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Během Klášterních hudebních slavností vystoupí 
i patronka festivalu Gabriela Demeterová.

V muzeu je nově otevřena výstava, prezentující pro-

měny lůžka v jednotlivých interiérech různého ča-
sového období i odlišného společenského prostředí.  

V sobotu 19. července proběhne v kině Oko před-
premiéra fi lmu Miroslava Krobota Díra u Ha-
nušovic.
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Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Křtitelnice ze záhadné Stříteže 

a hledání souvislostí

V šedesátých letech 19. století sázel revírník 

Vykydal u střítežské myslivny mladé stromky. Při 

hloubení jedné z jam narazil rýč na kámen. Muže 

překvapilo, že se v těchto místech objevil pískovec. 

Jeho zvědavost ještě vzrostla, když postupně od-

haloval neobyčejně velký blok, který jevil známky 

opracování. Po namáhavém vyzvednutí s pomo-

cí lesních dělníků spatřili přítomní pískovcový 

korpus, hrubě opracovaný do šestihranu, stojící 

na masivní noze a s mísovitou prohlubní v horní 

ploše. Odborné posouzení určilo záhadný předmět 

jako pozdně románskou křtitelnici ve tvaru velkého 

kalichu. A kde byla křtitelnice, býval i kostel a osa-

da. Lidovou tradici vzpomínající někdejší střítež-

skou svatyni bylo třeba začít brát vážně.

Nalezení lidských kostí revírníkem Ma-

yerem nedaleko místa, 

kde byla vyzvednuta 

křtitelnice, doložilo 

existenci hřbitova, 

který obvykle býval 

kolem farních koste-

lů. Nálezy křtitelnic 

uložených v zemi na 

hřbitovech, případně 

zaniklých hřbitovech, 

napovídají, že po na-

hrazení dosavadní 

křestní nádoby novou, 

odpovídající módnímu 

cítění současníků, byla křti-

telnice původní jako relikt 

doprovázející člověka při na-

rození ukládána do vysvě-

cené země. Tak tomu bylo 

i v Polici u Úsova, kde 

byla na hřbitově vyzvednu-

ta raně gotická křtitelnice. Ob-

dobně se zánikem kostela ztrácela křestní nádoba 

svou funkci a byla pietně uložena. Vykydalův nález 

střítežské křtitelnice tak stál na počátku pátrání po 

zaniklé středověké vsi. 

Střítežská myslivna se nachází nedaleko Mo-

helnice blízko Vacetína a Veselí na místě bývalého 

střítežského dvora. Do jeho zrušení v roce 1891 

a adaptace objektů pro potřeby myslivny se kolem 

dvora nacházely polnosti. Dnes jsou již vesměs za-

lesněny tak jako plužiny zaniklé vesnice, která je 

poprvé připomínána v roce 1351. Právě k písem-

ným pramenům se nejdříve obrátila pozornost 

historiků. Zde se však dočkali prvního zklamá-

ní. Archiválie hovořily pouze o vesnici, o kostelu 

nevěděly nic. Od roku 1351 náležela Střítež ke 

hradu Vraní Hora a po zániku hradu od přelomu 

14. a 15. století ke tvrzi ve Vranové Lhotě, jež na-

hradila opuštěný hrad. Vlastníky vesnice lze od 

uvedeného roku 1351 spolehlivě sledovat až do 

jejího zániku ve druhé polovině 

15. století. O století pozdě-

ji stál na místě bývalé vsi 

hospodářský dvůr s pol-

nostmi.

O zaniklou osadu se 

začali zajímat i archeo-

logové, kteří prozatím 

provedli terénní prů-

zkum a obohatili naše 

poznatky o výsledky po-

vrchových sběrů. Vyvýše-

ninu nedaleko myslivny ob-

klopenou ze tří stran mokřinou 

identifi kovali jako místo bývalé 

tvrze, která byla v minulosti chrá-

něna vodami z blízkého pramene 

potoka Radničky jímanými do ryb-

, 

ímu

a křti-

relikt 

ři na-

vě-

lo

de

nu-

ice. Ob-

jejího z

15. 

ji 

h

p

vrc

ninu

klopeno

identifi ko

tvrze, která

něna vodam

potoka Radn

◀ Křtitelnice ze Stříteže v mohelnic-

kém muzeu.  

 Foto: Mária Kudelová, VM Šumperk
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níčka, po němž zde zůstal bažinatý terén a dvě jezír-

ka. Keramika nalezená na úpatí tvrziště a v blízkém 

okolí klade nejstarší osídlení do druhé poloviny 

13. století. Lidová tradice o tvrzi opět ví, ale klade ji 

na vrchol kopce zvaného Zámeček, kde však archeo-

logové pozůstatky po opevněné stavbě nenašli.

Autoři doposud nejpodrobnější studie o zaniklé 

Stříteži, Jaroslav Sadílek a Petr Nisler, předpoklá-

dají, že někdy v polovině 13. století vzniklo ve vsi 

„feudální sídlo s hospodářským dvorem a kostelem, 

zřejmě vlastnického charakteru“. Podle velikosti 

pahorku se zřejmě jednalo o věžovitou stavbu tvrze 

obklopenou rybníkem, v jejíž blízkosti se nacházel 

kostel poblíž místa nálezu křtitelnice. Poloha dvora 

i vesnice je prozatím nejasná.

Rozpor mezi informacemi písemných pramenů, 

neznajících ve Stříteži ani kostel, ani tvrz, a nále-

zem pozdně románské křtitelnice, lidských ostatků 

a reliktů opevněného sídla lze odstranit položením 

existence jmenovaných zaniklých staveb do druhé 

poloviny 13. století a před rok 1351. Co však způ-

sobilo zánik kostela a případné tvrze, je záhadou. 

Přeložení předpokládané důležité komunikace ve-

doucí z Olomouce do Prahy kolem Stříteže k Ži-

potínu, Gruně a Moravské Třebové pravděpodobně 

k zániku kostela či tvrze nepřispělo. Ves v odlehlé 

a lesnaté oblasti mezi Mohelnickem a Třebovskem 

se tím sice dostala do větší izolace, ale kostel, který 

obvykle sloužil více farníkům z okolních vsí, tím 

neutrpěl a mohl jim sloužit dál. Avšak v zápisech 

zemských desk olomouckých kostelní patronát vrch-

nosti není po roce 1351 v majetkových transakcích 

převáděn, přestože patřil k významným příjmovým 

složkám majitele. V polovině 14. století již stří-

težská svatyně zřejmě neexistovala. Obdobně ani 

předpokládaná tvrz.

Nebo mají pravdu Sadílek s Nislerem, kteří zá-

nik tvrze a dvora dávají do souvislosti se zánikem 

celé vesnice ve druhé polovině 15. století? Předpo-

kládají totiž, že ves byla rozdělena na část náležející 

k Vranové Lhotě a část s tvrzí, dvorem a kostelem 

byla samostatným statkem. Takovéto nevelké ze-

manské majetky, jejichž základem bylo opevněné 

sídlo s hospodářským dvorem, případně kostelem, 

nebyly výjimkou a uvedené složení nemovitostí je 

naopak přímo typické pro moravský středověký 

venkov. Avšak pro naprostou absenci písemných 

záznamů o tvrzi, dvoru a kostelu po celé jedno sto-

letí od roku 1351 do zániku vesnice je málo prav-

děpodobné, že tvrz, dvůr a kostel existovaly ještě ve 

druhé polovině 14. století.

Příčinou zániku tvrzí bylo nejčastěji ukončení je-

jich sídelní funkce, když byly prodány majiteli, jenž 

žil na jiném opevněném sídle, a získaná tvrz, kterou 

nevyužíval, zchátrala. Ke zničení tvrzí a hradů při-

spívaly také válečné události. Kostely jako sakrální 

prostory však často přečkaly i opuštění vesnic, tvrzí 

a dvorů, proto je zánik střítežské středověké sva-

tyně, doložené prozatím křtitelnicí a pohřebištěm, 

tak velkou neznámou.

Střítežskou křtitelnici, které jsme věnovali po-

zornost, dnes nalezne zájemce ve vstupních prosto-

rách mohelnického muzea, kam byla po přepravení 

umístěna pro svou neobyčejnou hmotnost.

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Prohlídkové okruhy městem - Procházka z 13. do 21. století, kde žily čarodějnice a Zrození 

„Malé Vídně“ - a Rozhledy z radniční věže probíhají v červenci od pondělí do neděle vždy 

od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Prohlídky se zahajují po zakoupení vstupenky na stanovišti 

průvodců v suterénu radnice (vchod od morového sloupu) každou lichou hodinu u Lavičky vzkazů 

před radnicí. Rozhled z věže je každých 30 minut od stanoviště průvodců v suterénu radnice.

Expozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě  v Kladské ulici 1 je v červenci 

otevřena denně od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Podrobnosti na www.sumperk.cz 

v sekci Turista - Volný čas, podsekci Atraktivity.
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Klášterní hudební slavnosti nabízejí lákavé menu

Mezinárodní hudební festival Klášterní hudební slavnosti se již několik let těší velkému zájmu 

veřejnosti. Potvrdit by se to mělo i letos, neboť jeho osmý ročník nabídne nejen příznivcům klasické 

vážné hudby velmi lákavé menu. Seznámit se s ním mohou na internetových stránkách festivalu 

www.klasternihudebnislavnosti.cz, na nichž si mohou on-line rezervovat či přímo zakoupit vstu-

penky na jednotlivé koncerty. 

„Loni navštívilo deset koncertů v osmi městech 

kolem jedenácti set posluchačů. Velice nás těší, že 

mediální povědomí o projektu již přesahuje Olo-

moucký kraj a svou dramaturgickou koncepcí 

patří ke špičce v republice. V tomto letním obdo-

bí je navíc na Moravě jediným festivalem svého 

druhu,“ říká zakladatel Klášterních hudebních 

slavností Roman Janků z Agentury J+D. Vzá-

pětí prozrazuje, že letošní ročník bude probíhat 

od 28. června do 14. července a stejně jako loni 

se veřejnost může těšit na deset koncertů v osmi 

městech a obcích nejen Olomouckého, ale také 

Pardubického a Moravskoslezského kraje. „Je 

nám nesmírnou ctí, že festivalu zůstává věrná 

mimořádná patronka, kterou je světoznámá čes-

ká houslistka Gabriela Demeterová. Záštitu nad 

akcí pak převzali náměstek hejtmana Olomouc-

kého kraje Radovan Rašťák a starosta Šumperka 

Zdeněk Brož,“ zdůrazňuje Janků.

Netradiční zážitek přinese již zahajovací kon-

cert v šumperském klášterním kostele v sobotu 

28. června. „Jeho začátek je posunut na desá-

tou večerní, neboť je připravena originální svě-

telně hudební show nazvaná „Hudba z ticha“ 

v podání souboru Clarinet Factory. Hudební 

improvizaci ostřílených hudebníků bude dopro-

vázet improvizace světelná,“ prozrazuje Janků 

a dodává, že v prostředí klášterního kostela půjde 

o věc nevídanou a premiérovou. „Toto klarine-

tové kvarteto se snaží navázat na nejlepší tradice 

české hudby, a přitom se nebojí experimentovat,“ 

Klášterní hudební slavnosti zahájí soubor Clarinet 

Factory.  Foto: archiv

Houslistka Gabriela Demeterová je první českou fi -

nalistkou a absolutní vítězkou Mezinárodní houslové 

soutěže Yehudi Menuhina v Anglii.  Foto: archiv
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podotýká intendant festivalu. Vzápětí připomí-

ná, že Clarinet Factory jsou pověstní svébytnou 

tvorbou, spolupracují například s percussistou 

Alanem Vitoušem, natočili CD s Lenkou Du-

silovou nebo vystupovali s legendárním Bobby 

Mc Ferrinem.

