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K BÁSNI NA OBÁLCE

Jiří Brož

Jiří Brož, narozen ve Šternberku (1983), absolvent 
Gymnázia Zábřeh, posluchač Západočeské univerzity 
v Plzni a Manchester Metropolitan University, již něko-
lik let známý porotcům a příznivcům poetické soutěže 
Šumperský havran. Je držitelem několika literárních 
ocenění - Náchodské Prima sezóny, Literární akademie 
Josefa Škvoreckého, Ortenovy Kutné Hory a již zmíně-
ného Šumperského havrana. Je autorem nevydaných 
sbírek Noční poslech (2003), Zprávy tísňové (2005) 
a Malý konce světa (2007).

Po několika „srdcervoucích“ týdnech strávených 
s poezií Jiřího Brože se mi stále naléhavěji vracel verš 
z úvodu jeho druhé básnické sbírky Zprávy tísňové 
- kde bychom byli bez Beatles. Verš je to prostý a stejně 
jako Brouci v sobě ukrývá nálož nálad a asociací s čet-
nými odkazy na současnou anglickou hudební scénu. 
All you need is love - to je svatá čtveřice v sluchátkách, 
gauč na padesáti procentech těla, sebelítost, sebeironie, se-
beukájení… V těchto kulisách je rozehrán malý vesmír 
z já a ty, někdy prostý tak, až zaráží, jako třeba v básni 
Tahle maličká. Když je ale Jiří Brož donucen vstát a do-
jít pro lehké Lucky Strike, pak v Zámku jeho hlavy za-
čne pulzovat existenciální čip a spustí naléhavý alarm: 
„Šeptej Ezro / dřív než se výtah zastaví / a vyžene nás na 
opačný strany… / Šeptej za všech deset prstů / dnes četly 
tvoje tělo zprava do leva jako Talmud…“. Rád bych upo-
zornil i na dramatické pnutí v několika básních. Např. 
Medvídci, text s paranoidním podtextem, v němž jsem 
si osobně našel metaforu bezohledných nadnárodních 
korporací, měřících okolní svět jen a jen vlastním zis-
kem „…tenhle druh / stojí a padá / na skvělé organizaci 
/ dokonale se koordinují / a předvídají dopředu / každý 
další tah…“ 

Poetika Jiřího Brože zrcadlí dnešní společnost jako 
svět plastikových duší, kde je možné předplatit si co cítit. 
Občasné vulgarismy v jeho projevu jsou promyšlené, 
nikdy samoúčelné, útlocitně se nad nimi pohoršovat 
znamenalo by oddělovat poezii od života. Proměna 
citlivosti u nejmladšího z řady představovaných básní-
ků je citelná, podstatné ale zůstává, „protože všechno co 
v životě potřebuješ / je láska a valící se kameny / John & 
Paul & George & Ringo“. Aleš Kauer
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Před 480 lety
V roce 1528 jsou poprvé uváděny městské lázně, jejímž majitelem byl Jakob Bader (= lazebník). 

Až do 19. století se nacházely v dnešní Polské ulici, v místech fi rmy Grafotyp. 

Před 435 lety
V roce 1573 byly podány supliky šumperské židovské obce  panovníkovi, v nichž prosí o ochranu 

před zdejší městskou radou, která je chtěla vyhnat z města. Stalo se tak po morové epidemii v letech 
1571-1572, která si údajně vyžádala 1464 oběti a měli ji způsobit Židé. Ti nakonec byli nuceni 

opustit Šumperk po další morové nákaze v roce 1585.
   

Před 425 lety
29. července 1583 dal řešit císař Rudolf II. cizoložství Hanuše Tadlera,  Jáchyma Hogera a Jakuba Pfeila ze 

Šumperka. Bylo přikázáno jejich uvěznění, avšak s tím, aby to nebylo na újmu jejich zdraví. Podle doplňující 
zprávy žena, se kterou se toho dopustili již v Olomouci, „konec svůj vzala”. 

19. prosince téhož roku informoval podkomoří markrabství moravského císaře, že manželky obviněných 
prosí, aby jim byly tresty zmírněny, což panovník na přímluvu podkomořího patrně učinil.

 
Před 335 lety

Z roku 1673 pochází první zpráva o Měšťanské střelecké společnosti. První střelnice se nacházela 
v hradebním příkopu pod zámkem, tzn. někde v prostoru dnešního Husova náměstí.

Před 225 lety
V roce 1783 byla  na pozemcích tehdejšího velkolosinského panství  (na katastru Rapotína) 

založena osada Nové Domky.
 

Před 150 lety
V roce 1858 byl otevřen Schneiderův hotel (hotel Slovan), který jeho majitel, podnikatel, politik 

a starosta města Ferdinand Johann Schneider (1811-1885) později věnoval městu.

Před 105 lety
1. července 1903 byl zahájen provoz fi liální pošty na železničním nádraží.

Před 100 lety
V roce 1908 podal vicestarosta Ing. Gustav Oberleithner návrh na stavbu velké údolní přehrady 

v Koutech nad Desnou. Realizaci projektu zabránila 1. světová válka.

Před 70 lety
17. července 1938 byl odhalen v zahradě u menšinové školy v Temenici (u křižovatky

na Hrabenov) pomník T.G. Masaryka. Jeho pozdější osud je nejasný. 

Před 55 lety
V roce 1955 vyhořela po zásahu bleskem rozhledna na Háji. Postavena byla v roce 1934.

Před 40 lety
V roce 1968 otevřena byla nová budova dnešní Komerční banky.

-ách-

STALO SE V ČERVENCI
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S MOTÝLI SKLIDILI NA PRAŽSKÉM JARU OVACE

S mimořádným ohlasem se setkalo vystoupení Šumperského dětského sboru - Motýlů Šumperk 
na koncertě 63. mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Sbor, který v minulosti pře-

svědčil o svých kvalitách mimo jiné druhým místem v absolutním pořadí na „Montreux Choral Fes-
tival 2007“ nebo stříbrnou medailí z první světové olympiády dětských sborů „Choir Olympics Linz 
2000“, se představil pražskému publiku v mimořádné formě.

Program koncertu v sobotu 31. května v kos-
tele sv. Šimona a Judy přiblížil české skladate-
le 20. století ve dvou rovinách: v té první byla 
představena díla skladatelů vycházející z jejich 
vlastních inspirací, v té druhé se nechávali au-
toři inspirovat lidovou písní. Obě roviny byly 
nesmírně náročné na technickou i psychickou 
kondici sboru. Nutno však dodat, že Motýli 
podali mimořádný výkon. S jakou pozorností 

dokázali zpívat náročné skladby první poloviny, 
neodchýlit se intonačně a rytmicky ani o píď, 
a přitom neustále přesvědčovat posluchače o ra-
dosti, kterou jim zpívání přináší, bylo oprav-
dovým zážitkem. O skvělé atmosféře koncertu 
vypovídá i fakt, že Motýli přidávali hned čty-
řikrát. Hluboká poklona za tento úspěch patří 
sbormistrům Tomáši Motýlovi a Heleně Stoja-
níkové.  R. Janků

Vystoupení šumperských Motýlů v kostele sv. Šimona a Judy v rámci Pražského jara se setkalo s mimořád-
ným ohlasem.  Foto: ©Pražské jaro - Zdeněk Chrapek
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RREKONSTRUKCE SE ZDAŘILA DÍKY PŘÍKLADNÉ SPOLUPRÁCI

Náročnou rekonstrukcí prošel v uplynulých třech letech tzv. Pavlínin dvůr, jenž patří mezi nej-
významnější památkově chráněné objekty ve městě. Symbolickou tečkou za opravami, které 

přišly zhruba na čtyřiatřicet milionů korun, bylo slavnostní přestřižení pásky hned pěti nůžkami 
najednou.

„Všechny etapy rekonstrukce spojuje jedno 
hezké slovo, a to spolupráce. Ta vznikla před 
lety, když jsme v rámci jedné akce obešli se zá-
stupci kraje jako zřizovatele muzea celý areál 
a dohodli se na postupné opravě. Rád bych pro-
to Olomouckému kraji za spolupráci, která byla 
opravdu příkladná, poděkoval,“ řekl během 
slavnostního otevření Pavlínina dvora v rám-
ci Slavností města a Dnů Olomouckého kraje 
v sobotu 31. května šumperský starosta Zdeněk 
Brož a dodal, že „zkrášlit“ zbývá už jen fasádu 
novodobého jižního křídla, v němž sídlí Dům 
kultury. Na podzim se pak ve dvoře objeví čtyři 
nové stromy, a to červenokvětá forma jírovce, 
které nahradí dva skácené kaštany. Podle ná-
městka hejtmana Pavla Horáka opravy objektu 
i dvora podstatně zkvalitnily zázemí muzea. 

„Doufám, že lidé budou do areálu rádi přichá-
zet nejen za prezentací muzejních sbírek, ale 
i na další kulturní akce,“ uvedl Horák. Původně 
zamýšlené akce, které měly v tomto jedinečném 
prostoru již letos proběhnout, se ale bohužel 
neuskuteční a proběhnou v náhradních prosto-
rách. Na jaře založený trávník totiž snese velkou 
zátěž nejdříve za rok.

Proměnu tzv. Pavlínina dvora, jenž patří 
místní radnici, odstartovala v roce 2004 oprava 
fasády severního průčelí objektu, v němž sídlí 
Vlastivědné muzeum. Zhruba milionovou in-
vestici město zrealizovalo s půlmilionovou kraj-
skou dotací určenou na obnovu památek. O rok 
později místní radnice s pomocí evropských 
peněz ve výši 8,8 milionu korun a více než mi-
lionové dotace od Olomouckého kraje zrekon-

Pásku slavnostně přestřihli (zleva) hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík, jeho náměstek Pavel Ho-
rák, šumperský místostarosta Petr Suchomel, Barbara Zapletalová ze společnosti Regioprojekt Morava 
a Karel Freudmann z fi rmy Ekozis Zábřeh.                 Foto: -zk-
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Stav nádvoří a západního křídla tzv. Pavlínina dvora 
byl před rekonstrukcí značně neutěšený.  Foto: -zk-

struovala východní křídlo, ve kterém se kromě 
Galerie Šumperska nacházejí rovněž Regionální 
a městské informační centrum, přednáškový sál, 
Galerie Jiřího Jílka, G-klub a tříhvězdičkový Pen-
zion G. Loni zahájená etapa, která skončila letos 

v květnu a jež se zaměřila na samotné nádvoří, 
rekonstrukci západního křídla a vybudování no-
vých veřejných toalet, pak přišla městskou kasu 
na více než pět milionů korun, dalších 3,9 milio-
nu poslal do Šumperka Olomoucký kraj.   -zk-

Rekonstrukce proměnila nádvoří i západní křídlo 
k nepoznání.  Foto: -zk-

V sobotu 28. června se od 19:30 hodin usku-
teční v šumperském divadelním klubu Suteren 
Lounge koncert mladé  velkolosinské kapely      
Teens Jazzband. Hráči ve věku od 16 do 22 let, 
kteří na naší jazzové scéně působí již šestým ro-
kem, si na své další vystoupení pozvali jednak už 
své stálé hosty, Jiřího Sedláčka (klarinet) a Zdeň-
ka Bojka (trombon), ovšem klarinetovou sekci 
dále posílí Michal Zpěvák (Metropolitan Jazz-
band Praha) a trombonovou sekci Josef „Bažík“ 
Pavelka (J. J. Jazzmen Praha). 

