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Jak je to krásné, když si léto v záøí
ještì cosi kutí potají.

Mám rád, když asfalt rozpouští se
a vyschlé strže èekají

(Lítost, Vetus via 1997)
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Dnes nic krom dùležitých vìcí
nesmím už nechat náhodì:
Oèi jsou ještì pøíliš pøísné...
a listí pluje po vodì.

ZDENÌK GÁBA
Ještì
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K BÁSNI NA OBÁLCE

Zdeněk Gába

„Proč si myslíme, že za nejmodravějšími, nejvzdálenější-
mi horami jsou krásné světy, kde se nám všechno vypl-
ní...?“ ptá se v úvodu své sbírky Lítost (Vetus via, 1997) 
rodák ze Zlína, geolog a básník Zdeněk Gába (1939). 
Ptá se a odpovědím nedopřává sluchu. Ne proto, že 
by ho nezajímaly, že by svrchu shlížel na okolí; spíše 
z obavy, neboť skutečnost, kterou by bylo možno za-
slechnout, je často v prudkém nesouladu s básnickým 
vjemem. Když básník zkonstatuje: „Vůbec většina lidstva 
je mi protivná. S menšinou pak jednám s podezíravou 
opatrností sedláka, kterým se jinak vůbec necítím být“, 
není to pýcha nadřazenosti, je to průzračný vhled do 
skutečnosti; a ne básník, ale čtenář by se mohl zamys-
let. V této permanentní lítosti, v níž „obzor je příliš těsný 
naší touze a erupce její příliš zřetelná v krajině“ se obrací 
dovnitř (ale je to zároveň dívání se ven), je to ono ty-
picky topinkovské otevírání prostoru a ptaní se kam, do 
čeho, pro koho, kdo o to vlastně stojí?

Píše pohlednice, nápisy na fotografi e, ale též capriccia, 
rondely a několik útěch - převážně v próze - pro hrstku 
nejbližších, častěji ale pro jedinou bytost, kterou potom 
obdaruje abstrakcí slova - zcela konkrétním darem: „ani 
sen alabastru není křehčí než jeden ze tvých podzimních 
pohledů“. Ale nesmí to být lacině romantizující a pod-
léhající chvilkové touze, básník to ví... Vrství obraz na 
obraz, překrývá je, dokud se nedostaví zážeh spalují-
cího slova - vidina: „Přijde ještě mnoho lživých proroků 
a všichni nám zde budou nabízet štěstí. Ale jenom Zákon 
je možno otevřít a číst na kterémkoliv místě…“ A znova 
se vynořuje a prostor zamořuje palčivá otázka - „je ně-
jaký důkaz, že poezie není marná?“

Skutečný básník se nespokojí s ničím, neměl by, jeho 
postoj musí být kontrastem ke světu, pohasínajícímu 
světlu, jeho hlas ryzí nadrealitou snu - „i slova, která ne-
vyslovujeme v opilství, jsou pravda“ - a za ní jít, i kdyby 
stopy vedly Saharou vlastního utrpení, vydržet a uvidět 
- jako Rimbaud, dořeknuvší poezii k úplné dokonalosti 
- totálnímu tichu…  Aleš Kauer
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Před 300 lety
17. září 1708 udělil císař Josef I. šumperským pláteníkům privilegium, podle kterého směli vyrábět speciální 

látky  mezulán a barchet. Velmi významná byla pro město výroba tripu, která zde byla známa již v polovině 
17. století a šumperští řemeslníci byli jedinými výrobci v habsburské monarchii.

  
Před 215 lety

V roce 1793 byl vybudován nový vodovodní přívod vedený z katastru Hraběšic. Starý přívod vody byl veden 
ze studny v městském lese, z místa zvaného „Kotlová studánka“.

Před 195 lety
V roce 1813 byla založena fi rma Johanna Stöhra, která vyráběla ročně patnáct milionů hřebíků.

Před 180 lety
V roce 1828 byla na místě staré školy, která stávala na hřbitově u farního kostela, postavena nová jednopatrová 

školní budova. O třicet let později byl objekt rozsáhle přestavěn do dnešní hmotnostní podoby.

Před 85 lety
4. září 1923 byla otevřena nová budova průmyslové školy v dnešní ulici Gen. Krátkého.

30. září 1923 byl v dnešních Jiráskových sadech odhalen památník obětí 1. sv. války. Památník tvořil obrovský 
kámen, který byl v roce 1922 vylomen v lomu v městském lese a na místo byl dopraven na speciálním voze 

taženém šesti páry koní. Pamětní desky se jmény 274 padlých byly umístěny na zdi kostela sv. Barbory. Návrh 
památníku zpracoval architekt Georg Berger, mimo jiné autor šumperského divadla a radnice. 

Před 80 lety
29. září 1928 byla otevřena v dnešní ulici 28. října nová česká obecná a měšťanská škola, v roce 1930 

přejmenovaná na Masarykovu školu. 30. června 1998 ukončila činnost 
a objekt získala Střední odborná škola památkové péče. 

 
Před 70 lety

4. září 1938 se konala na Tyršově stadionu velká manifestace českých a německých antifašistů 
proti hitlerovskému Německu.

Před 45 lety
12. září 1963 natáčela v Šumperku západoněmecká televize. Chystala pořad k 25. výročí Mnichova a záběry 

o šumperském důstojníkovi SS H. Krumeyovi, který byl tehdy v Německu souzen zejména za jeho činnost 
při deportaci Židů do koncentračních táborů.

  
Před 20 lety

1. září 1988 bylo zahájeno vyučování v nové základní škole v Šumperku - Temenici (IV. ZŠ). 
28. září 1988 byl v nemocnici otevřen nový pavilon se 150 lůžky.

Před 15 lety
8. září 1993 byla otevřena Galerie Jiřího Jílka, akademického sochaře ze Sobotína. 

Před 10 lety
15. září 1998 byla dokončena plynofi kace Temenice.

-ách-

STALO SE V ZÁŘÍ
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K ŠUMPERSKÉ PAMÁTKY SE OPĚT OTEVŘOU V SOBOTU 13. ZÁŘÍ

Každoročně se druhou zářijovou sobotu konají i v Šumperku Dny evropského dědictví, jejichž 
součástí jsou Dny otevřených dveří památek. Stejně jako v minulých letech budou šumperské 

památky přístupné zdarma mezi 9 až 16 hodinou.  

Nabídka prohlídek se již několik let nemění, 
takže zájemci se mohou podívat do kostelíka 
sv. Barbory v Jiráskových sadech, farního kos-
tela sv. Jana Křtitele,  tzv. Geschaderova domu 
v Kladské ulici, bývalého žerotínského zámku 
(tzv. Zámečku), na věž radnice, do Klášterní-
ho kostela Zvěstování Panny Marie (u zdra-
votnické školy), Zemského archivu Opava, 
Státního okresního archivu Šumperk (objekt 
stojí na konci ulice Bří Čapků) a Vlastivědné-
ho muzea v Šumperku. Pracovnice archivu 
opět připravily k této události výstavu ze svých 
sbírek. Ta je tentokrát zaměřena na sportovní 
činnost a prezentuje ukázky z činnosti šumper-
ského turnerského spolku, který byl založen 
již v roce 1864 a nabízí skvělou dokumentaci 
ze života šumperského meziválečného Sokola. 
Muzeum vedle stálé expozice, jíž se zájemci bu-
dou moci nechat provádět unikátním automa-
tickým audioprůvodcem GuidePORT, nabízí 
dalších několik zajímavých výstav - nechte se 
překvapit. K nejzajímavějším nabídkám budou 
jistě patřit výsledky pokračujícího restaurování 
barokních maleb uničovského malíře Ignáce 

Oderlického ve farním kostele Zvěstování Pan-
ny Marie. Všemi památkami budou zájemce 
provádět zkušení odborní průvodci. Nezapo-
meňte: sobota 13. září mezi 9 a 16 hodinou. 
 -polách-

ARCHIV PŘEDSTAVÍ DVA TĚLOCVIČNÉ SPOLKY

Státní okresní archiv v Šumperku připravil po roce opět tematickou výstavu. Ta bude poprvé 
otevřena v sobotu 13. září v rámci Dnů evropského dědictví a potrvá do konce ledna 2009.

Výstava je druhým pokračováním cyk-
lu „Představujeme Vám z našich archivních 
fondů…“ Prvním takto uvedeným fondem 
byl Muzejní spolek Šumperk a letos jej budou 
následovat dva šumperské tělocvičné spolky, 
a to německý „Turnverein“ a česká Tělocvičná 
jednota „Sokol“. Zatímco Sokol byl v Šumper-
ku ustaven roku 1919, počátky Turnvereinu se 
datují již od druhé poloviny 19. století. 

Na výstavě budou k vidění mimo jiné pa-
mětní knihy a zápisy  obou spolků, pohlednice 

a pozdravy turnerů z 1. světové války, průvod-
ce tělocvičných turnerských slavností, napří-
klad v Lipsku, Norimberku či Opavě. TJ Sokol 
nabízí především množství různorodého foto-
grafického materiálu. Najdeme zde fotografie 
zachycující počátky Sokola v Šumperku, bu-
dování stadionu, veřejná cvičení, župní závody 
a turnaje, všesokolské a župní slety, sokolský 
tábor v Chrasticích, ale také fotografie upomí-
nající na členy jednoty, kteří zahynuli během 
2. světové války. SOkA Šumperk

Bývalý žerotínský zámek byl přestavěn z původní-
ho šumperského hradu. Chcete znát jeho historii? 
Přijděte v sobotu 13. září mezi 9 a 16 hodinou. 
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LMĚSTO ROZTANČILY FOLKLORNÍ SOUBORY Z CELÉHO SVĚTA

Hudbou, zpěvem a tancem  ožilo v závěru mi-
nulého týdne město Šumperk. Na Mezinárodní 
folklorní festival, který uspořádaly společně 
město Šumperk, Sdružení přátel folkloru Severní 
Hané, Folklorní sdružení České republiky s po-
mocí postřelmovské Markovice a šumperských 
Seniorů, se po roce opět sjelo několik stovek 
účinkujících z různých koutů světa a České re-
publiky. Ti roztančili a rozezpívali nejen Sady      
1. máje a pěší zónu v centru města, ale díky po-
časí, které letošnímu osmnáctému ročníku příliš 
nepřálo, také velký sál Domu kultury.

