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Vyšla kniha „Králický Sněžník a okolí na starých po-

hlednicích a fotografi ích“. K dostání je v šumperských 

knihkupectvích a v Informačním centru.

Autorská výstava mladé fotografky Petry Kozákové 

přibližuje krásy Jeseníků během čtyř ročních období.
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Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Zábřežská madona… 

pozdně gotická perla šumperského 

muzea

Letos je to přesně půl století, kdy 

byla v roce 1964 tehdejšímu Vlas-

tivědnému ústavu v Šumperku vě-

nována nenápadná soška z lipového 

dřeva, považovaná za lidovou tvorbu 

18. století. Tajemství jejího pravého 

původu odhalilo až restaurování na 

začátku devadesátých let 20. sto-

letí, kdy bylo zjištěno, že se jedná 

o pozdně gotickou madonu z konce 

15. století. 

Dříve bylo o skulptuře zobrazující Pannu Marii 

s dítětem známo jen tolik, že zdobila 

několik desetiletí oltář tzv. Šubrtovy 

kapličky. Tato drobná stavba dodnes 

stojí vpravo u cesty vedoucí souběž-

ně se železnicí ze Zábřeha do Lupě-

ného. Druhotné přemalby a odění 

Panny Marie i Ježíška do novo-

dobého textilního oblečku zcela 

potlačily pozdně gotický vzhled 

sochy. Jak tedy můžeme vidět na 

dochované fotografi i z třicátých 

let 20. století, nic nenasvědčova-

lo tomu, že by se mohlo jednat 

o umělecky nesmírně hodnot-

né dílo, přesahující svým vý-

znamem hranice šumperského 

regionu. 

Sedící madona je zachyce-

na v dlouhých šatech přepása-

ných páskem a v plášti kolem 

ramen, jenž vytváří bohatě 

zvlněnou drapérii. Pod nízkou ko-

runkou na hlavě jí splývají dlouhé 

vlnité vlasy až k opěradlu trůnu. Le-

vou rukou přidržuje na klíně sedící 

postavičku nahého Ježíška, který se 

s uvědomělým výrazem dospělého 

muže dívá na diváka a pravicí mu 

žehná. Barevnost sochy je dnes sla-

děna zlatohnědými tóny, původní 

polychromie je nejlépe zachována na vlnitých vla-

sech madony, obličeji a ve spodní části svrchního 

modrého pláště. Na několika detailech je patrná 

i červeň šatu a prvotní zlacení korunky. 

Po restaurátorských pracích, jejichž hlavním 

úkolem bylo odstranění nepůvodních vrstev pře-

malby, petrifi kace a konzervace uži-

tého materiálu, následovala snaha 

o zařazení díla do kontextu go-

tického umění na Moravě. Dosa-

vadní odborná literatura se opřela 

o stylovou analýzu díla. Jak uvádí 

Zdena Jeřábková, ztvárnění ma-

doniny oválné hlavy s vysokým 

čelem a lyrická výrazová složka 

fi gur napovídá, že autor sochy 

byl obeznámen se švábskou 

produkcí Hanse Multschera 

(1400- 1467) i tvorbou ho-

landského sochaře Nicolau-

se Gerhaerta van Leydena 

(1420-1473), což je patrné 

z prostorově rozevřeného 

tvaru skulptury. Měkce pro-

vedená drapérie šatu však 

posouvá vznik sochy až na 

▶ Zábřežská madona, po-

lychromovaná dřevořezba, 

1490- 1500.  Foto: archiv VM

◀ Oltář tzv. Šubrtovy kapličky se Zá-

břežskou madonou. Fotografi e byla 

pořízena ve 30. letech 20. století. 

 Foto: archiv VM
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Jak vidí město budoucí architekti? 

Odpověď dává výstava

rozmezí let 1490-1500, kdy byla dřevořezba prav-

děpodobně objednána pro výzdobu farního kostela 

sv. Bartoloměje v Zábřehu.

Zábřežskou madonu si lze důkladně prohléd-

nout při návštěvě stálé expozice šumperského 

muzea, nebo na podzim letošního roku v Gale-

rii Šumperska, kde bude několik měsíců spolu 

s dalšími poutavými exponáty vyprávět příběh 

Panny Marie a přibližovat proměny mariánské 

ikonografi e na severozápadní Moravě. 

 Lenka Kirkosová, 

 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 a srpnu 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 a v srpnu 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.

Studenti Českého vysokého učení technického 

Praha navrhli například nový kulturní dům, knihov-

nu, bytovou zástavbu v centru města nebo jiné řešení 

prostoru před místním Gymnáziem. Všechny studie 

doplňují vizualizace. „Studenti neřešili vlastnictví 

pozemků ani to, zda se už v lokalitách něco staví či 

už je tam naplánováno něco jiného. Jsou to školní 

práce. Mnohdy ale mohou být pro další architekty 

inspirací,“ sdělila mluvčí šumperské radnice Olga 

Hajduková.

V jedné ze studií je například nový „kulturák“ 

umístěn v bezprostřední blízkosti divadla, jiný stu-

dent zase situoval budovu knihovny do blízkosti 

kostela sv. Jana Křtitele. Další z budoucích architektů  

zrušil vlakové depo a do prostoru navrhl domy. Z vi-

zualizací je přitom patrné, že studenti upřednostňují 

stylově jednoduché stavby.

Budoucí architekti si Šumperk obhlédli před něko-

lika měsíci, ve městě strávili víkend. Lokality jim po-

mohli vytipovat pracovníci z odboru rozvoje města.

Výstava je umístěna v prvním patře v historické 

budově radnice na náměstí Míru. Lze ji zhlédnout 

během letních prázdnin v rámci provozní doby 

úřadu. -red-

Výstava nazvaná Šumperk pohledem budoucích architektů je v těchto týdnech k vidění v prosto-

rách šumperské radnice. Studenti Fakulty architektury pražského ČVUT na ní představují na dvě 

desítky urbanistických a územních studií vybraných městských lokalit. Výstava je přístupná během 

letních prázdnin v rámci provozní doby úřadu.
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Do Šumperka se sjedou folklorní soubory

Velkému zájmu veřejnosti se každoročně těší zejména vystoupení souborů z „exotických“ zemí. Loni to byly 

například tanečnice z Indonésie.  Foto: P. Kvapil

Již tradičně ožije v polovině srpna město Šumperk folklorem. Jeho ulicemi budou kromě češtiny 

a slovenštiny znít i španělština, korejština, hebrejština, čínština, rumunština, ruština, gruzínština 

a němčina. Více než dvě desítky souborů se představí na čtyřiadvacátém ročníku prestižního Me-

zinárodního folklorního festivalu. Chybět mezi nimi nebudou ani dechová hudba a cimbálovka, 

svoji kulturu, zvyky a tradice lidem přiblíží na pět set padesát tanečníků, zpěváků a muzikantů. 

Jedna z nejznámějších folklorních přehlídek 

v republice letos proběhne od středy 13. do pon-

dělí 18. srpna. „Prostřednictvím lidových písní, 

hudby, tanců a lidových her si tímto způsobem při-

pomínáme zvyky a obyčeje svých předků. A u za-

hraničních souborů se snažíme, aby lidé poznali 

jednotlivé země jinak, než je vidí například v te-

levizi,“ říká ředitelka festivalu Libuše Drtilová ze 

Sdružení přátel folkloru Severní Hané. To spolu 

s městem Šumperkem, Folklorním sdružením Čes-

ké republiky a s pomocí postřelmovské Markovice 

a šumperských Seniorů Mezinárodní folklorní fes-

tival pořádá.

Organizátoři měli letos opět z čeho vybírat. „Při-

hlásilo se nám dvaaosmdesát souborů ze zahraničí 

a řada souborů z tuzemska. Výběr tak opět nebyl 

vůbec jednoduchý,“ podotýká Drtilová. Na pěší 

zóně, v parku „U sovy“ a na pódiu v Pavlínině dvo-

ře tak budou moci diváci obdivovat soubory z Me-

xika, Gruzie, Izraele, Jižní Koreji, Tchaj-Wanu, 

Rumunska, Ruska, Německa a Slovenska. Z čes-

kých a moravských souborů se představí vnorovský 

Spinek, Suzsané z Horní Suché, Mionší z Dolní 

Lomné, Slovácký krúžek Šardičan a mužská pěvec-

ká skupina Mužáci ze Šardic, přerovská Rabussa, 

Kelt Grass Band ze Stránského, Cimbálová muzika 
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Matěje Kůrečky ze Starého Poddvorova, mužská 

pěvecká skupina zábřežského Řádu Svatého Hu-

berta, domácí Senioři a Cimbálová muzika Zbyňka 

Hrdličky, postřelmovská Markovice a Markovička. 