S oběma pražskými hosty jste se na koncertech 
Teens Jazzbandu mohli již mnohokrát setkat, na-
příklad na Jazzových podvečerech v šumperském 
divadle. Michal Zpěvák se navíc jako host podílel 
i na nahrávání 3. CD Teens Jazzbandu (společně 
s kornetistou Bobem Zajíčkem). 

Avizovaný koncert v klubu Suteren Lounge na-
bídne tradiční jazz v netradičním pojetí, třeba už 
pro možnost zhlédnout tři klarinety a tři trom-
bony, které se budou v dixielandových úpravách 
vzájemně proplétat a doplňovat v množství im-
provizací, usměrňováni vedoucím hlasem jedné 

jediné trumpety a neodbytným drivem spolehli-
vé rytmiky. Těšit se můžete samozřejmě i na zpěv, 
a to i v podání jednoho z hostů. Sice jím nebude 
Michal Zpěvák, jak by příjmení napovídalo, ale 
Josef „Bažík“ Pavelka, ovšem vás, kteří jste toho-
to osobitého trombonistu ještě zpívat neslyšeli, 
jeho vynikající styl jistě mile překvapí, a vás, co 
už „Bažíka“ znáte, jistě nebude nutné dlouho pře-
mlouvat k návštěvě zmíněného koncertu.

Vstupné je volné, a co víc - z této akce si navíc 
určitě něco odnesete - dobrou náladu, pohodu 
a příjemný zážitek. -ich-

TEENS JAZZBAND A HOSTÉ ZAEXPERIMENTUJÍ 
V KLUBU SUTEREN LOUNGE

Teens Jazzband. Foto:  M. Bém
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IKLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI SE NESOU 
V MEZINÁRODNÍM DUCHU

Již druhý ročník festivalu Klášterní hudební slavnosti plánuje ve spolupráci s městem a místním 
Domem kultury na měsíc červenec Agentura J+D violisty Romana Janků, jež ve městě pořádá 

oblíbený cyklus koncertů Klasika Viva. Dějištěm bude, jak již název napovídá, klášterní kostel Zvěs-
tování Panny Marie, a to od 7. do 13. července.

„Letošní ročník se od loňského premiérového 
liší hned v několika věcech. Na pořádání koncer-
tů již nejsme sami, ale přizvali jsme ke spolupráci 
město a místní Dům kultury. Další novinkou je 
pak logo z grafi cké dílny fi rmy Janda Design, které 
bude festival provázet takřka na každém kroku,“ 
vysvětluje hlavní organizátor festivalu Roman 
Janků z agentury J+D, podle něhož se Klášterní 
hudební slavnosti již loni setkaly s velkým zájmem 
veřejnosti. „Byl to určitý pokus, zda Šumperk v lé-
tě něco tak neobvyklého skousne. Ukázalo se, že 
ano, což je pro město ta nejlepší vizitka,“ hodnotí 
Janků.

Zatímco loni hostil klášterní kostel hudebníky 
po tři večery, letos se v něm odehrají hned čtyři 
koncerty s mezinárodním obsazením. „Neskrývá-
me, že náš festival má velké ambice stát se jedním 
z nejrenomovanějších festivalů klasické hudby 
v regionu v tomto období,“ podotýká zakladatel 
letního festivalu. Do Šumperka podle něj přijedou 
umělci nejen z naší republiky, ale také ze Sloven-
ska, Polska a Maďarska. V pondělí 7. července se 
během koncertu k 330. výročí narození A. Vival-
diho představí smyčcový orchestr Barocco sempre 
giovanne a houslistka Iva Kramperová. O dva dny 
později budou stejné prostory patřit renesančním 

madrigalům v podání maďarského uskupení Ban-
chieri Singers, v pátek 11. července zde rozezní 
varhany v rámci Večera barokní hudby polský 
umělec Waclaw Golonka a festival uzavřou v ne-
děli 13. července slovenští Komorný sólisti Bra-
tislava. 

„Koncerty začínají v osm večer a jsou hodinové 
bez přestávky, což řadě lidí vyhovuje,“ podotýká 
Janků. Vstupenky si přitom již nyní mohou zájem-
ci koupit v Regionálním a městském informačním 
centru v pracovní dny od 9 do 17 hodin a v so-
botou od 9 do 13 hodin, tel. 583 214 000, a také 
u průvodkyň v suterénu radnice na náměstí Míru. 
„Sázíme zejména na zahajovací koncert k výro-
čí narození Vivaldiho. Doufám, že i kdyby měly 
padat kroupy, kostel zaplníme,“ říká s úsměvem 
Roman Janků, který se v budoucnu nebrání ani 
tomu, že by se koncertovalo také na jiných mís-
tech než v klášterním kostele. „Zatím chceme, aby 
festival tuto nádhernou památku oživil. Trošku 
nás ale omezuje prostor, větší tělesa by tak napří-
klad mohla vystupovat ve zrekonstruovaném Pav-
línině dvoře, který má díky uzavřenosti dobrou 
akustiku. To by nepochybně přineslo další oživení 
kulturního dění v turistické sezoně,“ domnívá se 
organizátor Klášterních hudebních slavností. -zk-

Pondělí 7.7.2008 - Koncert k výročí 330. let od narození A. Vivaldiho

Barocco sempre giovanne je komorní sou-
bor složený ze špičkových mladých hudebníků 
- absolventů a posluchačů konzervatoří v Pardu-
bicích, v Praze, brněnské JAMU a pražské AMU. 
Byl založen v roce 2004 v Pardubicích violoncel-
listou Josefem Krečmerem. Má za sebou celou 
řadu významných koncertů, nahrává na CD, 
vystupuje v televizi a pravidelně spolupracuje 
s Českým rozhlasem.

Mladí interpreti se věnují především hud-
bě mistrů evropského baroka, klasicismu a též 

hudbě soudobých autorů. Každý člen BSG je ne-
jen komorním hráčem, ale vystupuje na pódiích 
též jako sólista v některém z mnoha instrumen-
tálních koncertů, které má soubor v repertoáru.

Iva Kramperová (housle) započala svá stu-
dia na ZUŠ v Pardubicích, během jejíhož ab-
solvování získala několik významných ocenění 
na národních i mezinárodních soutěžích ZUŠ 
a mezinárodní Kocianově houslové soutěži. 
Během studia na Konzervatoři v Pardubicích 
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I získala ocenění na interpretačních soutěžích 
Konzervatoří ČR a J. Muziky, pravidelně vy-
stupovala na sólových recitálech a jako sólistka 
Komorní fi lharmonie Pardubice. Nyní je poslu-

chačkou AMU v Praze, aktivně se věnuje hře 
sólové i komorní, je sólistkou a stálou členkou 
renomovaného komorního souboru Barocco 
sempre giovane. 

Středa 9.7.2008 - Banchieri Singers (Maďarsko)

Banchieri Singers jsou vynikající maďarský 
vokální soubor, jehož členové prošli hudební ško-
lou Zoltána Kodályho. Tento šestičlenný ensem-
ble je vítězem několika soutěží po celé Evropě. 
Soubor se profesionalizoval na základě úspěchu 
ve španělské Tolose, kde se stal absolutním vítě-
zem. Repertoár obsahuje jak sakrální, tak světské 
skladby, od renesance přes současnou maďar-
skou hudbu až po úpravy populárních skladeb. 
Na svém kontě mají 7 CD. Banchieri Singers. 

Pátek 11.7.2008 - Waclaw Golonka - varhany (Polsko)

Waclaw Golonka v roce 1993 absolvoval na 
Hudební akademii v Krakově obor varhany, v ro-
ce 1996 ukončil studia na Hochschule für Musik 
ve Vídni. Rozvoj jeho umělecké osobnosti ovliv-
nila účast na mistrovských kurzech vedených 
světoznámými varhanními virtuózy - J. Guillou, 

L. Lohmann, M. Schneider, M. Radulescu                             
a L. Rogg. Získal 2. cenu v Mezinárodní hudební 
soutěži Pražské jaro 1994, ve které mu byla uděle-
na také cena za nejlepší interpretaci české soudobé 
skladby. Je držitelem 3. ceny soutěže Musica sac-
ra v Norimberku 1995 a vítězem soutěže UNISA 
v Pretorii v Jihoafrické republice 1998.

Repertoár Waclawa Golonky obsahuje díla od 
raného baroka po současnost. Koncertoval v řadě 
míst Evropy, v Jižní Africe a v Koreji při příležitosti 
kolaudace nových varhan fi rmy Schuke Berliner 
Orgelbauverkstatt. Uskutečnil četné nahrávky pro 
Rakouský rozhlas ORF ve Vídni, Bavorský roz-
hlas, Holandský rozhlas NOS Hilversum a Český 
rozhlas. Waclaw Golonka je uměleckým ředitelem 
festivalu hudby J.S. Bacha ve svém rodném městě. 
Věnuje se také pedagogické činnosti na Gymnáziu 
Jana Nerudy v Praze a na Hudební akademii v Kra-
kově.

Neděle 13.7.2008 - Komorný sólisti Bratislava (Slovensko)
Soubor Komorní sólisti Bratislava vznikl v ro-

ce 1990 na Vysoké škole múzických umění v Brati-
slavě a za krátký čas své existence se etabloval jako 
jeden z předních souborů svého druhu na Sloven-
sku. Od roku 2000 působí v orchestru jako kon-
certní mistr slovenská houslistka Ivana Pristašová.

Orchestr KSB pravidelně koncertuje na mno-

ha domácích pódiích a významných hudebních 
festivalech na Slovensku i v zahraničí. Jako sólis-
té účinkovali s orchestrem KSB mnozí koncertní 
umělci, např. - Robert Cohen - violoncello (Velká 
Británie), Milan Turkovič - fagot (Rakousko), Pa-
tricija Kopatchinskaja - housle (Rakousko), Václav 
Hudeček - housle (ČR) a další.

Waclaw Golonka. Foto: archiv
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APOMOZTE DOPLNIT VÝSTAVU O ODSUNU ČSL. VOJÁKŮ 
ZE ŠUMPERKA V LETECH 1938 A 1968

„Osudové osmičky“ se v letech 1938 a 1968 tragickým způsobem „podepsaly“ také na českosloven-
ských vojenských posádkách, které byly umístěny v šumperských kasárnách. Po Mnichovské do-

hodě, podepsané 29. září 1938, bylo okamžitě rozhodnuto, že Šumperk opustí zdejší 13. pěší pluk, který se 
postupně přesunul do Boskovic, kde byl v následujícím roce 1939 na několik let zlikvidován.

Kronikář pluku zaznamenal, že evakuace šum-
perských kasáren trvala čtyři dny: „6. října jako 
poslední a nejdražší poklad pluku byl s patřičnými 
vojenskými poctami odnesen plukovní prapor. Čestná 
rota s hudbou nastoupila v 17 hod. na kasárenském 
dvoře a za hraní hymny „Božích bojovníků“ byl vy-
nesen prapor pluku. Řízné povely velitele čestné roty 
npor. pěch. Fr. Heřmánka byly posledními vojenskými 
povely v Šumperku.“ 

O třicet let později, takřka na den přesně, 
9. října 1968, odešel ze Šumperka 60. tankový 
pluk. Předcházela tomu srpnová okupace Čes-
koslovenska vojsky Varšavské smlouvy a násled-
né ujednání vojenských delegací Čsl. armády 
a ozbrojených sil SSSR vedených ministry obra-
ny ve dnech 16.-17. září 1968 v Mukačevu na 
Podkarpadské Rusi. Na základě toho byl rozka-
zem ministra národní obrany z 28. září 1968 vy-
dán rozkaz, v němž bylo mimo jiné stanoveno, 
že se 60. tankový pluk přemístí ze Šumperka do 
Kežmaroku. Okamžitě poté přijela do Šumper-
ka vojenská delegace vedená generálem Vasilem 
Valo, která oznámila ministrův rozkaz a požá-
dala o setkání s manželkami vojáků. Večer se 
v kasárenském kinosále na 130 žen dozvědělo, 
že jejich manželé budou s útvarem přemístěni ze 
Šumperka jen na několik měsíců a do jara příští-
ho roku se sem opět vrátí. Ženy tomu nevěřily 
a ihned vyslaly do Prahy k ministrovi národní 
obrany tříčlennou delegaci. Marnost nad mar-
nost! V následujících dnech, týdnech, měsících 
a letech byla postižena snad každá rodina šum-
perských vojáků z povolání. Mnozí museli z ar-
mády odejít, mnozí raději odešli dobrovolně, 
zhroutila se mnohá manželství, děti přišly o ro-
dinné zázemí, jeden z příslušníků štábu pluku 
ukončil život sebevraždou...    

