
JESKYNĚ NA POMEZÍ
Krasové podzemí jesenických hor ještě celé neznáme. To známé je krasodivé.
Na pomezí Jeseníků a Rychleb jsou v krystalických vápencích – mramorech jeskyně Na Pomezí.
Z představ a nasvícení se rodí průhledné záclony, stalaktitové srdce, na které lze sáhnout
a vyslovit přání. Královský dóm nabízí vodopád, Bílý dóm lví hlavu. Tlakové obří hrnce i drobné
jeskynní perly dokazují, že jeskyně s přispěním vody rostou (i když velmi, velmi pomalu) a snad
se dočkáme i dalších objevů, protože fantazie nás směřuje hloub a dál.
A nejen fantazie.
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Džemfest

Tip KŽŠ na říjen

Divadlo

Výstava v muzeu

14. ročník festivalu Džemfest, zřejmě největšího roc-
kového festivalu v Česku, vypukne v polovině října.

První inscenací letošní sezony je hra Ještě žiju 

s věšákem, čepicí a plácačkou.

Výstava k 50. výročí úmrtí Kurta Halleggera připo-

míná tvorbu světoznámého malíře a scénografa.
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Černá kronika: Nevítané návštěvy

ČERNÁ KRONIKA

Po odeznění poslední epidemie moru v Šumperku 

dále zůstávala obava z této nebezpečné choroby. Ta 

však s postupujícími desetiletími slábla a jestliže ani 

z jiných krajů nepřicházely zprávy o novém řádění 

černé smrti, pomalu se na ni zapomínalo. Také utr-

pení za dob švédské okupace bylo pro nové generace 

dávnou minulostí. Teprve slezské války a válka sedmi-

letá připomněly Šumperským, že válečná utrpení stále 

hrozí. Naštěstí se přímé bojové akce městu vyhnuly, 

avšak zaznamenalo hospodářské ztráty při ubytování 

vojsk. V roce 1741, kdy koncem prosince kapitulo-

vala Olomouc a město obsadili Prusové, vložil prus-

ký generál Schwerin do Šumperka posádku, která 

v krátké době vyčerpala městskou pokladnu a spo-

třebovala zásoby potravin měšťanů. Koncem dubna 

1742 opustily pruské oddíly Šumperk a ustoupily do 

Čech, avšak jejich místo zaujaly rakouské oddíly.

Ve druhé slezské válce v letech 1744-1745 byli 

v Šumperku ubytováni rakouští husaři a pohromou 

pro mladé muže z města a okolí se stal verbovní od-

díl. Prusové opět obsadili město v jarních měsících 

roku 1758 za obléhání Olomouce, ale po prohrané 

bitvě u Domašova se stáhli do Slezska a Šumperk do-

stal opět rakouskou posádku, která zde zůstala i po 

válce ubytovaná v domech měšťanů a předměšťanů. 

Teprve po zrušení dominikánského kláštera a jeho 

adaptaci pro potřeby vojska byli od roku 1793 vojáci 

ubytováni povětšinou v klášterních kasárnách. Pro 

každé město byla takováto stálá nebo dočasná vojen-

ská posádka nevítanou přítěží.

Napoleonské války Šumperk taktéž přímo ne-

postihly. Za války s Francií v roce 1809 byli ranění 

ustupující vojáci rakouské armády umístěni v šum-

perských kasárnách, které byly upraveny pro potřeby 

vojenského lazaretu. Mezi oslabenými vojáky se šířily 

nakažlivé choroby, na něž umírali nejen muži v uni-

formách, ale jejich oběťmi se stali i ošetřovatelé a také 

kněží, kteří umírající zaopatřovali, šumperský děkan 

Meier a katecheta Dr. Czöppan. Obdobně při ošet-

řování a zaopatřování francouzských zajatců po bitvě 

Budovy zrušeného kláštera dominikánů sloužily armádě jako kasárna od roku 1793. Ve válečných letech 1809 

a 1814 zde byl umístěn vojenský lazaret.  Foto: archiv VM Šumperk
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ČERNÁ KRONIKA

u Lipska, kdy byla šumperská kasárna opět přeměně-

na v lazaret, zemřeli v únoru 1814 na nákazu od vo-

jáků děkan Schuppler a kaplan Lorenz. Kromě nich 

zde zastihla poslední hodinka mnoho Francouzů.

Zatímco se na morové rány dávno zapomnělo, do 

Evropy se po napoleonských válkách šířila nová, ve 

starém světadílu doposud neznámá choroba, chole-

ra. Její pandemie zasáhla Moravu v roce 1831 a ne-

moc navštívila Šumperk v listopadu 1831 a v červnu 

1832. Jen ve městě si vyžádala přes čtyři sta obětí. 

Cholerový lazaret byl za hřbitovem někde v prostoru 

dnešní Evaldovy ulice. Chorobu způsobuje bakterie 

Vibrio cholerae a projevuje se jako akutní průjmo-

vé onemocnění. Zvracením a průjmy ztrácí člověk 

velké množství vody, při těžkém onemocnění do-

chází k vyčerpání draslíku, rapidnímu snížení obsa-

hu krve, zhroucení homeostázy a ke smrti. Cholera 

se šíří zvláště pitím fekáliemi kontaminované vody. 

Obranou proti onemocnění je dodržování hygieny, 

mytí rukou a potravin.

Šumperský městský lékař Schinnern si uvědomo-

val nebezpečí další epidemie cholery a prosazoval ve 

městě zdravotní a hygienická opatření. Pochopení 

našel u obchodníka Endlichera, který v roce 1834 

odkoupil od magistrátu část hradebního příkopu pod 

zámkem, nechal ho zasypat a vybudovat překrytý od-

padní kanál svedený do Temenického potoka. V roce 

1852 bylo dokončeno zasypání celého hradního pří-

kopu naplněného odpadky, které sem byly po staletí 

ukládány a byly semeništěm nemocí. Na místě býva-

lého příkopu vznikaly první sady. Zvýšený důraz na 

hygienu se osvědčil při likvidaci další návštěvy chole-

ry ve městě. Nová vlna pandemie této nemoci zasáh-

la Čechy a Moravu v roce 1854 a Šumperk postihla 

v roce 1855. Po jejím zdolání inicioval Schinnern 

výstavbu první šumperské nemocnice s 18 lůžky, 

kterou fi nancoval podnikatel Zephyresku. Od roku 

1857 stávala na okraji dnešních Smetanových sadů.

Poslední návštěvou cizích vojáků v 19. století 

poctili Šumperské opět Prusové po vítězné bitvě 

u Hradce Králové a podepsání příměří. 23. července 

1866 vstoupila do města Knobelsdorff ova brigáda, 

zdržela se sice jen patnáct dní, ale náklady na stravo-

vání učinily pořádnou díru do městského rozpočtu, 

vždyť jen pro důstojníky se vařilo denně víc než sto 

obědů. Vojáci byli ubytováni v klášterních kasárnách, 

ale jejich kapacita nestačila, a proto byli zbylí vojá-

ci a důstojnický sbor umístěni v domech měšťanů. 

Šumperkem posléze prošlo více než třicet vracejících 

se pruských jednotek, které opět požadovaly pro sebe 

stravu a pro koně krmení. Ve městě vojáci zanechá-

vali raněné, zvláště z bitev u Tovačova a Dubu nad 

Moravou. S nimi vstoupila do Šumperka naposle-

dy i epidemie cholery, která předtím citelně zasáhla 

pruské vojsko.

Nezvaných návštěvníků bylo v průběhu 

18. a 19. století v Šumperku víc než dost. Nejkrutěji 

poznamenala život obyvatel města první vlna cholery 

v letech 1831 a 1832. Zvýšená hygienická opatření, 

budování nových vodovodů a kanalizací, dláždění 

ulic, výstavba městských lázní, sanatoria a další ne-

mocnice, zlepšení hygieny domácností a přivykání 

osobní hygieně zabraňovaly rozšíření této nemoci 

v posledních desetiletích 19. století a v následují-

cím období. Mírovými léty ukolébané obyvatele 

Šumperka měly probudit až hrůzné události druhého 

desetiletí 20. století. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Rozhledna na Háji u Šumperka je otevřena za příznivé viditelnosti

září: sobota, neděle 10-17 hodin

říjen: sobota, neděle 10-16 hodin

Hromadné návštěvy (min. 25 osob) mimo otevírací dobu lze sjednat na tel. 774 664 648, 

737 886 278 nebo na e-mailu klubturistu.sumperk@seznam.cz alespoň dva dny předem.

Vstupné 20 Kč, děti, studenti 10 Kč

Informace o akcích Klubu českých turistů Šumperk na www.kctsumperk.cz.



– 3 –

NEKROLOG

Odešel Alois Motýl, 
zakladatel Šumperského dětského sboru

V neděli 15. září odešel navždy pan Alois Motýl, 

sbormistr a zakladatel Šumperského dětského sbo-

ru, čestný občan města Šumperka, držitel mnohých 

ocenění, ale hlavně člověk, který celý svůj život vě-

noval krásné hudbě, výchově mladé generace a šíře-

ní kultury v nejširším a nejhlubším smyslu tohoto 

slova.

Bylo by třeba mnoho stran popsaného papíru ke 

zhodnocení jeho života a díla, všeho dobra, které 

v Šumperku způsobil a v lidech zanechal. Proto 

mi snad nebudete mít za zlé, když se s vámi v tuto 

chvíli jen podělím o několik myšlenek, kterými 

jsem se za nás za všechny s Aloisem Motýlem roz-

loučil ve farním kostele ve středu 18. září.

„Vážení a milí!

Během svého života potkáme mnoho lidí. 

Některé jednoduše mineme, některých si jenom 

všimneme, někteří v nás ale zanechají hlubokou 

a nesmazatelnou stopu. Jsou to ti, kteří přicházejí 

na svět s pověřením dělat lepšími lidi ve svém okolí, 

ve svém městě, a tedy na tomto světě. Alois Motýl 

naplnil své pozemské poslání vrchovatou měrou. 

Rozdal se nám prostřednictvím krásné hudby, 

ale také již samotnou svojí existencí. Díky němu 

v sobě my všichni a také naše město nosíme bohat-

ství, vzácný dar, který se nedá koupit. 

Proto pevně věřím, že i v této nelehké chvíli v nás 

všech převládá radost, že jsme měli možnost s ním 

ujít kus společné cesty naplněné nejvyšší možnou 

lidskostí, se kterou vstoupil nejenom do mého srd-

ce, ale také do srdcí všech dětí i dospělých, se který-

mi se během svého života setkal.“ Z. Brož, starosta 

města

Alois Motýl se narodil 3. září 1929 v Želechovicích 

u Zlína. V letech 1943-1948 studoval na brněnské 

konzervatoři hru na varhany, po studiích získával 

hudební a pedagogické vzdělání u V. Petrželky, 

J. Kvapila a J. Blatného. Počátkem roku 1949 na-

stoupil na tehdejší hudební školu v Šumperku jako 

učitel klavírní hry. Do poloviny 60. let byl sbormis-

trem Pěveckého sdružení šumperských učitelek.

V roce 1962 založil a do roku 1994 vedl 

Šumperský dětský sbor. Ten se pod jeho vedením 

v krátké době rozvinul do podoby mezinárodně re-

spektovaného tělesa. V roce 1989 obdržel od Unie 

českých pěveckých sborů Cenu Františka Lýska, 

v roce 2004 pak Cenu Bedřicha Smetany. 

Alois Motýl byl rovněž významným organizá-

torem hudebního života v Šumperku i okolí. Od 

roku 1968 každoročně probíhá přehlídka dět-

ských pěveckých sborů regionu Zlatá lyra. Od 

roku 1974 festival mladých umělců Šumperské 

Preludium. V letech 1989-2001 proběhlo sedm 

ročníků mezinárodního festivalu dětských sborů 

Krajina zpěvu. 

Také na základě těchto skutečností byla jeho 

práce ohodnocena dalšími významnými ocenění-

mi: V roce 1994 uděleno čestné občanství města 

Šumperka, roku 2009 Cena ministra kultury za ne-

profesionální umění v oblasti dětský sborový zpěv 

a roku 2010 Cena osobnost roku Olomouckého 

kraje v oblasti kultury. -red-

I v době, kdy již sbor předal svému synovi Tomáši, se 

Alois Motýl věnoval malým nadějným zpěvákům. 

 Foto: archiv ŠDS
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Po dvaadvaceti letech přichází 
Josef Pavlíček opět s Proměnami

Chcete-li se projít Šumperkem nejen současným, ale i v minulých několika desetiletích, vezměte do 

ruky právě vydanou knihu Šumperské proměny na přelomu tisíciletí. Návrat šumperského foto-

grafa Josefa Pavlíčka k jednou již úspěšně realizovanému záměru představit město v jeho proměnách 

na historických a současných fotografi ích přináší v nové publikaci nové zážitky.

Zatímco „Šumperské proměny“ představily v roce 

1991 změny urbanistické tváře města mezi koncem 

19. století a končícím 20. stoletím, nově vydané 

„Šumperské proměny na přelomu tisíciletí“ srovná-

vají výstavnost města ve druhé polovině 20. století 

a na počátku druhé dekády 21. století. Čtenář, spíše 

se hodí slovo divák, nachází v nové knize novou kva-

litu. Zmizela různorodost starých fotografi í z vydání 

prvního a vlastní fotografi e z padesátých až devade-

sátých let z bohatého autorova archivu jsou určitým 

sjednocujícím prvkem grafi ckého výrazu stránek pu-

blikace. Novinkou jsou barevné fotografi e současné-

ho stavu výstavby města, které doprovázejí dnes již 

historické černobílé snímky a nutno říct, že černobílá 

fotografi e, byť představuje i oprýskané fasády domů, 

neztratila zvláště z rukou mistra fotografa nic ze svého 

půvabu. Současné snímky prozářené sluncem působí 

hřejivým dojmem a navozují optimistickou atmo-

sféru. Jejich barevný tisk nechám na posouzení vám 

čtenářům. Novinkou jsou také názvy ulic v záhlaví 

stránek, jimž jednoduchá grafi cká úprava dodává se-

vřený výraz a přispívá k příjemné prohlídce knížky.