„Z výčtu je patrné, že se bude opravdu na co 

dívat. Já osobně se těším zejména na naše tuzem-

ské soubory, například na Spinek z Vnorov, děti 

i muziku ze Starého Poddvorova, šardické Mužáky. 

Prostě mám velice ráda český a moravský folklor, 

všechny ty, kteří uchovávají krásy lidové tvořivosti 

pro příští generace,“ prozrazuje ředitelka festivalu 

a upozorňuje, že jednotlivá vystoupení budou pro-

bíhat pod širým nebem na malé scéně „U sovy“, 

dějištěm hlavních pořadů a sobotní veselice pak 

bude velká scéna v Pavlínině dvoře. „Vstupné ve 

výši sto a šedesát korun lidé zaplatí pouze na hlavní 

pořady v Pavlínině dvoře,“ zdůrazňuje Drtilová.

Chybět nebude ani tradiční soutěž, v níž diváci 

vyberou nejsympatičtější soubor, a to prostřednic-

tvím lahví se jmény souborů. Svého favorita budou 

moci ohodnotit fi nanční částkou dle vlastního uvá-

žení. „Zvláštní cenu udělí souboru, který nejvíce 

pochopil smysl festivalových tradic, i pořadatelé. 

Výsledky obou soutěží vyhlásíme v neděli a vy-

brané peníze předáme stejně jako loni místnímu 

dětskému domovu,“ připomíná pravidla ředitelka 

festivalu a dodává, že stejně jako v uplynulých roč-

nících i letos se zahraniční soubory představí divá-

kům nejen v Šumperku, ale i v Jeseníku, v hotelu 

Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou, v Loučné 

nad Desnou, ve Velkých Losinách, v Postřelmově, 

v Rapotíně a v Libině. 

Úvod festivalu patří dožínkám, 

předcházet jim bude soutěž 

o nejchutnější kotlíkový guláš

Vlastní srpnový folklorní maraton odstartu-

jí ve středu 13. srpna v 15 hodin na malé scéně 

„U sovy“ dětské zahraniční a místní folklorní sou-

bory, v 17 hodin se pak dostane ke slovu Cimbálová 

muzika Zbyňka Hrdličky. Čtvrtek 14. srpna se již 

tradičně ponese v duchu oblastních dožínek. Těm 

bude, stejně jako loni, předcházet soutěž o nejchut-

nější kotlíkový guláš. Novinkou je, že příležitost 

ukázat svůj kuchařský um budou mít i zájemci 

z řad veřejnosti. Stačí se jen včas zaregistrovat. „Pro 

velký zájem veřejnosti chceme dát letos možnost 

zasoutěžit si všem amatérským kuchařům, kteří se 

vaření guláše věnují nebo chtějí věnovat. Podmín-

kou je vlastní kotlík na vaření o obsahu minimálně 

patnáct litrů a včasná registrace ve Vile Doris, v je-

jímž areálu celá soutěž proběhne,“ říká šumperský 

radní Jiří Gonda, který nad akcí převzal záštitu. Ke 

kotlíkům se soutěžící postaví úderem osmé ranní 

a uvařeno by měli mít do půl jedné. „Odborná 

porota vybere nejchutnější kotlíkové guláše a svůj 

verdikt oznámí o půl druhé odpoledne. Vítězům se 

samozřejmě dostane ocenění,“ dodává Gonda.

Dožínkový průvod se vydá pěší zónou na malou 

scénu „U sovy“ ve 14:30 hodin a po přivítání hostů 

se dostanou ke slovu folklorní soubory Markovice, 

Senioři a Vtáčník. Celý čtvrteční program pak za-

končí o půl šesté pořad nazvaný Pro radost a potě-

šení, během něhož zahrají a zazpívají postřelmovská 

Kelt Grass Band ze Stránského je již tradičním účast-

níkem šumperského festivalu.  Foto: archiv

Na folklorní soubor Spinek se těší i prezidentka festi-

valu Libuše Drtilová.  Foto: archiv
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Loňská soutěž o nejchutnější kotlíkový guláš se setkala s velkým ohlasem veřejnosti.  Foto: -pk-

Dechová hudba, cimbálovky M. Kůrečky ze Sta-

rého Poddvorova a Vtáčník z Prievidzy, přerovská 

Rabussa a Kelt Grass Band ze Stránského. 

Páteční program: 

přehlídka mužských pěveckých sborů, 

koncert zahraničních souborů a ohňostroj

První hudební pozdrav z ciziny, z Německa a Me-

xika, je naplánován na páteční desátou dopolední 

na malé scéně „U sovy“. Ve 14 hodin zde pak od-

startuje přehlídka mužských pěveckých sborů, na níž 

vystoupí Mužáci ze Šardic, domácí Senioři, Vtáčník 

z Prievidzy, Mužský pěvecký sbor Řádu Svatého Hu-

berta ze Zábřeha, mužská pěvecká skupina souboru 

Spinek a Slovácký krúžek Šardičan ze Šardic.

První hlavní koncert zahraničních hostů nazvaný 

Vítejte u nás se již tradičně odehraje od 18:30 na 

nádvoří Pavlínina dvora. Závěrečnou tečkou za pá-

tečním programem bude ve 22:30 hodin slavnostní 

ohňostroj. 

Sobota: 

Roztančená ulice, veselice s výukou tanců

Nejbohatší program nabídnou pořadatelé v so-

botu 16. srpna. Kolem deváté ranní přijme na 

radnici starosta města Zdeněk Brož zástupce všech 

souborů, hosté se poté představí před radnicí a ko-

lem půl jedenácté se pěší zóna promění v „Roztan-

čenou ulici“, kterou zaplaví stovky lidí. Soubory 

mezi nimi procházejí a ukazují na několika místech 

své umění. „Na druhou hodinu odpolední jsme na-

plánovali pořad nazvaný Folklórní soubor Spinek 

poněkud jinak. Odehraje se na malé scéně U sovy,“ 

nahlíží do programu Libuše Drtilová.

Úderem páté odpolední se program přesune do 

areálu Pavlínina dvora, který bude hostit hlavní 

sobotní festivalový pořad nazvaný „Až pudeš do 

světa, zastav se!“. Na něj naváže od deváté večer-

ní tradiční veselice pod širým nebem v Pavlínině 

dvoře „pod kaštanem“. Její součástí bude i výuka 

lidových tanců.
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Neděli zahájí Mše svatá, 

U sovy se bude veselit dědina, odpolední 

vystoupení festivalové dění v Šumperku uzavře

Folklorem ožijí Sady 1. máje a Pavlínin dvůr také 

v neděli 17. srpna. „Zahájíme ji v devět hodin do-

poledne poněkud netradičně Mší svatou v Pavlínině 

dvoře. Zúčastní se jí samozřejmě folklorní soubory,“ 

prozrazuje ředitelka festivalu. O půldruhé hodiny 

později nabídnou na malé scéně „U sovy“ tuzemské 

soubory Spinek, Mionší, Suzsané, Šardičan, Mar-

kovice, taneční soubor Senioři a Kordulka společné 

vystoupení nazvané „Veselá je dědina“. Odpoledne 

v 15 hodin bude stejný prostor patřit dětským zpě-

váčkům lidových písní v rámci pořadu „Zazpívej 

slavíčku“. Od 16:30 hodin pak scénu „U sovy“ za-

plní účastníci festivalu při závěrečnému pořadu „Leť 

písničko, leť“. Ten bude defi nitivní tečkou za festi-

STŘEDA 13. SRPNA 
▶ Malá scéna „U sovy“
15:00 Zahájení festivalu starostou města Z. Brožem 

* 15:30 Vystoupení dětských zahraničních souborů 

a domácích folklorních souborů * 17:00 Posezení 

u cimbálu s cimbálovou muzikou Zbyňka Hrdličky

 

ČTVRTEK 14. SRPNA 
▶ Prostory u Vily Doris
8:00-12:30 II. ročník soutěže O nejchutnější kot-

líkový guláš

▶ Malá scéna „U sovy“, přilehlé prostory parku
13:30 Vyhodnocení a ocenění nejlepších „kotlíkářů“ 