Toto vše by měla zachytit a nastínit výstava, kte-
rou chystá v říjnu tohoto roku Vlastivědné muzeum 
v Šumperku se šumperským městským úřadem. 

Použity budou dokumenty získané v Ústředním 
vojenském archivu v Praze a exponáty zapůjčené 
v Armádním muzeu Žižkov. Realizátoři výstavy 
by uvítali pomoc veřejnosti, zejména v zapůjčení 
fotografi ckých, obrazových a jiných dokumentů 
a předmětů, které se vztahují k odsunu čsl. vojáků 
v letech 1938 a 1968 ze šumperských kasáren. Jsme 
připraveni okamžitě vytvořit kopie zapůjčených 
snímků a jejich bezprostřední vrácení, lze dohod-
nout i podmínky případného zapůjčení dokumentů 
a dobových předmětů. Jména poskytovatelů budou 
pochopitelně umístěna u vystavených exponátů.  
Kontakt: Z. Doubravský, VM v Šumperku, Hlavní 
třída 22, 787 31 Šumperk, tel.: 583 217 070. D. Po-
lách, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, 
tel.: 583 388 688, 721 670 287. -polách-  

Odsun 60. tankového pluku ze Šumperka do Kež-
maroku v říjnu 1968.  Foto: archiv MěÚ
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4. července 1908 (před 100 lety) se narodil v Bohdíkově Ladislav Navrátil, příslušník vojenské 
hudby 13. pěšího pluku v Šumperku, později člen šumperské městské hudby i její vedoucí (ze-
mřel 25. července 1984 v Šumperku).

7. července 1883 (před 125 lety) se narodil v Praze Otto Horpynka, středoškolský profesor 
v Šumperku, v letech 1925-1935 poslanec Národního shromáždění za německou nacionální stra-
nu (DNP), po roce 1935 se postavil proti Henleinově SdP (zemřel 30. ledna 1938 v Šumperku).

7. července 1938 (před 70 lety) zemřel v Šumperku Hans Kaulich, učitel na německé měšťance 
v Šumperku a profesor učitelského ústavu v Brně, od roku 1913 na odpočinku v Šumperku, sbor-
mistr pěveckého spolku a organizátor šumperského hudebního života (narodil se 30. listopadu 
1855 ve Staré Vsi na Bruntálsku).

11. července 1868 (před 140 lety) se narodil v Šumperku Dr. Max Oberleithner, hudební skla-
datel, kapelník divadel v Teplicích a Düsseldorfu, autor několika oper, od poloviny 30. let spo-
lečník rodinné textilní firmy v Šumperku.

23. července 1888 (před 120 lety) se narodil v Bartoňově Edvard Kubíček, učitel v Dolních Stu-
dénkách a Šumperku, severomoravský národní a kulturní pracovník, zakladatel českého školství 
v Šumperku (zemřel 21. srpna 1921 v Šumperku). -zf-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

O Vančurově ulici přinesl základní informace 
dr. František Spurný již v Proměnách v listopadu 
1985. Věnoval se však zejména stavbě sirotčince, 
jenž se nacházel v objektech stojících u Temen-
ce a který vznikl zejména zásluhou sourozenců 
Marie Wichtelové a Johanna Ferdinanda Schnei-
dera, kteří byli zejména za tuto dobročinnost pro 
rodné město jmenováni čestnými občany Šum-
perka. Sirotčinec (Waisenhaus) byl slavnostně 
otevřen 1. října 1876 a toho dne vznikla i nová 
ulice Waisengasse („Sirotčí ulice“), jejíž název 
byl změněn v roce 1945 na Vančurovu. Tehdy to 
však  byl teprve začátek skutečné ulice, protože 
kromě dvou objektů sirotčinců a malého domku 
vedle nich zde stál na protější straně jen objekt 
nazývaný zámeček, patřící spíše do dnešní Hav-
líčkovy ulice. 

Na mapě Stabilního katastru z roku 1834 
zde není zaznamenána dokonce ani polní cesta 
a prostor pokrývala pole a zčásti zahrady. Mís-
to pouze protínala polní cesta korespondující 

s dnešní ulicí B. Němcové. Tento stav trval ne-
jen ještě v době otevření sirotčince, ale je mož-
no ho doložit na katastrální mapě města z roku 
1894. Už tehdy patrně vznikl záměr zástavby 
této části Šumperka. V roce 1893 byl založen 
Spolek pro stavbu levných bytů, který na začát-
ku 20. století zahájil výstavbu činžovních domů 
v této ulici. Plány zpracovali mimo jiné stavi-
tel Anton Schwestka a nadějný mladý stavitel 
Franz Hloch, který postavil například i krásný 
secesní dům v dnešní ulici Gen. Svobody (ved-
le Finančního úřadu), který se zanedlouho za-
skví po rekonstrukci v plné nádheře. Když se 
k akci Spolku pro stavbu levných bytů přidaly 
i soukromé osoby, zejména stavitel Ing. Wil-
helm Krejčí, který zde postavil a později prodal 
celkem šest domů, nebylo divu, že již v roce 
1911 zde stálo třiatřicet velkých činžovních 
objektů. Dalších devět domů přibylo na konci 
ulice směrem k dnešní Zábřežské ulici do kon-
ce dvacátých let 20. století.  -ách-
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Dnešní Vančurova ulice - pohled ze strany od ulice Zábřežské. Starší fotografi e vznikla přibližně před 
rokem 1915. Na levé straně fronta domů, které projektoval a postavil Ing. Wilhelm Krejčí.  
 Nové foto J. Pavlíček 2008
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Návnady slunce, které „nahodili“ v Galerii mladých místního muzea šumperští básníci, se se-
tkaly s velkým ohlasem. Posluchači se do těchto komorních prostor první červnový pátek téměř 

nevešli. Již druhý poetický večer uspořádal ve spolupráci s místní knihovnou Aleš Kauer, z jehož 
dílny pocházejí titulní strany Kulturního života Šumperka. Kauerovy manipulované fotografi e na 
nich doplňují právě verše místních básníků.

Druhé setkání s umělci slova přiblížilo tvorbu 
nevšední trojice – spisovatele a básníka, „pohád-
kového dědečka“ Miroslava Kubíčka, hudební-
ka-nehudebníka, básníka-nebásníka a umělce 
„mnoha tváří“ Tomáše Reinera, jenž současně 
celý pořad hudebně doprovázel, a konečně „ča-
roděje“ Adama Suchého, jehož básně předne-
sl Aleš Kauer. Hostem večera byl i bohemista 
František Všetička, jenž zasvěceně hovořil nejen 
o Jiřím Wolkerovi, ale také o Vilému Nezbedovi. 
Příjemná hodinka tak velice rychle utekla a ti, 
kteří přišli, si určitě nenechají ujít zářijové autor-
ské čtení, na němž se představí Jiří Brož, Zdeněk 
Kašpar a Zdeněk Gába. -zk-

Hudebník a textař Tomáš Reiner četl své verše, 
hrál na kytaru a zpíval.  Foto: -zk-

„Jsem rád, že slova stále fungují, že s nimi můžeme zápasit i mazlit se,“ řekl Miroslav Kubíček, který na 
červnovém setkání přečetl ukázku z chystaných Pradědových pohádek.  Foto: -zk-
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STARTUJE FESTIVAL HRNEČKU PAŘ

Jubilejní desátý ročník festivalu nazvaného Hrnečku pař odstartuje již zítra. Kulturní a umělecká 
akce, jejíž počátky spadají do roku 1995, se zaměřuje na místní a regionální scénu a nekomerční 

kulturu. Mezi umělci i veřejností se tak každoročně těší velké oblibě. 

„Hrnečku pař se zaměřuje především na autor-
ské projekty, na hudebníky a kapely, hrající vlastní 
písně a skladby, divadla s vlastním scénářem či 
režií, autorské čtení poezie a výtvarné projekty,“ 
říká organizátor festivalu Karel Cvrk. Od svých 
počátků podle něj preferuje také mladé tvůrce 
z řad studentů, přináší multikulturní vlivy v po-
době etnické hudby a world-music a zaměřuje se 
též na menšinové a alternativní styly. Původně 
jednodenní studentská recesistická akce se během 
šesti let rozrostla do nebývalých rozměrů, takže ji 
tehdy organizátoři rozprostřeli do dvou víkendů. 
„Po šestém ročníku se mi ale již nedostávalo fi -
nancí, času a energie, takže se Hrnečku pař začalo 
umenšovat a nakonec na se na tři roky úplně ztra-
tilo, což mnozí šumperští fandové umění i umělci 
samotní těžce nesli,“ vzpomíná duchovní „otec“ 
festivalu. 

Oživení nastalo loni, kdy Hrnečku pař hostil 
po dva dny šumperský H-club. „Tradice zůstala 
zachována, a tak se jeden den odvíjel v pařebním 
duchu a druhý byl ve znamení poezie, alternativní 
hudby a world music. Nechyběly ani orientální ta-
nec a ohňová show. To vše znamenalo pro festival 
velkolepý návrat a dosvědčilo, že žádná jiná akce 
v Šumperku ho zatím nemohla nahradit,“ soudí 
Cvrk a prozrazuje, že během devíti ročníků na-
bídli organizátoři návštěvníkům přes sto padesát 

hudebních a více než čtyři desítky divadelních vy-
stoupení, recitace autorské poezie, četby autorské 
prózy a výstavy výtvarných děl.

Dějištěm letošního desátého ročníku, který 
bude probíhat od čtvrtku 26. do neděle 29. června 
a jenž přinese hned několik novinek, budou opět 
prostory H-clubu a také klub Suteren v budově di-
vadla. Ve čtvrtek tak v 18 hodin odstartuje před H-
clubem „Večer mladých kapel“. „Na prvním dnu 
to rozpaří hlavně skvělé mladé kapely, které dopo-
sud na Hrnečku pař nehrály, s výjimkou hvězdy 
šumperského hudebního života Dying Passion,“ 
prozrazuje organizátor festivalu. O den později, 
v pátek 27. června, se ve stejném prostoru odehraje 
„Jubilejní večer“, během kterého od sedmé večer-
ní zahrají kapely, jež během posledních patnácti 
let nejvíc ovlivnily hudební dění ve městě. Sobota 
28. června se pak ponese ve znamení „Alternativ-
ního a etno večera“, který od 18 hodin představí 
hudebníky neotřelých stylů. Zatímco minulý roč-
ník se zaměřil na etno a world-music, letošní rok 
připomene více alternativní styly. Tři kapely ve-
čera budou tentokrát ve stylu SKA, který pochází 
z Jamajky a našel si příznivce po celém světě. „Po-
etický, písničkářský večer a výstava“, jež začínají 
v 19 hodin v klubu Suteren, pak v neděli 29. červ-
na jubilejní ročník festivalu Hrnečku pař uzavřou. 
 -zk-

ROZHLEDY Z RADNIČNÍ VĚŽE 
2. července - 31. srpna:  Po-Pá, Ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod. 