Během šestidenního maratonu vystoupení, 
který trval od středy 13. do pondělí 18. srpna, 
se v plné kráse ukázal nejen český a moravský 
folklor, ale také soubory zahraniční, z jejichž 
vystoupení na diváky často „dýchla“ nefalšovaná 
exotika. Lidé tak mohli obdivovat umění taneč-
níků z Nového Zélandu, Indie, Tchaj-wanu, Rus-
ka, Itálie, Běloruska a Slovenska. 
 Text a foto Z. Kvapilová

Členové souboru Whakaari (v překladu Probu-
zení) pocházejí vesměs z města Rotorua, ležícího 
v samém srdci Nového Zélandu.

Pastvou pro oči bylo vystoupení indického souboru Rangashree School of Fine Arts. Tato škola patří mezi 
nejlepší v Gujaratu.
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Z exotického Tchaj-wanu přijeli do Šumperka ta-
nečníci z Formosa Melody Music Centre.

Slovenský soubor Podpoĺanec si získal srdce šum-
perských diváků, kteří ho vybrali jako nejsympa-
tičtější ansámbl letošního ročníku.

Italští praporečníci, které cestou městem doprová-
zeli trumpetisté a bubeníci, sklízeli velké ovace.

Běloruský soubor Svitanok přivezl tradiční nástroje 
a hudbu i písně odposlouchané přímo od pamětníků.



5

K
L

A
S

IK
A

 V
IV

AKLASIKA VIVA VSTUPUJE DO DRUHÉ POLOVINY 

Do své druhé poloviny vstupuje v září cyklus koncertů nazvaný Klasika Viva, který ve spolupráci 
se šumperským Domem kultury pořádá Agentura J+D Romana Janků. Zajímavý projekt se 

stal již nedílnou součástí místního hudebního života, a veřejnost se tak i v nadcházejících měsících 
může těšit na řadu zajímavých koncertů a bohaté zážitky. Redakce KŽŠ v této souvislosti požádala 
Romana Janků o krátký rozhovor.

► V září odstartuje druhá polovina cyklu Kla-
sika Viva. Na koho se mohou milovníci klasické 
hudby těšit? 

Již zářijový koncert bude lahůdkový. V Šum-
perku vystoupí jeden z nejlepších vokálních 
souborů současnosti na světě, Ensemble Amar-
cord z Německa. Myslím, že klášterní kostel se 
bude mít na co těšit.

V říjnu pak přivítáme mladou českou hous-
listku Moniku Vrabcovou a klavíristu Daniela 
Wiesnera a listopad bude ve znamení symfo-
nického koncertu. Vystoupí na něm Moravská 
fi lharmonie Olomouc a sólisté Moravského diva-
dla Olomouc. Na vánoční koncert „přiveze“ Ro-
žmberská kapela evropské Vánoce a závěr cyklu 
bude v lednu patřit klavírnímu triu mladých 
pražských rozhlasových symfoniků, Triu 75. 

► Vraťme se k nadcházejícímu prvnímu kon-
certu. Můžete přiblížit Ensemble Amarcord?

Ensemble Amarcord je soubor pěti mužských 
vokalistů, který byl založen v roce 1992 absol-
venty světoznámého sboru od svatého Tomáše 
- zasvěcení znají spíše školu u sv. Tomáše, kde 
působil Johann Sebastian Bach. Záhy po svém 
zrodu zaznamenal soubor první úspěchy na 
mezinárodních soutěžích - Tolosa ve Španělsku, 
Tampere ve Finsku, Linz v Rakousku, Pohlheim 
v Německu. V roce 2002 vyhrává celoněmeckou 
hudební soutěž, získává stipendium a příleži-
tosti koncertovat po celé Evropě. Soubor do-
dnes procestoval země pěti kontinentů a jeho 
diskografi e čítá deset titulů. My se v Šumperku 
můžeme těšit na to, že nám své umění předve-
dou ve skladbách světových - od rané renesance 
až po současnost, ale také že nám představí sou-
časnou německou vokální hudbu. Koncert se 
bude konat netradičně ve středu, 24. září, ale již 
tradičně v klášterním kostele Zvěstování Panny 
Marie. 

► Již dvakrát jste ve spolupráci s Domem kultury 
nabídli veřejnosti i jeden koncert v rámci podzim-
ního festivalu Blues Alive. Chystáte něco podob-
ného i letos? 

Pro letošní rok jsme nic podobného nepřipra-
vili, nepodařilo se nám sladit termíny koncertů. 
Ale věřím, že bychom mohli v budoucnu na toto 
prolnutí navázat.

► Velký zájem je tradičně o koncerty v čase před-
vánočním. Prozradíte program letošního koncer-
tování?

Letos jsme připravili koncert sice trochu netra-
diční, ale velice stylový. Pozvali jsme Rožmberskou 
kapelu, která se zabývá reprodukcemi historických 
skladeb na dobové nástroje období gotiky a re-
nesance. A právě skladby vánoční jsou historicky 
nejčetnější. Bude připraven také blok historických 
lidových písní z celé Evropy. Již nástroje, které 
budou na koncertě znít, jsou samy o sobě histo-
rickými raritami. A to nehovořím o oděvech, jež 
s hudbou úzce korespondují. Určitě se tedy máme 
na co těšit a jistě si mnoho lidí nenechá ujít tento 
jedinečný hudební zážitek. 

► A čím zahájíte nový rok 2009? V jakém duchu 
se ponese poslední koncert letošního cyklu Klasiky 
Viva?

Na koncertě vystoupí klavírní trio Trio 75 mla-
dých členů Symfonického orchestru Českého roz-
hlasu v Praze. Určitě se můžeme těšit na skladby 
českých autorů, ale také na trio D. Šostakoviče. 

Závěrem bych rád touto cestou poděkoval všem 
našim příznivcům za podporu a popřál jim pří-
jemný start do druhé poloviny Klasiky Viva. A aby 
ten start byl jednodušší, připravili jsme již tradičně 
Abonentní karty jako předplatné na celé polole-
tí. Abonentní karty budou k dostání v obvyklých 
předprodejích. Děkuji za rozhovor,

 Zuzana Kvapilová
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9. září 1888 (před 120 lety) se narodil v Šumperku Dr. Karl Christian Reh, rakouský spiso-
vatel, básník, prozaik a dramatik ovlivněný francouzskou modernou, pseudonym Christian Rey 
(zemřel 11. srpna 1926 ve Vídni).

13. září 1828 (před 180 lety) se narodil v Kvašťově na Benešovsku v Čechách Anton Wlach, 
sládek a od 70. let 19. století majitel pivovaru v Šumperku, řadu let také člen městského zastupi-
telstva (zemřel 17. srpna 1905 v Šumperku).

20. září 1898 (před 110 lety) se narodil v Přešticích na Plzeňsku Václav Jílek, učitel, školský, 
kulturní a sokolský pracovník v Šumperku a na Šumpersku, botanik a ochránce přírody (zemřel 
3. července 1971 v Šumperku).

24. září 1918 (před 90 lety) se narodil Josef Orleth, učitel hudby a hudební skladatel v Šum-
perku, sbormistr dělnického pěveckého spolku  Morgenröte (Jitřenka), narodil se 10. února 1839 
v Rýmařově.

24. září 1938 (před 70 lety) zemřel v Šumperku Franz Josef Hroch, obchodní podnikatel, 
zakladatel protihenleinovského Německého hospodářského svazu (Deutscher Wirtschaftsver-
band) v ČSR se sídlem v Šumperku, v předvečer Mnichova byl 24. září 1938 šumperskými hen-
leinovci brutálně zavražděn (narodil se 7. února 1898 v Petrově nad Desnou). -zf-

ŘEKOVÉ NAUČÍ SVÉMU TANCI

Netradiční kurzy, které letos 
v Šumperku proběhnou již po-
sedmé, odstartují v pondělí 
1. září v 18 hodin v H-clu-
bu v Rooseveltově ulici. 
Během osmi dvouhodi-
nových lekcí, z nichž 
každá přijde na třicet 
korun, proniknou je-
jich účastníci bez pro-
blémů do tajů řeckého 
tance. Věková hranice 
navíc není nijak omeze-
na a podmínkou není ani 
klasické „párování“, neboť 
jde o kolektivní tanec. Nově 

nabyté taneční umění poté mohou 
absolventi kurzu zúročit na Řec-

ké zábavě, jejímž dějištěm 
bude v sobotu 25. října 

místní Dům kultury.  -zk-

Kurzy řeckého tan-
ce: pondělí 1. září, pon-
dělí 8. září, pondělí 15. 
září, pondělí 22. září, 
pondělí 29. září, pon-

dělí 6. října, pondělí 13. 
října a pondělí 20. října 

vždy od 18 do 20 hod. 
Bližší informace p. Vacko-

vá,   tel.č. 604 954 770.

Jižních rytmů si budou moci po pět zářijových a tři říjnové večery užít všichni, kteří zavítají 
do šumperského H-clubu v Rooseveltově ulici. Podzimní netradiční taneční kurzy pořádá již 

několik let místní Řecká obec, nově nabyté „dovednosti“ budou moci jejich absolventi uplatnit 
nejen při návštěvě Řecka, ale především na Řecké zábavě. Ta je naplánována na sobotu              
25. října.
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Velkou slávu chystají šumperští dobrovolní hasiči. V letošním roce si totiž připomínají sto 
pětatřicet let, jež uplynuly od založení sboru v Temenici. Významné výročí si připomenou nejen 

vydáním publikace o historii i současnosti dobrovolných hasičů, ale také žehnáním nového praporu 
a zábavným programem pro veřejnost. Jeho dějištěm bude v sobotu 6. září nádvoří šumperského 
muzea - tzv. Pavlínina dvora.

„Ještě před nedávnem nebylo zcela jasné, 
kdy vlastně temenický sbor vznikl. Ve hře to-
tiž byly tři varianty - rok 1873, 1876 a 1878,“ 
říká velitel temenických hasičů Pavel Koutný. 
Šumperská letopisecká komise se tak ve 
spolupráci s kronikářem místní-
ho okresního Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska 
Josefem Sobkem obrátila 
mimo jiné i na brněn-
ský archiv.

Dochované pí-
semnosti ukázaly, že 
první zmínka o sbo-
ru dobrovolných ha-
sičů v Hermesdorfu 
(Temenici) se váže 
k 6. lednu 1873, kdy 
byl sbor na valné hro-
madě ustaven. „Již před 
třemi lety jsme se začali 
zabývat myšlenkou, že v roce 
2008 uspořádáme menší oslavu a vy-
dáme publikaci, která by dějiny temenických 
dobrovolných hasičů dokumentovala. A stej-
ného názoru byla i letopisecká komise,“ po-
pisuje Koutný. On sám považuje publikaci, 
která vznikla, za opravdu výjimečnou. Jejímu 
autorovi Josefu Sobkovi se totiž podařilo zma-
povat činnost sboru od založení v roce 1873 
až po současnost. V první části je tak popsána 
historie německého sboru do roku 1945, na ni 
navazuje éra poválečná a socialistická a třetí 
část je pak věnována období po roce 1989 do 
konce loňského roku.

