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Divadlo Šumperk a  místní Dům 
kultury pořádají v červnu již tradičně 
festival profesionálních divadel známý 
jako Divadlo v  parku. Jeho dvaadva-
cátý ročník proběhne od  čtvrtku 11. 
do  neděle 14. června a  všechna před-
stavení bude od  deváté večerní hostit 
letní scéna v Sadech 1. máje, za nepříz-
nivého počasí pak šumperské divadlo.

Ve čtvrtek 11. června si budou moci 
diváci vyčistit hlavu s komedií Kolega 
Mela Gibsona, v  níž září Martin 
Trnavský z  brněnského Divadelního 
spolku Frída. Komorní příběh pro 
jednoho herce začíná ve chvíli, kdy je 
hlavní hrdina, druhořadý herec pro-
vinčního divadla, zatčen za  loupežné 
přepadení banky a  vyslýchán policií. 
Za  necelou hodinu a  půl povypráví 
svůj příběh, v němž se dozvíme nejen 
o jeho pohnutém hereckém i osobním 
životě, ale i jak se jednou setkal v leta-
dle z Kanady do Frankfurtu s Melem 
Gibsonem a  to jej zasáhlo na  celý 
život. 

Trevor a  Nina jsou manželský pár 
z  vyšší newyorské společnosti. On je 
prominentní gynekolog, ona majitelka 
a šéfkuchařka vyhlášené italské restau-
race. Jejich manželství však nelze po-
kládat za ideální - vlastně je to hotové 
peklo na zemi, se kterým nelze jen tak 
skoncovat. Může za to předmanželská 

smlouva, jež obsahuje maličký do-
datek: ten z  manželů, jenž prokáže 
tomu druhému nevěru, může požádat 
o  rozvod a  zůstane mu veškerý maje-
tek. Vánoční večírek, který manželé 
pořádají, se tak promění v  rozvodové 
bitevní pole, kde se bojuje zbraněmi 
nejtěžšího kalibru… Tolik nástin mra-
zivé komedie Když se zhasne, s  níž 
v pátek 12. června přijede do Šumperka 
pardubické Divadlo do Houslí.

O den později, v sobotu 13. června, 
zavítá na šumperskou letní scénu br-
něnské divadlo tří hereček, Daniely 
Zbytovské, Barbory Seidlové a Nikoly 
Zbytovské, MALÉhRY. Přiveze ko-
medii o  tom, jak se na  jedné straně 
viditelně prospěšná idea může v  ru-
kou „nepravých“ stát pastí pro ty 
slabší, hledající. Děj hry Biostory 
je zasazen do  prostředí fiktivního 
Bio-kurzu, na  němž se setkávají tři 
ženy – výživová poradkyně na  ma-
teřské dovolené, zubní hygienistka 
a psychiatrička.

Dvaadvacátý ročník Divadla v parku 
uzavře v neděli 14. června úderem de-
váté večerní domácí soubor. Ten le-
tos nastudoval pod vedením režiséra 
Romana Groszmanna komedii Raye 
Cooneyho 1 + 1 = 3, jež vypráví pří-
běh manželské nevěry, která se vzpírá 
svému prozrazení.            -zk-

Již podeváté se mohou příznivci 
klasické vážné hudby těšit na festival 
Klášterní hudební slavnosti. Kromě 
řady lákavých koncertů letos pořa-
datelé nabízejí možnost zakoupení 
vstupenek on-line na  webových 
stránkách festivalu.

Od  28. června do  12. července 
se v  sedmi městech a  obcích pře-
vážně Olomouckého, ale také 
Pardubického a  Moravskoslezského 
kraje uskuteční devět koncertů. Ten 
zahajovací se v  neděli 28.  června 
ponese v  klášterním kostele 
v  Šumperku ve  velmi svátečním 
duchu. „Ve  spolupráci s  cyklem 
Klasika Viva oslavíme společně 
patnáct let šumperských koncertů, 
takže jsme připravili pro naše příz-
nivce hudební lahůdku. Historicky 
poprvé provedeme v  Šumperku ba-
rokní operu,“ uvedl ředitel festivalu 
Roman Janků. Operu skladatele 

Giuseppe Scarlattiho Armida na-
studuje pro festival soubor Musica 
Florea. Taneční složka pak bude 
v režii souboru Hartig, jenž se spe-
cializuje na  rekonstrukce dobových 
tanců. 

Na  červencových koncertech 
pak vystoupí Doležalovo kvarteto 
a  Valérie Zawadská, soubor Linha 
Singers, houslista Pavel Šporcl, ky-
tarista Libor Janeček a  Komorní 
filharmonie Pardubice s  dirigen-
tem Marko Ivanovičem. Podrobný 
program, včetně povídání o  jed-
notlivých účinkujících, lze nalézt 
na  stránkách festivalu www.klaster-
nihudebnislavnosti.cz. Na nich si lze 
on-line rezervovat či přímo zakoupit 
vstupenky na koncerty. Pro ty, kteří 
jich chtějí navštívit více, navíc při-
pravili pořadatelé cenově zvýhod-
něné balíčky, jež lze koupit pouze 
na uvedené webové adrese.         -zk-

Letní scéna ožije Divadlem v parku

Konec června, to jsou Klášterní hudební slavnosti

Pětapadesátiletý Spirituál kvin-
tet nabídne ve  čtvrtek 4. června 
ve  velkém sále šumperského 
Domu kultury celovečerní recitál. 
Zazní během něj všechny zásadní 
písně z bohaté historie kapely. 