Rozhled z věže každých 30 minut od stanoviště průvodců v suterénu radnice (vchod od morového 
sloupu). Poslední prohlídka začíná půl hodiny před koncem otevírací doby. 

Sobota pouze 5., 12. a 26. července, 9., 16. a 23. srpna.

PROCHÁZKOVÉ OKRUHY MĚSTEM
„Procházka ze 13. do 21. století“ „Kde žily čarodějnice“ * „Malá Vídeň“

2. července - 31. srpna: Po-Pá, Ne 9.00-12.00 hod., 13.00-17.00 hod. 
Procházky se zahajují každou lichou hodinu od lavičky vzkazů před radnicí. Poslední prohlídka začíná 

dvě hodiny před koncem otevírací doby. Sobota pouze 5., 12. a 26. července, 9., 16. a 23. srpna.



12

S
E

V
E

R
, 

G
A

L
E

R
IE

 J
. 

JÍ
L

K
A POLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 26. června od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné  35 Kč

Čtvrtek 10. července od 14 hodin     
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.       Vstupné 35 Kč 

Klub fi latelistů a mateřské centrum Babouček nejsou v době prázdnin v provozu.
Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 583 211 766.

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Milan Sklenář (r. 1941)/„Zdi“

Už i minulá výstava okruhem autorů a časovým 
vymezením bezděčně připomněla zdejší situaci po 
srpnové invazi. Milan Sklenář jako východisko z ní 
volil emigraci a spolu s Viktorem Kolářem odešel do 
Kanady. Zatímco se Kolář domů do Ostravy později 
vrátil, Milan zůstal a po několika letech, prožitých 
mezi hippies bez prostředků a v radosti ze svobody, 
našel tam sám sebe. Teprve v Montrealu a následně 
i v New Yorku studoval v oborech fi lmu a fotografi e, 
včetně dějin umění, a stal se fotografem. Od roku 
1985 je i galeristou v Gallupu, v barvitém prostře-
dí Nového Mexika s převahou indiánů a míšenců, 
kde žije a působí na univerzitě. Šumperskou výstavu 
zprostředkoval Lubomír Janečka, sochař, jehož su-
gestivní kresby patřily v galerii k vrcholným. Pozna-
li se na první Lubošově výpravě do pouští v Utahu.

Od kanadských počátků, i v New Yorku a Los 
Angeles, stejně jako při výjezdech do Mexika a na-
konec i v Gallupu, všude tam dominuje civilnímu 
podání Milanových snímků živý zájem o člověka 
v jeho prostředí. A přece v ucelených cyklech fo-
tografuje i krajinu bez lidí, ať už pouště přírodní 
nebo umělé, samotu periferie s opuštěností oken 
a dveří..., tichou trpělivost zraňovaných zdí. Ostat-
ně jejich výmluvné kulisy rámují i Milanovy motivy 
pouliční. Samy zdi, přiblížené na dotyk a s detai-
ly v hlavní roli, svou pamětí vypovídají o věčném 
opakování příběhu života, který se v nich odehrál 
a do nich otiskuje. Rozkvetlá krása jizev drolení 
a pomalého rozpadání jejich povrchů dává tvar vi-

zím a skrytým významům, kterými nepřítomný ži-
vot zrcadlí. Střídmě vyvážená souhra světla a stínů 
hmoty s cíleně laděnou barevností výsledný účinek 
snímků násobí.

Výstava necelé dvacítky velkých barevných sním-
ků zdí z posledních dvou let, zahájená za přítom-
nosti autora ve středu 2. července v 18 hodin, potrvá 
až do neděle 3. srpna. Jste zváni i na setkání s ním.
 Miroslav Koval
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Každý čtvrtek v červenci v G-klubu
JÓGALATES
Pravidelné cvičení o prázdninách pod vedením zkušené lektorky Květy Jordánové. Více informací 
na tel.č. 583 363 038 nebo 777 652 073.

Pátek 11. července od 20 hodin v Bohutíně v areálu Pod Zbovou
Turbo, Petr Bende a band
Klasická agrocková zábavovka Turbo a její legendární hity se k nám vracejí po dvou letech! Turbo 
má v Bohutíně vždy skvělé a početné publikum, které se může tentokrát těšit i na laureáta druhé 
řady soutěže Česko hledá Superstar Petra Bendeho s kapelou. Také on s sebou přiveze nabitý arzenál 
hitů, mimo jiných zazní skladby Anděl perutí mách, Nad horů svítá či Zaklínám své moře. 
 Vstupné v předprodeji 140 Kč, v den koncertu 190 Kč

II. klášterní hudební slavnosti Šumperk
Pondělí 7. července od 20 hodin v klášterním kostele
A. Vivaldi - Čtvero ročních dob - koncert k 330. výročí narození A. Vivaldiho
Účinkuje Barocco sempre giovane (smyčcový orchestr) se sólistkou Ivou Kramperovou na housle.  
 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den koncertu 170 Kč

Středa 9. července od 20 hodin v klášterním kostele
Večer vokální hudby
Účinkuje Banchieri Singers z Maďarska. Na programu jsou renesanční madrigaly a nejen to... 
 Vstupné v předprodeji 130 Kč, v den koncertu 150 Kč

Pátek 11. července od 20 hodin v klášterním kostele
Večer barokní hudby
Účinkuje hráč na varhany Waclaw Golonka z Polska. Na programu jsou skladby významných před-
stavitelů varhanní hudby doby baroka, jako jsou Brixi, Seger, Kuchař, Bach, Buxtehude či Surzyński. 
 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den koncertu 120 Kč

Neděle 13. července od 20 hodin v klášterním kostele
Večer s komorním orchestrem
Účinkují Komorný sólisti Bratislava. V programu zazní díla Bacha, Andriesena a dalších. 
 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den koncertu 170 Kč

Pátek 15. srpna od 20 hodin v Bohutíně v areálu Pod Zbovou
Alkehol, Törr, Doga, Confession
Rocková smršť v podání špičkových tuzemských souborů! Na jevišti bohutínské arény se vystřídá 
trojice úspěšných a populárních formací, které nenechají taneční parket ani na chvíli vydechnout. 
A aby toho nebylo málo, drsný hudební večírek zahájí provinční úderníci Confession, kteří uvedou 
nové skladby z debutového alba Kruháč.  Vstupné v předprodeji 140 Kč, v den koncertu 190 Kč

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN
15. srpna ALKEHOL, TÖRR, DOGA, CONFESSION
29. srpna MADNESS PARTY VOL. XI. 



14

K
U

R
Z

Y
 V

 D
K D 123

Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 29. června 
Krajiny bez nebe - soubor ze sbírky manželů Třeštíkových, obrazy osmi malířů z let 1970 - 1989
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 2. července do 3. srpna
Milan Sklenář/„Zdi“, barevné fotografi e
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 2. července v 18 hodin za přítomnosti autora. Výstavu i celý program 
Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

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

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY 
V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2008/2009

▶ POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Aerobic
Dynamické cvičení při hudbě, různé formy aerobicu, posilování a strečink.
Bodybuilding
Kondiční cvičení, formování těla, tvarování postavy, zpevnění břicha, hýždí a boků, horních i dolních 
končetin se zařazenými zdravotními cviky na zpevnění svalů kolem páteře.
Cvičení s míči
Cvičení na velkých míčích a s overbally s využitím techniky Pilates.
Dopolední cvičení pro seniorky
Kondiční cvičení kombinované se zdravotním tělocvikem.
Kalanetika
Cvičení pro zdraví a kondici.
Pilates
Cvičení k formování těla spojené s dýcháním (vhodná i pro muže).
Jóga pro začátečníky
Jóga všech věkových kategorií pro ženy i muže.
Jóga pro pokročilé
Jóga všech věkových kategorií pro ženy i muže.
Jógalates, jógalates pro začátečníky
Kombinace jógy a Pilatesovy metody.
Power jóga
Dynamická jóga posilující kardiovaskulární soustavu, souměrně protahuje celé tělo.
Rehabilitační cvičení s prvky jógy (s rehabilitační sestrou)
Cvičení posilující a protahující celé tělo, vyrovnává svalové dysbalance, zlepšuje fyz. a psych. koordinaci.
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Zdravotní tělocvik, kurz speciálního cvičení s prvky jógy určený těm, kteří mají problémy 
s páteří.

▶ POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Sportovní přípravka pro děti od 4 do 6 let
Základy gymnastiky a juda, všeobecná sportovní průprava.
Sebeobrana pro začátečníky
Základy sebeobrany s prvky juda pro děti od 6 do 15 let.
Judo pro absolventy sebeobrany
Pokračování sebeobrany, neregistrované páskování výkonnostních stupňů.
Pohybová výchova s tanečními prvky pro děti od 4 do 6 let
Pohybovka s hudbou, rytmika, něco z baletní průpravy, hry, držení těla.
Dětská jóga
Jóga pro děti od 6 do 10 let.
Jóga pro rodiče s dětmi 
Jóga pro děti od 4 do 6 let a jejich rodiče.

▶ TANEČNÍ KURZY
Kurzy dětského společenského tance
Výuka společenských tanců pro děti od 6 let, celoroční kurz.
Kurz tance pro mládež
Tradiční výuka společenských tanců pro mládež středních a učňovských škol.
Taneční pro dospělé, začátečníky i pokročilé
Kurz pro začátečníky i pokročilé, pro manželské i přátelské páry.

▶ JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina pro středně pokročilé
Angličtina pro začátečníky
Angličtina 2. ročník
Němčina pro začátečníky
Němčina pro mírně pokročilé
Francouzština pro začátečníky
Francouzština 3. ročník
! Nové kurzy !
Španělština pro začátečníky
Ruština pro začátečníky
Ruština pro mírně pokročilé

Přihlášky do všech kurzů, včetně plateb kurzovného, přijímáme od 25. srpna do konce září 
v kanceláři č. 1 v patře jižního křídla Domu kultury Šumperk v čase:
Po, St, Čt 8-11, 14-17; Út 14-17 hodin. Přihlášky do tanečních kurzů J. Hrubého můžete společně 
s kurzovným odevzdat na stejném místě do stejného termínu, nejlépe první dva týdny v září.

Bližší informace na www.dksumPerk.cz a na telefonním čísle 583 363 038 nebo 777 652 073, 
případně e-mailu knapkova@dksumperk.cz nebo u tanečního mistra Jiřího Hrubého na čísle 
606 819 727. 
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▶ Karel Jaromír Erben, Vendula Borůvková: Kytice (balada) 
 Premiéra 27. září 2008, režie Ondřej Elbel

První „velká“ premiéra sezony představí na jevišti Divadla Šumperk klasiku české literatury. Jedna z nejvý-
znamnějších básnických sbírek české historie, Erbenova Kytice, se již dočkala několika divadelních zpraco-
vání, zřejmě nejznámější úprava pochází z pera Jiřího Suchého. Pro šumperské divadlo ovšem vzniká zcela 
nová a originální adaptace.

Nepůjde o vyčerpávající převyprávění všech Erbenových balad sebraných do známé knihy. Na jevišti se 
zhmotní některé balady, např. Poklad, Vodník, Polednice, Svatební košile nebo Dceřina kletba. Všechny 
budou zastřešeny jedním příběhem, který diváky provede celým ročním cyklem - začínat i končit bude 
o Velikonocích. Jsou to osobní příběhy a intimní dramata, jejichž atmosféra evokuje českou, nebo ještě lépe 
slovanskou kulturní a národní tradici a původní pohanské mýty. Balada umožňuje přinést do příběhu nad-
přirozené bytosti, jichž je slovanské bájesloví plné. Dalším důležitým motivem je úloha matky, udržovatelky 
rodu. Skoro v každé básni je ústřední postavou žena.

