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K BÁSNI NA OBÁLCE

Adam Suchý
Adam Suchý (*1974), narozen v Olomouci. Po matu-

ritě na šumperském gymnáziu nastoupil na Lékařskou 
fakultu UP v Olomouci. Studia medicíny nedokončil, 
v roce 1998 absolvoval na Filosofi cké fakultě UP obor 
žurnalistika, v roce 2003 tamtéž obor psychologie. Je 
členem Obce spisovatelů a Syndikátu novinářů ČR. Za 
debutovou sbírku Fifolení byl nominován na Cenu Ji-
řího Ortena.

Podívejme se na tvorbu básníků z úhlu jejich profesí. 
Někteří ji uplatňují ve své tvorbě neobyčejně nápaditě; 
v této souvislosti lze připomenout např. texty lékaře 
a básníka Norberta Holuba, zabývajícího se psychopato-
logií života a díla umělců. Adam Suchý se jako psycho-
log v debutu Fifolení (1993) nezapře, a proč také, když 
psychologií dokáže podepřít klenbu mezi tělem a duší 
a bránou duše dojít k mýtu těla s magickou diagnózou: 
„Ajfelovka je názorným / příkladem hormonálních / po-
chodů v těle chlapce“. Titul Fifolení svádí k infantilní žva-
tlavosti, hravosti, vytváří dojem andělské jednoduchosti. 
Avšak hned úvodní verše znepokojí, vyloudí celou stup-
nici nálad, od detailně erotické obraznosti až po tichou 
prosbu o odpuštění. Sex a svědomí v nekonečném sváru 
mnoha variací: „Lžu / A slyším / jak mi děkuješ…/…Lžu 
/ že nemáš zač“. „Zas černočerno / a polověrno bylo…“ 
- co tedy zbývá básníkovi v tak zoufalé nejednoznačnos-
ti? Propít se až ke dnu lihového světa? Zešílet v bezbřehé 
ulhanosti přírody? Jednoznačnou odpověď nabízí teprve 
v samém závěru sbírky „Když všechna Když ti lezou kr-
kem / A vůbec nestrádáš / duševním hubnutím / pak bylo 
by lze / vnitřní pocit / vyjádřit silným krknutím“. 

Druhá sbírka je koncepčně sevřenější, jedná se o fo-
tografi cko-básnickou knihu Kančí les / Sudéta (1997) -  
poetické zpracování příběhu Sudet, vycházející v české 
a německé verzi. 

Na vydání knihy navazovala putovní výstava Kančí 
les, prezentující fotografi e autorů podílejících se na vý-
tvarném obsahu  (Eva Vychodilová a Rostislav Berka). 

Adam Suchý dále publikuje poezii už „jen“ časopi-
secky (Psí víno, Aluze, Texty). Je zastoupen v alma-
naších Země žulových křížů (2000) a Před hradbami 
noci (2004). Znám je také jako textař (Maya, Kerndl). 
A v neposlední řadě je autorem psychologicko-od-
borných publikací, např. Mediální zlo - mýty a realita 
(2007).    Aleš Kauer
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Před 290 lety
2. června 1718 byla zahájena stavba morového sloupu, který byl dokončen  na podzim 1720. Sochařská část 

je dílem Michaela Kösslera z Kladska. Sloup byl postaven na paměť morové epidemie, která zasáhla Šumperk 
koncem léta 1715 a odezněla v únoru 1716, poté, kdy si vyžádala celkem 185 obětí.

Před 190 lety
19. června 1818 zemřel plukovní lékař dr. Leopold Eichelbrener, který věnoval Šumperku  15.000 zlatých na 
dobročinné účely. Záhy  poté se podle něho označovalo první předměstské náměstí Eichelbrenerplatz (dnešní 

tzv. Točák). Ofi ciálně se toto náměstí tak jmenovalo v letech 1869-1945.
 

Před 90 lety
V roce 1918 zahájil provoz další významný šumperský hedvábnický podnik bratří Schielů, který se nacházel 

v dnešní Uničovské ulici (pozdější Pramet). V roce 1920 zaměstnával již přes 1400 dělníků.

Před 85 lety
11. června 1923 se konal protest tisíců německých obyvatel města a okolí proti odstranění pomníku císaře Jose-

fa II., který stával na nádvoří tehdejší chlapecké měšťanské školy
(bývalého žerotínského zámku). Plastika byla poté uschována na desítky let do různých depozitářů a dnes stojí 

na Hlavní třídě, kam byla instalována v roce 2002.
22. června 1923 se konala velkolepá oslava slunovratu. Průvod asi půldruhého tisíce lidí šel z Chiariho náměstí 

(dnešní nám. Svobody) na tzv. Hindenburghügel (vrch pojmenovaný neofi ciálně podle německého generála 
a prezidenta Hindenburga), což  je vrchol kopce za Vyhlídkou.

 
Před 70 lety

5. června 1938 se konalo cvičení Sokolské župy severomoravské v Šumperku. Jednalo se zároveň o manifestaci 
na obranu republiky před hitlerovským Německem. 

12. června získali henleinovci v obecních volbách 93% všech německých hlasů.
 

Před 50 lety
24. června 1958 zaplavila povodňová vlna ulice v okolí Bratrušovského potoka a Temence.

Před 30 lety
3. června 1978 byl po přestavbě Vyhlídky otevřen Okresní dům pionýrů a mládeže v Šumperku 

(do 31.12. 1976 byl v Jeseníku, poté v Šumperku v dnešní Radniční ulici). V roce 2006 byl areál zbourán 
a vyrostl zde Dětský domov se školou. 

Před 25 lety
V roce 1983 byl v nemocnici dán do provozu nový pavilon ARO.

 
Před 10 lety

13. června 1998 se konal Šumperk Fest, což byla první slavnost připomínající sjezd moravských a slezských 
stavů 4.6. 1490 v Šumperku. Dnes probíhá akce pod názvem Slavnosti města. 

30. června 1998 ukončila činnost Masarykova 2. ZŠ a objekt získala Střední odborná škola památkové péče.  
27. června 1998 vysvětil cařihradský patriarcha Bartoloměj na ulici K.H. Máchy nový pravoslavný chrám Sva-

tého Ducha. Autory návrhu byli ak. arch. Bronislav Křena a ing. arch. Pavel Pulkert. 
-ách-

STALO SE V ČERVNU
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A SLAVNOSTI MĚSTA PŘIPOMENOU SNĚM 
A ZAHÁJÍ LETNÍ SEZONU

Nejvýznamnější událost v dějinách města si připomenou o nadcházejícím víkendu obyvatelé Šumper-
ka. Oslavy nabídnou kromě večerního průvodu městem a ohňostroje i bojová klání, zábavná vystou-

pení, historický jarmark a řadu soutěží. Tzv. Slavnosti města přitom proběhnou v Šumperku již pojedenác-
té. Jejich cílem je nejen připomenout významnou historickou událost, ale především nabídnout veřejnosti 
zajímavou společenskou akci, jež přiblíží kulturní tradice i místní specifi ka. 

Před více než pěti stoletími se město Šumperk 
stalo místem setkání moravských a slezských sta-
vů, jež zde po smrti uherského a českého krále 
a markrabího moravského Matyáše Korvína roko-
vali o zachování společného postupu při přijímání 
nového pána a svým postojem nakonec pomohli 
odvrátit rozštěpení zemí Českého království. Prá-
vě do středověku se budou moci přenést obyvatelé 
i návštěvníci města v pátek 30. a sobotu 31. května. 
„Sněmovní“ oslavy spojí místní radnice stejně jako 
loni se zahájením letní sezony ve městě a také s  me-
zinárodním Dnem dětí. 

„Scénář letošního ročníku Slavností města se 
bude od těch předchozích lišit, neboť akce láká 
stále větší počet diváků. Prostranství u radnice, jež 
bývalo dějištěm pátečního programu, nelze „na-
fouknout“, lidé ve vzdálenějších místech si navíc 
stěžovali, že na jednotlivá vystoupení není vidět,“ 
říká Martina Holubcová z odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů šumperské radnice. Centrem veš-
kerého dění šumperských Slavností města se tak již 
tento pátek stanou Sady 1. máje v prostoru „u koně“ 
a jeho okolí. Zde rozloží svá ležení rytíři, na pódiu 
se představí místní spolky, děti z DDM U radnice 
a nedaleké Vily Doris, Fit Aerobik Klub Angi Sam-
cové a další soubory, dobovou atmosféru navodí 
historická kapela a své umění předvedou kejklíři. 
„V devět hodin se vydá městem průvod účinku-
jících v kostýmech, osvícený hořícími loučemi, 
u radnice poté pozve herold vedení města, radní, 
zástupce partnerských měst a další do průvodu. Ten 
se za zvuku bubnů vrátí pěší zónou zpět do parku,“ 
popisuje Holubcová. V Sadech 1. máje proběhnou 

nejen slavnostní ceremonie a ohňová show, ale také 
výpravný ohňostroj, jenž páteční večer završí.

Sady 1. máje budou hostit sněmovní veselí i v so-
botu. Již od rána zde budou jarmarečníci v dobo-
vých stáncích nabízet rukodělné zboží a předvádět 
tradiční řemesla, pódium v letním divadle bude 
celý den patřit divadelním představením, na pódiu 
u „koně“ se pak představí historické a dobové kape-
ly. V jeho okolí budou probíhat soutěže a hry s ry-
tířskou tematikou a tzv. Školička starých řemesel, 
v níž děti z kroužků Domu dětí a mládeže U radni-
ce předvedou tradiční řemesla, jako jsou například 
drátkování, předení na kolovratu, zpracování vlny 
a podobně. Chybět nebudou ukázky výcviku rytíře 
a jeho koně, vystoupení sokolníků, katovská dílna 
s ukázkami mučících nástrojů, představí se fakíři 
s orientálními tanečnicemi, plivači a polykači ohně 
a na programu je i tradiční rytířský turnaj o Králov-
nu šumperských slavností. 

Zapojit do dění se budou moci opět i samotní di-
váci. „Ti si mohou osahat skutečné rytířské zbraně, 
zastřílet si na terče z historických kuší, luků a vrha-
cími sekerami, obléci si drátěnou košili a podobně,“ 
prozrazuje Holubcová a dodává, že návštěvníci se 
budou moci občerstvit ve stanech ve stylu dobo-
vé taverny. Sobotní podvečer letošních Slavností 
města pak bude již tradičně patřit závěrečnému 
defi lé všech účinkujících. „Původně hudební akce 
s rytířskými šarvátkami se v posledních letech sta-
la jedním z nejprestižnějších projektů, které město 
pořádá. Svědčí o tom ohlasy u široké veřejnosti. Vě-
říme proto, že i letos si návštěvníci přijdou na své,“ 
uzavírá Holubcová. Zuzana Kvapilová

Rozhledy z radniční věže v rámci Slavností města
Sobota 31. května od 9 do 15 hodin

Na všechny rozhledy vstup zdarma, bližší informace na http://www.infosumperk.cz/encyklo-
pedie/objekty1.phtml?id=110627&menu=$menu&lng=$lng 

a nebo u M. Holubcové, tel.č. 583 388 633.
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JEOLOMOUCKÝ KRAJ CHYSTÁ OSLAVY I V ŠUMPERKU

Upozornit na sedmiletou existenci kraje, představit jeho významné osobnosti, přilákat turisty 
a vyvolat u lidí hrdost a patriotismus. Takové cíle si stanovili organizátoři Dne Olomouckého 

kraje - oslavy, jejíž druhý ročník je naplánován na sobotu 31. května a neděli 1. června. Na rozdíl 
od loňské premiéry, na kterou zavítalo kolem patnácti tisíc lidí, bude mít letošní akce bohatší pro-
gram a navíc proběhne hned na třech místech v kraji - v Olomouci, Šumperku a v Prostějově. Část 
z výtěžku od sponzorů akce půjde na charitu.