Publikaci nazvanou Šumperské proměny na přelomu tisíciletí pokřtili starosta města Zdeněk Brož, vydavatel 

Pavel Ševčík, autor fotografi í Josef Pavlíček a kunsthistorička Milena Filipová, jež se postarala o textový dopro-

vod.  Foto: P. Kvapil
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PUBLIKACE, HUDEBNÍ CYKLUS

Z jednotlivých snímků vyčteme snahu o vyváže-

nost zachycovaného obrazu, pohledy do ulic jsou 

často lemovány frontami domů, detaily v popředí 

dodávají fotografi ím hloubku. Autor svým hledáč-

kem vidí obraz obdobně jako ho vidí mistr malíř. 

Jeho objektem nejsou jen významné budovy, ale také 

odlehlá zákoutí, v nichž vyrostly nové stavby, které 

výrazně pozměnily podobu daného místa a přispěly 

k urbanistickým změnám města v posledních dva-

ceti letech. Málokteré město má to štěstí mít svého 

dvorního fotografa, jenž navíc dbá o zachování jeho 

paměti.

Úvodním slovem a popiskami opatřila knihu 

tentokrát Milena Filipová, která v sobě nezapře 

kunsthistoričku a znalkyni šumperské architek-

tury. Z tohoto pohledu přistupuje ke komentáři 

prezentovaných fotografi í. Publikaci vydalo opět 

Nakladatelství Pavel Ševčík - VEDUTA. Také tato 

kniha bude jednou uceleným historickým doku-

mentem zachycujícím jednu urbanistickou etapu 

v historii města Šumperka. Nyní však zrcadlí zvláště 

naši současnost a zve k procházce svými stránkami. 

Děkujeme Vám, pane Pavlíčku, za novou knihu 

a přejeme zdraví a ještě hodně krásných snímků. 

 Zdeněk Doubravský, VM Šumperk 

Proměny Šumperka od šedesátých let minulého století po 

současnost zobrazuje nová publikace Josefa Pavlíčka.

Církevní rok v hudbě nabídne 
Vejvanovského Nešpory ke svátku sv. Václava

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje po prázdninách 

druhou částí. První říjnové úterý nabídne posluchačům Vesperae Sancti Venceslai Pavla Jo-

sefa Vejvanovského.

„V září jsme mohli poslouchat dílo Adama 

Michny. Spolu s ním je za nejvýznamnějšího čes-

kého hudebníka 17. století považován Pavel Josef 

Vejvanovský, který působil na mnoha morav-

ských místech,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok 

v hudbě Vít Rozehnal a dodává, že kariéru končil 

Vejvanovský jako dómský kapelník chrámu sva-

tého Mořice v Olomouci a podílel se také na li-

turgické hudbě v katedrále sv. Václava. Nahrávka 

Vesperae Sancti Venceslai, tedy Nešpory ke svátku 

sv. Václava, je přitom světovou premiérou. „Byly 

pro ni vybrány skladby, které v propojení gregori-

ánského chorálu - v antifonách a hymnu, vícehlasu 

- v žalmech a instrumentálních částech - po přísluš-

ném žalmu jsou typickou ukázkou hudební praxe, 

jak byla prováděna na chrámových kůrech v obdo-

bí baroka. Dílo posluchače určitě překvapí svou 

jasnou čistotou,“ podotýká Rozehnal a připomíná, 

že setkání s hudbou proběhne v úterý 1. října. Jeho 

dějištěm bude od 19 hodin zkušebna Scholy od 

Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 

náměstí 4.  -red-
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V kině Oko se „ochutnávalo“ Krásno Ondřeje Sokola

Desetiminutovou „ochutnávku“ chystaného fi lmového debutu Ondřeje Sokola Krásno nabídli 

jeho tvůrci Šumperanům první zářijový pátek v rámci festivalu Deadline. Uvedené scénky na-

značily, že v této černé komedii, inspirované skutečnou událostí, jež se před lety odehrála ve městě 

a jeho okolí, zřejmě nebude nouze o komické situace, při nichž ale občas zatrne. Krásno natáčeli fi l-

maři v Šumperku letos v květnu, na jeho předpremiéru se mohou místní diváci těšit začátkem ledna.

Snímek přijeli představit producenti fi lmu Vojtěch 

Frič a René Kořenář, hlavní protagonista a režisér 

fi lmu Krásno Ondřej Sokol kvůli nemoci bohužel 

nedorazil. Poslal alespoň vzkaz. „Neuměl jsem na-

prosto nijak odhadnout, jaké bude natáčení mého 

prvního fi lmu v mém rodném městě. S Martinem 

Fingerem jsme společně napsali příběh, jehož první 

scény se v Šumperku opravdu udály a daly vznik-

nout scénáři, který, doufáme, vypovídá hodně o nás, 

hodně o tom, co jsme zažili a hlavně, doufejme, že 

také hodně o lidech obecně, o tom, jak se mohou 

chovat v mezních situacích,“ napsal Ondřej Sokol. 

Krásno je především částečnou autobiografi í nej-

lepšího kamaráda z dětství Ondřeje Sokola Martina 

Fingera. Oba hrají ve fi lmu hlavní roli. Tu třetí pak 

ztvárňuje samotné město, jež má v příběhu zásadní 

význam. „Lokace jsou reálná místa spjatá s historií 

v životě obou autorů, takže jinde by fi lm ani natáčet 

nešel,“ uvedl producent fi lmu Vojtěch Frič. 

Na plátně se tak objeví šumperské ulice, náměs-

tí Míru, hotel Grand, Kavárna Svět, krematorium, 

místní špitál i „Sanatorka“, nechybí ani vodní nádrž 

Krásné, v níž našli utopenou maminku Michala, 

jedné z postav scénáře snímku. Ve fi lmu navíc hra-

jí na dvě stovky místních komparsistů. Spolupráci 

s komparsisty i místními fi rmami si přitom pade-

sátičlenný fi lmový štáb pochvaloval. „Šumperk se 

před kamerou předvedl jako nečekaně fotogenic-

ké město s výjimečnou atmosférou, stal se dalším 

hlavním hercem našeho fi lmu. A stal se jím i proto, 

že všichni, se kterými jsme se potkávali, obyvatelé, 

lidé pracující v hotelech, na místech, kde jsme to-

čili, a v první řadě zastupitelé města, se chovali tak 

neskutečně a výjimečně vstřícně,“ zdůraznil ve svém 

vzkazu Ondřej Sokol.

Natáčení v Šumperku bylo podle fi lmařů vel-

mi příjemné a pohodové, mnozí členové štábu zde 

dokonce zůstávali i ve dnech, kdy se nenatáčelo. 

„Začínal jsem před třiceti lety na natáčení fi lmu 

Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody v Hošticích, 

kde byla skvělá atmosféra. Od té doby jsem nic po-

dobného nezažil až teď v Šumperku,“ pochvaloval 

Michala, jednu z hlavních postav snímku, hraje šumperský rodák Martin Finger.
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si zdejší natáčení jeden z producentů fi lmu Krásno 

René Kořenář. Ten se spolu s Vojtěchem Fričem ješ-

tě před uvedením ukázek v kině Oko setkal se šum-

perským starostou Zdeňkem Brožem a poděkoval 

mu za spolupráci. Město totiž přispělo na výrobu 

Krásna rovným půlmilionem. Oplátkou za peněžní 

příspěvek bude propagace Šumperka v různých mé-

diích, a pokud fi lm uspěje, má město šanci stát se 

jedním z cílů takzvané fi lmové turistiky. V této sou-

vislosti již producenti předali Zdeňku Brožovi tiště-

nou verzi tzv. fi lmové mapy. „Není úplně jednodu-

ché rozhodnout o uvolnění takové částky. Myslím si 

ale, že jsme podpořili dobré dílo a nyní si počkáme 

na výsledek,“ řekl Zdeněk Brož.

Předpremiéra fi lmu Krásno, v němž kromě 

Ondřeje Sokola a Martina Fingera hrají i Karel 

Roden, Jana Krausová a další populární herci, pro-

běhne začátkem příštího roku v Šumperku. Ofi ciální 

premiéra je plánována na druhou polovinu ledna.

 Z. Kvapilová

Zemřel sportovec Svatopluk Šváb
Začátkem září jsme se rozloučili s jednou ze 

šumperských osobností - s panem Svatoplukem 

Švábem, který letos v únoru oslavil 85 let. Jeho 

jméno je spojeno především s plaváním a sjezdo-

vým lyžováním.

Svatopluk Šváb přišel do Šumperka po r. 1945 

jako mladý hoch, sportovně nadaný a nadše-

ný sportovec. Začal kolem sebe soustřeďovat 

své vrstevníky i malé děti a nadchl je pro své 

sportovní lásky - plavání a sjezdové lyžování.

Založil v Šumperku plavecký oddíl, byl v něm tre-

nérem, předsedou, hospodářem a vším. Zasloužil 

se o získání tzv. „plivátka“ (později městské lázně 

v Lidické ulici), kde se odbýval oddílový život, včetně 

pořádání mnoha závodů. Celý oddíl věnoval spous-

tu hodin dobrovolné práce na zvelebení objektu.

Druhou láskou bylo sjezdové lyžování. Spolu se svou 

ženou Alenkou byli stále obklopeni houfem malých 

i větších dětí, naučili lyžovat desítky a desítky chlap-

ců a děvčat, naučili je mít rádi hory, přírodu a sport. 

Na výstavbě prvního „lana na slalomce“ a přestavbě 

chaty na Červenohorském sedle se značnou měrou 

podíleli s ostatními členy oddílu.

Z obou oddílů, jak plaveckého, tak lyžařského, 

vyšlo mnoho výborných závodníků, a to přede-

vším zásluhou Svatíka Švába. Celý jeho život byl 

plný práce s dětmi, práce pro ostatní. Všichni, 

kteří jsme prošli jeho „rukama“ , na něj moc vzpo-

mínáme a děkujeme za vše, co nás naučil. 

 H. Havlíčková

Jméno Svatopluka Švába je spjato s plaváním a lyžo-

váním.  Foto: archiv

Křesťanské společenství žen Aglow zve

k setkání s Davidem Loulou na téma: Zvol si život
sobota 5. října v 15.30 hod. v sídle BJB v ul. M.R. Štefánika 10

Na závěr setkání bude připraveno malé pohoštění, prostor k otázkám a pro neformální rozhovory. 
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Výročí vzniku republiky připomene koncert 
olomoucké Moravské fi lharmonie

V ýročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost připome-

ne během slavnostního koncertu Moravské fi lharmonie Olomouc. Pod taktovkou šéfdirigenta Petra 

Vronského nabídne ve čtvrtek 24. října v 19.30 hodin ve velkém sále Domu kultury jeden z nejstarších sym-

fonických ansámblů u nás Brahmsův Koncert pro housle, violoncello a orchestr a dále Symfonii č. 9 e moll 

„Z Nového světa“ Antonína Dvořáka. Se sólovými party vystoupí dva slovenští umělci houslista - Juraj 

Čižmarovič a violoncellista Eugen Prochác. Koncert pořádají v rámci cyklu Klasika Viva, kterou zaštiťuje 

Agentura J+D Romana Janků, město Šumperk a místní Dům kultury, fi nančně ho podpořil Olomoucký 

kraj. Vstupenky za sto padesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v In-

formačním centru Šumperk. 

Moravská fi lharmonie byla založena v roce 

1945 a patří k předním a nejstarším symfonickým 

orchestrům v České republice. Sídlí v Olomouci, 

v historické metropoli Moravy, která je centrem 

Olomouckého kraje.

V čele Moravské fi lharmonie stály významné 

osobnosti české hudební kultury, za jejím dirigent-

ským pultem se střídali přední světoví dirigenti, 

např. Lord Yehudi Menuhin, Václav Neumann, 

Libor Pešek, Vladimír Válek a další. Jejími hosty 

byli významní sólisté, např. S. Richter, I. Oistrach. 

G. Kremer, S. Ishikawa, P. Fournier, J. Suk, 

V. Hudeček, E. Indjic, J. Carreras, A. Baltsa, 

J. Cura a mnoho dalších.

Během svého působení si Moravská fi lharmonie 

vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý reper-

toár, jenž zahrnuje vedle české hudby také skladby 

klasiků evropské orchestrální tvorby 19. a 20. sto-

letí. Je samozřejmé, že patří k autentickým inter-

pretům klasiků české národní hudební kultury - 

A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka a B. Martinů. 

Filharmonie také intenzivně propaguje soudobou 

českou i světovou hudební tvorbu, o čemž svědčí 

premiéry stovky skladeb soudobých skladatelů. 

V posledních letech se Moravská fi lharmonie spe-

cializuje na nahrávky současné světové hudby.

Moravská fi lharmonie s velkým ohlasem vystu-

povala v převážné většině evropských států a  zú-

častnila se významných mezinárodních hudebních 

festivalů v České republice i v zahraničí. Podílí se 

rovněž na organizaci uměleckého a koncertního ži-

vota v Olomouci. Je organizátorem a pořadatelem 

mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova 

Olomouc a Mezinárodního varhanního festivalu. 

Pravidelně pořádá i Mezinárodní dirigentské kurzy.

