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Stmívání maluje prstem po obloze. Vytryskly gejzíry barev. Jen na 
chvíli ošálí mùj ztichlý zrak. Vysokým nebem zakrouží hladový dravec. Ve 
skøehotu vran slyším ledový nápìv zimy. Ještì je èas na procházky. 
Indiánské léto však brzy skonèí. Uplakaný podzim. Hledám tvou ruku. Už 
zebe mì dlaò. Chci tì obejmout v nachovém plášti sluneèních paprskù. Tvá 
ústa voní po houbách. Jsme celí modøí od borùvek.

 Rozvlnìné pláštì, zacákané od podzimních barev, kolem nás šustivì 
vlají.

(Platinové barvy, 2002)
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K BÁSNI NA OBÁLCE

Robert Poch

Jediná sbírka poetických textů Roberta Pocha 
(1966) - Platinové barvy - pochází z roku 2002 a za-
číná citátem Otokara Březiny: „Vonná měsíční jem-
nost podléhá nárazu barbarské síly“. Když myšlenku 
upravím a přehodnotím její obsah následujícím 
způsobem - barbarská síla podléhá vonné měsíční 
jemnosti, dostanu se blíž k Pochovu básnění.

Paleta Platinových barev je rozlišena třemi od-
stíny; první z nich - Útržky básní - s názvy Láska, 
Zamilovaný, Naděje, Osamělý, Andílek… se nese 
přesně v duchu svých názvů: 

„Z kousků potrhaného nebe/ zamžená iluze, dychti-
vost světa./ Paprsku noci, jsi první věta./ Na strunách 
vztahu se laskáme.“ Druhou částí sbírky jsou Útržky 
měsíců a názvy jsou očekávatelné: Leden, Únor, Bře-
zen… Prozaická forma a epická struktura jako by ale 
autorovi braly dech a utápěly jej v bezbřehém pato-
su abstraktních slov: „Dny světla se otevírají. Úzkost 
odvál vlahý vánek. Vzedmou se naděje, nadechnou 
touhy (…) Každým nádechem do mě proudí šepotavá 
píseň: vznášej se, duše, vznášej se, duše!“ Třetí část, 
zvoucí Útržky melancholie, obkružují, obtáčejí, obe-
pínají - motiv cyklického plynutí, je pro celou sbír-
ku charakteristický - obligátní témata múz, kosmu, 
jakéhosi magického bloudění či blouznění na trhu 
světa.

Člověk má po přečtení Platinových barev chuť ro-
zervat lyrickou mlhovinu a nahmatat švy, přilít tro-
chu jedovaté ironie do otevřených ran anděla, nebo 
jen prozaicky praštit do stolu! Škoda, že sociální 
téma, které je tak úzce profesně provázané s Rober-
tem Pochem, je načrtnuto pouze v básni Prosinec: 
„Odlesk prskavek v očích dětí na Hlavním nádraží 
(…) Nějaký potulný kejklíř je chvíli bavil. Aby zapo-
mněly…“ Aleš Kauer
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Před 405 lety
23. října 1603 povolil císař Rudolf II. Šumperským, aby si obnovili městkou radu, avšak pouze vhodnými 

katolickými osobami. Jednalo se o asi tříleté  vítězství katolíků nad převažujícími luterány v Šumperku,  
které podporoval s pomocí císaře kardinál Ditrichštejn. 

Před 385 lety
9. října 1623 propůjčil Karel z Lichtenštejna městu Šumperku na jeho prosby čtvrtý výroční desetidenní trh 

a koňský trh na pondělí po Květné neděli. 

Před 135 lety
15. října 1873 byla dokončena trať Šternberk - Šumperk - Králíky. Šumperk se stal železniční křižovatkou.  

Před 90 lety
27. října 1918 se konalo masové shromáždění německých obyvatel města, na němž byla vyjádřena vůle pro 

připojení k tzv. německému Rakousku. 30. října byla ve Vídni vyhlášena rakouská provincie Sudetenland, 
jehož součástí se stal i Šumperk. Jedním z členů vlády, která sídlila v Opavě, byl šumperský vicestarosta 

Ing. Gustav Oberleithner.     

Před 85 lety
20. října  1923 se v nových jezdeckých kasárnách usadil dělostřelecký pluk se 150 muži,  

90 koňmi a 8 děly.

Před 70 lety
Na základě Mnichovské dohody (29.9.1918) opustil 6. října 1938 v 17 hodin kasárna 13. pěší pluk a velitelství 

se přesunulo do Postřelmova. Na území města (ve východní části)  zůstal pouze I. prapor, který však 8. října 
musel pozice vyklidit. 7. října opustily město poslední české rodiny. 

8. října v 8 hodin se na oslavu konce české nadvlády nad městem rozezněly kostelní zvony. Ve 14 hodin 
vstoupily do slavnostně vyzdobeného města oddíly Wehrmachtu s velitelem generálplukovníkem Obstfelderem. 

9. října (v neděli) se konaly v katolickém, evangelickém a pravoslavném kostele slavnostní bohoslužby 
a odpoledne proběhla velká oslava osvobození města.

Před 50 lety
V říjnu 1958 byl založen symfonický orchestr.

Před 45 lety
25. října 1963 zahájil činnost Klub fi lmového diváka.

Před 40 lety
9. října 1968 opustili Šumperk poslední čsl. vojáci. V důsledku okupace Československa vojsky Varšavské 

smlouvy byl šumperský  60. tankový pluk přesunut na Slovensko do Kežmaroku. 

Před 15 lety
7. října 1993 došlo v domě č. 8 v ulici Gen. Svobody k výbuch plynu, který způsobil značné škody.

Před 10 lety
22. října 1998 zrušilo zastupitelstvo čestná občanství města K. Gottwaldovi a V. Noskovi.    -ách-

STALO SE V ŘÍJNU
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TEMENIČTÍ HASIČI SLAVILI SVÉ NAROZENINY

Skutečně velkolepě pojali oslavu svých sto pětatřicátých narozenin šumperští dobrovolní hasi-
či. Desetiletí, jež uplynula od založení sboru v Temenici, si v sobotu 6. září připomněli nejen 

zábavným programem pro veřejnost, který se odehrával v Pavlínině dvoře, ale také vydáním pub-
likace o historii a současnosti dobrovolných hasičů. Oslavenci i gratulanti se přitom sešli již úde-
rem deváté ranní v kostele sv. Jana Křtitele, v němž proběhlo chvílemi až velmi dojemné žehnání 
nového praporu. 

„V životě každý z nás stojí za nějakým pra-
porem, který je vyjádřením společného cíle 
a mravních zásad. Dnes zde vzdáváme úctu 
praporu hasičů, kteří často vstupují nejen do 
velkého nebezpečí ohně, vody a větru, ale také 
do nebezpečí nových. Nechť je jim po boku 
anděl, který stojí na praporu vedle sv. Floriána, 
a pomáhá jim hasit kromě skutečných požárů 
i ty mezilidské,“ řekl během slavnostní Mše 
svaté farář Vojtěch Kološ, který současně při-
pomněl postavu patrona hasičů sv. Floriána, 
jenž byl v polovině 3. století svržen do řeky. 
O mimořádném postavení dobrovolných hasi-
čů ve společnosti hovořil vzápětí i šumperský 
starosta Zdeněk Brož. „Mnohokrát jsem si po-
ložil otázku, proč je toto sdružení dobrovol-
níků nejoblíbenější všude na světě. Můžeme 
se domnívat, že je tomu tak proto, že kromě 
zásahů pomáhá zabezpečovat řadu kulturních 
i společenských akcí. Myslím ale, že klíč ke 
skutečně hluboké úctě k hasičům leží jinde. 
Pokud je vše v pořádku, díváme se často na 
lidi jiného vyznání či barvy pleti ve špatném 
světle. V okamžiku kritické situace je nám ale 
úplně jedno, kdo vynese z hořícího domu naše 
dítě,“ podotkl Brož, podle něhož spočívá nej-
větší síla tohoto společenství v tom, že vzniklo 
z historických potřeb lidí ochránit majetek, 
zdraví i životy. „Rád bych proto poděkoval 
všem, kteří tuto činnost v posledních 135 le-
tech vykonávali, ať už byli národnosti němec-
ké nebo české,“ dodal starosta. 

Počátky temenického sboru dobrovolných 
hasičů spadají do roku 1873. První zmínka 
se totiž váže k 6. lednu 1873, kdy byl sbor na 
valné hromadě v Hermesdorfu (Temenici) 
ustaven. Čítal nejprve dvaapadesát a pozdě-
ji pětasedmdesát mužů, celkem jich pak do 
roku 1945 prošlo školou hasičského sboru čty-

ři sta dvacet. Obě světové války ovšem člen-
skou základnu značně zdecimovaly. Po odsu-
nu Němců pak tamní osadníci založili český 
sbor, který ve své činnosti navázal na německé 
předchůdce.

Po roce 1989, kdy temeničtí hasiči založili 
občanské sdružení, se začala psát novodobá 
historie sboru. Ten má dnes dvaatřicet ak-
tivních a dalších čtrnáct přispívajících členů 
a své nástupce si již třetím rokem vychovává 

Během Mše svaté požehnal farář Vojtěch Kološ 
nový prapor, který kromě znaku temenických ha-
sičů zdobí postavy sv. Floriána s andělem. Slav-
nostnímu aktu přihlíželi v sobotu 6. září v kostele 
sv. Jana Křtitele kromě hasičů také pozvaní hosté 
i řada věřících.  Foto na této straně: -zk-
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patnáct dětí. Poloprofesionální Jednotka SDH 
města, která od loňského roku zasahuje v prv-
ním stupni již i v okolních obcích, pak čítá se-
dmnáct mužů. „Tvoří ji členové našeho sboru, 
kteří tuto službu vykonávají dobrovolně. Chci 
jim za to poděkovat, stejně jako městu za jeho 
podporu a také za pomoc všem spřáteleným 
organizacím, bez nichž by naše práce byla 
neúplná. Svoji službu chceme samozřejmě 
i nadále vykonávat co nejlépe a jsme kdykoliv 
připraveni nasadit svůj život při záchraně ma-
jetku a životů,“ řekl v úvodu slavnostní schůze 
ve výstavní síni šumperského Vlastivědného 
muzea v sobotu 6. září starosta temenického 
Sboru dobrovolných hasičů František Horák.

Počet výjezdů temenických hasičů podle sta-
rosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska Josefa Ošťádala každoročně stoupá. Jen 
loni jednotka zasahovala u pětatřiceti mimořád-
ných událostí, kdy se jednalo kromě požárů také 
například o technickou pomoc, případně likvi-
dace škod po živelných událostech. „Jednotka 
dnes disponuje výbornou technikou. Kromě 
dvou automobilových cisternových stříkaček 
vlastníme i dopravní vozidlo, požární tank, vy-
prošťovací zařízení a dva motorové čluny. Ve vy-
bavení nechybí samozřejmě vysílačky a dýchací 
přístroje,“ uvedl Ošťádal, který připomněl nej-
větší zásahy a události uplynulých tří desetiletí. 
Mezi nimi velký požár v někdejším Moravolenu 
v roce 1981 a v Severomoravských dřevařských 

závodech o tři roky později, dosud největší po-
vodeň v Šumperku v srpnu roku 1986 či požár 
divadla před čtrnácti lety. „Nelze opomenout 
ani počátek spolupráce s kolegy v partnerském 
městě Bad Hersfeldu v roce 1994,“ podotkl Oš-
ťádal.

Význam spolupráce s hersfeldskými hasiči 
vyzdvihl rovněž poslanec a někdejší šumper-
ský starosta Petr Krill. „Temenickým se tak 
otevřely možnosti nejen pro výměnu technic-
kých zkušeností, ale také v oblasti spolupráce 
ve společném evropském domě,“ zdůraznil 
Krill a dodal, že činnost sdružení by nebyla 

„K vaší činnosti již nestačí pouze dobrovolnost 
a ochota, ale patří k ní i velký díl profesionality,“ 
řekl mimo jiné starosta partnerského města Bad 
Hersfeldu Hartmut H. Boehmer, jenž předal ha-
sičům malý dárek. 

Ve výstavní síni muzea převzala řada členů sboru 
vyznamenání v podobě čestných uznání a medailí, 
mezi nimi i medaile za zásluhy.

