
REŠOVSKÉ VODOPÁDY
Není daleko k Rešovským vodopádům z Rýmařova a ještě blíž k nim scházíme z Horního Města
podél říčky Huntavy. To není žádná huhňavá voda, spíš huňatá, huhlavá, houpavá,
zvlášt po zimě hučí a huká. Mezi skalisky poskakuje, zvedá se a spadává jako sukně tanečnic.
Když prostře své vlasové proudy po kamenech, snad jen vlající dívčí vlasy jsou půvabnější.
Když zabubnuje z výšky, je to nástup k útoku na zvědavé diváky.
Když propadává do slunečních paprsků, ukládá třpyt do vířivé šperkovnice.
Odnášíme si krásu. 

ŠUMPERKA
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Tip KŽŠ na září

Radečci na střeše divadla

Live-diashow Leoše Šimánka

Druhý zářijový víkend se nese ve znamení Dnů 

evropského dědictví.

Letos v září budou šumperští „Radečci“ koncerto-

vat na střeše divadla hned dvakrát.

Leoš Šimánek přiveze v září velkoplošnou panora-

matickou live-diashow Aljaška – Pobřeží Pacifi ku.
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Černá kronika: 
Když bída a hlad zaseje nenávist…

ČERNÁ KRONIKA

Od středověku byl Šumperk centrem textilní výro-

by. Jeho význam vzrostl v první polovině 19. století, 

kdy ve městě a okolí vznikla řada manufaktur ved-

le ještě samostatně pracujících tkalců. Obchodníci 

s přízí a plátnem, faktoři, podnikatelé a tkalci tvořili 

značnou část populace města. Zázemím jejich vý-

roby byl kvalitní len z podhůří Hrubého Jeseníku 

a tisíce venkovských přadláků, kteří ho zpracovávali. 

Zisk z prodané příze byl důležitým příjmem každé 

rodiny, ať selské nebo chalupnické. Zvláště ve dru-

hém případě zajišťoval velké procento obživy.

Ve třicátých letech 19. století vzrůstal dovoz lev-

né, strojově rovnoměrně spřádané příze ze západní 

Evropy. Umožňoval zvyšování produkce tkalců, je-

jichž počet stoupal. Konjunkturu výroby lněných 

tkanin v českých zemích však současně začalo ohro-

žovat levnější textilní zboží dovážené ze zahraničí, 

zcela vyráběné z levné strojově spřádané příze. Na 

zahraničních trzích přestával být zájem o textilie 

z Moravy a Čech. Výrobci i národohospodáři si 

uvědomovali nebezpečí, které hrozí zemědělské 

produkci lnu a plátenické výrobě v českých zemích. 

Jediným řešením bylo budování mechanických přá-

delen podle anglického vzoru.

Na základě zkušeností získaných při návště-

vách nejmodernějších přádelen ve Francii, Belgii, 

Švýcarsku a Německu zakoupili podnikatelé sdru-

žení do akciové společnosti francouzské stroje na 

spřádání lnu a v roce 1842 zahájili v Šumperku vý-

stavbu první mechanické přádelny lnu na Moravě. 

První moravská mechanická přádelna lnu u řeky Desné nedaleko Šumperka, po jejím zrušení tkalcovna (dnes 

fi rma Sumtex). Detail z olejomalby C. Th öndela ze 70. let 19. století.  Sbírky VM Šumperk
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ČERNÁ KRONIKA, KURZY TANCE

Pro její objekty byl vybrán pozemek u řeky Desné 

při silnici vedoucí do Dolních Studének. O pět let 

později v ní pracovalo deset tisíc vřeten. O ručně 

zhotovovanou přízi přestával být zájem a její cena 

klesala. Tisíce přadláků přicházelo o důležitý zdroj 

obživy. V jejich domácnostech nacházely místo spi-

sy utopických socialistů a jejich nenávist se obracela 

proti nové přádelně.

Již v roce 1844, kdy se v továrně u Desné otá-

čelo „pouze“ kolem tří tisíc vřeten, vyhrožoval je-

den z přadláků na šumperském trhu, že je v horách 

připraveno čtrnáct set přadláků a tkalců k pochodu 

na město, které vyrabují, pokud jim nebude slušně 

placeno. Ze spisů utopických socialistů čerpal text 

letáku, který nabádal ke zničení přádelny a zalo-

žení nového města Svoboda v jesenických horách. 

Datum přepadení přádelny bylo stanoveno na den 

výročního trhu 5. srpna 1844, kdy do města prou-

dily stovky přadláků. Šumperský magistrát bil na 

poplach. Výroční trh probíhal za asistence vojska 

a přítomnosti krajského hejtmana, který obchodní-

kům nařídil vykupovat přízi a plátno za slušné ceny 

a beze srážek.

Útok na město a přádelnu se nekonal. Revoluční 

nálada se však šířila dál mezi šumperskými tkalci ne-

spokojenými s nízkými mzdami a výkupními cena-

mi i lichvářskými cenami potravin. Řada z nich žila 

na pokraji bídy a někteří již strádali nedostatkem zá-

kladních potravin. 2. května 1847 podal jejich cech 

městskému magistrátu hromadnou petici proti lich-

vě a rostoucí drahotě a požadoval snížení cen obilí 

a odstranění lichvářských praktik. O tři dny později 

však tkalci na tržišti zjistili, že magistrát nezasáhl 

a ceny jsou dál přemrštěné. Jako roznětka zapůsobi-

la na rozhořčený dav zpráva, že v domě obchodníka 

Englische skládají dva vozy obilí. Dříve než zasáhla 

policie, byla Englišova zásilka rozprodána za běžné 

ceny. Dohrou za neobvyklým trhem bylo přelíčení 

u kriminálního soudu v Olomouci.

Bída a hlad doprovázely rané období kapitalis-

mu a často vedly k osobním a rodinným tragédiím, 

jak je ztvárnili mistři světové literatury. Dnes si již 

nedokážeme představit desetihodinovou i dvanácti-

hodinovou pracovní dobu šest dnů v týdnu zajišťu-

jící ubohou obživu. Taková byla realita nastupující 

průmyslové výroby. Byl to rub stejné mince, na jejíž 

druhé straně stál budoucí vzrůst životní úrovně oby-

vatel města pyšnícího se paláci podnikatelů. 

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Řekové naučí svému tanci

Jižních rytmů si budou moci po pět zářijových a jeden říjnový večer užít všichni, kteří zavítají do 

šumperského H-clubu v Rooseveltově ulici. Podzimní netradiční taneční kurzy pořádá již několik 

let místní Řecká obec, nově nabyté „dovednosti“ budou moci jejich absolventi uplatnit nejen při ná-

vštěvě Řecka, ale především na Řecké zábavě. Ta je naplánována na sobotu 12. října.

Netradiční kurzy odstartují v pondělí 2. září 

v 18 hodin v H-clubu v Rooseveltově uli-

ci. Během šesti dvouhodinových lekcí, 

z nichž každá přijde na padesát ko-

run, proniknou jejich účastníci bez 

problémů do tajů řeckého tance. 

Věková hranice navíc není nijak 

omezena a podmínkou není ani 

klasické „párování“, neboť jde o ko-

lektivní tanec. Nově nabyté taneční 

umění poté mohou absolventi kurzu 

zúročit na Řecké zábavě, jejímž dějištěm bude 

v sobotu 12. října místní Dům kultury. 

 -zk-

Kurzy řeckého tance: pondě-

lí 2. září, pondělí 9. září, pondělí 

16. září, pondělí 23. září, pondělí 

30. září a pondělí 7. října vždy od 

18 do 20 hodin. Bližší informace 

a rezervace vstupenek na říjnovou 

Řeckou zábavu za 150 Kč p. Vacková, 

tel.č. 604 954 770.
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Dny evropského dědictví 
nabízejí různorodý program

Druhá zářijová sobota se již několik let nese v celé republice i v Šumperku ve znamení Dnů evrop-

ského dědictví, které město pořádá ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy 

a Slezska. Odstartuje je, stejně jako loni, koncert v klášterním kostele a v jejich rámci se zpřístupní 

návštěvníkům nejvýznamnější památky zdarma. Otevřeny budou mezi devátou ranní a pátou od-

polední a provádět jimi budou zkušení odborní průvodci. Ve vybraných památkách vystoupí žáci 

Komorního smyčcového orchestru, Dechového orchestru a Klavírního oddělení místní Základní umě-

lecké školy. Letos poprvé si zájemci budou moci prohlédnout také interiéry divadla a průvodci jim 

přiblíží rovněž historii městského a židovského hřbitova. Novinkou pak jsou jízdy historického vlaku 

s parní lokomotivou a soutěž o zajímavé ceny.

Dny evropského dědictví zahájí koncert 

v kostele, předcházet mu bude křest Proměn

Dny evropského dědictví odstartují v Šumperku, 

stejně jako loni, koncertem v klášterním kostele 

Zvěstování Panny Marie. V pátek 6. září se zde před-

staví místní žesťové trio Th e Flash Brass ve složení 

Stanislav Bartošek - trubka, Stanislav Bartošek mladší 

- trubka a Tomáš Bartošek - trombón. Jejich hostem 

bude varhanice Ingrid Silná, jež působí na katedře mu-

zikologie Univerzity Palackého v Olomouci a vyučuje 

hudební teorii a dějiny hudby na Konzervatoři Pavla 

Josefa Vejvanovského v Kroměříži a na olomoucké 

Konzervatoři Evangelické akademie. „V programu za-

zní skladby Girolama Diruty a Adriana Banchieriho, 

Jakoba Hasslera, Heinricha Ignaze Franze von Bibera, 

Johanna Spetha, Pavla Josefa Vejvanovského, Jacoba 

Rittlera, Johanna Jacoba Frobergera, Carla Rosiera či 

Marca-Antoineho Charpentiera,“ říká referent od-

dělení kultury a vnějších vztahů šumperské radnice 

Bohuslav Vondruška. Vzápětí upřesňuje, že koncert 

začíná úderem sedmé podvečerní a vstup je zdarma.

Ještě před vlastním koncertem proběhne jedna vel-

mi zajímavá akce. Naplánován je totiž křest knihy 

nazvané Šumperské proměny na přelomu tisíciletí. 

Publikace zobrazuje proměny Šumperka od šedesá-

tých let minulého století po současnost a čtenář v ní 

najde 124 dnes už historických fotografi í, které pro 

srovnání doplňuje 121 snímků současných. Jejich 

autorem je známý šumperský fotograf Josef Pavlíček. 

O textový doprovod se pak postarala kunsthistorička 

Milena Filipová. „Na rozdíl od první publikace vy-

dané v osmdesátých letech minulého století nebyly 

snímky v této knize cíleně pořizovány se záměrem 

zobrazit Šumperk v jeho proměnách. Jde o výběr z ar-

chivu Josefa Pavlíčka, který velmi zajímavě srovnává 

a dokumentuje, jak velice se město změnilo za něko-

Proměny Šumperka od šedesátých let minulého století 

po současnost zobrazuje nová publikace Josefa Pavlíčka.
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lik posledních desetiletí,“ podotýká vydavatel knihy 

Pavel Ševčík ze štítecké Veduty.

Památkami provedou 

zkušení průvodci

Dny evropského dědictví každoročně otevírají 

veřejnosti nejzajímavější památky, budovy, objekty 

a prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 

zcela nepřístupné. V Šumperku se tak zájemci mo-

hou v sobotu 7. září podívat do barokního kostela 

sv. Barbory v Jiráskových sadech, známého výprav-

nými freskami Ignáce Oderlického. Z dílny tohoto 

uničovského malíře pocházejí i nádherné nedávno 

zrestaurované nástropní malby v barokním farním 

kostele sv. Jana Křtitele, jehož jádro pochází z kon-

ce 13. století a který byl nově vybudován po požáru 

města v roce 1669. Kromě interiérů kostela budou 

moci návštěvníci zavítat i do přízemí věže a bývalé 

městské pokladnice. 

Druhou zářijovou sobotu se návštěvníkům otevře 

rovněž pozdně barokní měšťanský tzv. Geschaderův 

dům v Kladské ulici, v němž žila mimo jiné rodina 

Jindřicha Peschkeho, která patří k nejtragičtějším obě-

tem čarodějnických procesů v 17. století. Zde si mo-

hou zájemci prohlédnout zasedací místnosti, arkády 

i půdní prostory. Ve sklepích tohoto tzv. Evropského 

domu setkávání je navíc otevřena netradičně pojatá 

expozice, vybavená průvodcovským systémem guide-

PORT, jež čarodějnické procesy na Šumpersku i at-

mosféru středověkého města přibližuje. V sobotu 7. 

a v neděli 8. září se přitom vstupné do expozice nepla-

tí (7.9. poslední prohlídka expozice v 16:15 hod., 8.9. 

poslední prohlídka expozice ve 14:15 hod.).

Z Geschaderova domu mohou lidé zamířit do pro-

tějšího barokního kostela Zvěstování Panny Marie 

s gotickým jádrem, který se může pochlubit zrestauro-

vaným mobiliářem. „Naplánovány jsou i dvě přednáš-

ky kunsthistoričky místního muzea Lenky Kirkosové 

nazvané „Tvorba malíře Ignáce Oderlického na 

Šumpersku“ v kapli sv. Jana Nepomuckého, a to v 10 

a ve 14 hodin,“ prozrazuje Bohuslav Vondruška a do-

dává, že kromě prohlídky kostela a krypty se veřej-

nosti otevře i budova Střední zdravotnické školy, tedy 

někdejší dominikánský klášter (začátek prohlídek 

v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 

hod.). O den později, v neděli 8. září, si pak budou 

moci zájemci volně prohlédnout klášterní kostel od 

9 do 15 hodin.