Sobota 31. května bude v Šumperku patřit 
všem, kteří se chtějí bavit a oslavovat. Dopoled-
ne si v Sadech 1. máje přijdou na své zejména 
děti, jež nepochybně osloví nestárnoucí postavy 
z televizní obrazovky Jů a Hele, které vystoupí 
s loutkoherci v hodinovém pořadu, stejně jako 
celodenní program Piráti z Karibiku, v němž děti 
absolvují řadu soutěží a zábavných úkolů tak, 
aby obstály po boku drsných ná-
mořníků na širém moři. Nouze 
nebude ani o „adrenalinová“ vy-
stoupení složek integrovaného 
záchranného systému. Hasiči 
a policisté tak budou zasahovat u simulované 
dopravní nehody, zájemci si budou moci pro-
hlédnout nejrůznější techniku záchranářů i po-
licistů a kriminalistů, chybět nebude ani laserová 
střelnice, vystoupení policejních psovodů a také 
soutěže pro děti.

Úderem čtvrté odpolední přivítá šumperský 
Dům kultury regionální soubory a skupiny, které 

v šest večer vystřídají jejich slavnější kolegové 
- Galaxy, Le Monde, Hyperion a Support Les-
biens. Stejně jako loni ani letos nebudou mu-
set návštěvníci vytahovat peněženku - vstup na 
všechny akce je zdarma.

Podobný scénář budou mít i nedělní oslavy 
v Olomouci. V parku u výstaviště Flora budou 
po celý den vonět produkty národních kuchy-

ní partnerských regionů, které 
budou moci lidé ochutnávat 
a čerpat tak inspiraci pro vlastní 
kulinářské pokusy. Ani v kraj-
ské metropoli nesmí chybět 

Jů a Hele či Piráti z Karibiku, řada soutěží, her 
a prezentace složek integrovaného záchranné-
ho systému. Na pódiu vystoupí šumperská ka-
pela O5&Radeček, písně z nového alba zahrají                              
Le Monde a energickou štafetu převezmou po-
pulární Horkýže Slíže. Dny Olomouckého kraje 
doplní například sportovní turnaje, turistické 
výšlapy nebo výlety na kolech.  -zk-

Dny Olomouckého kraje - 31. května - Šumperk
 
Program - Sady 1. máje „u sovy“ 
10:00-11:00 hod. dětský program Jů a Hele - postavičky známé několika generacím
11:00-16:00 hod. ZUŠ a ZŠ regionu
13:00-14:00 hod. Divadlo Tramtárie Olomouc - pohádka Hrombaba 
Program v Sadech 1. máje - travnatá plocha 10:00 -17:00 hod. doprovodný zábavný dětský program 
„Piráti z Karibiku” - soutěže, hry, život pirátů 
 
Program Dům kultury 
16:00-18:00 hod. regionální soubory a skupiny 
18:00-19:30 hod. Galaxy - světoznámé skladby v podání populární skupiny 
19:30-20:30 hod. koncert Le Monde 
21:00-22:00 hod. koncert Hyperion - Ďáblové s violoncelly 
23:00-24:00 hod. koncert Support Lesbiens 
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MYŠLENÍ, ŘÍKÁ MILADA SOBKOVÁ

Milada Sobková (*1948) učí na DDM U radnice výtvarnou výchovu už 34 let. Letos odchází do 
penze a Kulturní život s ní při této příležitosti přináší rozhovor.

► Paní Sobková, jak dlouho už pracujete s dětmi 
a jak jste se k této práci dostala?
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Olo-
mouci, obor výtvarná výchova. Po studiích jsem 
šla v roce 1970 učit výtvarnou výchovu do Jeseníku 
do Domu dětí a mládeže a také na Základní umě-
leckou školu. O čtyři roky později jsem začala pra-
covat v Šumperku na ZUŠ a v tehdejším Městském 
domě dětí a mládeže a jsem tu až dodnes. Snažím 
se děti vést k osobitému výtvarnému projevu po 
celou tu dobu.

► Změnil se nějak za dobu Vaší kariéry způsob prá-
ce s dětmi?
Způsob práce je individuální záležitost každého 
učitele, výtvarnou výchovu můžete učit třeba tak, 
že dětem rozdáte pastelky, zadáte téma a víc se 
nestaráte. Já jsem se vždy snažila nabídnout dě-
tem ucelený projekt, na kterém se mohou podílet 
mnoha způsoby. Jedním z posledních takových 
konceptů byla Hedvábná stezka, kde se spojilo 
výtvarné, taneční a kuchařské umění, děti si při-
pravily pódiové vystoupení s módní přehlídkou, 
studovaly k tomuto tématu historii, technologii vý-
roby hedvábí, trasu, kterou se do Evropy dováželo. 

Snažíme se děti více motivovat k samostatnému 
kreativnímu myšlení, aby se dokázaly svobodně 
vyjádřit a nepohybovaly se jen v předem vymeze-
ných kategoriích.

► A co zájem dětí o kroužky?
Děti mají o kroužky pořád zájem, jediný rozdíl bych 
snad viděla v tom, že za minulého režimu chodily 
do kroužků děti, které naše nabídka zaujala, dnes 
už jen ty, které rodiče v jejich zálibách podporují 
a mohou jim je platit. Je také pravda, že dnešní děti 
tráví hodně času u počítače, proto je potřeba zařa-
zovat nové věci. Zařazení základů počítačové grafi -
ky u dětí vzbudilo opravdový ohlas. Podle mě jsou 
děti netrpělivější, pokud není práce zjednodušená 
a rychle hotová ztrácejí o ni zájem. Při výuce chce-
me, aby děti popustily uzdu své fantazii, nebály se 
rozvíjet vlastní nápady a otevřely se.

► O jaké kroužky mají děti největší zájem?
Posledních pár let jsou velmi oblíbené kurzy ke-
ramiky, dále nejrůznější rukodělné techniky jako 
batika, smaltování, korálkování, tkaní a podobně. 
Zájem o výtvarnou výchovu jako takovou je menší, 
děti se spíše zajímají o tyto „ruční práce“. V DDM 
se už tyto dvě linie přestávají slučovat, každá má 
svá specifi ka.
Já osobně dávám přednost klasické „výtvarce“, 
protože výše zmíněné techniky tvoření často ne-
nutí děti přemýšlet nad dílem. Jsou snadné, rychlé 
a efektní, ale neodrážejí osobitost.

► Co tedy výtvarný kroužek dětem dává?
Kromě smysluplného trávení volného času chceme 
dětem nabídnout prostor pro rozvoj. Snažíme se, 
aby se u nás děti uvolnily a zkusily pracovat jinak, 
než jak byly doposud zvyklé. Podle mě umí kaž-
dé dítě malovat a tuto svou přirozenou schopnost 
ztrácí až pod vlivem okolí, které mu říká, co má jak 
vypadat. Proto je nejlepší začít s výtvarnou výcho-
vou co nejdříve, klidně od dvou, tří let. Z vlastní 
zkušenosti vím, že kresby takto malých dětí dobře 

Po odchodu do penze se chce Milada Sobková vě-
novat i svému studentu Jakubovi Hříbkovi, který je 
velmi talentovaný malíř a za nímž jezdí do ústavu 
do Olšan.  Foto: archiv
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odrážejí prostorové vnímání, v čemž jsou srovna-
telné i s pracemi výtvarně poučených dospělých. 
A dalším pozitivem jsou také noví kamarádi, které 
může dítě v kroužku potkat. Tato přátelství jsou 
pak stmelována na táborech a akcích pořádaných 
Domem dětí a mládeže.

► S jak velkými dětmi nejraději pracujete a jaká je 
Vaše oblíbená výtvarná technika?
Kdybych si měla vybrat, nejradši mám grafi ku. 
Co se týká věku dětí, platí, že pro budoucí výcho-
vu jsou nejlepší co nejmladší děti. Na kurzech se 
mi ale nejvíc osvědčily věkově smíšené skupinky, 
protože starší děti mladším pomáhají a zároveň se 
inspirují jejich úhlem pohledu. Mládež a dospě-
lí mají už zase jistou manuální zručnost, takže si 
můžeme dovolit obtížnější techniky.

► Mohla byste zmínit alespoň některé profesní 
úspěchy?
Výtvarné výchově se věnuji celý život, takže jsem 

se svými žáky absolvovala mnoho soutěží a výstav. 
Vystavovali jsme například v Polsku, Maďarsku 
nebo Indii. Od roku 1979 jsme získali snad na kaž-
dé větší soutěži nějaké ocenění, ale postupem času 
jsem upouštěla od účasti v soutěžích. Nepřipadá 
mi výchovné posuzovat například jeden povedený 
obrázek, dávám přednost výtvarným přehlídkám. 
Naposledy jsme získali ocenění v Litomyšli právě 
za projekt Hedvábná stezka. Za úspěch taky pova-
žuji, že někteří mí žáci výtvarnou výchovu studují 
nebo už ji dokonce sami učí. Zajímavé je také to, že 
někteří z mých bývalých žáků studují matematiku, 
snad je to i díky tomu, že jsem se je snažila vést ke 
kreativnímu myšlení.

► Prozradíte nám nakonec svoje plány do penze?
Po odchodu do důchodu budu dál spolupracovat 
s DDM, povedu výtvarný klub pro dospělé. Také 
se chci dále věnovat svému studentovi Jakubovi 
Hříbkovi, za kterým jezdím do ústavu do Olšan. 
Jakub má postižené ruce a nohy, protože je ale ta-

Milada Sobková zasvětila celý svůj život dětem, které učí kreslit a tvořit.  Foto: -zk-
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budu zpracovávat metodické programy vycházející 
z mých celoživotních zkušeností a z materiálů, které 
jsem shromáždila. A samozřejmě i na penzi budu 
dál sledovat dění na DDM - má mladší kolegyně 

a bývalá žačka zde v současnosti rozjíždí projekt 
waldorfské školky a zavádí artefi letiku, což souvisí 
se zážitkovou pedagogikou a rozvojem dětského 
vnímání. Věřím, že se obojí setká s úspěchem.
Děkuji za rozhovor.  Adéla Klimešová

INFORMAČNÍ CENTRUM POSKYTUJE ŘADU SLUŽEB

Regionální a městské informační centrum (dále 
jen RMIC), které je součástí Vlastivědného mu-
zea v Šumperku, sídlí v budově Pavlínina dvora na 
Hlavní třídě 22. Toto zařízení poskytuje informace 
o městě a okolí, podrobnosti o úřadech a ostatních 
institucích, podnikatelských subjektech a o ostat-
ních službách. Lidé zde získají přehled o kulturním, 
sportovním a společenském vyžití, o ubytovacích 
a stravovacích možnostech, památkách, turistických 
a jiných zajímavostech a v neposlední řadě také in-
formace o Evropské unii. Zájemcům RMIC zajišťuje 
rovněž prodej map, průvodců, pohlednic, upomín-
kových předmětů a ostatních propagačních a infor-
mačních materiálů.

RMIC provádí permanentní aktualizaci interne-
tových webových stránek www.infosumperk.cz, kte-
ré budou mít během května 2008 zcela nový design. 
Databáze je využívána nejen občany města, jeho 
návštěvníky a turisty, ale  i institucemi a podnikateli. 
Z tohoto důvodu bychom velmi rádi udrželi aktuál-
nost informací ke spokojenosti všech uživatelů.

RMIC provozuje  také rezervační systém - zajiště-
ní předprodeje jízdenek sezonních cyklobusů a ski-
busů v oblasti Jeseníků. 

Návštěvu RMIC Vám zpříjemní i prohlídka Ga-
lerie Šumperska a Galerie mladých, které byly spolu 
informačním centrem otevřeny v nově rekonstru-

ROZHLEDY Z RADNIČNÍ VĚŽE 
1. - 30. června Po-Pá, Ne 9-15 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. 

