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K BÁSNI NA OBÁLCE

Zdeněk Kašpar

Zdeněk Kašpar (1964) pracoval po svých studiích 
jako programátor, manažer OF a čtyři roky jako šéf-
redaktor Moravského severu. Posledních deset let se 
věnuje logistice. V některém z minulých článků jsem 
naznačil, jak může být pro poezii inspirující autoro-
va profese. V případě Zdeňka Kašpara se nemohly 
sejít protichůdnější póly – programátor a tvůrce spe-
cifi cké formy lyrické poezie. Záměrně se vyhýbám 
pojmenování haiku, neboť autor nedodržuje přesný 
počet slabik; ostatně podtitul jeho sbírky Déšť kro-
pí květiny z roku 2006 zní – letmé i vážnější doteky 
haiku.

Zdeněk Kašpar – svými doteky haiku – umí 
v mnoha ohledech navodit atmosféru, která se od 
těchto formálně krátkých básní očekává. Jedním de-
chem musím ale zmínit zvláštní paradox – jako by 
totiž Kašparovy verše obecně byly zbaveny poezie, 
jakéhosi artistního nánosu; jsou totiž – v nejlepším 
slova smyslu – prosté  jak ryba / když vodu pije. Ten-
to naznačený paradox odkrývá několik základních 
zákonitostí a připomíná, jak užitečné je obyčejné vi-
dění a kolik poezie může ukrývat prostý opis: „prů-
rvou v klenbě noci / jedinou malinkatou skulinou / 
nemůžeš vidět / nic jiného / než / světlo“.

Na přelomu 19. a 20. století se exotické haiku sta-
lo oblíbenou formou v celé Evropě, a to i pro řadu 
výtvarníků. Rád bych připomněl Karla Trinkewitze 
a jeho česko-německou Chválu haiku nebo Kytičky 
Jiřího Valocha. Z blízkého okolí lze vzpomenout na 
Rostislava Valuška, Františka Všetičku a celou řadu 
olomouckých autorů představených v knize Bohu-
míra Koláře Olomoucká haiku. Z nejbližšího okolí 
nelze opomenout Svlékání kamene Miluše A. Šajno-
hové a Láskoviny Miroslava Kubíčka. 

Držím v rukou dvě bibliofi lské sbírky Zdeňka 
Kašpara a každá z nich končí v tiráži slovy: „sepsáno 
pro potěchu přátel i sobě vlastní“, krásná věta – prostá 
– téměř splývající s jeho básněmi. Aleš Kauer
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Před 380 lety
V roce 1628 bylo zavřeno do vězení 30 šumperských měšťanů, protože nechtěli přestoupit 

z luteránské na katolickou víru.

Před 220 lety
V roce 1788 koupilo město klášterní budovu (dnešní Střední zdravotnická škola). Dominikánský klášter 

byl zrušen v roce 1784 a roku 1792 byla budova přestavěna na kasárna.

Před 190 lety
V roce 1818 založil Eduard Oberleithner v Šumperku další plátenickou manufakturu. V roce 1830 v ní 

pracovalo na 500 stavech přes 800 dělníků.

Před 95 lety
V roce 1913 pobýval v Šumperku na prázdninách básník Jiří Wolker (byl tu také v roce 1914).

         
Před 90 lety

V srpnu 1918 zaznamenal šumperský kronikář podle úředních podkladů růst cen některých potravin od 
zahájení války. Cena hovězího masa vzrostla o 677%, vepřového o 2320%, telecího o 1025%, krkovičky 
o 1614%, sádla o 3525%, másla o 2030%, mouky o 3233%, čočky o 4900%, hrachu o 3500%, brambor 

o 1614%, vína o 3233% a piva o 685%. I přes tato otřesná čísla si jen těžko můžeme představit, jak 
tehdy lidé doopravdy strádali.

Před 70 lety
11. srpna 1938 byl ustaven v Šumperk Německý hospodářský svaz. Jednalo se o poslední německou 

antifašistickou organizaci v Československu.
V srpnu 1938 byla v klášterním kostele položena nová dlažba. Při práci  byla pod starou dlažbou 

nalezena kostra dívky a pak další kosterní pozůstatky z dávných pohřbů.
 

Před 55 lety
V roce 1955 byla zahájena výstavba nových provozoven Závodu první pětiletky (pozdějšího Prametu).

Před 50 lety
V roce 1958 získal textilní podnik Moravolen za své výrobky na světové výstavě v Bruselu Velkou cenu 

Bruselu a zlatou medaili.

Před 40 lety
V srpnu 1968 se konal první ročník  Národní přehlídky mládežnických folkloristických souborů ČSR. 

Jednalo se o počátek každoročního Mezinárodního folklorního festivalu.  
21. srpna 1968 při vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa obsadila Šumperk polská vojska. 

Téhož dne byla okupace odsouzena na mimořádné schůzi Městského národního výboru.

Před 15 lety
20. srpna 1993 získali reprezentanti Šumperka druhé místo v evropské televizní soutěži Hry bez hranic, 

jejíž fi nále se tehdy konalo v Karlových Varech. 
V srpnu 1993 bylo v malé privatizaci  prodáno šumperské krematorium.

 -ách-

STALO SE V SRPNU
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Od středy 13. do pondělí 18. srpna proběhne v Šumperku Mezinárodní folklorní festival      I.O.V. 
Šumperk. V rámci již osmnáctého ročníku předvede své umění občanům i návštěvníkům města 

několik set členů folklorních souborů. 

„Na šest dnů se město Šumperk stane velikým 
jevištěm, na kterém se nepřetržitě budou střídat 
muzikanti, zpěváci a tanečníci ze všech možných 
koutů naší planety,“ říká ředitelka festivalu Li-
buše Drtilová. Na pěší zóně, u radnice, v letním 
divadle u Vily Doris a na malé scéně „U sovy“ 
budou podle ní k vidění soubory z Nového Zé-
landu, Indie, Tchaj-wanu, Ruska, Itálie, Bělorus-
ka, Řecka a Slovenska, chybět nebudou ani české 
a moravské soubory Mladina - Plzeň, Gorole 
- Mosty u Jablunkova, Slovácký krúžek - Ratíš-
kovice, Klas - Kralice na Hané, Rabussa Přerov, 
Senioři Šumperk a Markovice Postřelmov. Své 
umění předvedou také dětské soubory Dúbra-
věnka - Dubňany, Kordulka - Starý Poddvorov, 
Dětský řecký soubor Šumperk a Markovička Po-
střelmov.

„O Mezinárodní folklorní festival I.O.V. 
Šumperk je mezi soubory velký zájem. Je známý 
nejen v České republice, ale jeho věhlas se nese i za 
hranice státu, bez nadsázky můžeme říct i za hra-
nice Evropy,“ podotýká Drtilová a dodává, že letos 
se přihlásilo dvaapadesát skupin, které chtěly na 
festivalu vystoupit. „Výběr byl opět obtížný. Vždy 
se snažíme návštěvníkům představit soubory nejen 
známé a osvědčené, ale i ty, které v Šumperku ještě 
nebyly. Chceme sem přivézt trochu exotiky, naším 
cílem je pomoci poznávat i jiné, vzdálenější kultury 
a tradice,“ prozrazuje ředitelka festivalu. 

Festival odstartuje ve středu 13. srpna v 18 ho-
din na malé scéně posezení u cimbálu. Další den 
se pak ponese v duchu dožínek a dechové hudby. 
Ve čtvrtek se v 15.30 hodin vydá pěší zónou do-
žínkový průvod, na který naváží oblastní dožínky 
a celé odpoledne pak zakončí přehlídka decho-
vých hudeb. Páteční celodenní program zahájí 
v 9.30 hodin na malé scéně vystoupení zahranič-
ních souborů, následovat bude dětské odpoledne 
nesoucí název „Do kolečka, do kola“. Od půl sed-
mé večer bude letní divadlo patřit vystoupení za-
hraničních hostů a tečkou za třetím festivalovým 

dnem bude ve 22.30 slavnostní ohňostroj. 
V sobotu 16. srpna přijme na radnici starosta 

města Zdeněk Brož zástupce všech souborů, hos-
té se poté představí před radnicí a vzápětí se pěší 
zóna promění v „Roztančenou ulici“. Celodenní 
program vystoupení domácích a zahraničních 
folklorních souborů, jehož součástí je i hlavní 
festivalový pořad nazvaný „Až pudeš do světa, 
zastav se!“, doplní přehlídky lidových krojů a tvo-
řivosti a chybět nebude ani Den národů. „Letos je 
věnovaný šedesátému výročí příchodu Řeků do 
naší republiky,“ zdůrazňuje Drtilová a připomí-
ná, že sobotní program zakončí tradiční veselice. 

„Pro diváky jsme stejně jako minulý rok při-
pravili anketu, v níž si sami zvolí nejsympatičtější 
soubor. U pódia letní scény budou připraveny 
lahve se jmény všech souborů a diváci fi nanční 
částkou dle vlastního uvážení mohou ohodnotit 
nejlepší soubor. Výsledky hlasování oznámíme 
v neděli a fi nanční výtěžek poputuje místnímu 
Dětskému domovu. Zvláštní cenu pak udělí jed-
nomu souboru i pořadatelé,“ popisuje ředitelka 
festivalu. Ve folklorním duchu se podle ní po-
nesou také nedělní vystoupení českých, morav-
ských, slezských i zahraničních souborů i závě-
rečný festivalový pořad „Leť, písničko leť!“. S ce-
lým festivalem se pak Šumperk rozloučí v pondě-
lí 18. srpna, a to dopoledním vystoupením dvou 
vybraných zahraničních souborů na malé scéně.