Ti, kteří zatouží po pohledu na město z ptačí per-

spektivy, mohou v sobotu 7. září od 9 do 17 hodin 

a v neděli 8. září od 9 do 15 hodin  zdarma vystou-

pat na věž radnice, odkud je krásný výhled nejen na 

samotný Šumperk, ale i na okolí a díky dalekohledu 

rovněž na Praděd, Petrovy kameny a další vrcholy 

Jeseníků. Využít mohou také služeb průvodce a pro-

hlédnout si samotnou budovu radnice s obřadní síní, 

zasedacími místnostmi a kancelářemi starosty a mís-

tostarostů. Otevřen bude letos opět bývalý žerotínský 

zámek, tzv. Zámeček. Komentované prohlídky v po-

dání historika Drahomíra Polácha začínají na nádvoří 

zámečku v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 

a 16:00 hodin.

Soutěžte spolu 

s Dny evropského dědictví

Získejte propagační leták Dnů evropského 

dědictví v Šumperku v Informačním cent-

ru Šumperk, v recepci průvodců na radnici, 

v expozici Čarodějnické procesy a v památ-

kách otevřených v sobotu 7. září, navštivte je 

a sbírejte razítka památek do kuponu, jenž 

je součástí letáku. Kompletně orazítkovaný 

kupon budete moci vyměnit za volnou vstu-

penku na jeden z fi lmů Minifestivalu fi lmů 

Alfreda Hitchcocka, který se bude konat 

v září v šumperském kině Oko, nebo se s ním 

můžete zúčastnit slosování o zajímavé ceny, 

jež věnovali partneři akce - například volné 

vstupenky do divadla a Vlastivědného muzea, 

novou knihu Šumperské proměny a další pu-

blikace. Letáky, seznam cen a podrobná pra-

vidla lze nalézt od druhé poloviny srpna na 

www.sumperk.cz v sekci Turista a Volný čas, 

podsekci Dny evropského dědictví.
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V neděli se otevře divadlo, 

historii hřbitovů přiblíží průvodci

Letos poprvé se v rámci Dnů otevřených dveří pa-

mátek otevře šumperské divadlo. Komentované pro-

hlídky s průvodcem jsou naplánovány na neděli 8. září 

a začínají v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00 a 14:00 hodin.

A na neděli 8. září jsou připraveny i komento-

vané prohlídky šumperských hřbitovů. Historik 

Drahomír Polách provede zájemce městským hřbito-

vem (začátek  prohlídek v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00 

a 14:00 hod.) a jeho kolega Gerhard Wanitschek hřbi-

tovem židovským (začátek  prohlídek v 9:00, 11:00 

a 13:00 hod. - nutná pokrývka hlavy). 

Vrcholem druhého zářijového víkendu Dnů evrop-

ského dědictví budou večerní prohlídky města s prů-

vodcem v historickém kostýmu. Začínají v 18:00, 

19:00 a ve 20:00 hodin u radnice u Lavičky vzkazů.

Muzea i archiv lákají 

na zajímavé výstavy

Vlastivědné muzeum, které sídlí v tzv. Pavlínině 

dvoře, bude návštěvníky lákat na prohlídku stálé ex-

pozice prostřednictvím audioprůvodce GuidePORT 

a na zajímavé výstavy. Ve výstavní síni je k vidění výsta-

va Příroda kolem nás, jež přibližuje faunu Šumperska 

a Jesenicka pomocí dermoplastických preparátů z bo-

hatých šumperských a úsovských sbírek. O poschodí 

výš, v Hollarově galerii, je pak k vidění výstava Pravěká 

hostina, která představuje zpracování potravin a pří-

prava pokrmů v pravěku, a v Galerii Šumperska se mo-

hou především děti těšit na legendární panenku Barbie 

a jejího přítele Kena v různých podobách a v různém 

prostředí. „Zájemci mohou v sobotu 7. září zavítat 

i do Muzea silnic ve Vikýřovicích se stálou expozicí 

Via Est Vita - Silnice je život a výstavou Z historie SPZ 

u nás“ připomíná referent oddělení kultury.  

Své brány otevře zájemcům opět Státní okresní 

archiv na konci ulice Bří Čapků, který u této příleži-

tosti nabídne kromě zpřístupněných depozitářů s ulo-

ženými dokumenty i výstavu nazvanou „Branensko, 

Staroměstsko a Hanušovicko na pohlednicích a v kro-

nikách“. „V posledních letech navazujeme při výbě-

rech námětů výstav na témata vyhlášená u příležitosti 

Mezinárodního dne archivů, slaveného 9. června. 

Letos to bylo téma Archiv - křižovatka mezi minulostí 

a přítomností,“ říká ředitelka šumperského archivu 

Hana Jarmarová, podle níž zájem o poznání, jak dříve 

vypadal region, v němž žijeme, a jaké měli zvyky jeho 

původní obyvatelé, stále roste. Vzápětí dodává, že jed-

němi z nejtypičtějších archiválií pro poznání historie 

kraje jsou fotografi e, pohlednice a kroniky. Z tohoto 

„soudku“ je i zmíněná výstava, bohatá na fotografi e 

z minulosti i současnosti, na níž mohou návštěvníci 

zhlédnout rovněž originály obecních kronik přísluš-

ných obcí. K vidění je v sále archivu nejen v sobotu 

7. září od 9 do 16 hodin, ale poté až do 31. října každé 

pondělí a středu od 8 do 17 hodin. 

Svezte se historickým vlakem

Na Dny evropského dědictví naváží následující so-

botu 14. září jízdy historickým vlakem taženým parní 

lokomotivou s doprovodem průvodčích v dobových 

uniformách. Dějištěm bude zhruba od 9 do 11 hodin 

šumperské vlakové nádraží. Akce se uskuteční v rámci 

oslav 140. výročí zprovoznění Moravské pohraniční 

dráhy Šternberk-Šumperk-Dolní Lipka. Hlavní osla-

vy přitom proběhnou v Dolní Lipce, v Šumperku si 

budou moci zájemci prohlédnout lokomotivu, vla-

kovou soupravu, případně rovnou nasednout na vlak 

a užít si romantickou jízdu Z. Kvapilová

Během Dnů evropského dědictví si mohou lidé  pro-

hlédnout i farní kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním 

náměstí.  Foto: -pk- 
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PROGRAM DNŮ 

EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Pátek 6. září 

▶ Kostel Zvěstování Panny Marie | 19:00 hod.

Zahajovací koncert žesťového tria Th e Flash Brass

Sobota 7. září 

▶ Radnice | 9:00-17:00 hod.

Vyhlídky z radniční věže

Komentované prohlídky radnice s průvodcem (pro-

hlídka obřadní síně, zasedací místnosti, kanceláří sta-

rosty a místostarostů)

▶ Geschaderův dům | 9:00-17:00 hod.

Expozice Čarodějnické procesy (poslední prohlídka 

expozice v 16:15 hod.)

Komentované prohlídky domu (zasedací místnosti, 

arkády, půdní prostory)

▶ Kostel Zvěstování Panny Marie | 9:00-17:00 hod.

Komentované prohlídky kostela

Přednáška kunsthistoričky VM v Šumperku 

L. Kirkosové „Tvorba malíře I. Oderlického na 

Šumpersku“ v kapli sv. Jana Nepomuckého (v 10:00 

hod. a 14:00 hod.)

▶ Bývalý dominikánský klášter | 9:00-17:00 hod.

Komentované prohlídky budovy bývalého kláš-

tera (v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 

a 16:00 hod.)

▶ Kostel sv. Jana Křtitele | 9:00-17:00 hod.

Komentované prohlídky kostela (přízemí a patro věže, 

mobiliář kostela, fresky I. Oderlického a ostatky patro-

na města sv. Th eodora

▶ Kostel sv. Barbory | 9:00-17:00 hod.

Komentované prohlídky interiéru kostela s freskami 

I. Oderlického

▶ Zámek | 9:00-17:00 hod.

Komentované prohlídky bývalého zámku s fragmenty 

renesanční architektury (v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 

14:00, 15:00 a 16:00 hod.)

▶ Pavlínin dvůr | 9:00-17:00 hod.

Výstavy a expozice Vlativědného muzea v Šumperku:

Výstavní síň: Příroda  kolem nás - ryby, ptáci a savci 

Šumperska a Jesenicka 

Hollarova galerie: výstava Pravěká hostina - zpracování 

potravin a příprava pokrmů v pravěku

Galerie Šumperska: výstava Barbie a její svět

Stálá expozice VM v Šumperku: Příroda a dějiny seve-

rozápadní Moravy

▶ Státní okresní archiv Šumperk | 9:00-16:00 hod.

Výstava „Branensko, Staroměstsko a Hanušovicko na 

pohlednicích a v kronikách“

▶ Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka 

| 10:00-16:00 hod.

Stálá expozice „Via Est Vita - Silnice je život“ a výsta-

va  „Z historie SPZ u nás“

Ve vybraných památkách vystoupí žáci Základní umě-

lecké školy Šumperk.

Neděle 8. září 

▶ Radnice | 9:00-15:00 hod.

Vyhlídky z radniční věže

▶ Geschaderův dům | 9:00-15:00 hod.

Expozice Čarodějnické procesy (poslední prohlídka ve 

14:15 hod.)

▶ Kostel Zvěstování Panny Marie | 9:00-15:00 hod.

Volné prohlídky kostela

▶ Divadlo Šumperk | 9:00-15:00 hod.

Komentované prohlídky šumperského divadla (v 9:00, 

10:00, 11:00, 13:00 a 14:00 hod.)

▶ Židovský hřbitov | 9:00-15:00 hod.

Prohlídky židovského hřbitova s komentářem Gerharda 

Wanitschka (v 9:00, 11:00 a 13:00 hod. - nutná po-

krývka hlavy)

▶ Městský hřbitov | 9:00-15:00 hod.

Prohlídky městského hřbitova s komentářem histori-

ka Drahomíra Polácha (v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00 

a 14:00 hod.)

▶ Historické jádro města Šumperka | 18:00-20:00 hod.

Večerní prohlídky města s průvodcem v dobovém kos-

týmu (v 18:00, 19:00 a 20:00 hod. u radnice u Lavičky 

vzkazů)

Sobota 14. září 

▶ Železniční nádraží Šumperk | 9:00-11:00 hod.

Oslava 140. výročí zprovoznění Moravské pohraniční 

dráhy Šternberk-Šumperk-Dolní Lipka s jízdou histo-

rického vlaku taženého parní lokomotivou s doprovo-

dem průvodčích v dobových uniformách
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VZPOMÍNKA

Vzpomínka na strážmistra SNB Bohuslava Kroupu, 
zavražděného před šedesáti lety

Bohuslav Kroupa se narodil 10. ledna 1926 

v Leštině, okr. Šumperk. Do obecné školy chodil 

v Leštině a ukončil ji v roce 1936. Potom navště-

voval měšťanskou školu v Zábřehu až do roku 

1940. V letech 1940-1941 pracoval u fi rmy Ilgner 

v Zábřehu jako pomocný dělník. Za německé oku-

pace byl tři měsíce vězněn gestapem v Šumperku 

za spolupráci s partyzány. Pro nedostatek důkazů 

však musel být propuštěn. Potom pracoval u fi rmy 

Siemens až do roku 1945.

V letech 1945-46 absolvoval odbornou školu 

a vyučil se nástrojařem. Pracoval dál u stejné fi rmy, 

která se přejmenovala na MEZ Mohelnice. Později 

pracoval v Zábřehu a Postřelmově. V roce 1947 se 

oženil s Jindřiškou Benediktovou z Dubicka. Ještě 

v tomto roce se jim narodil syn Jindřich a bydleli 

v Květíně u Mohelnice. V září 1948 se jim narodila 

dcera Jana a za necelý měsíc nastoupil do základní 

vojenské služby. Na vlastní žádost byl v roce 1949 

přeložen do zálohy z důvodu, že se musel fi nančně 

postarat o nezletilé děti. S celou rodinou se přestě-

hoval do Vápenné, okr. Jeseník, a začal pracovat 

u podniku Moravskoslezské pily Jeseník jako zá-

mečník. V červenci 1949 si napsal žádost k přijetí 

do Sboru národní bezpečnosti (SNB) a k 1.12.1949 

byl přijat.

Nastoupil k SNB - Útvaru 9600 Praha a ab-

solvoval školu I. stupně SNB ve Veverské Bitýšce. 

V červenci 1950 se narodilo třetí dítě, a to dcera 

Eva. Krátkodobě sloužil v Jáchymově u útvaru Jeřáb 

a potom na stanici SNB v Olomouci.

25. října 1950 byl přeložen na stanici SNB do 

Šumperka. Měl hodnost mladšího strážmistra 

a jeho rodina bydlela v Novém Malíně. Později se 

přestěhovala do Temenice. 1.12. 1952 byl povýšen 

do hodnosti strážmistra a byl okrskovým zmocněn-

cem v Temenici a Bratrušově. Ve služebním posud-

ku ze 14.12. 1952 se mimo jiné píše: „Strážmistr 

Bohuslav Kroupa při hodnocení okrskových zmoc-

něnců byl několikrát hodnocen jako dobrý. Ve svém 

Strážmistr Bohuslav Kroupa v uniformě.  

 Foto: archiv P. Možného

Pohřeb zastřeleného strážmistra Bohuslava Kroupy. 

 Foto: archiv P. Možného



– 8 –
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okrsku si rychle osvojil osobní a místní znalosti, má 

předpoklady, že se vypracuje na dobrého bezpeč-

nostního orgána.“

1. června 1953 byli strážmistr Bohuslav Kroupa 

a strážmistr Drahomír Šulák vysláni k prověření ne-

známé osoby, která se měla nacházet mezi Bludovem 

a Bludovečkem. Při kontrole dřevěné boudy v třeš-

ňovém sadu však došlo k tragické události. Z bou-

dy bylo několikrát vystřeleno a jedna rána zasáhla 

strážmistra Bohuslava Kroupu do břicha. Tomuto 

těžkému zranění později podlehl. Později byl in me-

moriam povýšen do hodnosti podporučíka SNB. 

Pomohl vypátrat tři nebezpečné a ozbrojené pacha-

tele, které se později podařilo zadržet a odsoudit.

Celý případ je podrobně popsán ve sborníku 

Severní Morava, svazek 99, který nedávno vyšel. 