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

1. - 30. června Po-Pá, Ne 9-15 hod. 
Procházky se zahajují každou lichou hodinu od „Lavičky vzkazů“ před radnicí. Poslední 

prohlídka začíná dvě hodiny před koncem otevírací doby.

ovaných prostorách  východního křídla Pavlínina 
dvora v Šumperku. Kontaktní adresa RMIC: icsum-
perk@seznam.cz, tel. 583 214 000. Provozní doba:  
Po-Pá: 8:00-17:00 hod., So: 9:00-13:00 hod. 
 Silvie Nováková

Regionální a městské informační centrum najdou lidé 
v budově Pavlínina dvora na Hlavní třídě.  Foto: -zk-
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AUDIOPRŮVODCE

Novinku, jež nemá v republice obdoby, připravilo pro své návštěvníky Vlastivědné muzeum 
v Šumperku. Od minulého týdne je stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy, jež 

prošla dvouměsíční rekonstrukcí, vybavena automatickým průvodcovským systémem nazvaným 
GuidePORTTM.

„Ačkoliv dnes patří různé typy audioprůvodců 
ke standardnímu vybavení zahraničních muzeí, 
u nás je jejich použití stále ještě spíše raritou,“ říká 
ředitelka šumperského muzea Marie Gronychová. 
GuidePORTTM se podle ní od ostatních průvodců 
liší tím, že je zcela automatický a nevyžaduje od 
návštěvníka žádnou obsluhu. „V recepci muzea do-
stane návštěvník klipová sluchátka a přijímač, který 
si zavěsí na krk. Dvanáct identifi kátorů umístěných 
v jednotlivých místnostech expozice pak přenese 
pomocí radiových signálů do sluchátek příslušný 
text. Identifi kátory se přitom spustí vždy po vstupu 
návštěvníka do místnosti,“ vysvětluje Gronychová 
a dodává, že systém dovoluje volný pohyb po expo-
zici. Návštěvník tak nemusí dodržovat stanovenou 
trasu a může se kdykoliv vrátit a vyslechnout si pří-

slušnou pasáž ještě jednou. Čtyři jazykové mutace 
navíc fungují nezávisle na sobě, v jednom okamžiku 
a v jedné místnosti tak může jít do sluchátek součas-
ně německý, anglický, český nebo polský text.

Nový audioprůvodce promlouvá k návštěvníkům 
expozice ústy Paulíny Chiari, podle níž je pojme-
nován Pavlínin dvůr. „Manželka barona Chiariho 
pro nás byla jednoznačnou volbou. Její výklad při-
tom není jen pouhým komentářem k jednotlivým 
exponátům. Paulína vypráví příběh města a jeho 
obyvatel v průběhu staletí, od příchodu prvních 
zemědělců až po současnost. Návštěvník s ní pro-
žívá události slavné i tragické, poznává významné 
osobnosti i prosté venkovany, obdivuje přírodu,“ 
líčí ředitelka muzea. Výklad je přitom podle ní pří-
stupný a srozumitelný širokému spektru návštěvní-

Novinkou ojedinělou v celé republice se od konce dubna může pochlubit Vlastivědné muzeum v Šumper-
ku. Moderní průvodcovský systém GuidePORTTM si vyzkoušeli i  náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
Pavel Horák a šumperský místostarosta Marek Zapletal.              Foto: -zk-
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ků a vedle množství informací upozorní i na různé 
zajímavosti, které jsou v expozici k vidění. „Muzejní 
výstava by měla být vždy komunikačním médiem, 
využívajícím specifi cké a unikátní trojrozměrné 
objekty - sbírkové předměty. Autenticita exponátů 
je právě tím jedinečným, co odlišuje muzejní expo-
zice od kina či divadla. Velmi důležitá je zde právě 
forma prezentace, protože divák by měl být vtažen 
do příběhu, ale zároveň nesmí být potlačen hlavní 
cíl muzea, tedy nabídnout prostřednictvím sbírek 
poučení a poznání. K naplnění těchto cílů by měl 
napomoci právě nově instalovaný audioprůvodce,“ 
podotýká Gronychová. GuidePORT by tak podle ní 
mohli uvítat nejen zahraniční turisté, ale i základní 
a střední školy, a to nejen v rámci výuky dějepisu 
nebo přírodopisu, ale také při procvičování cizích 
jazyků, neboť všechny komentáře jsou namluveny 
rodilými mluvčími. 

Současně s instalací GuidePORTu prošla expozice 
i menšími úpravami. „Opravili jsme parkety, vyma-
lovali a předělali některé vitríny i celé místnosti,“ líčí 
ředitelka muzea, podle níž došlo rovněž k rozšíření 
mapovaného období o pravěké artefakty na straně 
jedné a o doklady nejnovějších dějin do roku 1969 
na opačné straně časové linie. „Nové zajímavé ex-

ponáty byly doplněny téměř ve všech místnostech, 
atraktivní jsou zejména preparáty bobra či tetřeva 
v přírodovědné části, nově zrestaurované šaty a ob-
raz v části historické a také ukázka starých mincí 
v místnosti věnované archeologii. Zajímavá je ne-
pochybně místnost věnovaná událostem z let 1948 
až 1969,“ míní Gronychová a dodává, že pro zvídavé 
hosty jsou připraveny doplňující texty, listovací sou-
bory či interaktivní počítačová prezentace.

Vlastivědné muzeum v Šumperku je prvním 
muzeem v České republice, v němž je GuidePORT 
instalován. Stejný systém je již dva roky v provozu 
pouze v rodném domě Siegmunda Freuda v Příbo-
ře, ten však nemá charakter muzejní expozice. „Díky 
pochopení a podpoře prvního náměstka hejtmana 
Olomouckého kraje Pavla Horáka, který převzal nad 
celou akcí záštitu, se tak Šumperk může pochlubit 
další atraktivitou,“ říká ředitelka muzea. „Podporu-
jeme každou dobrou myšlenku, která souvisí s vy-
tvořením příjemného prostředí pro návštěvníky 
muzeí a knihoven. I proto se nyní chceme soustředit 
na modernizaci expozic. Chystáme tak například 
zásadní obnovu muzejní expozice v Olomouci,“ 
prozrazuje náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
Pavel Horák. -zk-

Stálá muzejní expozice je nově vybavena automatickým průvodcovským systémem GuidePORTTM. Kli-
pová sluchátka a přijímač, který se zavěsí na krk, dostanou návštěvníci v recepci muzea. K dispozici jich 
mají třicet.                  Foto: -zk-
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AJARNÍ ČÁST KLASIKY VIVA UZAVŘE KVARTETO APOLLON

Večer se smyčcovým kvartetem Apollon nabídne v červnu hudbymilovné veřejnosti Agentura       
J+D violisty Romana Janků, jež v Šumperku pořádá oblíbený cyklus koncertů Klasika Viva. 

Koncert je naplánován na úterý 10. června od 19 hodin v místním klášterním kostele.

Kvartet Apollon zahájil svoji koncertní čin-
nost v roce 1993. Ve snaze přilákat širší okruh 
po slu chačů na koncerty vážné hudby zařadilo 
kvarteto do svého reper toáru vedle klasických děl 
rovněž skladby jazzové. V ori ginálních úpravách 
a me rického smyčcového kvar teta Turtle Island 
můžete slyšet skladby před ních jazzových autorů 
a interpretů, jako například Chicka Corea, Milese 
Davise, Leonarda Bernsteina a mno ho dalších.

Kvarteto Apollon spolupracuje též s řadou čes-
kých skladatelů, kteří komponují svá díla právě pro 
Apollon. A to jak v oblasti klasické hudby (Z. Lukáš, 
P. Trojan, O. Kvěch), tak v jazzu (K. Růžička, E. Vi-
klický, V. Eckert). Česká televize natočila a odvysí-
lala již několik snímků věnovaných pouze kvartetu 
Apollon a nadále se souborem úzce spolupracuje. 
Díky velmi úspěšné spolupráci s Českým rozhla-
sem vznikla v roce 1997 smlouva mezi kvartetem 
Apollon a Českým rozhlasem o spolupráci a užívá-
ní názvu „Soubor Českého rozhlasu“.

Od roku 1993 vydalo kvarteto Apollon již pět 
sólových klasických CD a dvě sólová jazzová CD. 
Od roku 2001 soubor úzce spolupracuje s vydava-
telstvím Cube Bohemia, jejichž prvním společným 
projektem bylo právě CD s Dvořákovými kvartety. 

Mezi další úspěchy Apollon kvarteta patří 
i vítězství v mezinárodní Beethovenově soutěži, 
kde získal i cenu za nejlepší provedení díla L. van 
Beethovena, a účast ve fi nále mezinárodní sou-
těže v Düsseldorfu. Kvarteto se též zúčastnilo 
mistrovských kursů v Holandsku a Německu, 
kde spolupracovalo se členy Fine Arts Quartet 
a Alban Berg Quartet. Další informace lze získat 
na internetových stránkách Kvarteta Apollon     
www.apollon.quartet.cz

Pavel Kudelásek (*1962) - housle: absolvoval 
Pražskou konzervatoř a AMU. V roce 1993 se 
stal prof. houslové hry na Pražské konzervatoři, 
kde působí dodnes. Věnuje se sólové a komorní 
hře, byl členem řady úspěšných souborů (Dvořá-
kovo kvarteto, Český komorní orchestr, Pro Arte 
Antiqua). 

Radek Křižanovský (*1968) - housle: Praž-
skou konzervatoř absolvoval ve třídě prof. Karla 
Přibyla, komorní hře se věnoval jako člen kvar-
teta Pražské konzervatoře. V roce 1994 ukončil 
svá studia na AMU. 

Pavel Ciprys (*1973) - viola: absolvoval kon-
zervatoř v Brně a Janáčkovu akademii múzic-
kých umění. Je laureátem mezinárodní hudební 
soutěže „Beethovenův Hradec“, stipendistou Na-
dace český hudební fond a držitelem ceny fondu 
Leoše Janáčka za mimořádné studijní výsledky. 
V současnosti působí jako vedoucí violové sku-
piny Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Pavel Verner (*1963) - violoncello: absolvo-
val Pražskou konzervatoř a AMU. Od roku 1988 
působil jako člen Kvarteta Eberle. Působil jako 
koncertní mistr Státní opery Praha a člen České 
fi lharmonie.

Program koncertu MISTŘI ČESKÉ 
KOMORNÍ TVORBY: 

Jan Pavel Veselý - Smyčcový kvartet B dur 
op. 9 č. 1 * Leoš Janáček - Smyčcový kvartet 

č. 2  „Listy důvěrné“ * Antonín Dvořák - 
Smyčcový kvartet F dur op. 96  „Americký“

Smyčcový kvartet Apollon vystoupí v Šumperku 
druhé červnové úterý.  Foto: archiv
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23. června 1818 (před 190 lety) zemřel v Šumperku Franz Wagner, textilní podnikatel, původně 
tkadlec, společně s bratrem Karlem Wagnerem založil v Šumperku obchod s přízí a plátnem, 
bělidlo v Rapotíně a jiné (narodil se 9. srpna 1765 v Nedvězí).

25. června 1878 (před 130 lety) se v Ústí nad Labem narodila Emmy Freundlichová, průkop-
nice socialistického ženského hnutí, v letech 1900-1911 působila v Šumperku, po roce 1919 ve 
Vídni členka rakouského parlamentu, po roce 1938 v emigraci prezidentka mezinárodní druž-
stevní organizace (zemřela 16. března 1948 v New Yorku).

25. června 1908 (před 100 lety) se narodil v Prostějově Oldřich Skládal, středoškolský profe-
sor, od roku 1945 profesor na gymnáziu v Šumperku, v letech 1953-1971 ředitel školy (zemřel             
3. listopadu 1982 v Šumperku). -zf-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

Historie šumperské železnice a potažmo ná-
draží sahá až hluboko do 19. století. 28. února 
1869 se zde konala první schůzka přípravného 
výboru akciové společnosti pro postavení míst-
ní dráhy Zábřeh - Šumperk - Sobotín. Předse-
dou společnosti, která měla hned na začátku 
60 členů, převážně šumperských podnikatelů, 
byl zvolen Karl Oberleithner. Ještě téhož roku 
v prosinci získali největší podílníci společnos-
ti bratři Kleinové z Vízmberka (dnešní Loučná 
nad Desnou) koncesi na stavbu železnice.