Poslanec Petr Krill předal hasičům dárek od mi-
nistra vnitra Ivana Langra - stuhu připomínající 
výročí založení sboru.
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ní a zejména bez velkého nadšení jeho členů. 
„S celou řadou temenických hasičů se osobně 
znám. Z našich setkání jsem vždy cítil jejich 
lásku a hrdost k tomuto poslání. Jménem svým 
i ministra vnitra Ivana Langra jim chci podě-
kovat a popřát minimum ostrých výjezdů, zá-
jem mladých a hlavně novou hasičskou zbroj-
nici,“ dodal s úsměvem Krill. Kromě něj přišli 
do výstavní síně popřát temenickým hasičům 
i další gratulanti, mezi nimi starosta Bad Her-
sfeldu Hartmut H. Boehmer, ředitel Hasičské-
ho záchranného sboru Olomouckého kraje Jiří 
Horáček, hersfeldští hasiči v čele s Thomasem 
Daubem a někdejšími veliteli Gerhardem 
Wetlauferem a Martinem Obstem a samozřej-
mě zástupci ostatních složek integrovaného 
záchranného systému. Mnozí z nich obdrželi 
v závěru slavnostního setkání ocenění za spo-
lupráci, řada členů sboru pak převzala vyzna-
menání v podobě čestných uznání a medailí.

Své narozeniny oslavili temeničtí hasiči 
i s veřejností. V bohatém odpoledním progra-
mu, který se odehrával v režii moderátorů rá-
dia Rubi na nádvoří tzv. Pavlínina dvora, hrály 
prim především děti. Ty zdolávaly překážky 
v rámci soutěže nazvané „Dětský fireman“, 
v níž si vyzkoušely řadu hasičských doved-
ností, mohly se projet historickou hasičskou 
„koňkou“ z Droždína, prohlédnout si součas-
nou techniku i historické unikáty. Právě ha-
sičská auta z Postřelmova a Chvalkovic budila 
značnou pozornost mezi dětmi i jejich dospě-

V odpoledním programu v Pavlínině dvoře hrály 
prim děti. Některé si vyzkoušely, jak se hasilo v do-
bách dávno minulých.

Hasiči z Olomouce - Droždína v dobových unifor-
mách předvedli, jak se hasilo na konci 19. století.

V rámci soutěže nazvané „Dětský fi reman“ si děti 
vyzkoušely řadu hasičských dovedností.

lým doprovodem. Večerní program se pak nesl 
v duchu „Pomáda party“, v němž nechyběly 
hity ze slavných hudebních filmů a muzikálů 
a také živá vystoupení.   

 Autorka článku a fotografií: Z. Kvapilová
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Tvůrce publikace Josef Sobek je mezi dobrovol-
nými hasiči v šumperském okrese velmi populární 
a stal se autorem prací o historii SDH v řadě obcí 
- zmíním alespoň Chromeč, Stavenici a Bratrušov. 
Jeho patrně nejvýznamnějším dílem jsou „Příspěv-
ky k dějinám hasičstva okresu Šumperk“, které vyšly 
v roce 1997.  

Úvod knížky doprovodili svým slovem dva sta-
rostové - šumperský starosta Zdeněk Brož a Franti-
šek Horák, starosta temenických hasičů. Po kratičké 
informaci o dějinách Temenice následuje tří a půl-
stránková historie německého období temenických 
hasičů od vzniku sboru do roku 1945, která je do-
plněna ještě v příloze seznamem všech velitelů, 

přehledem technického vybavení a vzpomínkou 
posledního velitele německých hasičů, přičemž se 
mimo jiné dozvídáme, že sbor byl založen ofi ciálně 
již 6. ledna 1873, a patří tak k nejstarším hasičským 
organizacím na Šumpersku. Tato část byla převzata 
a přeložena z měsíčníku Mein Heimatbote, který 
vydávají sudetští vysídlenci v Německu.

Podstatnou část publikace tvoří přehled o čin-
nosti temenických hasičů po druhé světové válce, 
přičemž autor toto období rozdělil na část do roku 
1989 a éru po Sametové revoluci. Text je členěn do 
řady kapitol, které odrážejí odborné poslání sboru 
- například preventivní činnost a represivní čin-
nost. Z nejnovějšího období je zájemcům nabídnut 

VYŠLA KNÍŽKA O HISTORII TEMENICKÝCH HASIČŮ

„Historie Sboru dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice“ je název publikace, kterou v tomto 
roce vydalo město Šumperk. Knížka vychází k 135. výročí založení SDH v Temenici a jejím 

autorem je Josef Sobek ze Šumperka. Vydána byla v brožované podobě v počtu tisíc výtisků, jen ně-
kolik svazků, určených k reprezentaci sboru, má pevnou vazbu. Publikace má dvaaosmdesát stran, 
grafi ckou podobu zdařilé obálky navrhla Milada Sobková. 

Publikaci, jež vyšla v tisícovém nákladu, pokřtili během slavnostní dopolední schůze ve výstavní síni 
muzea hersfeldský starosta Hartmut H. Boehmer, poslanec a někdejší šumperský starosta Petr Krill a sta-
rosta temenického sboru František Horák.               Foto: -zk-
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niky, zásazích při požárech a živelních pohromách 
a podobně. Zmíněni jsou zasloužilí členové a další 
oblasti velké škály působení sboru. Podstatnou část 
publikace tvoří již zmíněné přílohy, v nichž jsou 
mimo jiné přehledy předsedů, starostů a velitelů až 
po jmenný seznam současných členů SDH. Závěr 
tvoří desetistránkové německé resumé. Knížka je 
doplněna množstvím černobílých i barevných foto-

grafi í od roku 1948 po současnost. Bohužel schází 
alespoň jediný snímek z německého období sboru 
- pokud vím, nebyl k dispozici.  

Publikace nepochybně potěší především všechny 
členy temenického hasičského sboru, jejich příbuzné 
a známé, protože se jich většina najde na snímcích. 
Jistě zaujme i čtenáře, kteří se zajímají o tuto tradič-
ně obecně uznávanou a obdivovanou dobrovolnou 
činnost sloužící všem lidem. -ách-    

LEOŠ ŠIMÁNEK ZVE NA LETNÍ A ZIMNÍ PUTOVÁNÍ 
ZA PŘÍRODNÍMI DIVY TICHOMOŘÍ

Leoš Šimánek na svých cestách již několikrát navštívil Havaj. Tentokráte si však pro toto souost-
roví udělal hodně času. S manželkou, synem a dcerou důkladně procestovali všech šest hlavních 

ostrovů, a to nejen v létě, ale také v zimě. O své zážitky se podělí se všemi, kteří přijdou v pondělí         
6. října v 19 hodin do velkého sálu Domu kultury. Ten bude dějištěm velkoplošné panoramatické 
live-diashow se sedmi projektory. Vstupenky si mohou zájemci koupit v předprodeji Domu kultury 
nebo v prodejně fi rmy Tilak v Krátké ulici 1.

S ruksaky na zádech se Šimánkovi vydali i do málo 
známých končin, do míst, kam se běžný turista, trá-
vící na Havaji jen pár týdnů dovolené, těžko dostane. 
Byli uchváceni překrásnými zátokami lemovanými 
kokosovými palmami s blankytně modrou či tyrky-
sově zelenou vodou, plážemi s pískem všech mož-
ných barev. Putovali podél pobřeží s příkrými horami 
porostlými bujnou vegetací, údolími, do kterých pa-
dají nesčetné vodopády až k ústím řek a potoků, kde 
vysoké vlny útočí na pobřežní skaliska.

Havajské ostrovy nejsou však zajímavé pouze ko-
lem moře. Mají gigantické kaňony a vysoké skalní 
útesy, mají vulkány, stoupající z nesmírných hlubin 
do víc než čtyř tisíc metrů výšky, mají jak dřímající, 
tak i extrémně aktivní krátery chrlící žhavé magma, 
které ještě nedávno stékalo v proudech až do vod 
oceánu.

Leoš, Lenka, Jakub a Veronika se nevěnovali pou-
ze pěším túrám. Po řekách a podél pobřeží pádlovali 
v kajacích, z jedné ze sopek sjížděli na horských ko-
lech mezi lávovými poli až k moři, nebo z koňských 
sedel největšího ranče souostroví vychutnávali úžas-
ný výhled na okolní hory, sousední ostrovy a neko-
nečnou vodní plochu Pacifi ku.

Při druhém zimním pobytu vyrazili Leoš a Lenka 
s horolezeckými lyžemi na nejvyšší sopku souostro-
ví. Také pozorovali plejtváky, kteří před Vánocemi 
dorazili po víc než šest tisíc kilometrů dlouhé pouti 
od pobřeží Aljašky do havajských teplých vod, kde 
se samicím rodí mláďata.

Po čtyři měsíce si Leoš Šimánek znovu a znovu 
ověřoval tvrzení, že Havajské ostrovy jsou přírod-
ním unikátem, který nemá na světě obdoby. 

Novou live-diashow doplňuje vydání stejnojmen-
né fotografi cké knihy - HAVAJSKÉ OSTROVY: Let-
ní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří, 
kterou vydal autor již jako svoji patnáctou publikaci 
v nakladatelství Action- Press.

Havaj navštívil Leoš Šimánek na svých cestách již 
několikrát. Letos procestoval s celou rodinou všech 
šest hlavních ostrovů.
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2. října 1828 (před 180 lety) se narodil v Šumperku 
Karl Oberleithner, textilní podnikatel v Šumperku, 
zakladatel lnářské školy v Temenici, s uměleckým 
jménem Carlo Nero, také hudební skladatel (zemřel 
před 110 lety 9. října 1898 v italském lázeňském 
městě Arco).

7. října 1883 (před 125 lety) se narodil ve Vídni 
Dr. Eduard Chiari, pianista a hudební skladatel, ve 
30. letech se podílel na správě rodinného majetku 
v Šumperku a stal se organizátorem hudebního ži-
vota města (zemřel 12. dubna 1954 ve Vídni).

9. října 1933 (před 75 lety) se narodil v Brně Vra-
tislav Spilka, divadelník a spisovatel, v letech 1958-
1960 začínal jako režisér v Severomoravském diva-
dle v Šumperku, později působil v Olomouci, Opavě 
a Jihlavě, do Kulturního života Šumperka přispíval 
svými epigramy (zemřel 3. října 1993 v Brně). 

10. října 1908 (před 100 lety) se narodil v Myšlecho-
vicích na Litovelsku Václav Čep, bratr spisovatele 
Jana Čepa, překladatel italské, francouzské a španěl-
ské prózy, v letech 1934-1937 působil na gymnáziu 
v Šumperku (zemřel 26. září 1985 v Praze).

19. října 1918 (před 90 lety) se narodil v Troubeli-
cích na Olomoucku Rudolf Otevřel, člen odbojové 
skupiny severomoravských vlastenců, zavražděný 

gestapem 31. března 1945 na střelnici u Bratrušova. 

19. října 1978 (před 30 lety) zemřel v Olomouci 
PhDr. Jan Springer, středoškolský profesor, v le-
tech 1920-1938 na reálce a gymnáziu v Šumperku, 
později na Slovanském gymnáziu v Olomouci, se-
veromoravský národní a kulturní pracovník, histo-
rik a literární historik (narodil se 24. listopadu 1893 
v Písařově).

24. října 1928 (před 80 lety) zemřel v Šumperku 
August Hager, šumperský městský lékař, vynika-
jící chirurg, od roku 1896 ředitel nové šumperské 
nemocnice, z roku 1908 čestný občan Šumperka 
(narodil se 8. listopadu 1849 v rakouském Peuerba-
chu).

25. října 1808 (před 200 lety) zemřel v Šumperku 
Josef Keyl, malíř kostelních obrazů sv. Barbory pro 
stejnojmenný kostel v Jiráskových sadech, Panny 
Marie pro farní kostel a jiných (narodil se asi v roce 
1743).

31. října 1968 (před 40 lety) zemřel v Šumperku Ka-
rel Sirůček, učitel, italský legionář, od roku 1925 učil 
na obecné škole v Šumperku, v letech 1933-1938 
a znovu 1945-1949 její ředitel, školský a spolkový 
pracovník v Šumperku (narodil se 24. května 1889 
v Milovicích na Pardubicku). -zf-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

▶ Letos spatřila světlo světa fotografi cká kniha 
HAVAJSKÉ OSTROVY: Letní a zimní putování za 
přírodními divy Tichomoří, kterou autor přiveze 
do Šumperka.

Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 v Chocni 
ve východních Čechách. Více než polovinu svého 
života strávil cestováním a na expedicích nebo 
žil v Německu a Kanadě. Nyní bydlí opět ve své 
vlasti na severovýchodě Čech. Původním povo-
láním stavební inženýr se od roku 1975 věnuje 
cestopisné literatuře jako autor i fotograf. Je zná-
mý v mnoha zemích svými fotoreportážemi a ces-
topisnými publikacemi s bohatým obrazovým 
doprovodem. Více informací a termíny diashow 
- turné na www.leossimanek.cz. -red-
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Po několikaleté obnově se v ulici Gen. Svobo-
dy rozzářila v celé své bývalé kráse fasáda a věž 
budovy č. 50, pamětníky nazývaná „Marienfof “. 
Majitelé, kteří věnovali na rekonstrukci nepo-
chybně nemalé fi nance, mohou být na výsledek 
právem pyšní. 

Dnešní budova stojí na staré předměstské sta-
vební parcele, která byla původně součástí roz-
sáhlé stavby - nepochybně zemědělského dvora, 
který zde existoval již nejpozději v 18. století. Po 
roce 1775 obdržel číslo popisné 66. Patrně z dě-
dických důvodů došlo na samém konci 18. století 
k rozdělení usedlosti na dva samostatné země-
dělské dvory.

V prostoru dnešní secesní budovy vznikla ko-
lem roku 1796 nová usedlost, jíž bylo přiděleno 
zcela nové číslo popisné 329. V roce 1803 proda-
la Terezie Schoßová objekt Heinrichu Meixnero-
vi za 1450 zlatých, což odpovídá přibližně ceně 
středně velké zemědělské usedlosti. Zemědělský 
charakter areálu dokládá skutečnost, že novým 

majitelem se stal sedlák, jenž pocházel z Rejchar-
tic. Dalším vlastníkem byl kolem roku 1811 Ro-
chus Zorn a po něm Franz Hampel, od něhož zís-
kal kolem roku 1817 usedlost Ignaz Bittner, v je-
hož rodině se tento majetek udržel až do počátku 
20. století - posledním majitelem starého objektu 
byl Johann Bittner, uváděný jako zemědělec. 

V roce 1902 nebo na začátku roku 1903 koupil 
přízemní a velmi zanedbaný objekt šumperský 
stavitel Franz Hloch, který se narodil v roce 1870 
a zemřel 17. března 1929. Patrně vystudoval ví-
deňskou Techniku a poté se v rodném Šumperku 
věnoval několik let stavební praxi, přičemž ně-
které stavby dokonce sám projektoval. Jednalo 
se zejména o jeho vlastní vilu v dnešní Nerudově 
ulici 32, která se na počátku 20. století dokonce 
objevila na jedné pohlednici Šumperka. Jako sta-
vitel se podílel na realizaci německého gymnázia 
(dnešní Obchodní akademie) a výstavbě domu 
v Bulharské č. 2 (nároží s nám. Míru - Wia-
tschkův dům s drogerií u Bílého psa), kteréžto 

Po několikaleté obnově se v ulici Gen. Svobody rozzářila v celé své bývalé kráse fasáda a věž budovy č. 50, 
pamětníky nazývaná „Marienfof “.  Foto J. Pavlíček 
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Aobjekty navrhovali vídeňští architekti bratři 
Drechslerové. Zajímavá je jistě také Hlochova 
účast na stavbě věže na Pradědu. V roce 1911 je 
uveden v adresáři Šumperka jako ředitel eterni-
tových závodů. 

Franz Hloch byl také velmi dobrým sportov-
cem. V roce 1893 vyhrál v Šumperku jako junior 
překvapivě mezinárodní cyklistické závody, kte-
rých se tehdy zúčastnili mimo jiné i borci z Olo-
mouce, Brna a Vídně. 

Pokud Franz Hloch kupoval hospodářské 
stavení od Johanna Bittnera jako budoucí sta-
vební parcelu, o čemž nelze pochybovat, uleh-
čila mu asi práci tragická událost, která se zde 
stala 11. října 1903. Z dobového tisku se do-
zvídáme, že v neděli toho dne v 5 hodin ráno 
ohlásil strážný na věži radnice požár domu. Na 
místo okamžitě vyrazili šumperští hasiči. Zá-
sahu se zúčastnila požární jednotka 93. pěšího 
pluku a oddíl vojáků zeměbrany z nedalekých 
kasáren, záhy poté dorazili také hasiči z textil-
ních továren Bujatti, Fischmann a Trebitsch, ha-
siči z Temenice a dokonce i Sbor dobrovolných 
hasičů z Bratrušova. Již v 6 hodin byl požár lo-
kalizován a v 7 hodin dal velitel šumperských 
hasičů Emil Kaiser zatroubit nástup a jednotka 
se vrátila na základnu. Na spáleništi zůstalo jen 
několik členů, kteří hlídali, aby trámy a dřevo 
znovu nevzplály. Zůstal také mladý Karl Böß, 
který byl členem sboru jen několik dní, a podle 

tisku ho úkolem hlídkovat velitel vůbec nepově-
řil. Mladík bohužel za svou horlivost zaplatil ži-
votem, protože se na něho sesula zeď a zasypala 
ho. Než ho stačili vyprostit, byl mrtev. 

Franz Hloch záhy poté musel začít se stavbou 
dnešní budovy, protože již v roce 1904 byl seces-
ní objekt s věží dokončen a v následujícím roce 
otevřen jako činžovní dům. Hloch mu dal název 
„Marienhof “ (Mariin dvůr) podle své manželky 
Marie a nepochybně také podle bývalého země-
dělského dvora. Marie Hlochová po smrti man-
žela patrně prodala vilu v dnešní Nerudově ulici 
a spolu s dětmi pak žila v „Marienhofu“. Dlužno 
dodat, že jakékoliv podrobnosti o stavbě, za-
hájení, realizaci a dalších okolnostech bohužel 
scházejí, protože se nedochoval jediný dobový 
písemný, natož výkresový materiál. 

Šumperská stavební fi rma Star Plus, kterou si 
dnešní majitelé objektu najali, odvedla skvělou 
práci. Perfektní dílo se zdařilo zejména zednic-
kému mistrovi s velkým „M“ Ladislavu Peterko-
vi, který prováděl obnovu překrásné štukové vý-
zdoby. Peterka zde zúročil dlouholeté zkušenosti 
zedníka - památkáře, kterémužto řemeslu se 
vyučil díky nestorovi památkářů staviteli Karlu 
Čunderlemu v někdejším Vlastivědném ústavu 
v Šumperku (dnešním Vlastivědném muzeu). 
Zasvěcené proto spolupráce těchto odborníků 
na obnově „Marienhofu“ nepřekvapila a tím spí-
še je nepřekvapil ani skvělý výsledek.  -ách-

Městská knihovna Šumperk zve na besedu

ISLAND
ve středu 18. října od 18.30 hodin v knihovně v ul. 17. listopadu 6  

Cestopisná beseda s Karlem Kocůrkem, který se zúčastnil tříčlenné výpravy na Island v červenci 2004. 
Cílem byl výstup na nejvyšší horu ostrova Hvandalshnukur, která se nachází v pustině třetího největšího 
ledovce světa Vatnajökull. Díky horolezeckým zkušenostem a znalostem jeho dvou kolegů se podařilo 
vystoupit na vrchol a poté prožít několik dnů a nocí na trhli-
nami pokrytém ledovci. Po zdolání ledovce se výprava pře-
místila do nejrůznějších oblastí Islandu. Brodili ledovcové 
řeky, koupali se v horkých říčkách i jezerech, čekali s prstem 
na spoušti fotoaparátu na gejzírové představení, na pobřeží 
pozorovali mořské ptáky, tuleně. Rozhodli se také vystoupit 
na legendami opředenou sopku Sneafell, o které psal Jules 
Verne, že se tudy sestupuje do nitra země. Putovali pustinou 
a setkávali se s lidmi. Vstupné na besedu je 30 Kč.
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A V RÁMCI KLASIKY VIVA VYSTOUPÍ BRAHMS TRIO PRAGUE

Brahms Trio Prague bylo založeno třemi čelnými instrumentalisty mladé generace v roce 2005 
s jasnou vizí - pozvednout komorní spolupráci nevšedního nástrojového složení nad obvyklý 

příležitostný rámec. Jediné, co proto ansámbl odlišuje od smyčcových kvartet a podobných souborů 
s trvalým a cílevědomým působením, je stále přítomná nutnost posouvání repertoárových hranic. 
Přesvědčit se o tom mohou všichni, kteří přijdou v úterý 21. října do šumperského klášterního kos-
tela. V 19 hodin zde začne koncert, během kterého zazní Sonáta B dur KV 378 W.A. Mozarta, výběr 
pěti částí z baletu Popelka S. Prokofj eva a Sonáta č. 3 d moll J. Brahmse.

Na koncertech Brahms Trio Prague zní vedle 
originálních kompozic, v čele se slavným 40. opu-
sem J. Brahmse, také transkripce obdobných trií 
a skladby pro jednotlivé nástroje s doprovodem 
klavíru, či sólo. Tato praxe rozvíjí dramaturgickou 
nabídku do nečekané šíře. Soubor též podněcuje 
soudobé skladatele k tvorbě novinek. První vlaš-
tovkou tohoto úsilí je Sonáta A. Downese, kterou 
představuje i světově unikátní profi lové CD soubo-
ru. V současné době se již rodí další díla s věno-
váním Brahms Trio Prague. Mimořádně vstřícný 
ohlas ze strany skladatelů dovolil souboru naplá-
novat vlastní koncertní večer v programu meziná-
rodního festivalu Pražské premiéry 2009. 

Monika Vrabcová (Vavřínková), housle 
Monika Vrabcová (1983) se od devíti let pra-

videlně zúčastňovala Mezinárodní Kocianovy 
houslové soutěže, kde postupně získala pět dru-
hých cen a stejné množství cen za nejlepší inter-
pretaci povinné skladby. Na mezinárodní soutěži 
v italském San Bartolomeu získala v roce 1998 
první cenu, umístění na stejné příčce dosáhla 
i o rok později v tříkolové mezinárodní soutěži 
v japonském Takasaki. Na základě tohoto vítěz-
ství byla pozvána na debutový koncert v Casals 
Hall v Tokiu. 

V letech 1997-2002 studovala na Pražské kon-
zervatoři, v roce 1998 úspěšně vykonala konkurz 
do Gustav Mahler Jugend Orchester. V červenci 
2001 obdržela stipendium pro London Masterclas-
ses, v prosinci 2001 byla přijata a od září následu-
jícího roku studovala na Royal Academy of Music. 
V současné době je posluchačkou AMU v Praze.

V sezoně 2006/2007 zastávala post 2. zástupce 
koncertního mistra Symfonického orchestru hl. 
města Prahy. Je členkou souboru Brahms Trio 
Prague. 

Ondřej Vrabec, lesní roh 
Ondřej Vrabec (1979) je absolventem Praž-

ské konzervatoře v oboru lesní roh a dirigování. 
Ve studiu dirigování pokračoval na Akademii 
múzických umění v Praze, kterou absolvoval 
v roce 2007.

Od počátku hudebních studií se pravidelně zú-
častňoval mistrovských kurzů, velmi intenzivně 
se věnoval komorní hře v mnoha školních i pro-
fesionálních souborech. Je držitelem titulu abso-
lutního vítěze soutěže Konzervatoří v Ostravě, 
několik dalších cen obdržel jako komorní hráč. 
V mezinárodní dirigentské soutěži Pražského 
jara 2007 obsadil 4. příčku, získal čestné uznání 
poroty a dvě ceny pro nejúspěšnějšího českého 
účastníka.

Již ve svých 17 letech začal spolupracovat s Čes-
kou fi lharmonií, v červnu 1999 byl defi nitivně 
jmenován sólohornistou tohoto tělesa. V letech 
2002 až 2004 získal stipendia pro London Mas-
terclasses.

Dlouhodobě spolupracuje s mladým dyna-
mickým komorním orchestrem Roxy Ensemble. 
Vedle působení v České fi lharmonii a příležitostí 
dirigentských své umělecké úsilí soustředí pře-
devším na aktivity komorní, sólistické a nově též 
pedagogické. 