„Snažili jsme se o maximum informací. 
Bohužel z doby fungování německého sboru 
se toho dochovalo jen velmi málo a obrazový 
materiál vůbec žádný,“ podotýká velitel teme-
nických hasičů a dodává, že nejstarší fotogra-

fie je z roku 1945, kdy sbor po odsunu Němců 
přestal téměř existovat a již v červnu vznikl 
nový sbor český. Následující období pak již 
v brožované knize dokumentuje řada sním-

ků od pamětníků i stávajících členů dneš-
ního Sboru dobrovolných hasičů 

Šumperk - Temenice.

Publikaci, jež vyšla 
v tisícovém nákladu, 
chtějí hasiči pokřtít bě-
hem slavnostní dopoled-

ní schůze ve výstavní síni 
muzea v sobotu 6. září. 

Odpoledne ji pak představí 
veřejnosti na zábavném od-

poledni a večeru ve dvoře mu-
zea. Ti, kteří přijdou, se tak mohou 

těšit na bohatý program, jehož režie se 
ujmou moderátoři rádia Rubi.

„V odpoledním programu, který bude pro-
bíhat od 14 do 18 hodin, budou hrát prim 
děti. S pomocí našich malých hasičů budou 
například v rámci soutěže nazvané „Dětský 
fireman“ zdolávat řadu překážek a za účast 
ve hře dostanou odměnu. Jednou z nich bude 
projížďka historickou hasičskou „koňkou“ 
našich kolegů z Olomouce - Drozdína po 
pěší zóně,“ prozrazuje Koutný. Malí i velcí 
návštěvníci podle něj budou moci obdivovat 
i historickou stříkačku z dvacátých let mi-
nulého století, kterou do Šumperka přivezou 
hasiči z Olomouce - Chvalkovic, a uvidí také 
zásah hasičů v historických uniformách z dob 
monarchie i první republiky. Chybět nebude 
ani výstava požární techniky, výstroje a vý-

◄ Nový znak mají temenič-
tí dobrovolní hasiči již tři 

roky.
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ukázky z činnosti hasičů, konkrétně lezecké 
skupiny. 

Program zaměřený na dospělé odstartuje 
v Pavlínině dvoře úderem osmé večerní a po-
nese se v duchu „Pomáda party“. „Pod tímto 
názvem se skrývá retro diskotéka Showteamu 
radia Rubi zaměřená hlavně na hity ze slavných 
hudebních fi lmů a muzikálů. Její součástí budou 
živá vystoupení hostů Jarka Šimka, Petry Pudo-
vé a Ondřeje Gorčíka, kteří zazpívají největší 
hity z muzikálu Pomáda. Doufáme, že tímto 
programem oslovíme všechny vrstvy obyvatel-
stva,“ přibližuje Koutný večerní program, na 
nějž bude symbolické čtyřicetikorunové vstup-
né.  

V rámci oslav, na které byli kromě jiných 
pozváni i ministr vnitra Ivan Langer, generál-
ní ředitel Hasičského záchranného sboru ČR 
Miroslav Štěpán, zástupci Olomouckého kraje 
i představitelé partnerského města Bad Hersfel-
du a tamních hasičů, bude mít svou premiéru 
i zbrusu nový reprezentativní prapor, který br-
něnská fi rma Alerion vyrobila z velmi kvalitní-

Výstavba současné Myslbekovy ulice, kterou 
si dnes v Proměnách představíme, byla zahájena 
až na počátku 20. století. Do té doby se jedna-
lo o polnosti velké zemědělské usedlosti, která 
se nacházela v dnešní Havlíčkově ulici (zhruba 
v prostoru parkoviště a nízké policejní budovy) 
a do konce 19. století patřila staré šumperské ro-
dině Czöppanů.

V místě samotné ulice vedla polní cesta, kte-
rá míjela v těsné blízkosti odnepaměti uctívaný 
pramen sv. Anny, u něhož byla na konci 17. sto-
letí zřízena stejnojmenná kaple. Postavit ji nechal 
purkmistr Johann Dominik Beck, který se nebla-
ze proslavil jako přísedící inkvizičního tribunálu 
v době šumperských čarodějnických procesů. 
Tento horlivý Boblikův pomocník, jemuž patřila 
část dnešního domu ve Starobranské č. 5, si tehdy 
spolu s knížecím rychtářem Franzem Ferdinan-
dem Gaupem nejvíc „namastil“ kapsu. Zchátralá 
kaple byla přestavěna v roce 1890 šumperským 
stavitelem Antonem Schwestkou a vidíme ji zčás-

ti zcela vpravo na starším snímku. V roce 1960 
byla spolu s nedalekou kapličkou Panny Marie 
a kaplí Nejsvětější Trojice na Vyhlídce nenávrat-
ně odstraněna.

Vraťme se však k Myslbekově ulici. Domy v ní 
byly postaveny tzv. všeobecně užitečným staveb-
ním a bytovým společenstvem, založeným v ro-
ce 1909. Město společenstvu poskytlo pozemky 
a stavební akce z devadesáti procent úvěrovalo. 
30. září 1910 získala ulice ofi ciální název Rose-
ggergasse podle německého básníka Petra Ro-
seggera (žil v letech 1843-1918).  Dnešní název 
vznikl hned po válce v roce 1945 a byl věnován 
českému sochaři J.V. Myslbekovi (1848-1922). 
Plocha na pravé straně ulice, kde se dnes rozklá-
dají Dvořákovy sady, patřila k velkému Dittricho-
vu dvoru, z něhož se kupodivu dodnes dochovala 
část stodoly - na novější snímku objekt s opada-
nou omítkou vpravo na konci ulice. Vila před 
ní v Myslbekově č. 3 byla postavena ve třicátých 
letech 20. století.   -ách-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

ho sametu premium. Jako první jej spatří všich-
ni, kteří zamíří do kostela sv. Jana Křtitele, v ně-
mž v devět hodin ráno začne mše svatá spojená 
se žehnáním nového praporu. „Jeho pořízení 
chápeme jako náš vklad budoucím generacím. 
I proto bychom ho rádi vystavili v důstojných 
prostorách. Do doby, než bude hotova nová 
zbrojnice, by tak mohl být umístěn v historické 
budově radnice,“ míní Koutný. Z. Kvapilová

V rámci oslav bude mít svou premiéru i zbrusu nový 
ručně vyšívaný reprezentativní prapor, který brněn-
ská fi rma Alerion vyrobila ze sametu premium.



9

Š
U

M
P

E
R

S
K

É
 P

R
O

M
Ě

N
Y

Dnešní Myslbekova ulice vznikla až na počátku 20. století. Pohlednice přitom pochází z doby kolem roku 
1915.  Nové foto J. Pavlíček 
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Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve 
na setkání s manželi Pípalovými na téma

„RADOST BÝT ŽENOU“
v pátek 19. září 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 vás zveme na malé občerstvení 
a neformální přátelské rozhovory.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Čtvrtek 11. září ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 26. září 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 pomocí sítě Internet za pomoci naše-
ho 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. 
Aktuální program na stránkách Informačního středis-
ka pro seniory www.pontis.cz/iss. V měsících srpnu 
a září probíhá výstava obrazů Jana Jančíka.

MOTÝLI ZVOU DĚTI K ZÁPISU

Již tradičně v prvních dnech nového školního 
roku zveme děti prvních a druhých tříd k zápisu 
do Šumperského dětského sboru, jenž letos otevírá 
již 47. sezonu. Sbor má za sebou řadu zajímavých 
koncertních příležitostí na domácích i zahranič-
ních pódiích a je odborníky řazen k absolutní 
špičce v oblasti dětského sborového zpěvu.

To ovšem neznamená, že děti, které by ve sbo-
ru chtěly zpívat, musí okamžitě podávat ohrom-
né výkony a projevovat se výjimečným talentem. 
K vysokým koncertním pódiím vede dlouhá 
cesta, na které se dá spousta věcí naučit a ledacos 
zajímavého zažít. 

Kromě zpívání v příjemném prostředí v no-
vých prostorách naší zkušebny v budově Komu-
nitního centra na „Komíně“ nabízíme zájmovou 
činnost, která podporuje nejenom rozvíjení 
pěveckého talentu dítěte, ale i jeho společenský 
rozvoj v kolektivu dětí různých věkových sku-
pin. Své pěvecké dovednosti pak děti uplatní na 
koncertních vystoupeních, zájezdech a letním 
táborovém soustředění. 

Zápis proběhne v pondělí 1. září od 10 do 
16 hodin a v úterý 2. září od 12 do 18 hodin 
ve zkušebně ŠDS „na Komíně“ v Komenské-
ho ulici 9. Další termíny dle domluvy na tel. 
583 217 132. Těšíme se na všechny děti, které 
s námi chtějí zpívat.  H. Stojaníková a T. Motýl, 

 sbormistři Šumperského dětského sboru

Nejmladší zpěváčci Šumperského dětského sboru 
- Růžové děti.  Foto: archiv šds



vinou jeøabin
Snad vinou jeøabin barví se podzim do ohnivých barev a záøí v podmanivém èase babího léta. 
V tomto mezidobí, kdy tma nás okrádá o svìtlo a svìtlo halí soumraèné nebe, v lítosti témìø 
hmatatelné a útìše v nedohlednu se pøedstaví další tøi básníci tøí generací. Nejmladší Jiøí
Brož, roèník ´83 (viz KŽ è. 7), se pøedstaví svými existenciálními, dramaticky vypjatými verši 
s reflexí souèasného života. Zdenìk Kašpar, roèník ́ 64 (viz KŽ è. 8), nabídne pøírodní lyriku 
v hravé formì haiku, jehož velkou devizou je vidìt vìci bez pøebyteèných ornamentù. 
Nejstarší Zdenìk Gába, roèník ́ 39 (viz obálka), jako tichý tazatel, skromný epik nabídne své 
lítosti a útìchy. Závìr veèera opìt obohatí krátkou glosou olomoucký bohemista František 
Všetièka a psychoinfantilními písnìmi se pøedstaví kytarista a varhaník Jan Horníèek. 
Podveèer uvede - s šarmem sobì vlastním - Zdenìk Stejskal. Nenechte si proto ujít tøetí 
setkání básníkù, které se uskuteèní v pátek 26. záøí v 18 hodin v Divadle Šumperk (pøed 
Hrádkem). Jste srdeènì zváni. 
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26.9. v 18 hodin Divadlo Šumperk