Soubor čerpající z lidových pověstí, který poprvé vydal Erben v roce 1853, se určitým způsobem dotýká 
viny a trestu nebo porušení mravního řádu apod. Forma jednotlivých balad zároveň čerpá z rytmu lidových 
písní. Hudební složku pro šumperskou inscenaci vytvoří držitel několika významných ocenění za scénickou 
hudbu Petr Hromádka. 

▶ Karel David a kol.: Hvězdy na vrbě (hudební retrokomedie) 
 Premiéra 22. listopadu 2008, režie Józef Czernecki

Big-beatový retromuzikál přinese na scénu šumperského divadla atmosféru šedesátých let minulého sto-
letí. Atmosféru doby, která občas voněla svobodou i uprostřed země sešněrované komunistickým režimem. 
Spíše než doba je ovšem důležitější cosi, co můžeme nazvat generačním soubojem. Toto téma je totiž věčné 
a v různých obměnách se v životě objevuje dodnes. Hvězdy na vrbě přinášejí příběh, ve kterém se střetává 
mládí plné ideálů s generací rodičů, kteří už na ideály rezignovali. Mládí, které má touhu dotknout se hvězd, 
naráží na „starce“, kteří už vědí, že by se o hvězdy mohli popálit... 

Příběh začíná v tělocvičně, kde skupina středoškolaček nacvičuje vystoupení, které má předvést v rám-
ci jakéhosi nepodstatného výročí. Přijet sem má prý kromě nejrůznějších pohlavárů také samotný Karel... 
Dospívající dívky plné života a touhy po svobodě se najednou musejí utkat s nesmyslnými pravidly, mezi něž 
patří např. zákaz vystupování v kalhotách nebo napodobování Marylin Monroe jakožto symbolu zkaženosti 
západního světa.

Zřejmě nejpopulárnější inscenace v dějinách brněnského HaDivadla měla premiéru už na konci roku 
1992, ovšem má co říci dodnes. Na jevišti se objeví živá kapela, která zahraje hity jako Pátá, Tak krásná, 

DIVADELNÍ SEZONA 2008/2009

PŘEDPLATNÉ NA SEZONU 2008/2009 LZE VYŘÍDIT NA OBCHODNÍM 
ODDĚLENÍ DIVADLA, TELEFONEM I ELEKTRONICKY

Obchodní oddělení divadla se přestěhovalo 
do kanceláře přístupné hlavním vchodem diva-
dla z Komenského ulice. Ke vstupu pro klienty 
zde slouží zřetelně označený zvonek. Pokud by 
občané přesto bloudili, na vrátnici divadla jim 
bude vše podrobně vysvětleno. Telefonní linky 
do obchodního oddělení jsou 583 214 061, kl. 
21 a 583 214 061, kl. 45.

Pro zájemce o divadelní předplatné jsou na 
vrátnici divadla a v Městském informačním 
centru k dispozici brožury, které obsahují i při-
hlášku s veškerými informacemi. Tu je možno 
odevzdávat až do konce září, případně lze před-
platné vyřídit telefonicky na výše uvedených 
číslech nebo osobní návštěvou či e-mailem na 
adrese zetochova@divadlosumperk.cz. -vz-
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Dominik, Oliver Twist apod. Režie se ujme Józef Z. Czernecki, který již s Divadlem Šumperk spolupracoval 
při přípravě her Jo, není to jednoduché... a Hotel Modrá hvězda.

▶ Ladislav Klíma, Arnošt Dvořák: Matěj Poctivý (satirická komedie) 
 Premiéra 24. ledna 2009, režie Ondřej Elbel

Co se stane, když je pod podlahou bytu, kam se právě nastěhoval prostinký posunovač rafi í u hodin, 
trezor se státním pokladem? Navíc, když je trezor vybaven nedobytnými dveřmi, ovšem na zabezpečení 
jeho stropu už nezbyly peníze. Není divu, že se okamžitě objeví někdo, kdo by rád Matěje zneužil a jeho 
prostřednictvím majetek nedozírné hodnoty získal. Matěj se nakonec rozhodne poklad ukrást... Ale ten, kdo 
zcizí velkou sumu, nemusí být nutně okolím považován za zloděje. Ten, kdo má peníze, má především moc 
a není vyloučeno, že se může stát třeba vůdcem národa. Když už má všechny národní peníze...

Komedii Matěj Poctivý napsali společně Ladislav Klíma a Arnošt Dvořák. Premiéra se odehrála v praž-
ském Stavovském divadle 22. února 1922. Téma korupce a úplatnosti politiků a satira na soudobou společ-
nost byly ovšem natolik šokující, že hra na repertoáru dlouho nevydržela. Kompromisem byla okleštěná 
(a neúspěšná) verze uvedená v listopadu roku 1923 pod názvem Matějovo vidění.

Inspirace lidovými báchorkami a jejich symbolismem přivádí na scénu i dvě postavy, které svádějí boj 
o Matějovu duši, a tím otevírají i téma svobody člověka - na jedné straně materialistický Čert a na straně 
druhé naivní Světluška, pro niž znamená svobodu pouze odmítnutí veškerých pozemských statků.

Témata a motivy obsažené v Klímově a Dvořákově satirické hře jsou neustále velmi aktuální a mají co říci 
i současnému divákovi. Šumperské divadlo se vrací k původní verzi Matěje Poctivého.

▶ Vladimír Körner, Vendula Borůvková, Ondřej Elbel: Zánik samoty Berhof (drama) 
 Premiéra 14. března 2009, režie Petr Štindl

Novela Vladimíra Körnera má k šumperskému divákovi blízko. Především proto, že autor situoval děj na 
tehdejší česko - německo - polské území, na místo nacházející se nedaleko Šumperka. 

Kniha kolísá kdesi mezi baladickou prózou a dobrodužným příběhem, který vypráví o neklidné době 

V klasické české pohádce Princezna Pampeliška, která bude první premiérou nadcházejíci sezony, se 
kromě jiných představí Petr Komínek a Petr Jeřábek.  Foto: J. Kalabis
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s tím, že hitlerovský režim padl. Právě taková skupina, nerozpakující se zabít kohokoliv, kdo jí přijde do cesty, 
se rozhodne přečkat zimu na statku Berhof, samotě naprosto odříznuté od světa. Na statku žije čerstvý vdo-
vec se svou německou milenkou a dcerou Ulrikou. Vztahy mezi nacisty a jejich vězni se postupně proměňují 
do té míry, že dívka může odejít do města nakoupit a přes výhrůžky smrtí pro ni i její blízké se jí podaří spojit 
se skupinou Čechů, kteří nakonec Němce po dlouhém boji přemohou.

V roce 1983 vznikl na základě této látky stejnojmenný fi lm, který režíroval Jiří Svoboda a v jedné z rolí 
excelovala Jana Brejchová. 

▶ Tereza Boučková: Sodoma Komora (tragikomedie)  Premiéra 16. května 2009, režie Jiří Fréhar
Tereza Boučková napsala v r. 2002 divadelní hru podle povídky Johannese Urzidila Sodoma komora, 

která se o tři roky později dostala až do fi nále soutěže O cenu Alfréda Radoka za nejlepší původní hru. Tato 
komedie s tragickými tóny se odehrává těsně po začátku okupace.

Prostá služka původem z venkova se najednou ocitá ve velkém měšťanském bytě úplně sama. Jeho majitelé 
byli nejspíš židovského původu a museli narychlo opustit vše, co nashromáždili. Dokonce ani nestihli vy-
zvednout  z tajných úkrytů úspory. Majetek tak spadne do klína hloupoučké služtičce. Brzy za ní přijíždí její 
sestra ze Šumperka, ze které si ta první rychle udělá svého poskoka. Brzy se divákovi začne vtírat otázka, jak 
dlouho si budou moci lehce nabytého majetku užívat? Nacisté krouží kolem nich, nebezpečí roste a komedie 
se každou chvíli může změnit v tragédii. A přece jen - sedláka (tedy chudou služku) pozná každý, sláma mu 
bude čouhat z bot, i kdyby seděl v limuzíně...

▶ Anonym: Mastičkář (komedie)  Premiéra 30. května 2009, režie Hana Mikolášková
V příští sezoně připravíme jeden titul přímo pro festival Divadlo v parku. Půjde o Mastičkáře, nejstarší 

český dramatický text, který pochází již ze 14. století. Dějištěm původně komické vsuvky v příběhu putování 
tří Marií k Ježíšovu hrobu je středověké tržiště, na kterém si rozloží svůj krám Mastičkář (nebo také mistr 
Severin) a jeho prostořeký sluha Rubín. Před publikem začnou vychvalovat své léčebné masti. Rubín pak 
přiláká ke krámku tři Marie - Pannu Marii, Máří Magdalenu a Marii, sestru Lazarovu, které shánějí masti 
k balzamování mrtvého Kristova těla. Aby své zboží prodal, neváhá Mastičkář použít metody, ke kterým 
někdy nemají daleko ani někteří dnešní obchodníci. Před zákazníky sehraje scénku, při které jakoby vzkřísí 
Abrahámova syna Izáka… Podaří se mu zboží prodat?

Mastičkář reprezentuje velikonoční hry, které byly součástí církevních obřadů. Pro svou nevázanost byl 
Mastičkář později z půdy chrámů vykázán na náměstí a díky tomu je považován za první pokus o diva-
dlo v českém jazyce. Z veršované frašky se zachovaly jen dva zlomky. S nimi si „pohraje“ režisérka Hana 
Mikolášková.

Diváci, kteří nestihnou Mastičkáře v rámci Divadla v parku, nemusí být smutní. Tento titul bude poté 
upraven tak, aby jej bylo možné předvádět i na jevišti Divadla Šumperk. 

▶ Pohádka: Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška  Premiéra 9. září 2008, režie Jolana Kubíková
Klasická pohádka s písničkami bude vůbec první premiérou sezony 2008/09. V chudém králov-

ství Pampeliščina otce očekávají návštěvu prince z Hispanie, který přijíždí požádat o ruku princezninu. 
Pampeliška se však zasnoubit nechce a odmítá jak princovu lásku, tak i jeho bohatství. Když starý král nalé-
há, aby se princezna provdala, prchá Pampeliška z paláce a setká se s Honzou, jenž se právě vydal do světa na 
zkušenou. Na jejich cestě je čekají nejrůznější nástrahy, především pak ze strany prince z Hispanie...

O napínavé chvíle nebude nouze, už teď však můžeme prozradit, že na rozdíl od originálu šumperskou 
Princeznu Pampelišku Honza zachrání a vše skončí dobře, tak jak se na pořádnou pohádku sluší a patří.

▶ Pohádka: Otesánek  Premiéra 20. září 2008, režie Alexandra Bauerová
Kdo má největší břicho na světě? Kdo sní všechno, na co přijde? Kdo má pořád a pořád hlad? Maličkatý 
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Akousek pařezu, který vypadá úplně jako miminko, 
se ocitne v bezdětné rodině. Ožije a začne do sebe 
cpát všechno, co mu máma nachystá. Máma je 
nejdříve ráda, že děťátko rychle roste, jenže malý 
hladovec stále nemá dost. Sní nakonec celý svět? 

Klasická česká pohádka se objevila mimo jiné 
i v díle Karla Jaromíra Erbena, jehož Kytici uvede 
Divadlo Šumperk. Veselá pohádka bude určena dě-
tem od mateřských školek po první stupeň základ-
ních škol.