Foto: archiv

Soubor Musica Florea se zaměřuje 
na dobovou interpretaci. 

Foto: -ms-



Mimoni

Dítě číslo 44V čem jste se, dámy, vdávaly…Hasiči – pracovitost, statečnost, obětavost

Sedmero krkavců

Pojďte, děti, budeme si hrát!

Poutník: Nejlepší příběh Paula CoelhaLáska šílená

KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Hasiči – pracovitost, statečnost, 
obětavost. 130 let od  založení župní 
hasičské jednoty č. VII pro severní 
Moravu 
Výstava bude zahájena 4. 6. v 17 hod. 
a potrvá do 30. 9.

Galerie Šumperska
▶ Šperkovnice šumperského muzea
Výstava trvá do 7. 6.
▶ Pojďte, děti, budeme si hrát! 
Výstava bude zahájena 16. 6. v 9 hod. 
a potrvá do 30. 9. 

Hollarova galerie
▶ Ohrožené rostliny střední Moravy
Výstava trvá do 28. 6.

Rytířský sál 
▶ V čem jste se, dámy, vdávaly… 
Výstava trvá do 30. 8.

Stálá expozice 
▶ Příroda a  dějiny severozápadní 
Moravy

Galerii mladých 
▶ Moje místo pro setkávání 
Výstava z  pravidelného setkávání  
seniorů se studenty ze SZŠ Šumperk  
a  SŠSPS Zábřeh doplněná o  práce žáků 
ZUŠ Šumperk, projekt „Vzpomínková 
fotokniha“. Výstava bude zahájena 12.  6. 
ve 14 hod. a potrvá do 12. 7.
Bližší informace: VM Šumperk,  
Hl. třída 22, tel. č.: 583 363 070, tel., fax: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: út−ne 9–12 hod., 12.30-
17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: 
út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 hodin. 

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI▶ DEN BLBEC 
Německo, komedie, akční, krimi
1. 6. v 17.30 hod. ▶ DÍTĚ ČÍSLO 44 
USA, drama, thriller
1. 6. v 19.45 hod., 2.−3. 6. v 17.15 hod.▶ SAN ANDREAS
USA, dobrodružný, katastrofický
2. 6. ve 20 hod.▶ STÁLE SPOLU
ČR, dokumentární
3. 6. ve 20 hod.▶ SEDMERO KRKAVCŮ 
 
ČR, SR, pohádka, fantasy
4.−5. 6. v  15.30 hod. a  v  17.30 hod., 
6.−7. 6. v 15.30 hod., 8.−9. 6. v 17 hod., 
10. 6. v 17.30 hod., 12.−14. 6. v 15.30 hod., 
20. 6. v 16 hod., 21. 6. v 15.30 hod.
4. 6. a 5. 6. je vstupné 100 Kč pro ro-
diče s dětmi.*▶ ŠPIÓN 
USA, komedie, akční
4.−6. 6. v 19.30 hod., 7. 6. v 17.30 hod., 
9. 6. v 19 hod., 16. 6. ve 20 hod.▶ SLEPÁ
Norsko, drama
10. 6. v 19.30 hod.▶ INSIDIOUS 3: POČÁTEK 
USA, horor
6. 6. v 17.30 hod., 7. 6. ve 20 hod., 
8. 6. v 19 hod.▶ ŽIVOT JE ŽIVOT 

ČR, komedie
10. 6. v 15.30 hod., 13. 6. ve 20 hod.
Vstupné senioři 60 Kč ▶ JURSKÝ SVĚT
USA, akční, dobrodr., sci-fi, thriller
11.−17. 6. v 17.30 hod.▶ AVENGERS: AGE OF ULTRON