Padesáté výročí založení světoznámého vo-

kálně instrumentálního souboru Linha Singers 

oslaví hudbymilovná veřejnost ve středu 2. čer-

vence v Krnově a ve čtvrtek 3. července v Ra-

potíně. „Ti, kteří přijdou, se budou moci vrátit 

do dětských let a nechat se unášet povědomými 

melodiemi v originálním podání Linha Singers, 

kteří svými hlasy dokáží nahradit symfonický 

orchestr,“ láká na koncerty, jež začínají o sedmé 

podvečerní, Roman Janků.

Patronka festivalu a hvězdná houslistka Gab-

riela Demeterová přiveze se souborem Ensem-

ble 18+ na letošní Klášterní hudební slavnosti 

program nazvaný Th e Best of Vivaldi - Čtvero 

ročních dob. „Skladby italského skladatele ob-

dobí baroka není třeba představovat, jeho svěží 

hudba se hraje již tři sta let a stále má lidem co 

říci,“ soudí Janků. V originální interpretaci nej-

lepší české houslistky současnosti a ve spolupráci 

se souborem historických nástrojů se tak mo-

hou posluchači těšit na koncerty, které proběh-

nou v neděli 6. července od 15 hodin v kostele 

na Hedeči v Králíkách, v pondělí 7. července 

od 20 hodin v klášterním kostele v Šumperku, 

v úterý 8. července od 20 hodin v Kongresovém 

sále PLL Jeseník a ve středu 9. července v sále 

Muzea v Moravské Třebové. 

„V pátek 11. července na zámku v Bludově 

a v sobotu 12. července od 19 hodin v kulturním 

domě v Loučné přivítáme skvělou herečku Valé-

rii Zawadskou a šumperskou rodačku, fl étnistku 

Lenku Kozderkovou,“ nahlíží do programu in-

tendant festivalu. Obě umělkyně nabídnou vždy 

od sedmé podvečerní posluchačům kompono-

Soubor Linha Singers oslaví své padesátiny s hudbymilovnou veřejností v Krnově a v Rapotíně.  Foto: archiv
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vaný pořad Básně s fl étnou, v němž se prolnou 

díla J. Seiferta, J. Skácela se skladbami J.S. Bacha, 

G.P. Telemanna a C. Debussyho. 

Instrumentální soubor Ensemble 18+ zavítá 

do Šumperka ještě jednou, aby spolu s Kühno-

vým smíšeným sborem a jeho sólisty přednesli 

skladby Stabat Mater a Gloria Antonia Vivaldi-

ho. Koncert s podtitulem Vivat Vivaldi začíná 

v pondělí 14. července ve 20 hodin v klášterním 

kostele.

Podrobný program, včetně povídání k jednot-

livým účinkujícím, lze nalézt na internetových 

stránkách festivalu www.klasternihudebnislav-

nosti.cz. Na nich si mohou zájemci on-line rezer-

vovat či přímo zakoupit vstupenky na jednotlivé 

koncerty. Pro ty, kteří jich chtějí navštívit více, 

navíc připravili pořadatelé cenově zvýhodněné 

balíčky, jež lze koupit pouze na uvedené webo-

vé adrese. „Letos je možné zakoupit zvýhodněné 

vstupné na všechny koncerty v Šumperku a ušetřit 

padesát korun oproti jednotlivému vstupnému, 

nebo jen na dva šumperské koncerty, případně 

vstupenky na koncerty v Šumperku v kombinaci 

s rapotínským koncertem,“ popisuje Janků a do-

dává, že podobných kombinací lze využít více, 

stačí jen v odkazu „Vstupenky online“ kliknout 

na vybranou kombinaci. -zk-

Šumperská rodačka, fl étnistka Lenka Kozderková na-

bídne spolu s Valérií Zawadskou posluchačům kompo-

novaný pořad Básně s fl étnou.  Foto: archiv

Instrumentální soubor Ensemble 18+ zavítá do Šumperka hned dvakrát, poprvé doprovodí Gabrielu Demete-

rovou, podruhé Kühnův smíšený sbor.  Foto: archiv
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Ondřej Sokol pokřtil Krásno

Herec a režisér Ondřej Sokol se téměř rok od natočení svého Krásna a půl roku po jeho premiéře 

v kinech znovu vydal k vodě. Jeho fi lm se totiž točí kolem šumperské vodní nádrže Krásné, a tak 

se šel v květnu při příležitosti originálního křtu DVD společně s hercem Martinem Fingerem dob-

rovolně vymáchat.

Vtipná scénka pod Ondrovou taktovkou znovu 

potvrdila, že co se týče zábavných skečů, má Sokol 

nepřeberné množství nápadů. Pokřtít DVD tak, že 

na křest vlastně ani nedojde, ale záznam této „akce“ 

koluje úspěšně internetem, dovede jen on. Ofi ciál-

ní křest nosiče pak proběhl o den později a hlavní 

představitel fi lmu, autor scénáře a zároveň režisér 

jej pokřtil také netradičně - vodou z vodní nádrže 

u Šumperka, kde se příběh fi lmu odehrává a kde 

také v loňském roce probíhalo natáčení. 

Jako bonus pak pánové zvali novináře a fanouš-

ky na bábovku Jany Krausové. Ta ve fi lmu ztvárni-

la jednu ze svých životních rolí macechy, pro niž 

„pečení byla radost“. A nebyl by to Ondřej Sokol, 

kdyby akci neokořenil několika vtipnými výstu-

py a komentáři. Nicméně i po roce od natočení 

snímku přiznal, že je z něj stále stejně nadšený. 

„I s odstupem času se mi ten fi lm pořád moc líbí 

a nic bych na něm nezměnil,“ svěřil se režisér. Po-

dobné pocity má i Martin Finger, z jehož životního 

příběhu scénář vycházel. „Pořád ho vnímám stej-

ně, strašně krásně. Viděl jsem ho teď na festivalu 

v Polsku a byl jsem překvapený, že i Polákům se ten 

maloměstský příběh líbil,“ řekl Finger. -red-

Ondřej Sokol a Martin Finger podepisovali nové DVD Krásno za velkého zájmu veřejnosti. Krásno je pře-

devším částečnou autobiografi í nejlepšího kamaráda z dětství Ondřeje Sokola Martina Fingera. Oba hrají 

ve fi lmu hlavní roli - vracejí se do rodného Šumperka, aby vyšetřili smrt matky jednoho z nich. Tu třetí pak 

ztvárňuje samotné město. První klapka fi lmu padla loni na začátku května v šumperském krematoriu, poslední 

pak v polovině července u vodní nádrže Krásné.  Foto: archiv
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L´etno nabídne exotiku

Archiv láká na výstavu „Po hřebenech Jeseníků 

od chaty k chatě“

U příležitosti Mezinárodního dne archivů, který se každoročně slaví 9. června, byla v šumperském 

okresním archivu otevřena výstava, která na starých i aktuálních pohlednicích představuje turis-

tické chaty lemující horské hřebeny podél severní hranice šumperského okresu.

Pomyslné putování začíná u motorestu Skří-

tek a pokračuje přes hřebeny Jeseníků, jižní 

část Rychlebských hor až k dnes již neexitující 

Lichtenštejnské chatě pod vrcholem Králického 

Sněžníku. Výstavu doplňují historičtí i součas-

ní průvodci Jeseníky, turistické mapy, vrcholo-

vé knihy jesenických kopců a další zajímavosti 

vztahující se k horským chatám a turistice. Vý-

stava, kterou připravila Jana Lněničková, trvá do 

31. října. Otevřena je každé pondělí a středu od 

8 do 17 hodin, po domluvě též v úterý a v pátek.

 H. Jarmarová

V pátek 27. června se po roce opět uskuteční na nádvoří H-clubu jedinečná kulturní akce, jež 

startuje v 19 hodin. Festival L´etno každoročně potěší každého, kdo má rád neobvyklou zábavu, 

jež přichází z jiných kultur a kontinentů.

Letošní festivalový ročník přivítá například ka-

pelu Burani z New Jersey, která hraje skočné ja-

majské ska melodie, obohacené dechovou sekcí, 

kapela Shamania Mania zase ve své hudbě používá 

nástroje z Indie, Afriky, Austrálie a Číny. Pravou 

exotiku nabídnou i sólistky orientálního tance 

různých tanečních škol a stylů nebo tradiční af-

rické rytmy a písně bubenického skupiny Drum 

Orchestra. Festival doplní rovněž improvizační 

jam session hráčů na australské dechové nástroje 

„didgeridoo“, o závěrečnou tečku se pak postará 

Silesian Tribe System se svým setem ve stylech dub, 

reggae a world music. Léto tak v Šumperku začne 

L´etnem - hudbou a tancem z jiných kontinentů. 

Vstupenky za osmdesát korun se prodávají přímo 

na místě. K. Cvrk

Jamajské ska melodie zahrají Burani z New Jersey.  Foto: archiv
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Šumperský dětský sbor: Šest dní v Basileji

Už jsem se na těchto stránkách dost nauvažoval 

o těžkostech, které přináší silná generační výměna 

ve sboru. 15. ledna roku 2013, půl roku před tím, 

než nás opustila poslední, zkušenostmi obdařená 

skupina dětí, přišlo předběžné pozvání k účasti 

na 10. ročníku „Europäisches Jugendchor Festival 

Basel“ ve Švýcarsku. Jedna z takových osudových 

škodolibůstek. To, nač jsme si s posvátnou úctou 

řadu let pomýšleli, se objeví ve chvíli, kdy není 

jisté, jak moc se po prázdninách budeme pěvecky 

potácet či budeme-li se vůbec potácet. Zkrátím to. 

Naše skvělé děti udělaly za necelý rok možné i ne-

možné a my jsme po docela složitých přijímacích 

ceremoniích, v pondělí 26. května, odjeli.

Po jednom německém nocování a krátkém na-

kouknutí do Francie jsme následující den krátce 

před čtvrtou odpolední přistáli na náměstí, které 

svou polohou i místním významem připomíná třetí 

nádvoří Pražského hradu. Vyhrazeno pro autobusy 

festivalových sborů, chráněno bezpočtem zákazů 

vjezdu, bylo nám zpřístupněno jediným plánkem 

a poznámkou „zákazů si nevšímejte“.

Jsouce uchopeni pevnými pažemi pořadate-

lů, byli jsme představeni ředitelce festivalu paní 

Kathrin Renngli, která s námi rok a půl vlídně 

korespondovala, odvedeni do přijímacího sálu 

a vybaveni vším potřebným, včetně manželské 

dvojice Ursula a Niklaus Bischofovi, která nás pak 

po celou dobu nespustila z očí. Dobrovolné pořa-

datele v černých festivalových tričkách jsme pak 

potkávali po celou dobu, všichni ochotní a vlídní 

i s přesnou povědomostí o své práci. 