Petr Vronský, původně velmi úspěšný houslis-

ta (vítěz soutěže Beethovenův Hradec 1964) začal 

svou dirigentskou dráhu v r. 1971 v plzeňské opeře, 

odkud přešel do Ústí nad Labem jako šéf operního 

souboru. Pro jeho umělecký rozvoj byly rozhodující 

úspěchy v dirigentských soutěžích v Praze (1970), 

ve francouzském Besanconu (1971) a v Berlíně, 

v soutěži H. von Karajana (1973). V roce 1978 se 

stal dirigentem a v letech 1983-1991 šéfdirigentem 

Státní fi lharmonie Brno, se kterou hostoval v mno-

ha zemích Evropy, v USA a v Japonsku. V době 

svého brněnského působení se věnoval pedagogické 

činnosti na JAMU. V období 2002-2005 byl šéfdi-

rigentem Janáčkovy fi lharmonie Ostrava a od září 

roku 2005 se stal čestným šéfdirigentem Moravské 

fi lharmonie Olomouc a působí jako docent oboru 

dirigování na hudební fakultě pražské AMU. Petr 

Vronský je pravidelně zván k předním orchestrům 

celého světa, spolupracuje rovněž s nejlepšími 

orchestry u nás (Česká fi lharmonie, Symfonický 

orchestr FOK, Státní fi lharmonie Brno, SOČR) 

a operními scénami u nás (Národní divadlo Praha, 

Státní opera Praha, Janáčkova opera Brno, Divadlo 

J.K. Tyla Plzeň) i v zahraničí (Kammeroper Wien, 

Dance Th eatre Haag). Jeho repertoár zahrnuje přes 

dvě stě klasických, moderních, operních a symfo-

nických děl. Je považován za všestranného dirigen-
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ta širokého záběru s mimořádným temperamen-

tem a citem pro interpretaci.

Juraj Čižmarovič patří k nejvýznamnějším 

slovenským houslistům. Ve 14 letech se 

stal posluchačem bratislavské Konzervatoře 

(P. Michalica) a ve studiu pokračoval na Vysokej 

škole múzických umení (J. Kopelman). Na houslové 

škole Tibora Vargy Academia Sion ve Švýcarsku ab-

solvoval studijní pobyt. Zúčastnil se mistrovských 

kurzů významných světových houslistů (S. Ruha, 

F. Gulli, H. Szeryng, N. Milstein). Po úspěšném 

startu sólové kariéry v domácím prostředí se 

r. 1990 usadil v Německu, kde se stal koncertním 

mistrem Gürzenich Orchester Köln. V současnosti 

je koncertním mistrem významného rozhlasové-

ho tělesa WDR Rundfunkorchester v Kolíně nad 

Rýnem a wágnerovského festivalového orchestru 

v Bayreutu. Wágnerova hudba se stala jeho vášní. 

V Německu se úspěšně prosadil i jako sólista, 

dirigent a organizátor hudebního života. Neustálý 

kontakt však udržuje i se slovenským prostředím, 

kam se vrací jako sólista, komorní hráč, ale i jako 

dirigent. R. 2007 nahrál Vivaldiho Čtyři roční 

období s vlastním souborem Cimorosa Chamber 

Orchestra (Diskant), r. 2010 první koncerty 

D. Šostakoviče a S. Prokofj eva a raritní houslové 

koncerty S. Wagnera a H. Pfi tznera.

Eugen Prochác získal základy hudebního vzdě-

lání na bratislavské Konzervatoři u J. Fazekaša, 

ve studiu pokračoval na AMU v Praze ve třídě 

J. Chuchra, později pod vedením osobností jako 

D. Šafran, E. Blöndal Bengtsson, M. Chomicer 

a A. May. Jako sólista vystupoval s mnoha přední-

mi orchestry a dirigenty, zúčastnil se významných 

festivalů, je držitelem Ceny slovenskej hudobnej 

kritiky i úspěšným účastníkem Interpódia 1990. 

Dlouhé roky působil jako člen komorních uskupe-

ní - Nové bratislavské trio, Cappella Istropolitana 

a dalších.

Koncertoval na řadě míst v zahraničí a význam-

ná je jeho pedagogická činnost. Od roku 1990 vy-

učuje na VŠMU v Bratislavě, v letech 1994-1997 

byl profesorem na Academia Nacional Superior 

de Orquestra v Lisabonu a Escola Profi ssional 

v Paredes. Vede mistrovské kurzy v portugalských 

městech Porto a Paredes, organizoval i koncerty 

pro mládež a propagoval současnou portugalskou 

hudbu. 

Vysoce ceněné odbornou i širokou veřejností 

bylo CD On Fire spolu s klavíristkou Eleonórou 

Škutovou, poslední CD Music for Cello and Harp 

s harfi stkou Adrianou Antalovou vyšlo pro spo-

lečnost Diskant. Koncem loňského roku vydal 

spolu s akordeonistou Rajmundem Kákonim CD 

„Visions“ - Slovak Music for Cello and Accordion. 

Je zakladatelem a uměleckým ředitelem Festivalu 

peknej hudby v Banskej Štiavnici, věnuje se i diri-

gování. -red-

Moravská fi lharmonie Olomouc se představí v Šumperku ve čtvrtek 24. října.  Foto: archiv
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K Šumperským proměnám: 
„Salve,“ zdraví příchozího dům u nádraží

Každé nově vystavěné nádraží bylo příležitostí 

k podnikatelským aktivitám. Cestující chtěli jíst 

a pít, často také přenocovat. Byli i potenciálními 

zákazníky různých obchodů a živností. Místo zá-

jezdních hospod, kterým odzvonila železnice, vzni-

kaly nádražní restaurace a v blízkosti nádražních 

budov hotely.

V areálu novostavby šumperského nádraží ne-

směla nádražní restaurace chybět. Jejím nájemcem 

se stal Rudolf Wotke. Ten si brzy uvědomil ab-

senci hotelu v blízkosti železniční stanice, která se 

v roce 1873 po vystavění Moravské hraniční dráhy 

stala dokonce železniční křižovatkou. Na nároží 

nově vznikající ulice, jež dostala jméno Nádražní 

(Bahnhofstrasse, dnes 17. listopadu), nechal posta-

vit hotel s restaurací známý ještě po druhé světové 

válce jako Hotel Wotke (později bufet Espreso).

Výnosné podniky umožnily Wotkemu vystavět 

někdy v osmdesátých letech 19. století na protileh-

lém nároží Nádražní ulice dům s arkýřem a věžič-

kou, zdobený honosnou fasádou. Nad vchodem 

k bytům dal umístit ve štuce provedené uvítací 

„salve“ a nad ním v ozdobné kartuši iniciály své-

ho jména. V patře i v přízemí byly převážně byty, 

ten nejhonosnější se salonem a arkýřem na nároží 

sloužil majiteli. Druhý vchod vedl přímo z nároží 

do tehdy jediného komerčně využívaného prosto-

ru, kterým byl obchod s hudebními nástroji Felixe 

Röhriga.

V polovině devadesátých let 19. století se Rudolf 

Wotke rozhodl adaptovat další přízemní prostory 

k podnikání. Prodejna hudebních nástrojů byla 

rozšířena o další místnosti a na konci domu smě-

rem do Nádražní ulice vznikla přístavba fotoateli-

éru Richarda Königa, který využíval také přilehlé 

prostory domu. Známý fotoateliér zde poskytoval 

služby až do počátku druhé světové války, kdy pře-

sídlil do domu v Nádražní ulici č. 15. Na počátku 

20. století převzal zavedený podnik s hudebními 

nástroji Rudolf Breiter junior, který zde působil až 

do poloviny třicátých let.

Po úmrtí Rudolfa Wotkeho náležel dům jeho 

dědicům, Wunibaldu a Hermannu Wotkemu a je-

jich sestře Leopoldině, provdané Ullmannové. Tito 

však v něm nežili, byty byly poskytovány k obývání 

nájemníkům. Po druhé světové válce byl v nárožní 

místnosti přízemí domu zřízen holičský salon se 

vstupem z nároží, zbylé prostory někdejší prodejny 

s okny do dnešní Jesenické ulice byly přizpůsobeny 

k obývání. V sousedství holičství vznikla prodejna 

potravin, jejíž skladovací prostory byly v roce 1947 

rozšířeny a symetrii fasády narušila zvětšená výlo-

Nárožní dům s věžičkou Rudolfa Wankeho počátkem 

20. století. Na nároží vchod do obchodu s hudebními 

nástroji, v pozadí přístavba fotografi ckého ateliéru. 

 Foto: archiv VM Šumperk

Tentýž dům ve třicátých letech 20. století. Nad vcho-

dem fi remní tabule Rudofa Breitera, ale jeho obchod 

se zdá být již prázdný.  Foto: archiv VM Šumperk



– 11 –

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Fotografi e někdy ze sedmdesátých let zachytila na nároží vchod do kadeřnictví a z ulice vstup do prodejny po-

travin s nevzhlednou výlohou. Na konci domu ještě stojí přístavba bývalého Königova fotografi ckého ateliéru. 

 Foto: Josef Pavlíček

Nedávná oprava fasády dodala domu jeho někdejší půvab. Na snímku je vidět i proměna ulice 17. listopadu. 

 Foto: P. Kvapil
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ha. Holičství a prodejna potravin zde existovaly po 

několik desetiletí.

Noví majitelé po roce 1989 opravili již poškoze-

nou střešní krytinu a nechali vyměnit dveře a okna 

podle původního vzhledu. Ve druhé polovině roku 

2004 byly přízemní prostory adaptovány na bar 

s hernou, které zde najdeme i dnes. Jiným vcho-

dem z ulice 17. listopadu lze vstoupit do úřadovny 

stavební spořitelny. Nedávná oprava fasády doda-

la domu jeho někdejší půvab a ono vzpomenuté 

„salve“ pod Wotkeho iniciálami opět září a zdraví 

příchozí. Zdeněk Doubravský, VM Šumperk

ZUŠ Šumperk

3. října v 18 hod. v kavárně U Bílého psa na nám. Míru 

Vystoupení souboru Grazioso pod vedením 

A. Mináře

25. října v 18 hodin v klášterním kostele 

Společný koncert ZUŠ Uničov a Šumperského 

dětského sboru

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 

Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

Turisté se podvacáté vydají 
na Pochod po šumperském psaníčku

Příznivci turistiky se mohou vydat v sobotu 5. října na Pochod po šumperském psaníčku spojený 

s výstupem na Háj. Dvacátý ročník pochodu, který se jde jako Memoriál Josefa Janků a je zařa-

zen do celorepublikové aktivity KČT Vystup na svůj vrchol, startuje mezi sedmou a desátou hodinou 

od Vily Doris. 

Trasy měří jedenáct, patnáct, pětadvacet, pětatři-

cet a padesát kilometrů, na cyklisty pak čeká kilo-

metrů pětačtyřicet. Novinkou je sedmikilometrová 

trasa od hrabenovské hájenky pro děti a jejich dopro-

vod, spojená s plněním úkolů. Ke zmíněné hájovně 

je v 9.30 hodin odveze od Vily Doris autobus.

Startovné stojí pětatřicet korun, děti nad pět 

let a členové Klubu českých turistů zaplatí o deset 

korun méně. Všem účastníkům pochodu bude od-

měnou pamětní list s příležitostným razítkem, jež 

obdrží na rozhledně na Háji, na kterou mohou vy-

stoupat zdarma, nebo ho dostanou „u Kostelíčku“. 

Koupit si budou moci i jubilejní tričko. A pokud 

bude přát počasí, bude „u Kostelíčku“ připraveno 

také opékání špekáčků v rámci startovného, jízdy na 

koních, pohybové aktivity a celodenní happening 

nazvaný Tvoříme obraz nejen ze šišek aneb Přineste 

příspěvek z cesty - houbu, list, šišku či jinou přírod-

ninu. -zk-

Klub českých turistů Šumperk zve na

20. ročník Pochodu po šumperském psaníčku spojeného s výstupem na Háj
v sobotu 5. října
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DŮM KULTURY

Dům kultury
Pátek 4. října od 20 hodin ve velkém sále DK

Marsyas

Ve chvíli, kdy na plátna kin vstupuje dokumentární fi lm „Jsem slavná tak akorát“ o hudební skladatelce, textařce 

a zpěvačce Zuzaně Michnové, přijíždí „královna českého undergroundu“ do Šumperka, aby zde uvedla celove-

černí koncert se svou kapelou Marsyas. Vedle známých muzikantů, jako je například Oskar Petr, na koncertě 

vystoupí také seskupení Petr Kalandra memory band.  Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den akce 250 Kč

Čtvrtek 10. října od 19.30 hodin v klášterním kostele

Ora pro Nobis

Písničkář Oldřich Janota přijíždí za šumperskými posluchači představit nový duchovní projekt Ora pro 

nobis. Jako hosté vystoupí na koncertu Tereza Podobská, Romana Šilhavá, Lubica Věrná a Sebastián 

Janota.  Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den akce 100 Kč

Pátek 11. října od 20 hodin v H-clubu

DŽEM UP

Jaromír Švejdík, Petr Víša, Lukáš Morávek a Petr Kružík. Zahajovací večer 14. ročníku festivalu Džemfest. Členové 

skupiny Priessnitz zahrají hity své domovské kapely z Jeseníku, ale také písně Václava Neckáře a skupiny Umakart. 

Zároveň festival Džemfest otevře výstavu fotografi í renomovaného umělce Dušana Tománka, držitele ceny Anděl 2012. 

Partnerem akce je Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu.  Vstupné 120 Kč, se vstupenkou na Džemfest 80 Kč

Sobota 12. října od 20 hodin ve velkém sále DK

Řecká zábava

13. ročník tradičního společenského večera pořádaného Řeckou obcí Šumperk. V programu vystoupí 

hudební skupina I Parea a taneční soubory Kalliopi junior a Antigoni.  Vstupné 150 Kč 

Pátek 18. října od 17.30 hodin ve velkém sále DK

DŽEMFEST

Tři sestry, Děda Mládek Illegal Band, Toxique a Klára Vytisková, Th e Prostitues, Dead Pope´s Company, Lola 

běží. Hlavní festivalový večer 14. ročníku hudebně-fi lmové přehlídky Džemfest. Festival má bohatý doprovod-

ný program, více informací a on-line rezervace na www.dzemfest.cz. Partnerem akce jsou Experior s.r.o., Pars 

nova a.s., CBA, město Šumperk, Olomoucký kraj, Pivovar Holba a.s. a Jeseníky - SCR.  