Mezinárodní folklorní festival I.O.V. Šumperk 
pořádají společně město Šumperk, Sdružení přá-
tel folkloru Severní Hané, Folklorní sdružení 
České republiky s pomocí postřelmovské Mar-
kovice a šumperských Seniorů. Festival fi nančně 
podporují město Šumperk, Olomoucký kraj, Mi-
nisterstvo kultury ČR, Folklorní sdružení České 
republiky a další sponzoři. Záštitu nad akcí převzali 
poslanec Parlamentu ČR Petr Krill, senátor Adolf 
Jílek, hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík, 
poslankyně Evropského parlamentu Nina Škottová 
a starosta města Šumperka Zdeněk Brož.
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Během letošního festivalu budou moci divá-
ci sledovat také práci lidových řemeslníků, je-
jichž výrobky si mohou i zakoupit. V pátek 15. 
a v sobotu 16. srpna navíc do Šumperka zavítá 
InfoBUS Olomouckého kraje (mobilní turistické 
informační centrum), v němž bude návštěvní-
kům festivalu k dispozici široká škála propa-
gačních materiálů a map zdarma, videoprojekce 
s odborným výkladem a turistické poradenství. 
Mobilní informační centrum s sebou přiváží ne-

jen nabídku unikátních míst, které turisté jinde 
v republice nenajdou, ale také přehledy služeb 
hotelů, penzionů, zoo, lázní, ski areálů, aquapar-
ků, hradů, zámků a muzeí.

Poznámka na závěr: Další informace o ko-
nání Mezinárodního folklorního festivalu I.O.V. 
Šumperk, včetně kontaktu na ředitelku festiva-
lu Libuši Drtilovou, najdete spolu s fotogalerií 
minulých ročníků na internetové adrese http://
www.festivalsumperk.cz/.  -aj, zk-

Loni zavítal na festival soubor z Mongolska. Vystoupení studentek a studentů kulturní a hudební školy 
v Ulanbátaru bylo doslova pastvou pro oči.  Foto: -zk-

Zahraniční soubory: 
Whakaari Nový Zéland, Rangashree Indie, Volgari Rusko, Formosa Melody Tchaj-wan, Storici 
sbandieratori contrade di Cori Itálie, Switanak Bělorusko, Tessaloniki Řecko, Podpolanec Slovensko
České a moravské soubory: 
Mladina Plzeň, Gorole Mosty u Jablunkova, Slovácký krúžek Ratíškovice, Klas Kralice na Hané, Rabussa 
Přerov, Senioři Šumperk, Markovice Postřelmov
Dětské soubory: 
Dúbravěnka Dubňany, Kordulka Starý Poddvorov, Dětský řecký soubor Šumperk, Markovička 
Postřelmov
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Středa 13. srpna
► Malá scéna u „sovy“ v 18 hodin
 „Posezení u cimbálu“ 

Čtvrtek 14. srpna
► Malá scéna u „sovy“ v 10.30 hodin
 „Otevíráme bránu festivalu“
 Vystoupení dvou zahraničních souborů.
► Pěší zóna v 15.30 hodin
 Dožínkový průvod
► Malá scéna u „sovy“ v 16 hodin
 Oblastní dožínky
► Malá scéna u „sovy“ v 17.30 hodin
 Přehlídka dechových hudeb 

Pátek 15. srpna
► Malá scéna v 9.30 hodin
 Vystoupení dvou zahraničních souborů
► Malá scéna ve 14 hodin
 „Do kolečka, do kola“
 Vystoupení dětských folkorních souborů 
 a zpěváčků lidových písní, účastníků celostátní
 soutěže ZPĚVÁČEK 2008.
► Malá scéna II (trávník) 
 Vystoupení fl ašinetářů
► Letní divadlo v 18.30 hodin
 „Vítejte u nás“
 Vystoupení zahraničních souborů. 
► Letní divadlo ve 22.30 hodin
 Ohňostroj 

Sobota 16. srpna
► Na nám. Míru u radnice v 10 hodin
 Představení zúčastněných souborů před radnicí 
► Pěší zóna v 10.30 hodin
 „Roztančená ulice”“
► Malá scéna od 9.30 do 10.30 hodin

 Vystoupení dětských souborů
► Malá scéna ve 14.30 hodin
 „Den řecké kultury“
 Pořad věnovaný 60. výročí příchodu Řeků do
 ČR (dříve ČSR)
 - vystoupení souboru, speciality kuchyně, 
 přehlídka lidových krojů a lidové tvořivosti.
► Letní divadlo v 17 hodin
 „Až pudeš do světa, zastav se!“
 Hlavní festivalový pořad – vystoupení domácích
 a zahraničních folklorních souborů. 
► Velký sál DK Šumperk ve 21 hodin
 Veselice 

Neděle 17. srpna
► Malá scéna v 10 hodin
 „Veselá je dědina“
 Lidové písně a tance v podání českých 
 a moravských folklorních souborů. 
► Malá scéna II (trávník) ve 14.30 hodin
 „Na lidovou notu“
 Odpolední setkání muzik zúčastněných souborů 
 a hostů festivalu.
► Letní divadlo v 16 hodin
 Vystoupení hostů festivalu
► Letní divadlo v 16.30 hodin
 „Leť písničko, leť!“
 Závěrečný festivalový pořad 

Pondělí 18. srpna
► Malá scéna v 10 hodin
 Vystoupení dvou vybraných zahraničních 
 souborů

Změna programu vyhrazena. Při nepřízni poča-
sí budou hlavní pořady probíhat v Domě kultury 
Šumperk.

PROGRAM XVIII. MEZINÁRODNÍHO FOLKLORNÍ FESTIVALU

ROZHLEDY Z RADNIČNÍ VĚŽE 

Do 31. srpna:  Po-Pá, Ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod. 
Rozhled z věže každých 30 minut od stanoviště průvodců v suterénu radnice 

(vchod od morového sloupu). Poslední prohlídka začíná půl hodiny před koncem otevírací doby. 
Sobota pouze 26. července, 9., 16. a 23. srpna.
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ÍSNAŽÍME SE S DĚTMI PŘÍRODU AKTIVNĚ POZNÁVAT, 
ŘÍKÁ BOŘIVOJ MALEC

Přírodovědné kroužky probíhají v Domě dětí a mládeže U radnice už jednadvacet let. Svým 
zaměřením jsou přitom ojedinělé, děti si zde mohou vybrat z chovatelství, botaniky, entomologie 

nebo teraristiky. Dostanou se tak do přímého kontaktu s exotickými zvířaty, jež chová v DDM 
Bořivoj Malec.

„V kroužcích jednak dětem povídám o zvířa-
tech a přírodě to, co se ve škole nedovědí, a jed-
nak si všechno mohou prohlédnout v praxi, a to 
buď na našich zvířatech, nebo venku při vycház-
kách, které také v rámci kroužků podnikáme,“ 
vysvětluje Bořivoj Malec, který si na nezájem dětí 
rozhodně nestěžuje. „Poprvé k nám přicházejí 
většinou se školou. Ty, které se o přírodu opravdu 
zajímají, k nám pak chodí i několik let, přičemž  
v kroužcích převažují děvčata,“ dodává. Do cho-
vatelských kroužků se mohou přihlásit i menší 
děti kolem devíti let, naučí se zde základy chovu 
zvířat, pomáhají při krmení a úklidu. Teraristic-
ký a entomologický kroužek navštěvují většinou 
starší děti, které už mají často vyhraněnější zájmy, 
botanický je potom určen spíše pro středoškolá-
ky. Přitom Skarabeus, tedy kroužek orientovaný 
na poznávání hmyzu, je svým zaměřením výji-
mečný, další podobný je snad jen v Praze.

Kromě zajímavých druhů hmyzu, nejnověji 
třeba zlatohlávka afrického, jsou v Domě dětí 
k vidění asi na dvě desítky druhů plazů a zhruba 
třicet druhů hlodavců. „Zvířata získáváme růz-

ně, každý rok jezdím do Afriky, odkud přivážím 
nové druhy, některá získáme výměnou za naše 
odchovy, jen malou část kupujeme,“ popisuje 
Malec. „Mezi dětmi jsou ale samozřejmě nejob-
líbenější chlupatá zvířata, králíci, naše dvě kočky, 
morčata a křečci,“ dodává.

Malí chovatelé a botanici poznávají zvířata 
a přírodu kolem sebe také při víkendových jed-
nodenních výletech. Jezdí se do Jeseníků nebo 
Javorníků a společně s Bořivojem Malcem děti 
sbírají a určují rostliny, brouky a motýly. Své 
znalosti pak mohou zúročit na dvoutýdenní ex-
pedici na Slovensko, kam jezdí členové přírodo-
vědných kroužků každé léto. „Děti mají ze školy 
dobré teoretické znalosti, ale často nepoznají zá-
kladní druhy rostlin a zvířat. Proto se snažíme 
přírodu aktivně poznávat a budovat si k ní klad-
ný vztah. Věřím, že když se naučí chovat dobře 
ke zvířatům, bude pro ně mnohem přirozenější 
se chovat dobře i k lidem,“ uzavírá Malec. 