Daniel Wiesner, klavír 
Daniel Wiesner (1969) studoval na pražské 

konzervatoři a na AMU. V letech 1988 a 1990 ab-
solvoval mistrovské kurzy u Rudolfa Kehrera ve 
Výmaru. Kromě několika cen z domácích soutěží 
je vítězem Mezinárodní klavírní soutěže v Glas-
gow (1990) a nositelem ceny ze soutěže „Vianna 
da Motta“ v Lisabonu (1991). V roce 1993 obdržel 
Cenu Hlávkovy nadace.

Jako sólista a vyhledávaný komorní hráč vy-
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Rstupoval na koncertech ve většině evropských 

zemí a také v USA, Jordánsku a Tunisu. Je čle-
nem několika komorních souborů, spolupracuje 
s renomovanými sólisty.  Od roku 2001 je členem 
Fibichovy společnosti, nahrál společně s přední-
mi českými herci CD s melodramy Zdeňka Fibi-

cha. Intenzivně se věnuje soudobé hudbě, zvláště 
české. 

Nahrává pravidelně pro Český rozhlas. V ro-
ce 2004 založil duo společně s houslistkou Silvií 
Hessovou. To se zaměřuje především na inter-
pretaci závažných děl české i světové tvorby 20. 

Čtvrtek 9. října ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 10. října ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit se 
svými přáteli a poslechnout si známé písničky, které 
zahraje skupina Staří kamarádi.       Vstupné 30 Kč

Úterý 21. října ve 14.30 hodin
Hašlerovy písničky
Pořad sestavený z nejznámějších písní Karla Hašlera 
doprovázený poutavým slovem. Seznámíte se s ži-
votními osudy tohoto největšího českého písničkáře 
a vyslechnete mnoho jeho krásných melodií. 
 Vstupné 30 Kč
Čtvrtek 30. října v 16 hodin
Země Středního východu - Jordánsko

Cestopisná přednáška o zajímavostech a životě v té-
to zemi Středního východu, kterou provede Kvido 
Janík. Cestopis je doplněn o promítání videa.

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. Ak-
tuální program na stránkách Informačního střediska 
pro seniory www.pontis.cz/iss. 

V měsících září a říjnu probíhá výstava obrazů 
Jana Jančíka.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Čtvrtek 2. října od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

Úterý 7. října od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 16. října od 14 hodin    
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 35 Kč

Úterý 21. října od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů  
 
Čtvrtek 23. října od 14 hodin       
Setkání členů  Městského svazu DIA 

Hraje Tři „K“.  Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 30. října od 14 hodin      
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

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

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

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
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Sobota 4. října od 20 hodin ve velkém sále DK
Travesti show LA-DIVA
Vystoupení pražské travesti skupiny v čele s Felisou, která na sebe upozornila účastní v reality show 
VyVolení (tehdy pod přezdívkou Pity). Návštěvníky dále pobaví slečny Denisa, Valerie a moderátorka 
Roxana Primeri.  Vstupné 220 Kč

Pondělí 6. října od 19 hodin ve velké sále DK
Diashow: Havajské ostrovy
Velkoplošná panoramatická live-diashow se sedmi projektory!! Dobrodruh a cestovatel Leoš Šimáček 
bude vyprávět o putování po šesti hlavních ostrovech havajského souostroví, které již několikrát na-
vštívil s manželkou, synem a dcerou, a to nejen v létě, ale také v zimě. 
 Vstupné 140 Kč

Úterý 14. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Karel Plíhal
Recitál písničkáře z Olomouce, který patří mezi nejvýraznější skladatele a interprety české folkové 
scény. Vstupné v předprodeji 140 Kč, v den koncertu 190 Kč

Čtvrtek 16. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Muzikál Hair
Koncertně-divadelní představení vzniklo podle světově proslulého muzikálu a od roku 1996  mělo 
stovky úspěšných uvedení v pražském Divadle Pyramida. Z tehdejších účinkujících vznikl soubor 
Hair Company Prague, který muzikál uvádí ve vlastním specifi ckém provedení s českým textem. 
 Vstupné 130, 150, 170 Kč

Sobota 18. října od 8.30 do 15 hodin v prostorách DK
Den zdraví (nejen) pro ženy
Den zaměřený na pohyb, zdraví a celkovou krásu těla i ducha. Představeny budou různé (i novinkové) 
cvičební styly, relaxační techniky, měření tlaku, stanovení BMI, zdravotní a dermatologická poradna, 
prodej „natur“ produktů, nabídka sportovní výživy a přírodních potravinových doplňků, sportovního 
náčiní i orientálního zboží, přírodní kosmetiky a parfémů... Skvělý program pro ženy bez rozdílu 
věku!  Vstupné 90 Kč

Čtvrtek 23. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Th e Rangers: Dámská jízda
Eroticko-zábavná show formace Th e Rangers se k nám vrací po neobyčejně úspěšném únorovém po-
řadu. Tentokrát přijedou pánové v širší sestavě a navíc s novým programem. Jedinečná celovečerní 
zábava bude opět plná erotiky, kostýmů a hlavně krásných mužských těl, která uspokojí nejen oči... 
Pořad doporučujeme pouze dámám!  Vstupné v předprodeji 140 Kč, v den akce 180 Kč

Pátek 24. října od 20 hodin v klubu Suteren
Warm Up Party Džemfest 
Zahajovací večírek 9. ročníku šumperského festivalu Džemfest proběhne ve stylu karibské horké noci 
a rozlévat se bude pravý dominikánský rum ze třtinového cukru. Taneční party v latinských rytmech 
povede DJ Lumnik. Akce je přístupná široké veřejnosti.  Vstup volný

DŮM KULTURY
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Horkýže Slíže, HC3
Horkýže Slíže patří mezi nejúspěšnější slovenské skupiny, o čemž svědčí i dvě platinové desky za jejich 
punkrockové nahrávky. V Šumperku vystoupí společně s českou hardrockovou kapelou HC3. 
 Vstupné v předprodeji 220 Kč, v den koncertu 250 Kč

Sobota 25. října od 20 hodin ve velkém sále DK
8. řecká taneční zábava
Tradiční řecká veselice u příležitosti státního svátku Řecka. K poslechu a tanci hraje skupina Poseidon. Dále 
vystoupí soubor řeckých lidových tanců Kalliópi a děti z řecké školy v Šumperku.  Vstupné 150 Kč

Pátek 31. října od 18 hodin ve velkém sále DK
DŽEMFEST 2008
SKYLINE, ALL X, MIG 21, OMICRON: 30 let a další
9. ročník hudebně-fi lmového festivalu. (Filmová scéna se uskuteční ve středu 24. října v kině Oko 
- exkluzivní celostátní předpremiéry fi lmů „Karel Hašler“ a „Česká republika“.) 
 Vstupné v předprodeji 119 Kč, v den koncertu 199 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 29. září 
Svatopluk Klimeš: Propalované a kouřové kresby
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 1. října do 2. listopadu 
Repetitivní struktury (sochařské objekty) - David a Tomáš Medkovi
Výstava prostorových objektů z dílny bratrů - sochařů. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 1. října od       
18 hodin za osobní účasti autorů. 
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.

POHÁDKY NA NEDĚLI 
Neděle 5. října od 15 hodin ve velkém sále DK
O Jasánkovi
Jasánek uteče ze služby zlému králi Umlaufovi a děti ho skrývají a navádějí Umlaufa na falešné stopy. Spo-
lečně s dětmi vytvoříme skály, moře, stromy, závěje a nakonec Umlaufa oslabíme a porazíme. Hrají zde 
javajkové loutky.  Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

Neděle 19. října od 15 hodin ve velkém sále DK
Zpátky do pohádky
Komponovaný hudebně-dramatický pořad v kostýmech s divadelní dekorací. Veselé hrátky o dobru a zlu 
z fi lmových pohádek a o tom, jaké z nich plyne poučení. Pořad je doplněn mnoha písničkami, které tyto 
pohádky provázejí. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč
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6. listopadu  VEČER S KARLEM HAŠLEREM
7. listopadu  MEZINÁRODNÍ SLET BUBENÍKŮ
14.-16. listopadu  BLUES ALIVE XIII.
19. listopadu   MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
20. listopadu  MAGIE BYLINEK
23. listopadu  VLČNOVJANKA
26. listopadu  CHINASKI
27. listopadu  FEŠÁCI: 20 LET
29. listopadu  HOROVÁNÍ

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

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

David a Tomáš Medkovi (ročník 1969)
Identická dvojčata, k nerozeznání si podobná ne-

jen biologicky, se i ve své sochařské práci vzájemně 
doplňují. Oběma je shodně blízká poloha svobodně 
uvolněné geometrie, především silné zaujetí pro-
storem a rytmem členění objektů i plochy. Krásou 
vnitřní tkáně obojího. Vstupní obor dřevo a kovo-
modelář je vybavil i prohloubenou citlivostí k ma-
teriálu a dobrou rukodělnou průpravou, kterou v ní 
plně uplatňují.

Šumperský soubor je jen skromným nahlédnu-
tím do jejich ateliérů, do rozsáhlé a někdy i monu-
mentální práce bratří Medků. Tomášovy vystavené 
prototypy objektů připomenou řemeslné dílo truh-
láře nebo snad i tesařskou vazbu krovů. Jejich ať už 
vzdušné nebo zhuštěnější konstrukce, vepsané do 
objemu krychlí o rozměrech 16 x 16 x 16 cm, nejsou 
tu nahodilým výřezem dílčí skutečnosti, ale na-
opak její silně zpřítomněnou mnohostí v jediném. 
Tak jako trs trávy jednoho druhu opticky zpochyb-
ní dané měřítko, jsou i Tomášovy objekty zároveň 
obrazem makro i mikrosvěta. Jednou pravidelně 
uspořádané, jindy prorostlé v nepřehlednější podo-
bě, vždy ale sestavené za stejných prvků zvoleného 
tvaru, vypovídají o celistvosti přírody kdesi na vrat-
ké hraně neuspořádaného chaosu a jejího pevného 
řádu.

V Davidově práci se sochařský objekt harmonic-
ky váže s malířskou plochou. Pravidelně tvarovaným 
profi lem dřevěného prstence o průměru zhruba 

třiceti centimetrů a na něm nanesenou barvou po-
tiskuje v rovnoběžných řadách plochu plátna, které 
výškou přesně odpovídá délce obvodu kruhového 
„razítka“ či „tiskátka“. Vykytuje obojí, a obraz na 
plátně vytváří tak s objektem raznice nedílný celek 
slavnostního rázu. Ani tady není cílem pouhý dekor, 
ale výhradně jen jeho řád, který je tu podobenstvím 
obecného řádu. Veškerého řádu přirozeného světa, 
se kterým se oba, David i Tomáš, třeba i bezděčně, 
ve své práci denně potkávají.

Výstava, která nepochybně stojí za zhlédnutí, 
zahájená ve středu 1. října vernisáží v obvyklých           
18 hodin, potrvá do neděle 2. listopadu. Přijďte.

 Miroslav Koval

Tomáš Medek, Tykev, dřevo, bambus, 12 x 12 x 12 cm
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Datum Titul Skupina Čas Cena
So 27.9. Kytice P, VK 19.30  220 Kč
St 1.10. Kytice A, VK, X 19.30 130 Kč
Čt 9.10. Kytice S2, VK, X 17.00 130 Kč
So 11.10. Kytice B, VK, X 19.30 130 Kč
Čt 16.10. Kytice S, VK, X 17.00 130 Kč
Pa 17.10. Motýli v divadle VK 19.00 50 Kč 
So 18.10. Šest tanečních hodin  F, VK 19.30 200 Kč
                    v šesti týdnech

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 21, p. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. Výstava v diva-
dle: Dagmar Zemánková - „Krajina mého srdce“, krajinomalba, výstava potrvá do 30.10. 