Aleš Kauer
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Pátek 29. srpna od 19 hodin ve foyer DK
Madness Party vol. XI. 
Konec prázdnin můžete prožít ve společnosti nadějných kapel z tuzemské i zahraniční klubové líhně. Bě-
hem večera vystoupí formace Malignant Tumor (fuck n roll Ostrava), Rubufaso Mukufo (all grind Os-
trava), Slavebreed (hc - grind z dalekého Řecka), Boleno Grinje (Chorvatsko) a domácí kapela Critical 
Madness (grind core Šumperk).  Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den koncertu 120 Kč

Sobota 6. září od 12 hodin  ve velkém sále DK
Šumperské Pomněnky
Další ročník regionální hudební přehlídky se vzpomínkou na muzikanta Milana Žourka. Od 12 do 23 
hodin vystoupí Whatever, HŠ Yamaha, Second-Hand Husband, Tornádo, Mirsky + Helenka, Divadlo Bra-
trušov, Goodwill, Pavel Joe Dokoupil, Sváťa Kotas Band, Ratata, Kakrament Band a Happy To Meet. Do-
provodný program proběhne současně v H-clubu v Rooseveltově ulici (Zbořec, Hubertus a další).  
 Vstup volný

Čtvrtek 18. září od 19.30 hodin v G-klubu
Refl exní terapie pro každého
Přednáška z oblasti refl exní terapie je určena široké veřejnosti. První část pořadu posluchače obecně sezná-
mí s problematikou refl exní terapie a část druhá je praktická, ve které divákům budou názorně předvedeny 
ukázky použití refl exní terapie v praxi. Posluchači se během přednášky seznámí s možností, jak si mohou 
pomocí refl exní terapie v případě nejrůznějších druhů onemocnění ulevit od svých zdravotních problémů 
a potíží. Preventivní smysl této činnosti je též nezanedbatelný. 
 Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den akce 100 Kč

Středa 24. září od 19.30 hodin v G-klubu
Už jsme doma
Host: Two Men Whose Love´s Music
Skupina UJD v posledních letech slaví úspěchy v zahraničí, zejména v Asii. Originální formace vznikla již 
v roce 1985 a od počátku hraje přímočarý punk, který však velmi rafi novaně propracovává po kompoziční 
i textové stránce. Živá vystoupení navíc oplývají nespoutanou energií. V roli „předskokana“ dostane prostor 
alternativní skupina Two Men Whose Love´s Music ze Zábřehu.  
 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den koncertu 150 Kč

Středa 24. září od 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování P. Marie
KLASIKA VIVA: Ensemble Amarcord (Německo)
Nejlepší evropský vokální soubor, vítěz 1. Sborové olympiády v Linci. Kvinteto pochází z německého Lip-
ska a je laureátem řady prestižních soutěží, včetně Mezinárodní soutěže Tolsa ve Španělsku a Tampere ve 
Finsku.  Vstupné 100 Kč, studenti a důchodci 80 Kč

Čtvrtek 25. září od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Pavlína Jíšová a přátelé
Pavlína Jíšová patří mezi nejvýraznější dámy české folkové a country scény, je držitelkou Zlatého klíče 
a Porty. Působila ve skupinách Nezmaři, Minnesengři a stála u zrodu seskupení Žalman a spol. Písničkářka 
společně s vynikajícími muzikanty Pavlem Peroutkou a Pavlem Malinou u nás představí aktuální album 
„Andělé jsou s námi“. Chybět ovšem nebudou ani starší písně, dnes již zlidovělé u táborových ohňů. Part-
ner koncertu: HOLBA Hanušovice.  Vstupné v předprodeji 130 Kč, v den koncertu 160 Kč



13

D
Ů

M
 K

U
L

T
U

R
YPátek 26. září od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Donští kozáci (BOLSCHOI DON KOSAKEN)
Soubor byl založen v roce 1981, kdy navázal na tradici světově proslulého mužského sboru Sergeje Žarova 
a okamžitě si získal renomé jedinečnou interpretací sakrárních i klasických písní. V Šumperku vystoupí 
patnáct pěvců, včetně sólistů moskevské a vídeňské opery. Donské kozáky povede zakladatel souboru a di-
rigent prof. Petja Houdjakov, nositel vyznamenání Zlatý kříž.  Vstupné 130, 150, 170 Kč
    
Neděle 28. září od 15 hodin ve velkém sále DK
Dechová hudba Rozmarýnka
Další z řady oblíbených odpolední pro milovníky známých melodií, dobré zábavy a tance. Tentokrát k nám 
zavítá krojovaná dechová hudba Rozmarýnka známá (nejen) z televizních pořadů, v jejíž společnosti stráví 
posluchači celé tři hodiny! Partner koncertu: HOLBA Hanušovice.  Vstupné s místenkou 100 Kč

VI. Mezinárodní dny varhanní hudby Šumperk 2008
Pořádá Římskokatolická farnost Šumperk ve spolupráci s Domem kultury Šumperk s fi nanční podporou 
Města Šumperka a Olomouckého kraje.

Pátek 12. září od 19.30 hodin v klášterním kostele Zvěstování P. Marie
Iva Slancová
Program - Nicolaus Bruhns: Preludium in e, J.S. Bach: Chorálová předehra „Allein Gott in der Höh sei 
Ehr“ BWV 664, F.M. Bartholdy: Sonáta č.6 d moll a další.  Vstupné 60 Kč

Neděle 21. září od 19.30 hodin v klášterním kostele Zvěstování P. Marie
Tomáš Flégr a Antonín Kozderka (trubka)
Program - Giambattista Martini: Toccata in Re pro trubku a varhany, V.F. Bellini: Suonata per organo, 
Pablo Bruna: Tiento de mano derecha, Josef Klička: Legenda h-moll a další.  Vstupné 60 Kč

Neděle 28. září od 19.30 hodin ve farním kostele sv. Jana Křtitele
Denny Wilke (Německo)
Program - Henry Purcell: Trumpet Tune, J.S. Bach: Chorální předehra BWV 722, César Franck: Choral III 
a-moll, Louis Vierne: Impromptu a další.  Vstupné 60 Kč

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 31. srpna
Josef Šafařík/„Horizont“ (objekty a kresby)

Od 3. do 29. září 
Svatopluk Klimeš: Propalované a kouřové kresby
Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 3. září od 18 hodin za osobní účasti autora. Galerie je přístupná 
denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu 
i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.
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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.

POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 14. září od 15 hodin ve velkém sále DK
Pohádky ze staré Prahy (NAŠE DIVADLO Praha)
Pohádkový podzim v Domě kultury zahájí známý tandem herců Eva Hrušková (legendární Popelka) a Jan 
Přeučil s programem staropražských pohádek. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
10. října CHINASKI
11. října DEN ZDRAVÍ PRO DĚTI
14. října KAREL PLÍHAL
16. října MUZIKÁL HAIR
23. října THE RANGERS: LADIES PARTY
31. října DŽEMFEST (SKYLINE, MIG 21, OMICRON: 30 LET) 

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
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KZdravotní cvičení pro dospělé

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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Propalované a kouřové kresby Svatopluka Klimeše (r. 1944)

Zářijová výstava ohňových kreseb je svou 
čistotou a jednoduchostí užitých prostředků 
osvěžením. Médium ohně už po léta v ma-
lířské práci Svatopluka Klimeše jednoznačně 
převládá. Stačí mu k ní málo, hořák a žhavá 
matrice, a někdy i jen pár obyčejných sirek 
s malým kouskem papíru z poznámkového 
bločku. Jindy k vypáleným liniím, podobným 
leptu, doplní stopu barvy tiskem monotypu. 
V Šumperku vystavuje soubory tří kresebných 
okruhů, které se vzájemně hladce prolínají.

Větší krajinné motivy, pálené bez dalších 
zásahů pouze bengálským ohněm na středně 
velkém archu filtračního papíru, jistě něko-

mu i připomenou suché jehly nebo perokres-
by Jiřího Johna (1923-1972). Jeho „Pokožky“ 
a „Vrstvy země“ nebo kůru a listoví stromů; 
a snad i pobřeží moří, skály a kameny Michala 
Ranného (1946-1981). Tomu by Svaťovy figur-
ky v cyklu kreseb s monotypy byly zapověze-
né; tady rozhodně nejsou prvkem zlehčujícím, 
ale jenom přívětivě celou výstavu nadlehčují. 

Podobně i sirkami pálené drobnosti třetího 
okruhu, ať jsou to tématem hlavy, zvířata nebo 
svým náznakem svůdné ženské akty.

Oba početnější i formátem větší cykly čer-
pají z cest po přírodních parcích Ameriky a po 
Alpách. Některé z nich ale vznikaly i zcela vol-
ně, bez přímých vazeb a bez názvů ve Svaťově 
pražském ateliéru. Stejně tak i malé formátky 
pocházejí rovněž z cest i z ateliéru, to když je 
na ně chuť a „když jsou sirky po ruce“…

A živel ohně tu všechno dokonale sjedno-
cuje. Krásou tónů teple hnědé jizvy a měkkou 
stopou kouře a po plameni si snadno Svaťovy 
„ohňové kresby“ obecnou pozornost získají. 
Výstava je tak další z dobrých voleb Galerie. 
Zahájena za autorovy účasti ve středu 3. září 
v 18 hodin, potrvá do neděle 29. září. Rozhod-
ně si ji nenechejte ujít. 
 Miroslav Koval 

Kresba bengálským ohněm, 2005, butanový hořák, 
fi ltrační papír, 58 x 58 cm

Kresba bengálským ohněm, 2006, butanový hořák, 
monotyp (gumové fi gurky), fi ltrační papír, 

57 x 46 cm
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Datum Titul Skupina Čas Cena
Pá 12.9. Igor Bareš  VK 17.00 100 Kč
 Benefi ční podvečer, Harry z Pojišťovny štěstí pro děti z Dětského centra Pavučinka Šumperk
So 20.9. Otesánek R+D, VK 15.00 60 Kč 
Pá 26.9. Vinou jeřabin  18.00 vstup volný
 Třetí setkání šumperských básníků v divadle před Hrádkem (J. Brož, Z. Kašpar, Z. Gába)
So 27.9. Kytice P, VK  19.30 220 Kč
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 21, p. Zetochová. Další infor-
mace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla 
Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.  