Koupit se dá mimo jiné ve Vlastivědném muzeu 

Šumperk. P. Možný

K Šumperským proměnám: 
víceúčelový objekt v Husitské ulici 2

Od poloviny sedmdesátých let minulého století 

se projevoval stále naléhavěji nedostatek stravova-

cích kapacit podnikových jídelen a restaurací ve 

středu Šumperka. V roce 1977 byl schválen záměr 

postavit za obchodním domem v ulici Husitské, 

kde se nacházely většinou zahrady, velkokapa-

citní stravovací zařízení až pro patnáct set jídel. 

Plánovány zde byly i mléčná a dietní jídelna. Po vy-

dání stavebního povolení koncem roku 1978 byla 

budova dokončena a kolaudována v lednu 1985. 

Vystavěna byla systémem montovaného skeletu se 

zděnými výplněmi.

Politické a společenské změny po roce 1989 

ovlivnily i využití nového objektu za obchodním 

domem. V Šumperku zanikaly podniky a závody, 

naopak ve městě byla zřízena řada restaurací. V re-

staurační zařízení se proměnila také velkokapacitní 

jídelna. Objekt v Husitské 2 začal sloužit jako ví-

ceúčelový dům. Vznikla zde tančírna a herna, pro-

story využívala prodejna audio zboží, jak od roku 

1997 hlásal nápis AUDIO PALACE na průčelí 

budovy. Vedle audio prodejny byla zavedena také 

prodejna video, provozována zde byla restaurace 

Disko, po nějakou dobu asijská restaurace a další.

V současnosti nese objekt název Zábavní a gas-

tronomické centrum Maják a v budově najdeme 

music club, hotel, pivnici a restauraci, ale i fi tness 

centrum, provozovnu manikúry a pedikúry, masáž-

ní salon a další. Zdeněk Doubravský, VM Šumperk

Městská veřejná stravovna koncem osmdesátých let 

20. století. Foto: archiv VM Šumperk Takto vypadá budova dnes po rekonstrukci. Foto: -pk-
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Víceúčelová budova v Husitské 2 ve druhé polovině devadesátých let. Foto: archiv VM Šumperk

Zábavní a gastronomické centrum Maják v současnosti. Foto: -pk-
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INFORMACE, SOUTĚŽ

Státní okresní archiv Šumperk zve na výstavu 
Branensko, Staroměstsko a Hanušovicko 
na pohlednicích a v kronikách

Jako každý rok se šumperský archiv zúčastňuje akcí pořádaných v rámci „Dnů evropského dědictví“, 

které letos připadají na 5.-8. září. Již v uplynulých letech mohli návštěvníci zhlédnou v archivu 

řadu zajímavých výstav s tématy jako „Nově zrestaurované listiny okresního archivu, „Proměny Šum-

perka“, „Profese: Archivář(ka)“ nebo v loňském roce „Údolí Desné na pohlednicích a v kronikách“. 

Letos byla výstava výjimečně zahájena už 7. červ-

na, a to u příležitosti Mezinárodního dne archivů, 

který se slaví 9. června a je dnem, kdy archivy zvou 

všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámi-

ly s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim 

své historické bohatství uložené v písemnostech 

a konečně představily široké veřejnosti využívání 

archiválií.

Výstava je otevřena do 31. října vždy v pondě-

lí a ve středu od 8 do 16 hodin, po domluvě též 

v úterý a pátek, a samozřejmě bude otevřena také 

v sobotu 7. září od 9 do 17 hodin, kdy budou pří-

stupné všechny prostory archivu. 

Dobové i aktuální pohlednice, kroniky a regio-

nální tisk týkající se obcí a měst regionu Branenska, 

Staroměstska a Hanušovicka přiblíží návštěvníkům 

proměnu krajiny během posledních sto padesáti 

let. Ke zhlédnutí jsou připraveny mimo školních 

a obecních kronik také publikace týkající se pa-

mětihodností a regionálních zajímavostí. Ctitelé 

pěnivého hanušovického moku se mohou seznámit 

s tím, jak se během let měnil tvar pivních lahví, 

sklenic, podtácků nebo třeba etiket. Za zmínku 

stojí také upomínkové předměty vydávané při pří-

ležitosti konání tradičního pochodu „Pivovarská 

čtvrtka“. Na výstavu vás srdečně zve autorka vý-

stavy Jana Lněničková spolu se všemi zaměstnanci 

Státního okresního archivu Šumperk. M. Černá

Šumperské lucerny Josefa Baslara a Petra Kučery 
vystavuje rovenská Galerie Kafe

Výstava obrazů Josefa Baslara a Petra Kučery 

z prostředí šumperských ulic a okolní krajiny v šum-

perském regionu nazvaná Šumperské lucerny je k vi-

dění od soboty 31. srpna v Galerii Kafe v Rovensku. 

Vernisáž proběhne v 18 hodin a výstava potrvá do 

poloviny října. Galerie je přitom otevřena ve středu, 

čtvrtek a pátek od 16 hodin, v sobotu a neděli pak od 

14 hodin. Více na www.kabinetgrafi ky.wz.cz. -red-

Soutěžte o zajímavé ceny
Vlastivědné muzeum v Šumperku, místní 

Informační centrum a Městské evropské informační 

centrum Šumperk vyhlásily fotografi ckou soutěž na 

téma „Odkud pocházím a kde je můj současný do-

mov“. Účastnit se jí mohou cizinci ze zemí Evropské 

unie, žijící v České republice, a také čeští obyvatelé, 

žijící v zemích Unie. Podmínkou je popis pár větami, 

co jednotlivce přivedlo do jiné země než rodné, zkrát-

ka stručný příběh celé události. Fotografi e mohou zá-

jemci zasílat na e-mail MEIS Šumperk icsumperk@

seznam.cz. Soutěž trvá do 30. října a vyhodnotí ji 

účastníci přednášky Ivo Müllera na téma Azorské os-

trovy (Portugalsko). Termín bude dodatečně upřes-

něn na www.infosumperk.cz. Tři nejlepší příběhy 

a fotografi e získají ocenění v podobě sady cestovních 

kufrů, sportovního batohu a knihy o ČR. -red-
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KLASIKA VIVA

Klasika Viva vstupuje do druhé poloviny

Do své druhé poloviny vstupuje v září cyklus koncertů nazvaný Klasika Viva, který ve spolupráci 

se šumperským Domem kultury pořádá Agentura J+D Romana Janků. Zajímavý projekt se stal 

již nedílnou součástí místního hudebního života, a veřejnost se tak i v nadcházejících měsících může 

těšit na řadu zajímavých koncertů a bohaté zážitky. Redakce KŽŠ v této souvislosti požádala Roma-

na Janků o krátký rozhovor.

▶ V září odstartuje druhá polovina letošního cyklu 

Klasika Viva. Ještě než prozradíte, na koho se mohou 

milovníci klasické hudby těšit, ráda bych se krátce vráti-

la k uplynulému půlroku i k letním KHS. Jak jste s jeho 

průběhem spokojený? 

S průběhem prvního pololetí Klasiky Viva jsem spo-

kojený moc. Na koncerty chodí velké množství poslu-

chačů a jejich úroveň se nám daří držet mimořádně vyso-

ko, a to i díky přízni našich partnerů. Klášterní hudební 

slavnosti se sice trochu pomaleji rozjížděly, ale nakonec 

jsme spokojeni velmi, především koncerty v červenci 

měly abnormální návštěvnost. Je ovšem potřeba připo-

menout, že převážná většina koncertů probíhala mimo 

velká města, jako je Šumperk. Především návštěvnost 

v těchto lokalitách byla mimořádně příznivá.

▶ Nyní již přejděme k nadcházejícímu prvnímu popráz-

ninovému koncertu Klasiky Viva. Koho během něj šum-

perským posluchačům představíte? 

Do konce roku nabídneme čtyři koncerty. V pon-

dělí 23. září v klášterním kostele v Šumperku vystou-

pí varhaník Aleš Bárta, sopranistka Olga Jelínková 

a fl étnistka Dana Mimrová. Program bude z velké 

části věnován českým a rakouským skladatelům. 

V říjnu se můžeme opět těšit na symfonický kon-

cert k výročí založení ČR. Listopadový koncert pak 

bude velice netradiční. Ve spolupráci s Divadlem 

Šumperk připravujeme projekt Gala pro Gogola 

houslisty Jaroslava Svěceného a herce Jana Přeučila. 

Tento komponovaný projekt je představen letos asi 

v patnácti českých městech a Šumperk je mezi nimi.

  

▶ Říjen je již tradičně spojen s koncertem k výročí založe-

ní samostatného státu. Jaký program letos nabídnete? 

Letos by měl na programu zaznít Dvojkoncert pro 

housle a violoncello J. Brahmse a Dvořákova 9. sym-

fonie „Novosvětská“.

 

▶ Velký zájem je tradičně o koncerty v čase předvánočním. 

Prozradíte program letošního koncertování? 

Prozradím. Jednáme velice úzce o vystoupení svě-

tové mezzosopranistky Dagmar Peckové. Věřím, že 

budeme moci tento vánoční koncert šumperským po-

sluchačům nabídnout.

▶ Které umělce nabídnete v příštím roce? 

Pro příští rok ještě dramaturgie hotová není, ale 

jistě vystoupí novopečení laureáti soutěže Pražské jaro 

2013, protože Klasika Viva i KHS jsou partnery sou-

těže a vystoupení v Šumperku je součástí ocenění lau-

reátů. Další jména ještě neuvedu, protože jsou zatím 

v jednání. 

▶ Úzce spolupracujete se Šumperským dětským sborem. 

Co v této oblasti chystáte? 

Se Šumperským dětským sborem připravujeme 

několik zajímavých vánočních koncertů v republi-

ce a pracujeme na akcích pro kalendářní rok 2014. 

Ostatní připravované akce jsou zatím v jednání. 

 Děkuji za rozhovor, Z. Kvapilová

Rozhledna na Háji u Šumperka 
je otevřena za příznivé viditelnosti v září: so, ne 10-17 hodin

Vstupné 20 Kč, 10 Kč děti, studenti. 

Informace o akcích Klubu českých turistů Šumperk na www.kctsumperk.cz.
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KLASIKA VIVA, HUDEBNÍ CYKLUS

Klasika Viva nabídne trojici uznávaných umělců

První koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Roma-

na Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 23. září. V tento den bude od 19 hodin patřit 

klášterní kostel varhanistovi Aleši Bártovi, sopranistce Olze Jelínkové a fl étnistce Daně Mimrové. 

Vstupenky za osmdesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v In-

formačním centru. 

Aleš Bárta (1960) je jedním z nejúspěšnějších 

českých varhaníků. Svá studia zahájil na brněnské 

konzervatoři u Josefa Pukla a pokračoval na pražské 

Akademii múzických umění ve třídě Václava Rabase. 

Již při studiu se stal úspěšným účastníkem domácích 

a později mezinárodních soutěží. Jeho koncertní 

repertoár obsahuje stěžejní díla světové i české var-

hanní tvorby od baroka po současnost. Jako sólis-

ta vystupuje s předními domácími symfonickými 

a komorními orchestry. Je častým hostem domácích 

i zahraničních pódií. 

Sopranistka Olga Jelínková vystudovala Pražskou 

konzervatoř u Antonie Denygrové (absolutorium 

2002) a Hudební fakultu pražské Akademie mú-

zických umění ve třídě M. Podskalského (2009). 

V rámci školních představení měla možnost vy-

stoupit v řadě rolí, během roku 2003 se zúčast-

nila interpretačních kurzů u Richarda Sigmunda 

v italském Meranu. Spolupracuje pravidelně se 

souborem Collegium českých fi lharmoniků jako 

exkluzivní sólistka. V listopadu 2011 získala 

1. cenu na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína 

Dvořáka v Karlových Varech. Koncem téhož roku 

natočila hlas hlavní hrdinky do nového fi lmu reži-

séra Jaroslava Brabce Duet. Od února 2012 Olga 

vystupuje v roli Královny noci ve Státní opeře 

Praha. 

Flétnistka Dana Mimrová je litomyšlskou ro-

dačkou, po studiích na AMU se brzy stala hostující 

a později stálou sólistkou ve Státní opeře Praha. Je 

členkou několika komorních orchestrů a má mi-

mořádné zkušenosti z interpretace komorní hudby 

u nás i v zahraničí.Všichni hosté jsou zárukou vyso-

kých kvalit. První podzimní koncert Klasiky Viva se 

uskuteční v pondělí 23. září v klášterním kostele od 

19 hodin. -red-

 „S novým školním rokem přichází i další roč-

ník poslechových pořadů duchovní hudby. V tom-

to roce dochází k jedné významné změně. Místo 

středečních večerů se budeme scházet vždy v první 

úterý v měsíci,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok 

v hudbě Vít Rozehnal a podotýká, že první posle-

chový večer tak proběhne v úterý 3. září. Naplněn 

bude sbírkou žalmů jindřichohradeckého varhaníka 

Adama Václava Michny. Jde o dílo zatím nepříliš 

známé, protože sbírka napsaná v roce 1648 byla 

dlouho považována za ztracenou a teprve nedáv-

no byla objevena v rakouském Klosterneuburgu. 