Pohádku Otesánek nastudovala mladá režisérka Alexandra Bauerová pocházející z Bludova. Představe-
ní vypráví o nenasytném „dřevěném“ synkovi bezdětných mladých manželů, který se cpe a cpe, až sní vše, 
co mu přijde do cesty. Nakonec bude chtít sníst celý svět. V pohádce malí diváci mimo jiné uvidí i nové 
členy souboru. Foto: J. Kalabis
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V minulém čísle jsme přinesli fotografi e celého hereckého souboru Divadla Šumperk. Od říjno-
vého čísla budeme  postupně blíže představovat nové členy souboru. „První díl“ ale začínáme 

netradičně omluvou. Vinou tiskařského šotka došlo k záměně jmen Lenky Košťákové, jedné z nových 
hereckých tváří, a Jolanty Balon, která je šumperským divákům dobře známá z uplynulých sezon. 
Oběma herečkám se redakce KŽŠ omlouvá. A nyní již slíbený rozhovor s „novickou“ šumperského 
ansámblu Lenkou Košťákovou.

▶ Jak se vám, Lenko, líbí Šumperk jako město a ja-
kou atmosférou na vás „dýchlo“ místní divadlo?

Šumperk znám již od svých „mladých“ a „bouř-
livých“ let, když jsem navštívila zdejší letní diva-
delní dílny. Pravidelně jsem zde trávila umělecké 
léto, a to celých pět let. I proto mám především 
letní náladu spojenou s tímto městem. Divadlo 
mě překvapilo především celou svou vizáží, ne-
boť jsem jej znala jen z období rekonstrukce po 
požáru. Přesto v něm občas zabloudím, ale zatím 
mi vždy někdo ze zaměstnanců poradí a navede 
mě na to správné schodiště. 

▶ Jste narozena ve znamení ryb, ovlivňuje vás ně-
jakým způsobem?

No, jak je známo, ryby jsou snové znamení. 
Myslím, že to je pravda! Často se zasním a potom 
si dělám ty „bludné“ procházky divadlem.

▶ Můžete prozradit, na co se v letošní sezoně těšíte 
a čeho se naopak nejvíce obáváte?

Těším se především na první společnou pre-
miéru, vždy je to pro mě jakýsi druh svátku, že 
něco nového začíná. Obavy žádné nemám. Mož-
ná jen z toho, jaká tu bude zima, jsem strašně 
zimomřivá.

▶ Je nějaká vysněná role, kterou byste si chtěla 
v budoucnu zahrát, a existuje nějaká, po které na-
opak netoužíte?

Má prozatím vysněná role je Maryša. Jinak 
opravdu netoužím po postavě Varji z Višňového 
sadu, neb jsem na tuto postavu tvořila seminární 
práci a byl to děs běs.

▶ Zkuste posoudit, jak se liší herecká práce ve stu-
diovém divadle JAMU oproti práci v oblastním 
divadle?

Má profesorka na JAMU byla z ruské diva-

delní školy a z toho plynuly i její nároky na nás. 
Zkoušky v našem divadle Marta začínaly v devět 
hodin ráno a končily v deset hodin večer, když 
nebylo večerní představení. Stálo mě to spoustu 
energie a nervů. Nyní se cítím tak, že zde mám 
prostor nejen pro herecké rozvíjení se, ale i pro 
to osobní.

▶ Můžete stručně zrekapitulovat vaše dosavadní 
působení na předchozích scénách?

Začínala jsem v divadélku Jesličky v Hradci 
Králové pod ZUŠ. Poté jsem měla možnost si 
projít konkurzem u Michala Dočekala a působila 

Lenka Košťáková.  Foto: J. Kalabis
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Ojsem tři sezony v Klicperově divadle jako elév-
ka. K tomu mě okouzlily loutky a začala jsem 
spolupracovat s nynějším divadlem DNO též 
z Hradce Králové. Postupem času jsem se zamě-
řila na „loutková monodramata“ a od souboru se 
odpojila. Během studia na JAMU jsem hostovala 
v brněnském HaDivadle. Nyní, mimo angažmá 
v Šumperku, působím s bývalými spolužáky 
v hereckém sdružení.  

▶ Pokuste se vzpomenout na okamžik, kdy jste se 
rozhodla věnovat náročnému hereckému povolání 
a proč?

Maminka mě v pěti letech vzala na představe-
ní Pinocchio do divadla Drak. Původně jsme se 
tam šly podívat na moji tetu, která tam hrála. Ale 
představení mě tak okouzlilo, že při cestě domů 
jsem mamince oznámila, že budu herečka! Bě-

hem dospívání jsem svůj názor často změnila, ale 
po několika letech jsem se ke svému původnímu 
rozhodnutí opět vrátila.

▶ Můžete prozradit čtenářům vaši oblíbenou kni-
hu, fi lm, hudbu?

Má nejoblíbenější kniha je Než se setmí. Na-
posledy mě upoutal německý fi lm Náš vůdce 
a v hudbě u mě jednoznačně vede Nohavica.

▶ Jaká kuchyně vás nejvíce oslovuje?
Skoro každá, ale někdy si říkám, že řízek je 

řízek.

▶  Co byste na závěr našeho rozhovoru vzkázala 
šumperskému divákovi?

Těším se na setkání.
 Děkuji za rozhovor, V. Zetochová

HRÁDEK SE ROZJÍŽDÍ

Prvního listopadu proběhne úvodní před-
stavení letošní sezony na malé scéně divadla 
- tzv. Hrádku. Pod vedením dramaturga a re-
žiséra Ondřeje Elbla nastuduje soubor scé-
nické čtení hry, která  mapuje osudy slavného 
zábřežského rodáka Jana „Eskyma“ Welzla. 
S touto inscenací se pak šumperské publikum 

setká v příští sezoně.
Do konce kalendářního roku počítá diva-

dlo s uvedením minimálně dalších dvou titulů 
na Hrádku. Jedním z nich bude hra Viliama 
Klimáčka Historky z fastfoodu, kterou pod 
vedením herečky Bohdany Pavlíkové připraví 
šumperští ochotníci. -vz-

UNGELT PŘIVEZE DO ŠUMPERKA 
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH

V sobotu 18. října zavítá do Šumperka pražské 
Divadlo Ungelt. V inscenaci Richarda Alfi eriho 
Šest tanečních hodin v šesti týdnech se v titul-
ních rolích představí Chantal Poullin a Oldřich 
Kaiser.

Tento titul, hraný na Broadwayi, si diváci za-
milovali. Zavede nás do kýčovité tančírny na fl o-

ridské pláži, kde tančí postarší a pečlivě upravené 
dámy s mladými muži. Co toto spojení přináší 
a zda se dá tímto způsobem přemoci, či alespoň 
oddálit stáří, na to se snaží najít odpověď právě 
ona divadelní hra. Třetí říjnovou sobotu je na 
programu šumperského divadla o půl osmé ve-
čer. -vz-

V DIVADLE SE BUDE NABÍZET TO NEJLEPŠÍ Z MORAVY

Podzimní ochutnávka moravských vín oko-
řeněná cimbálovou muzikou Zbyňka Hrdličky 
proběhne v pátek 24. října od sedmé večerní do 
půlnoci v Zrcadlovém sále divadla a prostorách 

před Hrádkem. Akci pořádá Suterén - Divadelní 
klub Vana. Ve vstupném v ceně 200 Kč je již za-
hrnuta konzumace. Předprodej vstupenek probí-
há v pokladně divadla. -vz-
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Výstavní síň
▶ 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, které 
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 potr-
vá do 17. listopadu.

Rytířský sál a předsálí 
▶ Bible Očima světa
Svět očima Bible
Netradiční výstava, kterou připravily Centrum 
pro rodinu a sociální péči v Ostravě a Vlastivědné 
muzeum v Šumperku, umožní návštěvníkovi, aby 
se aktivně zapojil do života lidí, kteří žili před více 
než tisíci lety, putoval historií a dějem Bible. Sou-
částí výstavy je i promítání krátkého fi lmu a ka-
talog. Současně budou probíhat pracovní dílny 
pro děti. Vernisáž výstavy se uskuteční 28. října 
v 17 hodin v Rytířském sále šumperského muzea. 
S hudebním programem se představí skupina 
Avonotaj. Výstava potrvá do 27. listopadu.

Hollarova galerie
▶ 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, 
přispívá k poznání jedné zajímavé, i když méně 
známé kapitole 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. Výstava potrvá do 
2. listopadu. 

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
▶ Výběr z díla Jana Urbana
Výstava představuje 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. Výsta-
va potrvá do 4. ledna 2009.

Galerie mladých
▶ Krajina křesťanské tradice
Fotografi e Jitky Václavíkové zachycují díla lidské-
ho umu a ducha - sochy, boží muka, kříže a další 
sakrální památky, které zušlechťují naši krajinu,  
do níž neodmyslitelně patří jako kulturní památ-
ky a vzácné dědictví naší minulosti. Výstava trvá 
od 9. října do 10. listopadu.
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Přednáškový sál
▶ Úsov v dějinách lesnictví a lesnického vzdě-
lávání
21.10. v 18 hodin, přednáší Zdeněk Doubrav-
ský, historik VM v Šumperku.

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.
V měsíci říjnu je klášterní kostel pro veřejnost 
otevřen pouze při kulturních akcích a slav-
nostních příležitostech.

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.
    

Den vzniku samostatného 
československého státu

V úterý 28. října je muzeum 
otevřeno od 9 do 12 hod. 

Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  ote-
vřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., 
so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Otevírací doba 
Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 
hodin, so 9-13 hodin. V neděli a v pondělí je Ga-
lerie uzavřena. 

Zábřeh
▶ Promenáda s kočárkem a panenkou
Výstava překvapí úctyhodnou sbírkou panenek 
a kočárků paní Jarmily Fichtnerové. Početná 

je kolekce panenek z nejrůznějších materiálů 
- textilu, z papírové masy (tzv. papírmaše), bis-
kvitu, kaučuku, celuloidu  a porcelánu. Většina 
panenek pochází ze 40. let 20. století, ale najde-
me zde i unikát - panenku s porcelánovou hla-
vičkou vyrobenou ze sto let staré formy. Výstava 
potrvá do 6. prosince. 
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského mu-
zea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 
hod., 13-16 hod.

Mohelnice
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové 
soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní 
výstavou roku 2005! 
▶ Osudové osmičky 20. století
Výstava mapuje magické osmičky  v letopočtech 
zlomových událostí českých dějin 20. století 
(1918, 1938, 1948, 1968) tentokrát na Mohel-
nicku a Lošticku. Vernisáž výstavy se uskuteční 
9. října v 17 hodin a výstava potrvá do 6. pro-
since.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-
sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sum-
perk.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 - ilustra-
ce k dílům významných spisovatelů, akvarely 
a tempery, grafi ky a předměty z etnografi cké 
sbírky. Kuriozitou jsou hračky Kašparovy dcery, 
z nichž některé sám zhotovil. V podkroví domu 
je mistrův ateliér. Expozice seznamuje i s histo-
rií Loštic, včetně tragického osudu místní ži-
dovské 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.
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▶ 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 představuje exponáty ze sbírky Jaro-
slava Pospíšila a přiblíží návštěvníkům pestrost 
a proměny uniforem lesníků od konce 19. sto-
letí do současnosti. Komorní výstava instalo-
vaná 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., v říjnu pouze o víkendech, 
a to v době od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

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

otevřeno od 9 do 12 hod. Vstup zdarma
Úsov - v neděli 28. září otevřeno 

od 9 do 12 a od 13 do 16 hod. Vstup zdarma.

Den vzniku samostatného 
československého státu 

Zábřeh, Mohelnice, Loštice - v úterý  28. října 
jsou muzea pro veřejnost otevřena 

od 9 do 12 hod. Vstup zdarma.
Úsov - v úterý 28. října otevřeno 

od 9 do 12 a od 13 do 16 hod. Vstup zdarma.

VÝSTAVNÍ SÍŇ ZAPLNILY SLOHY SEDMI STALETÍ

Vernisáž výstavy Umělecké slohy sedmi staletí uvedla Marie Gronychová, ředitelka VM v Šumperku, 
odborným výkladem doplnila Milena Filipová, obě autorky výstavy. Foto: J. Mašek
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Výstava, která je ve Výstavní síni muzea k vidění do 17. listopadu, představuje další umělecká díla jed-
notlivých slohových období a navazuje na cyklus tří výstav Ars longa-vita brevis, které proběhly v šum-
perském muzeu v letech 2005-2007.  Autor fotografi í: J. Mašek

Socha sv. Alžběty z Javorníku, počátek 16. století, 
zapůjčeno z Vlastivědného muzea Jesenicka. Madona podle Lusa dela Robia, fajáns, 19. století.
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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

V TÝDNU KNIHOVEN 
NEBUDE KNIHOVNA VYBÍRAT POPLATKY ZA UPOMÍNKY

Městská knihovna Šumperk vyhlašuje u příležitosti Týdne knihoven od 6. do 11. října čtenář-
skou amnestii pro všechny čtenáře, kterým byly zaslány jedna nebo i více upomínek, ať již 

z knihovny v ulici 17. listopadu nebo z městské pobočky Sever v Temenické ulici.