V květnu 1870 se rozjely naplno trasovací 
a stavební práce a již 1. října 1871 projel po 
nové železnici slavnostně první vlak. Jednalo 
se o jeden z nejvýznamnějších dnů v historii 
Šumperka. Průmyslová, a tím i celková prospe-
rita města získala nové obrátky. Do Olomouce, 
Brna a zejména do Vídně bylo najednou tak 
blízko! 1. října byla zároveň otevřena i no-
vá nádražní budova, která se však nelišila od 
objektů tohoto charakteru, a tak záhy přestala 
vyhovovat, mimo jiné i estetickým představám 
bohatých Šumperanů a představitelů města. Na 
začátku 90. let 19. století bylo postaveno nové 
gymnázium (dnešní Obchodní akademie). 
V duchu moderního urbanismu vznikla nová 
třída, původně „Nádražní“, dnes 17. listopadu, 
jejíž dominantou byla na jedné straně impo-
zantní neoklasicistní bohatě zdobená budova 
školy, na druhé straně uniformní nezajímavý 

objekt. Není proto divu, že po necelých třiceti 
letech bylo původní nádraží strženo a na jeho 
místě vyrostla do roku 1900 neobarokní budo-
va, kterou navrhl Josef Karger, jenž byl stav-
byvedoucím železniční stavební firmy bratří 
Kleinů. To vše se stalo i přesto, že od roku 1884 
patřila i Šumperská železnice státu. A tak i že-
lezniční stanice, která byla bránou do dynamic-
ky se rozvíjejícího města, zapadala do okřídle-
ného označení „Šumperk - Malá Vídeň“. 

Nádražní budova za sto let své existence pro-
šla řadou rekonstrukcí. Jedna z předchozích se 
uskutečnila v roce 1993 a zcela zásadní rekon-
strukce výpravní budovy, zejména pokud jde 
o obnovu a úpravy interiéru odbavovací haly, 
v letech 2006 až 2007, přičemž kolaudace pro-
běhla 9. ledna 2008. Citlivé spojení historické-
ho vestibulu s nezbytnými nároky na moderní 
cestování vynesly realizátorům ocenění Dům 
roku za nejlépe provedenou rekonstrukci šum-
perského objektu v roce 2007. Investorem byly 
České dráhy, projektantem pardubická společ-
nost PRODIN a realizátorem firma Chládek 
a Tintěra Pardubice. 

Pro zajímavost ještě uveďme, že při obnově 
a doplňování štukatérských prvků venkovní 
fasády byl objeven původní nápis názvu sta-
nice „Mährisch Schönberg“, psaný kurentem, 
a uvnitř objektu žulové napájecí žlaby pro 
koně.  -ách-
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Citlivé spojení historického vestibulu budovy šumperského vlakového nádraží s nezbytnými nároky na 
moderní cestování vynesly realizátorům ocenění Dům roku za nejlépe provedenou rekonstrukci šumper-
ského objektu v roce 2007.  Foto J. Pavlíček
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Sobota 31. května od 10 do 16 hodin na letní scéně v Sadech 1. máje, od 16 do 24 hodin ve velkém 
sále DK
Dny Olomouckého kraje 2008
Dětské programy a vystoupení regionálních skupin. 
Od 16 do 24 hodin ve velkém sále DK proběhne galakoncert skupin Support Lesbiens, Le Monde 
a dalších.  Vstup volný

Čtvrtek 5. června od 19.30 hodin v G-klubu
James Harries (GB)
Další z řady klubových recitálů v „Géčku“, který tentokrát ocení nejen hudební fajnšmekři, ale 
i příznivci melodických písní. Éterický blues/pop/rockový písničkář uvede mimo jiné také skladby 
z úspěšného alba Chapter IV.  Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den koncertu 120 Kč

Úterý 10. června od 19 hodin v klášterním kostele
Klasika Viva: Kvarteto Apollon
Smyčcové kvarteto Apollon má široký repertoár kvartetní literatury, ale i skladeb z oblasti jazzu. 
Soubor procestoval téměř všechny země Evropy a koncertoval také v Japonsku. Na svém kontě má 
čtyři CD z oblasti klasické hudby a dvě z oblasti jazzu. Na programu šumperského koncertu zazní 
skladby J.P. Veselého, L. Janáčka, A. Dvořáka a dále kompozice z oblasti jazzu. Vstupné 100, 70 Kč

Čtvrtek 19. června od 19.30 hodin v klášterním kostele
PAVLÍNIN DVŮR: Spirituál kvintet
Zahajovací koncert festivalu Pavlínin dvůr potěší hlavně příznivce vokální hudby. V precizním po-
dání skupiny Spirituál kvintet zazní klasické gospelové skladby, jejichž sílu umocní výtečná akustika 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie.  Vstupné 150 Kč

Pátek 20. června od 19.30 hodin v prostorách DK
PAVLÍNIN DVŮR: Buty, Bow Wave, Gipsy.cz, O5&Radeček, Blue Eff ect, Daily News, Nuck Cho-
rris Gang
Celá hvězdokupa české klubové scény na jednom pódiu! Druhý ročník úspěšného letního festivalu, 
tentokrát s nabitým programem, ze kterého si vybere každý! Jedinečný večer plný atraktivních kon-
certů moderuje hudební dramaturg rádia Kiss Vítek Goršanov.  Vstupné v předprodeji 190 Kč, 
 v den akce 250 Kč 
 (Prvních 200 získá ke vstupence jako bonus zdarma nové album 
 skupiny O5&Radeček s aktuálními hity O půl pátý a Beethoven.)

Sobota 21. června od 18 hodin ve velkém sále DK
BLUES APERITIV IX.
Blues No More Resophonic (CZ), Jack Cannon (HU), Blues Company (CZ), Strempek Blues Band 
(SK), TransEuropean sExpress (CZ), Zastavárna (CZ), Kulturní úderka (CZ), Mr. Blues (PL),             
St. Johnny (CZ), Backsight (CZ)
Finálový koncert vyhledávací soutěže Blues Aperitiv. Desítka kapel prošla výběrovým kolem v kon-
kurenci téměř třiceti bluesových formací z ČR i ze zahraničí. Diváci a porota vyberou dvě kapely, 
které si na podzim zahrají v prestižní společnosti účinkujících na renomovaném mezinárodním 
festivalu Blues Alive 2008.  Vstupné 50 Kč
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JÓGALATES
Pravidelné cvičení o prázdninách pod vedením zkušené lektorky Květy Jordánové. Více informací na 
tel.č. 583 363 038 nebo 777 652 073.

POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 15. června od 15 hodin ve velkém sále DK
Králíci z klobouku
Divadlo ŠPÍLBERG Brno. Dva králíci, Bob a Bobek, známí snad všem dětem, hledají svůj ztracený 
klobouk. Jejich Africké putování je provázeno spoustou nových veselých písniček Petra Skoumala. 
Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME NA NEJBLIŽŠÍ MĚSÍCE
11. července TURBO, PETR BENDE
15. srpna  ALKEHOL, TÖRR, DOGA, CONFESSION

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 1. června 
Anna Zych - „Jadrná malba“
Výstava maleb autorky z polské Nysy, jedné z nejmladších vystavujících svá díla v naší Galerii. 

Od 4. do 29. června 
Krajiny bez nebe - soubor ze sbírky manželů Třeštíkových, obrazy osmi malířů z let 1970-1989
Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 4. června od 18 hodin, za osobní účasti Michaela a Heleny 
Třeštíkových. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Gale-
rií nabízí tříhvězdičkové ubytování. 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

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



15

G
A

L
E

R
IE

 J
. 

JÍ
L

K
AGALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Svou jarní řadu malířských výstav uzavírá Gale-
rie cíleným výběrem obrazů ze sbírky manželů Tře-
štíkových. Je souborem prací osmi malířů nejenom 
věkem Heleně a Michaelovi blízkých. Malířů časově 
provázaných léty studia na pražské akademii v na-
dějné druhé polovině šedesátých let, ale i na počátku 
následující „normalizace“, ve které vystavené obrazy 
vznikaly. Její pustošivé důsledky vedly do izolace, 
někoho i k emigraci a společnost většinou do sobec-
tví, s dopadem i na současnost.

Rozbředlá doba vzniku obrazů možná prohlou-
bila míru naléhavosti jejich příznačné laděné tóniny, 
ale významnější roli v nich nesehrála. Žádná vnější 
situace, zdaleka nikdy ideální, sama nerozhoduje 
o podobě malířova směřování. To má hlubší kořeny, 
rušivé vlivy malbou překonává a bylo by podobné 
i v každé jiné době.

Určující je tu generační zkušeností podmíněný 
odklon od stále zjizvenější tváře krajiny celku do 
vnitřního života jejího bytostného těla a sebenalé-
zání v poloze, započaté v české malbě už klasickou 
linií od Šímy k Johnovi a Boštíkovi. Zdánlivý únik 
ze skutečnosti do rytmu a skladby tkání nahé hmo-

ty krajiny bez nebe je tu naopak pokusem o plnější 
návrat k ní a skrze ni k životu i k sobě. Pokusem 
o prohloubení vzájemné blízkosti až po zapomenutí 
se malbou v ní.

Součástí souboru je několik našich obrazů z té 
doby. Shodou okolností danou skupinu malířů 
v úzkém, sotva pětiletém rozsahu věkově vymezu-
jeme. Anežka je v ní spolu s Pavlem Mühlbauerem 
nejmladší a já nejstarší. Kromě Jaroslava  Dvořáka 
všichni ostatní - Vladimír Gebauer, František Ho-
donský, Zdeněk Hůla i Michal Ranný tu samostatně 
vystavovali. Ve vyváženém prostoru galerie a dob-
rém výběru sběratelů je výstava po letech znovu 
v Šumperku připomene a cosi dopoví o souvislos-
tech vzájemných dotyků v příbuzném i rozdílném, 
každému z nás vlastním.

Už šestá letošní výstava, která je svou vazbou 
k výchozímu bodu zlomového roku 1968 i malým 
příspěvkem trvale spontánně ne-angažovaných 
k připomínaným osmičkovým výročím, bude za-
hájena ve středu 4. června vernisáží v obvyklých          
18 hodin, potrvá do neděle 29. června. Jste upřímně 
zváni.      Miroslav Koval

„Krajiny bez nebe“, obrazy z let 1970-1989

Pohled do sbírky manželů Třeštíkových.
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A DŮM KULTURY BUDE PODÁVAT BLUESOVÝ APERITIV

Neodmyslitelnou součástí listopadového festivalu Blues Alive se již tradičně stal červnový Blues 
Aperitiv, který se zaměřuje na vyhledávání nových talentů v oblasti blues mezi českými, sloven-

skými i polskými kapelami. A nejinak tomu bude i letos. O tom, kdo postoupí na podzimní blueso-
vání, se rozhodne v sobotu 21. června.

Do devátého ročníku mezinárodní vyhledávací 
soutěže Blues Aperitiv poslalo přihlášku s nahrávkou 
osmadvacet souborů z Česka, Polska, Maďarska a Slo-
venska. „Ve druhé polovině dubna vybrala odborná 
porota složená z hudebních publicistů, aktivních mu-
zikantů a festivalových promotérů deset skupin, které 
se mohou naživo představit v rámci fi nálového kon-
certu v sobotu 21. června v Domě kultury Šumperk,“ 
říká produkční Domu kultury Ondřej Polák. Letošní 
„aperitivová“ přehlídka se podle něj nebude tento-
krát odehrávat na otevřeném prostranství Pavlínina 
dvora, ale jejím dějištěm bude velký sál Domu kul-
tury. Pořadí, v němž kapely vystoupí, určí los s tím, 
že jednotlivé koncerty potrvají pětatřicet minut, včet-
ně zvukové zkoušky. Z této desítky vybraných kapel 
vzejdou již tradičně dva vítězové, kteří dostanou pří-
ležitost představit se v hlavním programu renomo-
vaného festivalu Blues Alive. Ten letos proběhne od 
14. do 16. listopadu. „Praxe z minulých ročníků ale 

dává naději více než zmíněným dvěma souborům. 
Účinkující, kteří na přehlídce Blues Aperitiv zaujmou 
porotu či uspějí v diváckém hlasování, většinou do-
stávají pozvánky k účinkování na vedlejších scénách 
Blues Alive,“ podotýká Polák.