 Adéla Klimešová
Králík zakrslý je mezi dětmi, stejně jako ostatní 
chlupatá zvířata, velmi oblíbený.  Foto: -bm-

V Domě dětí a mládeže U radnice mohou malí 
i velcí návštěvníci obdivovat například i zlato-
hlávka afrického.  Foto: -bm-
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Velmi ambiciózní projekt rozjela skupina sportovních odborníků a nadšenců: Šumperk by se chtěl 
zařadit mezi města, která prostřednictvím publikace zmapují historii i současnost sportu ve městě. 

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

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

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

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

V srpnových proměnách se zastavíme na 
křižovatce u restaurace Koruna, u které začíná  
dnešní ulice Temenická. Ta se původně nazývala 
Gärtnergasse (Zahradnická) a sahala jen ke ka-
tastrální hranici s Temenicí, to znamená po kři-
žovatku s dnešní ulicí Šumavskou. Původ názvu 
není zcela jasný. Patrně se jednalo o lokalitu, v 
níž sídlilo více tak zvaných zahradníků, což byla 
skupina lidí zařazená v hierarchii mezi bohatšími 
sedláky a vesměs chudými domkaři, protože jim 
patřila alespoň nějaká půda. Je zde ovšem mož-
ný i jiný výklad. Dům, který se nachází na staré 
pohlednici vpravo, totiž patřil nejpozději od roku 
1776 do roku 1803 Gottfriedu Gärtnerovi. Ofi -
ciální název Gärtnergasse byl zaveden 2. čer-
vence 1869 a trval do roku 1945, kdy těsně po 
skončení války bylo provedeno přejmenování 
německých názvů ulic.

O Gärtnerově domě jsme psali již v promě-
nách v září 2004. Jednalo se o zemědělskou used-
lost, kterou v roce 1803 koupil tkalcovský mistr 
Franz Wirth. Po něm ji v roce 1851 zdědil zřejmě 
syn Th eodor a v roce 1890 dům vyženil Anton 
Rotter, který  ho nechal roku 1895 šumperským 

stavitelem Franzem Klemou přestavět do po-
doby, jakou vidíme na snímku. Asi v 60. letech 
byl zchátralý barák zbourán a po rozšíření ulice 
zde zůstalo řadu let nevzhledné zákoutí, jež pak 
zčásti zaplnil objekt s lékárnou U krále Jiřího, 
jenž vyprojektoval architekt Jiří Valert. Protější 
krásný patrový nárožní klasicistní dům patřil 
před rokem 1745 Kasparu Knollovi, od něhož 
ho získal Mathias Tadler. Zajímavé je, že v letech 
1776 a 1790 byl v objektu vojenský špitál. Majite-
lé se často střídali - například k roku 1814 je zde 
uveden kovář Franz Masak. Asi v roce 1890 zís-
kal dům Johann Frank, který v něm provozoval 
pekařství a obchod se smíšeným zbožím. Někdy 
před rokem 1910 získal majetek pokrývačský mi-
str Richard Hartel, jehož rodina pak držela dům 
až do jeho zbourání, což se stalo někdy těsně po 
roce 1930. Přibližně na stejném místě (stavební 
čára však byla o několik metrů posunuta, a teh-
dejší Gärtnergasse se tak rozšířila) byl hned nato 
postaven zajímavý funkcionalistický objekt, kte-
rý však bohužel „zmizel“ přibližně v 70. letech 
při výstavbě nákupního a společenského centra 
Severka.  -ách-
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Prostor u křižovatky u restaurace Koruna, u níž začíná  dnešní ulice Temenická, vypadal v minulosti 
úplně jinak než dnes. Pohlednice vznikla před rokem 1910.  Nové foto J. Pavlíček 2008 
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Zahajovací koncert v pondělí 7. července 
byl věnován výročí 330. let narození Antonia 
Vivaldiho a podle očekávání přilákal množství 
příznivců, z nichž někteří dokonce celý koncert 
stáli. Výkon mladého českého smyčcového or-
chestru Barocco sempre giovane a jeho sólist-
ky Ivy Kramperové byl strhující. Sólistka ne-
nechala nikoho na pochybách, že patří ve svém 
oboru mezi naši špičku a posluchači ocenili 
výkon umělců opravdu nadšeným potleskem. 
Ten si umělci za provedení Vivaldiho Čtvero 
ročních dob zasloužili plnou měrou.

Také druhý koncert ve středu 9. července se 
setkal s mimořádným zájmem posluchačů. Ti 
zaplnili prostory bývalého klášterního kostela 
v Šumperku téměř do posledního místečka. 
A byli také po zásluze odměněni. Banchieri 
Singers nezůstali nic dlužni své pověsti a při-
pravili návštěvníkům koncertu jedinečný zá-
žitek. Soubor, který je přirovnáván k současné 
evropské špičce ve svém oboru, se prezentoval 
především skladbami renesančních skladatelů. 
Ovšem strhující čistota provedení, stejně jako 
obrovské proporce v dynamice forte a piano 
nenechaly publikum chladnými, a když na 

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 
NABÍDLY MIMOŘÁDNÉ KONCERTY

II. Klášterní hudební slavnosti Šumperk skončily. Festival přitom nabídl v týdnu od 7. do                    
    13. července příznivcům klasické vážné hudby hned čtyři mimořádné koncerty v mezinárodním 

obsazení. 

konci programu zazněly skladby současných 
evropských skladatelů, které byly souboru vě-
novány, ovace ve stoje nikoho nepřekvapily, 
snad jen Banchieri Singers. Ti byli atmosférou 
koncertu nadšeni natolik, že přidávali třikrát, 
a kdyby nebyl již pokročilý čas, zpívali by jistě 
dál. 

Koncertem v pátek 11. července pokračova-
la přehlídka mezinárodních umělců, na var-
hanním koncertě vystoupil polský varhaník 
Waclaw Golonka. Tento laureát mnoha mezi-
národních soutěží (také soutěže Pražské jaro) 
rozezněl varhany klášterního kostela hudbou 
barokních mistrů Buxtehudeho, Bacha, Brixi-
ho, ale také Kuchaře, který reprezentuje obdo-
bí klasicismu, nebo Surzyńskeho, představitele 
pozdního polského romantismu. Mistrovství 
Waclawa Golonky bylo opravdovým zážitkem, 
tato hudba navíc tomuto prostoru opravdu 
sluší. 

Závěrečný koncert v neděli 13. července při-
vítal hosty ze Slovenska, na koncertě vystou-
pili Komorný sólisti Bratislava pod vedením 
houslistky Ivany Pristašové. Koncert byl kon-
cipován jako protiklad světů. Na jeho začátku 

Výkon mladého českého smyčcového orchestru 
Barocco sempre giovane a jeho sólistky Ivy Kram-
perové, kterým patřil první koncert Klášterních 
hudebních slavností, byl strhující.  Foto: archiv

Banchieri Singers nezůstali nic dlužni své pověsti 
a připravili návštěvníkům druhého koncertu jedi-
nečný zážitek.  Foto: archiv
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Pátek 8. srpna od 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

Pátek 22. srpna od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si a poslechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

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

Bližší informace: Kavárnička pro seniory – nejen pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní doba denně od 
13 do 19 hodin,  telefonní číslo je 583 550 234. Aktuální program na stránkách Informačního střediska pro 
seniory www.pontis.cz/iss. 

V měsících červenci a srpnu probíhá výstava obrazů Jana Jančíka.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

zazněla symfonie C.P.E. Bacha, následována 
Symfonií pro prázdné struny L. Andriessena. 
Tato soudobá skladba byla posluchačsky velmi 
náročná, ale také mimořádně zvukově zajíma-
vá. Na pódiu se sešlo třináct sólistů, z nichž 
každý měl jinak naladěny prázdné struny - 
proto také Symfonie pro prázdné struny. Závěr 
koncertu se nesl ve znamení hudby J.S. Bacha, 
konkrétně Suity pro orchestr. Tato slavnostní 
skladba, se svou slavnou částí Air, byla důstoj-
ným závěrem slavností. 

A jak se festival zapsal u diváků a přízniv-
ců klasické vážné hudby? To bude ještě určitě 
předmětem hlubších analýz, ale jisté je jedno. 
Příznivců úměrně k počtu koncertů ubývalo 
a závěrečný koncert byl navštíven opravdu jen 
skromně. Škoda, že si takový hudební svátek 
lidé nechali ujít, ale byl k tomu jistě nějaký dů-
vod. Počasí, neděle, možná i přece jen větší po-
čet koncertů s ohledem k loňskému ročníku... 
To je jen několik aspektů, nad kterými se pořa-
datelé budou muset do budoucna zamyslet. 