-  ochutnávky gulášů * 14:30 Dožínkový průvod, 

pěší zóna * 15:00 Oblastní dožínky s programem 

folklorních souborů - Markovice, Senioři, Vtáčník 

* 17:30 Pro radost a potěšení - hrají a zpívají DH 

Postřelmov, Cimbálová muzika M. Kůrečky Starý 

Poddvorov, Cimbálová muzika FS Vtáčník - Prie-

vidza, Rabussa Přerov, Kelt Grass Band Stránské

PÁTEK 15. SRPNA 
▶ Malá scéna „U sovy“
10:00 Hudební zdravice z Německa a Mexika * 

14:00 Přehlídka mužských pěveckých sborů - Mu-

žáci ze Šardic, Senioři Šumperk, FS Vtáčník Prievid-

za, MPS Řádu Svatého Huberta Zábřeh, Slovácký 

krúžek Šardičan ze Šardic, MPS souboru Spinek 

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr
18:30 „Vítejte u nás“ - koncert zahraničních soubo-

rů * 22:30 Ohňostroj 

 

SOBOTA 16. SRPNA 
▶ Radnice

9:00 Přijetí zástupců souborů starostou města * 

10:15 Představení zúčastněných souborů před rad-

nicí 

▶ Pěší zóna
10:30 „Roztančená ulice“

▶ Malá scéna „U sovy“
14:00 Folklórní soubor Spinek poněkud jinak 
▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr
17:00 „Až pudeš do světa, zastav se!“, hlavní festi-

valový pořad, vystoupení domácích a zahraničních 

souborů. * 21:00 „Veselice pod kaštanem“ - výuka 

lidových tanců, k tanci a poslechu hrají a zpívají 

hudby zúčastněných souborů, otevřeno nejen pro 

členské soubory ale i širokou veřejnost 

NEDĚLE 17. SRPNA 
▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr
9:00 Mše svatá za účasti folklorních souborů

▶ Malá scéna „U sovy“
10:30 „Veselá je dědina“, tančí, hrají a zpívají 

tuzemské soubory - Spinek Vnorovy, Mionší 

Dolní Lomná, Suzsané Horní Suchá, Šardičan 

Šardice, Kordulka Starý Poddvorov, Markovice 

Postřelmov, TS Senioři Šumperk *15:00 „Za-

zpívej slavíčku“, vystoupení dětských zpěváčků 

lidových písní * 16:30 „Leť písničko, leť!“, zá-

věrečný festivalový pořad, ocenění vyhodnoce-

ných souborů

PONDĚLÍ 18. SRPNA 
Vystoupení vybraných zahraničních souborů 

mimo Šumperk (Jeseník, Kouty nad Desnou, 

Loučná nad Desnou, Postřelmov, Velké Losiny, 

Libina, Rapotín)

PROGRAM XXIV. MFF ŠUMPERK 2014
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Králický Sněžník a jeho okolí na starých snímcích 

poprvé v jednom balení

valovým děním ve městě. Na pondělí 18. srpna jsou 

totiž naplánována pouze vystoupení zahraničních 

souborů mimo Šumperk. Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný program 

XXIV. Mezinárodního folklorního festivalu najdete 

na internetové adrese www.festivalsumperk.cz. Po-

řadatelé si vyhrazují změnu programu. Za nepřízni-

vého počasí budou hlavní pořady probíhat v Domě 

kultury Šumperk.

Pohoří známé jako skupina Králického Sněžníku 

stálo vždy ve stínu známějšího Hrubého Jeseníku. Ač-

koliv je od něho odděleno Hanušovickou vrchovinou, 

občas je turisty vnímáno jako součást Jeseníků. Svou 

malou rozlohou a polohou v moravském, českém 

a kladském pohraničí donedávna unikalo pozornosti 

mnohých milovníků turistiky a nezájem o ně se pro-

mítl i do plánu nakladatelů vydávajících jinak zajíma-

vé fotografi cké publikace. Absence obrazové knížky 

o Králickém Sněžníku trápila šumperského sběratele 

pohlednic a fotografi í Petra Možného, jenž si toto 

překrásné pohoří zamiloval již v mládí. Je přirozené, 

že kromě jiných snímků se jeho sbírka plnila i unikát-

ními starými fotografi emi a pohlednicemi zmíněného 

pohoří, vesnic v jeho podhůří, chat a dalších objektů. 

Ucelený soubor atraktivních pohledů do krajiny 

na pomezí Moravy, Čech a Kladska nabádal k myš-

lence jejich zveřejnění. Petr Možný mohl ze své sbír-

ky nabídnout dostatečné množství starých fotografi í 

i pohlednic na celou knihu, a proto usiloval o vydání 

Na křtu publikace „Králický Sněžník a okolí na starých pohlednicích a fotografi ích“ nemohli samozřejmě chybět 

vydavatel Pavel Ševčík (zleva)a její autoři Petr Možný a Zdeněk Gába. Akci moderoval Petr Konupčík.  

 Foto: Miroslav Krejčí
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takovéto publikace. Jeho iniciativa našla odezvu v na-

kladatelství Pavel Ševčík - Veduta Štíty. Že se jednalo 

o šťastnou volbu sběratele i nakladatele, svědčí neoby-

čejný zájem o tuto knihu již v prvních dnech a týd-

nech po vydání.

Námět, koncepce a výběr snímků je dílem Petra 

Možného. Zasvěcený text Zdeňka Gáby seznamuje 

s minulostí a přírodou pohoří Králického Sněžníku 

a doprovází čtenáře městečky, vesnicemi a stezkami 

tohoto krásného regionu. Pohledy na typickou kupu 

Sněžníku z různých stran a míst v jeho okolí, často 

s neopakovatelnou atmosférou zachycenou objekti-

vem, uvádějí čtenáře do tématu knihy následované 

snímky někdejšího světa a života v okolí hory a je-

jích rozsoch v romanticky vypadajících vesnicích 

a městečkách. Cesta ze Stříbrnic k Lichtenštejnské 

chatě nás vede kolem chat U salašních bud, dnešního 

Návrší, a Orlího hnízda i Adélina pramene. Snímky 

dokumentují proměny jejich vzhledu a v případě 

Lichtenštejnské chaty také její budování i bourání. 

Zajímavou fotografi i závory a železobetonové uzávěry 

cesty ke státní hranici z roku 1938 poskytl do knihy ze 

své sbírky Jiří Vaněček. Z textu se dovíme o zajímavé 

historii posledně jmenované chaty a lidských osudech 

s ní spojených. Čtenář nepřijde ani o připomenutí 

kroužku mladých výtvarníků, kteří se na Lichtenštejn-

ské chatě scházeli v meziválečném období a zanechali 

zde památku v podobě známé sošky slona, o němž se 

zmiňuje Petr Možný již v úvodu. 

Cestou od Lichtenštejnské chaty k bývalé rozhledně 

na vrcholu Králického Sněžníku nelze minout pramen 

Moravy, který byl v minulosti zvěčňován v různých 

ročních obdobích stejně jako vzpomenutá rozhledna. 

Pohledy do interiérů chaty u rozhledny obdobně jako 

snímek hostinské místnosti v Lichtenštejnské chatě 

patří ke vzácným dokladům tehdejšího vybavení a vý-

zdoby horských chat. Cesta z vrcholu Sněžníku nás 

přivede na kladskou stranu k chatě Švýcárně s tehdy 

ještě hospodářskými budovami a s oblibou fotogra-

fovaným stádem skotu. Závěr fotografi cké části patří 

snímkům pohraničního opevnění v okolí Králického 

Sněžníku, vybudovaného zde před druhou světovou 

válkou. Dokumenty smutné kapitoly česko-němec-

kých vztahů byly většinou pořízeny německými vojá-

ky po obsazení pohraničí.

Organickou součástí publikace jsou kresby a mal-

by Králického Sněžníku a jeho dominant zařazené na 

konec knížky. Na pohlednicích je převážně vydával 

Zaniklý svět horských chat, kamenné rozhledny i ves-

nice a města v podhůří připomíná v knize množství 

pohlednic a fotografi í.

Publikace je dílem Petra Možného a Zdeňka Gáby.
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šumperský vydavatel a fotograf Fritz Hallegger. Po-

cházejí od výtvarníků, kteří se scházívali na Lichten-

štejnské chatě a mezi něž patřil také vydavatelův syn, 

malíř Kurt Hallegger, jehož kolorovaná kresba ze sbí-

rek Vlastivědného muzea v Šumperku doplňuje tyto 

kunsthistoricky a sběratelsky zajímavé pohlednice.

Kromě několika vyobrazení, dodaných jinými sbě-

rateli a ze sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku, 

tvoří obrazovou část knihy soubor pohlednic a foto-

grafi í Petra Možného, jenž v závěru vzdal dík zesnulé-

mu Otto Novákovi za poskytnutí některých v publi-

kaci použitých snímků.