„Kromě zhudebnění Davidových žalmů obsahuje 

Offi  cium vespertinum tzv. falsi burdoni, což jsou 

malé hudební formulky, které je možno podložit 

různým textem,“ vysvětluje Rozehnsl a připomíná, 

že první poprázdninové setkání s hudbou proběh-

ne v úterý 3. září. Jeho dějištěm bude od 19 hodin 

zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním stře-

disku na Kostelním náměstí 4. -red-

Církevní rok v hudbě 
zahájí Michnovo Offi  cium vespertinum

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě vstupuje po prázdninách do dal-

šího ročníku. V jeho úvodu nabídne posluchačům Offi  cium vespertinum Adama Václava Michny.
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DŮM KULTURY

Dům kultury

Neděle 8. září od 10 hodin na Bratrušovském koupališti

Cíbova noha 2013

Muzikanti, jak je neznáte! Přijďte fandit na 4. ročník turnaje šumperských kapel v nohejbalovém sportu. Účast 

přislíbila družstva: BegBieCountry, O5 a Radeček, Dying Passion, Karel Cvrk, Dead pope´s company, Kabaret 

Dr. Caligari, Šrouby, Petr Juřička, Shockwave, Koblížci a další. Partnerem akce je Pivovar Holba.  Vstup volný

Pátek 13. září od 18 hodin a od 20 hodin na střeše divadla

O5 a Radeček: „Koncert na střeše“

Skupina O5 a Radeček se vrací na střechu divadla s koncertním recitálem, který je jedinečný pro svou poho-

dovou a přátelskou atmosféru. V aranžích pro akustické nástroje zazní známé hity, ale i písně, které Radečci 

na koncertech běžně nehrají. Opět nebude chybět nějaké to překvapení a stejně jako loni vystoupí v roli hosta 

teologický písničkář Vojta Kroupa. Partnerem akce je Pivovar Holba.

  Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Čtvrtek 19. září od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Richard Müller & Fragile

Celovečerní koncertní program jedné z nejvýraznějších postav československé pop-music. V rámci mezinárod-

ního turné HLASY uvede Richard Müller největší hity své kariéry v unikátní podání „a cappella“ za doprovodu 

pěveckého souboru Fragile. Posluchači se tak dočkají známých písní, které několikanásobný Zlatý slavík dlouhá 

léta na koncertech vynechával, například Po schodoch, Štěstí je krásná věc, Aj Ty, Nebude to ľahké, Milovanie 

v daždi, Cigaretka na 2 ťahy, Srdce jako kníže Rohan, Nahý a další. Partnerem akce je fi rma Evják.  

 Vstupné 390, 490 a 590 Kč

Pondělí 23. září od 19 hodin v klášterním kostele

KLASIKA VIVA: Aleš Bárta, Olga Jelínková, Dana Mimrová

Úvodní koncert 2. pololetí cyklu Klasika Viva 2013 ve společnosti předních českých sólistů, hráče na varhany 

Aleše Bárty, sopranistky Olgy Jelínkové a fl étnistky Dany Mimrové.  Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 60 Kč

Čtvrtek 26. září od 19.30 hodin v G-klubu

Kaleidoskop Jana Rejžka

Poslechová diskotéka publicisty a hudebního kritika Jana Rejžka, který zavítá do Šumperka po více než dvaceti 

letech. Zahraje naši a zahraniční hudbu, kterou určitě nikde jinde neuslyšíte. V pořadu zazní též nejhrůznější 

píseň roku a připomeneme si jubilea či úmrtí rockových hvězd.  Vstupné v předprodeji 60 Kč, v den akce 90 Kč

Pondělí 30. září od 19 hodin ve velkém sále DK

Aljaška - pobřeží Pacifi ku

Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live - diashow o expedici, která doposud neměla obdoby. 

Leoš Šimánek jako první obeplul na nafukovacích člunech západní pobřeží Kanady a Aljašky. Nově sestavená 

diashow, doplněná zatím nezveřejněnými fotografi emi, dokumentuje třetí, závěrečnou etapu této zcela neob-

vyklé plavby. Na panoramatickém plátně uvádí Leoš Šimánek úžasně zajímavý svět - lidskou rukou nedotčenou 

přímořskou divočinu.  Vstupné 170 Kč
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DŮM KULTURY

▶ PRO DĚTI

Neděle 15. září od 10 hodin ve velkém sále DK

Pirátská pohádka

Pohádkové dobrodružství Aničky a Elišky, které si vždy po škole chodí hrát na dětské hřiště. Jednou je napadne 

hrát si na piráty a náhodou najdou v pískovišti zakopaný vzkaz v láhvi s mapou ztraceného pokladu. Pak se 

teprve začnou dít věci! Ocitnou se na opravdické pirátské lodi, a tak začíná jejich bláznivá cesta za pokladem. 

Hraje Divadlo Tramtarie Olomouc.  Vstupné 60 Kč

Neděle 29. září od 10 hodin ve velkém sále DK

Pohádka ze staré knihy

Příběh staré vyhozené knihy, jejíž pohádkové postavy se ocitnou v nebezpečí. Chystá se na ně zlá krysa. Král svo-

lá všechny obyvatele knihy, aby hledali hrdinu a svého zachránce. Nakonec se hrdina najde a vše dobře dopadne. 

Hraje Divadlo Matěje Kopeckého Praha.  Vstupné 60 Kč

▶ D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

▶ VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 1. září

Karel Lepík: „Proměny duhy“, malba z několika posledních let

Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 4. do 29. září

Petr Čermáček: Grafi ka a malba

Výstava tvorby brněnského grafi ka a básníka. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 4. září od 18 ho-

din. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tří-

hvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR 

a Olomoucký kraj.

▶ PŘIPRAVUJEME

3. října  MARSYAS

12. října  ŘECKÁ ZÁBAVA

13. října  ČERT A KÁČA 

18. října DŽEMFEST 2013: 

 Tři sestry, Toxique, Děda Mládek 

 Illegal Band, Sunshine...

24. října MFO: 

 KONCERT K VÝROČÍ 

 REPUBLIKY 

25. října  MEZINÁRODNÍ SLET

 UBENÍKŮ

15.-17. listopadu BLUES ALIVE XVIII.

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK

Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.č. 

předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksum-

perk.cz, www.bluesalive.cz.
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VZDĚLÁVACÍ SEZONA

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

▶ Aerobic

Po a Čt 18:30-19:30. Zahájení 16. a 19. září. 

Kurzovné 40 Kč/1 lekce - volný přístup

▶ Bodybuilding

Po a Út 18:30-19:30. Zahájení 2. a 3. září. 

Čt 17:00-18:00. Zahájení 5. září. 

Kurzovné 40 Kč/1 lekce - volný přístup

▶ Cvičení s míči

Út 15:30-16:30. Zahájení 1. října. 

Kurzovné 300 Kč/10 lekcí

▶ Dopolední cvičení pro seniorky

Út 8:30-9:30 a 10:00-11:00. Zahájení 1. října. 

Kurzovné 200 Kč/10 lekcí

▶ Hatha jóga pro začátečníky

St 18:30-20:00. Zahájení 4. září. 

Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč/1 lekce

▶ Kalanetika

Čt 16:00-17:00. Zahájení 12. září. 

Kurzovné 400 Kč/10 lekcí nebo 50 Kč/1 lekce

▶ Pilates

Čt 17:00-18:00. Zahájení 12. září. 

Kurzovné 400 Kč/10 lekcí

▶ Pilates pro mírně pokročilé

Po 17:20-18:20. Zahájení 2. září. 

Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč/1 lekce 

▶ Pilates pro středně pokročilé

Čt 18:00-19:00. Zahájení 5. září. 

Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč/1 lekce

▶ Zdravotní cvičení

St 9:00-10:30. Zahájení 4. září. 

Kurzovné 600 Kč/15 lekcí

▶ Zumba

Út 15:30-16:30. Zahájení 17. září. 

Kurzovné 50 Kč/1 lekce - volný přístup

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

▶ Sportovní přípravka pro děti od 4 do 6 let

St 15:30-16:30. Zahájení 25. září. 

Kurzovné 700 Kč/20 lekcí

▶ Sebeobrana pro děti od 6 do 15 let

St 16:30-18:00. Zahájení 25. září. 

Kurzovné 800 Kč/20 lekcí

▶ Judo pro absolventy sebeobrany

St 18:00-19:30. Zahájení 25. září. 

Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

▶ Pohybová výchova pro děti od 4 do 8 let

Po 16:15-17:15. Zahájení 16. září. 

Kurzovné 900 Kč/30 lekcí

▶ Zumba pro děti od 6 do 11 let

St 16:00-17:00. Zahájení 18. září. 

Kurzovné 1.200 Kč/30 lekcí

TANEČNÍ KURZY

Taneční škola Olympia Jiřího Hrubého při Domu 

kultury Šumperk. 

▶ Dětský společenský tanec

Celoroční kurz pro děti od 4 do 14 let. 

Zahájení září/říjen. 

Kurzovné 900 Kč/pololetí

▶ Základní taneční kurzy pro mládež středních škol

Po a Út 18:00-19:45 a 20:00-22:00. Zahájení 

9. a 10. září. 

Kurzovné 990 Kč/10 lekcí + 2 prodloužené 

+ 1 půlkolona

▶ Taneční pro dospělé

Začátečníci i pokročilí. Ne 17:45-19:45 

a 20:00- 22:00. Zahájení 20. října. 

Kurzovné 1.390 Kč/6 lekcí + 1 prodloužená

JAZYKOVÉ KURZY

▶ Angličtina - 1. ročník a 2. ročník

Čt 16:30-18:00 a 18:00-19:30. Zahájení 3. října.

▶ Angličtina - 3. ročník a 4. ročník

Út 16:00-17:30 a 17:30-19:00. Zahájení 1. října.

▶ Konverzační angličtina pro středně pokročilé

St 16:30-18:00. Zahájení 2. října.

▶ Francouzština pro začátečníky a mírně po-

kročilé

Po 16:00-17:30. Zahájení 7. října.

Pohybové a jazykové kurzy 
v Domě kultury pro sezonu 2013/2014
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KONCERT, PANORAMATICKÁ DIASHOW

▶ Němčina pro začátečníky a mírně pokročilé

Po 16:30-18:00. Zahájení 23. září.

U všech jazykových kurzů je kurzovné 

3.000 Kč/30 lekcí.

Přihlášky do všech kurzů, včetně plateb kurzov-

ného, přijímáme od 26. srpna do 3. října 2013 

v kanceláři č. 1. v 1. patře Domu kultury Šumperk: 

Po a St 8:30-12:00 a 13:00-17:00 hodin, Út a Čt 

8:30-12:00 a 13:00-15:00 hodin. Bližší informace 

o kurzech na telefonním čísle 583 363 038 nebo 

777 652 073, případně na e-mailu: faltusova@

dksumperk.cz. Informace o tanečních kurzech 

u tanečního mistra Jiřího Hrubého na telefonním 

čísle 606 819 727. On-line přihlášky do kurzů na 

www. dksumperk.cz.

Richard Müller zazpívá své hity 
v unikátním podání „a cappella“

Jedna z nejvýraznějších postav československé hudební scény Richard Müller vystoupí po mnoha le-

tech v Šumperku. Pěvecká ikona uvede 19. září ve velkém sále Domu kultury speciální celovečerní 

recitál, na kterém zazní všechny zásadní hity v ojedinělém podání „a cappella“. 

„O Müllerův koncert máme zájem 

dlouhé roky a těší nás, že jsme se na 

vystoupení dohodli právě v době, 

kdy Richard Müller chystal tento 

unikátní projekt,“ zdůraznil ředitel 

Domu kultury Vladimír Rybička. 

Podzimní turné Richarda Müllera 

a osmičlenné vokální skupiny 

Fragile má příznačný název Hlasy 

a navazuje na tři předchozí, 

vždy vyprodaná turné po 

Česku a Slovensku. „Müllerovy skladby zazní 

v dech beroucích vokálních úpravách a bez je-

diného nástroje. V podstatě půjde o komorní 

divadelní večer plný největších hitů Richarda 

Müllera,“ prozrazuje Rybička a dodává, že 

vstupenky se již prodávají. Cena lístků se po-

hybuje od 390 do 590 korun. Více informací 

a online rezervace na www.dksumperk.cz. -op-

◀ Richard Müller vystoupí po mnoha 

letech v Šumperku.  Foto: archiv

Leoš Šimánek přiveze velkoplošnou panoramatickou 
live-diashow Aljaška - Pobřeží Pacifi ku

Leoš Šimánek je známý tím, že společně s celou rodinou, manželkou, synem a dcerou, podniká 

náročné expedice a cesty do těch nejzazších koutů naší planety. Nejzajímavější ze všech byla bez 

pochyby plavba na nafukovacích člunech podél pobřeží Aljašky v severním Pacifi ku. Celé krátké se-

verské léto mohli Šimánkovi obdivovat zcela jedinečnou panenskou přírodu. Byli nadšeni krásou 

ledovcových velehor, množstvím divokých zvířat a pohostinností místních obyvatel.

V šesti, doprovázeni dvěma přáteli, vypluli z pří-

stavního městečka Haines, které leží na březích 

fj ordu Lynn Canal. V národním parku Glacier Bay, 

největší ledovcové zátoce Aljašky, se setkali se stádem 

velryb - keporkaků a pozorovali je při naprosto spe-

cifi ckém způsobu lovu ryb. Proplouvali kolem kolo-

nie lvounů a viděli četné medvědy baribaly i grizzly. 

Na koncích fj ordů se jim naskytla úžasná podívaná 

na lámající se ledovce.

Z Glacier Bay pokračovali členové expedice 

v plavbě kolem pacifi ckého pobřeží dál do světozná-

mého zálivu Prince William Sound. Dominantnost 
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Jan Rejžek pustí nejhrůznější píseň roku

Po více než dvaceti letech se vrací do Šumperka s poslechovou diskotékou publicista a hudební 

kritik Jan Rejžek. Svérázný glosátor tvorby současných i již dávno vyhaslých hudebních hvězd 

zavítá do Domu kultury ve čtvrtek 26. září. 

Pořad s názvem Kaleidoskop Jana Rejžka se usku-

teční v sále G-klubu od půl osmé večer. „Zahraji 

naši a zahraniční hudbu, kterou určitě nikde jinde 

neuslyšíte. V pořadu zazní též nejhrůznější píseň 

roku a připomeneme si jubilea či úmrtí rockových 

hvězd,“ představuje schéma svého poslechové revue 

Jan Rejžek. Vstupné přijde v předprodeji na šede-

sát korun, v den akce lístek podraží o třicet korun. 

Více informací a on-line rezervace na www.dksum-

perk.cz. -red-

tamních hor, mohutnost ledovcových splazů a ne-

dotčená příroda konkurovaly všemu předešlému. 