 Roman Janků, intendant 
 a umělecký ředitel festivalu

Závěrečnou tečkou za letošním ročníkem letních 
slavností byl koncert ansámblu Komorný sólisti 
Bratislava pod vedením houslistky Ivany Pristašo-
vé.  Foto: archiv

Festival podpořili: Město Šumperk, Olo-
moucký kraj, DK Šumperk, ŠPVS, Ondeo CZ, 
Květinka Šanovec, CanTech, Česká spořitelna, 
Slovak Music Bridge, 

Festival mediálně podpořili: Lidové noviny, 
Rádio Proglas, Horizont, Šumperský zpravo-
daj, Local TV Rapotín, Čro Olomouc, Týden, 
Harmonie, KŽŠ, Šumperský a jesenický deník



10

V
Ý

R
O
Č

Í,
 V

Ý
Z

V
A

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. 

Procházky se zahajují každou lichou hodinu od Lavičky vzkazů před radnicí. Poslední prohlídka 
začíná dvě hodiny před koncem otevírací doby. Sobota pouze 26. července, 9., 16. a 23. srpna.

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

5. srpna 1888 (před 120 lety) se narodila v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku Josefa Doležalová, 
učitelka v Náměšti, na penzi v Šumperku, aktivní pracovnice v řadě kulturních a humanitárních orga-
nizací (zemřela 13. února 1977 v Šumperku).

25. srpna 1948 (před 60 lety) se narodila v Mostkovicích na Prostějovsku Zdena Hřebíčková, středo-
školská profesorka, od roku 1974 na gymnáziu v Šumperku, čs. atletická reprezentantka, na její počest 
se v Šumperku koná Memoriál Zdeny Hřebíčkové v atletice dívek (zemřela 13. května 1985).

25. srpna 1958 (před 50 lety) zemřel v Olomouci Adolf Kubis, tajemník Národní jednoty pro východ-
ní Moravu v Olomouci, spolkový pracovník a publicista, bojovník za práva českých menšin na severní 
Moravě, od roku 1947 čestný občan Šumperka (narodil se 18. května 1876 v Brušperku).  -zf-

POMOZTE DOPLNIT VÝSTAVU O ODSUNU ČSL. VOJÁKŮ 
ZE ŠUMPERKA V LETECH 1938 A 1968

6. října 1938 a o třicet let později, 9. října 1968, 
byly nuceni českoslovenští vojáci odejít ze šumper-
ských kasáren. Vlastivědné muzeum v Šumperku 
ve spolupráci s místní radnicí připravuje na říjen 
k těmto výročím výstavu.

Její realizátoři by uvítali pomoc veřejnosti for-
mou zapůjčení nejen fotografi ckých, obrazových 
a jiných dokumentů, ale také předmětů, jež se 
k těmto tragickým událostem vztahují. Jsme při-
praveni okamžitě vytvořit kopie snímků a bez-
prostředně je vrátit či dohodnout podmínky pří-
padného zapůjčení. Jména poskytovatelů budou 
pochopitelně umístěna u vystavených exponátů. 
Kontaktní adresy: Zdeněk Doubravský, Vlastivěd-
né muzeum v Šumperku, Hlavní třída 22, 787 31 
Šumperk, tel.č. 583 217 070, Drahomír Polách, 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, tel.
č. 583 388 688, 721 670 287. -ách-  

Odsun 60. tankového pluku ze Šumperka do Kež-
maroku v říjnu 1968. Foto: archiv MěÚ
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KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Již pátý ročník Pekařovské pouti pořádají v so-
botu 16. srpna Obec Jindřichov, občanské sdru-
žení Obnova kulturního dědictví údolí Desné, 
Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a  velkolosin-
ská Římskokatolická farnost. Její součástí přitom 
letos bude vysvěcení opravené kaple Nanebevzetí 
Panny Marie a také druhé setkání fl ašinetářů. Při 
této příležitosti vyjde rovněž nová série pohled-
nic týkající se kaple a výroby varhan a fl ašinetů 
v pekařovské dílně F. Kolb a synové. Svoji premi-
éru bude mít rovněž brožura (mimořádné číslo 
Podesní) o historii Pekařova, kaple a výroby ve 
fi rmě F. Kolba. -mč-

PEKAŘOVSKÁ POUŤ – program 16. srpna
Hlavní program:  7:30 - Mše svatá v kostele sv. 

Jana Křtitele ve Velkých Losinách, 8:45 - odchod 
poutníků z Velkých Losin do Pekařova, 11:00 
- zahájení pouti (P. Milan Palkovic, R. Strnad 
a hosté), 11:11 - 2. Pekařovské setkání fl ašinetářů 
(představení jednotlivých účastníků, historie Pe-
kařova, výroby varhan a fl ašinetů), 13:00 - taneční 
vystoupení folklorního souboru Gorole (Mosty 
u Jablunkova), účastníka XVIII. Mezinárodního 
folklorního festivalu I.O.V. Šumperk, 14:00 - 
pokračování setkání fl ašinetářů (předvedení his-
torického kroje údolí Desné, odborné představení 
tajemství fl ašinetů), 16:00 - Mše svatá spojená se 
slavnostním posvěcením kaple Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Pekařově olomouckým světícím bis-
kupem Mons. Hrdličkou, 17:30 - ukončení pouti 
společným vystoupením fl ašinetářů u kaple.

Doprovodný program: 10:00-16:00 - dětská 
pouť a dětský koutek pro nejmenší, prodejní stán-
ky a ukázky lidových řemesel, putovní výstava 
„Podesní“ v kapli, 12:00-16:00 - produkce potul-
ných fl ašinetářů na různých místech Pekařova.

Účast v dobových kostýmech bude po zásluze 
odměněna!

Součástí letošní Pekařovské pouti bude již druhé 
setkání fl ašinetářů.  Foto: archiv

PAST NA MEDVĚDA
v sobotu 26. a v neděli 27. července 
Lesnické a sokolnické slavnosti. Draví ptáci, 
lovečtí psi, právo útrpné, včelaři a řezbáři. 
Výstava loveckých trofejí. 

SOUMRAK LOUPEŽNÍKŮ
v sobotu 2. a v neděli 3. srpna
Šermířské netradiční prohlídky.

HODOKVAS RYTÍŘE KOBYLKY
v sobotu 16. a v neděli 17. srpna

Řemeslný historický jarmark s kejklíři, 
právem útrpným a dobovou kuchyní. 
V sobotu večerní program zakončený 

ohňostrojem.
Bližší informace: tel. 777 205 029, e-mail:  

sovinec.purkrabi@volny.cz  www.sovinec.cz

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

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. Během večera vystoupí formace Malignant Tumor (fuck n roll Ostrava), Rubufaso Mukufo 
(all grind Ostrava), Slavebreed (hc - grind z dalekého Řecka), Boleno Grinje (Chorvatsko) a do-
mácí kapela Critical Madness (grind core Šumperk).  
 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den koncertu 120 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 3. srpna
Milan Sklenář/“Zdi“, barevné fotografie
Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 6. do 31. srpna
Josef Šafařík/„Horizont“ (objekty a kresby)
Vernisáž s doprovodem na didgeridoo proběhne 6. srpna v 18 hodin.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
14. září      MEZINÁRODNÍ DNY VARHANNÍ HUDBY
18. září  REFLEXNÍ TERAPIE PRO KAŽDÉHO
21. září     MEZINÁRODNÍ DNY VARHANNÍ HUDBY
24. září  UŽ JSME DOMA
25. září  PAVLÍNA JÍŠOVÁ
26. září  FLAMENCO VEČER
28. září  DECHOVÁ HUDBA ROZMARÝNKA
28. září      MEZINÁRODNÍ DNY VARHANNÍ HUDBY

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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YNA BLUES APERITIVU BODOVALI MAĎAŘI A BRŇÁCI

Maďarská formace Jack Cannon a Kulturní úderka z Brna. To jsou vítězové 9. ročníku 
vyhledávací soutěže Blues Aperitiv 2008, která mapuje bluesovou scénu u nás i v okolních 

zemích. Zmíněné kapely dostanou prostor v programu prestižního mezinárodního festivalu Blues 
Alive, jehož 13. ročník proběhne v Šumperku od 14. do 16. listopadu. Obě vítězné skupiny zahájí 
jeden z hlavních koncertů v Šumperku a brněnští „Úderníci“ se navíc představí v rámci třetího 
hlavního koncertu v polském Chorzówě.

Finálový galakoncert deseti vybraných kapel se 
uskutečnil ve velkém sále Domu kultury v sobotu 
21. června. O hlasy poroty i diváků se ucházely 
soubory ze čtyř zemí – Polska, Slovenska, Česka 
a Maďarska. Hlavní slovo ve výběru vítězů měla 
mezinárodní porota ve složení Andrzej Matysik 
– promotér a vydavatel časopisu Twój Blues, On-
dřej Bezr – hudební publicista a hlavní dramaturg 
Blues Alive a Ďuro Turtev – frontman skupiny 
Bluesweiser. Svého „koně“ si však mohli do pro-
gramu podzimního Blues Alive prosadit i diváci, 
kteří se ale tentokrát vzácně shodli s porotou. „Di-

vácké hlasování vyhrála Kulturní úderka, ovšem 
o pouhý jeden hlas před Jack Cannon. Tím se 
nám potvrdilo, že tyto kapely patří skutečně k to-
mu nejlepšímu, co letošní Blues Aperitiv přinesl,“ 
podotkl ředitel festivalu Vladimír Rybička.