Na prestižním festivalu v Basileji absolvovali Motýli několik vystoupení.  Foto: archiv ŠDS
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Nebylo té práce málo. Osmnáct sborů (sedm švý-

carských, ostatní z okolního světa: Jerevan, Hanno-

ver, Cambridge, Tallin, Dublin, Reykjavík, Madrid, 

Minsk, New York, Beit Yitzhak (Israel) a Šumperk) 

pobíhalo mezi pětatřiceti koncerty v sálech, kostelích 

i pod širým nebem, mnohými workshopy a seminá-

ři v Basileji a okolí, bydlelo v rodinách ochotných 

Švýcarů, stravovalo se doma, z balíčku i v menze, 

zkoušelo a převlékalo se před koncerty i po nich 

a potřebovalo se svými autobusy parkovat střídavě 

na čtyřech místech v centru téměř dvousettisícového 

města, aby to bylo všude blízko. Společensky se pak 

projevovalo na velké párty v rozlehlém klubovém 

areálu s jezírkem, trávníky a spoustou dobrého jídla, 

na lodi plující sem tam po řece Rýnu i ve společnosti 

hostitelských rodin - v našem případě ve spolkovém 

domě městečka Arlesheim. Jak čas plynul, vyhlíželi 

jsme aspoň maličký organizační škrábanec, protože 

to se přeci na každém festivalu patří. Dočkali jsme 

se, když při kterémsi koncertě část pódiových stup-

ňů jevila mírnou nestabilitu, i bylo nutno nahléd-

nout pod ně a zacvaknout nějaký čudlík. Jinak nic, 

nic, nic. Navíc pořád ta vlídná péče našich stálých 

průvodců i kohokoliv, do jehož teritoria jsme byli 

přivedeni, přičemž neustálý přísun čerstvých infor-

mací zajišťoval bezezbytku ono vše pojímající „kdo, 

kdy, kde, jak a proč“.

Dávno jsme věděli, že Basilej patří k festivalům, 

na něž se nelze přihlásit, je nutno být vybrán a oslo-

ven. Tento způsob zajistí vysokou úroveň zúčast-

něných ansámblů a my jsme vbrzku zjistili, že se 

pohybujeme ve společnosti vskutku epesní. Často 

jen letmými doteky, protože nebylo času vysedávat 

na cizích koncertech, sami jsme na jeviště v prů-

běhu pěti dnů vstupovali osmkrát. Nebylo by ani 

kde vysedávat. S velkým předstihem beznadějně 

vyprodáno, na koncerty s dobrovolným vstupným 

se lidé začínali scházet již hodinu předem. Zájem 

zasvěceného publika o festivalové akce je obrovský. 

Pro ilustraci: tři páteční polední koncerty, běžící 

současně v různých kostelích, zaplněné do posled-

ního místa. 

Manželská dvojice Ursula a Niklaus Bischofovi (zcela vlevo v zadní řadě) nespustila Motýly po celou dobu z očí 

a provázela je i ve volném čase.  Foto: archiv ŠDS
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Naše, tentokrát opravdu dětská, sestava, postrá-

dající praxi, jíž uvykly předchozí pěvecké genera-

ce, vstupovala do koncertních prostorů s velkým 

respektem. Nicméně detailní práce věnovaná pří-

pravě překonala i tuto tíseň a děti dobrému jménu 

svých předchůdců, díky nimž bylo pozvání vyslo-

veno, nezůstávaly nic dlužny. Podmanivé výkony 

sboru i nové koncertní oblečení zůstávaly v paměti 

posluchačů, a tak nejednou míjející sbor překvapil 

spontánní potlesk i z kavárenské předzahrádky, kde 

posluchači právě uplynulého koncertu probírali své 

dojmy. Měli jsme radost, že česká hudba, která je 

v našich programech nejvíce zastoupena, tolik zabí-

rala, že lidé po koncertech naše programy komento-

vali jako osobité a zajímavé, vymykající se obvyklé 

sborové dramaturgii. Velký ohlas přinášela také 

vystoupení mnohých instrumentalistů z řad sboru 

(klarinet, housle, zobcové fl étny i fl étny příčné), 

jimiž ožívaly úpravy lidových písní našich osvědče-

ných tvůrců, Milana Uherka, Miroslava Raichla či 

Zdeňka Lukáše. Všechno nás to moc těšilo.

Nadešel závěrečný den a nedělní koncert všech 

sborů v basilejském divadle. První polovinu kon-

certu jsme mohli sledovat z bezprostřední blízkos-

ti na rozlehlém jevišti, ke konci druhé půle přišla 

řada i na nás, do té doby vyčkávajících v divadel-

ním zákulisí. Obsáhlými díky všem, kteří festival 

podpořili, a společným zpíváním závěrečné písně 

festival skončil. Ještě rozloučení s ředitelkou festi-

valu i s našimi milými průvodci, poslední zamává-

ní paní Katharině Baeschiln, která děti každý den 

předávala rodinám a ráno dohlížela, zda se všichni 

v pořádku sešli. Ostatně na minutu přesně, jako 

při všem, co nás v Basileji potkalo. 

Autobus obrátil příď k domovu a po patnácti 

hodinách jízdy s krátkou zastávkou u Rýnských 

vodopádů po osmi dnech dorazil do přístavu. Bylo 

to krásné, poučné a hodné velkého poděkování 

těm, kteří úspěšný zájezd podpořili: Pramet Tools, 

město Šumperk, Olomoucký kraj a spousta ochot-

ných rukou našich kamarádů. 

 T. Motýl, sbormistr ŠDS

Úspěšné Motýly přijal začátkem června na radnici starosta Zdeněk Brož. Sborové děti si pochutnaly na speciál-

ním dortíku.  Foto: I. Žurková
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Tvůrci Díry u Hanušovic region nevynechají, 

šumperská předpremiéra bude 19. července

Nový fi lm režiséra Miroslava Krobota Díra u Hanušovic vstoupí do českých kin již 24. července. 

Tvůrci plánují kolem premiéry v regionu hned několik akcí. Díky úsilí Sdružení cestovního ruchu 

Jeseníky by jej mohli vidět diváci i v nejzapadlejších vesničkách. Ještě před svou premiérou slaví 

Krobotova prvotina první úspěch. Pořadatelé MFF Karlovy Vary, který začne 4. července, zařadili 

Díru u Hanušovic do hlavní soutěže 49. ročníku největšího fi lmového svátku v Česku.

Ani ne rok poté, co ve Vikanticích padla posled-

ní klapka, vstoupí do kin další fi lm, který vznikal 

na Šumpersku. Šéf Dejvického divadla Miroslav 

Krobot loni svému hereckému ansámblu zkrátil 

divadelní prázdniny a natočil s Ivanem Trojanem, 

Tatianou Vilhelmovou, Lenkou Krobotovou, Ja-

roslavem Pleslem a dalšími hvězdami fi lm Díra 

u Hanušovic. Původně měl jít do kin až v říjnu, 

producenti ale celostátní premiéru posunuli už na 

červenec. Podle zveřejněných ukázek je na co se těšit.

Celý fi lm se natáčel na Jesenicku v obci Vikantice, 

která je od skutečných Hanušovic vzdálená pou-

ze necelých deset kilometrů. „Jeseníky učarovaly 

i hercům a celému štábu. Na rozdíl od jiných na-

táčení, kdy se velmi často pendluje mezi domovem 

a „placem“, bydleli herci i štáb několik týdnů na 

místě lokace,“ uvedla Andrea Závěšická, ředitelka 

Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Pro tvůrce Miroslava Krobota a Lubomíra 

Smékala bylo podstatné, aby hrdinové načernalé 

komedie Díra u Hanušovic promlouvali napros-

to věrohodným jazykem, který patří k prostředí 

Jesenicka. Proto postavy mluví v nářečí. Režisér 

Miroslav Krobot dokonce namluvil hercům jejich 

role v nářečí na CD a s předstihem jim cédéčka 

rozdal, aby měli dostatek času se dialekt naučit. 

„Výběr Jesenicka jako místa děje samozřejmě 

nebyl náhodný. Jde o prostředí, které Krobot se 

Smékalem důvěrně znají a vnímají ho jako kraj 

se specifi ckou dramatičností a svéráznými lidmi,“ 

připomíná Andrea Závěšická, jejíž Sdružení ces-

tovního ruchu Jeseníky před dvěma roky založilo 

fi lmovou kancelář - Jeseníky Film Offi  ce. Ta dělí 

své aktivity rovnoměrně dvěma směry - snaží se do 

Jeseníku přilákat fi lmaře a rozvíjet tzv. fi lmovou 

turistiku. A koncepční práce se daří, každý rok se 

v Jeseníkách točí minimálně jeden fi lm. „Jesení-

ky Film Offi  ce také pomáhá fi lmařům s hledáním 

lokací, vyřizováním různých povolení, vyjednává-

ním podpory od obcí, kraje či místních fi rem,“ 

podotýká Závěšická.

Tvůrci fi lmu mají nejen díky příjemnému 

letnímu natáčení k regionu úzký vztah, a proto 

zde plánují hned několik akcí. Kolem data celo-

státní premiéry by se měli objevit na speciálních 

projekcích v Olomouci, Šumperku, Zábřehu, 

Hanušovicích a zřejmě i přímo „na místě činu“ 

ve Vikanticích. „Spolu s tvůrci se nám podařilo 

přesvědčit distributora, aby fi lm nestandardně již 

v srpnu uvolnil pro mobilní letní kino Biograf 

Láska. Ten může s fi lmem zajet i tam, kde běžné 

kino nemají,“ prozrazuje Závěšická. -red-

Pro režiséra Miroslava Krobota bylo podstatné, aby 

hrdinové fi lmu promlouvali naprosto věrohodným ja-

zykem, který patří k prostředí Jesenicka. Hercům tak 

dokonce namluvil jejich role v nářečí na CD a s před-

stihem jim cédéčka rozdal, aby měli dostatek času se 

dialekt naučit.  Foto: archiv
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Šumperské proměny tentokrát se soutěží o ceny: 

secesní vila v Jeremenkově ulici 7

Koncem 19. století byl prostor jihovýchodně od 

centra Šumperka zastavěn jen zřídka. Několik vilek 

stálo v dnešní ulici 17. listopadu a v blízkosti nádraží 

vznikala souvislá zástavba v nynější Jesenické ulici. 

Prázdné parcely v tehdejší Elisabethstrasse, dnešní 

Rooseveltově ulici, čekaly na své majitele. Nároží 

zmíněné ulice a bývalé Ferdinand Schneiderstrasse, 

nyní Jeremenkovy ulice, se stalo vhodným místem 

pro vystavění členité secesní vily, neboť jejímu tvůr-

ci umožňovalo originálně ztvárnit obě uliční fasády 

v tehdy módním slohu.

Podle vlastního projektu si tento honosný dům 

vystavěl v letech 1900 až 1901 Heinrich Popp, teh-

dy již známý místní stavitel, který předtím reali-

zoval několik staveb podle svých architektonických 

návrhů, avšak ještě s využitím kombinací švýcarské-

ho stylu s neobarokními a neorokokovými slohový-

mi prvky. Tentokrát vsadil na secesi. Olomoucký 

odborník Pavel Zatloukal hodnotí Poppovu vilu 

jako „hmotově členitý, téměř rostlý útvar vláčné 

koncepce s pozoruhodně vyspělou dispozicí, je-

jímž centrem byla schodišťová hala“. S Heinrichem 

Poppem, Franzem Hlochem a dalšími architekty 

a staviteli tak pronikala do Šumperka na počátku 

nového století secese.