V sobotu 21. června se tak do Šumperka sjede 
sedm českých kapel a po jedné formaci ze Sloven-
ska, Polska a Maďarska. O přízeň poroty, v níž kro-
mě jiných usedne i hudební publicista a dramaturg 
Blues Alive Ondřej Bezr, se tak budou ucházet Blues 
No More Resophonic (CZ), Blues Company (CZ), 
Jack Cannon (HU), Strempek Blues Band (SK), 
TransEurepean sExpress (CZ), Zastavárna (CZ), 
Kulturní úderka (CZ), Mr. Blues (PL), St. Johnny 
(CZ) a Backsight (CZ). Určitou šanci jako náhrad-
níci mají i Banda Band (CZ) a Blues Band Jozefa 
Nedbalca (SK). Letošní „bluesový aperitiv“ se při-
tom začne podávat ve velkém sále Domu kultury 
úderem šesté večerní. -zk-

Úterý 27. května v 15 hodin
Život s cukrovkou
Přednáška ve spolupráci s SZŠ Šumperk o tom, jak 
se dá žít plnohodnotně s cukrovkou. Přednášet bude 
studentka Barbora Vybíralová.

Pátek 13. června ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit se 
svými přáteli a poslechnout si známé písničky, které 
zahraje skupina Staří kamarádi.    Vstupné 30 Kč
                                       
Čtvrtek 19. června ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Čtvrtek 19. června v 16 hodin
Země středního východu
Cestopisná přednáška o krásách a životě v zemích 

Středního východu, kterou provede Kvido Janík. Ces-
topis je doplněn o promítání videa.

Pátek 27. června ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si a po-
slechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

Po domluvě 
Brouzdání Internetem
Objevujte svět díky internetu za pomoci našeho asi-
stenta. V případě zájmu je nutné se objednat na tel. 
čísle 583 212 272.  Poplatek za asistenci 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. Aktu-
ální program na stránkách Informačního střediska pro 
seniory www.pontis.cz/iss. 

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
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I NA KONCERTU PRO UNICEF

Letošní sezona Motýlů je opět bohatá na zajímavé koncertní příležitosti. Vrcholem bude be-
zesporu mimořádná šance účastnit se celovečerního koncertu v rámci festivalu Pražské jaro                  

(31.5. 2008, 18.00 Kostel Šimona a Judy v Praze). Motýli zde vystoupí s programem věnovaným vý-
znamným českým autorům 20. století, jejichž díla patřila vždy ke „kmenovému“ repertoáru sboru.

Mnohé z autorů (např. Petr Eben, Miroslav 
Raichl, Ilja Hurník) spojoval se šumperským 
dětským sborem přátelský vztah - však Petru 
Ebenovi byl věnován 6. ročník šumperského fes-
tivalu Krajina zpěvu 1999 a uděleno čestné ob-
čanství města Šumperka. Program sestavený pro 
tento účel si získal značné uznání v řadách od-
borné veřejnosti, a tak bychom jej rádi představi-
li i šumperskému publiku. Chceme tak učinit při 
další významné příležitosti, kterou je v pořadí již 

čtvrtý Koncert pro UNICEF s podtitulem Možná 
si myslíte... Výtěžek z tohoto koncertu je pouká-
zán na konto Dětského fondu UNICEF, který jej 
použije na pořízení základních potravin, pitné 
vody a léků na záchranu života dětí v ohrožených 
oblastech světa. Přijďte si vyslechnout naše zpí-
vání a přispějte, prosím, prospěšné věci ve středu 
28. května v 19 hodin v klášterním kostele Zvěs-
tování Panny Marie v Šumperku. 

 H. Stojaníková, sbormistryně ŠDS

DIVADELNÍ SEZONA 2008/2009

Karel Jaromír Erben, Vendula Borůvková: Kytice  .....................................................Premiéra 27. září 2008
Karel David a kol.: Hvězdy na vrbě  .......................................................................Premiéra 22. listopadu 2008
Ladislav Klíma, Arnošt Dvořák: Matěj Poctivý  ....................................................... Premiéra 24. ledna 2009
Vladimír Körner, Vendula Borůvková, Ondřej Elbel: Zánik samoty Berhof  ...Premiéra 14. března 2009
Tereza Boučková: Sodoma Komora  ............................................................................ Premiéra 2. května 2009
Pohádka: Jaroslav Kvapil, Jolana Kubíková: Princezna Pampeliška  ...................... Premiéra 9. září 2008
Předplatné je možné objednávat na telefonním čísle 583 214 061, kl. 27, p. Zetochová nebo na adrese            
zetochova@divadlosumperk.cz.

Datum Titul Skupina Čas Cena 

Čt 29.5. Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem S2, VK, X 17.00 130 Kč 
31.5. Krásný, krásný život VK 19.30 50 Kč
Pá 13.6. Divadlo Veselé skoky: Na hlavu!  21.00
So 14.6. Divadlo Continuo: Vakokodeska  16.00
So 14.6. Divadlo Šumperk: Ach, ta něha našich dam,   21.00
 Zima pod stolem
Ne 15.6. Divadlo Facka: Přání  15.00
Ne 15.6. Divadlo v 7 a půl:Jarin a Pipin  19.00
Po 16.6. Buchty a loutky: O neposlušných kůzlátkách  15.00
Po 16.6. Buchty a loutky: Rocky IX.  19.00
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 27, p. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.  

DIVADLO ŠUMPERK
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U DIVADLO V PARKU JE LETOS POJATO NETRADIČNĚ

V polovině června proběhne již patnáctý ročník festivalu Divadlo v parku. Letos přitom organi-
zátoři úplně změnili koncept této přehlídky a Divadlo v parku přesunuli do šumperských ulic.

„Chceme divadlo přenést z uzavřených prostor 
více mezi lidi a divákům nabídnout netradiční 
a svěží inscenace. Doufáme, že zaujmou i ty, kteří do 
divadla obvykle nechodí,“ vysvětluje Veronika Zeto-
chová ze šumperského divadla. Divadlem tak ožije 
Hlavní třída, dvůr za divadelní budovou, prostory 
před Galerií Jiřího Jílka a během karnevalového 
průvodu i celé centrum města. Všechna představení 
se odehrají na otevřeném prostranství, platit se tak 
nebude žádné vstupné. Diváci se mohou těšit na 
loutkové hry, divadelní průvod, tanec, klauniádu 
a mnoho dalšího.

Přehlídka odstartuje v pátek 13. června ve 21 ho-
din na pódiu před divadlem. Divadelní soubor Vese-
lé skoky přijede do Šumperka s inscenací Na hlavu! 
Tvůrci ji charakterizují jako taneční šílenství plné 
skečů, nadsázky, humoru a něhy.

O den později, v sobotu 14. června, vyjde                     
v 16 hodin od radnice průvod Divadla Continuo se 
svou karnevalovou inscenací. „Hra Vakokodeska, 
která byla nastudována na EXPO 2005 v Japonsku, 
je určena pro průvod, celé představení se tak odehrá-
vá za pochodu. Kromě chůd jsou veškeré kostýmy 
a rekvizity vyrobeny z papíru po vzoru japonských 
skládaček origami,“ upozorňuje pracovnice divadla. 
Úderem deváté večerní pak podle ní začne kome-
die Ach, ta něha našich dam v podání šumperského 
souboru. Představení proběhne na scéně postavené 
ve dvoře za divadlem (vchod z ulice Komenského).

Na neděli 15. června chystá divadlo Facka insce-
naci Přání, kterou bude hrát od 15 hodin na ploše 
před Galerií Jiřího Jílka v Sadech 1. máje. V 19 hodin 
se mohou na stejném místě diváci těšit na hru Jarin 
a Pipin. Tato pohybová klauniáda vypráví o tom, 
kterak žížala zachránila holátko, které vyrostlo v do-
spělého ptáka, jehož jediným životním cílem je žrá-
dlo. A žížala JE žrádlo... Inscenaci přiveze brněnské 
Divadlo v 7 a půl.

Divadlo v parku zakončí v pondělí 16. června 
soubor Buchty a loutky. Scéna za divadlem  bude 
od 15 hodin patřit pohádce O neposlušných kůzlát-
kách, o čtyři hodiny později je pak na programu in-
scenace Rocky IX. „Obě hry jsou loutkové, v případě 

Rockyho IX se však rozhodně nejedná o představení 
pro děti. Příběh vypráví o smutném boxerovi, jeho 
osamělých kamarádech a pustém zoufalství. Hra zís-
kala prestižní cenu ERIK,“ prozrazuje Zetochová.

Letošní Divadlo v parku přinese zábavu, originál-
ní ztvárnění a představí alternativní divadlo, které 
zatím v Šumperku nemělo moc prostoru. V případě 
špatného počasí se představení budou konat v bu-
dově divadla, organizátoři však doufají, že herci oži-
ví šumperské ulice. „Inscenace vybrané pro Divadlo 
v parku jsou dynamické, určené pro pouliční hraní 
a věříme, že zaujmou i mladší publikum,“ dodává 
Zetochová. Adéla Klimešová

Pátek 13. června od 21 hodin před divadlem
DIVADLO VESELÉ SKOKY: NA HLAVU!  

Sobota 14. června od 16 hodin průvod 
od radnice k divadlu

DIVADLO CONTINUO: VAKOKODESKA    

Sobota 14. června od 21 hodin za divadlem
DIVADLO ŠUMPERK: 

ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM!  Vstup volný

Neděle 15. června od 15 hodin před Penzionem G
DIVADLO FACKA: PŘÁNÍ

Neděle 15. června od 19 hodin před Penzionem G
DIVADLO V 7 A PŮL: JARIN A PIPIN   

Pondělí 16. června od 15 hodin za divadlem
BUCHTY A LOUTKY: O NEPOSLUŠNÝCH 

KŮZLÁTKÁCH

Pondělí 16. června od 19 hodin za divadlem
BUCHTY A LOUTKY: ROCKY IX.  

V případě nepříznivého počasí se program 
uskuteční v prostorách Divadla Šumperk.

Na všechna představení 
je vstup volný!
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MVLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
► O pejskovi a lidech, aneb velká psí výstava 
Výstava představí psa jako průvodce člověka od pra-
věku až po současnost, a to prostřednictvím sbírko-
vých předmětů z různých oborů - od archeologie, 
přes etnografi i, historii, kunzhistorii až po ryzí sou-
časnost. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 29. května 
v 18 hodin. Výstava potrvá do 24. srpna.

Rytířský sál a předsálí 
► Významné osobnosti české vědy a techniky
Přijďte se podívat na vynálezy významných osobnos-
tí české vědy a techniky. S některými se při běžném 
životě všichni setkáváme, s jinými do styku třeba 
vůbec nepřijdeme, a přesto jsou i tyto pro nás všech-
ny neméně důležité. Vynálezy doplňují originální 
poznámkové sešity samotných vědců a vynálezců 
z oboru exaktních věd, elektrotechniky, fotografi e 
a kinematografi e, strojírenství a polygrafi e. Výstava 
bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 5. června v 18 ho-
din a potrvá do 7. září.

Hollarova galerie
► Náš barevný svět
Výstava výtvarných prací Výchovného ústavu, Dět-
ského domova se školou, základní školy a střední 
školy Šumperk potrvá do 8. června.
► Na zdraví!... aneb vše o pití 
Tato výstava prozradí, co a z čeho se již od pravěku 
až do současnosti pilo, a představí nádoby, poháry, 
sklenice, lahve nejrůznějších tvarů a materiálů. Vý-
stavu budou doprovázet programy pro děti. Pokud 
počasí dovolí, uskuteční se vernisáž této výstavy 
v pátek 13. června v 18 hodin ve dvoře muzea, kde 
bude připravena ochutnávka nápojů a další pro-
gram. 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. Autorkami vý-
stavy jsou Milena Filipová a Alena Turková. Výstava 
potrvá do 31. srpna.