 Vstupné v předprodeji 249 Kč, v den akce 299 Kč

Úterý 22. a středa 23. října od 9 do 17 hodin v prostorách DK

Prezentační výstava ŠKOLA

Prezentační výstava středních škol a odborných učilišť.  Vstup volný

Čtvrtek 24. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK

KLASIKA VIVA: Moravská fi lharmonie Olomouc: Koncert k výročí republiky

Koncert k výročí vzniku samostatného Československého státu v rámci cyklu Klasika Viva. Moravská 

fi lharmonie Olomouc pod vedením P. Vronského zahraje Brahmsův Koncert pro housle, violoncello a or-

chestr a dále Symfonii č. 9 e moll „Z Nového světa“ Antonína Dvořáka. Sólisté: J. Čižmarovič (SK) housle 
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a E. Prochác (SK) violoncello. Slavnostní večer pořádá Olomoucký kraj a město Šumperk ve spolupráci 

s DK Šumperk.  Vstupné 150 Kč

Pátek 25. října od 20 hodin ve velkém sále DK

Slet bubeníků

Pavel Fajt, Miloš Vacík, Oona Kastnerová, David Koller, Pavel Koudelka, Zdeněk Bína, Tomáš Reindl, 

Ondřej Anděra, Kenny Grohowski (USA), Yumiko Ishijima (JAP), Ondřej Smeykal a Ephraim Goldin. 

Dech beroucí rytmická show v podání světových bubeníků a instrumentalistů. Partnerem akce je Pivovar 

Holba a.s.  Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den akce 250 Kč

▶ PRO DĚTI

Neděle 13. října od 10 hodin ve velkém sále DK

Čert a Káča

Čertovská pohádka s loutkami a písničkami. Veselé, poučné a hravé kontaktní představení, kde děti jen 

nesedí v hledišti, ale spolupracují s herci, zamýšlejí se s nimi a dokonce se stávají součástí pohádky. Hraje 

Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila.  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 29. září

Petr Čermáček: Grafi ka a malba

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

Od 2. října do 3. listopadu

Zdeněk Macháček, „Noc a den“, malba 

Vernisáž proběhne ve středu 2. října od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci 

Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně 

podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

▶ PŘIPRAVUJEME

1. listopadu TEAM a PAVOL HABERA

15.-17. listopadu BLUES ALIVE XVIII. 

- WALTER „WOLFMAN“ WASHINGTON a další

22. listopadu  SNOW FILM FEST

23. listopadu  HOROVÁNÍ

30. listopadu  UDG, O5 a RADEČEK

12. prosince DAGMAR PECKOVÁ

14. prosince  SCREAMERS

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.dksumperk.cz, www. blue-

salive.cz.
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KONCERT, SLET BUBENÍKŮ

Marsyas se Zuzanou Michnovou 
zavítá do Šumperka

Ve chvíli, kdy na plátna kin vstupuje dokumentární 

fi lm „Jsem slavná tak akorát“ o hudební skladatelce, 

textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové, přijíždí „králov-

na českého undergroundu“ do šumperského Domu 

kultury, aby zde uvedla celovečerní koncert se svou 

kapelou Marsyas. Vedle známých muzikantů vystoupí 

na koncertě v pátek 4. října od osmé večerní také se-

skupení Petr Kalandra memory band, jež zavzpomíná 

na tvorbu někdejšího člena skupiny Marsyas.

Marsyas je česká folkrocková skupina. Své jméno 

převzala z řeckých bájí - od nešťastného satyra Marsyáse 

a na motivy této báje vznikla také jedna z nejúspěšněj-

ších písní skupiny Marsyas a Apollón. Po celou dobu 

je v kapele pouze Zuzana Michnová. Ta v roce 1971 

tvořila folkové duo s Jiřím Jeřábkem, ke kterému se 

později přidal Petr Kalandra a Jeřábka nahradil Oskar 

Petr. Každá pozdější sestava Marsyas vydala jedno al-

bum, diskografi e obsahuje celkem šest nahrávek.

Vstupné na koncert je v předprodeji 190 korun, 

v den akce podraží lístek na 250 korun. Více informací 

a on-line rezervace na dksumperk.cz. -op-

Marsyas se Zuzanou Michnovou zavítá do Šumperka 

4. října.  Foto: archiv

Slet bubeníků představí rytmické styly celé planety

Už podvanácté proletí Českem špičkoví bubeníci a hudebníci, kteří představí rytmické styly z růz-

ných koutů světa. Slet bubeníků má každoročně zastávku také v Šumperku, letos v pátek 25. říj-

na ve 20 hodin ve velkém sále Domu kultury.

Letos bude koncert zaměřen na setkání několi-

ka hudebních oblastí. Základ tvoří jako vždy hráči 

na klasické západní bicí nástroje používané v roc-

kové i ethno hudbě (David Koller, Pavel Fajt, Pavel 

Koudelka), které podpoří latinsko-americká rytmika 

Miloše Vacíka. Arabské bubny a indické hudební ná-

stroje, především tabla, bude obhospodařovat Tomáš 

Reindl. Nováčkem pak je Ondřej Anděra, front-

man skupiny www, který kromě perkusí přidá hlas. 

Atmosféru dotvoří německá multiinstrumentalistka 

a zpěvačka Oona Kastnerová. „Letošní Slet bubeníků 

je něco jako orchestr snů, něco jako ve sportu All Star 

umělecký tým. Na jednom pódiu jen pro jednu příle-

žitost se potkají nejlepší umělci, kteří by se jinak stěží 

setkali,“ míní duchovní otec projektu Pavel Fajt.

Celkem se na pódiu každý rok rozezní až dvě 

tuny nástrojů - bicích souprav, činelů, mnoha 

etnických bubnů a elektroniky, ale i lidské hlasy, 

gongy, perkuse, barely. Letos přibudou i melodic-

ké nástroje, jako například kytara. Více informací 

a on-line rezervace na dksumperk.cz a sletbubeni-

ku.cz. -op-

Pátek 25. října od 20 hodin ve velkém sále DK

Slet bubeníků

Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den akce 250 Kč
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PROJEKT, DŽEMFEST

Oldřich Janota představí nový projekt 
Ora pro nobis

Písničkář Oldřich Janota přijíždí za šumperskými posluchači představit nový duchovní projekt 

Ora pro nobis. Koncert se uskuteční v klášterním kostele ve čtvrtek 10. října od půl osmé večer.

Oldřich Janota je český kytarista, zpěvák a experi-

mentální hudebník. Vydal celkem deset alb, to zatím 

předposlední z roku 2009 má název Ora pro nobis 

a Janota na něm zaznamenal svůj hudební posun 

směrem k duchovní hudbě. Přestože má písničkář 

v Šumperku stálou základnu fanoušků, s projektem 

Ora pro nobis zavítá do podhůří Jeseníků poprvé. 

Jako hosté vystoupí na koncertu Tereza Podobská, 

Romana Šilhavá, Lubica Věrná a Sebastián Janota. 

Vstupné na koncert je v předprodeji 80 korun, 

v den akce podraží lístek o dvacetikorunu. Více in-

formací a on-line rezervace na dksumperk.cz. -op-

Festival s kosočtvercem ve znaku láká na známá 
jména a zajímavý doprovodný program

Typické plakáty s kosočtvercem, které zaplavily region, avizují program 14. ročníku festivalu 

Džemfest. Zřejmě největší rockový festival v Česku vypukne v říjnu.

Úvod festivalu bude v pátek 11. října od 20 ho-

din patřit členům kultovní skupiny Priessnitz. Ve 

speciálních úpravách pro akustické nástroje uve-

dou nejen skladby své domovské kapely z Jeseníku. 

Zpěvák Jaromír Švejdík zahraje se svými spoluhráči 

vedle písní Priessnitz také skladby kapely Umakart, 

kterou Švejdík založil v roce 2004 se známými uměl-

ci Dušanem Neuwerthem a Janem P. Muchovem. 

„Během koncertu uslyšíme zajímavý průřez reper-

toárem všech tří hudebních projektů, kterým se za 

poslední roky Jaromír Švejdík věnoval, takže 

zazní i písně z nové desky Václava Neckáře 

Dobrý časy, na které se Jaromír autorsky po-

dílel,“ prozradil pořadatel festivalu Ondřej 

Polák.

Zpěvák skupiny Priessnitz je společně se 

spisovatelem Jaroslavem Rudišem otcem populárního 

komiksu Alois Nebel, na němž se podílí jako kreslíř 

a ilustrátor pod značkou Jaromír 99. A právě s ko-

miksem, jehož fi lmová adaptace z roku 2011 sklízí 

dodnes uznání po celém světě, bude spojena téma-

ticky výstava fotografi í, kterou těsně před koncertem 

zahájí v H-clubu Dušan Tománek. „Dušan Tománek 

je renomovaný umělec, letošní držitel ceny Anděl 

za videoklip k písni Půlnoční, který se jako fotograf 

podílel i na fi lmu Alois Nebel. Pro výstavu v rámci 

Džemfestu jsme vybrali kolekci snímků z Jeseníků,“ 

upřesnil Polák. Vzápětí dodal, že výjimečný program 

zahajovacího večera se podařilo zajistit díky spolupráci 

se sdružením cestovního ruchu Jeseníky, které Aloisem 

Nebelem proslavuje celé Jeseníky. „Sdružení navíc 

připraví pro návštěvníky stylové občerstvení v rámci 

iniciativy Ochutnejte Jeseníky, takže hosté vernisáže 

mohou ochutnat tradiční recepty připravené z míst-

ních surovin jesenických hor,“ podotkl pořadatel.

Hlavní program Džemfestu vypukne 

o týden později, v pátek 18. října, v míst-

ním Domě kultury. Zde zahraje kapela Tři 

sestry, která má za sebou třicet let úspěšné 

kariéry a na kontě zlidovělé hity jako Dám 

si sedm piv a jednu zelenou nebo Pijánovka. 

Na festival navíc přiveze zbrusu nové album Líná 

hudba holý neštěstí. Dalšími hvězdami programu 

budou Děda Mládek illegal band, Toxique s Klárou 

Vytiskovou, Th e Prostitutes, Dead Popes Company 

a Lola běží. „Program Džemfestu bude letos přede-

vším o zábavě a legraci. U těchto kapel se musí bavit 

každý,“ zdůraznil Polák.

Pořadatelé festivalu se letos opravdu „rozšoup-

li“ při tvorbě doprovodného programu. V pátek 
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18. října proběhne v horním patře Domu kultury 

premiéra prvního českého fi lmu o wakeboardingu za 

přítomnosti režiséra Jakuba Machaly a v divadle na 

Hrádku představí skladatel a šumperský rodák David 

Rotter autorský projekt Amulet věnovaný poezii Jana 

Skácela. Večer po festivalu se mohou majitelé vstupen-

ky zdarma vydat na šumperskou radniční věž. Lákavá 

bude i fi lmová scéna Džemfestu, která uvede ve středu 

16. října kultovní český snímek Šeptej s výjimečnou 

muzikou Jana P. Muchowa.

Podrobnější informace k celému festivalovému 

programu a on-line rezervaci lístků najdou zájemci na 

www.dzemfest.cz. Vstupenky lze koupit v pokladně 

Domu kultury a v prodejně hudebnin Akord v ulici 

Gen. Svobody. -zk-

Hlavní program Džemfestu zahájí kapela Tři sestry, 

která má za sebou třicet let úspěšné kariéry.  

 Foto: archiv

Letošní Blues Alive: Walter Wolfman Washington 
i mistři foukací harmoniky

Hlavní hvězdou bude kytarista a zpěvák Walter 

Wolfman Washington, jeden z největších sou-

časných představitelů neworleanské větve blues, 

rhythm‘n‘blues a funky. Sedmdesátiletý muzikant 

letos v neworleanských cenách Big Easy získal oce-

nění za celoživotní hudební přínos a tamější pri-

mátor dokonce vyhlásil 30. duben Dnem Waltera 

Wolfmana Washingtona. 

Oba hlavní večerní koncerty proběhnou ve zna-

mení foukací harmoniky. Poprvé se v Šumperku 

představí all stars projekt Th e Golden State - Lone 

Star Revue, kde kromě brilantních amerických ky-

taristů, Ansona Funderburgha a Little Charlieho 

Batyho, hraje vynikající harmonikář ze západního 

pobřeží USA Mark Hummel. 

Stejný nástroj mistrně ovládají i hvězdy sobot-

ního večera - Rick Estrin s kapelou Th e Nightcats 

a britský Paul Lamb, kterého doprovodí rakouská 

formace Th e Roosevelt Houserockers. K dalším za-

jímavým jménům patří exotická mexická kytaristka 

a zpěvačka Tere Estrada, londýnská „pouliční“ sku-

pina Heymoonshaker, Przytula & Kruk z Polska 

nebo Justin Lavash Duo z Velké Británie a ČR. 

První den festivalu nabídne 14. listopadu blu-

es ze zemí Visegrádské čtyřky. Vystoupí například 

naše Druhá tráva, Los Agentos z Polska, Mystery 

Gang z Maďarska a „mimo čtyřku“ americký kyta-

rista a producent Steve Walsh.

Blues na nejrůznější způsob bude slyšet nejen ve-

čer. V pátek odpoledne zahraje v klášterním kostele 

slovenský Orchester Ivana Tomoviča, v sobotu pro-

běhne v Domě kultury tematické odpoledne na-

zvané Blues není jen kytara a muzika nově ovládne 

H-Club. Do časných ranních hodin pak potrvají 

jam sessions ve foyer Domu kultury a v Pivnici 

Holba. 