Šumperský stavitel však majitelem domu dlouho 

nezůstal. V roce 1908 ho vlastnila Hedvika Flan-

dorff erová, která v něm bydlela se svým manželem, 

továrním ředitelem Heinrichem Flandorff erem. Po 

jejich smrti připadl dům jejich dětem, Otovi, Ro-

bertovi, Gertrudě a Hildegardě, kteří zpočátku žili 

ve vile společně. V jejich nedílném vlastnictví zů-

stala nemovitost až do let druhé světové války a na 

tomto stavu nezměnilo nic ani odstěhování Hil-

Secesní vila na křižovatce nynějších ulic Jeremenkovy a Rooseveltovy krátce po vystavění v roce 1909. 

 Foto: Sbírky VM Šumperk
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Vila na pohlednici z roku 1919, tedy deset let po výstavbě.  Foto: Sbírky VM Šumperk

Proměnou prošla vila v letošním roce. Vyměnila se střešní krytina a nový nátěr fasády zvýraznil secesní vzhled 

stavby.  Foto: Z. Kvapilová



14 Šumperské proměny

degardy a Ing. Otty Flandorff era v průběhu první 

poloviny třicátých let. Vila dál zůstávala domovem 

Roberta Flandorff era, který pracoval jako účetní, 

a jeho sestry Gertrudy, zaměstnané jako úřednice, 

později jako bankovní účetní.

Po druhé světové válce změnila vila majitele a od 

padesátých let po dlouhou dobu sloužila jako sídlo 

Okresní hygienické stanice. Interiérové přestav-

by a přístavba pro účely tohoto zařízení zasáhly 

do původní dispozice domu. V prvním desetiletí 

21. století se objekt stal pracovištěm šumperské po-

bočky Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, je-

hož zaměstnanci využívali prostory přístavby až do 

ledna 2014. Koncem roku 2012 přešla secesní vila 

do vlastnictví Charity Šumperk a její nově zařízené 

místnosti posléze opět ožily. Při té příležitosti do-

šlo k výměně azbestocementových šablon na střeše 

vily, které v padesátých letech nahradily původní 

břidlici, za vláknocementovou krytinu a nátěry fa-

sády opět zvýraznily secesní vzhled stavby.

Podle původního projektu Heinricha Poppa 

byla v okolí Šumperka vystavěna další secesní vila. 

Nemovitost v Jeremenkově ulici č.p. 705 tak má 

svého „dvojníka“. Víte, kde se tato vila nachází 

a pod jakým názvem ji známe? Své odpovědi zasí-

lejte nejpozději do 15. července na adresu olga.haj-

dukova@sumperk.cz. První tři vylosovaní obdrží 

volnou vstupenku do expozice Čarodějnické pro-

cesy pro dvě osoby, volnou vstupenku na radniční 

věž pro dvě osoby a balíček města Šumperka.

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Vila po stu letech v roce 2002. 

 Foto: J. Pavlíček, sbírky VM Šumperk Současný vzhled vily.  Foto: Z. Kvapilová

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 276 Kč pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje 

prostřednictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Zájemci 

o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, tel.č. 583 214 193, 724 521 552.
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Muzeum silnic láká na „veteránské“ výstavy

Letní sezona ve vikýřovickém Muzeu silnic se nese ve znamení veteránů. K vidění zde jsou výstavy 

„Obrazy automobilového světa“ a „Fiatmánie - 115 let značky Fiat“. Na pátek 27. června navíc 

muzeum chystá 1. muzejní silniční noc.

První z výstav představuje tvorbu světoznámého 

výtvarníka Václava Zapadlíka, který je nejen svými 

obdivovateli oslovován Maestro. Výstava představu-

je jeho technicky a esteticky dokonalá vyobrazení 

duesenbergů, mercedesů, bugatek, wikovů a mno-

ha dalších strojů českých a zahraničních značek, 

především z 30. let minulého století. Zapadlíkova 

díla visí například v jednom z nejprestižnějších au-

tomobilových muzeí Blackhawk či v kalifornském 

Pebble Brach. Řada z nás mohla jeho tvorbu ob-

divovat v motoristických nebo technických časopi-

sech, Maestro také vytvořil sérii poštovních známek 

Světová auta. Navíc je jedním z mála výtvarníků 

na světě, jenž dokáže kromě klasické malby udělat 

i technické výrobní výkresy. Kreslí přitom zpaměti. 

Podle jeho výkresu se tak dají kompletně restauro-

vat automobily, z nichž zbyl třeba jen podvozek. 

Druhá výstava, věnovaná 115 letům značky Fiat, 

by se mohla jmenovat „Fiatmánie Aleše Titzla“, neboť 

právě z jeho neskutečných sbírek pocházejí všechny 

exponáty instalované na výstavě. Návštěvníci zde tak 

mohou obdivovat modely fi atů, různé typy volantů, 

disků, odznaků, reklamních tabulí a mnoho dalších 

exponátů souvisejících právě se značkou Fiat. 

Ve veteránském duchu se ponese i 1. muzejní 

silniční noc, která proběhne v pátek 27. června od 

16 do 22 hodin. „Kromě zmíněných výstav budou 

vystaveni i další auto-moto-kolo veteráni. Navíc by-

chom se rádi s návštěvníky sešli v dobových oděvech,“ 

říká vedoucí Muzea silnic Alena Turková a dodává, že 

v rámci muzejní noci bude slavnostně otevřena nová 

muzejní expozice věnovaná silničním mostům.  -zk-

Výstava v Muzeu silnic představuje tvorbu světoznámého výtvarníka Václava Zapadlíka.  Foto: archiv
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Sobota 28. června od 22 hodin v klášterním kostele

Klášterní hudební slavnosti: CLARINET FACTORY

Zahajovací koncert 8. ročníku mezinárodního festivalu Klášterní hudební slavnosti Šumperk. Oceňované 

a v zahraničí úspěšné klarinetové kvarteto uvede dech beroucí hudebně světelnou show Hudba z ticha. 

 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Pondělí 7. července od 20 hodin v klášterním kostele

Klášterní hudební slavnosti: GABRIELA DEMETEROVÁ, ENSEMBLE 18+ 

G. Demeterová, houslistka, violistka, sólistka světových orchestrů, první česká fi nalistka a absolutní vítěz-

ka Mezinárodní houslové soutěže Yehudi Menuhina v Anglii, členka umělecké rady Akademie múzických 

umění v Praze… uvede s komorním orchestrem Ensemble 18+ v autentické atmosféře chrámu Zvěstování 

Panny Marie Vivaldiho Čtvero ročních dob.  Vstupné v předprodeji 170 Kč, v den akce 210 Kč 

Pondělí 14. července od 20 hodin v klášterním kostele 

Klášterní hudební slavnosti: VIVAT VIVALDI 

Závěrečný koncert 8. ročníku mezinárodního festivalu Klášterní hudební slavnosti. Proslulá díla A. Vival-

diho Stabat Mater a Gloria uvedou komorní orchestr Ensemble 18+ a Kühnův smíšený sbor. 

 Vstupné v předprodeji 170 Kč, v den akce 210 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. června

David Bartoň, „Krajiny viděné“, malba

Výstava obrazů jmenovaného malíře. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo 

kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 2. července do 3. srpna

Miroslav Koval, „Kresby a průsvity“

Výstava kreseb a fotogramů známého sobotínského malíře Miroslava Kovala k jeho letošním sedmdesáti-

nám a dvacetiletí dramaturgie v Galerii Jiřího Jílka. Vernisáž proběhne ve středu 2. července v 18 hodin. 

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

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

kraj.

▶ PŘIPRAVUJEME

22. srpna  REVIVAL INVAZE: VAŤÁK, U2, P!NK

26. září  DALIBOR JANDA
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Předprodej lístků na zářijový koncert Dalibora Jandy 

a Prototypu již odstartoval

9. října  JIŘÍ KOLBABA

11. října  ŘECKÁ ZÁBAVA

17. října  DŽEMFEST: Chinaski a další

22. října  KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY

30. října SUPERGROUP CZ

14.-16. listopadu  BLUES ALIVE 

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.bluesalive.cz.

Jeden z nejúspěšnějších zpěváků v historii české popmusic Dalibor Janda vystoupí v pátek 26. září 

v Domě kultury Šumperk. Za doprovodu kapely Prototyp uvede všechny zásadní hity jako Hu-

rikán, Kde jsi, Kaskadér, Hráli jsme kličkovanou, Všechno na Mars, Padá hvězda, Oheň - voda 

- vítr a další.

Dalibor Janda získal v dobách největší slávy ně-

kolik Zlatých desek, dvě Platinové desky, ocenění 

na festivalech a třikrát za sebou vyhrál anketu po-

pularity Zlatý slavík. Nedávno navíc oslavil jubilejní 

čtyřtisící koncert.

V současné době sleduje v klidu dění na české 

hudební scéně a je její nedílnou součástí, aniž by 

se musel zviditelňovat v bulváru a za každou cenu 

se prosazovat jakýmikoliv nestandardními způ-

soby. Patří do špičky české hudební scény a jeho 

publikum mu zůstalo nejen věrné, ale pod pódii 

pravidelně stávají i fanynky a fanoušci ve věku Da-

liborovy také zpívající dcery Jiřiny Anny Jandové, 

která vystoupí jako host na šumperském koncertu.

Loňský rok byl rokem Daliborových šedesátin a sou-

časně třicátým rokem existence jeho kapely Prototyp. 

S dvaceti slavnostními narozeninovými galakoncerty 

projel Čechy, Moravu a zavítal i na Slovensko. Velké 

celoroční turné vyvrcholilo na konci roku vyproda-

ným Narozeninovým megakoncertem v O
2
 aréně. 

Poté se rozhodnul koncertní činnost omezit. Jeho 

vystoupení v Domě kultury Šumperk tak bude výji-

mečnou příležitostí pro všechny jeho fanoušky. 

Předprodej vstupenek na koncert Dalibora Jandy 

a skupiny Prototyp odstartoval 2. června a během 

letních prázdnin bude probíhat v Informačním cen-

tru v budově muzea. Více info a on-line objednávky 

na www.dksumperk.cz. -op-
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Zajíce v pytli si koupily dvě stovky fanoušků

Galerie J. Jílka

Džemfest se může chlubit početnou základnou věrných hudebních fanoušků. Ti dostali možnost 

koupit si lístek na tento šumperský festival s výraznou slevou, aniž by ale znali program. Akce 

stylově pojmenovaná Zajíc v pytli slavila úspěch. Podle pořadatelů se takto prodalo kolem dvou 

set vstupenek.

Originální slevová akce Zajíc pytli odstartovala 

v březnu a trvala do 1. června, kdy se majitelé za-

koupených lístků dozvěděli účinkující na letošním 

15. ročníku. Ten se uskuteční 17. října v Domě 

kultury Šumperk.

Hlavním programovým tahákem bude koncert-

ní show skupiny Chinaski, která slaví 20. výročí 

a letos v únoru jako první česká kapela vyprodala 

pražskou O
2
 arénu. Účast v programu potvrdily 

vycházející hvězda Adam Mišík či rock-popový 

kvintet O5 a Radeček, který před domácím pu-

blikem na Džemfestu odehraje mimo jiné spo-

lečné písně se slovenskou pěveckou divou Márií 

Čírovou. Na přehlídce vystoupí i další místní 

kapela ze Šumperka, Obzzor, a dále rockový or-

chestr klientů Jedličkova ústavu v Praze Th e Tap 

Tap, který se proslavil hitem Ředitel autobusu.