Galerie Mladých
► Aleš Kauer: Za horizont  
► V pátek 6. června představí od 19 hodin v pro-
storách Galerie mladých známý šumperský básník, 
herec a výtvarník Aleš Kauer tři šumperské básníky. 
Při této příležitosti se rozhodl tento prostor ještě více 
zpoetizovat a instalovat zde své rozsáhlé variabilní 
několikametrové leporelo Za horizont. K vidění zde 
bude do 18. června.
► Martin Sausage Dohnal: Ukázkové kouzlo po-
otevřeného okna
Výstava maleb a kreseb tohoto autora bude zahájena 
v pátek 20. června v 19 hodin a potrvá do 20. čer-
vence.
► Koncerty v klášterním kostele: 27.5. v 18 hod. - 
závěrečný koncert hudebního oboru ZUŠ Šumperk, 
28.5. v 19 hod. - Šumperský dětský sbor - koncert 
pro UNICEF, 29.5. v 18 hod. - závěrečný koncert 
smyčcového orchestru ZUŠ Šumperk, 3.6. v 18 hod. 
- koncert (DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk), 
4.6. v 17 hod. - koncert (MŠ Veselá školka Šumperk), 
5.6. v 17.30 hod. - koncert (Dětský klíč Šumperk, 
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19.6. v 17 hod. - koncert Spirituál Kvintet
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
► Paleta kraje    
Přijďte si prohlédnout díla regionálních výtvarníků 
- malby Lubomíra Bartoše, Františka Remeše a Ros-
tislava Berky, grafi ky a díla Pavly Jarmarové vytvo-
řené pomocí kombinované techniky, malby a grafi ky        
A. Pavla Taťouna, dřevěné plastiky Jaroslava Beneše, 
fotografi e a šperky Špalka Loranta. Výstava potrvá 
do 7. června.
► Užitné sklo a gobelíny 20. století                          
Výstava, která bude otevřena (bez vernisáže) v sobo-
tu 14. června, 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, otevřeno 
celoročně: Po zavřeno, út - so 9-12 hod., 13-16 hod.

Mohelnice
► Olbram Zoubek: Sochy 
Tato retrospektivní výstava plastik, soch a reliéfů 
známého výtvarníka bude zahájena vernisáží za 
účasti autora v pátek 6. června v 17 hodin. Výstava 
potrvá do 30. srpna.
► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěží 
muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou roku 
2005! 
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.
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 Kostic, Z pokladů muzea 
Průřez celou tvorbou A. Kašpara - ilustrace k dí-
lům významných spisovatelů, akvarely a tempery, 
grafi ky a předměty z etnografi cké sbírky. Kuriozi-
tou jsou hračky Kašparovy dcery, z nichž některé 
sám zhotovil. V podkroví domu je mistrův ateliér. 
Expozice seznamuje i s historií Loštic, včetně tragic-
kého osudu místní židovské komunity. 
Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.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 tvorbou.
► Vysoké Tatry - štětcom a objektívom  
Prohlédněte si obrazy akademického malíře Huga 
Šilberského a fotografi e uhrančivých panoramat 
Vysokých Tater Jaroslava Koupila z 50. až 70. let               
20. století. Výstava potrvá do 20. července
► Muzejní noc: „A zase tu straší“
Přijďte si v sobotu 14. června prohlédnout expozice 
Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsově v rámci 
již tradičních speciálních prohlídek v rámci Festivalu 
muzejních nocí. První skupina se vydá na prohlídku 
potemnělého zámku ve 20 hodin, další ji budou ná-
sledovat vždy po třiceti minutách tak, aby se poslední 
vrátila před půlnocí. Kdoví, co by se jinak na zámku 
plném strašidel mohlo stát. Zajímavý doprovodný 
program je připraven i na nádvoří zámku. Nebude 
chybět ani občerstvení.
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.

Vlastivědné muzeum v Šumperku srdečně zve v pátek 14. června od 19.30 hodin na
IV. Muzejní noc
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CO PEJSKOVI A LIDECH, ANEB VELKÁ PSÍ VÝSTAVA

„Čím více poznávám lidi, tím více miluji psy.“ Tento citát G.B. Shawa by mohl být mottem 
výstavy, kterou odborní pracovníci šumperského muzea připravili pro prázdninové měsíce. 

Pes jako přítel člověka se návštěvníkům představí prostřednictvím sbírkových předmětů ze všech 
oborů, které jsou v muzeu zastoupeny - od archeologie přes etnografi i, historii, kunzhistorii až po ry-
zí současnost.

Nejstarší vyobrazení psa, které je na výstavě 
prezentováno, pochází již z doby římské a jedná se  
o střep keramiky terra sigillata s reliéfem psa, zapůj-
čený z Národního muzea v Praze. Ještě o málo starší 
je soška psa z keltského oppida (replika) z Muzea 
Boskovicka. Z etnografi ckých sbírek vystavuje mu-
zeum psa na obrázcích na skle, perníkářských for-
mách či betlémových fi gurkách. Nechybí ani téma 
světců, jejichž atributem je pes. Z oblasti výtvarné-
ho umění jsou ve výstavní síni k vidění mimo jiné 
„psí“ grafi ky Václava Hollara, doplněné o kolekci 
obrazů a grafi k ze zámku Velké Losiny. Samostatný 
oddíl výstavy je věnován psům loveckým. Jedineč-
ná je kolekce psích známek z Horáckého muzea 
v Jihlavě či soukromá sbírka pohlednic. Pro zájem-
ce o kynologii je navíc připravena prezentace psích 
plemen podle 10 skupin stanovených FCI. U všech 

skupin je zobrazen konkrétní pes ze Šumperka 
nebo okolí. Návštěvníci si mohou prohlédnout 
i rodokmeny a různá ocenění, kterých se dá na vý-
stavách psů dosáhnout. Pro děti pak je připraven 
„hrací koutek“ s plyšovými pejsky, různé skládačky 
a omalovánky.

Na vernisáži, která se uskuteční na nově zre-
konstruovaném nádvoří ve čtvrtek 29. května 
v 18 hodin, vystoupí oddíl agility s ukázkou svého 
umění. V průběhu výstavy bude uspořádáno i Vel-
ké psí odpoledne, na němž proběhnou různé soutě-
že určené pro majitele psů a jejich miláčky všech vě-
kových skupin. Výstava, která potrvá do 24. srpna, 
jistě potěší všechny milovníky psů od těch nejmen-
ších až po starší a pokročilé a bude zvlášť vhodná 
pro rodiny s dětmi.  Marie Gronychová,
  autorka výstavy a ředitelka VM 

MUZEJNÍ NOC STRÁVÍ NÁVŠTĚVNÍCI S PAULÍNOU CHIARI

Již počtvrté ožije šumperské muzeum nejen ve dne, ale také v noci. Stane se tak v pátek 13. června 
v rámci celostátního Festivalu muzejních nocí. Zajímavou akci odstartuje v 18 hodin v areálu 

Pavlínina dvora vernisáž výstavy Na zdraví!, která bude v Hollarově galerii až do 14. září mapovat 
vývoj nápojů a nádob, které k jejich konzumaci člověk používal a používá dodnes. Při této příleži-
tosti tu lidé budou moci ochutnat i některé vybrané nápoje.

Samotná Muzejní noc s Paulínou Chiari je na-
plánována na půl osmou večerní. Manželka barona 
Chiariho provede návštěvníky po zrekonstruova-
né stálé expozici Příroda a dějiny severozápadní 
Moravy a také prozradí několik zajímavostí o své 
osobě, životě a historii Pavlínina dvora - jedné z vý-
znamných památek Šumperka. Zájemci si budou 
moci prohlédnout také výstavu Známí i neznámí 
v Galerii Šumperska, v níž bude při této příleži-
tosti instalován obraz namalovaný právě Paulínou 
Chiari, a ve výstavní síni pak výstavu O pejskovi 
a lidech, aneb velká psí výstava. V rámci prohlídky 
si návštěvníci budou moci poslechnout také auten-
tický zvuk orchestrionu a kolovrátku.

Po celou dobu trvání akce bude ve dvoře k dis-
pozici krčma a další stánky s občerstvením. Pro 
děti bude připraven hrací koutek, atrakce a té-
matická výtvarná dílna. Vstup na muzejní noc je 
zdarma.

K festivalu se tradičně připojí také Lovecko-
lesnické muzeum na zámku v Úsově. Ten mohou 
zájemci navštívit o den později, tedy v sobotu           
14. června. Netradiční prohlídky nazvané „A zase 
tu straší“ začnou ve 20 hodin a poběží v půlhodi-
nových intervalech, poslední pak bude půl hodiny 
před půlnocí. Zajímavý doprovodný program je 
připraven i na nádvoří zámku a chybět nebude ani 
občerstvení. -vv-
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V rámci konání 4. šumperské muzejní noci bude v pátek 13. června v 18 hodin v Hollarově galerii 
otevřena výstava Na zdraví!.... aneb vše o pití. Další z výstav prezentující vlastní muzejní sbír-

kové předměty, které dokumentují jedno z témat každodenního života, prozradí návštěvníkům, co 
a z čeho se od pravěku až do současnosti pilo. 

Základní tekutinou byla samozřejmě voda, za 
použití nejrůznějších bylinek se užívala i při vý-
robě odvarů, nezbytnou byla pro přípravu šťáv, 
sirupů, čajů i kávy. Málokdo ví, že i v dnešní době 
tolik oblíbená minerálka se stáčela do kamenino-
vých lahví již od počátku 16. století, že kávu bylo 
možné pražit i podomácku a že poprvé je čaj zmi-
ňován v čínské historii již roku  2700 př.n.l. Téměř 
všechny lidské pospolitosti, vyspělejší i primitiv-
ní, také připravovaly nápoje s obsahem alkoholu. 
Zejména dva z nich, víno  a pivo, tvořily přímo 
„pilíře“ středověké evropské společnosti. Pivo 
bylo prospěšné tělu (pro svou výživnou hodnotu), 
víno bylo zase nezbytné pro duši. 

Výstava představí nádoby, poháry, sklenice, 
lahve nejrůznějších tvarů a materiálů, na obra-
zech, kresbách a grafi kách mohou návštěvníci 

poznávat způsob konzumace těchto nápojů. Z ar-
cheologických nálezů nebudou chybět loštické 
poháry, které proslavily tento region po celé Ev-
ropě. Z výstavy si návštěvníci budou moci odnést 
i recepty na výrobu likérů a zpěvníček lidových 
písní o pití.

Výstavu budou doprovázet programy pro děti, 
s možností výroby vlastního hrníčku na hrčířském 
kruhu nebo modelováním v ruce. Podle vzoru 
starých pohárů a sklenic budou děti malovat na 
sklo. Vyzkouší si i přípravu různých nápojů.

Pokud tedy  počasí dovolí, na vernisáži se se-
jdeme ve dvoře Vlastivědného muzea, kde bude 
připravena ochutnávka  alkoholických i nealko-
holických nápojů a další program. S pozdravem 
„Kdo pije, ten žije!“ se těšíme na vaši návštěvu.
 M. Kudelová, A. Turková, autorky výstavy

Na obrazech, kresbách a grafi kách, jež budou na výstavě k vidění, se mohou návštěvníci seznámit se 
způsobem konzumace nápojů.  Foto: J. Mašek
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Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Již deváté setkání dětí, rodičů nebo prarodi-
čů s dětskou literaturou v rámci Klubu podve-
černího čtení nazvané tentokrát „Sluníčková 
zahrada aneb děti, sluníčka a prázdniny“ 
pořádá ve čtvrtek 5. června šumperská Měst-
ská knihovna. Literárně hudební pořad spoje-

ný s vyhodnocením výtvarné soutěže Sluníč-
ková zahrada začíná v 17 hodin v prostorách 
knihovny Sever na Temenické ulici 5. Ve 
výlohách a prostorách knihovny Sever bude 
výstava Sluníčková zahrada k vidění od 5. do          
30. června. -red-

KNIHOVNA LÁKÁ NA CESTU DO MINULOSTI

Již devátý ročník akce nazvané Cesta do minulosti připravila na čtvrtek 19. června šumperská 
Městská knihovna. Akce, která nabídne poznání historie Šumperka, je určena dětem v doprovodu 

pedagogů, ale také zájemcům z řad veřejnosti.