DIVADLO ŠUMPERK

Obchodní oddělení divadla se přestěhova-
lo do kanceláře přístupné hlavním vchodem 
divadla 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 přihlášku s veškerými informacemi. Tu je 
možno odevzdávat až do konce září, případ-
ně lze předplatné vyřídit telefonicky na výše 
uvedených číslech nebo osobní návštěvou či 
e-mailem na adrese zetochova@divadlosum-
perk.cz. -vz-

Divadelní sezona 2008/2009: Karel Jaromír Er-
ben, Vendula Borůvková: Kytice (balada)- premi-
éra 27. září 2008, režie Ondřej Elbel * Karel David 
a kol.: Hvězdy na vrbě (hudební retrokomedie) 
- premiéra 22. listopadu 2008, režie Józef Czernecki 
* Ladislav Klíma, Arnošt Dvořák: Matěj Poctivý 
(satirická komedie) - premiéra 24. ledna 2009, režie 
Ondřej Elbel * Vladimír Körner, Vendula Borův-
ková, Ondřej Elbel: Zánik samoty Berhof (drama) 
- premiéra 14. března 2009, režie Petr Štindl * Tere-
za Boučková: Sodoma Komora (tragikomedie) 
- premiéra 16. května 2009, režie Jiří Fréhar * Ano-
nym: Mastičkář (komedie) - premiéra 30. května 
2009, režie Hana Mikolášková * Pohádka: Jaroslav 
Kvapil: Princezna Pampeliška - premiéra 9. září 
2008, režie Jolana Kubíková * Pohádka: Otesánek 
- premiéra 20. září 2008, režie Alexandra Bauerová

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

DIVADELNÍ SEZONU ODSTARTUJÍ PREMIÉRY 
HNED DVOU POHÁDEK

Hned dvě pohádky odstartují divadelní se-
zonu v Šumperku. Režisérka Jolana Kubíková 
si zvolila Princeznu Pampelišku, kterou sepsal 
Jaroslav Kvapil. Příběhu křehké princezny, která 
utíká před zlým princem, dominují Jolanta Balon 
v roli princezny Pampelišky, Petr Komínek jako 
princ z Hispánie a František Čachotský, který 
ztvárnil postavu Honzy. Ten nakonec Pampeliš-
ku zachrání před princem a dokonce ji vyrve i ze 
spárů Smrti. Představení doprovázejí originální 
písničky z dílny Zdeňka Krále.

Otesánka, který bude mít premiéru o dva 
týdny později, nastudovala mladá režisérka Ale-
xandra Bauerová pocházející z Bludova. Pro no-
vou část souboru to bude úplně poprvé, kdy se 
představí šumperskému publiku, byť dětskému. 
Představení vypráví o nenasytném „dřevěném“ 
synkovi bezdětných mladých manželů, který se 
cpe a cpe, až sní vše, co mu přijde do cesty. Na-
konec bude chtít sníst celý svět. Zda se mu to po-
daří, nebo vše dopadne dobře, bude jisté poprvé        
20. září na jevišti Divadla Šumperk. O. Elbel
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Vrcholné dílo české romantické literatury 
ožije na prknech šumperského divadla. Erbeno-
vy balady vydané v roce 1853 pod souhrnným 
názvem Kytice se v poslední době dostávají na 
jeviště čím dál častěji. Přesto jde stále o „čítan-
kovou“ literaturu, kterou mnozí vnímají jako 
nezáživnou nudu. Inscenace podle dramatizace 
Venduly Borůvkové se bude snažit dokázat opak. 
V režii Ondřeje Elbela se v sobotu 27. září popr-
vé ve večerním představení objeví také nová část 
hereckého souboru. 

Inscenace provede diváky celým ročním cyk-

lem, příběh začíná a končí o Velikonocích. Bě-
hem celého roku se vystřídají balady Poklad, 
Vodník, Polednice, Svatební košile, Štědrý den 
a Dceřina kletba. 

Karel Jaromír Erben na Kytici pracoval přes 
dvacet let, inspiroval se lidovými pověstmi a pís-
němi, promýšlel její stavbu, rytmus i jednotlivé 
verše. Romantismus a také tradice jiných slovan-
ských národů jsou v této sbírce velmi patrné. 

Inscenace bude mít i výraznou hudební strán-
ku. Autorem originální hudby je oceňovaný hu-
dební skladatel Petr Hromádka. O. Elbel

ROZHLEDY Z RADNIČNÍ VĚŽE

Do 31. srpna:  Po-Pá, Ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod. Od 1. do 30.9. Po-Pá, Ne 9.00-15.00 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 6. září, 13. září a 20. září.

DAGMAR ZEMÁNKOVÁ VYSTAVUJE 
V DIVADLE KRAJINY SVÉHO SRDCE

Výstavní se-
zonu v divadle 
zahájí letos vý-
tvarnice Dag-
mar Zemánková 
u příležitosti 
premiéry Kyti-
ce, tedy v sobo-
tu 27. září.

Dagmar Ze-
mánková se 
narodila v Libi-
ně v umělecky 
založené rodi-
ně. Její tvorba 
vychází z tradic 
realizmu kraji-
nomalby. Inspirují ji krajiny Jeseníků, jižních 
Čech a Českomoravské vysočiny. Patří k citli-
vým autorům, její krajiny mají něžný nádech 
a kouzlo. Tvorba Dagmar Zemánkové je srozu-

mitelná, vystihu-
je krajinné cel-
ky, střídání dne 
a noci, náladu 
ročních období. 
Romanticky la-
děné olejomalby 
nás zasvěcují do 
opomíjených de-
tailů krajiny a je-
jích tajemných 
zákoutí. Všechny 
obrazy vyzařují 
klid a pohodu, 
vyvolávají v po-
zorovateli pocit 
krásy a touhy, 

dávají mu odpočinout. Malířka se řadí k vyspě-
lým krajinářům, její díla jsou zastoupena v sou-
kromých sbírkách mnoha zemí světa. Výstava 
potrvá do 30. října. -vz-

Celý měsíc bude v šumperském divadle vystavovat své práce vý-
tvarnice Dagmar Zemánková.
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Petr Král

Jaroslava Vysloužilová Stanislav Waniek
Ondřej Elbel, 

dramaturg, režisér

Lukáš Matěj Bohdana Pavlíková Marie Vančurová

Olga Kaštická Petr Komínek Jiří Konečný Lenka Košťáková

Petr JeřábekFrantišek ČachotskýJiří BartoňJolanta Balon

 Václav Vítek
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Výstavní síň
► O pejskovi a lidech, aneb velká psí výstava 
Výstava představuje psa jako průvodce člověka 
od pravěku až po současnost. Výstava potrvá do       
31. srpna.
► Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, 
Zábřežsku a Mohelnicku
Výstava prezentuje v chronologické řadě další 
umělecká díla jednotlivých slohů, a tímto celko-
vým přehledem naváže na cyklus tří výstav Ars 
longa-vita brevis, které měli možnost návštěvníci 
zhlédnout v letech 2005-2007. Výstava představí 
obrazy nebo jejich kopie, sochy a předměty, kte-
ré se dostaly na severní Moravu anebo z regionu 
pocházejí. Jedná se o typ galerijní výstavy, dopl-
něné výrazně oddělenou didaktickou částí tak, 
aby mohla nezávisle na galerijní části probíhat 
v obecné rovině i školní výuka o vývoji umělec-
kých slohů v Čechách a na Moravě.Výstava bude 
zahájena vernisáží 11.9. v 18 hodin a potrvá do 
17. listopadu.

Rytířský sál a předsálí 
► Významné osobnosti české vědy a techniky
Putovní výstava zhotovená Národním technickým 
muzeem v Praze představuje vynálezy význam-
ných osobností české vědy a techniky. Vynálezy 
doplňují originální poznámkové sešity samotných 
vědců a vynálezců z oboru exaktních věd, elektro-
techniky, fotografi e a kinematografi e, strojírenství 
a polygrafi e. Výstava potrvá do 7. září.

Hollarova galerie
► Na zdraví!... aneb vše o pití 
Tato výstava prozrazuje, co a z čeho se již od pra-
věku až do současnosti pilo, a představí nádoby, 
poháry, sklenice, lahve nejrůznějších tvarů a ma-
teriálů. Výstava potrvá do 14. září.
► V československých uniformách 
Československá posádka v Šumperku mezi léty 
1918 a 1968
Výstava, jež je součástí vzpomínkové akce pořá-
dané Městem Šumperkem ke 40. výročí odchodu 

československého tankového pluku ze Šumperka, 
přispěje k poznání jedné zajímavé, i když méně 
známé kapitoly dějin našeho města. Výstava se-
znamuje s působením československé posádky 
v šumperských kasárnách za první republiky, 
připomene dramatické dny v září 1938 a  odchod 
vojáků ze šumperských kasáren, naváže kapito-
lou budování pěšího a později mechanizovaného 
pluku po roce 1945. Vyvrcholením historie čes-
koslovenské posádky v Šumperku bylo zřízení 
tankového pluku počátkem šedesátých let minu-
lého století. Procházka dějinami československé-
ho vojska v Šumperku končí druhým vynuceným 
odchodem v roce 1968 po invazi vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa. Vernisáž výstavy 
proběhne 25.9. v 18 hodin. Výstava potrvá do 
2.11. 

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Zrekonstruovaná a zmodernizovaná stálá expo-
zice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit opravdu unikátním produktem - zcela 
automatickým audioprůvodcem GuidePORT, 
který oživí exponáty hned ve čtyřech jazycích 
- češtině, angličtině, němčině a polštině. Sou-
časně s instalací audioprůvodce došlo i k částeč-
né rekonstrukci 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 Šum-
perska a Zábřežska, tvořících v letech 1850-1950 
potrvá do 31. srpna.
► Výběr z díla Jana Urbana
Výstava představí šumperské veřejnosti volnou 
tvorbu sochaře, malíře, konzervátora a restaurá-
tora Jana Urbana, rodáka z Bušína (1913 Bušín-
1996 Brno), absolventa Uměleckoprůmyslové 
školy v Praze (prof. K. Dvořák). Jan Urban tvořil 
a působil v Letovicích, Šumperku a v Brně.
Vernisáž se uskuteční v pátek 19. září v 16 hodin. 
Výstava potrvá do 4. ledna 2009.
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► Karolína Hlochová - Kresby
Výstava kreseb studentky II. ročníku Vyšší od-
borné školy ve Volyni na Šumavě potrvá do         
8. září. Perokresby Karolíny Hlochové se stávají 
symboly, jimiž komunikuje s okolním světem. 
Touhu „vykreslit se“ ze svých emocí pociťuje od-
malička. Chtěla by ilustrovat milostnou poezii, 
na svoji knížku básní však teprve čeká. Dosud 
vystavovala v Tunklově dvorci v Zábřehu.
► Výstava hub
Výstava proběhne v době od 18. do 20. září za 
odborného poradenství významných mykologů. 
Změna termínu konání výstavy je vyhrazena.