Festival Džemfest, který letos obdržel Cenu Olo-

mouckého kraje za přínos v oblasti kultury, chys-

tá také několikadenní doprovodný program. Ten 

nabídne například autorské čtení živě přenášené 

z Brazílie. Více informací a on-line objednávka 

vstupenek za speciální cenu 220 Kč na www.dzem-

fest. cz. -op-

Miroslav Koval (*1944), „Kresby a průsvity“

U zrodu mých raných kreseb nebylo dnešní zá-

plavy informací, příroda byla mi zdrojem i mistrem 

a zůstává čímsi posvátným dodnes. Obklopuji se 

přírodninami, ale volně plynoucí vodu, i v promě-

nách sněhu a ledu, symfonii větrem zvlněné trávy, 

její stvoly vzpřímené k nebi a jindy nepohodou 

těsně přibité k zemi nosil jsem si domů jen ve fo-

tografi ích. Teprve po letech a nezávisle na sobě mě 

Jiří Valoch s Jindřichem Štreitem přemluvili, abych 

snímky spolu s kresbami vystavoval a potvrdil je-

jich stejné směřování. V obojím nejde mi ani tak 

o umění, ale spíš o živý dotyk s přírodou. A v du-

chu Boštíkova výroku, že není tma a světlo, ale 

jen více nebo méně světla, nevidím žádný zásadní 

rozdíl mezi prostým záznamem viděného motivu 

a jeho pozvolným zráním v průběhu let kresebné 

výpovědi. Jedno plynule přechází ve druhé a liší se 

jen mírou zobecnění. 

S fotografi í jsem skončil s vymizením zkušebního 

Průsvit lipovým listem s jehličím, léto 1999, papír 

42 x 35 cm
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fotopapíru, který nabízel bohatou škálu polotónů 

blízkých tužkové kresbě a byl pro ni rozhodující. 

Průsvity v rozsahu doby osvitu od několika vteřin 

po dlouhých třicet minut a světelně obrácené do 

negativní polohy mi ji nahradily. Vnímám je jako 

samokresby přírody. Výchozí předlohy zanikají, 

fotozáznam je uchovává a je i matricí pro jejich 

konečnou podobu. Výstava loni uspořádaná záslu-

hou Davida Bartoně volným sdružením osmi měst 

České inspirace byla shrnutím už uzavřené, třiatři-

cetileté řady. Deváté zastavení v Jílkově Galerii je 

splněným slibem některým zdejším návštěvníkům.

Zbyla tušová kresba (i malba jí dávno ustoupila), 

a proto ji vedle fotoprůsvitů připomínám výběrem 

z posledních let. Cílem je ryzí příroda; bezejmen-

ná a v nerozlišení velkého s malým noří se sama 

z prázdného papíru. Tuš zhutněná vysycháním 

svádí k navrstvení. Nanáším ji stvolem česneku 

a nechám zrát. V přítomné době kresby houstnou 

a hnětením blíží se malbě. Vracím se znovu k po-

dobnému rozčlenění, a přece je každý krok jiný. 

A ani na rozměru nezáleží, i malý formát stačí. 

Kreslím dál a neptám se proč; samotný proces je 

odpovědí. Výstava (k sedmdesátinám a dvacetiletí 

dramaturgie v GJJ) zahájená ve středu 2. července 

v obvyklých 18 hodin potrvá do neděle 3. srpna. 

Jste zváni... Miroslav Koval

Bez názvu, březen 2013, kresba tuší, papír 

207 x 184 mm

▶ Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, 

režie Zdeněk Černín, premiéra 27. září 2014

125 let od premiéry v Národním divadle v Praze 

uvádí Divadlo Šumperk poprvé ve své historii hru 

Gabriely Preissové Její pastorkyňa v režii a úpravě 

Zdeňka Černína. Leoš Janáček musel autorku doslo-

va přemlouvat, aby souhlasila s operním ztvárněním 

atraktivní látky, kterou proslavil tak, že Preissová 

přenesla životy svých postav i na stránky románu. 

Zdeněk Černín více než folklorní kolorit tématu ak-

centuje vztahy mezi postavami - pastorkyňa (schovan-

ka) Jenůfa si odnáší z nenaplněného vztahu se Števou 

utajované dítě. Přiznat se k nemanželskému dítěti není 

v bigotním prostředí moravské vesnice na přelomu sto-

letí možné, zvláště když strážkyní morálky a zbožnosti 

je kostelnička Buryjovka, nevlastní matka Jenůfy.

Všechny postavy nabízejí příležitost pro herecký 

koncert, který udrží diváka v napětí od začátku až 

po dramatické fi nále. Inscenace je určena nejen tra-

dičnímu divákovi, na své si přijde i ten, který má 

rád moderní přístupy v klasickém repertoáru zob-

razujícím i dnes aktuální problémy. Pro studenty 

bude Její pastorkyňa příjemným poselstvím toho, 

že se nejedná o text navěky uvězněný v maturitním 

seznamu četby, ale ve spojení s moderní původ-

ní hudbou šumperského rodáka Davida Rottera 

o přitažlivou podívanou.

▶ Jaroslav Foglar: Rychlé šípy, 

režie Janka Ryšánek Schmiedtová, premiéra 8. lis-

topadu 2014

Příběhy Rychlých šípů, řečených také Šípáci, patří 



20 Nová divadelní sezona

bezesporu do zlatého fondu české literatury pro mládež. 

Ovšem nejen pro ni! Ruku na srdce - mnohý „dospě-

lák“ se i dnes blaženě zasní při vzpomínkách, jak kdysi 

skrytý pod peřinou hltal stránky Foglarových knih.

Inscenační tým šumperské verze Rychlých šípů 

se rozhodl nechat takzvanou Stínadelskou trilogii 

Jaroslava Foglara (knihy Záhada hlavolamu, Stí-

nadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta) stranou 

a jako základ pro divadelní inscenaci bylo zvoleno 

dnes už kultovní komiksové zpracování dobrodruž-

ství Rychlých šípů - to, které vycházelo v časopise 

Mladý hlasatel. Na scénu se tak dostává nejen pěti-

ce pravdomluvných hochů, ale i proradné Bratrstvo 

kočičí pracky. Těšit se tak můžete na smršť bláznivě 

krásných příběhů o pravém přátelství plných hu-

moru, nostalgie, ale i milého poučení. 

▶ Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: 

Figarova svatba, režie Marcel Škrkoň, premiéra 

20. prosince 2014

Figaro, jedna z nejoblíbenějších postav na di-

vadelních jevištích, prožívá výjimečný den. Aby si 

mohl vzít svou milovanou Zuzanku, musí projít ko-

lotočem jak nebezpečných, tak i komických situací.

Figarova svatba je příběhem rivality sluhy Figa-

ra a jeho soka v lásce hraběte Almavivy. A když je 

cílem snažení láska, netřeba hledět na prostředky. 

S nespravedlností mocných se nedá jednat v ruka-

vičkách a možná právě proto si Figaro, který má 

kromě svého šarmu a důvtipu mnoho lidských chyb 

a neřestí, dokázal podmanit diváky po celém světě. 

Klasická divadelní komedie Figarova svatba se ko-

nečně představí i v našem divadle. V režii Marcela 

Škrkoňe se herecký soubor šumperského divadla po-

stará o to, aby hlediště mnohokrát propuklo smíchy. 

▶ Ray Cooney: 1 + 1 = 3, 

režie Roman Groszmann, premiéra 21. února 2015

Ray Cooney (1932) jako autor divadelních kome-

dií se stal už za svého života legendou a v roce 2005 

obdržel od anglické královny za služby dramatu Řád 

britského impéria. Ve Francii si vysloužil přezdívku 

„anglický Feydeau“ a jeho komedie potvrzují, že je 

„mistrem frašky“. Cooneyho hry jsou plné překvapi-

vých situací a neschází jim tradiční britský humor.

1 + 1 = 3, v originále Run For Your Life, je jeho 

nejúspěšnější komedií. Vypráví příběh manželské 

nevěry, která se vzpírá svému prozrazení. Nabalují 

se na ni témata transvestie, homosexuality, bisexua-

lity a kdovíjaké další sexuality. 

Hlavní postavou je nešťastný taxikář John, které-

ho dobrá vůle pomoci a nešťastná nehoda vykolejí 

z křehce udržované rovnováhy skrývaného dvoj-

ženství. Prvek nejrůznějších zmatků a nepochope-

ní pak zosobňují postavy souseda a dvou policistů 

a nejdůležitějšími tvůrci trablů jsou samozřejmě 

postavy obou Johnových žen. 

▶ Nikolaj Koljada: Slepice, 

režie Jozef Krasula, premiéra 4. dubna 2015

Už jste někdy načapala manžela s milenkou 

v posteli? Ne? A vy - už jste byli svědky neúspěšné 

sebevraždy utonutím v mělké vodě? Už jste zažili 

potoky ženských slz a tuny zhrzené mužské ješit-

nosti? Jestli ne, tak divácky velice úspěšná komedie 

Slepice vám nabízí všechno najednou. 

Hlavními protagonisty příběhu manželského mno-

hoúhelníku jsou stárnoucí divadelní šéf a režisér, mla-

dá a krásna herečka, jejíž přitažlivosti málokdo odolá, 

a nakonec režisérova manželka se svou přítelkyní. 

Ruský dramatik Nikolaj Koljada, jehož hry jsou 

uváděny na plakátech mnoha divadel po celém svě-

tě, dokonale zná prostředí stejně jako své hrdiny, 

a staví je do nezáviděníhodných situací, ve kterých 

se míchá pověstný smích i slzy. 

Stárnoucí herečka venkovského divadla se odmítá 

smířit se situací, kdy jí muže i divadelní role krade 

jakási mladá „slepice“. Brzy ráno vtrhne do jejich 

pelechu, aby si to s nimi stručně a jasně vyřídila. 

Jenomže… Jenomže jak už to chodí, některé věci 

jsou jinak, než se nám na první pohled zdají být. 

O nepříjemná překvapení tedy není nouze, a tak 

se kolotoč nečekaných událostí začne točit naplno. 

Koljada však své postavy nezničí úplně, a má pro 

jejich chování nejednou i laskavé pochopení. 

Slepice je vynikající šancí pro herce a především 

pro herečky, zahrát si s chutí a naplno o tom, co 

tak dobře znají - o divadle a o  soukromém živo-

tě herců, který může být mnohdy napínavější než 

Shakespearovo drama.
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POHÁDKY

▶ Josef Čapek: O pejskovi a kočičce, 

režie Jaroslav Pokorný, premiéra 5. září 2014

„To bylo tenkrát, když spolu Pejsek a Kočička hos-

podařili. Měli u lesa svůj malý domeček, a tam spolu 

bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí 

lidé…“ - tak takhle začíná pohádkové a veselé vyprá-

vění Josefa Čapka o Pejskovi a Kočičce, jež okouzlilo 

řadu generací a které mají rádi caparti a špunti, kteří 

jsou dětmi právě teď.

Naše pohádková komedie zachovává nezaměni-

telnou poetiku Čapkova vyprávění, plného švandy, 

dobrodružství a tajuplných záhad. Tvůrci výpravného 

představení pohádku přizdobili svěžími písničkami, 

tancem, a také magickými kouzly, jež jsou k vidění 

jenom na divadle.