Nezůstalo jen u fotografi í. Kreslený panoramatic-

ký pohled z Pradědu k západu na pohoří Králického 

Sněžníku a stará turistická mapa na přední a zadní 

předsázce a přídeští knihy i další historická mapa vedle 

úvodu přispívají k orientaci méně obeznámeného čte-

náře s topografi ckou situací představovaného regionu. 

Kniha je střídmě a vkusně grafi cky upravena, historic-

ké snímky doplňují reprodukce turistických razítek 

z chat a rozhledny, dobových reklam, upomínkových 

přívěsků, odznaků a plechových štítků na hole.

Pevná vazba s deskami laděnými do zelené barvy a se 

snímky typických míst na Sněžníku působí se zmíně-

ným panoramatem a mapou na přídeští uvnitř knihy 

příjemně a vtahuje čtenáře do atmosféry dalších stran, 

opět laděných do zelené. Stejný účinek mají barevná 

pohlednice staré silnice na Králický Sněžník na patitu-

lu a černobílý panoramatický snímek na vnitřní titulní 

straně. Celobarevný tisk na křídovém papíře zachovává 

nahnědlý odstín starých fotografi í, zvýrazňuje účinek 

barev i optickou hloubku snímané krajiny a objektů.

Čtenář jistě odpustí několik drobných překlepů, 

které se snad vloudí do každé důkladně recenzované 

publikace, a ocení přínos knihy pro poznání přírody 

a minulosti pohoří Králického Sněžníku a jeho blízké-

ho okolí.  Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

V knize je věnována pozornost i rozhledně a pamětní 

síni císaře Viléma.

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Obec Jindřichov, Obnova kulturního dědictví údolí Desné o.s. 
a Římskokatolická farnost Velké Losiny zvou na 

11. PEKAŘOVSKOU POUŤ

od pátku 15. do neděle 17. srpna

Hlavní program: sobota 16.8. 8:00-10:30 požehnání v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách a pěší 

pouť do Pekařova * 11:00-19:00 kulturní program pouti (12:30 předvedení historického kroje Podesní, 

13:00 amatérské divadlo z Podesní, 13:30 vystoupení Senioři Šumperk, 14:30 poutní požehnání u kapličky 

Panny Marie Lurdské, 15:30 divadelní společnost TYJÁTR) a V. Mezinárodního setkání fl ašinetářů 

* 16:30-18:00 Mše svatá spojená se slavnostním zavěšením nového oltářního obrazu * 18:00-19:00 rodinné 

kramářské písně za doprovodu fl ašinetářů před kaplí a rozloučení s poutí * 19:00-0:00 kapela Lišajband 

Doprovodný program: pátek 15.8. 16:00-19:00 v Ruční papírně ve Velkých Losinách a v Hostinci 

Na Rychtě v Hanušovicích - vystoupení fl ašinetářů * sobota 16.8. 10:00-16:00 v Pekařově dětská pouť 

a koutek pro nejmenší, projížďka na koních, prodejní stánky, fotografi cká výstava, divadelní společnost 

T.E.J.P. Jihlava, produkce „potulných“ fl ašinetářů * neděle 17.8. 10:00-15:00 v Ruční papírně ve Velkých 

Losinách - vystoupení fl ašinetářů. Akce se koná za každého počasí, další informace na www.vresovka.cz.
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Žába, Sedmivous, čaroděj Dobroděj, bludička Tulinka, orel s rybou, skřítek Kokeš ukrývající po-

klad, medvídek Pú, jenž prozradí tajemství získávání medu. Takto nazvané dřevěné sochy našly 

svůj „domov“ v Čarovném lese. Nachází se v příměstském lese na cestě vedoucí k Tulince v prostoru 

mezi dvěma studánkami. Slavnostního otevření se ve středu 18. června zúčastnily stovky dětí ze 

šumperských i okolních základních škol, které u soch plnily úkoly a pro něž připravilo Středisko 

volného času Doris zábavný program.

Čarovný les

Město láká děti i dospělé do Čarovného lesa

„Čarovný les je novinkou letošní letní turistické 

sezony. Věříme, že bude pro děti a jejich rodiče pří-

jemným zpestřením a pro ostatní návštěvníky lesa 

oblíbeným odpočinkovým místem,“ říká mluv-

čí šumperské radnice Olga Hajduková a dodává, 

že v lese nechybí ani drobný mobiliář, jako jsou 

odpadkové koše, turistické odpočívadlo a infor-

mační tabule. Současně zdůrazňuje, že zajímavý 

projekt zrealizovalo město s pomocí evropských 

peněz v rámci druhé etapy projektu Čarodějnickou 

cyklotrasou po polsko-českém pohraničí. Dřevě-

né sochy přitom vytvořili loni v květnu v prosto-

rách hřiště u Komína polští a čeští sochaři v rámci 

tzv. dřevosochání. Jedna ze soch, nazvaná Bludné 

kolo, jejímž autorem je Jan Serafi n z polských Glo-

cholaz, je pak umístěna v expozici Čarodějnické 

procesy v tzv. Geschaderově domě.

V rámci projektu navíc vyjde na přelomu červen-

ce a srpna interaktivní brožura zaměřená zejména 

na děti. „Brožurka bude obsahovat mapku s vyzna-

čením Čarodějnické cyklotrasy, plánek Čarovného 

lesa a množství interaktivních úkolů, které si děti 

budou moci samy vyřešit,“ prozrazuje Hajduková 

a podotýká, že k dostání bude zdarma v Informač-

Slavnostního otevření Čarovného lesa se zúčastnily stovky dětí ze šumperských i okolních základních škol.  

 Foto: -zk-
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Lidé mohou opět „ochutnávat“ Jeseníky

ním centru, jež sídlí v budově muzea, a na stanoviš-

ti průvodců v suterénu šumperské radnice. 

Čarodějnická cyklotrasa po česko-polském po-

hraničí sestává ze dvou částí. Polská část vede z Pa-

czkówa přes Nysu a Glucholazy do Zlatých Hor, 

odkud pokračuje česká část do Jeseníku, Velkých 

Losin, Šumperka a končí v Mohelnici. Cyklotrasa 

je po celé své délce značená a jednotlivá její zasta-

vení sledují místa, která jsou spjata s honem na 

čarodějnice v 17. století. V roce 2010 byla v jejím 

rámci zřízena stálá expozice Čarodějnické procesy 

v Geschaderově domě v Šumperku jako jedno z je-

jích zastavení.  -zk-

▶Během slavnostního otevření byly u každé sochy při-

praveny úkoly, za jejichž splnění dostaly děti na konci 

Čarovného lesa odměnu.                               Foto: -oh-

Jídla uvařená podle receptů z historických kuchařek mohou až do konce září ochutnávat obyvatelé 

i návštěvníci jesenických hor. Čtvrtý ročník gastronomického festivalu Chuť Jeseníků odstartoval 

20. června, tradiční jídla, připravená z regionálních surovin, přitom lze najít na jídelních lístcích 

sedmi podniků. Poznávacím znamením je samolepka Chuť Jeseníků zobrazující příbor zapíchnu-

tý do nejvyššího kopce našich hor.

„Festivalové restaurace jsme vybírali pečlivě na 

základě kladných referencí, získaných certifi kátů 

kvality nebo vlastní zkušenosti,“ uvedla hlavní or-

ganizátorka akce Tereza Schreiberová a prozradila, 

že menu sestavovali šéfkuchaři festivalových restau-

rací. „Vycházeli přitom ze souboru původních re-

ceptů, které posbírali historici nebo byly nalezeny 

v sešitcích babiček na půdách,“ dodala Schreibe-

rová.

V nabídce restaurací opět nechybějí polévky, 

hlavní jídla či dezerty. Milovníci jídla se tak mohou 

těšit třeba na hovězí špikovaný karabáček nadívaný 

švestkami v jeřabinové omáčce, králičí domácí paš-

tiku, masové knedlíčky v nudlovém těstě, farmář-

ský kozí sýr v oravské slanině, tvarohové knedlíčky 

se zakysanou smetanou či na jesenický sacher dort.