Nechyběly i dramatické momenty. U jednoho z le-

dovců uvěznily expedici kry, kde k rozdrcení člunů 

scházelo velmi málo. Jinde jen o vlásek unikli napa-

dení rozzuřeného grizzlyho. Tyto zcela nepředvídatel-

né situace však neznamenají, že by Šimánek riskoval. 

Plně si uvědomoval přítomnost ostatních a hlavně 

nejmladšího člena expedice - šestileté dcery.

Zážitky z této plavby nyní prezentuje Leoš 

Šimánek ve své nově sestavené panoramatické 

live-diashow ALJAŠKA - Pobřeží Pacifi ku: Na 

člunech panenskou přírodou Severní Ameriky. 

Diashow doplňuje vydání fotografi cké knihy 

Pobřeží Pacifi ku, kterou vydal v nakladatelství 

Action-Press.

Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 v Chocni 

ve východních Čechách. Víc než polovinu svého 

života strávil cestováním a na expedicích nebo žil 

v Německu a Kanadě, kde je také státním příslušní-

kem. Nyní, po letech, bydlí opět ve své vlasti na seve-

rovýchodě Čech, odkud vyráží s manželkou, synem 

a dcerou za přírodními krásami naší planety.

Původním povoláním stavební inženýr se od roku 

1975 věnuje cestopisné literatuře jako autor i fotograf. 

Je známý v mnoha zemích svými fotoreportážemi 

a cestopisnými publikacemi s bohatým obrazovým 

doprovodem. V televizi, rozhlase a ve svých Action-

Vision-Diashows se dělí s veřejností o neobyčejné zá-

žitky i dobrodružství z cest. Více informací lze nalézt 

na www.leossimanek.cz. -red-

Leoš Šimánek představí v Šumperku i nejnovější pu-

blikaci ALJAŠKA - Pobřeží Pacifi ku: Na člunech pa-

nenskou přírodou Severní Ameriky.  Foto: archiv

Leoš Šimánek na pobřeží Pacifi ku.  Foto: archiv

PANORAMATICKÁ DIASHOW 
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GALERIE J. JÍLKA, DŽEMFEST

Džemfest mobilizuje mladé, aby darovali krev
Festival Džemfest, který proběhne letos v říjnu 

v Šumperku, apeluje na mladé lidi, aby se začali zajímat 

o možnost stát se dárcem krve. Mohou tak  pomoci 

zachraňovat lidské životy. Džemfest nachystal k tématu 

kampaň, která má stejně jako v minulých letech svéráz-

nou grafi ku. Originálními plakáty, jež se objeví vždy 

v létě, je totiž festival známý. Předloni šokoval lesbic-

kým motivem s nahými ňadry, loni vyfotil nejlepšího 

českého lyžaře Ondřeje Banka s obličejem pomazaným 

od džemu. Letos se z plakátu směje bývalý zaměstnanec 

fakultní nemocnice a současný olomoucký hejtman Jiří 

Rozbořil. Texty na vizuálu pak odkazují na spoluprá-

ci festivalu a šumperské transfuzní služby v kampani 

„Džemfest podporuje dárcovství krve“.

Galerie J. Jílka

Petr Čermáček, „Grafi ka a malba“

Zanedlouho, osmého září, bude Galerii dvacet let, 

a někdy hned na počátku její existence potkali jsme se 

v ní i s Petrem Čermáčkem (*1972 v Chocni). Bylo 

krátce po výstavě dřevěných reliéfů a barevných tisků 

Jana Slováka a mluvili jsme spolu o jejich vzájemné 

spřízněnosti. Dnešní výstava ji potvrdí. Rozumí si 

dobře už i tím, jak těsně se oběma obraz, dechem ryzí 

čistoty tak blízký i lidovému, shodně prolíná s vý-

sostně úsporným slovem. Jan tu vystavoval dvakrát, 

Petr se svou vizí vstupuje do Jílkovy Galerie poprvé. 

Je strohý a jako v poezii, škrtá i v grafi kách, kde přiro-

zeně ubývá čar linorytu oproti výchozí kresbě. Má rád 

svěžest haiku, čiré světlo dne, i stín a jasný obrys věcí. 

Ubírá, co v obojím přebývá a není nezbytné.

Žije na samém okraji Brna, v místě mísícím pova-

hu města a vesnice, kterou dnešní městská část Komín 

byla. V místě, kde se ještě drží jinde dávno opuštěné 

lidové zvyky, jako jsou hody nebo masopust, tady 

ostatky. Okolní příroda spolu s pohledem z okna je 

mu jevištěm rodící se básně nebo kresby. Ctí životo-

dárnou tíhu země, důvěrně mu známou v kamenech 

i v dotýkání se rýčem nakypřené hlíny, a volně čer-

pá svou sílu z ní. V jejím procházení nalezená slova 

v mysli ukládá. Zabydluje se v sítinách větvoví a v ko-

bercích husté trávy. Cestou ven do polí vybavují se 

mu obrazy střídmé i myticky laděné zároveň. Někde 

se grafi ky rozplynou ve chvění nebo je naopak svírá 

pevný tvar. Slovo je provází, přímo i v jejich názvu, 

a občas stává se i hlavním motivem. Výsledný obraz, 

někdy určitější, je jindy obecným znakem, niternou 

hudbou sebe sama, jejím jiskřením. V linu i tempeře 

pokojně spočívá v krajině ticha a ke ztišení zve. Prostě 

a neokázale, jen v čiré radosti a bez soupeření o to 

hlouběji do něho ponořený, je v Galerii vítán mezi 

svými.

Výstava linorytů a temper, doprovázená ukázkami 

autorových knih a básnických textů, za jeho účasti 

zahájená ve středu 4. září v obvyklých 18.00 hodin, 

potrvá do neděle 29. září. Přijďte...  Miroslav Koval

„Dva“, 2005, linoryt, 11,5 x 8,5 cm 
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DŽEMFEST, FESTIVAL HITCHCOCKA

Letos se z plakátu Džemfestu směje současný olomouc-

ký hejtman Jiří Rozbořil.

„Krev a krevní plazma hrají zcela zásadní roli při zá-

chraně lidských životů, přičemž šumperská transfuzní 

služba potřebuje nové dárce. Proto jsme se rozhodli 

šířit mezi mladými lidmi povědomí o možnosti stát 

se dárcem,“ vysvětluje pořadatel Džemfestu Ondřej 

Polák. Vzápětí dodává, že s Džemfestem Olomoucký 

kraj dlouhodobě spolupracuje. I proto pořadatelé 

požádali Jiřího Rozbořila, aby se do kampaně za-

pojil tím, že se stane modelem pro chystaný plakát. 

„Hejtman má ke zdravotnictví blízko, a snad i proto 

s naším nápadem bez váhání souhlasil. Při focení na-

víc ukázal, že v jeho těle bije srdce rockera,“ dodává 

s úsměvem Polák a připomíná, že více informací lze 

nalézt na www.dzemfest.cz. -zk-

Šumperský Filmový klub chystá na září Minifestival 

Alfreda Hitchcocka. Každá středa v tomto měsíci tak 

bude od osmé večerní v Oku vyhrazena fanouškům 

tohoto kultovního tvůrce, který utkvěl většině lidí 

v hlavě jako „mistr hororu“.

„Ve středu 4. září nemůžeme začít ničím jiným než 

fi lmem Psycho. Následovat pak budou další klubo-

vé středy s fi lmy Vražda na objednávku a Cizinci ve 

vlaku. Poslední středu v září si promítneme poslední 

životopisný fi lm Hitchcock s Antony Hopkinsem 

a Helen Mirrenovou, popisující zákulisí a intriky 

vzniku kultovního snímku Psycho,“ říká vedoucí 

Filmového klubu Kamila Šeligová. Vzápětí dodává, že 

každou projekci zahájí krátký odborný úvod. O ten 

se postará Jan Haluza, student Katedry divadelních, 

fi lmových a mediálních studií olomoucké Filozofi cké 

fakulty Univerzity Palackého.

Festival vyvrcholí v pátek 27. září v 19.30 hodin 

na divadelním Hrádku. Vystoupí zde soubor Buchty 

a loutky s představením Psycho Reloaded - Matko, 

cos to provedla?! „Jde o loutkové divadlo na motivy 

slavného hororu a první inscenaci čtyřdílného cyklu, 

inspirovaného americkými kvalitními fi lmy. Podle 

vyjádření souboru je to poklona dobrému fi lmu, 

poklona špatnému humoru a poklona loutkové tra-

dici. Z tolika poklon až mrazí v zádech,“ podotýká 

Šeligová.

Za vstupné na fi lmová představení zaplatí divá-

ci osmdesát korun, členové Filmového klubu pak 

šedesát korun. Vstupenka na divadelní představení 

přijde na rovnou stokorunu, o dvacet korun méně 

zaplatí členové Filmového klubu. Průkazky se při-

tom stále prodávají za šedesát korun v pokladně 

kina Oko. -red-

V září proběhne Hitchcockův minifestival

Zářijový minifestival odstartuje kultovní snímek Psy-

cho.  Foto: archiv
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DIVADLO

Divadlo
Datum Titul Skupina Čas Cena

Pá 6.9.  Višňový prasaT Hrádek, Studio D123  VK  19.30  50 Kč

Ne 8.9.  Dny evropského dědictví   9.00, 10.00, 11.00, 13.00 a 14.00

 - komentované prohlídky divadla  

Pá 13.9.  o5 a Radeček: Koncert na střeše divadla   VK   18.00, 20.00  120 Kč, 150 Kč

So 14.9.  Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou  P, VK  19.30  230 Kč

St 18.9.  Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou  G, VK, X  17.00  135 Kč

So 21.9.  Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou  B, VK, X  19.30  135 Kč

St 25.9.  Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou  A, VK, X  19.30  135 Kč

Pá 27.9. Buchty a Loutky: Psycho Reloaded  VK  19.30  80 Kč, 100 Kč

 Minifestival fi lmů A. Hitchcocka

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 283 366, V. Zetochová. Další informace 

na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá 

vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. Výstava v divadle: Jiří Doležel: Mystéria 

jesenické krajiny, výstava bude zahájena v sobotu 14. září v 18.45 hod. a potrvá do října.

Šumperská inscenace Tří veteránů, kterou režírovala Bohdana Pavlíková, je plná písniček s hudbou Zdeňka 

Dočekala a je určena spíše starším dětem.  Foto: Jan Valchař
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PREMIÉRA

O první letošní premiéře 
s Matějem Kašíkem a Martinem Františákem

Letošní první premiérou je hra Samuela Königgratze nazvaná Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácač-

kou v režii Martina Františáka. Odehraje se na prknech šumperského divadla v sobotu 14. září. 

V této souvislosti požádala redakce KŽŠ o odpověď na několik málo otázek ředitele divadla Matěje 

Kašíka a režiséra inscenace Martina Františáka.

Samuel Königgratz je jeden z mnoha pseudony-

mů Reného Levinského. Ve svých hrách nápaditě 

propojuje něžný a absurdní humor, jaký můžeme 

najít i v knihách Bohumila Hrabala či fi lmech 

Miloše Formana. V této hře jsou středem jeho 

zájmu zaměstnanci jedné železniční stanice ve vý-

chodních Čechách. Nádražácké společenství zahr-

nuje přednostu, dispečery, posunovače, inspektora, 

výpravčí, uklízečku a samozřejmě také hospodskou. 

Fungování komunity může něčím připomenout 

indiánský kmen ztracený v amazonské džungli. 

Mluví vlastním jazykem, párují se jen mezi sebou 

a nad pivem a kartami spolu sdílejí vzrušující kaž-

dodenní mikropříběhy i pohádky o budoucnosti. 

Těch nabízí autor několik a jejich linky spojuje 

zprvu nenápadně, ale nápaditě, s příběhem inspek-

tora, který tajně číhá v nádražní hospodě, aby při 

činu nachytal pachatele - ty, jež pijí pivo během 

pracovní doby. On sám však podlehne pokušení 

a jeho tajná mise končí groteskní tragédií. Tento 

text refl ektuje vážné věci, někdo by dokonce mohl 

říct existenciální problémy, s decentní hravostí 

a humorem. Je zábavný i duchaplný a obsahuje 

osobitý hořký tón vyvěrající z perfektního popisu 

banalit každodenního života.

Uvedení zmíněné inscenace provázely v šum-

perském divadle mnohé problémy. Na bližší po-

drobnosti jsme se zeptali ředitele divadla Matěje 

Kašíka.

▶ První hrou nové sezony je inscenace Ještě žiju s vě-

šákem, čepicí a plácačkou. Zdá se, že její zrod nebyl 

vůbec jednoduchý, je to tak?

Začátek zkoušení probíhal tak, jak má do té 

chvíle, než jsem zjistil, že minulé vedení s autorem 

nepodepsalo licenční smlouvu k uvedení této in-

scenace. Po několikatýdenním vyjednávání nám je 

však poskytl, za což mu děkuji.

▶ Po odchodu dramaturga vznikla nejistota ohledně 

výběru dalších her. Jsou tedy aktuální nějaké další 

změny?

V dramaturgickém plánu na letošní sezonu jsem 

byl nucen udělat změny. Pan režisér Fréhar odmítl 

režírovat Černou komedii. Hra Julek nebyla ještě 

napsána a pan Elbel, její autor, v době zkoušení 

Světáků už nebude v pracovním vztahu k divadlu. 