▶ Na motivy Boženy Němcové: Čertův Švagr, 

režie Bela Schenková, premiéra 12. září 2014

Čert je považován za bytost, která odvrací lidi od dob-

ra a svádí je ke zlu. Nicméně v českých pohádkách často 

vystupuje jako bytost vtipná a spravedlivá, která se staví 

na stranu ubožáků a lidi zlé a hříšné odnáší do pekla. 

I v našem představení je díky spravedlivému čertu 

potrestána pýcha, hrubost a lakota. Petr, sirotek, které-

ho okradla macecha, se nedočká spravedlnosti a lásky 

ani u krále, ani u lidí, a tak odchází do světa. Osud ho 

zavane přímo do pekla, kde slouží čertu. Po letech se 

vrací a nachází vytoužené štěstí. 

Tvůrci představení hledali nové způsoby, jak se po-

sunout ve vyjádření. Na scéně se tak objevují loutky, 

symboly, živí herci a masky. Dominantní částí scény 

je staré loutkové divadlo, loutky marionety a pane-

ly ztvárňující hlavní hrdiny a prostředí, které nabízí 

variabilní možnosti pro hraní. Představení je výtvarně 

pojato tak, aby navodilo atmosféru kočovných skupin, 

které kdysi putovaly po českých vesnicích a městech.

Informace o předplatném lze získat v obchodním 

oddělení divadla u S. Novákové, tel.č. 583 214 061, 

kl. 45, mobil 736 627 692 nebo e-mail info@diva-

dlosumperk.cz, a na www.divadlosumperk.cz.

Šumperské divadlo nabízí divákům zvýhodněné předplatné. Přihlášky lze odevzdávat až do konce září. Foto: DŠ
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

Bohatě jsou ve sbírkách muzea zastoupeny zkameněliny ze Štítecka. Výstava Zkameněliny severní Moravy je 

v Hollarově galerii prodloužena do 24. srpna.  Foto: VM Šumperk

- VÝSTAVNÍ SÍŇ -

 Dřív než usneš… aneb jak se kdysi spávalo

Spánek je nedílnou součástí života. Již od nejprimi-

tivnějších obydlí si člověk vyhrazoval místo k od-

počinku. Jak se v průběhu času měnil tento prostor 

a jeho vybavení, zodpoví výstava, prezentující pro-

měny lůžka v jednotlivých interiérech různého ča-

sového období i odlišného společenského prostředí.  

Zveme naše návštěvníky k poučení i odpočinku. 

Výstava trvá do 21. září.

- HOLLAROVA GALERIE -

 Zkameněliny severní Moravy

Výstava s geologickou tematikou představuje zkame-

něliny severní Moravy pomocí geologických předmětů 

z depozitářů Muzea v Šumperku a Lovecko-lesnické-

ho muzea na zámku v Úsově. Interaktivnost výstavy 

je podtržena praktickými aktivitami, zaměřenými na 

doplnění znalostí žáků základních a středních škol. 

Výstava je prodloužena do 24. srpna.

- RYTÍŘSKÝ SÁL -

 Okamžiky z historie československého expe-

dičního lezení

Výstava představuje vývoj československého expe-

dičního lezení po druhé světové válce. Autorem 

většiny fotografi í je Jan Červinka, významný horo-

lezec, zasloužilý mistr sportu, jeden z prvních členů 

národních horolezeckých týmů a účastníků prvních 

národních horolezeckých expedic. Autorem řady 

dalších fotografi í je Vilém Heckel, světoznámý fo-

tograf velehor a Červinkův spolulezec v některých 

expedicích. Výstava trvá do 27. července 

 Rozloučení s výstavou Okamžiky z historie čes-

koslovenského expedičního lezení v úterý 29. čer-

vence v 17 hodin v Přednáškovém sále.
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- 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.

- GALERIE ŠUMPERSKA -

 Fenomén IGRÁČEK

Na úspěšné putovní výstavě „Fenomén IGRÁ-

ČEK“ si mohou návštěvníci zavzpomínat na oblí-

bené Igráčky, kteří provázeli několik generací dětí 

a úspěchy sklízejí dodnes. Oblíbená postavička 

Igráčka postupně zdolává všechny kouty České 

republiky. Stává se z něj úspěšný cestovatel, který 

sklízí samé úspěchy a přináší tak dospělým vzpo-

mínku na původní fi gurku Igráčka a dětem zají-

mavou podívanou spojenou s informacemi o jeho 

vzniku a nových proměnách. Výstava je zapůjčená 

z Technického muzea v Brně a vznikla ve spoluprá-

ci se společností EFKO - český výrobce her a hra-

ček. Výstava trvá do 28. září.

 Prázdninový den s Igráčkem 

Ve středu 30. července Pavlínině dvoře od 9 do 

17 hodin. Postavička Igráčka provede návštěvníka 

výstavami, zúčastní se s ním tvoření a pomůže při 

luštění kvízů a hádanek. Nebude chybět ani soutěž 

o zajímavé ceny.

- GALERIE MLADÝCH -

 Pradědova zahrádka aneb Jeseníky mýma očima

Autorská výstava mladé fotografky Petry Kozákové 

přiblíží krásy Jeseníků během čtyř ročních období. 

Výstava trvá do 17. srpna.

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 -

 Pravěká hostina - zpracování potravin a pří-

prava pokrmů v pravěku

Příprava, zpracování a samotná konzumace po-

krmů v pravěku se staly námětem výstavy, která 

na základě vědeckých archeologických poznatků 

a ikonografi ckých pramenů přibližuje „stravování“ 

našich prapředků. Výstava trvá do 13. července. 

 Výtvarné Zábřežsko

Výstava uskutečněná u příležitosti 760. výročí prv-

ní zmínky o městu Zábřehu připomíná výtvarné 

umělce, které pojil k městu jistý vztah. Rodáků je 

poměrně málo, ale je dost těch, kteří se narodili 

v blízkém okolí, studovali či učili na zábřežském 

Gymnáziu, pracovali nebo zajížděli na Zábřežsko 

za rodinou či vlastní rekreací a jejichž dílo je již na-

vždy uzavřeno. Vernisáž proběhne v pátek 25. čer-

vence  v 17 hodin. Výstava potrvá do 7. září.

 Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

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

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

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

- MOHELNICE-

 Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

 Stálá expozice Pravěk Mohelnicka

Klasická instalace je doplněna moderními audiovi-

zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-

tím určena nejen pro zapálené archeology, ale také 

pro širokou veřejnost.

 Projekt pro celou rodinu: Poznávejme život 

v pravěku hrou

V prostorách muzea je otevřena interaktivní her-

na, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké 

techniky, popřípadě vyluštit různé kvizy, hádanky 

a sestavit skládačky.

 Spolky a společenský život v Mohelnici od po-

loviny 19. století do poloviny 20. století

Výstava prezentuje vývoj spolkové činnosti a spole-

čenského života v Mohelnici od poloviny 19. století 

do roku 1945. Kromě spolků se návštěvník sezná-

mí i se společenským životem města (slavnosti, zá-

bavy, divadelní představení a další). Výstava trvá do 

2. listopadu.

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-
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sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.

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

12.30-17 hod.

- LOŠTICE -

 Přátelé Adolfa Kašpara

Výstava uspořádaná u příležitosti 80. výročí úmr-

tí ilustrátora, malíře a grafi ka Adolfa Kašpara. Na 

výstavě jsou zastoupeni jak malíři, tak významné 

osobnosti kulturního a společenského dění (nakla-

datel R. Promberger, malíř S. Lolek, sochař J. Pe-

likán, národopisec F. Kretz, spisovatel F. Táborský, 

malíř H. Schweiger, medailér J. Šejnost nebo malíř 

O. Lasák a rodinný přítel J. Ošťádal. Výstava trvá 

do 14. září.

 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. Kaš-

para. 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 S LOVECKO-LESNICKÝM MUZEEM -

 Stálá expozice lichtenštejnských sbírek v Mar-

tinelliho 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 Bar-

toše

 Zoo koutek pro děti

 Pohádky na zámku Úsov

Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea na 

zámku v Úsově je doplněna o velkou pohádko-

vou výstavu. V podobě instalovaných scén je pre-

zentováno 10 klasických českých pohádek, a to 

O princezně a drakovi, Sedmero krkavců, Šíp-

ková Růženka, Čertův švagr, Červená Karkulka, 

Jak zvířátka stavěla domeček, Ošklivé káčátko, 

O Budulínkovi, Smolíček Pacholíček a Perníková 

chaloupka. Malí i velcí návštěvníci se tak seznámí 

nejen s dnes už mnohdy zapomenutými pohádka-

mi, ale také se zajímavými muzejními exponáty.

Výstava je součástí hlavního prohlídkového okru-

hu, vstupné 90 Kč plné a 45 Kč snížené. Pedago-

gický dozor skupin žáků a studentů má od roku 

2014 vstup zdarma. Vlastníci karty Olomouc Re-

gion Card mají vstup zdarma, na Rodinné pasy 

a Senior pasy poskytujeme slevu 20%.

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

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

otevírací doba: Út-Ne 9-19.30 hod. (poslední vstup 

v 18 hod.).

Otevírací doba 
v sobotu 5. a v neděli 6. července

Muzeum v Šumperku 9-13 hod. 

Muzea v Zábřehu, Mohelnici a v Památníku 

Adolfa Kašpara v Lošticích 9-12 hod.

Vstup zdarma

Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově 

9-19.30 hod. (poslední vstup v 18 hodin)

Vstup za poplatek

Rozhledna na Háji u Šumperka 

je otevřena za příznivé viditelnosti

červen: so, ne 10-17 hod.
červenec, srpen: út - ne 10-17 hod.

Vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč  

Informace o akcích Klubu českých turistů 

Šumperk na www.kctsumperk.cz.
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Dřív než usneš… aneb Jak se kdysi spávalo - výstava, 

kterou doporučujeme k návštěvě po dobrém obědě

Výstavu nazvanou Dřív než usneš… aneb Jak se kdysi spávalo je ve výstavní síni šumperského muzea možné 

zhlédnout do 21. září.  Foto: Z. Kvapilová

„Spánek je jediný dar bohů, který je nenahraditelný,“ napsal řecký fi lozof Plutarchos již před 

2000 lety. Spánek tvoří významnou součást lidského života, jehož kvalita se odráží v našem kaž-

dodenním životě, na našem zdraví, náladě i pracovním výkonu. Potvrzuje to i výstava nazvaná 

Dřív než usneš… aneb Jak se kdysi spávalo, kterou je ve výstavní síni šumperského muzea možné 

zhlédnout do 21. září.

Ještě na přelomu 19. a 20. století trávili lidé 

v posteli v noci asi devět hodin. Dnešní člověk spí 

v průměru 7,5 hodiny. Ve srovnání s délkou spán-

ku s našimi prarodiči bdíme měsíc co měsíc v prů-

měru o 45 hodin více a za náš život tak získáme pět 

neprospaných let navíc.

Pro kvalitní spánek si musíme ale připravit dobré 

podmínky. „Jak se v průběhu času měnil tento pro-

stor ke spaní a jeho vybavení, zodpoví výstava Dřív 

než usneš… aneb Jak se kdysi spávalo, prezentující 

proměny lůžka v jednotlivých interiérech různých 

časových období i odlišného společenského prostře-

dí. K vidění je například ukázka, na čem spali lidé 

ve starší době kamenné, interiér renesanční ložni-

ce, prostor venkovské světnice v 19. století, polní 

lůžka a postele v kasárnách nebo ukázka stanování 

v 2. polovině 20. století,“ popisuje výstavu Lenka 

Kirkosová, historička umění a jedna z autorek vý-

stavy.