„Ochutnávat“ Jeseníky mohou lidé v Šumper-

ku v kavárně PředMěstí, dále ve Wellness Hotelu 

Diana a v restauraci Losín ve Velkých Losinách, 

v Kolštejně v Branné, v relaxačním areálu Bozeňov 

v Dolním Bušínově, v rýmařovském hotelu Slunce 

a ve Vile Elis v Jeseníku. Seznam restaurací a bližší 

informace o festivalu lze nalézt na www.chutjeseni-

ku.cz. -red-

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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Šumperské proměny tentokrát míří do Bludova

Dvojníkem vily v Jeremenkově ulici č.p. 705 je známá bludovská Habermannova vila postavená podle plánů 

Heinricha Poppa v roce 1920. Foto: P. Kvapil

Secesní vila na křižovatce nynějších ulic Jeremenkovy a Rooseveltovy prošla proměnou v letošním roce. Vyměnila 

se střešní krytina a nový nátěr fasády zvýraznil secesní vzhled stavby.  Foto: Z. Kvapilová
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Archiv zve na výstavu 

„Po hřebenech Jeseníků od chaty k chatě“

V červencovém čísle Kulturního života Šumperka jsme v rubrice Šumperské proměny čtenářům představili 

secesní vilu v Jeremenkově ulici 7, kterou podle vlastního projektu vystavěl v letech 1900 až 1901 Heinrich 

Popp a jež letos prošla rekonstrukcí. Netradičně jsme přitom tyto „letní“ Proměny spojili se soutěží.

V závěru červencových Proměn položil jejich autor Zdeněk Doubravský čtenářům následující dotaz: Podle 

původního projektu Heinricha Poppa byla v okolí Šumperka vystavěna další secesní vila. Nemovitost v Jere-

menkově ulici č.p. 705 tak má svého „dvojníka“. Víte, kde se tato vila nachází a pod jakým názvem ji známe? 

Ze zaslaných správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce. Dvě volné vstupenky na radniční věž tak vyhrá-

vá Lenka Tomiová, dvě volné vstupenky do expozice Čarodějnické procesy obdrží Josefa Růžičková a hlavní 

cenu, kterou je balíček města Šumperka, vyhrává Petr Kamlar. Výherci si mohou výhru vyzvednout během 

srpna v kanceláři č. 519 u Olgy Hajdukové (úřadovna radnice na nám. Míru, 1. patro). -red-

Začátkem června otevřel šumperský okresní ar-

chiv již tradičně u příležitosti Mezinárodního dne 

archivů výstavu nazvanou „Po hřebenech Jeseníků 

od chaty k chatě“. Na starých i aktuálních pohled-

nicích se na ní představují turistické 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 Lich-

tenštejnské chatě pod vrcholem Králického Sněž-

níku. Pohlednice jsou doplněny historickými 

i novými průvodci Jeseníky, turistickými mapami, 

vrcholovými knihami jesenických kopců a dalšími 

zajímavostmi vztahujícími se k horským chatám 

a turistice. Výstava potrvá do 31. října a zájemci 

si ji mohou prohlédnout v budově archivu v uli-

ci Bří. Čapků 35 každé pondělí a středu od 8 do 

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

 H. Jarmarová

Poštovní chata na Pradědu v roce 1946.  Foto: SOA Šumperk
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Pátek 22. srpna od 19 hodin v Pavlínině dvoře (v případě deště v DK) 

REVIVAL INVAZE 2014: Vaťák - Kabát, Pink!, October U2 

Letní mejdan pod širým nebem s muzikou, kterou máte rádi! Hned na úvod vás rozparádí obří porce hitů 

v podání výborných muzikantů a dvou zpěvaček napodobující americkou popstar P!NK. Poté předvede 

své umění špičkový revival irských U2 z Bratislavy, v jehož podání budete mít pocit, že Bono a jeho parta 

opravdu přijeli k nám do podhůří Jeseníků! Přijďte si zazpívat hity jako One, Where the Streets Have No 

Name, Lemon, With or Without You, Vertigo... A nakonec si společně zařádíme s kapelou Vaťák, která 

odehraje všechny zásadní hitovky od králů českého agrorocku - skupiny KABÁT. Partnerem akce je Pivo-

var Holba.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 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 3. srpna

Miroslav Koval, „Kresby a průsvity“

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

tinám a dvacetiletí dramaturgie v Galerii Jiřího Jílka. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje 

Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 6. do 31. srpna

Mojmír Preclík (1931-2001), „Sochy a kresby“ 

Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 6. srpna v 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen za-

zvonit 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

26. září  DALIBOR JANDA

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.



15Vzdělávací sezona

Pohybové a jazykové kurzy v Domě kultury pro sezonu

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ 

 Aerobic

Po a Čt 18:30-19:30. Zahájení 15. a 18. září. 

 Kurzovné 40 Kč/1 lekce 

 Bodybuilding

Po a Út 18:30-19:30. Zahájení 1. a 2. září. 

Čt 17:00-18:00. Zahájení 4. září.

  Kurzovné 40 Kč/1 lekce 

 Dopolední cvičení pro seniorky

Út 8:30-9:30 a 10:00-11:00. Zahájení 6. října. 

 Kurzovné 200 Kč/10 lekcí

 Kalanetika

St 9:00-10:00, Čt 16:00-17:00. Zahájení 17. a 18. září. 

 Kurzovné 400 Kč/10 lekcí 

 Pilates

Po 17:15-18:15, Čt 18:00-19:00. Zahájení 8. a 11. září. 

 Kurzovné 600 Kč/15 lekcí

St 10:00-11:00, Čt 17:00-18:00. Zahájení 17. 

a 18. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí

 Zdravotní cvičení

Po 17:30-19:00, St 9:00-10:30. Zahájení 1. a 3. září. 

 Kurzovné 600 Kč/15 lekcí

 Cvičení s míči

Út 15:30-16:30. Zahájení 1. října. 

 Kurzovné 300 Kč/10 lekcí

 Zumba

Čt 15:30-16:30. Zahájení 11. září. 

 Kurzovné 60 Kč/1 lekce 

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

 Zumba pro děti od 5 do 8 let

Út 15:45-16:45. Zahájení 16. září. 

 Kurzovné 1.200 Kč/30 lekcí nebo 50 Kč/1 lekce

 Junior zumba pro děti od 8 do 12 let

St 16:00-17:00. Zahájení 17. září. 

 Kurzovné 1.200 Kč/30 lekcí nebo 50 Kč/1 lekce

 Pohybová výchova pro děti od 4 do 6 let

Po 16:15-17:15. Zahájení 6. října. 

 Kurzovné 700 Kč/20 lekcí

 Sportovní přípravka pro děti od 4 do 6 let

St 15:30-16:30. Zahájení 24. září. 

 Kurzovné 700 Kč/20 lekcí

 Sebeobrana pro děti od 6 do 15 let

St 16:30-18:00. Zahájení 24. září. 

 Kurzovné 800 Kč/20 lekcí

 Judo pro absolventy sebeobrany

St 18:00-19:30. Zahájení 24. září. 

 Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

TANEČNÍ KURZY

Taneční škola Olympia Jiřího Hrubého při Domu 

kultury Šumperk 

 Dětský společenský tanec

Celoroční kurz pro děti od 4 do 14 let. Zahájení 

říjen.  Kurzovné 900 Kč/pololetí

 Základní taneční kurzy pro mládež 

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

8. a 9. září.  Kurzovné 990 Kč

 Taneční kurzy pro dospělé

Začátečníci - Ne 17:45-19:45, pokročilí - 

Ne 20:00- 22:00. Zahájení 19. října.

  Kurzovné 1.390 Kč/pár/6 lekcí + 1 prodloužená

JAZYKOVÉ KURZY

 Angličtina - 1. ročník - 4. ročník

Čt 16:30-18:00 a 18:00-19:30, Út 16:00-17:30 

a 17:30-19:00. Výuka podle učebnice Angličtina 

nejen pro samouky. Zahájení 2. a 3. října.

 Angličtina pro mírně pokročilé 

Čt 15:30-17:00. Výuka podle učebnice New Eng-

lish File Beginner. Zahájení 18. září. 

 Angličtina pro středně pokročilé

Čt 18:00-19:30. Výuka podle učebnice English 

File Pre-Intermediate. Zahájení 18. září.

 Konverzační angličtina pro středně pokročilé

St 16:30-18:00. Výuka podle učebnice English for 

Life Intermediate. Zahájení 1. října. 

 Němčina pro mírně pokročilé

Po 16:30-18:00. Výuka podle učebnice Delfi n. Za-

hájení 15. září.

U všech jazykových kurzů je kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí.

Přihlášky do všech kurzů, včetně plateb kurzov-

ného, přijímáme od 25. srpna do 9. října 2014 
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Galerie J. Jílka

v 1. patře Domu kultury Šumperk: Po a St 8:30-

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

a 13:00-15:00 hodin.