Klášterní kostel
► Všichni svatí za nás proste
Výstava představuje bohaté grafi cké sbírky 
Vlastivědného muzea v Šumperku. Na grafi c-
kých listech jsou vyobrazeni světci, mučedníci 
i vyznavači, kteří svou mučednickou smrtí či tr-
valým celoživotním vyznáváním křesťanské víry  
přinesli mocné svědectví o Kristu. Jejich zobra-
zení takovými umělci, jako byli např. Rubens, 

Tizian či Dürer, mohou návštěvníci zhlédnout 
v nádherných prostorách klášterního kostela. 
Výstava potrvá do 30. září.

 

Dny evropského kulturního dědictví
V sobotu 13. září je muzeum v Šumperku 
otevřeno od 9 do 13 hod. Klášterní kostel 

od 10 do 12 hod. Vstup zdarma.

Den vzniku českého státu
V neděli 28. září je muzeum otevřeno 
od 13.15 do 17 hod. Klášterní kostel 

od 14 do 17 hod. Vstup zdarma.    

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 Šumperska: út-pá 9-
12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin. V neděli 
a v pondělí je Galerie uzavřena. 

Výstava v Galerii Šumperska představí veřejnosti volnou tvorbu sochaře, malíře, konzervátora a restaurátora 
Jana Urbana. Tento bušínský rodák tvořil a působil v Letovicích, Šumperku a v Brně.  Fotoarchiv VM
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► Užitné sklo a gobelíny 20. století                          
Výstava potrvá do 30. srpna.
► Promenáda s kočárkem a panenkou
Výstava překvapí úctyhodnou sbírkou panenek 
a kočárků paní Jarmily Fichtnerové. Početná je ko-
lekce panenek z nejrůznějších materiálů - textilu, 
z papírové masy (tzv. papírmaše), biskvitu, kaučuku, 
celuloidu  a porcelánu. Většina panenek pochází ze 
40. let 20. století, ale najdeme zde i unikát - panenku 
s porcelánovou hlavičkou vyrobenou ze sto let staré 
formy. Vernisáž se uskuteční 10. září v 17 hodin. Vý-
stava potrvá do 6. prosince. 
► 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 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 
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 s loveckou tematikou.
► Úsov - kolébka lesnického školství
Stálá expozice. Muzeum jedné z nejstarších střed-
ních škol na Moravě.
► Galerie Lubomíra Bartoše
Ve třetím patře zámku - průřez tvorbou.
► Krása lesnických uniforem
Výstava představuje exponáty ze sbírky dr. ing. Ja-
roslava Pospíšila a přiblíží návštěvníkům pestrost 
a proměny uniforem lesníků od konce 19. století do 
současnosti. Komorní výstava instalovaná ve Staré 
škole na zámku Úsov potrvá do 31. října.
Informace: Zámek a Lovecko-lesnické muzeum 
spolu s Galerií Lubomíra Bartoše v Úsově jsou v září 
přístupné út-ne (včetně státních svátků) 9-12, 13-16 
hod.

Dny evropského kulturního dědictví
Mohelnice, Loštice, Úsov - v sobotu 13. září 

otevřeno od 9 do 12 a od 13 do 16 hod., 
Zábřeh - v sobotu 20. září od 9 do 12 

a od 13 do 16 hod. Vstup zdarma.

Den vzniku českého státu
Zábřeh, Mohelnice, Loštice - v neděli 28. září 

otevřeno od 9 do 12 hod., Úsov - v neděli 28. září 
otevřeno od 9 do 12 a od 13 do 16 hod. 

Vstup zdarma.

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

Do 31. srpna: Po-Pá, Ne 9.00-12.00 hod., 13.00-17.00 hod. Od 1. do 30.9. Po-Pá, Ne 9.00-15.00 hod. 
Procházky se zahajují každou lichou hodinu od lavičky vzkazů před radnicí. Poslední prohlídka 

začíná dvě hodiny před koncem otevírací doby. Sobota pouze 6. září, 13. září a 20. září.
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Vystavované předměty budou zčásti zapůjčeny 
z Arcidiecézního muzea a farností regionu, z Muzea 
umění v Olomouci, Národního památkového ústa-
vu v Olomouci (z neinstalovaných fondů zámku 
Velké Losiny) a z Vlastivědného muzea Jesenicka. 
Více než z jedné třetiny budou prezentovány sbírky 
VM v Šumperku.

Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 
11. září v 18 hodin. Během výstavy bude možné 
předem objednat pro  školní skupiny odborný 
komentář. V zájmu nerušeného provozu s komen-
tovaným výkladem bude upraven návštěvní režim 
Výstavní síně. Od 8 do 13 hodin bude síň rezervo-
vána pro skupinové prohlídky. Pokud bude ve Vý-
stavní síni již jedna školní skupina, nebudou další, 
až do skončení výkladu, vpuštěny. Výklad pro sku-
pinu je nutné objednat nejméně v jednodenním 
předstihu. Pro jednotlivé návštěvníky se provozní 
doba Výstavní síně nemění. M. Filipová

Výstava, která bude probíhat od 11. září do 17. listopadu  ve Výstavní síni Vlastivědného muzea 
v Šumperku, představí   další umělecká díla jednotlivých slohových období a naváže na cyklus 

tří výstav Ars longa-vita brevis, které proběhly v šumperském muzeu v letech 2005-2007. 

VE STARÉ ŠKOLE NA ÚSOVSKÉM ZÁMKU 
SE PŘEDSTAVUJÍ LESNICKÉ UNIFORMY

Dr. Ing. Jaroslav Pospíšil, lesní inženýr, publicis-
ta, ale i náš nejvýznamnější znalec a sběratel his-
torických i soudobých lesnických a mysliveckých 
stejnokrojů je znám především lesníkům a lidem 
zajímajícím se o myslivost také jako spolumajitel 
fi rmy Silvajagd, navrhující a vyrábějící současné 
lesnické uniformy. Z jeho sbírky byla pracovníky 
Vlastivědného muzea v Šumperku uspořádána na 
úsovském zámku v prostorách Staré školy komorní 
výstava s názvem Krása lesnických uniforem, která 
představí některé historické stejnokroje zaměst-
nanců Státních lesů a statků od třicátých let až do 
počátku let devadesátých. Tato kolekce mimo jiné 
dokládá vliv politického ovzduší v bývalém Česko-
slovensku na vzhled lesnických stejnokrojů. Přesto-
že se počátkem padesátých let a později i počátkem 
sedmdesátých let snažil režim o odlišení od tradič-
ní prvorepublikové uniformy, vždy se k ní nakonec 

v různých obměnách vrátil. Soubor těchto uniforem 
završuje současný lesnický oděv dodávaný fi rmou 
Silvajagd zaměstnancům Lesů České republiky.

Ozdobou výstavy jsou historické a současné mys-
livecké stejnokroje rodů s tradicí modré krve. Ze 
sbírky dr. Pospíšila bylo možné na ukázku předsta-
vit jen některé, historickou a současnou uniformu 
knížat Koloredo-Mansfeld i současnou uniformu 
knížat z rodu Lobkoviců. Zvláště upoutá honosný 
lovecký stejnokroj hraběnky Šternberkové z Jem-
niště. Zajímavostí je sako od uniformy zaměstnanců 
Lesní správy Lány ze třicátých let 20. století, dopro-
vázené dnes užívanou uniformou. Není třeba do-
dávat, že všechny jmenované moderní stejnokroje 
pocházejí z dílen fi rmy Silvajagd.

Krásu lesnických uniforem mohou návštěvníci 
úsovského zámku obdivovat až do konce turistické 
sezony. Zdeněk Doubravský

Leonardův obraz je logem výstavy, která bude ote-
vřena 11. září.
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VÝSTAVA MAPUJE PŮSOBENÍ 
ČESKOSLOVENSKÝCH VOJÁKŮ V ŠUMPERKU

Starožitné panenky patří mezi nejoblíbenější 
sběratelské předměty. Sbírání panenek je určitě 
zajímavý koníček, a proto Muzeum v Zábřehu 
oslovilo sběratelku Jarmilu Fichtnerovou, aby 
představila svoji úctyhodnou sbírku kočárků 
a panenek. Sbírka je zajímavá tím, že obsahuje 
více než dvacet dětských i klasických kočárků. 
Početná je i kolekce panenek, v níž nechybí ex-
ponáty z nejrůznějších materiálů - látkové, z pa-
pírové masy (tzv. papírmaš), biskvitu, kaučuku, 

celuloidu, porcelánu. Většina panenek pochází 
převážně ze 40. let 20. století, ale najdeme mezi 
nimi i unikát, který by jistě neměl ujít pozornos-
ti zvídavého návštěvníka. Jedná se o panenku 
s porcelánovou hlavičkou vyrobenou ze 100 let 
staré formy.

Výstavu zpestří svými výtvarnými dílky žáci 
zábřežských mateřských škol. Vernisáž výstavy se 
uskuteční ve středu 10. září v 17 hodin, výstava 
potrvá do 6. prosince. Dagmar Tempírová

9. října 1968 opustil poslední československý voják šumperská kasárna. Skončila tak historie 
československé posádky v Šumperku, která se začala psát v roce 1918. K této události 

pořádá Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci s Městem Šumperkem výstavu s názvem 
V československých uniformách, která je součástí vzpomínkové akce pořádané Městem Šumperkem 
ke 40. výročí odchodu československé posádky z města.

Výstava mapuje působení československých vo-
jáků v Šumperku od konce první světové války a je-
jí stěžejní závěrečná část je věnována dramatickým 
událostem po srpnu 1968. Tehdy v polovině září 
došlo na jednání ministrů obrany Československé 
socialistické republiky a Sovětského svazu k uza-
vření dohody o „přezimování“ části sovětských 
jednotek na území Československa. Již před tímto 
setkáním začal generální štáb plánovat, podle před-
běžných požadavků velení okupačních vojsk, uvol-
nění některých kasáren. Mezi postiženými útvary 
byl také šumperský tankový pluk.

V informační zprávě generálního štábu pre-
zidentovi Československé socialistické repub-
liky z října 1968 se praví: „Zatímco zpracování 
rozkazu ministra národní obrany o dislokačních 
a organizačních změnách se v normálních pod-
mínkách připravuje minimálně 1 - 2 roky a re-
alizuje asi během 4 měsíců, v tomto případě obě 
tyto činnosti musí být splněny asi za 1 měsíc, 
přičemž rozsah dislokačních opatření v minulých 
letech nesnese srovnání s rozsahem stávajících 
změn.“ V takovýchto podmínkách proběhl pře-
sun šumperského tankového pluku do nevyho-
vujících prostor kasáren v Kežmaroku.