Pro letošní 9. ročník Blues Aperitivu porota 
v prvním kole vybírala ze šestadvaceti přihlá-
šených souborů na základě jejich zaslaných na-
hrávek, ať už demosnímků či – spíše výjimečně 
– ofi ciálních nosičů, určených pro běžný trh.  
Všech deset vybraných kapel se fi nálového kon-
certu v Šumperku zúčastnilo. -op-

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

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

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

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

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

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

Bližší informace na www.dksumperk.cz a na telefonním čísle 583 363 038 nebo 777 652 073, 
případně e-mailu knapkova@dksumperk.cz nebo u tanečního mistra Jiřího Hrubého na čísle 
606 819 727. 



15

S
E

V
E

R
, 

G
A

L
E

R
IE

 J
. 

JÍ
L

K
ASPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 7. srpna od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 21. srpna od 14 hodin   
Zábavné odpoledne pro důchodce  
Hraje Albatros.  Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 28. srpna od 14 hodin   
Setkání členů Městského svazu DIA
Hraje Tři „K“.  Vstupné 35 Kč

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

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Josef Šafařík/„Horizont“

Na srpnové výstavě jsme se s Jose-
fem Šafaříkem (1977) domluvili už loni 
v únoru. Původně zamýšlené skleněné 
plastiky zredukoval na jedinou, zato 
objemnou (viz reprodukce). Tematic-
ky se shoduje s celým projektem, který 
se týká horizontu a lidské vazby k dílu 
země, jím vymezené. Kromě varia-
bilního hliníkového objektu, zároveň 
i pocty Radoslavu Kratinovi (1928-
1999), vystavuje letošní velkoformáto-
vé, digitálně zpracované kresby; v nich 
prolínající se vrstvy horizontů, sejmu-
tých a do nich zaznamenaných z foto-
grafi í důvěrně známých míst v krajině.

Josef získal během studia, završo-
vaného právě doktorátem na pražské 
VŠUP, řemeslné zkušenosti v několi-
ka oborech. Kromě závěrečného skla 
a nových výtvarných technologií ve 
vztahu k architektuře poznal i klasic-
kou práci kamenosochaře a medailéra. 
To všechno se u něho přirozeně mísí. 
Ranější práce jiskří vitalitou, v nověj-
ších více ustupuje do pozadí a dává o to 
větší volnost materiálu, ale i prostoru 
a světlu. Velká forma s přesnou vazbou 
k danému místu je pro ně typická. Přestože ještě 
sám patří k mladším, má už za sebou kus poctivé 
práce v realizacích, získal řadu ocenění v soutě-
žích a často se účastní i sympozií. Kromě toho je 
i hudebník. Loni na vernisáži objektů Adély Bé-

barové skvěle zahrál na originálním australském 
didgeridoo a na své výstavě si to i zopakuje.

Už i proto přijďte. Výstava, zahájená ve středu 
6. srpna v 18 hodin, končí v neděli 31. srpna. Jste 
všichni zváni.  Miroslav Koval 

Horizont, 2004, tavené sklo, 100 x 100 x 40 cm
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► Karel Jaromír Erben, Vendula Borůvková: Kytice (balada)  Premiéra 27. září 2008, režie Ondřej Elbel
První „velká“ premiéra sezony představí na jevišti Divadla Šumperk klasiku české literatury. Jedna z nejvý-

znamnějších básnických sbírek české historie, Erbenova Kytice, se již dočkala několika divadelních zpracování, 
zřejmě nejznámější úprava pochází z pera Jiřího Suchého. Pro šumperské divadlo ovšem vzniká nová a ori-
ginální adaptace.

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

Hudební složku pro šumperskou inscenaci vytvoří držitel několika významných ocenění za scénickou hud-
bu Petr Hromádka. 

► Karel David a kol.: Hvězdy na vrbě (hudební retrokomedie) 
 Premiéra 22. listopadu 2008, režie Józef Czernecki
Big-beatový retromuzikál přinese na scénu šumperského divadla atmosféru šedesátých let minulého století. 

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

Zřejmě nejpopulárnější inscenace v dějinách brněnského HaDivadla měla premiéru už na konci roku 1992, 
ovšem má co říci dodnes. Na jevišti se objeví živá kapela, která zahraje hity jako Pátá, Tak krásná, Dominik, 
Oliver Twist apod. Režie se ujme Józef Z. Czernecki, který již s Divadlem Šumperk spolupracoval při přípravě 
her Jo, není to jednoduché... a Hotel Modrá hvězda.

► Ladislav Klíma, Arnošt Dvořák: Matěj Poctivý (satirická komedie) 
 Premiéra 24. ledna 2009, režie Ondřej Elbel
Co se stane, když je pod podlahou bytu, kam se právě nastěhoval prostinký posunovač rafi í u hodin, trezor 

se státním pokladem? Navíc když je trezor vybaven nedobytnými dveřmi, ovšem na zabezpečení jeho stropu 
už nezbyly peníze. Není divu, že se okamžitě objeví někdo, kdo by rád Matěje zneužil a jeho prostřednic-

DIVADELNÍ SEZONA 2008/2009

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

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

Pro zájemce o divadelní předplatné jsou na 
vrátnici divadla a v Městském informačním cen-
tru k dispozici brožury, které obsahují i přihlášku 
s veškerými informacemi. Tu je možno odevzdá-
vat až do konce září, případně lze předplatné vy-
řídit telefonicky na výše uvedených číslech nebo 
osobní návštěvou či e-mailem na adrese zetocho-
va@divadlosumperk.cz. -vz-
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Otvím majetek nedozírné hodnoty získal. Matěj se nakonec rozhodne poklad ukrást... Ale ten, kdo zcizí velkou 

sumu, nemusí být nutně okolím považován za zloděje. Ten, kdo má peníze, má především moc a není vylou-
čeno, že se může stát třeba vůdcem národa. Když už má všechny národní peníze...

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

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

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

► Vladimír Körner, Vendula Borůvková, Ondřej Elbel: Zánik samoty Berhof (drama) 
 Premiéra 14. března 2009, režie Petr Štindl
Novela Vladimíra Körnera má k šumperskému divákovi blízko. Především proto, že autor situoval děj na 

tehdejší česko - německo - polské území, na místo nacházející se nedaleko Šumperka. 
Kniha kolísá kdesi mezi baladickou prózou a dobrodužným příběhem, který vypráví o neklidné době těsně 

po skončení 2. světové války, kdy se několik wehrwolfů, tedy nacistických fanatiků, stále ještě nesmířilo s tím, 
že hitlerovský režim padl. Právě taková skupina, nerozpakující se zabít kohokoliv, kdo jí přijde do cesty, se roz-
hodne přečkat zimu právě na statku Berhof, samotě naprosto odříznuté od světa. Na statku žije čerstvý vdovec 
se svou německou milenkou a dcerou Ulrikou. Vztahy mezi nacisty a jejich vězni se postupně proměňují do 
té míry, že dívka může odejít do města nakoupit a přes výhrůžky smrtí pro ni i její blízké se jí podaří spojit se 
skupinou Čechů, kteří nakonec Němce po dlouhém boji přemohou.

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

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

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

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

ký dramatický text, který pochází již ze 14. století. Mastičkář reprezentuje velikonoční hry, které byly součástí 
církevních obřadů. Pro svou nevázanost byl Mastičkář později z půdy chrámů vykázán na náměstí a díky 
tomu je považován za první pokus o divadlo v českém jazyce. Z veršované frašky se zachovaly jen dva zlomky. 
S nimi si „pohraje“ režisérka Hana Mikolášková.

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

► Pohádka: Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška  Premiéra 9. září 2008, režie Jolana Kubíková
► Pohádka: Otesánek  Premiéra 20. září 2008, režie Alexandra Bauerová
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M DIVADELNÍ FESTIVAL SE VYDAL DO ULIC

Z letního divadla do netradičních prostor se přestěhoval letošní patnáctý ročník festivalu Divadlo 
v parku. Jeho pořadatelé „poslali“ účinkující do ulic vstříc divákům a nová koncepce se osvědčila. 

Projekt oslovil i ty, kteří by na představení do „letňáku“ jinak nepřišli.