Bližší informace o kurzech na telefonním čís-

le 583 363 038 nebo 777 652 073, případně na 

e- mailu: faltusova@dksumperk.cz. Informace o ta-

nečních kurzech u tanečního mistra Jiřího Hrubé-

ho na telefonním čísle 606 819 727.

On-line přihlášky do kurzů již nyní na 

www. dksumperk.cz.

Mojmír Preclík (1931-2001), „Sochy a kresby“

„Stavím si sochu / pod rozkvetlý / strom... / lípa 

tiše napovídá.“          

Mojmír Preclík patřil svou volbou k venkova-

nům. Odešel z města do dvojího exilu: blíž přírodě 

a mimo vliv zvrhlé doby nastupující normalizace. 

Vytratil se tak i z paměti těch, kdo ho znali z jeho 

pražských let. Usadil se natrvalo v Kryštofově 

Údolí v Jizerských horách, splynul s místem a na-

šel v něm klid pro hlubší soustředění. Restauroval 

barokní sochy, fotografoval a po deset let vzdal se 

vlastní sochařiny. Od konce sedmdesátých let žili 

tam spolu s malířkou Janou Švábovou - a v dřevě-

nici se švestkovým hájkem, jejich přírodní svatyní, 

dali život dceři Marii.

Počátkem osmdesátých let se k sochám vrátil. To 

už ve změněné formě hutných hlav z pálené hlíny, 

samotných fi gur nebo dvojic, patinovaných kys-

ličníky kovů do vytříbených povrchů, kamenům 

blízkých. Někde i jimi domodelovaných a občas 

i do těla sochy vsazených. Není proto divu, že tak 

přirozeně ladily s pradávnými menhiry i s kameny 

domova na snímcích Hany Rysové. Společná výsta-

va v roce 1997 byla jedné krve. 

S léty mu dál sochy plynule zrály z vnější síly 

volnějších tvarů do niterného pnutí na kost sevře-

né hmoty - a s novou možností pálit je v prostorné 

peci souseda, keramika Jaroslava Lady, rostly do 

výšky až k největší z nich, bezmála metrové „Dámě 

z Vezelay“.

Do Prahy vracel se jen v zimě. Od jara pracoval 

venku a příroda byla mu měřítkem pravdy. Záro-

veň kreslil a pohrával si se slovy v podobě laska-

vých haiku a jindy jiskřivých „literárních výkřiků“. 

Vlídný humor byl mu bytostně daný. S přáteli hrál 

i na příčnou fl étnu barokní muziku pro radost pří-

tomných. 

Dlouho vystavoval jen v okolí domova. V závě-

ru života dočkal se návratu do plného povědomí 

a uznání v něm. Tady v sousedství soch Jiřího Jíl-

ka je doma a na dobrém místě. Madony a Andělé, 

Torza i Dvojice hnětené v hlíně a v početných kres-

bách to i ve skromném výběru mlčky dosvědčí. 

Výstava, zahájená za přítomnosti paní Jany Švá-

bové ve středu 6. srpna v 18 hodin, potrvá do kon-

ce měsíce a je jistě i pro mnohé objevná; přijďte, 

jste zváni...  Miroslav Koval

Torzo a Figura s křídlem, 2. polovina 90. let, kame-

nina, výšky 74 cm a 66 cm  
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Klášterní kostel se přes prázdniny otevírá veřejnosti

Kostel Zvěstování Panny Marie, jenž byl původ-

ně součástí dominikánského klášterního komplexu 

a nyní je dějištěm řady koncertů a jiných kulturních 

událostí, je až do neděle 31. srpna denně přístupný 

návštěvníkům i Šumperanům. Zavítat do něj mohou 

v době od 9 do 15 hodin. Vstupné je dobrovolné 

a výtěžek bude použit na případné další restaurátorské 

práce na hodnotném barokním mobiliáři kostela.

Během prázdnin navíc bude možné v kostele zhléd-

nout výstavu mapující život židovských osobností ze 

Šumperska. Výstava nazvaná „Obyčejní lidé v neoby-

čejných časech“ potrvá do 25. srpna. Více informací 

o kostele lze najít na www.sumperk.cz  v sekci Turista, 

odkazu Atraktivity města. -red-

Klášterní kostel je dějištěm řady koncertů a jiných kul-

turních událostí.  Foto: -pk-

Rozhledna na Háji u Šumperka 
je otevřena za příznivé viditelnosti

červenec, srpen: út - ne 10-17 hod.
Informace o akcích Klubu českých turistů Šumperk na www.kctsumperk.cz.

Divadelní sezona 2014/2015

▶ 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 do-

slova přemlouvat, aby souhlasila s operním ztvár-

něním atraktivní látky, kterou proslavil tak, že 

Preissová přenesla životy svých postav i na stránky 

románu. 

Zdeněk Černín více než folklorní kolorit téma-

tu akcentuje vztahy mezi postavami - pastorkyňa 

(schovanka) Jenůfa si odnáší z nenaplněného vzta-

hu se Števou utajované dítě. Přiznat se k nemanžel-

skému dítěti není v bigotním prostředí moravské 

vesnice na přelomu století možné, zvláště když 

strážkyní morálky a zbožnosti je kostelnička Bury-

jovka, 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 bezesporu do zlatého fondu české literatury 

pro mládež. Ovšem nejen pro ni! Ruku na srdce - 



18  Nová divadelní sezona

mnohý „dospělák“ se i dnes blaženě zasní při vzpo-

mínkách, 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 pro-

jít kolotočem 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



20 Vlastivědné muzeum

Vlastivědné muzeum v Šumperku

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

zhlédnout do 21. září.  Foto: Z. Kvapilová

- 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, zodpovídá výstava, prezentující 

proměny lůžka v jednotlivých interiérech různého 

časového období i odlišného společenského prostře-

dí.  Zveme naše návštěvníky k poučení i odpočin-

ku. Výstava trvá do 21. září.

- HOLLAROVA GALERIE -

 Zkameněliny severní Moravy

Výstava s geologickou tematikou představuje 

zkameněliny severní Moravy pomocí geologic-

kých předmětů z depozitářů muzea v Šumperku 

a Lovecko-lesnického 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.

 Paměť map, část třetí, závěrečná: 

Z města do lesů a polí

V rámci cyklu „Paměť map“ prezentuje výstava 

poslední třetí setkání s mapami rozsáhlé muzejní 

kartografi cké sbírky muzea v Šumperku. Vernisáž 

proběhne ve čtvrtek 28. srpna v 18 hodin.

- 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-
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tograf velehor a Červinkův spolulezec v některých 

expedicích. Výstava trvá do 27. července 

 Rozloučení s výstavou Okamžiky z historie 

československého expedičního lezení v Přednáško-

vém sále v úterý 29. července v 17 hodin.

- GALERIE MLADÝCH -

 Pradědova zahrádka aneb Jeseníky mýma očima

Autorská výstava mladé fotografky Petry Kozákové 

přibližuje krásy Jeseníků během čtyř ročních obdo-

bí. Výstava trvá do 17. srpna.

- 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.

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 -

 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 

navždy uzavřeno. Výstava trvá do 7. září.

 Výstava fotografi í Daniela Schulze

Jedním z hlavních témat tvorby začínajícího fo-

tografa Daniela Schulze (1976 Olomouc) jsou 

podchody a život v nich. Talentovaný fotograf na 

sebe upozornil tzv. psycholozujícími fotografi emi. 

Výstava trvá 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@

muzeum-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-

Praděd před bouřkou.  Foto: P. Kozáková
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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-

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 Bartoše

 Zoo koutek pro děti

Pohádky na zámku Úsov

Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea na zámku 

v Úsově je doplněna o velkou pohádkovou výsta-

vu. V podobě instalovaných scén je prezentováno 

10 klasických českých pohádek, a to O princezně 

a drakovi, Sedmero krkavců, Šípková Růženka, 

Čertův švagr, Červená Karkulka, Jak zvířátka sta-

věla domeček, Ošklivé káčátko, O Budulínkovi, 

Smolíček Pacholíček a Perníková chaloupka. Malí 

i velcí návštěvníci se tak seznámí nejen s dnes už 

mnohdy zapomenutými pohádkami, ale také se za-

jímavými muzejními exponáty.

Výstava je součástí hlavního prohlídkového okru-

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

ký dozor skupin žáků a studentů má od roku 2014 

vstup zdarma. Vlastníci karty Olomouc Region 

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.).