Výstava je interaktivní. „Pro lepší prožitek je 

instalováno patnáct prostorů, z nichž polovina 

je zpřístupněna veřejnosti. Návštěvník uvidí na-

příklad kopii renesanční postele s nebesy z kon-

ce 15. století, má možnost ustlat si na slamníku 

nebo přivonět k atmosféře stanování na přelomu 

70. a 80. let 20. století. Pro děti je připraveno leže-
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Do Galerie Šumperska zavítal legendární Igráček, 

setrvá v ní do 28. září

ní pod baldachýnem nebo peřinové poležení svádě-

jící ke čtení pohádkových knížek,“ upřesnila Mária 

Kudelová, etnografka šumperského muzea a druhá 

autorka výstavy. Návštěvník si podle ní navíc může 

vyzkoušet i různá dobová pyžama a košile.

Vystavené exponáty byly vybrány z historických 

a etnografi ckých sbírek Muzea v Šumperku, Zábře-

hu, Mohelnici a Památníku Adolfa Kašpara v Loš-

ticích. Nábytkové sestavy doplňují dobové malby, 

fotografi e, užité umění, textil a další doplňky, ko-

lébky i postýlky z mateřských škol.

Výstavu je možné zhlédnout i s komentova-

nými prohlídkami, které lze rezervovat u Ivy Ty-

lové, e-mail: iva.tylova@muzeum-sumperk.cz, 

tel.č. 583 363 090. Výstava je doplněna výukovými 

programy s tvořivou dílnou pro I. a II. stupeň zá-

kladní školy. Programy lze objednávat do 19. září.  

 Miluše Berková

Interaktivní výstava Fenomén IGRÁČEK procestovala téměř celou republiku a nyní se zastavila ve 

Vlastivědném muzeu v Šumperku. K vidění je v Galerii Šumperska do 28. září.

Legendární Igráček vznikal na počátku 70. let - 

první postavička zedníka spatřila světlo světa v roce 

1976. V 90. letech se přestala téměř vyrábět, pro-

tože byla z trhu vytlačena produkcí hraček z Asie. 

Znovuvzkříšení se dočkala v roce 2010, kdy se její 

výroby ujala fi rma EFKO, prvním designérem 

Igráčka se stal Jiří Kalina.

Návštěvníci šumperské výstavy si mohou zavzpomí-

nat na oblíbené IGRÁČKY a s dětmi a vnoučky ob-

divovat nové zmodernizované postavičky s patřičným 

vybavením pro nejrůznější činnosti. Multifunkčí sety 

v rozložitelných kufřících umožňují dětem vytvářet 

nejen různá pracovní prostředí, ale i svůj vlastní svět. 

IGRÁČEK představuje moderní a kvalitní čes-

Interaktivní výstava Fenomén IGRÁČEK procestovala téměř celou republiku a nyní se zastavila ve Vlastivěd-

ném muzeu v Šumperku.  Foto: Z. Kvapilová



27Městská knihovna

Městská knihovna

Knihovna Sever se otevře až v září

kou hračku, která snese srovnání s ostatními hrač-

kami známých světových značek. Dnes existuje 

až sto druhů této sympatické fi gurky. Mezi kluky 

je nejvíce oblíbená postava hasiče, policisty nebo 

závodníka, u děvčat převládají lékařky, zdravotní 

sestry nebo prodavačky.

Úsměvná postavička IGRÁČKA provází ná-

vštěvníka historií  výroby a proměnami Igráčka, 

které zaznamenalo několik generací. Výstava je za-

půjčená z Technického muzea v Brně a vznikla ve 

spolupráci s fi rmou EFKO - českého výrobce her 

a hraček.  M. Berková

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

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 zavřeno

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 zavřeno

Sobota 8 - 12 8 - 12 zavřeno

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

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 17 12 - 16 zavřeno

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 17 12 - 16 zavřeno

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba do konce školního roku 

Půjčovní doba červenec - srpen 

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz, knihovna Sever v Temenické ul. 5 je do 

konce srpna uzavřena z důvodu rekonstrukce budovy. Po dobu uzavření mohou čtenáři prodlužovat, vracet 

a půjčovat si knihy a časopisy v ul. 17. listopadu 6.   

Knihovna Sever v Temenické ulici je od druhé-

ho červnového týdne uzavřena. Důvodem je re-

konstrukce objektu společenského střediska Sever, 

v němž se nachází. Čtenáři, kteří na Sever docháze-

jí, mohou do konce srpna vracet i půjčovat si knihy 

v hlavní budově knihovny v ulici 17. listopadu, 6, 

prodloužení pak lze vyřídit na tel.č. 583 283 138.

 -zk-

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6 zve na výstavu
Ivana Kubová - Grafi ky
Výstava trvá do 10. září.
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Pontis Šumperk

Kino Oko

JAK VYCVIČIT DRAKA 2  Hrajeme pro děti

Pondělí 30. června, úterý 1., středa 2., čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5. a neděle 6. července v 15.30 hodin

USA, 2014, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, fantasy 105 minut, české znění Vstupné 110 Kč

V neděli 6.7. v 15.30 hodin poskytujeme slevu 20 Kč pro rodiče s dětmi. Za fi nanční dar děkujeme 

fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D  3D

Úterý 1. a středa 2. července v 17.30 hodin, pondělí 7., úterý 8. a středa 9. července v 17.00 hodin

USA, Čína, 2014, sci-fi , akční, dobrodružný, 132 minuty, české znění

Život  automechanika Cadea (Mark Wahlberg) se změní ve chvíli, kdy se z hromady šrotu, kterou si při-

veze do dílny, vyklube Transformer.  Vstupné 150 Kč

TRANSFORMERS: ZÁNIK 

Úterý 1. července ve 20.30 hodin

USA, Čína, 2014, sci-fi , akční, dobrodružný, 132 minuty, titulky

Akční fenomén Michael Bay natočil další díl akční sci-fi  Transformers. Život automechanika Cadea (Mark 

Wahlberg) se změní ve chvíli, kdy se z hromady šrotu, kterou si přiveze do dílny, vyklube Transformer. Od 

tragických událostí, které na konci třetího dílu zničily půlku Chicaga, uplynuly dva roky a tito tvorové jsou od 

té doby na černé listině. Cade a jeho dcera se na ní díky nečekanému nálezu objeví také. Vstupné 120 Kč

KNĚZOVY DĚTI  Artvečer - FK

Středa 2. července ve 20.30 hodin 

Chorvatsko, Srbsko, 2013, komedie, drama, 93 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Svěží, satirická komedie přivede diváka na malý ostrov Dalmácie. Mladý kněz Fabian, jenž zde převzal 

po svém předchůdci farnost, je zděšen zdejšími statistikami. Úmrtnost je příliš vysoká, porodnost je příliš 

malá. S dobrým úmyslem a heslem „dokonce i papež je proti používání kondomů“ se Fabian pokusí 

Pátek 11. července od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.dagmar@pontis.cz. 

„KS“ = Kavárnička pro seniory. O prázdninách jsou aktivizační programy pro seniory poskytované v rámci 

Sociálně aktivizačních služeb zrušeny.

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci, která probíhá ve Společenském středisku Sever 

(Temenická 5, Šumperk), jsou veškeré akce, které se měly uskutečnit v termínu 

do 31. srpna 2014, zrušeny. Za způsobené komplikace se omlouváme.
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zlomit místní trend. Za pomoci pobožného trafi kanta Petara a lékárníka Marina propichují prodávané 

kondomy a antikoncepční pilulky mění za vitaminy. Brzy se dostaví kýžené výsledky a těhotenský boom 

začíná.  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ 

Čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5. a neděle 6. července v 17.30 hodin

Německo, Francie, Polsko, 2013, drama, válečný, 112 minut, mládeži přístupný, titulky

Skutečný příběh židovského chlapce, který musel utéct z varšavského ghetta, aby přežil. Natočeno podle 

bestselleru Uriho Orleva.  Vstupné 100 Kč

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO 

Čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5. a neděle 6. července v 19.45 hodin

USA, 2014, krimi, horor, thriller, 119 minut, titulky

Newyorský policista Ralph Sarchie (Eric Bana), který se sám potýká s vlastními problémy, se pouští do 

vyšetřování série znepokojivých a nevysvětlitelných zločinů. Spojí své síly s nekonvenčním knězem (Edgar 

Ramírez), odborníkem na vymítací rituály, aby společně bojovali s nočními děsy a případy démonického 

posednutí, které ohrožují jejich město. Film se inspiroval knihou, která popisuje Sarchieho skutečné mra-

zivé případy.  Vstupné 140 Kč

RANHOJIČ 

Pondělí 7. a úterý 8. července ve 20.00 hodin

Německo, 2013, dobrodružný, drama, historický, 150 minut, titulky

Historický velkofi lm podle populárního románu Noaha Gordona z období 11. století. Ben Kingsley hraje 

slavného učence Avicenu, k němuž do Persie přijíždí mladík Rob Cole z Evropy, aby se z potulného ran-

hojiče stal skutečným léčitelem.  Vstupné 90 Kč

Akční fenomén Michael Bay natočil další díl akční sci-fi  Transformers.  Foto: archiv
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DETEKTIV DOWN  Artvečer - FK

Středa 9. července ve 20.00 hodin

Norsko, ČR, Dánsko, 2013, komedie, 90 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Hlavní hrdina Robert Bogerud (Svein Andre Hofsø) provozuje jednočlennou soukromou detektivní kan-

celář, ale zatím se nikdy nedostal k žádnému skutečnému případu. Všichni jeho potenciální zákazníci vždy 

zmizí v okamžiku, kdy Robert sundá svůj detektivní klobouk. Nikdo nevěří, že tento mladík, postižený 

Downovým syndromem, může vůbec něčeho v detektivní branži dosáhnout. Dokonce si to odmítá byť 

jen připustit i jeho otec, který je skutečným policejním vyšetřovatelem. Nakonec se ale Robertovi podaří 

sehnat první případ.  Vstupné 90 Kč, členové FK 80

MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH  Hrajeme pro děti 

Čtvrtek 10. a pátek 11. července v 17.00 hodin, sobota 12. července v 15.45 hodin, neděle 13. července 

v 15.30 hodin

Francie, 2014, komedie, rodinný, 95 minut, mládeži přístupný, české znění

Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý Mikuláš, jeho rodiče 

a babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage Hotel. Mikuláš si u moře najde nové přátele: 

Ben, který tam bydlí... Freddy, který pořád něco jí, dokonce i syrové ryby... George, který je vtipný už 

jen proto, že je Angličan, uplakánek Paul a Christopher, který chce mít vždycky pravdu, a je to otravné. 

 Vstupné 100 Kč

Ve čtvrtek 10.7. a v pátek 11.7. v 17.00 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče 

s dětmi. Za fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

Francouzskou komedii pro děti Mikulášovy patálie na prázdninách uvádí kino Oko v první polovině července. 