V pátek třináctého června sice počasí oblíbe-
nému festivalu příliš nepřálo, takže divadlo Vese-
lé skoky zamířilo do kamenné divadelní budovy, 
v dalších dnech se ale naštěstí umoudřilo. Barvi-
tou podívanou tak v sobotu odpoledne nabídla 
jihočeská mezinárodní skupina divadelníků Con-
tinuo, jež se v papírových ptačích maskách inspi-
rovaných japonskými origami vydala na chůdách 
téměř bez zaškobrtnutí od radnice pěší zónou 
a do své „hry“ zapojila i diváky. Další představení 
se pak odehrála u rampy za divadlem a v parku 
před Penzionem G a kromě domácího ansámblu 
se na nich představily Divadlo Facka, Divadlo v 7 
a půl a soubor Buchty a loutky. „Kladné ohlasy 
diváků ukazují, že změna festivalového modelu 
byla správným krokem. Přesto nechceme usnout 
na vavřínech a je možné, že příští rok přijde ve-
dení divadla s úplně novou koncepcí,“ prozradila 
pracovnice obchodního oddělení divadla Vero-
nika Zetochová a dodala, že již nyní se v šumper-
ské divadelní kuchyni chystá komedie Mastičkář, 
určená přímo pro tento festival. -zk-

Členové ansámblu Continuo, kteří se v rámci letošní-
ho Divadla v parku představili, prošli městem v půso-
bivých papírových ptačích maskách.            Foto: -zk-

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň

► O pejskovi a lidech, aneb velká psí výstava 
Výstava představuje psa jako průvodce člověka 
od pravěku až po současnost, a to prostřednic-
tvím sbírkových předmětů z různých oborů - 
od archeologie přes etnografi i, historii, historii 
umění až po ryzí současnost. Návštěvníci si mo-
hou prohlédnout i rodokmeny a různá oceně-
ní, kterých se dá na výstavách psů dosáhnout. 
Pro děti je připraven „hrací koutek“ s plyšovými 
pejsky, různé skládačky a omalovánky. Výstava 
potrvá do neděle 31. srpna.
► I pejskům končí prázdniny 
Na nádvoří Pavlínina dvora - derniéra výsta-
vy O pejskovi a lidech, aneb velká psí výstava. 

O tom, že loučení s výstavou i prázdninami 
nemusí být vůbec smutné, vás přesvědčí akce 
s bohatým programem, který je pro děti i jejich 
rodiče připraven na sobotu 23. srpna od 13 hod. 
v Pavlínině dvoře.

Rytířský sál a předsálí 
► Významné osobnosti české vědy a techniky 
Putovní výstava zhotovená Národním tech-
nickým muzeem v Praze představuje vynálezy 
významných osobností české vědy a techniky. 
Vynálezy doplňují originální poznámkové sešity 
samotných vědců a vynálezců z oboru exaktních 
věd, elektrotechniky, fotografi e a kinematogra-
fi e, strojírenství a polygrafi e. Výstava potrvá do          
7. září.
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AHollarova galerie
► Na zdraví!... aneb vše o pití 
Tato výstava prozrazuje, co a z čeho se již od pravě-
ku až do současnosti pilo, a představí nádoby, po-
háry, sklenice, lahve nejrůznějších tvarů a materiálů. 
Výstavu doprovázejí programy pro děti. Výstava po-
trvá do 14. září.

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Zrekonstruovaná a zmodernizovaná stálá expozi-
ce se jako první muzejní expozice v ČR může po- 
chlubit opravdu unikátním produktem – zcela au-
tomatickým audioprůvodcem GuidePORT, který 
oživí exponáty hned ve čtyřech jazycích – češtině, 
angličtině, němčině a polštině. Současně s insta-
lací audioprůvodce došlo i k částečné 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 Šumper-
ska a Zábřežska, tvořících v letech 1850-1950. Vý-
stava potrvá do 31. srpna.

Galerie mladých
► Karolína Hlochová – Kresby
Výstava kreseb studentky II. ročníku Vyšší odborné 
školy ve Volyni na Šumavě bude zahájena vernisá-
ži 29.7. v 17 hodin a potrvá do 8. září. Perokresby 
Karolíny Hlochové se stávají symboly, jimiž ko-
munikuje s okolním světem. Touhu „vykreslit se“ 
ze svých emocí pociťuje odmalička. Chtěla by ilu-
strovat milostnou poezii, na svoji knížku básní však 
teprve čeká. Dosud vystavovala v Tunklově dvorci 
v Zábřehu.

Klášterní kostel
► Všichni svatí za nás proste
Výstava představuje bohaté grafi cké sbírky Vlasti-
vědného muzea v Šumperku. Na grafi ckých listech 
jsou vyobrazeni světci, mučedníci i vyznavači, kteří 
svou mučednickou smrtí či trvalým celoživotním 
vyznáváním křesťanské víry  přinesli mocné svědec-

tví o Kristu. Jejich zobrazení takovými umělci, jako 
byli např. Rubens, Tizian či Dürer, mohou návštěv-
níci zhlédnout v nádherných prostorách klášterního 
kostela. Výstava potrvá do 30. září.
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. Ote-
vírací doba Galerie Šumperska: út–pá 9–12 hodin, 
12.30–17 hodin, so 9–13 hodin. V neděli a v pondělí 
je Galerie uzavřena. 

Zábřeh
► Užitné sklo a gobelíny 20. století                          
Výstava, která zachycuje průřez produkcí sklárny ve 
Valašském Meziříčí – Krásně, jež vyráběla zejména 
osvětlovací sklo, potrvá do 30. srpna.
► Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Es-
kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@mu-
zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, ote-
vřeno 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-
těži 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 
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Expozice seznamuje i s historií Loštic, včetně tragic-
kého osudu místní židovské komunity. 
Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik@mu-
zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevře-
no celoročně: Po zavřeno, út-so 9–12 hod., 13–16 hod.

Úsov
► Lovecko-lesnické muzeum
Trofeje a preparáty evropské i exotické zvěře, 
zbrojnice, umělecká díla s loveckou tematikou, 
dobové dokumenty.
► Úsov – kolébka lesnického školství
Stálá expozice. Muzeum jedné z nejstarších 

středních škol na Moravě.
► Galerie Lubomíra Bartoše
Ve třetím patře zámku – průřez umělcovou tvorbou.
► Krása lesnických uniforem
Výstava představí 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 od 1. srpna do 
31. října.
Informace: Zámek a Lovecko-lesnické muzeum 
spolu s Galerií Lubomíra Bartoše v Úsově jsou 
přístupné út-ne (včetně státních svátků) 9–17.30 
hod.

GRAFICKÉ SBÍRKY PŘEDSTAVUJÍ SVĚTCE A MUČEDNÍKY

Výstava „Všichni svatí za 
nás proste“, která je insta-
lovaná v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie  od 
začátku prázdnin, představuje 
bohaté grafické sbírky Vlasti-
vědného muzea v Šumperku. 
Na grafických listech jsou 
vyobrazeni světci, mučedníci 
i vyznavači, kteří svou mu-
čednickou smrtí či trvalým 
celoživotním vyznáváním 
křesťanské víry přinesli moc-
né svědectví o Kristu.

Mezi svaté se tak řadí pros-
tí mužové i ženy, kteří žili 
v skrytu a jejich osudy se staly 
známými pouhou náhodou, 
i osoby, které výrazně ovliv-
nily dějiny doby, v níž žily, 
a některé z nich ovlivňují lid-
ské životy dodnes. Jejich zob-
razení takovými umělci, jako 
byli například Rubens, Tizian 
či Dürer, mohou návštěvníci 
zhlédnout v nádherných pro-
storách šumperského klášter-
ního kostela.  Mgr. Alena 
Turková,  autorka výstavy



21

V
Ý

S
T

A
V

ATIP NA PRÁZDNINY: VÝSTAVA O PEJSKOVI A LIDECH

Prázdninová výstava O pejskovi a lidech, instalovaná ve Vlastivědném  muzeu v Šumperku, si  
dala za cíl prezentovat psa jako průvodce člověka prostřednictvím sbírkových předmětů z fondů 

muzea a ukázat, že pes byl zobrazován na různých předmětech vytvořených člověkem již od pravěku 
a že byl vždy jeho věrným průvodcem.

Příběh výstavy začíná v mladším paleolitu, 
tedy asi před 10000-15000 lety, kdy zřejmě došlo 
k domestikaci psa. Pokračuje dále ve starověku, 
kde byl pes významným fenoménem, zejména ve 
spojení s pohřbíváním a říší mrtvých. Z archeolo-
gických nálezů učiněných ve střední Evropě stojí 
za zmínku zobrazení psů na pravěké keramice 
a také doklady o pohřbívání psů, které je proká-
záno už od neolitu (mladší doba kamenná). Mu-
zeu se podařilo vypůjčit fi gurku psa z keltského 
oppida Staré Hradisko u Prostějova a také střep 
z terry sigillaty s vyobrazením psa. Archeolo-
gické nálezy doplňují kachle s loveckými výjevy 
z 15. století. Další část je zaměřena na zobrazení 
psa v etnografi i. Tady většinou pes symbolizuje 
věrnost a oddanost. V lidovém i ofi ciálním umě-
ní byl pes často zobrazován jako atribut světců. 
Na obrázcích na skle bývá často zobrazována 
svatá Jenovéfa, sv. Roch či Lazar. Barokní sochy 
představují sv. Rocha a sv. Dominika, který za-
ložil řád dominikánů. Těm se říkalo, podle jejich 

V rámci Velkého psího odpoledne, které proběhlo 
v sobotu 12. července ve dvoře muzea, probíhaly 
soutěže pro majitele psů a jejich čtyřnohé miláčky 
ve všech věkových kategoriích. Na akci se podílely 
také oddíl Agility ze Šumperka a Liga na ochranu 
zvířat.  Foto: J. Mašek

Vítězka soutěže se svým čtyřnohým miláčkem.  
 Foto: J. Mašek

horlivosti při pronásledování kacířů, DOMINI 
CANES, tedy psi páně. Patronem lovců a mysliv-
ců byl sv. Hubert. A právě pes a lov je velmi časté 
spojení od pravěku v podstatě i do dneška. Lo-
vecké scény byly velmi častým tématem obrazů 
i grafi k a na výstavě může návštěvník obdivovat 
grafi ky Václava Hollara či kolekci grafi k a obrazů 
zapůjčenou ze zámku Velké Losiny. Další skupina 
obrazů představuje psy společenské a zobrazení 
dítěte a psa.