INFORMAČNÍ CENTRUM ŠUMPERK

Otevírací doba: 

Pondělí 13:00-17:00, 

úterý - pátek 8:00-17:00, sobota 9:00-13:00

Telefon: +420 583 214 000 

E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz
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Již potřetí připomene naši minulost paměť map

Děti se mohou zapojit do prázdninové soutěže 

Malujeme Evropu s Igráčkem

V rámci cyklu „Paměť map“ připravuje Vlastivědné muzeum v Šumperku na konec srpna poslední 

setkání s mapami z rozsáhlé muzejní kartografi cké sbírky. Tentokrát se vydáme, jak název výstavy 

napovídá, „Z města do lesů a polí“.

Na uvítanou se představí staré a vzácné mapy Brna 

a Olomouce, urbanistický rozvoj Šumperka v mi-

nulém století přiblíží dochované plány města, jehož 

umístění v národnostně smíšeném pohraničí připo-

menou mapy z počátku 20. století a z roku 1935. 

S hospodářskými mapami zamíříme za hornickými 

díly v okolí Zlatých Hor a do lesů Hrubého Jese-

níku, navštívíme polesí a revíry vratislavského arci-

biskupství, knížete Liechtensteina a další lokality, 

abychom se poté vrátili do kulturní krajiny polí 

a luk. Řada map seznámí se zemědělskou produkcí 

na Moravě v meziválečném Československu, včetně 

míst dobytčích trhů. S mapami sídel hospodářských 

spolků a průmyslu na Moravě se vrátíme do měst.

Třetí a závěrečná část cyklu „Paměť map“ s ná-

zvem „Z města do lesů a polí“ bude zahájena 

v Hollarově galerii vernisáží ve čtvrtek 28. srpna 

v 18 hodin. Zdeněk Doubravský

„Stačí jen navštívit Informační centrum v Šumper-

ku a vyzvednout si výkres, na který soutěžící namalu-

je vlastní postavičku Igráčka na některém zajímavém 

místě v Evropské unii nebo u některého ze symbolů 

evropské osmadvacítky, jako jsou například „Eiff elov-

ka“, Big Ben, Staroměstský orloj, Petřín, římské kolo-

Velkou letní výstavu v Galerii Šumperska nazvanou Fenomén Igráček oživuje a zpestřuje prázd-

ninová výtvarná soutěž Malujeme Evropu s Igráčkem. Připravilo ji místní Informační centrum 

a určena je dětem a mládeži do osmnácti let.

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

ném muzeu v Šumperku.  Foto: Z. Kvapilová
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Pontis Šumperk

Městská knihovna

Knihovna Sever se otevře až v září

seum a podobně. Ti nejmenší mohou postavičku jen 

vymalovat,“ říká tisková mluvčí šumperského muzea 

Miluše Berková. Vzápětí podotýká, že se soutěží ve 

třech kategoriích, do pěti let, od šesti do dvanácti let 

a od dvanácti do osmnácti let. Tvořit přitom mohou 

soutěžící i doma. Důležité je uvést na rub výkresu 

jméno, adresu, telefon, popřípadě e-mail. „Obrázky 

je možné odevzdat v recepci muzea nebo v Informač-

ním centru do 28. září. Z každé kategorie vybere po-

rota pět nejhezčích a nejvtipnějších námětů a výherci 

budou odměněni postavičkou Igráčka a jeho hracími 

kartami,“ prozrazuje Berková a dodává, že nejzdaři-

lejší obrázky budou po ukončení výstavy a soutěže 

vystaveny v Informačním centru. -red-

Pátek 8. srpna 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.

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 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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Kino Oko

DÍRA U HANUŠOVIC

Sobota 26. července v 17.30 a 19.30 hodin, neděle 27. července v 17.30 hodin, pondělí 28. a úterý 29. čer-

vence 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, neděle 10. srpna v 17.30 hodin, sobota 23. a neděle 24. srpna 

v 19.15 hodin

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

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

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI   Hrajeme pro děti

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

Prvotina Miroslava Krobota Díra u Hanušovic se těší velkému zájmu veřejnosti.  Foto: archiv
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V pátek 1.8. a v sobotu 2.8. v 15.45 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 

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

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

STRÁŽCI GALAXIE 

USA, 2014, akční, dobrodružný, sci-fi , 122 minuty, mládeži přístupný, titulky

Sobota 2. a neděle 3. srpna v 17.30 hodin

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

střetem zájmů nájemných zabijáků.  Vstupné 140 Kč

PARÁDNĚ POKECAL 

ČR, 2014, komedie, drama, 75 minut, mládeži přístupný

Pondělí 4., úterý 5. a středa 6. srpna v 17.30 hodin

Pětadvacetiletý Štěpán, který ze všeho nejvíc tápe, naváže vztah s vyrovnanou a tajemně působící Marií, 

která ho vytrhne z letargie. Snímek se opírá o nejistotu a nerozhodnost mladých lidí.  Vstupné 80 Kč

OČISTA. ANARCHIE 

USA, 2014, horor, 92 minuty, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Pondělí 4. a úterý 5. srpna v 19.15 hodin

Jednou za rok se americké ulice promění na dvanáct hodin v peklo. Nepracuje ani jedna ze složek záchran-

ného systému a všechny zločiny včetně těch nejtěžších jsou legální. Téhle noci se říká Očista. 

 Vstupné 110 Kč
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OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY  Artvečer - FK

ČR, 1966, komedie, drama, 92 minuty, nevhodný mládeži do 12 let

Středa 6. srpna v 19.15 hodin

Restaurovaný a digitalizovaný oscarový fi lm Jiřího Menzela podle novely Bohumila Hrabala. 

 Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč 

KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU 

USA, 2014, romantický, komedie, drama, 109 minut, mládeži přístupný, titulky

Čtvrtek 7. a pátek 8. srpna ve 20.00 hodin, sobota 9. srpna v 17.30 hodin

Děj fi lmu se odehrává ve dvactých letech minulého století ve Francii. Mladý Angličan přijde do oblasti 

Cote d‘Azur odhalit podvodníky. Do cesty se mu připlete tajemná a krásná podvodnice, do které se „de-

tektiv“ bezhlavě zamiluje. Režie Woody Allen.  Vstupné 100 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 2  Hrajeme pro děti

USA, 2014, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, fantasy, 105 minut, mládeži přístupný, české 

znění 

Čtvrtek 7. a pátek 8. srpna v 15.00 hodin

Pokračování dobrodružství Škyťáka a Bezzubky.  Vstupné 100 Kč

Ve čtvrtek 7.8. a v pátek 8.8. v 15.00 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče s dět-

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

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ 3D  Hrajeme pro děti, 3D

USA, Kanada, 2013, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, sci-fi , 89 minut, mládeži přístupný, 

Americký horor Očista. Anarchie uvádí kino Oko začátkem srpna.  Foto: archiv



28 Kino Oko

české znění 

Sobota 9. a neděle 10. srpna v 15.30 hodin

Slyšeli jste už o planetě Baab? Když na vesmírné stanici zachytí volání SOS z obávané temné planety 

Země, astronaut Scorch neváhá ani minutu a vydá se vstříc neznámému světu v hlubinách vesmíru. Scorch 

se chytí do pasti a skončí v rukou lidí, kteří s ním nemají nejlepší úmysly. Bratr Gary vymyslí dokonalý 

plán útěku z planety Země, aby zachránil Scorche a všechny jeho mimozemské přátelé.  Vstupné 130 Kč

V neděli 10.8. 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.