V naší databázi registrujeme řadu uživate-
lů, kteří mají dlouho prošlou výpůjční lhůtu 
a půjčené knihy již určitě nepotře-
bují. Buďto zapomněli, nebo se ostý-
chají přijít do knihovny s knihami, 
na které již obdrželi celou řadu upo-
mínek. Přitom na řadu nevrácených 
titulů marně čekají další zájemci. 

Zájmem knihovny je přilákat 
a znovu vyzvat k vrácení zejména 
ty, kteří opakovaně nereagovali na 
upomínky, nicméně  v době amnestie nebu-
de probíhat vůbec žádné inkaso sankčních 

poplatků, vygenerovaných až do data 10.10. 
2008. Současně bude čtenářům, kteří vrátí 

knihy a další půjčené dokumenty 
v týdnu od 6. do 11. října, vymazán 
dluh za upomínku (upomínky) z je-
jich konta. Knihy je možno vrátit 
buď osobně do některé z knihoven                                            
(17. listopadu 6 nebo Temenická 5) 
bez ohledu na to, odkud byly vypůj-
čeny,  nebo je v tomto týdnu vho-
dit do boxu před knihovnou v ulici             

17. listopadu 6 (platí i pro čtenáře, kteří „dlu-
ží“ knihy v knihovně Sever).   -zd-

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6 zve na výstavu
Z jesenických chodníků a stezek - Setkání fotografů

Zahájení výstavy ve čtvrtek 2. října v 16 hodin

Při setkání fotografů Ivo Netopila a Kazimierze Staszkowa a jejich společné cestě na rozhlednu 
Háj v červnu roku 2006 vznikl projekt společné putovní výstavy, která bude prezentovat nejen 
fotografi e těchto dvou autorů, ale také jejich hostů - fotografů jesenických hor z místa, kde se 

výstava právě bude pořádat.  
Na první z těchto výstav, která se koná v šumperské knihovně, představí své fotografi e kromě 

Kazimierze Staszkowa z polské Nysy a Ivo Netopila také dva další šumperští fotografové 
Vojtěch Krejčí a Jan Valchař. 



23

K
N

IH
O

V
N

AKNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Již třetí ročník Klubu podvečerního čtení 
startuje v říjnu v Městské knihovně Šumperk. 
První podzimní setkání dětí, rodičů nebo pra-
rodičů s dětskou literaturou nazvané „Koru-
novace královny Nenudy III.“ proběhne ve 

čtvrtek 2. října v prostorách knihovny Sever 
v Temenické ulici 5.  Součástí slavnostního 
podvečera, který začíná v 17 hodin, bude vy-
hodnocení prázdninových soutěží a křest Klu-
bu podvečerního čtení. -red-

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

JAK ROSTEME S KNIHOU ANEB PROJEKT MOJE KNIHA 
NA SVAZKOVÝCH ŠKOLÁCH ÚDOLÍ DESNÉ

Cílem pořadatelů zajímavého projektu bylo 
přitáhnout žáky k četbě, poskytnout jim mož-
nost realizovat se nejen literárně, ale i výtvarně 
a umožnit jim prožít svých „pět minut slávy“. 
„Tak jako celá odborná veřejnost i my jsme si lá-
mali hlavu nesporným faktem, že mládež v dneš-
ní době málo čte a o knihy nejeví patřičný zájem. 
Přistoupili jsme ale k tomuto problému z opačné 
strany,“ řekla zástupkyně pořadatelů Jana Rozsí-
valová.

Děti měly za úkol vytvořit svou vlastní knihu. 
Záměrně nebyly omezovány rozsahem, tématem 
nebo tím, zda mají být texty původní. Zpočátku 
se spíše počítalo s tím, že žáci si vyberou témata 
podle svých zájmů a vkusu, což znamená, že bu-
dou muset sáhnout po knihách, aby si shromáž-
dili náležité informace. „Ale to by nebyly děti, 
aby opět nepřekvapily svou přirozenou snahou 
vyniknout a svá dílka zpracovaly v některých pří-
padech přímo profesionálně,“ podotkla Rozsíva-
lová. Postupně podle ní vznikaly knihy kreslené, 
převážně na prvních stupních, encyklopedické 
příručky podle zájmů dětí, objevily se i zdařilé 
kompilace oblíbených básní a povídek laděných 
do jednoho stylu či nálady, sborníky jazykolamů, 
citátů, vtipů. Cenným přínosem byly pak původ-
ní básně, příběhy. „V jednom případě jsme mu-
seli vysoce ocenit spisovatelské schopnosti žáka 
osmé třídy, který napsal své vlastní pokračování 

oblíbeného Harryho  Pottera. Absolutním ví-
tězem se pak stala dívenka ze šesté třídy, kte-
rá napsala poutavou a tajemnou historii jejich 
rodinného domu a vytvořila velmi originální 
vazbu,“ prozradila organizátorka.

Soutěž se konala v březnu - Měsíci knihy, vý-
stavy žákovských prací poté proběhly na všech 
třech svazkových školách Údolí Desné. Jména 
výherců i s ukázkami z jejich prací lze nalézt 
na školních webových stránkách www.zspet-
rov.cz (www.petrov.skolydesna.cz). Slavnostní 
vyhlášení výsledků 2. dubna u příležitosti Dne 
dětské knihy v rapotínské škole bylo spoje-
no s uvedením muzikálu  Hunohrad, jenž byl 
zhudebněn a zrealizován opět dětmi na námět 
místní pověsti o vzniku mechových jezírek na 
Rejvízu v podání pěveckého sboru Loučňáček 
ze ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou. Z Rapotína se 
expozice žákovských knih přesunula do Muzea 
ruční papírny ve Velkých Losinách, kde se na 
nějakou dobu stala součástí výstavních prostor. 
Slavnostní vernisáž pro rodiče a širokou ve-
řejnost se uskutečnila 23. dubna u příležitosti 
Světového dne dětské knihy. Další prezentace 
proběhne v Městské knihovně Šumperk u příle-
žitosti Týdne knihoven 2008. Pořadatelé by rádi 
v dalším období rádi zorganizovali tento projekt 
ve větším měřítku a vyhlásili soutěž „Moje kni-
ha“ i pro ostatní školy v regionu.  -zd-

Městská knihovna Šumperk pořádá výstavu dětských prací ZŠ a MŠ údolí Desné 
MOJE KNIHA

Zahájení výstavy: pondělí 6. října v 10 hodin v půjčovně pro mládež.
Účastníci vernisáže se zapojí do celorepublikové akce

Česko čte Čapka, kterou vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků. 
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Ve čtvrtek 6. listopadu bude slavnostním podvečerem v divadle zahájen 4. ročník literárního 
a filmového festivalu Město čte knihu. Pro letošní rok se pořadatelé rozhodli věnovat pozor-

nost literárnímu odkazu a filmovému ztvárnění próz dnes již klasika moderní české literatury 
Bohumila Hrabala.

Orientace na tohoto autora není tak úplně ná-
hodou. Jestliže ještě před několika málo lety byly 
všechny Hrabalovy knihy těžko k mání a čtenáři je 
doslova hltali, dnes vlivem mnoha faktorů a mimo 
jiné také uspě-
chaností doby je 
postoj řady lidí 
k (nejen) této 
osobnosti vr-
cholné literatury 
obdobný. Hrabal? 
Znám. Viděl(a) 
jsem fi lmy, učili 
(učíme) jsme se 
o něm atd……. Využíváme tedy formy festivalu 
a nabízíme obojí - zážitek z četby krásných, las-
kavých i sarkastických, ale vždy moudrých textů 
a projekci fi lmů pěkně pohromadě. 

Na úvodním večeru bude za účasti vzácných hos-
tů a kmotrů knihy pokřtěna kniha Bohumil Hrabal: 
Setkání. Vstup na tento večer je volný, ale prosíme, 
vyzvedněte si včas místenky. Výběr próz Bohumi-
la Hrabala Setkání vydává u příležitosti festivalu 
Město čte knihu opět nakladatelství Pavel Ševčík 
Veduta Štíty s výstižnými ilustračními fotografi emi 
Jindřicha Štreita. Výběr byl veden cílem představit 
Hrabala těm čtenářům, kteří s tímto autorem ještě 
nemají větší čtenářské zkušenosti, anebo si chtějí 
připomenout kratší prózy především z ranného 
- pábitelského období. Tyto texty mohou oslovit 
i starší žáky základních škol a studenty, ale jistě stojí 
za připomenutí všem ostatním. 

Číst se bude každý podvečer opět od 17 hodin 
v kulturních zařízeních města, a to s jedinou vý-
jimkou - happeningem, který se uskuteční v sobotu 
a bude spojen s jízdou vlakem a čtením v hospodě 
U tygra (v Loučné nad Desnou)... Přehlídka fi lmů 
představí díla inspirovaná Hrabalovou prózou ze 
staršího období - Perličky na dně, Ostře sledované 
vlaky, Skřivánci na niti, Slavnosti sněženek, Příliš 
hlučná samota, ale také nejnovější fi lm Jiřího Men-

zela Obsluhoval jsem anglického krále. Na jednot-
livé čtecí podvečery budou opět navazovat fi lmová 
představení. Po zkušenostech z minulých let se však 
pořadatelé rozhodli posunout čas většiny fi lmů, aby 

byl vytvořen ča-
sový prostor pro 
literární podvečer 
a alespoň krátká 
přestávka mezi 
dvěma produk-
cemi. Také letos 
připravujeme bo-
nus ve formě ve-
čera málo známé 

poezie Bohumila Hrabala v podání Aleše Kauera 
(pátek).

Součástí festivalu bude výstava Ostře sledovaný 
Hrabal ze sbírek Národního muzea fotografi e v Jin-
dřichově Hradci, která se bude konat v klášterním 
kostele Zvěstování Panny Marie. Zájemcům z řad 
návštěvníků výstavy bude nabídnuta možnost pro-
jekce fi lmu Olgy Sommerové Požehnaný prokletý 
básník Bohumil Hrabal (DVD).

Na uspořádání festivalu se opět podílí řada po-
řadatelů a partnerů - město Šumperk, knihovna, 
DDM Vila Doris, kino OKO, Divadlo, Vlastivědné 
muzeum, Dům kultury, Gymnázium, Obchodní 
akademie. Pořadatelé doufají, že kromě hlavních 
akcí proběhne řada dalších aktivit, například ve ško-
lách, klubech a podobně. Kniha Setkání bude opět 
k dispozici školám a nabídnuta zájemcům, kteří se 
přihlásí ke spolupráci s pořadateli festivalu, do kavá-
ren, klubů, kulturních a společenských  organizací.

Místenky na zahajovací večer festivalu si mů-
žete rezervovat nebo vyzvednout v knihovně 
v ul. 17. listopadu 6. Podrobný program bude na 
webu festivalu www.mestocteknihu.cz a v příš-
tím čísle. Z. Daňková

▲ Výběr próz Bohumila Hrabala Setkání doprová-
zejí výstižné ilustrační fotografi e Jindřicha Štreita.
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V rámci projektu Klubu dětských knihoven 
Kde končí svět proběhlo letos již osmé pasová-
ní rytířů Řádu krásného slova. Konalo se Jičíně 
- v rámci festivalu Jičín město pohádky. Podle 
hlasování dětských čtenářů jsou vždy navrženi 
spisovatelé a interpreti, podle výsledků soutěže 
Kde končí svět děti. Mezi rytíře krásného slova  
už patří známé osobnosti, jako jsou například 
Zdeněk Svěrák, Jiří Žáček, Ivona Březinová, 
Libuše Šafrámková či Jiří Lábus, kteří si letoš-
ní pasování nenechali ujít a do Jičína za dětmi 
přijeli.