Jednotlivé procházky místy, jimiž „často 
chodíme a mnoho o nich nevíme“, odstartují 
mezi osmou a desátou dopoledne u knihovny 
v ulici 17. listopadu. Účastníci obdrží na startu 
mapku a úkolový list s popisem cesty, na níž 
je budou očekávat průvodci z řad studentů 
SOŠ s informacemi o některých šumperských 
památkách. V cíli pak obdrží každý účastník 
pohlednici. Vstupné na osobu je deset korun. 

Organizátoři připravili navíc i dvě doprovod-
né akce. V 11 hodin dopoledne bude zahájena 
výstava Procházka městem, jež představí prá-
ce dětí ze Šumperka, Jeseníku a polské Nysy. 
V knihovně si pak budou moci zájemci koupit 
drobné výrobky a dárky, které vyrobili handi-
capovaní občané z chráněných dílen a centra 
Oáza - charita Zábřeh. Bližší informace lze zís-
kat na tel.č. 583 214 588. -red-

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, zve na výstavu

Zajímavé rostliny Národní přírodní rezervace Praděd 
Výstava fotografi í Bořivoje Malce je k vidění do 16. června.
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Ve středu 7. května v 11 hodin byly v Městské 
knihovně Šumperk vyhlášeny výsledky soutěže Pro-
cházka městem. Autorům vítězných prací předali 
ceny místostarosta Marek Zapletal spolu s polskou 
výtvarnicí z Nysy Annou Zych, která přijela do 
Šumperka zahájit svoji výstavu v Galerii Jiřího Jílka.
V oblasti výtvarných prací vybrala odborná porota 
následující autory:

► 1. kategorie - Mateřské školy: 
Christina Filiberti, MŠ Sluníčko, Vrchlického ulice
Adéla Chrastinová, MŠ Sluníčko, Vrchlického ulice
Marek Karlíček, DDM U radnice

► 2. kategorie 6 - 10 let 
Alena Kašparová, ZUŠ Šumperk
Tomáš Mádr, ZŠ Loučná nad Desnou
Vítek Řezník, DDM U radnice

► 3. kategorie 10 - 15 let 
Michaela Csokasová, ZUŠ Šumperk

Klára Drábková, ZUŠ Šumperk
Eliška Baženovová, ZŠ, Šumavská ulice
 
► 4. kategorie nad 15 let 
Pavla Janků, ZUŠ Šumperk
Gabriela Švubová, ZUŠ Šumperk
Věra Lukášová, ZUŠ Šumperk

► V oblasti literárních prací vybrala odborná po-
rota tyto autory:
Monika Pařenicová, ZŠ Ruda nad Moravou, 11 let
Dominik Léhar, ZŠ Ruda nad Moravou, 10 let
Karolína Sládková, VI. ZŠ Šumperk, 14 let
Eliška Škurková, VI. ZŠ Šumperk, 14 let
Martin Štrambach, VI. ZŠ Šumperk, 14 let
D. Kornerová, VI. ZŠ Šumperk, 14 let
Výstava Procházka městem bude zahájena ve čtvr-
tek 19. června v 11 hodin v prostorách Městské 
knihovny Šumperk za přítomnosti delegace knihov-
níků z polské Nysy a z Jeseníku a potrvá do poloviny 
srpna.  -zd-Christina Filiberti, 6 let

Klára Drábková, 15 let



25

V
IL

A
 D

O
R

ISVILA DORIS
Každé úterý od 16.30 do 18 hodin v MC na „K“ 
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.   
 Vstupné 50 Kč 

Každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053.

Pátek 30. května od 14.30 do 17.30 hodin v ateliéru 
na „K“
Výtvarný pátek - Vosková batika
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč 

Neděle 1. června od 13 do 18 hodin v MC na „K“
Dětský kloboukový den
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053 psencikova@doris.cz.

Pondělí 2. června od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053 psencikova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Pondělí 2. června od 16 do 19 hodin v AD na „K“
Artedílny 2008 - Pletení z přírodních materiálů
Pedig, proutí, papír... Informace a přihlášky Zu-
zana Vavrušová tel.č. 583 285 624, 731 610 039, 
vavrusova@doris.cz.  Vstupné 100 Kč

Úterý 3. června od 16 do 19 hodin v AD na „K“
Artedílny 2008 - Textilní materiály a techniky 
Šité letní tašky, polštáře a hračky, tisky, tkaní... 
Informace a přihlášky Zuzana Vavrušová, tel.č. 
583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
 Vstupné 100 Kč

Úterý 3. června v 18.30 hodin v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie 
Via Lucis - Klavírní koncert Lukáše Vondráčka 
Vstupenky je možno objednat u Petra Konupčíka, 
tel.č. 583 214 212, 731 610 037. 
 Vstupné 70 Kč, mládež a senioři 40 Kč

Středa 4. června od 9 do 11 hodin v IT na „K“
Dopolední počítačový kurz pro maminky na MD
Vždy středa a pátek, 8 lekcí po 2 hod., program: 
první krok s počítačem, Microsoft  Windows Vista, 
Microsoft  Word 2007, Internet a elektronická pošta, 
informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.  Kurzovné zdarma          

Středa 4. června od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Artedílny 2008 - Malování pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.   Vstupné 30 Kč

Středa 4. června od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Odpolední počítačový kurz pro seniory
Vždy středa a pátek, 8 lekcí po 2 hod., program: 
první krok s počítačem, Microsoft  Windows Vista, 
Microsoft  Word 2007, Internet a elektronická poš-
ta, informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Kurzovné 1000 Kč, maminky na MD zdarma  

Středa 4. června od 16 do 18 hodin v MC na „K“ 
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053 psencikova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Středa 4. června od 16 do 19 hodin v AD na „K“
Artedílny 2008 - Světýlka a stínítka všelijak
Pedig, rákos, papír mozaika... Informace a přihlášky 
Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, 
vavrusova@doris.cz.  Vstupné 100 Kč

Čtvrtek 5. června od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053 psencikova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 5. června od 16 do 19 hodin v AD na „K“
Artedílny 2008 - Skleněná dílna
Vitráž, mozaika, malování na sklo... Informace 
a přihlášky Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 100 Kč

Pátek 6. června od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Artedílny 2008 - Keramika pro maminky s dětmi
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731 610 039, vavrusova@doris.cz.   Vstupné 30 Kč

Pátek 6. června od 15 do 19 hodin v AD na „K“
Artedílny 2008 - Velká kreativní dílna
Kombinace různých technik a materiálů (patchwork, 
papírové pletení, mozaika, smalty, decoupage...). 
Informace a přihlášky Zuzana Vavrušová, tel.č. 
583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
 Vstupné 150 Kč

Středa 25. června sraz v 8 hodin u Vily Doris
Zpátky k pramenům
Exkurze do jedné z cenných přírodních lokalit 
Králického Sněžníku s odborným pracovníkem 
Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, exkurze je pod-

porována a plně hrazena z projektu Informační cen-
tra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
- PŘÍRODĚ OLOMOUCKÉHO KRAJE! Návrat do 
17 hodin. 
Přihlášky přijímáme telefonicky nebo e-mai-
lem do 20. června, cechova@doris.cz nebo tel.č. 
731 610 033.

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, K=Komín - Komenského 
9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 
(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské 
centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), re-
cepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.
doris.cz

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Klavírní recitál Lukáše Vondráčka, sólisty Filharmonie Hradec Králové

úterý 3. června v 18.30 hodin v klášterním kostele
Program koncertu: L. van Beethoven: Sonata c.21 C dur op.53. „Valdštejnská“, vety: Allegro con brio, 

Introduzione-Molto adagio, Rondo-Allegro moderato; F. Chopin: 4 Mazurky op 68; J. Brahms: 2 Rapsodie 
c.1 h mool a c.2 g moll; E. Grieg: Lyrické kusy: c.1-7; A. Berg./Sonáta pro klavír op.1 (Massig bewegt)

Lukáš Vondráček se před dvaadvaceti lety narodil v Opavě. Na klavír začal hrát již ve dvou letech pod 
vedením svých rodičů - též profesionálních klavíristů. Na veřejnosti vystupuje od čtyř let a dnes má na svém 

kontě stovky koncertů v mnoha zemích světa.
Studoval na univerzitě v Katowicích v Polsku, ve Vídni a také na Ostravské universitě u prof. Rudolfa 

Bernatíka. Byl rovněž přijat na Královskou akademii v Londýně a na Curtisův institut ve Philadelphii, USA. 
Byl  soukromým žákem Vlamira Ashkenazyho.

V roce 2002 debutoval na Pražském jaru sVladimirem Ashkenazym a Českou fi lharmonií, s níž pravidelně 
vystupuje doma i v zahraničí. Spolupracoval také s jinými známými orchestry, např. NHK - Tokio, 

Philharmonia orchestra London, Deutches symphonie orchester Berlin,  Wiener Symphoniker, Petrohradští 
fi lharmonikové, BBC Philharmonic orchestra a podobně. V USA, kde vystupoval už od deseti let, si zahrál 

například ve slavné newyorské Carnegie Hall a na jiných významných pódiích, např. Concertgebouw 
Amsterdam, Santory Hall - Tokio, Concert Hall Berlin a Vídeň, Auditorio National Madrid, 

Royal Festival Hall Londýn…
Je sólistou Filharmonie Hradec Králové. 

Vstupenky v ceně 70 Kč a 40 Kč (studenti, senioři) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Irea, a.r.o., 
Petr Waniek, rozvoz květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké práce, Ruční papírna Velké 

Losiny a.s., Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín s.r.o., 
Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, 

Salón Zdena - Ruda nad Moravou.
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Středa 28. května od 17.30 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - Drátování
Základy oplétání a zdobení nádob, techniky prá-
ce s drátem, drobné šperky.   Vstupné 50 Kč

Středa 28. května v 16 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout
Stolní tenis pro zájemce.  Vstup volný

Čtvrtek 29. května v 10.30 hodin v klubovně 
DDM
Klubíčko pro děti
Pro nejmenší děti a rodiče.   Vstup volný

Pátek 30. května ve 20 hodin u DDM
Slavnosti města 2008
Vystoupení dětí z kroužků DDM U radnice.
                                   
Sobota 31. května od 9 do 16.30 hodin v Sadech 
1. máje
Slavnosti města 2008
Ukázky tradičních řemesel.  Vstup volný

Sobota 31. května od 9 do 14 hodin v keramické 
dílně DDM
Keramika pro každého  Vstupné 30 Kč

Neděle 1. června v 7.55 hodin v arcidiecézním mu-
zeu v Olomouci
Muzejní animace
Děti (i rodiče) prostřednictvím hry objeví dílo 
kreslíře a grafi ka Josefa Berglera. Sraz na vla-
kovém nádraží. Možný individuální odjezd 
z Olomouce. Informace Romana Večeřová, tel.
č. 583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@
seznam.cz.

Pondělí 2. června od  14 do 16 hodin v učebně 
DDM
Internet pro děti
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Středa 4. června od 9 do 11.30 hodin v ateliéru 
DDM
Waldorfská Alternativa - Tisk na tašky

Výtvarné tvoření, dopolední program pro děti 
a rodiče zpracovaný na základě waldorfské pe-
dagogiky. Informace Romana Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@
seznam.cz, waldorfska.alternativa@seznam.cz.

Středa 4. června od 15.30 hodin v klubovně 
DDM
Pálí ti to???
Pásmo hádanek a hlavolamů pro děti. 
 Vstup volný

Středa 4. června od 17.30 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - Malování na 
hedvábí
S sebou hedvábný šátek nebo šál.  
 Vstupné 50 Kč

Sobota 7. června
Klub Uzlík
Prozkoumání jeskyně Podkova, vlakem tam 
a zpět, kilometrů ujdeme asi pět… Infor-
mace Romana Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332, romana.vecerova@seznam.cz, 
waldorfska.alternativa@seznam.cz.