Proto jsem oslovil Petra Veselého, který se ujme 

režie Černé komedie, a jako náhradu za onu nena-

psanou hru jsme společně s režisérem Vlastimilem 

Ředitel divadla Matěj Kašík.  Foto: archiv
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PREMIÉRA

Předplatné na novou sezonu 
lze vyřídit různými způsoby

Zvýhodněné předplatné nabízí divákům šum-

perské divadlo. Ve vrátnici divadla a v Regionálním 

a Informačním centru v místním muzeu jsou k dis-

pozici brožury, které obsahují přihlášku s veškerými 

informacemi. Tu je možné odevzdávat až do konce 

září, a to buď ve vrátnici divadla nebo v obchod-

ním oddělení, jež sídlí v budově divadla (vchod 

z Komenského ulice). Předplatné lze vyřídit i tele-

fonicky na čísle 583 214 062 nebo 583 283 366, 

H. Pokorná a V. Zetochová nebo e-mailem na ad-

rese info@divadlosumperk.cz.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod - po-

čínaje výraznou slevou na předplatném oproti ceně 

při volném prodeji přes stabilně zajištěná místa 

v hledišti až po informování o termínu představe-

ní, pokud si předplatitel toto oznámení objedná. 

Předplatné je navíc přenosné, lze ho půjčit i daro-

vat.  -red-

Peškou vybrali inscenaci Strakonický dudák, což 

bude v jeho režijním podání jistě obrovský gejzír 

nápadů, gagů a muziky. V současné době je tedy 

vše nahrazeno a připraveno k zahájení sezony. Čeká 

vás Sezona s úsměvem! 

Režie první šumperské večerní premiéry se ujal 

dramatik Martin Františák (*1974), absolvent 

divadelní fakulty JAMU. Spoluzaložil brněnské 

Divadlo Polárka, kde později působil jako umě-

lecký šéf. V současné době zastává stejnou funkci 

v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. Pro Českou 

televizi režíroval cyklus pořadů Česko jedna bá-

seň. Je vůdčí uměleckou osobností oceňovaného 

amatérského Divadelního souboru Jana Honsy 

v Karolince. Je mimo jiné autorem her Doma, 

Karla nebo Tvůj děda. Šumperskou inscenaci před-

stavuje v následujícím rozhovoru.

▶ Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí - to je zvlášt-

ní název hry. Co si má pod ním divák představit?

Název vyjadřuje jeden pěkný lidský život. Je v něm 

malinko melancholie a stesku a také je  pod ním cítit 

mnoho věcí, jež člověk, který žije, užije s věšákem, 

čepicí a plácačkou. Je v tom pohled do dálky, čekání, 

loučení, z práce a po práci, s přáteli i o samotě.

▶ Z her z prostředí železnice znají diváci zejména 

Ostře sledované vlaky, které zde před lety realizoval Jiří 

Fréhar. Z nedávna pak oceněný fi lm Alois Nebel. Dá se 

mezi nimi a naší inscenací najít nějaká paralela?

To se neodvažuju vymýšlet. Jednoznačně ale 

tajemství československého železničního provozu 

jsou společná. A to je takový symbol různých dob 

a života. Když je na dráze pořádek, žijeme, když je 

na dráze nepořádek, máme problém.

▶ Se zdejším souborem jste se setkal při nastudování 

inscenace Eskymo je Welzl! Jak vnímáte časový odstup 

pár let a proměn v hereckém souboru? 

Šumperský soubor má jednu výbornou vlast-

nost - dobrou vůli dělat dobře divadlo. To je, 

myslím, poměrně vzácná vlastnost, ve smyslu ce-

lého souboru, který ovládá takovýto mocný duch. 

Dělám tady rád i pro rázovitost zdejší krajiny plné 

nekompromisních příběhů.   Děkuji za rozhovor,

 Veronika Zetochová

Režisér inscenace Martin Františák.  Foto: archiv
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DIVADLO, KONCERT NA STŘEŠE

Divadlo obnovuje tradici posezení po premiéře

Tradici posezení po premiéře v Zrcadlovém sále 

obnovuje v nadcházející sezoně šumperské divadlo. 

Přátelskou debatní atmosféru s herci podbarví živá 

hudba v podání Joozzbandu a bude také nachys-

táno drobné občerstvení. Posezení proběhne po 

první premiéře v sobotu 14. září. -vz-

Radečci zahrají na střeše v pátek třináctého

Hudební skupina O5 a Radeček se vrací na střechu šumperského divadla. Po loňském vypro-

daném koncertu plánuje letos zahrát pod širým nebem dvakrát po sobě. Hudební fanoušci se 

přitom mohou za Radečky vydat na střechu v pátek třináctého září. První koncert začne v 18 hodin, 

druhé vystoupení bude následovat ve 20 hodin. 

„Koncert na střeše je vždy pro nás krásný zážitek 

s kouzelnou atmosférou. Asi je to tím, že jde o tako-

vé neformální setkání, povídání a hraní,“ říká zpěvák 

Tomáš Polák. Pod širým nebem zazní známé hity ve 

speciálních akustických úpravách. Kapela se ovšem 

chystá zahrát také písně, které běžně na koncertech ne-

uvádí. „Některé věci poctivě nacvičíme, ale pár písniček 

zahrajeme i na přání, takže to bude celé trochu impro-

vizace,“ říká s úsměvem Tomino. 

Jako host vystoupí na střeše divadla písničkář Vojta 

Kroupa. V případě nepříznivého počasí se akce přesu-

ne do divadelního sálu „na Hrádku“. Vstupenky v ceně 

120 korun jsou k dostání v předprodeji v Domě kultu-

ry, v divadle a na webových stránkách www.o5.cz. -red-

Hudební skupina O5 a Radeček se vrací na střechu šumperského divadla. Vystoupí zde hned dvakrát.  Foto: archiv
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VÝSTAVA V DIVADLE, KNIHOVNA

Jiří M. Doležel 
představí v divadle Mystéria jesenické krajiny

Voda je fenomén, stále proudící a proměňující se, voda je zrození života a nádherná studnice světel, 

odlesků a barev, voda přináší napětí i uklidnění, pohlazení i mrazivý chlad, rozráží skaliska, utvá-

ří rokliny a čas pro ni nic neznamená - žije a bude žít věčně, a pokud by naše kouzelná planeta nedej 

Bože, někdy zanikla, tak se neztratí a bude transformována fascinujícím vesmírem do jiných forem.

…A proto mi došlo v běhu mého života, hodně 

s fotoaparátem u oka a hodně svým naturelem ve 

znamení Ryby vnořen do přírody, že zobrazit taje 

a kouzla fenoménu vody může být naplňováním jak 

touhy po kontaktu s jinými dimenzemi, tak chtěním 

zúročit své fotografi cké cítění a zkušenosti. Životní 

putování mne už před řadou let zaválo do Jeseníků, 

které mi čím dál více ulpívají pod kůží a nutí hledat 

skryté obrazy, které existují, byť jsou mnohdy ukry-

ty oku návštěvníka a potřebují pro své odhalení více 

času a větší vnitřní usebrání, ale také mnohdy přízeň 

štěstěny, místa a atmosféry, aby mohly tiše vklouz-

nout na kartu fotoaparátu proměněny do pixelů.

Bystřiny, tůně, vodopádky a zařezaná údolí se 

svými strukturami jsou Jeseníkům díky geologic-

kému vývoji vlastní a pro fotografa může být vý-

zvou jen neprojít kolem a nezachytit první vjem, 

ale zkoušet trpělivě hledat cestu k zobrazení je-

jich podstaty. A i proto se snažím stále a znovu 

o zobrazení charakteru, energie a nebojím se říci 

dokonce i duše a magie těchto krásných tajemství 

přírody.

Nakolik se mi tento záměr daří, ať posoudí sami 

návštěvníci výstavy, která se uskuteční od 14. září 

do října v Divadle Šumperk s vernisáží v sobotu 

14. září v 18:45 hodin. Jiří M. Doležel

Městská knihovna

Knihovna 
v ul. 17. listopadu 6, tel. 583 283 138

Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530

Změna od 1.3. 2013Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 9 - 12, 13 - 17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 9 - 12, 13 - 17

Sobota* 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz, v sobotu 

28.9. zavřeno - státní svátek.

Městská knihovna v ulici 17. listopadu zve na výstavu

Chuť písma 
Výstava Míly Prokůpkové, šumperské rodačky žijící v současné době v Praze, 

refl ektuje především její současný největší zájem - kaligrafi i. Výstava trvá do 2. října.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Knihovna Sever vystavuje výtvarné práce dětí, 
jež se zapojily do soutěže

Výtvarnou soutěž pro děti nazvanou Můj dům, 

ulice a město (vesnice) aneb tady bydlím, tady žiji... 

vyhlásila knihovna Sever v Temenické ulici 5 začát-

kem prázdnin. Ty nejlepší výtvory bude vystavovat 

od 1. září do 31. října. Zájemci si budou moci vý-

stavu prohlédnout v otevírací době knihovny, tedy 

v pondělí, úterý, středu a pátek od 9 do 12 hodin 

a od 13 do 17 hodin. -red-

V knihovně se bude hovořit o peruánské džungli 

V cyklu zajímavých besed pokračuje po prázdninách šumperská Městská knihovna. Povídání s kli-

nickým psychologem Svatoplukem Morávkem je v knihovně v ulici 17. listopadu naplánováno 

na čtvrtek 26. září od 18 hodin v půjčovně pro dospělé. Nese název Cesta do hlubin těla a duše v pe-

ruánské džungli.

Amazonská džungle neskrývá jen bohatou faunu 

a fl óru. Na jejím okraji funguje zařízení zaměřené 

na léčbu psychických problémů, především se zá-

vislostmi. Léčba je unikátní, opírá se o kombinaci 

tradičních šamanských metod, spolu s moderní-

mi psychoterapeutickými i spirituálními přístupy. 

Přednášející Svatopluk Morávek (psychoterapeut) 

absolvoval v tomto středisku zážitkový pobyt, který 

mimo jiné zahrnoval úplný půst, izolovaný pobyt 

v přístřešku v džungli i rituální sezení s halucino-

genními bylinami. Lze něco z toho využít i u nás? 

Nejen na to odpoví během přednášky, jejíž součás-

tí bude i promítání fotografi í, ve čtvrtek 26. září. 

Vstupné je čtyřicet korun. -red-

Čtenářská legitimace pro prvňáčky - poprvé do školy, 
poprvé do knihovny

Cílem projektu, který vznikl v Dětské knihovně Knihov-

ny Jiřího Mahena v Brně a nyní jej již realizuje řada 

knihoven, je podpora čtenářství u dětí, vstupujících do 

prvních tříd základních škol. Snahou je spojit nezapome-

nutelné zážitky ze začátku školní docházky s první ná-

vštěvou knihovny a pomoci dětem i rodičům na nové cestě 

ke čtenářství, která s nástupem do školy začíná.

Městská knihovna Šumperk připravila v novém školním 

roce prvňáčkům šumperských základních a speciálních 

škol pozvánku do knihovny, kterou dostanou prostřednic-

tvím školy. Pokud si přijdou vyřídit čtenářskou legitimaci 

do konce října, získají registraci do knihovny na jeden rok 

zdarma. Mimořádná registrace bude probíhat ve stejném 

režimu jako běžné přihlašování, součástí je písemný souhlas 

rodičů nebo zákonných zástupců na přihlášce. Prvňáčkům, 

kteří již legitimaci vlastní, pak knihovnice na jeden rok re-

gistraci prodlouží.  Z. Daňková, ředitelka knihovny
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Na prázdninovém dnu 18. července se děti na výstavě Pravěká hostina učily pracovat s kůží. Foto: M. Stuchlá

Vlastivědné muzeum v Šumperku

VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Příroda kolem nás - ryby, ptáci a savci 

Šumperska a Jesenicka

Výstava převážně se zoologickou tematikou před-

stavuje faunu Šumperska a Jesenicka pomocí der-

moplastických preparátů z bohatých šumperských 

a úsovských sbírek. Výstava trvá do 29. září. 

STÁLÁ EXPOZICE 

▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-

pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

pochlubit unikátním produktem - zcela automa-

tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

HOLLAROVA GALERIE

▶ Pravěká hostina: Zpracování potravin a pří-

prava pokrmů v pravěku

Výstava představuje způsoby zpracování potravin 

a samotnou přípravu a konzumaci pokrmů od 

dávného paleolitu až po příchod Slovanů na zá-

kladě vědeckých archeologických poznatků a iko-

nografi ckých pramenů. K vidění jsou nejen různé 

archeologické nálezy související s tímto tématem 

z našeho regionu, ale např. také autentická rekon-

strukce potravinové pece z mladší doby kamenné 

na základě výzkumu u Postřelmova nebo ukázky 

rostlin, které se potravinově zpracovávaly. Výstava 

je určena široké veřejnosti. Výstava trvá do 29. 

září.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

GALERIE ŠUMPERSKA

▶ Barbie a její svět

Sběratelská výstava Miluše Lublinerové, která pochá-

zí z Krnova, představí panenku Barbie a jejího přítele 

Kena v různých podobách a v různém prostředí (na 

lodi, na pláži, na zámku, u kadeřnice…). Výstava trvá 

do 16. září.

▶ Na konci ulice les! Šumperk - předměstí včera a dnes

Výstava navazující na Starý Šumperk na pohlednicích, 

obrazech a fotografi ích. Zahájení výstavy proběhne 

ve čtvrtek 26. září (bez vernisáže). Výstava potrvá do 

10. listopadu.

PŘEDSÁLÍ RYTÍŘSKÉHO SÁLU 

▶ Houby. 12.-14. září

Čtvrtek-pátek: 9:00-17:00, sobota: 9:00-14:00, vstup-

né: dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč. Mykologická 

poradna: H. Deckerová, B. Hlůza, J. Lazebníček.

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, 

e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz,  www.mu-

zeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-ne 9-12 hod., 

12.30-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-ne 

9-12 hodin, 12.30-17 hodin. 

ZÁBŘEH

▶ To jsme my II.

Výstava prací neprofesionálních umělců trvá do 15. září.

▶ Putování středověkem

Výstava nabízí pohled na historii našeho regionu od 6. 

až do konce 15. století. Soustřeďuje se na raný středo-

věk, hrnčířství, hrady, zbraně, církev a hornickou čin-

nost. Vernisáž proběhne v pátek 20. září v 17 hodin. 

Výstava potrvá do 12. ledna 2014.

▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muze-

um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 

celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 12.30- 17 hod.

MOHELNICE

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěži mu-

zeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou roku 2005! 