Jednotlivé vstupenky i permanentka jsou již 

v prodeji v pokladně Domu kultury Šumperk, kte-

rá je otevřena od pondělí do pátku od 14 a 18 hod., 

a lístky lze také on-line rezervovat na www.bluesali-

ve.cz, kde najdou zájemci přesný program, hudeb-

ní ukázky i další informace. -op-

Plnoletost letos oslaví největší středoevropský festival bluesové hudby Blues Alive. Proběhne od 

14. do 16. listopadu na šumperské scéně. 
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Galerie J. Jílka

Zdeněk Macháček (*1960), „Noc a den“ - malba

Slovenčíkův duchovní žák, který stejně jako 

Svaťa domovský prostor Zlína výrazně přerůstá, na 

rozdíl od něho i v malbě převážně kreslí. Vystavuje 

tu znovu po více než dvanácti letech. Prvně byly to 

průhledy, deště a hladiny, stíny rostlin na povrchu 

zdí, průniky větvovím a světlo samo. Teď je zastou-

pen souborem s jediným motivem noci a dne města 

v zahradách, ať na velkých formátech světlé laťov-

ky, na náhodně získaných černých kartonech nebo 

v makulaturách olejovou barvou překrývaných ar-

chů technických tisků. Všechna Zdeňkova malba 

je prostoupena podobně svobodným gestem ruky, 

ale i závazností. Je nervním záznamem rytmu těla 

a mysli v přirozeném souladu i protikladu s přís-

nou geometrií města v jeho členění. Jedinečným 

rubatem ve zdvihu a poklesu, nádechu a výdechu; 

v plné síle vlastní přítomnosti.

Psaní je mu klíčem ke skutečnosti. I vazba k mís-

tu je nesporně daná, a přesto jeho střídmě věcná 

malba nic nenapodobuje. Proces je její ryzí podsta-

tou, forma rovnocenným obsahem a dominantním 

motivem je rytmus sám. Čteme: Noc a Den nebo 

Zahrada, a zároveň rozpoznáme živoucí tkáň těla 

a snad i duše přírody, zdroje veškerého poznání. 

V širokém rozpětí od pevné osnovy po rozpuštění 

ve zdánlivém chaosu zpřítomňuje její zástupný díl 

na vymezené ploše i v možném pokračování mimo 

ni. Ať v odpoutání se od motivu v čiré obraznosti 

nebo v jeho očividném uchování v nervní síti mal-

by, všude je průzračnou skladbou barevně sytých 

i valérově jemně rozehraných tónů nepřerušeného 

plynutí. Skrze ni dotýká se hlubiny bezednosti tva-

rů, skutečného motivu a cíle směřování. 

Sametově vláčná oblost vlnění, vzdušná chvě-

jivost a jiskření světla, snad oblohy anebo odles-

ků vodní hladiny, a třeba i plochy samotné, je tu 

v ryzím smyslu slova nezáměrně krásná. Výsledný 

obraz je ponořením se v ní. Spočinutím v poro-

zumění a pozváním do ní; pro mne v radosti ze 

souznění.

Výsostně malířská výstava, zahájená za autorovy 

účasti ve středu 2. října v 18.00 hodin, potrvá do 

neděle 3. listopadu. Přijďte... Miroslav Koval

Město v zahradách, 2009, olej, grafi t, pastel, laťovka, 

100 x 124 cm

Kupte si KŽŠ a získejte slevu 
na divadelní předplatné

Při zakoupení říjnového vydání měsíčníku KŽŠ 

a předložení kuponu, jenž se nachází na vnitřní 

straně obálky, nabízí šumperské divadlo desetipro-

centní slevu na předplatné na sezonu 2013/2014 

do jakékoliv skupiny. Sleva, kterou lze uplatnit 

v pokladně divadla, platí do konce října. KŽŠ 

je k dostání pouze za 12 Kč v knihkupectvích, 

v knihovně, v divadle, kině Oko, v Informačním 

centru, v informacích městské úřadovny a v novi-

nových stáncích. -zk-
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KNIHOVNA, TÝDEN KNIHOVEN

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. a v pondělí 28.10. zavřeno - státní svátek.

Týden knihoven se zaměří zejména na děti, 
nabídne i zajímavou výstavu

Především na děti se chce zaměřit v rámci Týdne knihoven, jež připadá na dny od 30. září do 

4. října, šumperská Městská knihovna. Zahájí tak pravidelná setkávání nazvaná Zadáno pro 

nejmenší, prvňáčkům, kteří si do konce října přijdou vyřídit čtenářskou legitimaci, nabízí registraci 

do knihovny na jeden rok zdarma a pokračovat bude i projekt Babičky a dědečkové čtou dětem. Zpes-

třením pak bude výstava černobílých fotografi í Jindřicha Buxbauma.

Městská knihovna Šumperk připravila v novém 

školním roce prvňáčkům šumperských základních 

a speciálních škol mimořádnou nabídku. 

Pokud si přijdou vyřídit čtenářskou legitimaci 

do konce října, získají registraci do knihovny 

na jeden rok zdarma. Mimořádná registrace 

probíhá ve stejném režimu jako běžné při-

hlašování, součástí je písemný souhlas rodičů nebo 

zákonných zástupců na přihlášce. Prvňáčkům, kteří 

již legitimaci vlastní, pak knihovnice na jeden rok 

registraci prodlouží. 

U příležitosti Týdne knihoven odstartují v té šum-

perské pravidelná setkávání Klubu maminek nazvaná 

Zadáno pro nejmenší. Setkání, jež jsou určena těm, 

kteří chtějí pěstovat u svých dětí vztah ke knížce od 

nejranějšího věku, budou probíhat jednou měsíčně 

vždy od 10 hodin v půjčovně pro mládež. První se 

uskuteční v pondělí 30. září a tématem budou knihy 

s obrázky Heleny Zmatlíkové.

Ve stejný den, tedy v pondělí 30. září, bude 

zahájen i cyklus čtení nejmenším posluchačům 

nazvaný Babičky a dědečkové čtou dětem, 

s nímž přišli pořadatelé festivalu Město čte 

knihu a do něhož se postupně zapojují také 

mateřské školy, školní družiny a veřejné 

knihovny v okolí Šumperka. Zahájen bude 

u příležitosti Týdne knihoven a pokračovat bude až 

do 20. listopadu.

Jindřich Buxbaum má dva životní koníčky, 

fotografování a cestování. Oba uplatnil při ces-

tách do Izraele, kde už byl sedmkrát. Přivedlo 

ho tam vyrovnávání se s osudem otce, který pře-

žil věznění v koncentračních táborech Terezín 

a Osvětim-Birkenau, a probuzený zájem o židov-

ské náboženství, kulturu a způsob života. „Věděl 

jsem už nějakou dobu, že tam jednou pojedu. 

V roce 1999 jsem opravdu odjel a nastoupil na 

měsíc do Sar-El, dobrovolnického programu 
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TÝDEN KNIHOVEN, AUTORSKÉ ČTENÍ

izraelské armády. A právě tehdy jsem zažil zlo-

mový okamžik. V Jeruzalémě, u Zdi nářků, mě 

ovládl těžko sdělitelný pocit - patřím sem,“ sdělil 

v rozhovoru pro list Židovské obce Olomouc. 

Své fotografi e vystavuje Jindřich Buxbaum na 

klubových výstavách. A v říjnu budou k vidění 

i v šumperské knihovně v ulici 17. listopadu. 

Výstavu nazvanou Kyjevská Ješiva - černobílé fo-

tografi e uvede za přítomnosti autora ve čtvrtek 

3. října v 17 hodin Miroslav Koval.

Svému koníčku, fotografování, se Jindřich 

Buxbaum věnuje již od svých 14 let. Je členem 

Fotoklubu Litovel. Jako umělecký fotograf debutoval 

v Olomouci výstavou snímků z cest po Izraeli v břez-

nu roku 2010. Dohledu nad výběrem fotografi í se ujal 

profesor Jindřich Štreit, který se stal Buxbaumovým 

rádcem. Výstava Šalom Izrael pak putovala po mno-

ha místech Čech a Moravy spojených s historií Židů. 

Jindřich Buxbaum ji postupně při svém pravidelném 

putování zemí Izrael rozšiřuje. -zd, zk-

Černobílé fotografi e z Kyjeva vystaví v knihovně Jin-

dřich Buxbaum.  Foto: -jb-

Knihovnice nabídnou autorské čtení 
Aleny Kastnerové O líné babičce

Besedu spojenou s autorským čtením chystají na čtvrtek 10. října šumperské knihovnice. Hostem 

bude Alena Kastnerová, jež působí v Brně jako rozhlasová moderátorka a scénáritka a kterou 

Šumperané pamatují z doby studia na Škole dramatického umění při divadle. Začte se do své pohád-

kové knihy O líné babičce.

Většina babiček jsou elegantní, upravené dámy, 

které mají vždy doma uklizeno, napečeno a kdy-

koli pohlídají vnoučata. Babička z knížky Aleny 

Kastnerové je ale úplně jiná: nevaří, nepere, neuklí-

zí, nehlídá vnoučata, i když je má ráda. Místo toho 

si plní svá dávná přání jedno po druhém. Projede 

se v superrychlém autě, proletí v baloně, vyleze na 

osmitisícovku, naučí se lyžovat, a vždycky se jí při-

hodí ještě něco docela nečekaného!

Pohádková kniha O líné babičce získala v roce 

2011 výroční cenu nakladatelství Mladá fronta za 

původní tvorbu pro děti a ocenili ji i malí čtená-

ři v prestižní anketě SUK Čteme všichni. Kniha 

je určena dětem, ale pobaví i dospělé. Je to také 

trochu pohádka pro ně. Díky úspěchu knihy au-

torka připravuje k vydání další titul s pracovním 

názvem O nevybouřeném dědečkovi.

Druhý říjnový čtvrtek tak nabídne knihov-

na nejdříve besedy pro základní školy, a to 

v 9  a 10.15 hodin - přihlášky se přijímají v půj-

čovně pro mládež nebo na tel.č. 583 283 138. 

Ve 14 hodin je pak připravena beseda s Alenou 

Kastnerovou pro „líné babičky“ a další veřejnost.

 -zd, zk-

Městská knihovna Sever v Temenické ulici 5 zve na výstavu

Můj dům, ulice a město (vesnice) aneb tady bydlím, tady žiji...
Výstava výtvarných prací ze stejnojmenné soutěže pro děti trvá do 31. října
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PŘEDNÁŠKA, MĚSTO ČTE KNIHU

V knihovně se bude hovořit o Židech na Šumpersku

V cyklu zajímavých besed pokračuje v říjnu šumperská Městská knihovna. Nabídne povídání 

s Luďkem Štiplem na téma Židé na Šumpersku. Naplánováno je v knihovně v ulici 17. listopadu 

na středu 9. října od 18.30 hodin v půjčovně pro dospělé.

Beseda Židé na Šumpersku se v úvodu zaměří 

na stručnou historii židovského osídlení v Lošticích 

a Úsově. V hlavní části bude představena publikace 

„Ti, kterým bylo vráceno jméno, nebudou zapome-

nuti: Šumperské židovské vypovídaní“, kterou ne-

dávno připravili členové sdružení Respekt a tolerance 

ve spolupráci s vikýřovickým rodákem Gerhardem 

Wanitschkem. V případě zájmu pak bude promítnut 

krátký dokument Deník Otty Wolfa, který vychází 

z deníku, jež si Otto, rodák z Mohelnice, psal v letech 

1942-1945, když se s rodiči a sestrou ukrýval před 

nacisty. Vstup na přednášku je zdarma. -red-

V listopadu se Šumperk začte do Karla Poláčka

Devátý ročník festivalu Město čte knihu bude věnován významnému představiteli meziválečné 

prózy Karlu Poláčkovi. A tak jako každý rok bude festival provázet kniha. Nese název Kolotoč 

podle jedné z povídek, která odstartovala Poláčkovu novinářskou dráhu, a bude obsahovat povídky 

a fejetony, jež většina čtenářů pravděpodobně nezná. Ilustrace ke knize vytvořil v retro stylu mezivá-

lečných let výtvarník Ivo Štěpánek. 

Program festivalu začíná ve čtvrtek 31. října, kdy 

v Městské knihovně pohovoří docent Erik Gilk, je-

hož přednášky v 10 a ve 14 hod. jsou určeny učite-

lům, knihovníkům, studentům literatury a dalším 

vážným zájemcům o tvorbu Karla Poláčka. V pon-

dělí 4. listopadu se uskuteční v klášterním kostele 

koncert souborů Avonotaj a Létající Rabín, jež se 

věnují interpretaci židovské hudby. O den poz-

ději proběhne v muzeu vernisáž výstavy, na níž se 

představí autor ilustrací knihy Kolotoč, naivní ma-

líř Ivo Štěpánek. Současně bude zahájena výstava 

„Ilustrátoři knihy Bylo nás pět“, kterou zapůjčilo 

Muzeum Orlických hor z Poláčkova rodného města 

Rychnova nad Kněžnou. Jejím bonbónkem budou 

originály kreseb od Josefa Hlinomaze, organizátoři 

výstavy ale chystají navíc malé překvapení v podobě 

komiksu od výtvarníka neméně zvučného jména.

Ve čtvrtek 7. listopadu odstartuje maraton čtení, 

který zahájí čtenářská štafeta šumperskými školami 

a jenž bude pokračovat setkáváním nad knihou po 

šest podvečerů. Ve čtvrtek se bude číst v knihovně, 

v pátek v Obchodní akademii, večer pak bude již 

tradiční Nokturno na Hrádku. V sobotu přivítají 

posluchače prostory Gymnázia, kde se bude posléze 

konat Happening - tentokrát půjde o fotbalový mač 

s komentářem nazvaný Veteráni v ofsajdu.

V neděli se bude číst v klášterním kostele. Hostem 

bude herec Oldřich Navrátil, kterého doprovodí 

místní Swing kvintet. Pondělní podvečer ve Vile 

Doris bude věnován židovským povídkám se členy 

divadla a souborem Avonotaj. Závěrečnou tečkou 

bude v úterý 12. listopadu čtení v divadle, společen-

ské setkání ve vestibulu a beseda s hostem festivalu 

na Hrádku. Letos jím je organizátor Poláčkova léta 

v Rychnově nad Kněžnou Jan Tydlitát, který uvede 

dokumentární fi lmy o Karlu Poláčkovi. 