Poslední část výstavy je věnována převážně 20. 
a 21. století. Obdivuhodná je  sbírka pohlednic 
od soukromé sběratelky paní Fialové, ve které 
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20. století. Unikátní je i sbírka psích známek od 
roku 1919, zapůjčená z jihlavského muzea, nebo 
obojky z hradu Bítova, kde je největší sbírka vy-
cpaných psů, zapsaná v Guinessově knize rekor-
dů. Ryzí současnost je představena prezentací 
10. tříd mezinárodní kynologické federace a ta-
ké informacemi o psích výstavách a titulech.

Výstava v šumperském muzeu vypráví příběh, 
v němž se setkává člověk a pes v různém čase 
a v různých rolích. Úvodní citát G.B. Shawa „Čím 
více poznávám lidi, tím více miluji psy“ je mož-
né na závěr doplnit citátem jiného, pro mnohé 
velmi oblíbeného autora: „Správně vidíme jen 

srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Lidé 
se stávají navždy zodpovědní za to, co k sobě při-
poutali“. Asi všichni poznali, že se jedná o úryvek 
z Malého prince od Antoina de Saint Exupéryho. 
A s tímto vědomím by návštěvníci měli přistupo-
vat k poslednímu panelu výstavy, kde jsou nabí-
zeni pejsci, kteří čekají v zábřežském útulku na 
nové pánečky.  

Výstava je určena zejména pro milovníky psů, 
ale i pro turisty a rodiny s dětmi. Právě pro děti 
je připraven hrací koutek s plyšovými pejsky, 
omalovánkami a skládačkami. Na velkém panelu 
může každý, ať malý nebo velký, nakreslit svého 
psího kamaráda.  PhDr. Marie Gronychová

VÝSTAVU JIŽ ZHLÉDLO PŘES TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ

Rodinnou výstavu O pejskovi a lidech si pro-
hlédlo již 1000 osob. V pátek 4. července si cenu 
pro 1000. návštěvníka odnesla malá holčička a je-
jí bráška. Krásný plyšový pejsek, sladkosti a volné 
vstupenky udělaly sourozencům radost. Dalším 

návštěvníkům to ale nemusí být líto, už nyní je 
pro patnáctistého z nich připraveno překvapení. 
Těšíme se na vaši návštěvu. Přijďte, možná se 
právě vy stanete již 1500. šťastným obdarovaným 
návštěvníkem. -mb-

Překvapení čekalo v pátek 4. července na dva malé návštěvníky šumperského muzea. Jako tisící zhlédli 
výstavu O pejskovi a lidech a kromě plyšové hračky si odnesli i sladkosti a volné vstupenky.  Foto: J. Mašek
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AMĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovní doba v období prázdnin: červenec a srpen

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

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

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

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

KLUB PODVEČERNÍHO ČTENÍ 
POŘÁDÁ PRÁZDNINOVOU NENUDU

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

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

FOTOGRAFIE KAMILA NAVRÁTILA 
PŘEDSTAVUJÍ PAMÁTNÉ STROMY KROMĚŘÍŽSKA

Na měsíce srpen a září připravila Městská knihovna v Šumperku v prostorách hlavní budovy 
v ulici 17. listopadu výstavu fotografi í šumperského rodáka Kamila Navrátila. Památné stromy 

Kroměřížska, zachycené fotoaparátem, budou v těchto prostorách k vidění od 7. srpna do 24. září. 
Zahájení výstavy ve čtvrtek 7. srpna bude od 16 hodin přítomen i samotný autor snímků. 

Kamil Navrátil pochází ze Šumperka, kde 
absolvoval základní školu i gymnázium. Po 
studiu na Pedagogické fakultě UP v Olomouci 
učil na Střední škole zemědělské v Šumperku 
a po dvou letech přešel na Obchodní akade-
mii do Kroměříže, kde působí dodnes. V roce 
1986 vstoupil do Českého svazu ochránců pří-

rody v Olomouci a od toho okamžiku se začí-
ná aktivně podílet na ochraně přírody a kra-
jiny v rámci aktivit tohoto celorepublikového 
sdružení. V roce 1993 zakládá vlastní organi-
zaci ČSOP Planorbis v Kroměříži, kde je od 
počátku předsedou. Kromě praktických čin-
ností (čištění mokřadů, spolupráce na údržbě 
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A soustavy rybníků Na Stráži u Kroměříže, vy-

sazování raků do připravených lokalit, moni-
toring a základní výzkum, spolupráce s MěÚ 
Kroměříž na vytvoření biocentra Hráza) se 
čím dál více orientuje na ekologickou osvětu 
a environmentální výchovu v rámci regionu, 
a to zejména pro školy, ale i další instituce. 
Realizuje celou řadu projektů podporovaných 
MŽP ČR, MŠMT ČR, KÚ Zlínského kraje, Na-
dace partnerství apod., které se zaměřují pře-
devším na cykly přednášek, semináře, výstavy, 
instalaci naučných stezek v regionu, exkurze 
do zajímavých lokalit. 

V roce 2004 získává organizace Planorbis 
Kroměříž ocenění od odboru školství Zlínské-
ho kraje za činnost v oblasti environmentální 
výchovy. V tomto roce  se stává Kamil Navrá-
til členem Komise pro EVVO Zlínského kraje 
a od roku 2006 také předsedou Severomorav-

ského sdružení ČSOP Valašské Meziříčí, které 
v rámci svých velmi výrazných aktivit na Va-
lašsku realizuje také dvouletý projekt podpo-
rovaný ESF s názvem Valašské centrum pro 
udržitelný rozvoj.

Kromě řady brožur vydávaných ČSOP Pla-
norbis (zpravodaj Locus, edice Průvodce) pu-
blikuje své články na www.naucnastezka.cz, 
což je dlouhodobý projekt kladoucí si za cíl 
vytvořit  kontaktní místo nejen pro prezentaci 
naučných stezek v ČR, ale i pro textovou a fo-
tografickou činnost a vytváření podkladových 
materiálů pro školy, které se hlásí k myšlence 
trvale udržitelné společnosti. Tento komplex-
ní projekt se však prozatím rozbíhá.

Kamil Navrátil spolupracuje také s hudeb-
ními skupinami Zabillow a Black Trip, kde 
se angažuje kromě řady manuálních činností, 
především jako grafik a fotograf.  -zd-

KNIHOVNA LÁKÁ NA PRÁZDNINY

Zábavné i vědomostní soutěže, kvizy a hry 
pro všechny děti, tedy nejen pro registrované 
čtenáře, nabízí po celý měsíc srpen půjčovna 
pro mládež Městské knihovny v ulici 17. listo-
padu 6. Volný čas zde mohou děti strávit každé 

pondělí, úterý, středu a pátek od 8 do 11 hodin 
a od 12 do 16 hodin. Vítězové prázdninových 
soutěží budou vyhlášeni počátkem září. Bližší 
informace na www.knihovnaspk.cz/detske. 
 -red-

ROZHLEDNA NA HÁJI HOSTÍ HNED DVĚ VÝSTAVY
„Hajný je lesa pán“ je název výstavy, která 

je v prostorách šumperské rozhledny na Háji 
k vidění až do konce srpna. Návštěvníci zde 
mohou obdivovat obrázky, jež namalovaly děti 
v rámci stejnojmenné výtvarné soutěže, kte-
rou uspořádali studenti Střední odborné školy 
v Šumperku. 

Kromě dětských kreseb „obsadily“ rozhled-
nu na Háji i fotografie Pavla Adámka. Výstava 
Náhodný výběr s podtitulem „Příběhy, které 
se staly nebo mohly stát“ přibližuje příběhy, 
které, jak sám autor říká, si ve vlastních sním-
cích připomínáte a v těch ostatních si můžete 
představovat.