▶ Nová stálá expozice Pravěk Mohelnicka

Navazuje na bohatou stoletou tradici, které se tato 

věda na Mohelnicku těší. Expozice Pravěk Mohelnicka 

byla vytvořena z nesmírně bohatého fondu archeolo-

gických sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku.  

Kromě množství keramiky a kamenných nástrojů za-

ujmou i unikátní artefakty jako například  torza neoli-

tických venuší, nádobka s lineárním písmem, náhrdel-

ník z měděných drátků a provrtaných perel z pozdní 

doby kamenné nebo vzácné měděné nástroje či depoty 

bronzových předmětů. Klasická instalace je doplněna 

moderními audiovizuálními prvky. Expozice je svým 

celkovým pojetím určena nejen pro zapálené archeolo-

gy, ale také pro širokou veřejnost.

▶ Poznávejme život v pravěku hrou

V prostorách muzea je otevřena interaktivní herna, 

kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké techniky 

vrtání kamene,  drcení obilí na zrnotěrce, popřípadě 

vyluštit různé kvizy, hádanky a sestavit skládačky.

▶ Každá mince má dvě strany

Výstava mincí a platidel je pohledem na měnu a mě-

nový vývoj v naší zemi od Přemyslovců po vznik samo-

statné Československé republiky v roce 1918. Výstava 

trvá do 6. října.

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.

cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, otevřeno ce-

loročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 12.30-17 hod.

LOŠTICE

▶ Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které prosla-

vily loštické hrnčíře po celé Evropě.

Barbie a její svět. Foto: -pk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM, PONTIS

Pontis Šumperk

Čtvrtek 5. září od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje V+H Retro.   Vstupné 50 Kč

Pátek 6. září od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 9. září od 10 do 12 hodin v „DS V“

Posezení u kávy s písničkou a dezertem 50+

Úterý 10. září od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Čtvrtek 19. září od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 24. září od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Každé pondělí, úterý a pátek vždy od 9 do 12 hodin

Mateřské centrum Brouček

Bližší informace K. Hunčíková, tel.č. 

583 211 766.

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“

Sportovní a relaxační aktivity pro seniory

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - začátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - pokročilí

Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“

Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna

Každou středu od 10 hodin v „P“

Trénování paměti

Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin a každý čtvr-

tek od 9 a od 10 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary 

Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“

Kroužek ručních prací

Bližší informace k akcím: 

D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, jelinkova.dag-

mar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro senio-

ry, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 

Gen. Svobody 68, „DS V“ = Denní stacionář Volba, 

Bohdíkovská 24. 

▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů 

muzea

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kašpara. 

V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. Expozice 

seznamuje také s historií Loštic, včetně tragického osu-

du místní židovské komunity.

Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@muze-

um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno ce-

loročně: Po, út zavřeno, st-ne 9-12 hod., 12.30-17 hod.

ÚSOV 

▶ Stálá expozice lichtenštejnských sbírek 

v Martinelliho paláci

▶ Stará škola

▶ Úsov - kolébka lesnického školství, stálá expozice

▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, inter-

aktivní expozice

▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

▶ Zámecký ochoz

▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše

▶ Zoo koutek pro děti

Informace: Eva Třísková, tel.: 583 435 111, usov@muze-

um-sumperk.cz,www.muzeum-sumperk.cz, otevírací doba: 

srpen Út-Ne 9-19.30 hod., září Út-Ne 9-16.15 hod.
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SVČ DORIS

Středisko volného času Doris
Čtvrtek 29. srpna od 19 hodin ve Středisku ekologické 

výchovy ve Švagrově

Noc netopýrů

Ukázka odchytu netopýrů, kroužkování, zajíma-

vosti z jejich života. Sraz zájemců ve SEV Švagrov 

u Sobotína v 19:00 hod. Akce je organizována ve 

spolupráci s ČSOP Šumperk a Agenturou ochra-

ny přírody a krajiny Olomouc. Informace Renata 

Čechová, tel.č. 606 758 410, cechova@doris.cz.

Středa 6. září od 8.30 do 14.30 hod. na „K“

Putování za zdravím

Prezentačně propagační akce na podporu zdraví 

a aktivního života formou tvořivých, poznávacích 

i sportovních her. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 

583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Vstupné 10 Kč

Neděle 8. září od 9 do 14 hodin ve Středisku ekologic-

ké výchovy ve Švagrově

Slavnosti jeřabin

Konec léta je období sběru všech možných plodů, 

které nám les či zahrady poskytují, zažijete moš-

tování, zavařování, sušení, výrobu marmelád po 

„domácku“ a můžete se podělit o své zkušenosti, 

nebo se taky něco nového dozvědět z této oblasti. 

Budeme zpracovávat přebytky ovoce a zeleniny od 

zahrádkářů a sadařů. Každý, kdo pomůže, si od-

nese z každé zavařeniny jednu sklenici. Informace 

Renata Čechová, tel.č. 606 758 410, cechova@

doris.cz.

Od 16.9. každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek 

a každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Od 17.9. každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC 

Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Cena lekce 50 Kč

Od 18.9. každou středu od 17 do 18.30 hodin v MC 

Komínkov

Laktační poradna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Konzultace 50 Kč

Od čtvrtku 19. do pátku 20. září vždy od 9.30 do 

11.30 hodin v MC Komínkov

Kurz masáží pro děti a kojence

Jedná se o láskyplnou masáž, která obsahuje tři dru-

hy dětských masáží, a to: 1. tradiční indická masáž, 

2. masážní metody ze Švédska, 3. masáž chodidla, 

která vychází z prvků refl exní terapie. Využívají 

se také prvky dotykové relaxace, jógy, muzikote-

rapie a aromaterapie. Informace a přihlášky Eva 

Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psen-

cikova@doris.cz.  Cena za obě lekce 400 Kč

Pátek 20. září od 19.30 hodin z náměstí Míru

Uličkami s lampičkami

Start mezi 19:30 a 20:00 hodin z náměstí Míru 

(od radnice), večerní putování městem pro ro-

diče s dětmi, s sebou lampiony nebo lampičky. 

Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 

731 610 039, vavrusova@doris.cz. 

 Startovné 10 Kč/osoba

Středa 25. září od 17 do 20 hodin v AT na „K“

Sedánky pro mamky

Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 

Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 

psencikova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Čtvrtek 26. září od 18.30 hodin v sále Vily Doris

VIA LUCIS: Wad Ben Naga - město nubijských 

faraonů 

Host - egyptolog a afrikanista Pavel Onderka; in-
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Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: WAD BEN NAGA  MĚSTO NUBIJSKÝCH FARAONŮ 

ve čtvrtek 26. září od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Setkání s egyptologem a afrikanistou Pavlem Onderkou. 

Pavel Onderka je český egyptolog a afrikanista. Od roku 2009 vede archeologickou expedici 

Národního muzea v Súdánu (lokalita Wad Ben Naga). Podílel se na archeologickém výzkumu 

v oblasti egyptského Údolí králů. Od roku 2003 pracuje v Národním muzeu - Náprstkově muzeu 

asijských, afrických a amerických kultur jako kurátor egyptské a núbijské sbírky. Přednáší na 

Univerzitě v Lipsku a Univerzitě v Helsinkách. Byl autorem a kurátorem řady výstav 

(např. Egyptské mumie). Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří knihy 

Th éby - Město bohů a faraonů (2007; společně s J. Mynářovou) 

nebo Th e Tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago (2009).  

Pořad sponzorují: Irea s.r.o., Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, 

APATOR Metra s.r.o, Petr Waniek - rozvoz květin, P-LINE František Porteš - fotografi cké práce, 

Agritec Šumperk, Ruční papírna Velké Losiny a.s, město Šumperk, 

Petr Viktorín - zámečnické a svářečské práce Nový Malín, Penzion Leoš Haltmar - Ramzová

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

formace a rezervace vstupenek Petr Konupčík, 

tel.č. 731 610 037.  Vstupné 50 Kč

Neděle 28. září od 10 do 17 hodin v parku u Vily 

Doris

Medový den

Přijďte se dozvědět zajímavosti o včelách a jejich 

životě. Den plný her a výtvarných aktivit o včelách 

a rostlinách. Nejen pro rodiče s dětmi. Informace 

Lenka Kampová, tel.č. 733 712 901, kampova@

doris.cz. 

Neděle 28. září od 9 do 14 hodin ve Středisku ekolo-

gické výchovy ve Švagrově

Václavkové slavnosti 

Sobotní ráno plné hub - výprava za houbami nejen 

václavkami, určování hub a jejich úprava, rady, po-

moc při určování, pomoc při otravě. Poradna s my-

kologem. Soutěž, kdo donese nejvíce druhů hub. 

Houbový guláš pro účastníky v ceně. Informace 

Renata Čechová, tel.č. 606 758 410, cechova@

doris.cz.

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP 

Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, 

Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 

583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 

tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 

(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + 

Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 

(Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Radnice 

- nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 

http://www.doris.cz.
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ŠMOULOVÉ 2  Hrajeme pro děti

Neděle 1. září jen v 10.00 hodin, sobota 7. a neděle 8. září jen v 15.30 hodin 

USA, 2013, 105 minut, animovaný, komedie, rodinný, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Malí modří skřítci se po dvou letech vracejí. Tentokrát je spolu s Gargamelem a dvojicí neplechů čeká 

velké dobrodružství v Paříži.  Vstupné 130 Kč, 110 Kč pro děti

V neděli 1.9. v 10.00 hodin je vstupné pro děti 90 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk.

LETADLA  Hrajeme pro děti 

Neděle 1. září jen v 15.30 hodin

USA, 2013, 85 minut, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, mládeži přístupný, české znění

Malí i velcí diváci si ulétnou na akční animované komedii studia Disney o tom, že i z obyčejného práško-

vacího letadla se může stát úspěšný závodník.  Vstupné 120 Kč, 100 Kč pro děti

V neděli 1.9. v 15.30 je vstupné pro děti 80 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk.

ELYSIUM 

Neděle 1. září jen v 17.30 hodin, pondělí 2. a úterý 3. září jen v 19.45 hodin

USA, 2013, 109 minut, sci-fi , akční, thriller, drama, mládeži přístupný, titulky

Příběh tohoto fi lmu nás zavádí do roku 2159, kdy velmi bohatí žijí na kosmické stanici, zatímco zbytek 

populace je nucen přežívat na zničené Zemi. Objeví se však jedinec, který se rozhodne přinést rovnost 

mezi dva rozdělené světy.  Vstupné 140 Kč

MILLEROVI NA TRIPU 

Neděle 1. září jen ve 20.00 hodin

USA, 2013, 110 minut, komedie, mládeži přístupný, titulky

Prodejce hrnců vytváří falešnou rodinu jako součást svého plánu, aby doručil obrovskou zásilku trávy 

z Mexika do USA. Hrají Jeniff er Anistonová, Ed Helms.  Vstupné 100 Kč

MACHŘI 2 

Pondělí 2. a úterý 3. září jen v 17.30 hodin, středa 4. září jen v 18.00 hodin

USA, 2013, 101 minuta, komedie, přístupný od 12 let, titulky

Poté, co se Lenny se svou rodinou přestěhoval zpátky do svého rodného města, aby byl ve společnosti 

svých kamarádů a jejich dětí, zjišťuje, že pokud se ve vaší blízkosti vyskytují bývalí školní rváči, noví rváči, 

schizofrenní řidiči autobusů, opilí policajti na lyžích a 400 lidí v kostýmech, schopných vám vtrhnout bez 

ohlášení na večírek. Hrají Adam Sandler, Salma Hayeková, Steve Buscemi a další.  Vstupné 120 Kč

RIDDICK 

Čtvrtek 5. září jen v 17.30 hodin, sobota 7. a neděle 8. září jen v 19.45 hodin, pondělí 9. a úterý 10. září 

jen ve 20.00 hodin 

USA, 2013, 119 minut, sci-fi , akční, thriller, mládeži přístupný, titulky

Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na pusté planetě. Riddick (Vin Diesel) bojuje o přežití 

Kino Oko
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proti cizím predátorům a stává se silnějším a nebezpečnějším, než kdykoliv předtím. Brzy na to se lovci 

odměn z celé galaxie nevědomky stávají pěšáky v jeho plánu na cestě za pomstou. S jeho nepřáteli, přesně 

tam, kde je chce mít, rozpoutá Riddick brutální útok pomsty před návratem na svou rodnou planetu 

Furya, aby ji zachránil před zničením.  Vstupné 110 Kč

ZUZANA MICHNOVÁ - JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT 

Čtvrtek 5. září jen ve 20.00 hodin

ČR, 2013, 94 minuty, dokumentární, mládeži přístupný

Celovečerní fi lm o hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové.  Vstupné 80 Kč

KICK-ASS 2 

Pátek 6., sobota 7. a neděle 8. září jen v 17.30 hodin

USA, Velká Británie, 2013, 113 minut, akční, komedie, krimi, thriller

Na konci prvního dílu fi lmu Dave alias Kick-Ass a Mindy alias Hit-Girl pověsili svou superhrdinskou 

identitu na hřebík a snaží se žít normální životy jako typičtí teenageři. Dave ovšem nepočítal s tím, že svým 

bizarním nápadem inspiroval další řadu lidí, kteří na sebe rovněž navlékli superhrdinský ohoz a vydali se 

do ulic prosazovat dobro.  Vstupné 110 Kč

KRÁSNO - UKÁZKY Z FILMU + OCCAMOVA BŘITVA

Pátek 6. září jen ve 20.00 hodin

Ukázky z připravovaného fi lmu a debata s tvůrci. Možná přijde i Martin, Ondřej... Po skončení bude 

promítnut fi lm Dana Svátka v hlavní roli s Ondřejem Sokolem a Zuzanou Stivínovou ml.