Rozkaz ministra národní obrany uvolnit 
šumperská kasárna sovětským vojskům přivez-
li do Šumperka velitel Západního vojenského 
okruhu gen. Valo a náčelník politické správy 
okruhu gen. Novisedlák. Ve večerních hodi-
nách byly svolány manželky vojáků z povolání, 
kterým bylo oznámeno, že jejich manželé útvar 
pouze přemístí do Kežmaroku a do jara příštího 
roku se vrátí na Moravu do nejbližších posádek. 
Rozhořčené ženy rozhodly o cestě k ministrovi 
se žádostí, aby rozkaz byl zrušen. Na minister-
stvu, ani na generálním štábu se zvolená dele-
gace žen nesetkala s porozuměním. Vyslankyně 

Nakládání tanků na vagóny na šumperském ná-
draží.  Fotoarchiv VM

ZÁBŘEŽSKÉ MUZEUM LÁKÁ NA PROMENÁDU S KOČÁRKEM
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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. Městská knihovna v Šumperku, ul. 17. listo-
padu zve na výstavu fotografi í šumperského rodáka Kamila Navrátila Památné stromy Kroměřížska. 
Výstava potrvá do 24. září. 

žen se rozhodly navštívit prvního tajemníka 
KSČ Alexandra Dubčeka, který však nebyl pří-
tomen.

Koncem září 1968 začaly jednotky opouštět 
šumperská kasárna. Sliby generálů se ukáza-
ly lichými. Důstojníci daleko od rodin neměli 
v Kežmaroku strávit jen jednu zimu, ale měli 
zde sloužit trvale. 

Historie československé posádky v Šumper-
ku se uzavřela.

Výstava, připomínající jednu z neodmysli-
telných kapitol dějin Šumperka, bude otevřena 
vernisáží 25. září a potrvá do 2. listopadu 2008.
 Zdeněk Doubravský

Odjezd kolonové techniky ze šumperských kasáren 
v roce 1968.  Fotoarchiv VM

Dětské centrum Pavučinka v Šumperku 
srdečně zve na benefi ční podvečer

  
IGOR BAREŠ 

Harry z Pojišťovny štěstí pro děti 
z Pavučinky

v pátek 12. září od 17:00 hodin ve velkém sále  
šumperského divadla

Výtěžek ze vstupného (100,- Kč) 
bude použit na fi nancování podzimních 

aktivit dětí DCP Pavučinka.

Hrad Sovinec srdečně zve  na akci

NA PŘÍKAZ CÍSAŘE

v sobotu 20. a v neděli 21. září
Netradiční vinobraní v kraji brambor. 

Dobová móda s gotickou bitvou. Módní 
přehlídka historických šatů * polní bitva 

s obléháním hradu * ochutnávka templářských 
vín z Čejkovic * pohádky, divadlo a kejklíř * 

gotická hudba středověku,  mučení šizuňků * 
námluvy udatných rytířů a dvorních dam 
Bližší informace: tel. 777 205 029, e-mail:  

sovinec.purkrabi@volny.cz  www.sovinec.cz
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Čtvrtek 28. srpna od 14 hodin   
Setkání členů Městského svazu DIA
Hraje Tři „K“.  Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 4. září od 14 hodin      
Zábavné odpoledne pro důchodce      
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné  35 Kč

Úterý 9. září od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 18. září od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné  35 Kč
                  

Úterý 23. září od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

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, plavání kojenců v rodinách pro děti 
od narození do půl roku věku je stále v provozu - 
informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE

Kroužky - kluby - kurzy pro školní rok 2008/2009
Zaměření přírodovědné: teraristický, chovatelský, entomologický, dogfrisbee, botanický, agility
Zaměření technické: modelářský, učím se na PC, železniční modeláři, fotografi cký, PC a internet
Zaměření sportovní: aerobik pro pokročilé, stolní tenis, minigolf, jumping pro děti, orientační 

běh, gymnastika profi  dívky, step pro začátečníky, aerobic pro ženy, posilovna pro dívky, aerobik pro 
děti, hip hop, scénický tanec, orientace v neznámém terénu, aerobik pro mateřské školy, sebeobrana, 
rybářský, fl orbal, posilovna pro ženy

Zaměření hudební, taneční a pro nejmenší: klub Ťapání - děti a rodiče, tornádo pokročilí, hry, kří-
žovky, divadelní, klubíčko, fl étny, waldorfská alternativa, přípravná angličtina, folklórní tanec, kytara, 
tornádo začátečníci, hraníčko pro děti a rodiče

Zaměření výtvarné: výtvarný, keramický, patchwork, malování pro nejmenší, výtvarné hraní, slu-
níčko, malování, výtvarně keramický, základy uměleckých řemesel, keramika pro starší

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže u radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz. Zahájení činnosti kroužků od 15. září.

Dům dětí a mládeže U radnice a Svaz vojáků v záloze pořádají

STŘELECKÉ ODPOLEDNE

v sobotu 20. září od 14 hodin na střelnici pod bludovským kopcem
Program: střelba ze vzduchovky, hod granátem, šipky, táboráček, občerstvení.

Ukončení do 18 hodin, přepravu zajistíme.
Kategorie do 15 let, 15-18 let.

Soutěží se o ceny!
Přihlášky a informace: Zdeněk Formánek, DDM U radnice, nám. Míru 20, tel. 583 214 076, 

e-mail: formanek@ddm.spk.cz, 604 801 031.
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Pátek 5. září od 14 do 18 hodin v MC na „K“
Putování za zdravím
Akce na podporu zdravého životního stylu, program 
pro děti a dospělé. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 
583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz.

Sobota 13. září v 15 hodin, pramen řeky Moravy
Koncert u pramene
Pramen řeky Moravy, Králický Sněžník, vystoupí 
skupina AVONOTAJ Šumperk a Zdenda Vilímek 
s didgeridoo a djembem z Olomouce, bližší informa-
ce na plakátech nebo volejte Renata Čechová, tel.č. 
583 214 213, 731 610 033, cechova@doris.cz.

Pondělí 15. září od 16.30 do 18.30 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
Vždy pondělí + čtvrtek, 8 lekcí po 2 hod., program: 
první krok s počítačem, Microsoft  Windows Vista, 
Microsoft  Offi  ce Word 2007, Microsoft  Offi  ce Excel 
2007, Microsoft  Offi  ce PowerPoint 2007, Internet 
a elektronická pošta, informace Bronislav Vavruša, 
tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Kurzovné 1100 Kč

Od 16. září každé úterý od 17 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

Středa 17. září od 9 do 11 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz - multimédia
Vždy středa + pátek, 8 lekcí po 2 hod., program: 
Microsoft  Offi  ce PowerPoint, úprava fotografi í, zvu-
kové nahrávky, zpracování videa z digitální kamery, 
tvorba prezentace.  Informace Ing. Bronislav Vavruša, 
tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Kurzovné 1300 Kč

Čtvrtek 18. září od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053 psencikova@doris.cz.

Pátek 19. září start mezi 19.30 a 20 hodinou z náměstí 
Míru (od radnice)
Uličkami s lampičkami

Večerní putování městem pro rodiče s dětmi, s sebou 
lampióny nebo lampičky, informace Zuzana Vavru-
šová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@
doris.cz.  Startovné 5 Kč/osoba

Čtvrtek 25. září od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Klub kojících maminek
Laktační poradna, informace Eva Pšenčíková, tel.
č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Vstupné 50 Kč

Pátek 26. září v 19 hodin v sále Vily Doris
Kuba 2008 - U Fidela na dvorku
Povídání s promítáním fotek z exotické země, ne-
závislá sólo cesta na kole, spaní pod širákem, 28 dní 
(12.2.-11.3.2008), ujeto cca 2000 km autobusem, do-
zvíte se, jak žijí běžní Kubánci, jak se cestuje na Kubě 
(doprava na Kubě - na kole i stopem, s kolem i bez), 
jak se projevilo na Kubě odstoupení Fidela Castra, 
Národní parky (Peninsula de Guanahacabibes, Ci-
enaga de Zapata, Parque Baconao, Sierra Maestra, 
Sierra Escambray, Pico Turquino, Slavná majáková 
cesta La Farola - Baracoa), billboardy a všudypřítom-
ný Che Guevara, koloniální architektura, potápění na 
Kubě, turismus na Kubě, povídá: Pavel Paloncý, in-
formace Vratislav Šula tel.č. 583 214 214, 731 186 059, 
sula@doris.cz.

Pondělí 29. září 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

Středa 10. září v 16.30 hodin vernisáž v Galerii na 
schodech ve Vile Doris
Kresby Jana Žmolíka - druhá výstava výtvarných 
prací studenta SOŠ Šumperk
Informace Renata Čechová, tel.č. 583 214 213, 
731 610 033, cechova@doris.cz.
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), recepce 
583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

VILA DORIS
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UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ VE FILMOVÉM KLUBU:
Od 1. září jsou v prodeji průkazky FK za 50 Kč s platností do 31.8.2009. Jejich držitelé mohou 
využívat výhodnějšího vstupného na filmová představení filmového klubu, kromě toho i slevu 
na ostatní artová představení uváděná v našem kině mimo rámec FK. Dále lze využívat slev na 
filmových akcích konaných v rámci celé ČR. Seznam těchto akcí naleznete na www.acfk.cz.

MÁJ  
Středa 27. srpna v 17.00 hodin a v 18.45 hodin
ČR, 2008, 76 minut, filmová báseň, od 12 let, širokoúhlý
Láska, vášeň, ale i vina a trest… Výpravný historický film režiséra a kameramana F.A. Brabce 
(Kytice) natočený na motivy básně K.H. Máchy se vyznačuje silným příběhem, nádhernou ka-
merou, moderní filmovou hudbou a pozoruhodnými hereckými výkony. Hrají Jan Tříska, Juraj 
Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj Stropnický, Kryštof Hádek, Nina Divíšková a další.   
 Vstupné 80 Kč

SEX VE MĚSTĚ                        
Středa 27. srpna jen ve 20.15 hodin
USA, 2008, 140 minut, komedie, od 12 let, širokoúhlý, titulky
O sexu, lásce a mladých Newyorčankách posedlých módou. Pokračování úspěšného televizního 
seriálu.  Vstupné 75 Kč

RATATOUILLE             Hrajeme pro děti  
Čtvrtek 28., pátek 29., sobota 30. a neděle 31. srpna jen v 16.00 hodin
USA, 2007, 110 minut, širokoúhlý, rodinná animovaná komedie v českém znění 
Příběh krysáka Remyho, který je na rozdíl od ostatních krys strašně mlsný a rozhodně se nehod-
lá živit jenom odpadky…   Vstupné 50 Kč

KINO CHYSTÁ OD ZÁŘÍ PRODEJ PRŮKAZŮ FILMOVÉHO KLUBU

Prvním zářijovým dnem začne šumperské kino Oko prodávat zájemcům o členství v místním 
Filmovém klubu, dříve zvaném Art kino, nové průkazky. Ty stojí padesát korun a budou mít 

opět roční platnost, jež vyprší 31. srpna 2009. 