POMOZTE ZMAPOVAT SPORTOVNÍ DĚNÍ V ŠUMPERKU

Velmi ambiciózní projekt rozjíždí skupina sportovních odborníků a nadšenců: Šumperk by se chtěl 
zařadit mezi města, která prostřednictvím publikace zmapují historii i současnost sportu ve městě. 

A v jeho případě půjde o pořádně tvrdý oříšek. Málo měst má tak bohatou sportovní historii i současnost, 
málokde se narodilo či se svou činností prezentovalo tolik sportovních veličin jako v Šumperku. Už jen 
abecední seznam sportovních odvětví, která zde fungovala či fungují, je téměř nekonečný.

„Byla by škoda nevydat publikaci, která by po-
psala historii i současnost sportu v Šumperku. Ur-
čitě narazíme na spoustu zajímavých dokumentů, 
ale i příběhů mnoha sportovců,“ říká šumperský 
historik Drahomír Polách. Jedním z iniciátorů akce 
je například starosta města Zdeněk Brož, mimo jiné 
bývalý ligový atlet. „Vůbec nemám obavu, že by se 
tvůrci publikace setkali s nedostatkem materiálů. 
Spíše naopak, bude ho tolik, že se všechen do plá-
nované knihy nedostane. Ale možná se publikace 
stane impulsem pro jednotlivé sporty, aby si začaly 
tvořit své prezentace,“ uvedl Zdeněk Brož.

Na knize o sportovním dění v Šumperku bude 
pracovat kolektiv autorů, například Libor Dvořáček, 
který nedávno vydal publikaci mapující dění v šum-
perském basketbalu, či republikový místopředseda 
a okresní šéf Českého svazu tělesné výchovy Vladi-
mír Šimíček. Ovšem v úzké spolupráci se zástupci 
jednotlivých sportovních odvětví i s veřejností, 
kterou kolektiv autorů prosí o pomoc: pokud máte 
jakékoliv materiály, tedy fotografi e, medaile, dresy, 
ročenky, nebo třeba osobní vzpomínky, obraťte se 
na Drahomíra Polácha, mobil 721 670 287, e-mail: 
drahomir.polach@musumperk.cz. -ka-

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Pátek 27. června ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si 
a poslechnout si známé písničky. 
 Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 10. července od 16 hodin
Země Středního východu - Sýrie
Cestopisná přednáška o zajímavostech a životě 
v této zemi Středního východu, kterou provede 
Kvido Janík. Cestopis je doplněn o promítání 
videa.

Pátek 18. července od 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete po-
bavit se svými přáteli a poslechnout si známé 
písničky, které zahraje skupina Staří kamarádi. 
 Vstupné 30 Kč

Pátek 25. července od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si 
a poslechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

Po domluvě 
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci 
našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se 
objednat na tel. čísle 583 212 272. 
 Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod. 

Bližší informace: Kavárnička pro seniory - nejen pro 
ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní doba denně od 
13 do 19 hodin,  telefonní číslo je 583 550 234. Ak-
tuální program na stránkách Informačního střediska 
pro seniory www.pontis.cz/iss. 
V měsících červnu a červenci probíhá výstava 
obrazů Jana Jančíka.
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Výstavní síň
▶ O pejskovi a lidech, aneb velká psí výstava 
Výstava představí psa jako průvodce člověka od 
pravěku až po současnost, a to prostřednictvím 
sbírkových předmětů z různých oborů - od ar-
cheologie přes etnografii, historii, kunzhistorii 
až po ryzí současnost. Pro zájemce o kynologii 
je připravena prezentace psích plemen podle 
10 skupin stanovených FCI. U všech skupin 
je zobrazen konkrétní pes ze Šumperka ne-
bo okolí. Návštěvníci si mohou prohlédnout 
i rodokmeny a různá ocenění, kterých se dá na 
výstavách psů dosáhnout. Pro děti je připraven 
„hrací koutek“ s plyšovými pejsky, různé sklá-
dačky a omalovánky. V sobotu 12.7. se v Pav-
línině dvoře uskuteční Velké psí odpoledne 
se soutěžemi pro majitele psů a jejich miláčky 
všech věkových skupin! VM jej pořádá ve spo-
lupráci s oddílem Agility ze Šumperka a Ligou 
na ochranu zvířat. Výstava potrvá do 24. srp-
na.

Rytířský sál a předsálí 
▶ Významné osobnosti české vědy a techniky 
Putovní výstava  zhotovená Národním tech-
nickým muzeem v Praze představuje vynálezy 
významných osobností české vědy a techni-
ky. S některými se při běžném životě všichni 
setkáváme, s jinými do styku třeba vůbec ne-
přijdeme, a přesto jsou i tyto pro nás všechny 
neméně důležité. Vynálezy doplňují originální 
poznámkové sešity samotných vědců a vyná-
lezců z oboru exaktních věd, elektrotechniky, 
fotografie a kinematografie, strojírenství a po-
lygrafie. Výstava potrvá do 7. září.

Hollarova galerie
▶ Na zdraví!... aneb vše o pití 
Tato výstava prozradí, co a z čeho se již od pra-
věku až do současnosti pilo, a představí nádo-
by, poháry, sklenice, lahve nejrůznějších tvarů 
a materiálů. Výstavu doprovázejí programy pro 
děti. Výstava potrvá do 14. září.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Zrekonstruovaná a zmodernizovaná stálá expozice 
se jako první muzejní expozice v ČR může pochlu-
bit opravdu unikátním produktem - zcela automa-
tickým audioprůvodcem GuidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazykových mutacích - 
češtině, angličtině, němčině a polštině.  Současně 
s instalací audioprůvodce došlo i k částečné rekon-
strukci a rozšíření mapovaného období o pravěké 
artefakty i o doklady nejnovějších dějin (do roku 
1969).

Galerie Šumperska
▶ Známí i neznámí
Výstava českých a německých umělců ze Šumperska 
a Zábřežska, tvořících v letech 1850 - 1950, předsta-
ví mimo jiné obrazy a kresby šumperských rodáků 
Kurta Halleggera a Karla Brachtela mladšího, plas-
tiky Gustava Jekela, díla známých českých umělců 
Stanislava Lolka, Adolfa Kašpara, Františka Hoplíč-
ka, Richarda Wiesnera, Zdeňka Sklenáře a dalších. 
Za laskavé zapůjčení exponátů děkujeme Muzeu 
umění v Olomouci, Obecnímu úřadu v Bludově 
a Obchodní akademii v Šumperku. Výstava potrvá 
do 31. srpna.

Galerie Mladých
▶ Martin Sausage Dohnal: Ukázkové kouzlo po-
otevřeného okna
Výstava maleb a kreseb tohoto autora potrvá do      
20. července.

Klášterní kostel
▶ Všichni svatí za nás proste
Výstava představí bohaté grafi cké sbírky Vlastivěd-
ného muzea v Šumperku. Na grafi ckých listech jsou 
vyobrazeni světci, mučedníci i vyznavači, kteří svou 
mučednickou smrtí či trvalým celoživotním vy-
znáváním křesťanské víry přinesli mocné svědectví 
o Kristu. Jejich zobrazení takovými umělci, jako byli 
např. Rubens, Tizian či Dürer, budou moci návštěv-
níci zhlédnout v nádherných prostorách klášterního 
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Mkostela. Vernisáž, na které s programem vystoupí 

Schola od sv. Jana Křtitele, se uskuteční ve čtvrtek 3. 
července v 18 hodin. Výstava potrvá do 30. září.
▶ Koncerty v klášterním kostele: 7.7., 9.7., 11.7. 
a 13.7. ve 20 hod. - Klášterní hudební slavnosti, 
12.7. v 18 hodin - koncert frekventantů Klubu sbor-
mistrů Arama Praha (Šumperský dětský sbor)
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, 
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.
muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út - pá 
9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 
hod. Klášterní kostel je otevřen út, čt a pá 10-12 
hod., 14-17 hod., st a ne 14-17 hod., so 10-12 hod. 
Otevírací doba Galerie: út - pá 9-12 hodin, 12.30-17 
hodin, so 9-13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie 
uzavřena. 

Zábřeh
▶ Užitné sklo a gobelíny 20. století                          
Výstava, která zachycuje průřez produkcí sklárny ve 
Valašském Meziříčí - Krásně, jež vyráběla zejména 
osvětlovací sklo, potrvá do 30. srpna.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Es-
kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muze-
um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevře-
no celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

Mohelnice
▶ Olbram Zoubek: Sochy 
Tato retrospektivní výstava plastik, soch a reliéfů 
známého výtvarníka potrvá do 30. srpna.
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 
roku 2005! 
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
perk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod.,        
13-16 hod.

Loštice
▶ Stálá expozice  - ADOLF  KAŠPAR, Kapitoly 
z dějin Loštic,    Z pokladů muzea 
 
Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamat-
nik@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sum-
perk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 
9-12 hod. 13-16 hod.

Úsov
▶ Lovecko-lesnické muzeum
Trofeje a preparáty evropské i exotické zvěře, zbroj-
nice, umělecká díla, dokumenty.
▶ Úsov - kolébka lesnického školství
Stálá expozice. Muzeum jedné z nejstarších střed-
ních škol na Moravě.
▶ Galerie Lubomíra Bartoše
Ve třetím patře zámku - průřez umělcovou tvor-
bou.
▶ Vysoké Tatry - štětcom a objektívom
Prohlédněte si obrazy akademického malíře Huga 
Šilberského a fotografi e Jaroslava Koupila uhran-
čivých panoramat Vysokých Tater z 50. až 70. let        
20. století. Výstava potrvá do 20. července
Informace: Zámek a Lovecko-lesnické muzeum spo-
lu s Galerií Lubomíra Bartoše v Úsově jsou přístupné 
út - ne (včetně státních svátků) 9-17.30 hod.

MUZEUM PŘEDSTAVUJE  OSOBNOSTI ČESKÉ VĚDY A TECHNIKY

Vlastivědné muzeum v Šumperku si dovoluje pozvat na putovní výstavu Národního technického 
muzea v Praze „Významné osobnosti české vědy a techniky“. Ta je připravena a prezentována 

populární formou, je velmi vhodná především pro školy.

Texty na výstavě nejsou encyklopedické, sna-
ží se o stručný popis činnosti vědců a předmětů 
jejich bádání. Každá osobnost je představena 
portrétem, olejomalbou nebo fotografi í. Výstavě 
porozumí i zahraniční návštěvníci, neboť je komen-
tována i v anglickém jazyce.

Výstava je rozdělena podle jednotlivých osob-
ností na deset samostatných částí. Trojrozměrné 
originální exponáty jsou instalovány ve vitrínách, 
jedná se vesměs o unikátní předměty, které souvisejí 
s představovanými osobnostmi (například zkušeb-
ní turbína Viktora Kaplana, polarograf Jaroslava 
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Antonín Švejda z oddělení exaktních věd Národního technického muzea v Praze ukazuje během vernisáže na 
vitrínu věnovanou vynálezům Josefa Božka (vynálezce parostroje) a jeho synům Františka a Romualda, 
kteří v otcových pokusech a bádání pokračovali.  Foto: J. Mašek

Heyrovského, zařízení na výrobu kontaktních čoček 
Otto Wichterleho, Resslův lodní šroub, Křižíkova 
obloukovka, Divišův bleskosvod), nebo předměty, 
které k vynálezům a objevům přispěly (mikroskopy 
J.E. Purkyně, detektory záření F. Běhounka). Tyto 
exponáty doplňují ostatní předměty dvojrozměrné 

povahy (texty, portréty vědců, další obrazové mate-
riály).