ONE DIRECTION 3D: THIS IS US  3D

Pondělí 9. září jen v 18.00 hodin, úterý 10. září jen v 18.15 hodin, středa 11. září jen v 18.00 hodin

Velká Británie, 2013, 92 minuty, dokumentární, hudební, mládeži přístupný, titulky

Hudební 3D fi lm o momentálně nejslavnější chlapecké popové skupině One Direction natočil Morgan 

Spurlock, tvůrce kultovního dokumentu Super Size Me. Strhující záběry z koncertních pódií i ze záku-

lisí velkolepých show! Chybět nebude ani komorní pohled do soukromí pětice sympatických mladíků. 

 Vstupné 150 Kč

PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA - ZROD FILMU 1900-1920 

Úterý 10. září jen v 17.00 hodin

Velká Británie, 2011, 60 minut, dokument, mládeži přístupný, titulky

6 let natáčení, 4 kontinenty, 11 desetiletí a tisíce fi lmů. Výpravný příběh o vývoji fi lmu. Vstupné 50 Kč, 

40 Kč pro členy fi lmového klubu a studenty. Permanentka na 15 dílů 450 Kč. V prodeji v pokladně kina 

Oko. Pro pravidelné návštěvníky je připraven věrnostní program o spoustu zajímavých cen!

 Vstupné 50 Kč, členové FK a studenti 40 Kč

POD OCHRANOU ŽEROTÍNŮ 

Čtvrtek 12. září jen v 16.00 hodin

ČR, 2013, 52 minuty, dokumentární, historický, mládeži přístupný

Film připomínající 400. výročí vydání Bible kralické (1613), ale také její mecenáše a ochránce bratrské 

tiskárny v Kralicích - pány ze Žerotína. Režie Lubomír Hlavsa.  Vstupné 50 Kč
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MORTAL INSTRUMENTS: CITY OF BONES 

Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14., neděle 15., pondělí 16. a úterý 17. září jen v 17.30 hodin 

Kanada, 2013, 130 minut, akční, drama, dobrodružný, romantický, mládeži přístupný, titulky

Clary je obyčejná -náctiletá holka z New Yorku. Než zmizí její máma, než zjistí, že vidí to, co ostatní ne, než 

pozná, že v našem světě se skrývá ještě jeden, plný démonů a strážců. Než se ukáže, že její máma i ona patří mezi 

vyvolené strážce. Pak se její život úplně změní.  Vstupné 100 Kč

COLETTE 

Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14., neděle 15., pondělí 16. a úterý 17. září jen ve 20.00 hodin, středa 18. září jen 

v 17.30 hodin

ČR, SR, Nizozemsko, 2013, 126 minut, drama, romantický, válečný, nevhodný mládeži do 12 let

Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky Colette (Clémence Th iolyová) vypráví 

o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží. V osvě-

timském koncentračním táboře se před námi odhaluje nelítostný svět každodenního boje o přežití. Vládne tu 

přísná hierarchie i mezi samotnými vězni. Obchoduje se se vším, co může zachránit život, nebo alespoň na chvíli 

oddálit smrt. Židovka Colette přijíždí do Osvětimi transportem z Belgie.  Vstupné 110 Kč

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM  Hrajeme pro děti

Sobota 14. a neděle 15. září jen v 15.30 hodin, sobota 21. a neděle 22. září jen v 15.30 hodin

Španělsko, 2013, 96 minut, animovaný, mládeži přístupný, české znění

I kluci ve středověku měli své touhy. Justin se rozhodl být rytířem jako jeho dědeček, přestože otec mu vytyčil 

výnosnou dráhu právníka. Justin se tedy na vlastní pěst vydává za svým snem, aby podstoupil výcvik a stal se 

opravdovým rytířem v brnění. Na cestě potká odvážnou dívku Taliu, podstoupí náročný trénink a pozná, že je 

více cest, jak se stát rytířem.  Vstupné 100 Kč

ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKADEMIE + HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV

Pondělí 16. září jen ve 14.00 hodin

Cyklus přednášek o fi lmu a fi lmová projekce. Přednáška o vzniku a vývoji fi lmu zahrnuje komentovanou pro-

jekci snímku Hugo a jeho velký objev. Odhalí nám, jak to všechno vlastně začalo. Přednáší Nela Klajbanová. 

Justin se rozhodl stát se rytířem, jeho cestu za snem uvede kino Oko od soboty14. září.
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Vstupné 75 Kč. Permanentka na všech 10 přednášek s projekcemi 500 Kč v prodeji na pokladně kina Oko od 

26. srpna. Projekt byl podpořen městem Šumperkem.  Vstupné 75 Kč

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA 

Čtvrtek 19. a pátek 20. září jen v 17.30 hodin

Itálie, 2013, 124 minuty, drama, romantický, nevhodný mládeži do 12 let

Virgil Oldman (Geoff rey Rush) je světově uznávaný znalec v oblasti výtvarného umění a starožitností. Ve svém 

osobním životě je však uzavřeným samotářem pronásledovaným mnohými obsesemi. Nikdy se nedokázal sblížit 

s jiným člověkem, není schopný s někým spolupracovat a v životě se nezamiloval do žádné ženy. Jeho okolí jej 

tedy považuje za výstředního génia. Bližší vztah má jen s Robertem (Jim Sturgess), mladým a zručným restau-

rátorem historických mechanických strojků a hodin. Ale ani tento vztah nelze nazvat osobním.  Vstupné 110 Kč

REVIVAL 

Čtvrtek 19., pátek 20., sobota 21. a neděle 22. září jen ve 20.00 hodin

ČR, 2013, 116 minut, komedie, přístupný od 12 let,

Nová komedie Alice Nellis. Hrají: Bolek Polívka, Karel Heřmánek, Miroslav Krobot, Vojtěch Dyk, 

Richard Genzer a další.  Vstupné 90 Kč

WOLVERINE 

Sobota 21. a neděle 22. září jen v 17.30 hodin

USA, 2013, 136 minut, sci-fi , akční, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, titulky

Wolverine (Hugh Jackman) se ocitá na samé hraně svých fyzických a psychických možností.  Vstupné 100 Kč

V ZAJETÍ DÉMONŮ 

Pondělí 23. září jen v 17.30 hodin

USA, 2013, 112 minut, horor, thriller, přístupný od 15 let, titulky

Horor natočený podle skutečných událostí! Vypráví hrůzný příběh světově proslulých vyšetřovatelů para-

normálních jevů Eda a Lorraine Warrenových, kteří byli pozváni na odlehlou farmu, aby pomohli rodině 

terorizované temnými silami.  Vstupné 100 Kč

JAKO NIKDY 

Pondělí 23. a úterý 24. září jen ve 20.00 hodin

ČR, 2003, 93 minuty, drama, mládeži přístupný

Komorní drama režiséra Zdeňka Tyce vypráví o posledních dnech umírajícího muže, kterému dělají spo-

lečnost současná partnerka a bývalá milenka. Hrají: Jiří Schmitzer, Taťjana Medvedská, Petra Špalková, 

Luboš Veselý.  Vstupné 110 Kč

PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA - HOLLYWOODSKÝ SEN 

Úterý 24. září jen v 17.00 hodin

Velká Británie, 2011, 60 minut, dokument, mládeži přístupný, titulky

6 let natáčení, 4 kontinenty, 11 desetiletí a tisíce fi lmů. Výpravný příběh o vývoji fi lmu. Vstupné 50 Kč, 

40 Kč pro členy fi lmového klubu a studenty. Permanentka na 15 dílů 450 Kč. V prodeji v pokladně kina 

Oko. Pro pravidelné návštěvníky je připraven věrnostní program o spoustu zajímavých cen. 

 Vstupné 50 Kč, členové FK a studenti 40 Kč
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OČISTA 

Úterý 24. a středa 25. září jen v 18.15 hodin

USA, 2013, 85 minut, sci-fi , thriller, horor, přístupný od 15 let, titulky

Jednu noc v roce jsou všechny zločiny povolené. Krvavý thriller s hororovými prvky od tvůrců Paranormal 

Activity.  Vstupné 110 Kč

DONŠAJNI 

Čtvrtek 26. a pátek 27. září jen v 17.30 hodin, sobota 28. a neděle 29. září jen ve 20.00 hodin, pondělí 

30. září a úterý 1. října jen v 17.30 hodin

ČR, 2013, 100 minut, komedie, mládeži přístupný

Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést Mozartova Dona Giovanniho. Pohled do zákulisí 

příprav odhalí svět opery zbavený pozlátka. Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o li-

dech, kteří žijí svůj život opeře navzdory. Režie Jiří Menzel. Hrají Libuše Šafránková, Martin Huba, Jan 

Hartl.  Vstupné 110 Kč

HRA NA HRANĚ 

Čtvrtek 26. a pátek 27. září jen ve 20.00 hodin, sobota 28. a neděle 29. září jen v 17.30 hodin, pondělí 

30. září a úterý 1. října jen ve 20.00 hodin

USA, 2013, minut, krimi, drama, thriller, přístupný od 12 let, titulky

Strhující thriller s Benem Affl  eckem a Justinem Timberlakem. Když je student nečestně obehrán v online 

pokeru, staví se tváří v tvář mazanému podnikateli.  Vstupné 110 Kč

OGGY A ŠKODÍCI  Hrajeme pro děti

Sobota 28. a neděle 29. září jen v 15.45 hodin

Francie, 80 minut, animovaný, dětský, mládeži přístupný, české znění 

Filmové zpracování záškodnictví Oggyho a jeho zlomyslných nepřátel na velkém plátně! Již od stvoření 

světa jsou kocour Oggy a švábi Joey, Marky a Deedee zamotaní do věčné bitvy. Jejich boj je tak hustý, že 

nějaká šarvátka mezi dobrem a zlem je proti tomu maličkost.  Vstupné 100 Kč 

Filmový klub - MINIFESTIVAL FILMŮ ALFREDA HITCHCOCKA

PSYCHO 

Středa 4. září jen ve 20.00 hodin

USA, 1960, 109 minut, horor, mysteriózní, thriller, přístupný, titulky

Anthony Perkins jako duševně nemocný Norman Bates. Jeho starý ponurý dům slouží jako příležitostný mo-

tel a rozhodně není místem klidného odpočinku. O tom se přesvědčí i Marion Craneová (Janet Leighová). 

Soukromý detektiv (Martin Balsam) a Marionina sestra (Vera Milesová) se vydávají po stopách zmizelé mladé 

Marion. Smrtelné napětí stoupá, až nakonec vyústí ve strašný a nevyhnutelný závěr.  

 Vstupné 80 Kč, pro členy FK 60 Kč

VRAŽDA NA OBJEDNÁVKU 

Středa 11. září jen ve 20.00 hodin

USA, 1954, 105 minut, krimi, mysteriózní, thriller, přístupný, titulky

Když americký spisovatel Mark Halliday navštíví čerstvě vdanou Margot Wendiceovou v Londýně, 

nevědomky tím spustí řetězec vydírání a vražd. Manžel Margot, Tony Wendice, si všimne jejích citů 
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k Hallidayovi, začne se obávat rozvodu a s ním spojeného vydědění, a tak naplánuje její smrt. K tomu 

využije svého bývalého spolužáka Lesgateho, který je již zapleten do nezákonné činnosti. Margot se podaří 

Lesgatea v sebeobraně zabít, ale Tony vše nastrojí tak, aby byla obviněna za úkladnou vraždu. Hallidayovi 

nezbývá, než Tonyho vyřadit ze hry...  Vstupné 80 Kč, pro členy FK 60 Kč

CIZINCI VE VLAKU 

Středa 18. září jen ve 20.00 hodin

USA, 1951, 101 minuta, komedie, romantický, drama, thriller, fi lm-noir

Na téhle cestě je něco podivného. Příliš mnoho věcí se tu vyskytuje ve dvojicích. Tenisová hvězda Guy 

(Farley Granger) nenávidí svou nevěrnou ženu. Tajemný Bruno (Robert Walker) nenávidí svého otce. 

Není to dokonalé východisko pro žertovný návrh: Zabiju tu tvoji, když ty zabiješ toho mého? A teď se 

dívejte, jak Alfred Hitchcock posiluje dualitu lidské povahy. Čím déle se budete dívat, tím více uvidíte. 

„Není to fascinující?“ ptával se často mistr napětí.  Vstupné 80 Kč, pro členy FK 60 Kč

HITCHCOCK 

Středa 25. září jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 98 minut, životopisný, drama, nevhodné mládeži do 12 let, titulky

Anthony Hopkins se představí v roli jednoho z nejslavnějších režisérů minulého století. Film o vztahu 

Hitchcocka a jeho ženy při natáčení kultovního hororu Psycho.  Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč

PSYCHO RELOADED 

Pátek 27. září jen v 19.30 hodin na Hrádku v divadle

ČR, 2011, 70 minut, loutkové divadlo, přístupný

První inscenace čtyřdílného cyklu, inspirovaného americkými kvalitními fi lmy. Loutkové divadlo na moti-

vy slavného hororu. Poklona dobrému fi lmu, poklona špatnému humoru, poklona loutkové tradici. Tolik 

poklon, až mrazí v zádech.  Vstupné 100 Kč, pro členy FK 80 Kč

Za podporu Filmového klubu a festivalu děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o. Projekt byl podpořen 

městem Šumperkem.

Připravujeme: Rivalové, Gravitace, Kameňák 4, Machete zabíjí, Turbo Battle of the Year, Šumperská 

fi lmová akademie, Příběh fi lmu 3, 4

Program kina a rezervace vstupenek na www.kinosumperk.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle ho-

dinu před začátkem prvního představení. Bližší informace na telefonu 583 212 000.

VÝSTAVA: GUNA LEITE - ČERVENÁ KNIHA PARDAUGAVY

Od 6. září do 31. října 

Fotografi e autorčiny oblíbené čtvrti v Rize jsou vyrobené alternativní fotografi ckou technikou, která 

vychází z klasického černobílého procesu. Fotografi cká emulze je nanášená na papír štětcem a tímto 

způsobem připravený papír je dále zvětšován v temné komoře. Díky této technice se fotografi cký obraz 

vizuálně přibližuje grafi ckým listům a každá fotografi e se stává jediným exemplářem. 

Vernisáž za účasti autorky proběhne 11. září před Filmovým klubem.