Pondělí 9. června od 14 do 16 hodin v učebně 
DDM 
Volný internet pro děti od 8 let  Vstup volný

Středa 11. června od 9 do 11.30 hodin v ateliéru 
DDM
Waldorfská Alternativa - Šípková Růženka
Pohádka, výtvarné tvoření, dopolední program 
pro děti a rodiče zpracovaný na základě wal-
dorfské pedagogiky. Informace Romana Veče-
řová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, romana.
vecerova@seznam.cz, waldorfska.alternativa@
seznam.cz.

Středa 11. června od 17.30 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - Batika
S sebou bavlněné tričko nebo šátek. 
 Vstupné 50 Kč



D
D

M
 U

 R
A

D
N

IC
E

, 
S

T
Ř

E
D

IS
K

O
 S

E
V

E
R

28

Čtvrtek 12. června v 10.30 hodin v klubovně
Klubíčko pro děti
Pro nejmenší děti a rodiče.  Vstup volný

Pátek 13. června v 18 hodin ve Vlastivědném muzeu
Muzejní noc
Viz.: www.muzeum-sumperk.cz.

Středa 18. června od 9 do 11.30 hodin v ateliéru
Waldorfská  Alternativa - Šití pytlíčků na by-
linky
Dopolední program pro děti a rodiče zpracovaný 
na základě waldorfské pedagogiky. Informace Ro-
mana Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, 
romana.vecerova@seznam.cz, waldorfska.alter-
nativa@seznam.cz.

Sobota 21. června v 14.30 hodin v Bratrušově na 
hřišti
Pohádkový les

Úterý 24. června    
Waldorfská Alternativa - Jánská slavnost
Bližší informace o roční slavnosti sledujte na: 
waldorf-sumperk.webnode.cz. Informace Ro-
mana Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, 
romana.vecerova@seznam.cz, waldorfska.al-
ternativa@seznam.cz.

Středa 25. června od 9 do 11.30 hodin v ateliéru
Waldorfská Alternativa - Herbář
Výroba herbáře, dopolední program pro děti 
a rodiče zpracovaný na základě waldorfské pe-
dagogiky. Informace Romana Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@
seznam.cz, waldorfska.alternativa@seznam.cz.

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

Úterý 27. května od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 29. května ve 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 35 Kč

Úterý 10. června od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 12. června od 14 hodin      
Zábavné odpoledne pro důchodce      
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné  35 Kč
                  
Úterý 24. června od 16 do 17.30 hodin

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

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

Každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum
  
Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 
583 211 766.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve na
setkání s Lubonou Šťastnou na téma „Malomyslnost“

v pátek 13. června v 17.30 hodin v modlitebně BJB v ulici M.R. Štefánika
Aglow je mezinárodní společenství, které spojuje ženy nejen ze všech křesťanských společenství, ale 
i ženy hledající pravdu a smysl života. Setkání jsou otevřena především pro ženy, ale rádi přivítáme 

každého zájemce. Na závěr našich setkání zveme na malé občerstvení a neformální přátelské rozhovory.
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TAJEMSTVÍ PRSTENU                                                                      
Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. května v 18.00 hodin
Válečný, psychologický, Velká Británie, 2008, od 12 let, 119 minut, titulky
Válka je rozdělila, ale život se nedá zastavit… Silný příběh inspirovaný skutečnými událostmi 2. svě-
tové války, jehož hlavními hrdiny jsou tři muži, kteří byli kdysi zamilovaní do jedné ženy. Jeden z nich 
se ale z války nevrátil… Režie Richard Attenborough (Gándí).  Vstupné 70 Kč 

HRANICE SMRTI                                                                                  
Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. května ve 20.15 hodin 
Horor, Francie, 2008, 108 minut, od 18 let, širokoúhlý, titulky
Zapomeňte na Saw a Hostel… Další krvavý fi lmový masakr jen pro silné žaludky tentokrát ve fran-
couzském balení.      Vstupné 75 Kč

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY     
Čtvrtek 29., pátek 30., sobota 31. května, neděle 1., pondělí 2., úterý 3. a středa 4. června v 17.30 a ve 
20.00 hodin
Akční dobrodružný, USA, 2008, 123 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Indy po devatenácti letech… Pokračování jedné z nejúspěšnějších fi lmových sérií všech dob opět pod 
režijním vedením  Stevena Spielberga. V hlavní roli Harrison Ford.    Vstupné 80 Kč

LOVECKÁ SEZÓNA                     Hrajeme pro děti                                          
Neděle 1. června v 16.00 hodin
USA, 2007, 86 minut, animovaná rodinná komedie v českém znění

Akční sci-fi  Iron Man uvádí kino Oko od 5. do 8. června. 



30

K
IN

O
 O

K
O

Dobrácký grizzly, žijící v garáži správce národního parku se nechá přemluvit užvaněným jelenem 
k výletu do pravé divočiny. Jenže za tři dny začíná lovecká sezóna…
Vstup zdarma - dárek pro děti k Mezinárodnímu dni dětí od fi rmy SHM, s.r.o., Šumperk.
 
IRON MAN                                                                                        
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. června v 17.30 hodin
Akční sci-fi , USA, 2008, 125 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Hrdinové se nerodí, hrdinové se vyrábějí… Další marvelovský komiksový superhrdina zachraňuje 
náš svět. Civilním jménem  Tony Stark, kterého tentokrát  nadlidskými schopnostmi obdaří speciální, 
vlastními silami vyrobený železný oblek, je údajně o něco chytřejší než jeho komiksoví kolegové, což 
pomáhá i samotnému fi lmu. Pozornost je v něm stejným dílem dělena mezi akční scény a budování 
příběhu, v hlavních rolích hrají Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Terrence Howard a Jeff  Bridges. 
Filmový hit letošního jara.       Vstupné 80 Kč

U MĚ DOBRÝ                                                                                     
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. června ve 20.00 hodin, pondělí 9., úterý 10. a středa 11. června 
v 18.00 a ve 20.00 hodin, čtvrtek 12. a pátek 13., sobota 14. a neděle 15. června v 18.00 hodin 
ČR, 102 minuty, od 12 let, širokoúhlý, komedie
Pučící kapitalismus počátku 90. let zasáhne i do poklidných životů šestice přátel, scházejících se k ma-
riášovým sedánkům v přístavní hospůdce u řeky Vltavy. Když se jeden z nich stane obětí falešných 
hráčů, ostatní se rozhodnou, že mu pomohou… Hravá komedie režiséra Jana Hřebejka ve stylu Pod-
razu a Dannyho parťáků, natočená na motivy povídek Petra Šabacha. Hrají Miroslav Vladyka, Jiří 
Schmitzer, Bolek Polívka, Josef Somr, Lenka Vlasáková, Petr Forman a další.  Vstupné 80 Kč

SEX VE MĚSTĚ
Pátek 13., sobota 14., neděle 15., pondělí 16., úterý 17. a středa 18. června ve 20.00 hodin
Komedie, USA, 2008, 140 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Film je pokračováním populárních seriálových příběhů, které před časem odvysílala Česká televize. 

Více než týden se bude v kině Oko promítat hravá komedie Jana Hřebejka U mě dobrý.
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hrdinek v době, kdy se snaží budovat kariéru, fungující vztahy a kdy se připravují na mateřství a kou-
pi nemovitosti na Manhattanu… V hlavních rolích Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim Cattrall 
a Kristin Davis.  Vstupné 75 Kč 

V ÚDOLÍ ELAH Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 12. června ve 20.00 hodin
USA, 2007, 122 minuty, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Protiválečné drama, v němž otec pátrá po stopách syna, který se ztratil krátce po návratu z vojenské 
mise v Iráku. Společně s mladou policistkou (Charlize Th eron) mimo jiné postupně zjišťuje, jak válka 
vyrábí z normálních kluků nebezpečné vražedné maniaky… V hlavní roli exceluje Tommy Lee Jones, 
režie Paul Haggis (Crash). Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ Hrajeme pro děti 
Sobota 14. a neděle 15. června v 16.15 hodin 
USA, 2008, 95 minut, širokoúhlý, rodinný fi lm v českém znění
Fantastická výprava tří sourozenců do pohádkového světa plného magických bytostí se promění 
v největší dobrodružství jejich života… Dětská fantasy. Vstupné 50 Kč

SLÍDIL
Pondělí 16., úterý 17. a středa 18. června v 18.00 hodin
USA, Velká Británie, 89 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky, psychologické drama
Michael Caine a Jude Law v hlavních rolích psychologického dramatu, v němž stojí v labyrintu 
vzájemného klamu a nenávisti proti sobě dva muži, kteří usilovali o stejnou ženu. Režie Kenneth 
Branagh.  Vstupné 75 Kč

LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN Hrajeme pro děti
Čtvrtek 19., pátek 20., sobota 21. a neděle 22. června v 16.30 hodin, pondělí 23., úterý 24. a středa        
25. června 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
Ve čtvrtek 19. 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.

ROZPOMÍNÁNÍ NA ZRCADLENÍ Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 19. června v 19.00 hodin
ČR, 2007, 92 minuty, černobílý, mládeži přístupný
Co je to štěstí, láska, jaké máte ideály a jak se vám žije… Dva dokumenty, jež od sebe dělí více než 40 
let: Zrcadlení Evalda Schorma (1965) a Rozpomínání Iva Vojnára /2006/. 
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ  Sledujte, prosím, pozorně začátky představení.
Čtvrtek 19. června ve 20.30 hodin, pátek 20., sobota 21. a neděle 22. června v 19.00 a ve 20.45 hodin,  
pondělí 23., úterý 24. a středa 25. června ve 20.00 hodin
ČR, 2008, 95 minut, od 12 let, komedie
Česká fi lmová historie je bohatá na děvkaře a hochštaplery. František by s nimi mohl hrát mariáš…
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Martin Pechlát, Petr Čtvrtníček, Zdena Hadrbolcová a další. Námět, scénář a režie Jan Prušinovský.
 Vstupné 80 Kč
STALO SE
Čtvrtek 26. června v 18.00 hodin, pátek 27., sobota 28., neděle 29., pondělí 30. června, úterý 1. a středa 
2. července ve 20.15 hodin
USA, 2008, od 15 let, 90 minut, titulky, thriller
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

BOBULE
Pátek 27., sobota 28., neděle 29., pondělí 30. června, úterý 1. a středa 2. července v 18.30 hodin
ČR, 2008, 90 minut, mládeži přístupný, komedie
… aneb nevinně o víně. Letní komedie o dvojici podvodníčků, kteří hledají útočiště před zákonem 
v bezpečí jedné moravské vesnice. V hlavních rolích Kryštof Hádek a Lukáš Langmajer. Prozatím 
divácky nejúspěšnější český fi lm letošního roku.  Vstupné 75 Kč

CONTROL Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 26. června ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, 2007, 123 minuty, od 12 let, černobílý, titulky
Fotograf a příležitostný režisér klipů Anton Corbijn debutuje v celovečerním fi lmu snímkem o životě 
zpěváka skupiny Joy Division Iana Curtise. Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

Připravujeme na červenec: Suprhrdina, Mongol, V Bruggách, Mejdan v Las Vegas, Bathory, Indiana 
Jones a království křišťálové lebky, Kung Fu Panda, Wanted, Letopisy Narnie: Princ Kaspian, Lissy, 
Paříži, miluji tě, Mumie: Hrob dračího císaře
Filmový klub: Náš vůdce, Borůvkové noci, Krtek

Změna programu vyhrazena.Těšíme se na Vaši návštěvu!   
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prv-
ního představení. Vstupenky na všechna červnová představení jsou v prodeji od 1. června 2008. Pro-
gram kina také na www.kinosumperk.cz.

Kino Oko nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů 

i projekci reklamních videoklipů. V případě zájmu vám zprostředkujeme 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.
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