Rozhledna na Háji je do konce srpna otevře-
na od úterý do neděle vždy od 10 do 17 hodin. 
Podmínkou je příznivá viditelnost. -red-

Rozhlednu na Háji „obsadily“ v letních měsících 
fotografi e Pavla Adámka, zachycující příběhy, kte-
ré se staly nebo mohly stát.                      Foto: -pa-
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MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE 
Čtvrtek 31. července v 15.30 a v 17.30 hodin, pátek 1. srpna, sobota 2., neděle 3. srpna v 17.30 a ve 20.00 ho-
din, pondělí 4., úterý 5. a středa 6. srpna v 16.00 a v 18.00 hodin (4. - 6.srpna ve 20.15 hodin BATHORY)
USA, 2008, akční, dobrodružný, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Třetí pokračování úspěšného dobrodružného velkofi lmu se odehrává v Číně, kde obživne mumie Dračího 
císaře. Ta je ale z úplně jiného těsta, než byly ty egyptské… V hlavních rolích napínavé a zábavné fi lmové 
jízdy plné neuvěřitelných trikových scén Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, Michelle Yeoh a Luke Ford.  
 Vstupné 80 Kč 

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

DÁŠENKA                 Hrajeme pro nejmenší  
Sobota 2. srpna jen v 16.15 hodin
ČR, 64 minuty
Pásmo fi lmů o slavném pejskovi Karla Čapka: Jak Dášenka uviděla svět, Jak rostla, Co měla na práci, a další 
pohádky - Krtek a ježek, Medicína, Nehoupat, Bububu.  Vstupné 30 Kč

BATHORY 
Pondělí 4., úterý 5. a středa 6. srpna jen ve 20.15 hodin
SR, ČR, UK, HU, 2007, 140 minut, od 15 let, širokoúhlý, dobrodružný, české znění
Historický velkofi lm Juraje Jakubiska.  Vstupné 80 Kč

ZAPOMENUTÝ OSTROV            Hrajeme pro děti
Čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9., neděle 10., pondělí 11., úterý 12. a středa 13. srpna jen v 16.30 hodin
USA, 2008, 96 minut, širokoúhlý, rodinná komedie v českém znění
Dobrodružství malé Nim, která žije na opuštěném exotickém ostrově jen se svým otcem a zvířecími kama-
rády a která je vášnivou čtenářkou dobrodružných knížek. Jednoho dne však její otec zmizí v bouři a ona 
se rozhodne požádat o pomoc právě svého oblíbeného literárního hrdinu… V jedné z hlavních rolí Jodie 

VILA DORIS

Pondělí 11. - středa 13. srpna vždy od 19 do 20.30 hodin v tělocvičně na Komíně
Orientální tance na „Komíně“ 
3 lekce orientálního tance s výukou jednoduché choreografi e (vhodné jak pro pokročilejší, tak i pro 
nesmělé začínající tanečnice), informace a přihlášky Petra Kašparová, tel.č. 775 606 037. 
 Cena jednotlivé lekce 50 Kč

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

KINO OKO
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Fosterová, v hlavní dětské roli Abigail Breslinová.                          Vstupné 70 Kč
V sobotu 9. a v neděli 10. srpna v 16.30 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.

KARAMAZOVI                     Artvečer - Filmový klub  
Čtvrtek 7. srpna jen ve 20.15 hodin
ČR, 2008, 113 minut, mládeži přístupný
Originální fi lmová adaptace románu F.M. Dostojevského. Režie: Petr Zelenka. 
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

NEUVĚŘITELNÝ HULK    
Čtvrtek 7. srpna jen v 18.15 hodin, pátek 8., sobota 9., neděle 10., pondělí 11., úterý 12. a středa 13. srpna jen 
ve 20.00 hodin
USA, 2008, 112 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky, akční, komiks
Po pěti letech se vrací zelený komiksový hrdina na plátna kin, aby si to rozdal s jiným, na rozdíl od něho 
opravdu nebezpečným monstrem, zvaným Abomination… V hlavních rolích  Edward Norton, Liv Tylerová 
a Tim Roth.  Vstupné 75 Kč

HANCOCK 
Pátek 8., sobota 9., neděle 10., pondělí 11., úterý 12. a středa 13. srpna jen v 18.15 hodin
USA, 2008, 92 minuty, mládeži přístupný, širokoúhlý, komedie, české znění
Existují hrdinové…existují superhrdinové…a pak je tu Hancock, jehož hrdinské činy po sobě zanechávají 

Rodinnou komedii Zapomenutý ostrov, jež vypráví o dobrodružství malé Nim, která žije na opuštěném 
exotickém ostrově jen se svým otcem a zvířecími kamarády a která je vášnivou čtenářkou dobrodružných 
knížek, uvádí kino Oko od 7. do 13. srpna.
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Oneuvěřitelnou spoušť... Velmi úspěšná akční komedie s Willem Smithem v hlavní roli.  Vstupné 75 Kč

VALL-I            
Čtvrtek 14., pátek 15., sobota 16., neděle 17., pondělí 18., úterý 19. a středa 20. srpna jen v 16.30 hodin
USA, 2008, 97 minut, rodinný fi lm, animovaná komedie v českém znění
Kouzelná, velmi originální pixarovská disneyovka o malém robotkovi, který si v roce 2700 nostalgickým 
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… Filmový 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 16. a v neděli 17. srpna v 16.30 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.

PERSEPOLIS              Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 14. srpna jen ve 20.15 hodin
Francie, 2007, 90 minut, od 12 let, titulky, černobílý, dvojrozměrný
Jeden z nejúspěšnějších komiksových románů a vůbec první autobiografi cký íránský komiks přichází i na 
fi lmová plátna. Jeho autorka Marjane Satrapi se podílela na jeho fi lmové verzi jako spolurežisérka. Ironicky, 
zábavně i dojemně v něm popisuje vlastní dětství, své dospívání v Evropě a změny, kterými Írán prošel za 
posledních 40 let.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč 

AKTA X: CHCI UVĚŘIT               
Čtvrtek 14. srpna jen v 18.15 hodin, pátek 15., sobota 16., neděle 17. a pondělí 18. srpna jen ve 20.30 hodin, 
úterý 19. a středa 20. srpna jen v 18.15 hodin

V polovině srpna se vrátí na plátna kin agenti FBI Mulder a Scullyová, aby vyřešili nový případ.



USA, 2008, 105 minut, sci-fi  thriller, od 12 let, širokoúhlý, titulky
FBI se stále zabývá tajemnými jevy. Mulder a Scullyová sice během desetileté pauzy zestárli, ale jsou zpět 
a před nimi je nový případ… Za fi lmem stojí stejný realizační tým jako za seriálem, který patří mezi nejob-
líbenější seriály všech dob a jehož poslední sérii uvedla Česká televize v roce 2002. V hlavních rolích opět 
Gillian Andersonová a David Duchovny.   Vstupné 80 Kč

DOSTAŇTE AGENTA SMARTA           
Pátek 15., sobota 16., neděle 17. a pondělí 18. srpna jen v 18.15 hodin
USA, 2008, 110 minut, akční komedie, od 12 let, titulky
Agent Smart není sice úplný idiot, jakým byl například inspektor Clouseau, ale to, že všechny akce přežije, 
je spíše zásluhou nepravděpodobného štěstí a především krásné agentky 99… Umírněná parodie na Jamese 
Bonda se skvělými hereckými výkony. V hlavních rolích Steve Carell a Anne Hathawayová.  Vstupné 75 Kč 

ROLLING STONES             
Úterý 19. a středa 20. srpna jen ve 20.30 hodin
USA, Velká Británie, 2007, 108 minut, hudební dokument, mládeži přístupný, titulky
Dokument Martina Scorseseho z koncertu slavné kapely v Beacon Th eatre.  Vstupné 75 Kč

KRTEK A HODINY           Hrajeme pro nejmenší  
Sobota 23. srpna jen v 15.45 hodin
ČR, 67 minut 
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Jak jedli vtipnou kaši, Masožravá Julie, Krtek a hodiny, Modrý pondě-
lek, Krtek a žvýkačka.          Vstupné 30 Kč

MÁJ  
Čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23. a neděle 24. srpna v 17.00 a ve 21.00 hodin, pondělí 25., úterý 26. a středa 27. 
srpna v 17.00 hodin a v 18.45 hodin
ČR, 2008, 76 minut, fi lmová báseň, od 12 let, širokoúhlý
Láska, vášeň, ale i vina a trest… Výpravný historický fi lm režiséra a kameramana F.A. Brabce (Kytice) nato-
čený 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 Lehnertová, Matěj Stro-
pnický, Kryštof Hádek, Nina Divíšková a další.   Vstupné 80 Kč

BATHORY   
Čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23. a neděle 24. srpna jen v 18.30 hodin
SR, ČR, UK, HU, 2007, 140 minut, od 15 let, historický, dobrodružný, širokoúhlý, české znění
Historický velkofi lm Juraje Jakubiska.  Vstupné 80 Kč

SEX VE MĚSTĚ                        
Pondělí 25., úterý 26. a 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 nehodlá živit jenom 
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odpadky…                Vstupné 50 Kč

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 potenciální otcové 
a nesmrtelná ABBA…Milý a vtipný příběh postavený na základech písniček skupiny ABBA slibuje největší fi lmo-
vou pohodu letošního léta. V hlavních rolích Meryl Streepová, Pierce Brosnan, Colin Firth a Amanda Seyfried. 
 Vstupné 80 Kč

Připravujeme na září: 
Temný rytíř, Mumie: Hrob dračího císaře, Kung Fu Panda, Jak ukrást nevěstu, Tobruk, Bathory, Seznamte se s Da-
vem, Sirotčinec, Funy Games, Ocas ještěrky, Star Wars: Klonové války, Máj
Filmový klub: Projekt 100 - Ty, který žiješ, Zabriskie Point 

Změna programu vyhrazena. 
Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního předsta-
vení. Vstupenky na všechna srpnová představení jsou v prodeji od 1. srpna 2008.

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 alter-
nativa, přípravná angličtina, folklórní tanec, kytara, 
tornádo začátečníci, hraníčko pro děti a rodiče
Zaměření výtvarné: výtvarný, keramický, pa-
tchwork, malování pro nejmenší, výtvarné hraní, 
sluníčko, malování, výtvarně keramický, základy 
uměleckých řemesel, keramika pro starší
Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže u rad-
nice, 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
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