Chybět nebude ani tradiční fi lmová přehlídka 

v kině Oko. Jsou na ni zařazeny fi lmy pro pamět-

níky, o víkendu bude pro děti v dopoledních hodi-

nách promítnut seriál ČT Z deníku žáka III.B aneb 

Edudant a Francimor. Na sobotním představení bu-

dou odměněni autoři vítězných prací z výtvarné a li-

terární soutěže Bylo nás...? A stejně jako loni budou 

nejmenším dětem číst Dědečkové a babičky nejen 

v knihovně, ale také v mateřských školách a škol-

ních družinách v Šumperku a okolí. Z. Daňková
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Divadlo
Datum Titul Skupina Čas Cena
Pá 4.10.  Višňový prasaT Hrádek, Studio D123  VK, X  19.30  50 Kč

So 5.10.  Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou  F, VK, X  19.30  140 Kč

Čt 10.10.  Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou  S1, VK  17.00  140 Kč

Čt 17.10.  Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou  S2, VK, X  17.00  140 Kč

Pá 18.10.  Poezie a hudba: D. Rotter, A. Bukovský, 

 Z. Novotný-Bričkovský Poetický pořad D. Rottera VK  18.30  100 Kč, 

 a jeho autorský projekt Amulet, Hrádek 70 Kč držitelé 

 vstupenky Džemfest

So 19.10.  Rákosníček a jeho rybník Divadlo Scéna Zlín  R+D, VK  15.00  70 Kč

St 30.10.  Opravdová máma… i táta  VK  19.30  135 Kč

 Přednáška Z. Jordánové a autorské čtení 

 z knihy Sirínek na cestách  

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 trvá do 31. října.

V inscenaci Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou se kromě jiných představí J. Kroneisl, M. Cimerák, P. Klár 

a M. Jílek.  Foto: Jan Valchař
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▶ Jak se vám líbí Šumperk jako město a jakou atmo-

sférou na vás „dýchlo“ místní divadlo?

Abych pravdu řekla, tak jsem zatím neměla do-

statek času Šumperk blíže poznat. Ale z toho, co 

jsem doposud viděla, se mi zde líbí. Krásné, čisté 

město s nádhernou přírodou a pro mě příjemná 

změna z velkoměsta. No, a s divadlem to byla láska 

na první pohled.

▶ Můžete stručně zrekapitulovat vaše dosavadní půso-

bení na předchozích scénách, vaše role ve škole či celou 

vaši cestu k divadlu?

Moje cesta k divadlu je poměrně dlouhým pří-

během. Dokázala jsem o tom popsat čtyřicet strá-

nek jako absolventskou práci. Ale kdybych to měla 

zkrátit, tak jsem do poslední chvíle měla být zu-

bařka. Nakonec jsem doma oznámila, že odcházím 

studovat herectví na Vyšší odbornou školu herec-

kou. No, a tam se začal psát další dlouhý příběh. 

Působila jsem jako externistka ve Východočeském 

divadle ve hře Trójanky, v pražském soukromém di-

vadle Applause. Na školní scéně jsem si mimo jiné 

zahrála svou vysněnou roli - Markýzu de Merteuil 

ve hře Nebezpečné vztahy. Tu bych si ráda zahrála 

ještě jednou ve zralejším věku.

▶ V jakém jste narozena znamení? Myslíte si, že mělo 

nějaký vliv na vaše rozhodnutí stát se herečkou? 

Jsem Ryba a o těch se říká, že to jsou snílci s vel-

kou fantazií. Takže možná i ano. Ale hlavně to je 

David Rotter nabídne na Hrádku 
poetický pořad s poezií a hudbou

Poetický pořad šumperského rodáka, hudební-

ho skladatele Davida Rottera věnovaný poezii Jana 

Skácela a dalších předních básníků bude v pátek 

18. října od 18.30 hodin hostit divadelní Hrádek. 

Společně s Antonínem Bukovským zahrají něko-

lik zhudebněných básní z připravovaného CD 

Amulet a o cestě za Amuletem promluví se spe-

ciálním hostem, rovněž šumperským rodákem, 

režisérem Zdeňkem Novotným - Bričkovským. 

Vstupné přijde na rovnou stokorunu, držitelé 

vstupenky na letošní Džemfest zaplatí o třicet 

méně. -red-

Děti se mohou těšit na Rákosníčka

V sobotu 19. října odehraje v 15 hodin na jevišti místního divadla soubor zlínského Divadlo Scé-

na pohádku pro rodiče a děti Rákosníček a jeho rybník.

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je ryb-

níček Brčálník. Na první pohled vám může připa-

dat docela obyčejný, ale už na ten druhý zjistíte, že 

se v něm dějí podivuhodné věci. Bydlí tam totiž 

Rákosníček. Roztomilý zelený skřítek sršící nápady. 

Vyrazte s námi do jeho světa, plného hravosti, hu-

moru a písniček, vyrazte s námi za Rákosníčkem.

 -vz-

Představujeme nové tváře divadla: 
Lucie Šmejkalová

Lucie Šmejkalová se narodila 13.3. 1991 v Pardubicích, kde vystudovala všeobecné Mozartovo 

gymnázium. Ve studiích pokračovala na Vyšší odborné škole herecké v Praze, obor herectví, mo-

derování a muzikál. Od září 2013 je novou členkou uměleckého souboru Divadla Šumperk a zároveň 

začíná dálkově studovat interaktivní média na Masarykově univerzitě v Brně. 
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o každém jednotlivci, co mu sudičky do vínku 

daly.

▶ Pokuste si vzpomenout na okamžik, kdy jste se 

rozhodla věnovat náročnému hereckému povolání 

a proč?

Ten příběh je hodně propojený s vaší druhou 

otázkou. Už v dětství jsem říkala, že budu herečka. 

A tvrdě jsem si za svým snem přes všechny překáž-

ky šla a stále jdu. 

▶ Můžete prozradit, jak se vám nyní pracuje v novém 

působišti?

Jsem tu krátce, ale jsem nadšená. Krásné divadlo, 

super kolektiv, užívám si to.

▶ Existuje nějaká role, po které opravdu toužíte, nebo 

naopak taková, ze které máte respekt?

Jak už jsem se zmínila, Markýza de Merteuil je 

moje srdcovka. Každá role vzbuzuje respekt, vý-

zvu a touhu se s tou postavou co nejvíc ztotožnit. 

Doufám a přeju si, abych měla možnost poznat 

spoustu rolí.

▶ Můžete prozradit čtenářům vaši oblíbenou knihu, 

fi lm, hudbu?

Filmů je opravdu mnoho, knih také, ale nejvíce 

mě teď oslovila kniha Borise Rösnera Život jako di-

vadlo. Hudbu miluju a nemám přesně vyhraněný 

typ, z každého žánru se mi líbí něco. Jsem vlastně 

takový „všestranec“. Ale to neznamená, že nemám 

svůj názor.

▶ Jaká kuchyně vás nejvíc oslovuje? Máte oblíbený 

recept?

Kromě hub a tlustého masa jím všechno! 

Momentálně jsem asi nejvíce zamilovaná do italské 

kuchyně. Ale můj oblíbený recept je český - pivní 

nudličky a pivní kostičky.

▶ Co byste na závěr našeho rozhovoru vzkázala šum-

perskému divákovi?

Milý diváku, milí diváci. Moc se na vás těším, 

doufám, že nás budete často navštěvovat a šumper-

ské divadlo budete pokaždé opouštět se spokoje-

ným pocitem. A já se budu řídit jedním krásným 

mottem „Nebýt hulvátem v životě a lhářem na je-

višti“. Děkuji za rozhovor, 

 Veronika Zetochová

Lucie Šmejkalová je novou členkou uměleckého soubo-

ru Divadla Šumperk.  Foto: Š. Čejková

Noc divadel 2013 nabídne české veřejnosti srovnatelné kulturní vyžití 

jako projekty zaměřené na jiné kulturní obory - například Noc literatury 

či Muzejní noc. Cílem je zapojit co největší počet divadel z ČR, a nabídnout 

tak širšímu diváckému spektru netradiční divadelní zážitek. 

Projekt zviditelní jednotlivé divadelní scény 

i české divadlo jako takové v povědomí diváků. 

Zapojení v evropském projektu může být příslibem zajímavé spolupráce do budoucna.

Divadlo Šumperk je jedním z mnoha dalších, které se tohoto projektu zúčastní. Podrobný program 

Noci v místním divadle přineseme v příštím čísle Kulturního života.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Vlastivědné muzeum v Šumperku

VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Příroda kolem nás - ryby, ptáci a savci 

Šumperska a Jesenicka

Výstava převážně se zoologickou tematikou pre-

zentuje faunu Šumperska a Jesenicka pomocí der-

moplastických preparátů z bohatých šumperských 

a úsovských sbírek. Výstava je prodloužena do 

13. října.

▶ Tvůj čas je pouhopouhé prozatím…

Výstava představuje kolekci hodin ze sbírek šumper-

ského muzea a jeho poboček: muzeí v Mohelnici, 

Zábřehu a z Havelkova muzea v Lošticích. K vi-

dění budou hodiny sloupkové, nástěnné, stolní, 

skříňkové a budíky v časovém rozmezí od 18. až do 

konce 20. století. Nebude chybět ani historie mě-

ření času jako jedna ze základních fyzikálních veli-

čin. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 24. října 

v 17 hodin. Výstava potrvá do 2. února 2014.

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.

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

▶ Přednáška „KURT HALLEGGER“ (50. výro-

čí úmrtí umělce). Ve čtvrtek 10. října v 17 hodin. 

Přednáší Lenka Kirkosová.

▶ Přednáška Na konci ulice les! Šumperk - před-

městí včera a dnes. V úterý 22. října v 17 hodin. 

Přednáší Milena Filipová.

▶ Beseda „Nejen MY jsme součástí Evropy“ 

Ve čtvrtek 31. října v 17.00 hod., vstup zdarma. 

Beseda místního známého cestovatele pana Ivo 

Müllera na téma Azorské ostrovy (Portugalsko). 

Vyprávění o přírodě, krajině, kultuře a historii do-

plněné vlastními zážitky z cest a promítáním dia-

pozitivů. 

HOLLAROVA GALERIE

▶ KURT HALLEGGER - výstava k 50. výročí 

umělcova úmrtí 

Výstava připravená k 50. výročí úmrtí Kurta 

Halleggera připomíná tvorbu světoznámého ma-

líře a scénografa, jehož umělecká dráha započa-

la v Šumperku. Výstava bude zahájena vernisáží 

ve čtvrtek 3. října v 17 hodin. Výstava potrvá do 

1. prosince.

GALERIE ŠUMPERSKA

▶ Na konci ulice les! Šumperk - předměstí včera 

a dnes

Výstava srovnávající na fotografi ích vzhled před-

městských ulic dříve a nyní navazuje na výstavu 

Starý Šumperk z roku 2011, která zachycovala pou-

ze střed města v rozsahu městské památkové zóny. 

Výstava trvá do 10. listopadu.

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

▶ Putování středověkem

Výstava představuje vrcholný středověk v našem 

regionu a je rozdělena do čtyř tematických částí: 

Hrnčířství, Hrady, Zbraně a Církev. Exponáty ze 

sbírek VM Šumperk jsou doplněny i atraktivními 

zápůjčkami z jiných institucí. K výstavě lze ob-

jednat komentovanou prohlídku po telefonické 

domluvě u K. Jedonka, tel.č. 583 413 646 nebo 

u I. Tylové, tel.č. 583 363 090. Výstava trvá 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@mu-

zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevře-

no celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 12.30-

17 hod.
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MOHELNICE

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí 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 archeologických sbírek Vlastivědného mu-

zea v Šumperku.  Kromě množství keramiky a ka-

menných nástrojů zaujmou i unikátní artefakty 

jako například  torza neolitických venuší, nádobka 

s lineárním písmem, náhrdelník z měděných drát-

ků a provrtaných perel z pozdní doby kamenné 

nebo vzácné měděné nástroje či depoty bronzových 

předmětů. Klasická instalace je doplněna moderní-

mi audiovizuálními prvky. Expozice je svým celko-

vým pojetím určena nejen pro zapálené archeology, 

ale také pro širokou veřejnost.

▶ Poznávejme život v pravěku hrou

V prostorách muzea je otevřena interaktivní her-

na, 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 měnový vývoj v naší zemi od Přemyslovců po 

vznik samostatné Československé republiky v roce 

1918. Výstava trvá do 6. října.

▶ Chléb náš vezdejší

Jak se mlátilo obilí nebo drtila mouka na zrno-

těrce, si mohou návštěvníci vyzkoušet na výstavě 

věnované pěstování a technologii zpracování obilí 

v historii. Výstava bude zahájena ve středu 16. října 

v 9 hodin. Výstava potrvá do 2. února 2014.

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

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

cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 

12.30-17 hod.

LOŠTICE

▶ Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-

slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-

kladů muzea

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 

A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mistrův 

ateliér. Expozice seznamuje také s historií Loštic, 

včetně tragického osudu místní židovské komunity.

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

muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 

otevřeno celoročně: 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 ex-

pozice

▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-

teraktivní expozice

▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

▶ Zámecký ochoz

▶ Galerie akademického malíře Lubomíra 

Bartoše

▶ Zoo koutek pro děti

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

muzeum-sumperk.cz,www.muzeum-sumperk.cz, ote-

vírací doba: říjen Út-Ne 9-16.15 hod.

Otevírací doba 
v Den vzniku samostatného 

československého státu 
pondělí 28. října 

Muzeum v Šumperku, 

Galerie Šumperska: 9:00-13:00 

Muzea v Mohelnici a Zábřehu 9:00-12:00 

Zámek Úsov - zavřeno

Na všechna zařízení je vstup zdarma.
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Muzeum připravuje výstavu 
k 50. výročí úmrtí umělce Kurta Halleggera

V ýstava pod názvem „KURT HALLEGGER - výstava k 50. výročí úmrtí umělce“ připomíná 

tvorbu světoznámého malíře a scénografa, jehož umělecká dráha započala v Šumperku, dosáhla 

uměleckého uznání působením ve skupině Prager Secession a díky scénografi ckým návrhům, realizo-

vaným po druhé světové válce, vyvrcholila Cenou národů získanou v Paříži roku 1962. K vidění bude 

od 3. října do 1. prosince v Hollarově galerii.