V letošním roce byli na nádvoří jičínského 
zámku povýšeni do rytířského stavu mimo jiné 
spisovatelka Martina Drijverová a Libuše Ha-
velková. Mezi čtrnácti dětmi z celé republiky 
svůj rytířský slib do rukou samotného Albrech-
ta z Valdštejna složila v pátek 12. září i čtenářka 
Městské knihovny Šumperk, studentka Gymná-

zia Martina Štarhová. Na slavnostní pasování ji 
do Jičína doprovodili členové klubu Knižníků 
Milan Pospíšek a Verča Říhovská. -zd-

Studentka šumperského Gymnázia Martina Štar-
hová složila svůj rytířský slib do rukou samotného 
Albrechta z Valdštejna.  Foto: archiv

VILA DORIS

Každé pondělí od 15 do 16.30 hodin v AD na 
„Komíně“
Keramika pro veřejnost - volná keramická 
tvorba
Informace Ivana Šilhanová tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  
 Vstupné 50 Kč

Každé úterý od 17 do 18.30 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

Každou středu 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

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

Pondělí 29. září od 15 do 18 hodin v MC na 
„Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  
 Vstupné 30 Kč

Sobota 4. října  start u Vily Doris od 7 do 10 
hodin
Pochod po šumperském psaníčku - Memori-
ál Josefa Janků 15. ročník
Cíl v místě startu do 18 hodin, pěšky na trasy 
10, 15, 25, 35 a 50 km, na kole trasa 40 km, při 
dobrém počasí občerstvení (opékání špekáčků 
na trase pochodu v rámci startovného); odmě-
na: pamětní list a příležitostné razítko v cíli, 
volný vstup na rozhlednu na Háji; akci pořádá 
KČT odbor Šumperk + Značkaři Šumperk + 
DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk, infor-
mace Jaroslav Ondráček, tel.č. 583 214 214, 
602 766 411, ondracek@doris.cz. 
 Startovné: členové KČT a děti 20 Kč, 
 ostatní 25 Kč
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Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.    Vstupné 30 Kč

Pátek 10. října od 16 do 18 hodin v AD na „K“
Šperkařská artedílna - výroba náušnic, korálků 
a jiné bižuterie. Informace Zuzana Vavrušová, tel.
č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
Vstupné 20 Kč + penízky za spotřebovaný materiál  

Středa 15. října od 18.30 hodin v sále  Vily Doris
V rámci cyklu Via Lucis „Oživlá čára“ - setkání 
s vynikající českou režisérkou Michaelou Pa-
vlátovou
Součástí večera bude i projekce krátkých fi lmů, 
vstupenky je možno objednat u Petra Konupčíka 

tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
 Vstupné 50 Kč

Sobota 18. října od 13 do 17 hodin v AD na „K“
Zapomenutá řemesla - Hřebenový stávek
Tkaní na hřebenovém stávku, který můžeme za-
půjčit, Lektor Hana Krausová, možnost využití 
v hodinách VV a PV, s největší pravděpodobnos-
tí budou akreditovány, informace Ivana Šilhano-
vá, tel.č. 583 285 623, 731 610 036, silhanova@
doris.cz.    Vstupné 280 Kč /osoba

Pondělí 20. října 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  

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

„OŽIVLÁ ČÁRA“ 
setkání s vynikající českou režisérkou Michaelou Pavlátovou

středa 15. října v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Součástí večera bude i projekce krátkých fi lmů

Výtvarnice, režisérka a animátorka Michaela Pavlátová absolvovala roku 1987 VŠUP, ateliér 
animovaného fi lmu. Její animované fi lmy získaly řadu prestižních mezinárodních ocenění, roku 

1993 byla za animovanou grotesku Řeči, řeči, řeči (1991) nominována na Oscara. Dále realizovala 
animovaný fi lm Repete (1995), oceněný na Berlinale 1995 Zlatým medvědem v kategorii 

krátkých fi lmů, a společně s Pavlem Kouteckým variace na vztahové téma Až na věky (1998). 
V roce 2000 debutovala v hraném fi lmu povídkou Absolutní láska z povídkového snímku Praha 

Očima. V roce 2001 zaujala svým dokumentárním fi lmem O babičce. Na konci devadesátých 
let pobývala v USA, kde pracovala jako režisérka ve studiu Wild Brain. Věnuje se i pedagogické 
činnosti, učila v Praze na FAMU a VŠUP, v San Franciscu a na Harvardu. V roce 2003 natočila 
fi lm Nevěrné hry, který byl oceněn Zvláštní cenou poroty na Mezinárodním fi lmovém festivalu 
v San Sebastianu. Její poslední animovaný fi lm Karneval zvířat získal v roce 2006 hlavní cenu 
Grand Prix na Mezinárodním festivalu animovaného fi lmu v Třeboni a Grand Prix v Espinhu 

(Španělsko).
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 
Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Irea, s.r.o., 

Petr Waniek, rozvoz květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké práce, Ruční 
papírna Velké Losiny a.s., Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín s.r.o., Urdiamant 

s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, 
Salón Zdena - Ruda nad Moravou.
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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

Středa 22. října 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, 
zvukové nahrávky, zpracování videa z digitální 
kamery, tvorba prezentace, informace Bronislav 
Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavru-
sa@doris.cz.  Kurzovné 1300 Kč

Pátek 24. října od 16 do 18 hodin v MC na „K“
DÝŇOVÝ ŠKAPULÍŘ
Výroba lampiček a větrníků (s sebou kulatou 
krabičku od sýrů),
PROCHÁZKA S LAMPIČKAMI - CESTA ZA 
DÝŇOVÝM TAJEMSTVÍM v 18.30 hodin, 
informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  
 Vstupné 50 Kč

Sobota 25.října od 10 do 12 hodin, od 14 do 18 
hodin na „K“
Dýňobraní 
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.

Středa 29. října od 9 do 12 hodin na „K“
Dýňové prázdniny - výtvarné tvoření a hraní 

Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.

Čtvrtek 30. října 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@do-
ris.cz.  Vstupné 50 Kč

Pátek 31. října od 15 do 18 hodin v AD na „K“
Výtvarný pátek - Zdobené květináče, ubrous-
ková technika
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz. 
 Vstupné 30 Kč

Sobota 1. listopadu až neděle 2. listopadu
Mistrovství Olomouckého kraje v deskových 
hrách - Osadníci z Katanu, Blokus, Puzzle;
Každý den od 9 hodin zahájení, v 10 hodin za-
hájení her a ukončení v 17:00 hod.; Komín; 1.11. 
v sobotu Osadníci a Puzzle; 2.11. v neděli Blokus; 
vítězové postupují do fi nálového klání v Praze 
29.11. 2008; informace Jaroslav Ondráček, tel.č. 
583 214 214, 602 766 411, ondracek@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, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 
(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 
(Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.
cz, http://www.doris.cz

Chcete si s námi zacvičit?
Asociace Sport pro všechny připravila pro rok 2008/2009 následující cvičení:

6. ZŠ, Šumavská ul. 
Ženy (bodybuilding), cvičitelka Alena Kroupová, každé pondělí 19.30-20.30 hod. * Ženy starší, cvičitelka 

Alena Hájková, každý čtvrtek 18-19 hod.

1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše
Ženy, cvičitelka Dagmar Vágnerová, každé úterý 18.30-19.30 hod. * Muži mladší a dorostenci, cvičitel 

Jiří Strachoň, každé úterý 19.30-21 hod. * Muži mladší, cvičitel Jaroslav Navrátil, každý čtvrtek 19.30-21 hod.

5. ZŠ, Vrchlického ul.
Muži starší, cvičitel Jaroslav Navrátil, každé pondělí 20-21.30 hod.

Bližší informace podají cvičitelé v tělocvičnách.  
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
Středa 1. října od 16 hodin v herně TTC
Stolní tenis 
Pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! Vstup volný 

    
Středa 1. října od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM 
Základy uměleckých řemesel
Jmenovky, drobné obrázky, šperky, technika pra-
vého smaltu na plechu.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 2. října od 15 hodin v dílně DDM
Chcete stavět modelovou železnici?
Rady a nápady.             Vstup volný  
   
Pátek 3. října od 17 do 18 hodin v sále DDM
Step pro začátečníky
Pro děti od 8 let. Informace V. Formánková, tel.č. 
604 614 104.   

Sobota 4. října od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
DDM
Keramika pro každého  Vstupné 50 Kč

Sobota 4. října od 9 do 14 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Smalty - technika pravého smaltu na plechu. 
 Vstupné 50 Kč

Úterý 7. října od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže
Od 15 let.  Vstup volný

Středa 8. října od 15.30 hodin v klubovně DDM
Hádanky, křížovky, hlavolamy pro děti  
 Vstup volný
   
Středa 8. října od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel 
Malování na sklo a porcelán + karomail. Tech-
nika pravého smaltu na plechu, malování na hr-
níčky, svícínky, láhve a sklo + technika falešného 
smaltu. S sebou hrníček, láhev... nebo cokoli, co 
chcete pomalovat, možno dozdobit, skleněné po-
lotovary.  Vstupné 50 Kč

Sobota 11. října od 9 do 11 hodin v DK Zábřeh
Sobotní aerobik pro ženy
Informace V. Formánková, tel.č. 604 614 104.

Úterý 14. října od 15 hodin v dílně DDM
Modelářství
Rady a nápady pro kluky modeláře.   Vstup volný
   
Středa 15. října od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel 
Vitrážky a lampičky technikou Tiff any, s sebou 
skleněné střepy nebo polotovary, případně po-
malované sklo.  Vstupné 50 Kč 

Čtvrtek 16. října od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro začátečníky
Pro děti od 7 let. Vstup volný

Sobota 18. října  od 8.30 hodin v DK Šumperk
Den zdraví pro ženy č. II
Informace J. Knápková, tel.č. 777 652 073, V. For-
mánková, tel.č. 604 614 104.  

Sobota 18. října od 10 hodin u KD v Bratrušově 
Orienťák  pro veřejnost i registrované závod-
níky 
Trať pro veřejnost P4 délky 3,0 km; rodiče s dět-
mi HDR délky 2 km. Přihlášky: lucruza@email.
cz; do 12.října; tel.č.777 655 223, podrobné in-
formace na stránkách závodu http://ksu.cz/zavo-
dy/08/10_18/.

Pondělí 20. října od 15.30 do 17 hodin na mini-
golfu na hradbách
Minigolf, hry, křížovky pro děti
Tradiční luštění křížovek a hlavolamů na ne-
tradičním místě spojené s hrou minigolfu. Sraz 
v DDM U radnice.  Vstupné za minigolf

Středa 22. října od 16 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout
Stolní tenis pro zájemce, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný 
 
Středa 22. října od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
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Základy uměleckých řemesel
Linoryt. Tvorba razítek a šablon + kašírování, 
tvorba matrice pro tisk na textil, papír, dřevo + 
příprava krabiček a dalších polotovarů na další 
kurz. S sebou zbytky lina,věci na potisk nebo pří-
pravu na příští kurz.        Vstupné 50 Kč

Sobota 25. října od 9 do 15 hodin v ateliéru DDM
Šití waldorfských panenek
Informace Petra Ungrová, tel.č. 776 320 991, Ro-
mana Večeřová, tel.č. 777 216 332,  waldorfska.al-
ternativa@seznam.cz, romana.vecerova@seznam.
cz, Petra.Ungrova@seznam.cz.
 Kurzovné 100 Kč + materiál

Neděle 26. října od 15 hodin na základně DDM 
Krásné - lom

Podzimní slavnost
Žlutá, oranžová, rudá … . Barvy podzimu, jenž 
nás obdarovává plody. Informace R. Večeřová, 
tel.č. 777 216 332, waldorfska.alternativa@se-
znam.cz, romana.vecerova@seznam.cz.

Středa 29. října od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel 
Krakerování a decoupage. Dekorování krabiček, 
rámečků, květináčů….. S sebou dřevěnou kra-
bičku, prkénko, rámeček…, na decoupage mož-
né i tričko nebo tašku.  Vstupné 50 Kč

Bližší informace: Dům dětí a mládeže u radni-
ce, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz. 