Výstava je rovnoměrně rozložena v prosto-
rách Rytířského sálu a jeho dvou předsálí v pří-
zemí šumperského muzea a bude zde k vidění 
do 7. září.  -vv-

MUZEJNÍ NOC S PAULÍNOU CHIARI SE VYDAŘILA

Více než dvě stě návštěvníků se navzdory chladnému počasí sešlo v pátek 13. června krátce před 
šestou večerní v Pavlínině dvoře. Zajímavá akce Noc s Pavlínou, kterou se šumperské muzeum 

připojilo již počtvrté k celostátnímu Festivalu muzejních nocí, se letos nesla ve znamení prohlídky 
stálé expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy právě s Paulínou Chiari, někdejší majitelkou 
tohoto novorenesančního sídla.

Aperitivem před samotnými nočními prohlídka-
mi výstavních prostor muzea byla vernisáž výstavy 
Na zdraví! …aneb vše o pití. Po koktejlu a ochutnáv-
ce současných vyhlášených alkoholických nápojů 
vystoupili členové folklorního souboru Markovice 
z Postřelmova a poté se již většina návštěvníků vy-

dala na prohlídku výstav a stálé expozice. Tou je 
letos provázela Paulína Chiari, s níž se návštěvníci 
v jednotlivých sálech setkávali v různých podobách 
a ošacení - počínaje noblesní paní domu přes ob-
divovatelku hudebního a výtvarného umění, znal-
kyni vývoje dopravní infrastruktury a domácích 
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života běžných lidí, až po zapálenou sběračku bylin. 
Přesně tak, jaká prý Paulína Chiari skutečně byla - 
žena mnoha tváří a zájmů. V sálech pak mohli na-
razit na archeologa v oblečení z 10. století a zoologa 
v obleku cestovatele a badatele à la Dr. Emil Holub. 
Nechyběl ani milující manžel Paulíny Chiari - Karl, 
kterého mohli návštěvníci nahodile potkat ve všech 
zpřístupněných prostorách. Oživením prohlídky byl 
usměvavý žebrák, který hrál na fl ašinet z počátku 
minulého století a jenž nechal zájemce, aby si kli-
kou fl ašinetu rovněž zatočili. Další „Paulína“ pak 
provázela návštěvníky Galerií Šumperska, v níž je 
do konce srpna instalována výstava děl regionálních 
výtvarníků tvořících v letech 1850 - 1950 nazvaná 
Známí i neznámí. Velmi živo bylo po celou muzejní 
noc také u recepce muzea. Zde si mohly zejména 
děti nejen vyčarovat pomocí pastelek a šablony psí-
ky různých tvarů a velikostí nebo si je vystřihnout 
z papíru, ale čekala je i řada soutěží.

Na letošní Muzejní noc zavítalo v Šumperku přes 
tři sta velkých i malých návštěvníků. „Nejvíc na mě 
zapůsobilo hádání předmětů, které Paulíny ke konci 
povídání odhalily. Obdivovala jsem nejen ostatní 
návštěvníky, kteří uhodli, k čemu se ta která věcič-
ka používala, ale především pak pracovníky mu-

zea, jimž se například podařilo zprovoznit starou          
děrovačku na jízdenky, která se používala ve vlaku, 
a nastavit ji na datum muzejní noci,“ řekla Denisa 
Jensenová z Jeseníku, která si chce šumperskou mu-
zejní noc zopakovat i příští rok. „Doufám, že se příš-
tí rok muzejní noc Vlastivědnému muzeu Šumperk 
vydaří stejně jako letos. Já se na ni těším již dnes,“ 
dodala spokojená návštěvnice.                         -vv, zk-

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
Pondělí 30. června od 14 hodin na minigolfu u hra-
deb 
Zahájení prázdnin 
Turnaj pro děti o ceny. Informace Petr Tkadlec, tel.č. 
605 964 457.   Vstupné za minigolf

Středa 2. července od 9 do 12 hodin   
Procházka po městě, návštěva výstavy v muzeu
Sraz v přízemí DDM U radnice. Informace Petr 
Tkadlec, tel.č. 605 964 457.
 
Pátek 4. července od 9 do 12 hodin na minigolfu 
u hradeb 
Hraní na minigolfu
Spojeno s luštěním křížovek a hlavolamů. Informa-
ce Petr Tkadlec, tel.č. 605 964 457.
 
Pondělí 7. července od 15 do 17 hodin na minigolfu
Soutěže pro děti

Informace Petr Tkadlec, tel.č. 605 964 457
Sraz na dopolední akce je v přízemí DDM U rad-
nice, na odpolední akce až na místě konání.

Každé pondělí od 16.30 do 17.30 hodin, od 17.45 do 
18.45 hodin, od 19 do 20 hodin, každou středu od 17 
do 18 hodin, od 18.15 do 19.15 hodin, od 19.30 do 
20.30 hodin v DDM U radnice 
Cvičení JUMPING
Novinka - poprvé v Šumperku! Jedná se o cvičení na 
trampolínkách při příjemné hudbě. Připraveny jsou 
cvičební lekce - po celý červenec. Rezervovat hodi-
nu si musíte na telefonním čísle 731 512 168,  p. La-
sovská. Těší se na vás tým diplomovaných lektorek! 
 Vstupné 50 Kč

Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru 
20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.sum-
perk@seznam.cz, http://www.mddm.adam.cz

Stálou expozicí provázela návštěvníky muzea Pau-
lína Chiari. V jednotlivých sálech se s ní setkávali 
v různých podobách i ošacení.  Foto: P. Zeman
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IS MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovní doba v období prázdnin: pondělí 30.6., červenec a srpen

Knihovna na 
ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Středa 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Bližší informace: tel.č. 583 214 588,  www.knihovnaspk.cz

KLUB PODVEČERNÍHO ČTENÍ 
POŘÁDÁ PRÁZDNINOVOU NENUDU

Půjčovna Sever Městské knihovny v Šumper-
ku v Temenické ulici 5 pořádá spolu s Klubem 
podvečerního čtení již třetí ročník soutěží a her 
nazvaný Prázdninová nenuda. Po oba měsíce 
tak budou vždy v pondělí, úterý, středu a pátek 

v prostorách knihovny Sever v Temenické ulici 
probíhat nejrůznější soutěže a hry, a to v čase od 
9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Na děti se těší 
také pastelky. Bližší informace na www.knihov-
naspk.cz/sever. -red-

Pondělí 14. července až středa 16. července  od 19 do 20.30 hodin v tělocvičně na Komíně
Orientální tance
3 lekce orientálního tance s výukou jednoduché choreografi e (vhodné jak pro pokročilejší, tak i pro 
nesmělé začínající tanečnice). Informace a přihlášky Petra Kašparová, tel.č. 775 606 037. 
 Vstupné 50 Kč/za lekci

Pondělí 21. července až pátek 25. července od 9 do 12 hodin v ateliéru na Komíně
Prázdninové dětské výtvarné dílny aneb Výtvarné holčičiny
21.7. - keramika, 22.7. - mozaiky, 23.7. - batika a lepty, 24.7. - indiánský gobelín, 25.7. - pečení a ma-
lovaný hrneček. Přihlášky předem z důvodu přípravy materiálů u J. Vavrušové, tel.č. 604 289 674. 
 Vstupné 110 Kč/den včetně materiálu

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

VILA DORIS
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BOBULE   
Úterý 1. a středa 2. července jen v 18.30 hodin
ČR, 2008, komedie, 90 minut, mládeži přístupný
… aneb nevinně o víně. Letní komedie o dvojici podvodníčků, kteří hledají útočiště před zákonem v bez-
pečí jedné moravské vesnice. V hlavních rolích Kryštof Hádek a Lukáš Langmajer. Prozatím divácky nej-
úspěšnější český fi lm letošního roku.  Vstupné 75 Kč

STALO SE                              
Úterý 1. a středa 2. července jen ve 20.15 hodin
USA, 2008, thriller, od 15 let, 90 minut, titulky 
Na světě se objevila úplně nová epidemie - rychle se šíří a je smrtelná. Jejím nejhorším symptomem je 
naprostá ztráta pudu sebezáchovy… Další dynamický thriller od režiséra M. Night. Shyamalana, který je 
údajně návratem k poetice jeho prvních fi lmů Šestý smysl a Vyvolený. Příběh zahalený tajemstvím, který 
kromě velké porce napětí přináší  pohled na schopnost lidí přežít  i v té nejkrajnější situaci. V hlavní roli 
Mark Wahlberg.             Vstupné 80 Kč

HORTON                            Hrajeme pro děti 
Čtvrtek 3. července jen v 16.00 hodin, pátek 4., sobota 5. a neděle 6. července jen v 16.30 hodin
USA, 2008, 85 minut, animovaný fi lm v českém znění
Horton je slon, který v malém smítku objeví svět malinkatých tvorečků Kdovíků, jejichž domov Kdosice 

KINO OKO

Strhující historický velkofi lm ze sklonku 12. století nabídne kino Oko začátkem prázdnin.
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pro celou rodinu od tvůrců Doby ledové.  Vstupné 50 Kč

MONGOL - ČINGISCHÁN 
Čtvrtek 3. července jen v 17.30 hodin, pátek 4., sobota 5. a neděle 6. července jen ve 20.00 hodin
Německo, Kazachstán, Rusko, Mongolsko, 2007, historický, dobrodružný, 129 minut, od 12 let, širokoúhlý, 
titulky
Stal se jedním z největších vojevůdců a vládců naší civilizace… Strhující historický velkofi lm ze sklon-
ku 12. století, který dýchá prostorem a exotikou, překračuje hranice hned několika žánrů. Nabízí silnou 
milostnou romanci, historické bitvy, mytologický podtext a především neuvěřitelně pečlivě připravenou 
podívanou. Snímek byl nominován na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný fi lm. Režie Sergej Bodrov. 
 Vstupné 75 Kč

NÁŠ VŮDCE                   Artvečer - Filmový klub 
Čtvrtek 3. července jen ve 20.00 hodin 
Německo, 2008, 108 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Může se katastrofa nacionálního socialismu opakovat? Němec Dennis Gansel převedl do prostředí sou-
časné střední školy skutečný experiment, který proběhl v americkém PaloAltu v roce 1967 - a jeho studie 
manipulace jednoznačně odpovídá „ano“. Studenti přijali jeho hru na diktaturu, protože je to bavilo, a stali 
se její obětí, protože ji vzali vážně.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

SUPRHRDINA 
Pátek 4., sobota 5. a neděle 6. července jen v 18.00 hodin
USA, 2008, komedie, 85 minut, od 12 let, titulky
Velká síla přináší velkou zodpovědnost… Parodie na akční sci-fi  fi lmy, která  si bere na mušku hlavně Spider-
mana. Hrají Drake Bell, Leslie Nielsen a další.  Vstupné 70 Kč

MEJDAN V LAS VEGAS       
Pondělí 7., úterý 8. a středa 9. července jen v 18.00 hodin
USA, 2008, romantická komedie, 99 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Štěstí na dosah? Tradiční romantická komedie o dvou mladých lidech, jejichž osudy se nečekaně protnou 
v jednom z nejhříšnějších měst světa. V hlavních rolích Cameron Diaz a Ashton Kutcher.  Vstupné 75 Kč

V BRUGGÁCH  
Pondělí 7., úterý 8. a středa 9. července jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, Belgie, 2008, černá komedie, 107 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Komedie o dvojici bezvýznamných mafi ánských poskoků, kteří jsou po jednom nezdařeném kšeft u odkli-
zeni do nudných belgických Brugg. Brzy jim ale začne jít o život… V hlavních rolích Colin Farrell, Brendan 
Gleeson a Ralph Fiennes.  Vstupné 75 Kč