Kurt Hallegger se narodil 8. července 1901 v rodině 

šumperského fotografa Friedricha Halleggera. Blízký 

vztah k umění, jenž vzešel z rodinného zázemí, pod-

něcoval také malíř a grafi k Friedrich Engel, profesor 

na šumperském německém gymnáziu. Po absolvová-

ní gymnázia se Hallegger přihlásil na Akademii vý-

tvarných umění ve Vratislavi (1919-1921, prof. Otto 

Müller), následně na Uměleckou akademii ve Vídni 

(1921-1923, prof. Hans Tichy a Karl Sterrer) a své 

vzdělání zakončil na Akademii v Praze (1923-1926, 

prof. František Th iele). Během studií, vedle zahranič-

ních cest po Itálii, Francii, Portugalsku, Španělsku, 

Jugoslávii, Řecku, Turecku a Maroku, často navště-

voval svůj rodný kraj. Se skupinou mladých uměl-

ců jezdil na Liechtensteinskou chatu na Králickém 

Sněžníku. Kromě Halleggera to byli například malíři 

Franz Urban (1894-1959), Josef Eberhard Karger 

(1901-1961), Karel Eichhoff  (1899-1977) a Anna 

Marie (Amei) Bunzl-Halleggerová (1906-?). 

V roce 1926 si Hallegger zřídil ateliér v Praze 

a aktivně se začleňoval do pražského německého 

a českého uměleckého dění. Sblížil se zejména s ně-

meckými malíři sdruženými kolem avantgardní sku-

piny Prager Secession, se kterými začal vystavovat. 

Členem skupiny se stal v roce 1932. Stejně jako řada 

jiných umělců sledoval aktuální výtvarné trendy. Na 

podzim 1931 jej ovlivnila výstava děl Giorgia de 

Chirica a na krátký čas se našel v metafyzické mal-

bě. V polovině třicátých let na jeho tvorbu začaly 

působit expresionistické tendence a tvorba Oskara 

Kokoschky. Vedle malby se začal v Praze věnovat 

scénografi ckým návrhům, které vytvářel pro pražské 

německé divadlo, a kresebným pracím, jimiž přispí-

val ve třicátých letech 20. století do berlínského ča-

sopisu Der Querschnitt, a především do satirického 

mnichovského časopisu Simplicissimu i do denního 

tisku. Často se jednalo o karikatury, kterými reagoval 

na sociální a politické dění. 

Harmonické Halleggerovo období ukončila válka. 

Jako jeden z mála umělců ze skupiny Prager Secession 

zůstal v protektorátu. Ponurost doby, nostalgii a po-

cit beznaděje vyjadřoval v krajinných výjevech se-

verní Moravy či v potemnělých obrazech smutných 

Pierotů. V roce 1945 se dobrovolně přihlásil k odsu-

nu a poté působil jako věhlasný scénický výtvarník 

Kurt Hallegger ve 30. letech 20. století.  

 Foto: archiv VM Šumperk
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v Norimberku a v Mnichově. Pracoval i pro divadla 

ve Švýcarsku, Rakousku a Holandsku. 

Rok po Halleggerově smrti, v roce 1964, byla uspo-

řádána za pomoci Anny Marie (Amei) Halleggerové 

umělcova retrospektivní výstava v prostorách tehdej-

šího okresního Vlastivědného ústavu v Šumperku. 

Po padesáti letech se naskýtá možnost v šumperském 

muzeu opět prezentovat díla Kurta Halleggera v uce-

lenějším rámci. Koncept výstavy je zaměřen na všech-

ny důležité etapy v Halleggerově tvorbě. Připomene 

raná díla umělce, jeho studijní cesty do zahraničí 

a na severní Moravu, čímž přiblíží vztah Kurta 

a Amei Halleggerových k Liechtensteinské chatě na 

Králickém Sněžníku, nastíní malířovo působení ve 

skupině Prager Secession i tvorbu čtyřicátých až še-

desátých let 20. století. 

Převážná část vystavených děl je součástí ko-

lekce Kurta Halleggera ve Vlastivědném muzeu 

v Šumperku. Soubor doplňují zápůjčky z Muzea 

umění v Olomouci, Galerie výtvarných umění 

v Ostravě a Obchodní akademie a Jazykové ško-

ly s právem státní jazykové zkoušky v Šumperku. 

 Lenka Kirkosová K. Hallegger, V kavárně, 30. léta 20. století.

Doprovodné programy k výstavě

Přednáška pro veřejnost - „KURT HALLEGGER“
Čtvrtek 10. října v 17 hod. v přednáškovém sále Vlastivědného muzea v Šumperku,

přednáší Lenka Kirkosová

Komentované prohlídky výstavy
lze objednávat od 8. října do 28. listopadu (úterý - čtvrtek) u L. Kirkosové, 

e-mail: lenka.kirkosova@muzeum-sumperk.cz, tel.: 583 363 081, 724 942 974.

Výukové programy pro I. a II. stupeň základních škol a pro střední školy 
lze objednávat od 4. října do 29. listopadu u L. Kirkosové, 

e-mail: lenka.kirkosova@muzeum-sumperk.cz, tel.: 583 363 081, 724 942 974, 

nebo u I. Tylové, e-mail: iva.tylova@muzeum-sumperk.cz, tel.: 583 363 090.

U příležitosti výstavy „KURT HALLEGGER - Výstava k 50. výročí úmrtí umělce.

“ byl vydán článek „Kurt Hallegger - šumperský rodák. K 50. výročí úmrtí malíře 

(8.7. 1901 Šumperk - 10.10.  1963 Mnichov), o umělcově tvorbě v severomoravském regionu“ 

ve sborníku Severní Morava, č. 99, 2013, s. 45-49.
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Pontis Šumperk
Od 3. října do 28. listopadu (s výjimkou 31.10.) 

každý čtvrtek od 9 do 11 hodin v počítačové učebně 

v „P“

Setkávání u počítače pro seniory a osoby se zdra-

votním postižením (začátečníci)  Vstup zdarma

Čtvrtek 3. října od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 8. října od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Pátek 11. října od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 17. října od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 22. října od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

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

Mateřské centrum Brouček

1.10. Zábavné poznávání, 4.10. Tvořeníčko - lo-

dička plující na moři, 7.10. Podzimní tvoření s lis-

ty, 8.10. Pohybová aktivita - překážková dráha, 

11.10. Poznáváme říkanky s ukazováním, 14.10. 

Tvořivé hrátky - kočička z papíru, 15.10. Zpíváme 

a hrajeme na hudební nástroje, 18.10. Tvoříme 

pomocí ovocných tiskátek, 21.10. Učíme se nové 

říkanky,  22.10. Tvořivá dílna - sluníčko ze špacht-

lí, 25.10. Opičí dráha, 29.10. Vyrábíme si prosto-

rová jablíčka. Bližší informace K. Hunčíková, tel.č. 

583 211 766.  Vstupné dospělí 30 Kč

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 čtvrtek 

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.dagmar@pontis.cz. „KS“ 

= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchod-

ců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68, „DS V“ = 

Denní stacionář Volba, Bohdíkovská 24. 

Informační centrum Šumperk
Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000 * E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz

Otevírací doba: Pondělí - pátek 8:00-17:00, sobota 9:00-13:00
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Středisko volného času Doris
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

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

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

Sobota 5. října od 9 do 14 hodin v keramické dílně 

U Radnice ve 2. patře

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé - volná tvorba. Informace 

Hana Janů, tel.č. 777 047 030.  Vstupné 50 Kč

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: Hieronymus Bosch- Tarot - Karel IV.

ve středu 30. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Host večera: Bohumil Vurm. Beseda s projekcí. Symboly sebepoznání a proměny v díle 

nizozemského malíře Hieronyma Bosche a v karetním systému tarot. Tarot na dvoře Karla IV. 

a vztah k zemím Koruny české. 

Bohumil Vurm je spisovatelem, badatelem a odborníkem 

na tarot. Mezi jeho dlouhodobé zájmy patří studium záhad evropské historie a problematika tarotu. 

Věnuje se studiu tajných organizací a zasvětitelských škol a jejich souvislosti s rosenkruciánskými 

ideály. Klíčovou postavou jeho zájmu je nizozemský malíř Hieronymus Bosch. Svůj dlouhodobý 

zájem o historii prezentoval již v několika publikacích (Tajné dějiny Evropy, Tajné dějiny Prahy, 

Rudolf II. a jeho Praha, Krásy a tajemství České republiky - Moravský kraj, Kraj Vysočina, 

Plzeňský kraj a Jihočeský kraj). Vydal také knižní 

publikaci o problematice karetního systému tarot, včetně 

tarotových karet. Je spoluautorem a vydavatelem Encyklopedie českého a moravského vína 

a publikace Víno. Je předsedou Nadace Hieronymus a výkonným ředitelem společnosti 

Praga Mystica a autorem mnoha úspěšných výstav. 

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. 
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Sobota 5. října od 9 do 14 hodin v ateliéru U Radnice 

ve 3. patře 

Šperkování - Šité trojúhelníkové náušnice 

(kombinace peyote a herringbone stehu)

S sebou: alespoň tři barvy pravidelného rokajlu 

velikosti 11, jeden pár náušnicových háčků, jehlu 

na šití korálek a nit na šití korálek (nymo), pří-

padně vlasec. Informace Hana Rotterová, tel.č. 

728 335 854.  Vstupné 80 Kč

Sobota 5. října od 10 hodin

Střítežský divočák - závody v orientačním běhu

1. Mistrovství Olomouckého kraje klubových 

týmů 2013, 2. závod příchozích Vranovská Lhota; 

informace Zdeněk Janů, tel.č. 777 655 223, http://

www.ksu.cz/zavody/13/10.05./.

Středa 16. října 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

Sobota 19. října od 10 do 17 hodin na „K“

Dýňobraní

Bližší informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 

583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz.

Sobota 19. října od 10 do 16 hodin ve Středisku eko-

logické výchovy ve Švagrově

Uspávání broučků 

Výroba broukoviště pro vaši zahradu, povídání 

o podzimních proměnách v přírodě a zhotovení 

velkého broukoviště pro SEV Švagrov, také oslaví-

me svátek stromů - výtvarnými dílnami pro děti. 

Informace Renata Čechová, tel.č. 606 758 410, 

cechova@doris.cz.

Od středy 23. do čtvrtku 24. října 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 

druhy dětských masáží, a to: 1. tradiční indická 

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

chodidla, která vychází z prvků refl exní tera-

pie. Využívají se také prvky dotykové relaxace, 

jógy, muzikoterapie a aromaterapie. Informace 

a přihlášky Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.  

 Cena za obě lekce 400 Kč

Středa 30. října od 10 do 14 hodin v ateliéru 

U Radnice ve 3. patře 

Prázdninová výtvarná dílna pro děti i rodiče

Podzimní tvoření v ateliéru; informace a při-

hlášky. Romana Večeřová, tel.č. 583 215 395, 

725 486 227, vecerova@doris.cz.  Vstupné 35 Kč

Středa 30. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris

VIA LUCIS: 

Hieronymus Bosch- Tarot - Karel IV

Host - Bohumil Vurm; beseda s projekcí, infor-

mace a rezervace vstupenek Petr Konupčík, tel.č. 

731 610 037.  Vstupné 50 Kč

Od čtvrtku 31. do pátku 1. listopadu 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 

druhy dětských masáží, a to: 1. tradiční indická 

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

chodidla, která vychází z prvků refl exní tera-

pie. Využívají se také prvky dotykové relaxace, 

jógy, muzikoterapie a aromaterapie. Informace 

a přihlášky Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.  

 Cena za obě lekce 400 Kč

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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DONŠAJNI 

Úterý 1. a středa 2. 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 

Úterý 1. října jen ve 20.00 hodin

USA, 2013, 91 minuta, krimi, drama, thriller, přístupný od 12 let, titulky

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

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

ČERNÁ VDOVA    Artvečer - FK

Středa 2. října jen ve 20.00 hodin

Libanon, Francie, Katar, Belgie, 2012, 102 minuty, drama, FK přístupný od 15 let, titulky

Filmová adaptace mezinárodního bestselleru alžírského spisovatele Yasmina Khadraua, jenž byl přeložen 

do více než čtyřiceti jazyků, sugestivně vykresluje morální dilema arabsko-izraelského chirurga, potýkají-

cího se s obviněními jeho manželky ze sebevražedného teroristického útoku. Když objeví manželčin dopis 

na rozloučenou, zhroutí se mu celý dosavadní svět. Čelí složitým životným otázkám, ztrácí dosavadní iluze 

a začíná si uvědomovat, že doposud žil v uměle vytvořené realitě, jejíž součástí byla neznámá žena. 

Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o. Vstupné 90 Kč, pro členy FK 80 Kč

GRAVITACE 3D   3D

Čtvrtek 3., pátek 4. a sobota 5. října jen v 17.45 hodin

USA, Velká Británie, 2013, 91 minuta, sci-fi , thriller, drama, mládeži přístupný, titulky

Sandra Bullocková ve fi lmu hraje doktorku Ryan Stone, skvělou lékařku - inženýrku na její první vesmírné 

misi. George Clooney ztvárnil vesmírného veterána Matta Kowalskyho, který velí svému poslednímu letu 

před odchodem do důchodu. Jenže během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je 

zničená a Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami.  Vstupné 140 Kč

GRAVITACE 

Neděle 6. a pondělí 7. října jen v 17.45 hodin, úterý 8. a středa 9. října jen v 18.15 hodin

USA, Velká Británie, 2013, 91 minuta, sci-fi , thriller, drama, mládeži přístupný, titulky   Vstupné 100 Kč

METALLICA: THROUGH THE NEVER 3D   3D

Čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5., neděle 6. a pondělí 7. října jen v 19.30 hodin, úterý 8. října jen ve 20.00 

hodin

USA, 2013, 92 minuty, hudební, muzikál, přístupný od 12 let, titulky

Legendární americká kapela přináší na plátna kin zcela nový fi lmový zážitek. Film s názvem, odkazujícím 

na stejnojmennou píseň z Black Album, sleduje mladíka Tripa (Dane DeHaan), který na živém koncertě 

Kino Oko
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skupiny musí splnit nebezpečnou tajnou misi. Neopakovatelný a vzrušující 3D zážitek, který díky oslňu-

jící pyrotechnice, propracovaným jevištním scénám a obrazem snímaným najednou 24 kamerami, nemá 

na plátně obdoby.  Vstupné 150 Kč

JÁ PADOUCH 2  Hrajeme pro děti

Sobota 5. října jen v 15.30 hodin

USA, 2013, 98 minut, animovaný, komedie, rodinný, mládeži přístupný, české znění

Napravený padouch Gru je povolán šéfem mocné Antipadoušské ligy, Silasem Velezadkem, aby pomohl 

dopadnout Superzločince Eduarda a zjistil, proč záhadně mizí Mimoňové.  Vstupné 80 Kč

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY + předfi lm LÁSKA MEZI KAPKAMI DEŠTĚ 

Neděle 6. října jen v 15.30 hodin

USA, 2013, 109 minut, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, mládeži přístupný, české znění

Soutěživost příšerek vede až k vyhazovu z elitního univerzitního strašícího programu. Mike i Sulley si 

uvědomí, že budou muset spolupracovat, pokud budou chtít své průšvihy napravit.  Vstupné 80 Kč

PŘÍBĚH FILMU: ZLATÝ VĚK SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFIE 

Úterý 8. října 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. Pro pravidelné 

návštěvníky je připraven věrnostní program o spoustu zajímavých cen. Permanentka na 15 dílů 450 Kč, 

v prodeji na pokladně kina Oko.  Vstupné 50 Kč, 40 Kč pro členy FK a studenty

JASMÍNINY SLZY 

Středa 9. října jen ve 20.00 hodin

USA, 2013, 98 minut, komedie, drama, FK přístupný od 12 let, titulky

Woody Allen se vrací do svého milovaného New Yorku. Žena, které zdánlivě nic neschází a která by si 

mohla v klidu užívat „bezstarostného“ života, se náhle ocitá na prahu těžké osobní krize. Jediné řešení 

vidí v útěku ze zaběhlých stereotypů a v nalezení nového začátku ve slunném San Franciscu. Hrají: Cate 

Blanchetová, Alec Baldwin.  Vstupné 100 Kč, 90 Kč pro členy FK

Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 

Čtvrtek 10. a pátek 11. října jen v 17.30 hodin, sobota 12. a neděle 13. října jen v 15.30 hodin, čtvrtek 

17. a pátek 18. října jen v 17.00 hodin

USA 2013, 96 minut, animovaná komedie, rodinný, české znění

Nechte se překvapit, co nového chystá svérázný a poněkud zneuznaný génius Flint Lockwood, který v prv-

ním díle vynalezl stroj na jídlo.  Vstupné 130 Kč, 100 Kč pro děti

RIVALOVÉ 

Čtvrtek 10. a pátek 11. října jen v 19.30 hodin, sobota 12., neděle 13., pondělí 14., úterý 15. a středa 16. říj-

na jen v 17.30 hodin, pondělí 28. a úterý 29. října jen v 17.30 hodin

USA, Německo, Velká Británie, 2013, 123 minuty, akční, drama, sportovní, životopisný, mládeži pří-

stupný, titulky
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Skutečný příběh dvou brilantních řidičů a odvěkých rivalů Nikiho Laudy (Daniel Brühl - Hanebný pan-

charti, Good bye, Lenin!) a Jamese Hunta (Chris Hemsworth - Avengers, Th or), a to jak v jejich profes-

ním, tak v osobním životě. Lauda se vzpamatovává z téměř smrtelné nehody a vrací se zpět do hry, aby si to 

s britským playboyem rozdal v honbě o titul světového šampiona. Režie Ron Howard (Andělé a démoni, 

Apollo 13, Oheň).  Vstupné 110 Kč

ŠMOULOVÉ 2  Hrajeme pro děti

Neděle 13. října jen v 10.00 hodin

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

Velké Šmoulí dobrodružství v Paříži.  Vstupné 80 Kč

KAMEŇÁK 4 

Sobota 12. a neděle 13. října jen ve 20.00 hodin, čtvrtek 17. a pátek 18. října jen v 19.00 hodin, sobota 19. 

a neděle 20. října jen v 17.30 hodin, pondělí 21., úterý 22. a středa 23. října jen v 18.15 hodin

ČR, 2013, komedie, přístupný od 15 let

Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov v plné parádě. Hrají: 

Václav Vydra nejml., Dana Morávková, Jan Skopeček, Lubomír Lipský, Milan Pitkin, Zdeněk Srstka, 

Martin Dejdar a další.  Vstupné 110 Kč

PUŠKY, PUKY, PIVO A PSI 

Pondělí 14. a úterý 15. října jen ve 20.00 hodin

ČR, 2013, 77 minut, komedie, dokument, sportovní, mládeži přístupný

Film Pušky, puky, pivo a psi podává unikátní svědectví o armádním hokeji v letech 1948 až 1989. A často 

z toho vychází groteska, plná nečekaných objevů. Hrají: Gustav Bubník, Dominik Hašek, Josef Golonka, 

Luděk Bukač, Jaroslav Holík, Milan Nový a další.  Vstupné 80 Kč

ŠEPTEJ  35 mm projekce v rámci festivalu Džemfest

Středa 16. října jen ve 20.00 hodin

Česko, 1996, 84 minuty, romantický, mládeži přístupný

Hrdinkou je šestnáctiletá dívka z malého městečka, která uteče z domova, aby poznala svět. Prožije ně-

kolik neobyčejných dnů ve víru velkoměsta, které jí přinesou okouzlení i poznání složitosti citových 

vztahů. Režie David Ondříček, Hudba Jan P. Muchow, Hrají Tatiana Wilhelmová, Martin Myšička, Jan 

P. Muchow.  Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK, 50 Kč se vstupenkou na Džemfest

Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.

CARRIE 

Čtvrtek 17. a pátek 18. října jen ve 20.45 hodin, sobota 19. a neděle 20. října jen v 19.30 hodin, pondělí 

21. a úterý 22. října jen ve 20.00 hodin

USA, 2013, horor, přístupný od 15 let, titulky

Režisérka Kimberly Peirceová (Kluci nepláčou) přichází s remakem kultovního snímku z roku 1976. 

Film vznikl na motivy románu Stephena Kinga. Hlavní hrdinkou je mladá, avšak pro své okolí 

neatraktivní dívka Carrie Whiteová. Ve škole je tyranizována svými spolužáky, doma na ni čeká při-

vítání její fanatickou, silně věřící matkou. Carrie v sobě jednoho dne odhalí schopnost telekineze. 

Postupem času začne své síly využívat proti lidem ve svém okolí. Příběh vyvrcholí v momentě, kdy je 
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Carrie pozvána na maturitní ples.  Vstupné 110 Kč

ROZBITÝ SVĚT  Artvečer - FK

Středa 30. října jen ve 20.00 hodin

Velká Británie, 2012, 91 minuta, drama, titulky

Svěží režijní debut Rufuse Norrise získal ocenění BIFA za nejlepší britský nezávislý fi lm roku. Rory 

Kinnear, představitel ovdovělého otce, jenž hájí počestnost svých dcer pomocí pěstí, získal Cenu BIFA za 

nejlepší výkon ve vedlejší herecké roli.  Vstupné 90 Kč, 80 pro členy fi lmového klubu

Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o.

TURBO

Sobota 19. a neděle 20. října, pátek 25., sobota 26., neděle 27., pondělí 28., úterý 29. a středa 30. října jen 

v 15.30 hodin

USA, 2013, 96 minut, animovaný, rodinný, české znění

Animovaná komedie Turbo vypráví příběh obyčejného šneka, který sní svůj velký (a rychlý) sen - závodit 

proti slavnému jezdci rallye Gustavovi Nafťákovi. Pokusí se tak všem dokázat, že žádný sen není příliš 

velký a žádný snílek příliš malý.  Vstupné 125 Kč, 100 Kč pro děti

LETADLA   Hrajeme pro děti

Neděle 20. a neděle 27. října jen v 10.00 hodin

USA, 2013, 92 minuty, 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, 80 Kč pro děti

ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKADEMIE + (A)WAKE

Pondělí 21. října jen ve 14.00 hodin

Cyklus přednášek o fi lmu a fi lmová projekce. Přednáška Jak se dělá fi lm - fi lmové profese - režisér. Přednáší 

Jakub Machala. Permanentka na všech 10 přednášek s projekcemi 500 Kč v prodeji v pokladně kina Oko. 

Projekt byl podpořen městem Šumperkem.  Vstupné 75 Kč

PŘÍBĚH FILMU: PŘÍCHOD ZVUKU 

Úterý 22. října 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. 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, 40 Kč pro členy FK a studenty

LIDSKÝ ROZMĚR  Artvečer - FK

Středa 23. října jen ve 20.00 hodin

Dánsko, Bangladéš, Čína, Nový Zéland, USA, 2012, 77 minut, dokument, titulky

Velkoměsta jsou moderní a okouzlující. Jsou však opravdu dobrými místy k životu? Vizionářský architekt 

Jan Gehl a jeho kolegové se snaží navrhovat města jako místa pospolitosti a blízkosti. Chtějí je osvobodit od 

nadvlády automobilů a vytvořit tak prostor pro chodce a cyklisty. Chtějí si „vzít zpátky veřejný prostor“. 

Za podporu FK děkujeme Agentuře Kryštof, s.r.o. Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK
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KINO OKO

MAKE YOUR MOVE 3D   3D

Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. října jen v 17.30 hodin

Jižní Korea USA, 2013, 107 minut, hudební, taneční, romantický, české znění

Příběh vypráví o dvou tanečnících, kteří vyrůstali v odlišných podmínkách. Osud je však oba zavane do 

New Yorku, kde pracují v nočním baru. Nejdříve budou mezi sebou soupeřit, ale nakonec se jejich příběh 

podobá „Romeovi a Julii“, kdy se ti dva do sebe zamilují.  Vstupné 130 Kč

MACHETE ZABÍJÍ 

Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. října jen v 19.45 hodin, pondělí 28., úterý 29. a středa 

30. října jen v 17.30 hodin

USA, Rusko, 2013, 120 minut, akční, krimi, thriller, přístupný od 15 let, titulky

Machete je zpátky a vydává se na misi, kterou by nezvládl žádný jiný smrtelník.  Vstupné 110 Kč

ENDEROVA HRA 

Čtvrtek 31. října, pátek 1., sobota 2., neděle 3. a pondělí 4. listopadu jen v 17.30 hodin

USA, 2013, sci-fi , dobrodružný, akční, mládeži přístupný, titulky

Sci-fi  podle slavné stejnojmenné knihy. Ender je jako nadané dítě cvičen s ostatními podobně zázračnými 

dětmi na takzvané vojevůdce. Ve speciální akademii se mají stát nečekaným trumfem v děsivé válce. Země 

se totiž připravují na mimozemskou invazi. Už třetí v pořadí a zcela jistě poslední, která skončí buď vyhla-

zením lidstva nebo útočníků. Hrají Harrison Ford, Asa Butterfi eld, Ben Kingsley.  Vstupné 100 Kč

PŘÍBĚH KMOTRA 

Čtvrtek 31. října, pátek 1., sobota 2., neděle 3. a pondělí 4. listopadu jen ve 20.00 hodin

ČR, 2013, 98 minut, drama, krimi, dobrodružný, přístupný od 12 let

Pokud vám reformy za posledních dvacet let připadaly pomalé, pak vězte, že tu byla skupina lidí, která 

považovala tempo těchto let za překotné. Jediné, čeho tito lidé v začátku opravdu litovali, bylo, že nejvyšší 

nominální hodnota bankovek byla 500 korun a že tedy balíky, se kterými zacházeli, byly velmi neskladné. 

Peníze byly zkrátka úplně všude. Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr 

Mrázek“. Hrají Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Andrej Hryc, Kryštof Hádek.  Vstupné 110 Kč

Připravujeme: Lásky čas, Battle Of the Year, Hunge Games 2, Byzantium, Cesta za Vánoční hvězdou, 

Křídla Vánoc, Šumperská fi lmová akademie, Příběh fi lmu

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

POZOR: 

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK PŘES INTERNET 

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KINA. 

Předprodej vstupenek: 

po-pá od 14.00 hodin, so a ne hodinu před začátkem prvního představení. 

Bližší informace na telefonu 583 212 000.



AFRICKÉ A RELAXAČNÍ BUBNOVÁNÍ 

PROBĚHNE NAPOSLEDY

Ve čtvrtek 3. října startují ve Vile Doris 

v ulici 17. listopadu tradiční kurzy afrického 

a relaxačního bubnování. Vede je opět 

zkušený lektor a hudebník Karel Cvrk.

Kurz je určen dospělým, kteří mají rádi 

aktivní odpočinek, hudební zkušenosti 

nejsou potřeba. Zájemci od 15 do 99 let 

budou během roku hrát jak doprovodné, 

tak africké rytmy na originální bubny 

„djembe“ a „dunduny“. Kurz pro začátečníky 

bude probíhat vždy ve čtvrtek od 16 hodin 

a otevírá se pravděpodobně naposledy. 

Zájemci se mohou přihlásit na stránkách 

www.doris.cz nebo na recepci „Komínu“ 

v Komenského ulici 9.    

VÝSTAVA V KINĚ OKO: GUNA LEITE 

ČERVENÁ KNIHA PARDAUGAVY

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. Výstava trvá do 31. října.