Představení s názvem Artvečer - Filmový 
klub promítá jediný šumperský biograf od le-
tošního dubna, kdy Art kino opustilo prostory 
sálu D123 v Domě kultury a přestěhovalo se 
právě do kina Oko. Klubová představení se 
nyní sice nepromítají s železnou pravidelnos-
tí, ovšem Filmový klub „běží“ celoročně bez 
prázdninové pauzy. 

Zájemci o členství ve Filmovém klubu, kteří 
se chystají na zářijová představení, si mohou 
od pondělí 1. září pořídit v pokladně kina prů-
kazku, která jim přinese hned několik výhod. 

„Jejich držitelé mohou využívat výhodnějšího 
vstupného na představení filmového klubu 
a kromě toho mají i slevu na ostatní artová 
představení uváděná v našem kině mimo rá-
mec FK. Dále lze využívat slev na filmových 
akcích konaných v rámci celé republiky. Se-
znam těchto akcí naleznete na www.acfk.cz,“ 
uvedla ředitelka kina Oko Zdena Holubářová 
a dodala, že klubová představení jsou samo-
zřejmě přístupná široké veřejnosti, tedy i di-
vákům, kteří o členství v klubu zájem nemají.
 -zk-

KINO OKO



MAMMA MIA!            
Čtvrtek 28., pátek 29., sobota 30., neděle 31. srpna, pondělí 1., úterý 2. a středa 3. září v 18.00 a ve 
20.15 hodin
USA, 2008, 108 minut, muzikál, komedie, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Idylický řecký ostrov, půvabná Amanda, která má těsně před svatbou, její potrhlá matka a tři po-
tenciální otcové a nesmrtelná ABBA…Milý a vtipný příběh postavený na základech písniček sku-
piny ABBA slibuje největší fi lmovou pohodu letošního léta. V hlavních rolích Meryl Streepová, 
Pierce Brosnan, Colin Firth a Amanda Seyfried.  Vstupné 80 Kč

KUNG FU PANDA  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 4. září jen v 17.30 hodin, pátek 5., sobota 6. a neděle 7. září jen v 16.00 hodin
USA, 2008, 92 minuty, širokoúhlý, české znění
Je tlustý, je chlupatý, je líný, a přesto se má stát mistrem kung-fu, aby zachránil svůj poklidný svět… 
Velmi úspěšná rodinná animovaná komedie.  Vstupné 75 Kč
V sobotu 6. a v neděli 7. září v 16.00 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nejmé-
ně tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení 
děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

TY, KTERÝ ŽIJEŠ   Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 4. září jen v 19.15 hodin
Švédsko, 2007, 95 minut, mládeži přístupný
Tragikomický antipříběh postupně rozkrývající zásadní lidská témata natočil jeden z nejosobitěj-
ších režisérů naší současnosti Roy Andersson (Písně z druhého patra). Projekt 100.  Vstupné 65 Kč

Snímek Mamma Mia, v němž zazní hity nesmrtelné ABBY, uvádí kino Oko na přelomu srpna a září.
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MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE  
Pátek 5., sobota 6. a neděle 7. září jen v 17.45 hodin
USA, 2008, 114 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Třetí pokračování úspěšného dobrodružného velkofi lmu se odehrává v Číně, kde obživne mumie Dra-
čího 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 

TEMNÝ RYTÍŘ   
Pátek 5., sobota 6. a neděle 7. září jen ve 20.00 hodin, pondělí 8., úterý 9. a středa 10. září jen v 19.30 
hodin
USA, 2008, 152 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Batman jako strhující kriminální velkofi lm pod režijním vedením Christophera Nolana. Do kalných 
vod Gothamu vpluje nová štika, nosí po kapsách karty s Jokerem a co do temné vynalézavosti si 
s Batmanem v ničem nezadá… Film, který  pravděpodobně překoná v tržbách i prozatím kasovně 
nejúspěšnější fi lm všech dob Titanic. V hlavních rolích Heath Ledger a Christian Bale.  Vstupné 80 Kč
 
JAK UKRÁST NEVĚSTU
Pondělí 8., úterý 9. a středa 10. září jen v 17.30 hodin
USA, 2008, 101 minuta, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Teprve až se Anna zasnoubí s jiným mužem, Tom pochopí, že právě ona je ta pravá… Romantická 
komedie.  Vstupné 75 Kč 

Kouzelná, velmi originální pixarovská disneyovka o malém robotkovi VALL-I sklízí velké ohlasy nejen u 
malých a velkých diváků, ale je také velmi ceněna fi lmovými kritiky.
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TOBRUK   PREMIÉRA!  
Čtvrtek 11., pátek 12., sobota 13., neděle 14., pondělí 15., úterý 16. a středa 17. září v 18.00 a ve 20.00 
hodin
ČR, 2008, 100 minut, od 15 let, širokoúhlý
Příběh dvanácti československých vojáků v severoafrické poušti, kde se odehrála na podzim roku 
1941 známá bitva o Italy a Němci obležený Tobruk. Mezi nimi je i mladý voják Jiří Pospíchal, jehož 
naivní představy o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s nesnesitelným peklem africké pouště 
a všudypřítomnou smrtí… Režie Václav Marhoul.  Vstupné 80 Kč

VALL-I  
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20. a neděle 21. září jen v 17.00 hodin
USA, 2008, 103 minuty, animovaná komedie v českém znění
Kouzelná, velmi originální pixarovská disneyovka o malém robotkovi, který si v roce 2700 nostalgic-
kým schraňováním pozůstatků lidské civilizace připomíná období, kdy na Zemi ještě žili lidé. Jednoho 
dne však poblíž přistane kosmická loď s robotkou Eye a VALL-I se okamžitě bezhlavě zamiluje… Fil-
mový hit pro celou rodinu, který sklízí velké ohlasy nejen u malých a velkých diváků, ale je také velmi 
ceněn fi lmovými kritiky.  Vstupné 75 Kč

V sobotu 20. a v neděli 21. září v 17.00 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně 
tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto 

představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

BATHORY 
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20. a neděle 21. září jen v 19.00 hodin
SR, ČR, UK, HU, 2007, 140 minut, od 15 let, širokoúhlý, české znění
Historický velkofi lm Juraje Jakubiska.  Vstupné 80 Kč

RUDÝ BARON  
Pondělí 22., úterý 23. a středa 24. září jen v 17.45 hodin
Německo, Velká Británie, 2007, 120 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Jeho největším vítězstvím byla láska… Příběh jednoho z nejslavnějších pilotů 1. světové války. 
 Vstupné 75 Kč

FUNNY GAMES       
Pondělí 22., úterý 23. a středa 24. září jen ve 20.00 hodin
USA, Francie, 2008, 111 minut, od 15 let, titulky
Naomi Watsová a Tim Roth v hlavních rolích psychothrilleru, který zobrazuje dnešní brutální spo-
lečnost  a násilí, které ovlivňuje naši kulturu. Příběh rodiny, která byla týrána dvěma neočekávanými 
návštěvníky… Film s vynikajícími kritikami, který je na míle vzdálený primitivním Saw a Hostelům. 
Scénář a režie Michael Haneke.  Vstupné 75 Kč

STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY   
Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. září jen v 18.00 hodin, pondělí 29., úterý 30. září a středa 
1. října jen v 18.30 hodin
USA, 2008, 98 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Galaxií se šíří ničivá vlna Klonových válek a udatní rytíři řádu Jedi dělají všechno proto, aby znovu 
nastolili řád a mír… George Lucas inicioval animovaný fi lm, dějově situovaný mezi Epizody II. a III., 
který vedle klíčových hrdinů představí i nové postavy.  Vstupné 75 Kč
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ZABRISKIE POINT   Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 25. září jen ve 20.00 hodin
USA, 1970, 110 minut, od 15 let, titulky
Slavný provokativní fi lm Michelangela Antonioniho představující ideály volného života a jedno obdo-
bí z americké bouřlivé historie, ve kterém v USA vrcholily univerzitní nepokoje. 
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

SIROTČINEC 
Pátek 26., sobota 27. a neděle 28. září jen ve 20.00 hodin, pondělí 29., úterý 30. září a středa 1. října jen 
ve 20.15 hodin
Mexiko, Španělsko, 2007, 105 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Příběh ženy, která se po letech vrací s manželem a synem do míst, kde vyrůstala. Zdá se ale, že opuš-
těný sirotčinec tak úplně opuštěný není… Bravurně natočený strašidelný a velmi působivý příběh 
o záhrobí, naději a pochmurném tajemství.  Vstupné 75 Kč

MÁJ 
Pondělí 29., úterý 30. září a středa 1. října jen v 17.00 hodin
ČR, 2008, 76 minut, od 12 let, širokoúhlý
Láska, vášeň, ale i vina a trest… Výpravný historický fi lm režiséra a kameramana F. A. Brabce (Kytice) 
natočený na motivy básně K. H. Máchy se vyznačuje silným příběhem, nádhernou kamerou, moderní 
fi lmovou hudbou a pozoruhodnými hereckými výkony. Hrají Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Leh-
nertová, Matěj Stropnický, Kryštof Hádek, Nina Divíšková a další.  Vstupné 80 Kč

Připravujeme na říjen: Děti noci - Ofk a, Vesmírní opičáci, Cesta do středu Země, Nestyda, Mamma 
Mia!, Tropická bouře, Kozí příběh - Pověsti staré Prahy, Hellboy 2, Disaster Movie, Katyň, Poločas 
rozpadu
Filmový klub: 12, Absurdistán, Strach(y) ze tmy

Změna programu vyhrazena.
Program kina také na www.kinosumperk.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!   
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prosto-
rový vjem, samostatný basový kanál 1000 W.
Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prv-
ního představení. Vstupenky na všechna zářijová představení jsou v prodeji od 1. září 2008.

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