TRANSFORMERS. ZÁNIK 3D  3D

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

Čtvrtek 7. a pátek 8. srpna v 17.00 hodin,

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

do dílny, vyklube Transformer.  Vstupné 130 Kč

LUCY 

USA, Francie, 2014, akční, sci-fi , mládeži přístupný, titulky

Sobota 9. a neděle 10. srpna v 19.30 hodin pondělí 11. a úterý 12. srpna v 19.15 hodin

Brutální Nikita pro 21. století. Režie Luc Besson.  Vstupné 120 Kč

V OKU TORNÁDA 

USA, 2014, thriller, 90 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pondělí 11., úterý 12. a středa 13. srpna v 17.30 hodin

Příběh je natočen očima a objektivy profesionálních lovců tornád, amatérů hledajících vzrušení a odváž-

ných obyvatel města. Film V oku tornáda vás vrhne přímo do oka větrné smršti a prožijete ty nejextrém-

nější podmínky, jaké nám matka Příroda dokáže připravit.  Vstupné 100 Kč

Na akční sci-fi  Luca Bessona nazvaný Lucy se mohou diváci těšit od 9. do 12. srpna.  Foto: archiv
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IDA  Artvečer - FK

Polsko, Dánsko, 2013, drama, 80 minut, mládeži přístupný, titulky

Středa 13. srpna v 19.15 hodin

Než se osmnáctiletá novicka Anna stane jeptiškou, musí navštívit tetu Wandu, jež je bývalá zapálená ko-

munistka a soudkyně. Annu na cestu za odkrytím rodinného tajemství, svého židovského původu a svého 

pravého jména, Ida. Ida poprvé zakouší pokušení vnějšího světa, jazzovou hudbu, svobodu a možnost 

zamilovat se.  Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč

TŘI BRATŘI  Hrajeme pro děti

ČR, Dánsko, 2014, pohádka, rodinný, 86 minut, mládeži přístupný 

Čtvrtek 14., pátek 15., sobota 16. a neděle 17. srpna v 15.30 a 17.15 hodin, pondělí 18., úterý 19. a středa 

20. srpna v 17.15 hodin, čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23. a neděle 24. srpna v 15.30 hodin, sobota 30. 

a neděle 31. srpna v 15.45 hodin

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli ne-

věsty. Při svém putování vstupují do slavných pohádek. Děj fi lmu, včetně známých a oblíbených písniček, 

které ve fi lmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.  Vstupné 120 Kč

Ve čtvrtek 14.8., v pátek 15.8., ve čtvrtek 21.8., v pátek 22.8. v 15.30 hodin, v sobotu 30.8. a v ne-

děli 31.8. v 15.45 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.

CHLAPECTVÍ 

USA, 2014, drama, 166 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky

Pohádkový příběh Tři bratři pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.  Foto: archiv
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Čtvrtek 14., pátek 15. a sobota 16. srpna v 19.00 hodin

Něžný, vtipný, chytrý a melancholický fi lm plný krásy a lidskosti. Příběh o dospívání jednoho obyčejného 

kluka chtěl režisér Richard Linklater (Před soumrakem, Před půlnocí) natočit co nejpoctivěji, i proto na 

něm pracoval dvanáct let!  Vstupné 110 Kč

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3 

USA, 2014, akční, dobrodružný, thriller, 126 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky

Neděle 17., pondělí 18. a úterý 19. srpna v 19.00 hodin, pátek 22. srpna v 19.15 hodin

Hvězdně obsazené pokračování úspěšné série!  Vstupné 110 Kč

HRÁČ  Artvečer - FK

Litva, Lotyšsko, 2013, drama, thriller, 109 minut, přístupný od 15 let, titulky

Středa 20. srpna v 19.00 hodin

Vincentas je nejlepším lékařem záchranné služby, který má jednu silnou vášeň - gamblerství. Rychle vy-

dělané peníze ještě rychleji utrácí, a tak se brzy dostává do problémů. Rozjede tedy hru, kdy se záchranáři 

vsází mezi sebou o to, který z pacientů daný týden zemře. Jeho nová záliba se však nelíbí jeho milence 

a v sázce jsou nejen život a smrt, ale také láska.  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč

Na polovinu srpna chystá kino Oko něžný, vtipný, chytrý a melancholický fi lm plný krásy a lidskosti nazvaný 

Chlapectví.  Foto: archiv
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GODZILLA 3D  3D 

USA, 2014, sci-fi , akční, dobrodružný, thriller, 119 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Čtvrtek 21. srpna v 19.15 hodin

Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve fi lmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou 

existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí.  Vstupné 130 Kč

ŽELVY NINJA 3D  3D

USA, 2014, dobrodružný, fantasy, akční, komedie, sci-fi , mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23. a neděle 24. srpna v 17.15 hodin

Město New York ovládá všehoschopný Trhač (William Fichtner), jehož pozice vládce podsvětí je zcela ne-

otřesitelná, do dne kdy se v městské kanalizaci neobjeví čtyři obojživelníci s mimořádnými schopnostmi. 

Tam, kde jsou Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael, nesmí pochopitelně chybět ani zvědavá 

reportérka April, kterou si zahrála Megan Fox.  Vstupné 150 Kč

ŽELVY NINJA 

USA, 2014, dobrodružný, fantasy, akční, komedie, sci-fi , mládeži přístupný, titulky

Pondělí 25., úterý 26. a středa 27. srpna v 17.30 hodin Vstupné 120 Kč

OČISTA. ANARCHIE 

USA, 2014, horor, 92 minuty, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Pondělí 25. srpna v 19.30 hodin

Jednou za rok se americké ulice promění na 12 hodin v peklo. Nepracuje ani jedna ze složek záchranného 

systému a všechny zločiny včetně těch nejtěžších jsou legální. Téhle noci se říká Očista.  Vstupné 110 Kč

Želvy Ninja nabídne kino Oko v českém znění i s titulky.  Foto: archiv



32 Kino Oko

JOE 

USA, 2013, drama, 117 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Úterý 26. srpna v 19.30 hodin

Drsný příběh o přátelství. Joe Ransom (Nicolas Cage) není zrovna příjemným chlápkem, který by se hned 

s každým kamarádil. Je to horkokrevný tvrďák, který se často více než rozumem řídí vlastními instinkty. 

A ty ho bohužel už párkrát přivedly do křížku se zákonem a taky do basy. Premiérově byl snímek Joe 

uveden na fi lmovém festivalu v Benátkách, kde získali festivalové vavříny režisér David Gordon Green 

a představitel Garryho Tye Sheridan.  Vstupné 110 Kč

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ Artvečer - FK

USA, 1994, thriller, krimi, 154 minuty, přístupný od 15 let, titulky

Středa 27. srpna ve 19.30 hodin

Kultovní fi lm Quentina Tarantina. Oscar za nejlepší původní scénář. Zlatá palma za nejlepší fi lm. 

 Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč 

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE  Hrajeme pro děti

USA, 2014, fantasy, dobrodružný, drama, rodinný, 97 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 28. a pátek 29. srpna v 15.30 hodin

Dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny (Angelina Jolie) z klasického snímku společnosti Dis-

ney Šípková Růženka seznamuje diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté srdce 

proměnilo v kámen.  Vstupné 100 Kč

FAKJŮ PANE UČITELI 

Německo, 2013, komedie, 119 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 28., pátek 29., sobota 30. a neděle 31. srpna v 17.30 hodin

Z bývalého trestance se shodou okolností stane nejbláznivějšího učitel všech dob, který používá drastické, 

ale účinné metody, aby zkrotil neukázněné teenagery.  Vstupné 120 Kč

SEX TAPE 

USA, 2014, komedie, drama, 95 minut, přístupný od 15 let, titulky

Čtvrtek 28., pátek 29., sobota 30. a neděle 31. srpna v 20.00 hodin

Jay (Jason Segel) a Annie (Cameron Diaz) se rozhodnou povzbudit svůj desetiletý vztah natočením soukro-

mého videa. Nápad je to dobrý - ovšem jen do chvíle, než nahrávka přestane být soukromá.  Vstupné 130 Kč

Připravujeme: Dárce, Pošťák Pat, Století Miroslava Zikmunda, Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil, 

Dan Přibáň: Trabantem Jižní Amerikou. Festival fi lmů Stanleyho Kubricka. 

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.





MALUJEME EVROPU  
S

Nakresli obrázek a můžeš vyhrát postavičku Igráčka
a Igráčkovy hrací karty

Pravidla soutěže: 
Nakreslete a vymalujte Igráčka s dominantou země Evropské unie na vytištěné soutěžní výkresy. 
Účastníci jsou rozděleni do tří věkových kategorií:

Kategorie 0 – 5 let:
Soutěžící vymaluje Igráčka a dominantu země EU.

Kategorie 6 – 12 let:
Soutěžící vymaluje dominantu země EU a dokreslí Igráčka turistu, zvířátka, dopravní prostředky…

Kategorie 12 – 18 let:
Soutěžící nakreslí obrázek Igráčka na libovolném místě v Evropě podle vlastní fantazie.

Obrázky můžete dokreslit i doma. Na zadní stranu uveďte jméno, adresu, tel. číslo nebo e-mail. Vymalované 
obrázky odevzdávejte u pokladny šumperského muzea nebo v Informačním centru Šumperk. Vyhodnoce-
ní soutěže s předáním cen proběhne po skončení výstavy. Z každé kategorie bude vyhodnoceno 5 nejhezčích 
obrázků a autoři získají postavičku Igráčka a Igráčkovy hrací karty. Vítězné obrázky budou vystaveny v Infor-
mačním centru Šumperk, kde si také výherci převezmou ceny.

Výtvarná soutěž

ČR

10 let v EU

2. července - 28. září