KINO OKO

MÁJ                                                                                       
Úterý 30. září a středa 1. října jen v 17.00 hodin
ČR, 2008, 76 minut, od 12 let, širokoúhlý, fi lmová báseň
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

STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY                                    
Úterý 30. září, středa 1. října jen v 18.30 hodin
USA, 2008, 98 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky, sci-fi 
Galaxií se šíří ničivá vlna Klonových válek a udatní rytíři řádu Jedi dělají všechno proto, aby znovu na-
stolili mír a pořádek. Animovaný snímek, jehož děj je situovaný mezi Epizody II. a III.  Vstupné 75 Kč

SIROTČINEC                                                                    
Úterý 30. září a středa 1. října jen ve 20.15 hodin
Mexiko, Španělsko, 2007, 105 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky, horor
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

VESMÍRNÍ OPIČÁCI                                  Hrajeme pro děti                     
Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4. a neděle 5. října jen v 16.30 hodin
USA, 2008, 80 minut, rodinný animovaný fi lm v českém znění
Kosmické dobrodružství tří opičáků, kteří jsou vysláni na záchrannou misi, aby zachránili život míru-
milovných obyvatel jedné vzdálené planety. Komedie pro celou rodinu.  Vstupné 75 Kč
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O V sobotu 4. a v neděli 5. října v 16.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro 

nejméně tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je 55 Kč na osobu. Za finanční dar na tato před-
stavení děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk.

DĚTI NOCI                                            Karlovy Vary 2008                                                   
Čtvrtek 2. října jen v 18.00 hodin, pátek 3., sobota 4. a neděle 5. října jen v 18.00 a v 19.45 hodin, 
pondělí 6., úterý 7. a středa 8. října jen v 18.00 hodin
ČR,  2008, 80 minut, od 15 let
Martha Issová a Jiří Mádl v hlavních rolích tragikomedie o hledání přátel i smyslu života v non-
stopech nočního Karlína. Mádl a Issová si odnesli z Karlových Varů ceny za herecké výkony. 
Dále hrají Jan Dolanský, Kristýna Nováková, David Novotný a další. Režie: Michaela Pavlátová. 
 Vstupné 80 Kč

12                                                Artvečer - Filmový klub                                                           
Čtvrtek 2. října jen v 19.30 hodin
Rusko 2007, 159 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Nikita Michalkov se nechal inspirovat klasickým dramatem 12 rozhněvaných mužů a natočil 
vlastní, politicky aktualizovanou verzi, v níž dvanáctičlenná porota před vynesením rozsudku 
zkoumá víc, než jen důkazy o vině čečenského chlapce.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

ROLLING STONES                                                                                  
Pondělí 6. a úterý 7. října jen ve 20.00 hodin
USA, Velká Británie, 2007, 108 minut, mládeži přístupný, titulky, hudební film
Martin Scorsese shromáždil tým oscarových kameramanů a spolu s nimi vytvořil unikátní doku-
ment z broadwayského koncertu Rolling Stones.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

POKÁNÍ                                                                                                     
Středa 8. října jen ve 20.00 hodin
USA, Velká Británie, Francie, 2007, 122 minuty, od 15 let, titulky, romance, drama                                                                                      
O vině a svědomí… Strhující milostná romance natočená podle knihy Iana McEwana. V hlav-
ních  rolích Keira Knightleyová a James McAvoy.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

CESTA DO STŘEDU ZEMĚ                                                                    
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11. a neděle 12. října jen v 17.00 hodin, pondělí 13., úterý 14. a středa 
15. října jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 95 minut, od 12 let, titulky, dobrodružný
Film inspirovaný stejnojmenným románem Julese Verna, jehož hlavní hrdinové německý mine-
ralog Liddenbrock a jeho synovec Axel putují do jícnu islandské sopky, kde objeví zakonzervo-
vaný prehistorický svět… V hlavní roli Brendan Fraser. Příjemná triková oddychovka.  
 Vstupné 70 Kč 

NESTYDA                                             PREMIÉRA!                                                      
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11. a neděle 12. října v 18.45  a ve 20.15 hodin, pondělí 13., úterý 14. 
a středa 15. října jen ve 20.00 hodin 
ČR, 2008, 88 minut, od 15 let, komedie
Neromantická komedie o lásce a sexu natočená podle románu Michala Viewegha režisérem Ja-
nem Hřebejkem. Hrají Jiří Macháček, Emília Vašáryová, Pavel Liška, Pavel Landovský, Nina 
Divíšková, Roman Luknár a další.  Vstupné 80 Kč
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Čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18., neděle 19., pondělí 20., úterý 21. a středa 22. října jen v 18.00 hodin, 
USA, 2008, 108 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky, muzikál, komedie
Idylický řecký ostrov, půvabná Amanda, která má těsně před svatbou, její potrhlá matka a tři poten-
ciální otcové a nesmrtelná ABBA…Milý a vtipný příběh postavený na základech písniček skupiny 
ABBA slibuje největší fi lmovou pohodu letošního roku. V hlavních rolích Meryl Streepová, Pierce 
Brosnan, Colin Firth a Amanda Seyfried.  Vstupné 80 Kč

TROPICKÁ BOUŘE                                                                           
Čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18., neděle 19., pondělí 20., úterý 21. a středa 22. října jen ve 20.00 hodin
USA, 2008, 103 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky, komedie
Bláznivá komedie Bena Stillera o tom, jak se zvrhlo natáčení jednoho válečného velkofi lmu, během 
něhož se rozmazlení herci dostali do skutečného válečného konfl iktu, je přehlídkou originálních fórů, 
nadsázky a skvělých hereckých výkonů. Komedie, která patří mezi nejvtipnější hollywoodské trháky 
posledních let. Hrají Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., Nick Nolte a další. Režie Ben Stiller. 
 Vstupné 80 Kč

KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY                                        
Čtvrtek 23. října jen v 16.15 hodin, pátek 24., sobota 25., neděle 26., pondělí 27., úterý 28. a středa         
29. října jen v 16.30 hodin
ČR, 2008, 80 minut, rodinný fi lm, animovaná komedie
Staré pražské legendy ožívají pod režijním vedením výtvarníka a kameramana Jana Tománka. Hlav-
ními hrdiny fi lmu jsou vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká koza, kteří se připletou ke stavbě 

Hřebejkovu neromantickou komedii Nestyda uvádí kino Oko od 9. října.
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O Karlova mostu, vzniku Orloje, k příběhu Fausta, jejich kroky zkříží i kat Mydlář a spát jim nedá ani 

pověstný chlupatý duch.  Vstupné 75 Kč, děti do 12 let 60 Kč
Za fi nanční dar v podobě slevy pro děti děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk

HELLBOY 2: ZLATÁ ARMÁDA                                                        
Čtvrtek 23. října jen v 17.45 hodin, pátek 24., sobota 25. a neděle 26. října jen ve 20.15 hodin 
USA, 2008, 120 minut, od 12 let, titulky, akční, komiks
Největší komiksový sympaťák všech dob je zpátky a s ním  lepší triky, větší výprava a zástupy nádher-
ných originálních monster. Režie Guillermo del Toro.  Vstupné 75 Kč

ABSURDISTÁN                       Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 23. října jen ve 20.00 hodin
Německo, 2007, 88 minut, od 12 let, titulky
Nebude voda, nebude sex… Kdesi v poušti mezi Evropou a Asií leží vesnice, v níž muži fi losofují 
a ženy pracují… Absurdní komedie o „válce pohlaví“, k níž došlo proto, že muži nebyli ochotni opravit 
místní vodovod, byla uvedena i na letošním karlovarském festivalu.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

POLOČAS ROZPADU                                                                             
Pátek 24., sobota 25. a neděle 26. října jen v 18.00 hodin
Slovensko, 2007, 106 minut, od 15 let, slovenské znění, tragikomedie
Černá komedie ze současné Bratislavy, jejímž hlavním hrdinou je čtyřicátník Viktor, propadající citu 
k mladé dívce, zatímco jeho žena hledá pomoc na těch nejbizarnějších místech… V hlavních rolích 
Táňa Pauhofová a Ján Króner.  Vstupné 75 Kč

KATYŇ                                                                                                     
Pondělí 27. října jen v 18.00 hodin, úterý 28. října jen ve 20.00 hodin
Polsko, 2007, 126 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky, drama
Příběh o zločinu, který měl zůstat zapomenut. Slavný polský režisér Andrzej Wajda ve svém posled-
ním fi lmu zpracoval jednu z nejtemnějších událostí polských dějin: masakr polských vojáků a civilistů, 
který provedla sovětská tajná policie NKVD v roce 1940. Film byl v roce 2008 nominován na Oscara 
v kategorii nejlepší neanglicky mluvený fi lm.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

DISASTER MOVIE                                                                                  
Pondělí 27. října jen ve 20.15 hodin, úterý 28. října jen v 18.00 hodin
USA, 2008, 90 minut, mládeži přístupný, titulky, parodie
Parodie na katastrofi cké fi lmy od scénáristů a producentů SCARY MOVIE.  Vstupné 75 Kč

DŽEMFEST 2008
V rámci letošního Džemfestu uvedou jeho pořadatelé dvě exkluzívní předpremiéry českých hudeb-
ních fi lmů :
PÍSNIČKÁŘ, KTERÝ NEZEMŘEL
Středa 29. října jen v 18.00 hodin
ČR, USA, 2007, 62 minuty, projekce z DVD
Američan Th omas Hasler, nemanželský syn slavného písničkáře Karla Hašlera se v dokumentu Josefa 
Lustiga a Marka Jíchy vydává do Čech, aby se něco dozvěděl o svém otci. Doprovázen spisovatelem 
Arnoštem Lustigem navštíví místa spojená s Hašlerovým životem a s jeho tvorbou. Hrají Th omas 
Hasler, Arnošt Lustig, Zdeněk Svěrák a další. 
PROJEKCE SE OSOBNĚ ZÚČASTNÍ REŽISÉR FILMU JOSEF LUSTIG.  Vstupné 50 Kč



ČESKÁ RAPUBLIKA
Středa 29. října jen ve 20.00 hodin 
ČR, 2008, 87 minut
První celovečerní fi lm o českém rapu. Tři přední čeští rappeři, deset skladeb a deset živých, někdy 
i živelných fi lmových situací… Ve fi lmu vystupují Orion, James Cole, Hugo Toxx, Hana Hegerová 
a další, hudba PSH, Supercroo, Indy & Wich + LA4.  Vstupné 70 Kč
SPOLEČNÉ VSTUPNÉ NA OBA FILMY 100 Kč
 
ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK                                        
Čtvrtek 30. října jen v 18.00 hodin, pátek 31. říjen, sobota 1. a neděle 2. listopadu jen v 17.30 hodin
USA, 2008, 113 minut, od 12 let, titulky, komedie
Adam Sandler v hlavní roli komedie o příslušníkovi izraelského protiteroristického komanda, který 
předstírá vlastní smrt, aby se mohl stát kadeřníkem v New Yorku…  Vstupné 75 Kč

STRACH(Y) ZE TMY                 Artvečer - Filmový klub                                                    
Čtvrtek 30. října jen ve 20.00 hodin
Francie, 2007, 85 minut, mládeži přístupný, animovaný, černobílý
Šest nejlepších současných francouzských výtvarníků a animátorů vdechlo život svým nočním 
můrám. Jejich propletené příběhy tvoří dohromady dílo, jaké jste ještě neviděli… 
 Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
BATHORY                                           
Pátek 31. října, sobota 1. a neděle 2. listopadu jen v 19.30 hodin
SR, ČR, UK, HU, 2007, 140 minut, od 15 let, širokoúhlý, české znění, historický, dobrodružný
Historický velkofi lm Juraje Jakubiska. UVÁDÍME NAPOSLEDY !  Vstupné 80 Kč

Připravujeme na listopad: Zrcadla, Přehlídka fi lmů v rámci festivalu Město čte knihu, věnovaná Bo-
humilu Hrabalovi, Návrat čápů, Madagaskar 2, Anglické jahody, Matka Tereza, Quantum of Solace, 
Páter Pio, Malé oslavy, Vy nám taky, šéfe! Filmový klub: Po svatbě, Nadine

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 představení. Vstupenky na všechna říjnová představení jsou v prodeji od 1. října 2008.

Kino Oko nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů 
i projekci reklamních videoklipů. V případě zájmu vám zprostředkujeme výrobu diapozitivů 
i klipů. Větší obraz, vyšší kvalita a dobré ozvučení ! Cena za projekci diapozitivu je 1.500,- Kč 

na měsíc, cena za projekci videoklipu 2.500,- Kč na měsíc. 
Bližší informace na telefonu 583 212 000.

Průměrná měsíční návštěva kina je 6000 diváků.
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