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE     Hrajeme pro nejmenší    
Sobota 12. července jen v 16.30 hodin 
ČR, 64 minuty
Pět pohádek o pejskovi a kočičce.  Vstupné 30 Kč

BATHORY  
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12., neděle 13., pondělí 14., úterý 15. a středa 16. července v 17.30 a ve 20.15 
hodin
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OSR, ČR, UK, HU, 2007, historický thriller, 140 minut, od 15 let, širokoúhlý, české znění

Historický velkofi lm Juraje Jakubiska oživuje krvavou legendu Čachtické paní, která se podle pověstí kou-
pala v krvi panen a po léta mučila a vraždila své poddané. Byla skutečně krvavou vražedkyní nebo pouhou 
obětí intrik? V hlavních rolích výpravného snímku plného velkolepých bitev a osobních dramat hrají Anna 
Friel a Vincent Regan. Z českých herců uvidíme Karla Rodena, Bolka Polívku, Jiřího Mádla, Deanu Jakubis-
kovou-Horváthovou, Lucii Vondráčkovou a další.       Vstupné 80 Kč 

MOJE BORŮVKOVÉ NOCI       Artvečer - Filmový klub 
Čtvrtek 17. července jen ve 20.15 hodin 
Hong Kong, Čína, Francie, 2007, od 12 let, 111 minut, širokoúhlý, titulky
Jaká vzdálenost nás dělí od našich citů? Norah Jonesová a Jud Law, oba zklamaní v lásce, v netradiční roman-
tické road movie o putování neonovými bary. Režie Wong Kar Wai (Stvořeni pro lásku). 
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč
KUNG FU PANDA        
Čtvrtek 17. čevence v 16.30 a v 18.30 hodin, pátek 18., sobota 19. a neděle 20. čevence  v 16.30, 18.30 a ve 
20.30 hodin, pondělí 21., úterý 22. a středa 23. července v 16.30 a v 18.30 hodin 
USA, 2008, rodinná komedie, 92 minuty, širokoúhlý, české znění
Po Shrekovi přichází ze stejného fi lmového studia Panda a prý mu dokáže skvěle konkurovat! Zatímco zele-
ný zlobr se konečně usadil, na scénu nastupuje mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík 
jménem Po. Ten musí v akcí a vtipem nabitém příběhu ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se z uťápnutého 
prodavače nudlových polévek stane legendární Dračí bojovník. Animovaný rodinný fi lm s prvky kung-fu je 
nejočekávanějším hitem letošního léta.  Vstupné 80 Kč, odpolední představení v 16.30 hodin 70 Kč 

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY     
Pondělí 21., úterý 22. a středa 23. července jen ve 20.15 hodin
USA, 2008, akční dobrodružný, 123 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Indy po devatenácti letech… Pokračování jedné z nejúspěšnějších fi lmových sérií všech dob opět pod režij-
ním vedením  Stevena Spielberga. V hlavní roli Harrison Ford.  Vstupné 80 Kč

LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN    Hrajeme pro děti 
Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. července jen v 16.30 hodin, pondělí 28., úterý 29. a středa 30. 
července jen v 17.30 hodin
USA, 2008, 140 minut, širokoúhlý, rodinná fantasy v českém znění
Pokračování ságy o bájné zemi Narnii, kterou se snaží sourozenci Pevensieovi opět osvobodit od zla, které ji 
sužuje. Narnijská mluvící zvířata se ukrývají a místo prince Kaspiana zde vládne krutý král Miraz …
  Vstupné 75 Kč
V neděli 27.7. v 16.30 hodin je vstupné pro děti do 15 let 55 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, 
s.r.o., Šumperk.

SISSI A YETTI          
Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. čevence  jen v 19.00 hodin, pondělí 28. a úterý 29. července jen 
ve 20.00 hodin 
Německo, 2007, komedie, parodie, 85 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Tato animovaná dobrodružná komedie pro dospělé nás zavádí na císařský dvůr do doby vlády císařovny 
Sissi a Franze Josefa. Tento idylický pár je v parodii Michaela Herbiga vystaven nečekané zkoušce…  
 Vstupné 70 Kč
WANTED      
Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. července jen ve 20.45 hodin



USA, 2008, thriller, 109 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Vyber si svůj osud… James McAvoy, Angelina Jolie a Morgan Freeman v hlavních rolích drsného akčního 
komiksu.  Vstupné 75 Kč

PAŘÍŽI, MILUJI TĚ 
Středa 30. července jen ve 20.00 hodin
Francie, Švýcarsko, 2006, povídkový fi lm, 120 minut, mládeži přístupný, titulky
Dvacet režisérů vesměs zvučných jmen se spojilo v rámci projektu, který na půdorysu osmnácti povídek 
mapuje legendární město z předvídatelných i velmi originálních pohledů.  Vstupné 70 Kč

MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE 
Čtvrtek 31. července v 16.30 a v 17.30 hodin, pátek 1.,  sobota 2., neděle 3., pondělí 4., úterý 5. a středa 6. srpna 
v 17.30 a ve 20.00 hodin
USA, 2008, akční, dobrodružný, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Třetí pokračování úspěšného dobrodružného velkofi lmu se odehrává v Číně, kde obživne mumie Dračího 
císaře. Ta je ale z úplně jiného těsta, než byly ty egyptské… V hlavních rolích napínavé a zábavné fi lmové jízdy 
plné neuvěřitelných trikových scén Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, Michelle Yeoh a Luke Ford.   
 Vstupné 80 Kč 

KRTEK                   Artvečer - Filmový klub 
Čtvrtek 31. července jen ve 20.00 hodin
Mexiko, 1970, 125 minut, od 15 let, španělská verze s českými titulky
Svérázná westernová variace Alejandra Jodorowského (Svatá hora) na symbolická podobenství navazující 
na surrealistické kořeny Luise Buňuela a historicko-alegorické snímky režiséra Pasoliniho. El Topo (Krtek) je 
tajemným symbolem pomsty a věčně bdící spravedlnosti…  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

Připravujeme na srpen: Neuvěřitelný Hulk, Hancock, Zapomenutý ostrov, WALL-I (dětský), Dostaňte 
agenta Smarta, Akta X: Chci uvěřit, Rolling Stones, Máj, Mamma Mia!, Temný rytíř
Filmový klub: Karamazovi, Persepolis 

Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vaši návštěvu! Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmika-
nálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový vjem, samostatný basový kanál 1000 W.
Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek:  Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před začátkem 
prvního představení u pokladny v Kině Oko Šumperk. Program kina Oko též na www.kinosumperk.cz. 

 Kino Oko Vám nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů i pro-
jekci reklamních videoklipů. Zprostředkujeme vám výrobu diapozitivů i klipů. Větší obraz, vyšší kvalita 
a dobré ozvučení ! Cena za projekci diapozitivu je 1.500 Kč na měsíc,
cena za projekci videoklipu 2.500 Kč na měsíc. Bližší informace na telefonu 583 212 000.

Hrad Sovinec srdečně zve na
Střevíc bílé paní

v sobotu 28. června od 10 do 19 hodin a v neděli 29. června od 10 do 17 hodin
Netradiční prohlídky hradních zákoutí a sklepů s Bílou paní a dalšími pohádkovými bytostmi. 

Prohlídky v délce asi 65 minut budou probíhat každých 15 minut. Akci připravilo občanské sdružení 
Dědictví ve spolupráci s Muzeem v Bruntále.

Bližší informace: tel. 777 205 029, e-mail:  sovinec.purkrabi@volny.cz  www.sovinec.cz
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SCARON Production uvádí 8. ročník

Změna programu vyhrazena. 
V případě nepříznivého 

počasí se představení nekoná.

5.7. I 20.30 hod., 140 Kč

VEPŘO, KNEDLO, ZELO
Divadlo Bolka Polívky a divadlo Malé hry (Barbora 
Seidlová, Josef Polášek, Daniela Zbytovská, Nikola 
Zbytovská). Komedie z kravína o touze uniknout 
z „malého“ moravského venkova symbolizovaného 
vepřovou se zelím do velkého světa.

6.7. I 18.30 hod., 120 Kč

ROBERT KŘESŤAN 
A DRUHÁ TRÁVA
Koncert jedné z nejvýznamnějších osobností 
nejen české folk&conutry scény. 

12.7. I 20.30 hod., 120 Kč

VELKÁ BUBENICKÁ SHOW 
JUMPING DRUMS
Strhující show bubenického souboru Jumping 
Drums, který patří mezi evropskou bubenickou 
špičku. Představí se 8 bubeníků a bubenic, kteří 
budou předvádět své umění na 90 bubnů a perkusí! 

27.7. I 18.30 hod., 100 Kč

POUTNÍCI 
Legendární bluegrassová a country skupina, 
která představí průřez svojí úspěšnou 37-letou 
historií. Během koncertu zazní písničky z posledního 

alba, ale i známé poutnické hity.

15.8. I 20.30 hod., 160 Kč

COMMEDIA DELLÁRTE
KONEC ŠEJKŮ V ČECHÁCH

-

Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová/Gabriela Štefanová, 
Marek Daniel, Ája Marečková, Michal Bumbálek. 
Skvělá letní komedie, kterou si herci „upekli“ pro 
své vlastní potěšení a která navazuje na legendární 
hru divadla Husa na provázku, tehdy s Bolkem 

Polívkou v hlavní roli.

11.7. I 20.30 hod., 140 Kč

MUŽ Z ULICE A GENTLEMAN
Ivan Vyskočil a Tomáš Krejčíř. Psychologický thriller 
s detektivní zápletkou ve kterém není nouze 
o komické scény. Hra byla v Paříži nominovaná 
na cenu Moliere. 

2008 © Scaron, s.r.o., www.scarongroup.cz

25.7. I 20.30 hod., 100 Kč

ANDALŮSKÁ NOC FLAMENCA IV.
Jedinečný večer věnovaný strhujícímu žánru 
flamenco. Pouze na tomto vystoupení v ČR se 
představí flamencový kytarista Petr Vít, tanečnice 
Petra Šťastná a společně s nimi španělská tanečnice 
Virginia Delgado. Jako speciální host vystoupí 
izraelský perkusista Azar Abou.

Předprodej vstupenek:
Regionální a městské informační centrum v Šumperku  
Hlavní třída 22 (budova muzea v Šumperku), tel.: 583 214 000 

ZDE KUP – Velké Losiny, 
tel.: 583 248 23

Zámek Velké Losiny, 
Pokladna, tel.: 583 248 380

OFICIÁLNÍ PARTNERGENERÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři Partneři Mediální partneři

LOSINSKÉ KULTURNÍ LÉTOLOSINSKÉ KULTURNÍ LÉTO
2008

Nádvoří zámku ve Velkých Losinách

9.8. I 20.30 hod., 120 Kč

PAROHÁČI ANEB ČERVENÉ KALHOTY 
Ořechovské divadlo. Zbrusu nová komedie 
o lidských nešvarech a především lidské blbosti, 
která je, jak známo, věčná! Tato „třeskutá 
fraška“ je zárukou večera plného humoru, 

pěkných písniček a pohody. 

22.8. I 18.00 hod., 50 Kč

MADALEN KŘTÍ NOVÉ CD 
– RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY

Koncert nejúspěšnější folkové skupiny 
našeho regionu na kterém pokřtí svoje 
nové CD „Na barvách“. Možnost nočních prohlídek 
od 21.00 hod., rezevace na tel.: 583 248 433. 

D

S

DIVADLO SUMPERK
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