 Foto: archiv
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22 JUMP STREET 

Čtvrtek 10. a pátek 11. července v 19.00 hodin, sobota 12. července v 17.45 hodin, neděle 13., pondělí 14., 

úterý 15. a středa 16. července v 17.30 hodin

USA, 2014, akční, komedie, krimi, 112 minut, titulky

Poté, co si prošli nástrahami střední školy (dvakrát po sobě), čekají na policejní důstojníky Schmidta 

(Jonah Hill) a Jenka (Channing Tatum) velké změny - jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké 

škole. Ale zatímco Jenko potká spřízněnou duši ve sportovním týmu a Schmidt pronikne do řad studentů 

umění, začínají o svém vzájemném vztahu zvolna pochybovat. Jejich úkolem už není pouze vyřešit případ, 

ale jsou nuceni zjistit, zda mezi nimi může existovat společný vztah na úrovni. Pokud se těmto dvěma 

přerostlým puberťákům podaří vypracovat se z univerzitních nováčků ve skutečné muže, pak by vysoká 

škola mohla být tím nejlepším, co je kdy potkalo.  Vstupné 130 Kč

DIVOKÉ HISTORKY 

Sobota 12. července ve 20.00 hodin

Argentina, Španělsko, 2014, komedie, thriller, MFF Karlovy Vary, 122 minuty, titulky

Jednoznačně nejzábavnější fi lm letošní soutěže v Cannes. Film uvádíme ve stejný den, kdy bude zakončo-

vat karlovarský festival na slavnostní projekci!  Vstupné 80 Kč

LOVE SONG 

Neděle 13., pondělí 14. a úterý 15. července v 19.45 hodin

USA, 2013, komedie, drama, romantický, hudební, 104 minuty, mládeži přístupný, titulky

Gretta (Keira Knightleyová) se se svým dlouholetým přítelem přestěhuje do New Yorku, aby si splnili svůj 

sen a stali se úspěšnými muzikanty. Když však její přítel získá sólový kontrakt, opustí ji kvůli slávě a sólové 

kariéře. Všechno se však změní, když Gretta potká během svého vystoupení v místním baru hudebního 

producenta, který je uchvácen jejím talentem.  Vstupné 110 Kč

Romantický snímek Love Song, plný hudebních melodií, je jako stvořený pro letní dny.  Foto: archiv
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PHILOMENA  Artvečer - FK

Středa 16. července v 19.45 hodin

Velká Británie, USA, Francie, 2013, drama, 98 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Zahraniční korespondent BBC přišel o práci. Bere případ sedmdesátileté ženy (Judi Denchová), která 

hledá svého syna, který jí byl odebrán před desítkami let. Philomeně byl násilím odebrán ve třech letech, 

dán jeptiškami k adopci a poslán do Ameriky.  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 3D  Hrajeme pro děti, 3D

Čtvrtek 17., pátek 18. a sobota 19. července v 15.30 hodin,  neděle 20. července v 15.15 hodin

USA, 2014, animovaný, komedie, dobrodružný, české znění

Další dobrodružný příběh ze světa letadel se tentokrát odehrává mezi leteckou požární jednotkou a  učí, 

jak se stát opravdovým hrdinou.  Vstupné 160 Kč

Ve čtvrtek 17.7. a v pátek 18.7. v 15.30 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče 

s dětmi. Za fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

ZEJTRA NAPOŘÁD 

Čtvrtek 17. a pátek 18. července v 17.30 hodin, pondělí 21. a úterý 22. července ve 20.00 hodin

Česko, Slovensko, 2014, komedie, romantický, road movie, 98 minut, mládeži přístupný  

Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají něco konečně jinak. Petr Kraus 

je jedním z toho milionu. Cestuje za prací do Číny, kde zařizuje výrobu zboží pro své zákazníky. Získá 

zakázku od člověka, který mu není úplně sympatický, ale přesto se pustí s vidinou zajímavého výdělku do 

Film Běž, chlapče, běž je natočený poskutečného příběhu židovského chlapce, který musel utéct z varšavského 

ghetta, aby přežil. Foto: archiv
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práce. Mezitím si na dálku před návratem domů domluví několik schůzek naslepo a věří, že možná potká 

někoho, kdo mu změní život. V Česku zjistí, že zkazil celou zakázku a má jen několik dní na to, aby věci 

uvedl do pořádku.  Vstupné 140 Kč

ÚSVIT PLANETY OPIC 

Čtvrtek 17. a pátek 18. července v 19.30 hodin, neděle 20. července v 17.00 hodin

USA, 2014, sci-fi , akční, drama, thriller, 130 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Rostoucí národ geneticky vyvinutých lidoopů v čele s Caesarem je ohrožen skupinou lidí, kteří přežili útok 

ničivého viru před deseti lety. Dosahují křehký a krátkodobý mír. Obě strany jsou na pokraji války, která 

rozhodne, kdo bude na Zemi dominantním druhem.  Vstupné 120 Kč

DÍRA U HANUŠOVIC 

Sobota 19. července v 17.30 hodin, předpremiéra s účastí tvůrců

ČR, 2014, komedie, drama, 102 minuty  

Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé 

vesnici je o vhodné muže nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času na posedu a čeká 

na svého jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) je okolím považován za neškodného vesnického 

blázna a klempíř Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za každou sukní. Maruně na klidu nepřidá ani 

její panovačná matka (Johanna Tesařová), o kterou spolu se sestrou Jarunou (Lenka Krobotová) pečují. 

Když navíc Jaruna využívá první příležitosti a odjíždí po boku postaršího Němce Hanse do Mnichova, 

zůstává Maruna v „Díře“ s matkou i nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané 

události…  Vstupné 120 Kč

Prvotina Miroslava Krobota Díra u Hanušovic bude mít v Šumperku předpremiéru 19. července, od 24. čer-

vence ji pak kino Oko uvede ještě několikrát.  Foto: archiv
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MONTY PYTHON - ŽIVĚ (PŘEVÁŽNĚ)  Přímý přenos

Neděle 20. července ve 20.00 hodin

Velká Británie, 2014, komedie, asi 90 minut, mládeži přístupný, titulky 

Divadelní událost roku 2014, kinařská událost tohoto léta! Společné vystoupení pěti žijících členů skupiny 

Monty Python, jejich první od roku 1982 a údajně poslední vůbec, bude 20. července živě přenášeno do 

1500 kin na světě, včetně České republiky.  Vstupné 250 Kč

ÚSVIT PLANETY OPIC 3D  3D 

Pondělí 21., úterý 22. a středa 23. července v 17.30 hodin 

USA, 2014, sci-fi , akční, drama, thriller, 130 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky 

Rostoucí národ geneticky vyvinutých lidoopů v čele s Caesarem je ohrožen skupinou lidí, kteří přežili útok 

ničivého viru před deseti lety. Dosahují křehký a krátkodobý mír. Obě strany jsou na pokraji války, která 

rozhodne, kdo bude na Zemi dominantním druhem. Vstupné 150 Kč

DÍRA U HANUŠOVIC

Čtvrtek 24. července v 17.30 hodin, pátek 25. a sobota 26. července v 17.30 a 19.30 hodin, neděle 27. čer-

vence v 17.30 hodin, pondělí 28. a úterý 29. července v 19.45 hodin, středa 30. července v 17.30 hodin, 

čtvrtek 31. července ve 20.00 hodin, pátek 1., sobota 2. a neděle 3. srpna ve 20.00 hodin

Česko, 2014, komedie, drama, 102 minuty, mládeži přístupný

Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici 

Společné vystoupení pěti žijících členů skupiny Monty Python bude 20. července živě přenášeno do 1500 kin na 

světě, včetně toho šumperského.  Foto: archiv
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je o vhodné muže nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času na posedu a čeká na svého 

jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) je okolím považován za neškodného vesnického blázna a klempíř 

Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za každou sukní. Maruně na klidu nepřidá ani její panovačná matka 

(Johanna Tesařová), o kterou spolu se sestrou Jarunou (Lenka Krobotová) pečují. Když navíc Jaruna využívá 

první příležitosti a odjíždí po boku postaršího Němce Hanse do Mnichova, zůstává Maruna v „Díře“ s mat-

kou i nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události…  Vstupné 120 Kč

SEX, DROGY A DANĚ  Artvečer - FK

Středa 23. července ve 20.00 hodin

Dánsko, 2013, drama, životopisný, 110 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Sex, drogy a daně pojednává o velkolepém přátelství mezi dvěma nechvalně známými a provokativními 

postavami moderní dánské historie: radikálního, pravicového právníka a později politika Mogense Glis-

trupu a „krále cestovního ruchu“, milionáře, záletníka a veřejného provokatéra Simona Spiese. Příběh 

natočený podle skutečných událostí přibližuje divákům dosud neznámá fakta - jak se tyto dvě nechvalně 

známé dánské ikony staly tím, čím byly, a jak si byly vzájemně oporou i oponenty ve svých vlastních život-

ních misích. Dokázali si život užívat naplno, bojovat za své ideály, za novou vizi pro společnost. Polovina 

Dánska je milovala, druhá je nenáviděla. Něco takového tato země dosud nezažila. 

 Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 3D  Hrajeme pro děti, 3D

Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. července v 15.45 hodin, pátek 1., sobota 2. a neděle 3. srpna 

v 15.45 hodin

USA, 2014, animovaný, komedie, dobrodružný, rodinný, české znění

Další dobrodružný příběh ze světa letadel se tentokrát odehrává mezi leteckou požární jednotkou a učí, jak 

se stát opravdovým hrdinou.  Vstupné 120 Kč

Ve čtvrtek 24.7. a v pátek 25.7. v 15.30 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče 

s dětmi. Za fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

HERCULES 

Čtvrtek 24. července v 19.30 hodin, neděle 27. července v 19.30 hodin

USA, 2014, akční, dobrodružný, 100 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Klasický mytologický příběh o Herkulovi dostává zcela nový rozměr. Začíná v momentě, kdy Herkules 

splnil pověstných dvanáct úkolů, aby se vykoupil ze svých minulých hříchů. Žije ve vyhnanství a živí se 

jako žoldák. On a jeho pět věrných společníků putují po starověkém Řecku a výměnou za zlato poskytují 

ochranu každému, kdo je potřebuje.  Vstupné 120 Kč

HERCULES 3D  3D

Pondělí 28. a úterý 29. července v 17.30 hodin

USA, 2014, akční, dobrodružný, 90 minut, nevhodný mládeži do 15 let, české znění Vstupné 150 Kč

MAGICKÝ HLAS REBELKY  Artvečer - FK

Středa 30. července v 19.30 hodin

ČR, 2014, dokument, 90 minut, mládeži přístupný

Nový fi lm Olgy Sommerové mapuje Martino pěvecké umění v první i druhé kariéře, její osobní a disi-

dentský život i prostřednictvím fi lmových archivů.  Vstupné 100 Kč



36 Kino Oko

STRÁŽCI GALAXIE 3D  3D

Čtvrtek 31. července a pátek 1. srpna v 17.30 hodin

USA, 2014, akční, dobrodružný, sci-fi , 122 minut, mládeži přístupný, české znění 

Akcí nabité, vesmírné dobrodružství společnosti Marvel, kde se odvážný dobrodruh Peter Quill stává 

střetem zájmů nájemných zabijáků.  Vstupné 175 Kč

Připravujeme: Tři bratři, Želvy Ninja, V oku tornáda, Chlapectví, Expendables 3. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pozor: program kina, on-line prodej a rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina 

www.kinosumperk.cz. 

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

Bližší inf. na telefonu 583 212 000.

VÝSTAVA: České fi lmové plakáty 2013
Výstava trvá do 31. srpna.

Další dobrodružný příběh ze světa letadel se tentokrát odehrává mezi leteckou požární jednotkou. Foto: archiv