USA, akční, dobr., sci-fi
11. 6. ve 20 hod.▶ KRÁLOVA ZAHRADNICE 
VB, drama, komedie, romantický
12. 6. ve 20 hod.▶ ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
Austrálie, sci-fi, akční, dobr., thriller
14. 6. (3D) a 15. 6. (2D) ve 20 hod.▶ LÁSKA ŠÍLENÁ
Rakousko, Lucembursko, Německo, 
histor. drama
17. 6. ve 20 hod.▶ ANDÍLEK NA NERVY 
ČR, komedie, rodinný
18.−19. 6. v 16 hod., 20. 6. v 18 hod., 
21. 6. v 17.30 hod, 22.−24. 6. v 17 hod., 
27. 6. v  17.30 hod., 28. 6. v 19.30 hod., 
29.−30. 6. v 17.30 hod.▶ ODEBRAT Z PŘÁTEL 
USA, horor, thriller
18.−19. 6. v 18.15 hod., 
22.−23. 6. v 19.15 hod.▶ JURSKÝ SVĚT   
USA, akční, dobrodr., sci-fi, thriller
18. 6. ve 20 hod., 26. 6. v 19.30 hod.▶ POUTNÍK: NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH 
PAULA COELHA
Brazílie, životop. drama, hudební
19. 6. ve  20 hod., 21. 6. v  19.45 hod., 
24. 6. v 19.15 hod.▶ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL 
Z OKNA A ZMIZEL 
Švédsko, dobr. komedie, drama
19. 6. ve 21 hod.▶ HODINOVÝ MANŽEL 

ČR, komedie
20. 6. ve 21 hod.▶ MIMONI
USA, animovaný, komedie, rodinný
25.−30. 6. v 15.30 hod.▶ MIMONI
USA, animovaný, komedie, rodinný
25. 6. v 17.30 hod.

▶ SEJMI PREZIDENTA 
Finsko, VB, Německo, akční, dobr.
25. 6. v 19.30 hod., 26. 6. v 17.30 hod., 
27. 6. v 19.45 hod., 28. 6. v 17.30 hod.▶ VINCENTŮV SVĚT 
USA, komedie
29.−30.6. v 19.45 hod.
Bližší informace: Kino Oko, Masa-
rykovo nám. 3, tel. č.: 583  212  000, 
program na  internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, změna programu 
vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D 
projekce. *Za  finanční dar děkujeme 
firmám SHM, s.r.o., a  PLATIT a.s. 
Šumperk. Pozor − rezervace a prodej 
vstupenek přes internet na  webových 
stránkách kina. Předprodej v pokladně 
denně od  14 hodin. Přijímáme pla-
tební karty. Platnost rezervací vstu-
penek hodinu do začátku představení. 
Změna programu vyhrazena!

Dům kultury

▶ Spirituál kvintet
4. 6. od 19 hod. ve velkém sále DK 
▶ Mikulov baví Šumperk
6. 6. od 19 hod. ve velkém sále DK 
Akce s degustací vín s Cimbálovou mu-
zikou Podluží
▶ 4TET
12. 6. od 19 hod. ve velkém sále DK 

DIVADLO V PARKU
▶ Divadelní spolek Frída: Kolega 
Mela Gibsona 
11. 6. od 21 hod. na letní scéně (event. 
divadlo)
One man show Martina Trnavského 
▶ Divadlo Do Houslí: Když se zhasne 
12. 6. od 21 hod. na letní scéně (event. 
divadlo)
▶ Divadlo MALÉhRY: Biostory 
13. 6. od  21 hod. na  letní scéně (event. 

3D

3D, ČZ

3D, ČZ

3D/2D

Artvečer − FK 

Artvečer − FK 

Artvečer − FK 

Artvečer − FK 

Letní kino – Točák 

Letní kino – zahrada kina 

Hrajeme pro děti 3D, ČZ

Hrajeme pro seniory 

Hrajeme pro děti

Hrajeme pro děti, ČZ



Házená Fotbal Aquacentrum Benátky

Sejmi prezidenta Čertův švagr 1 + 1 = 3 Ivana Kubová – „Grafika“

SPORTOVNÍ SERVIS

divadlo)
▶ Divadlo Šumperk: 1+1=3 
14. 6. od 21 hod. na letní scéně (event. 
divadlo)
▶ L´ETNO 
26. 6. od  19 hod. na  nádvoří H-clubu 
(v  případě deště uvnitř), 27. 6. od 
20 hod. v Music Machine
Přehlídka etno & world music a alter-
nativní kultury 

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
▶ KHS: G. Scarlatti – Armida
28. 6. od 20 hod. v klášterním kostele
Účinkují Musica Florea a  soubor 
Hartig.
▶ KHS: Pavel Šporcl 
7. 7. od 20 hod. v klášterním kostele
Houslový virtuóz uvede pořad Pocta 
Paganinimu.

D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123 
videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č.: 
583  214  276, tel./fax: 583  214  287, před-
prodej vstupenek tel.č.: 583 214 279 (od 14 
do  18 hod.), www.dksumperk.cz, www.
bluesalive.cz. Změna programu vyhrazena!

Divadlo Šumperk

▶ O pejskovi a kočičce 
3. 6. v 10 hod.   
▶ Slepice
4. 6. v 17 hod.  
▶ Čertův švagr 
9. 6. v 10 hod. 
Divadlo v parku na letní scéně 
(event. divadlo)
▶ Divadelní spolek Frída Brno: Ko-
lega Mela Gibsona 
11. 6. ve 21 hod.  
▶ Divadlo Do Houslí Pardubice: Když 
se zhasne
12. 6. ve 21 hod.  
▶ Divadlo MALÉhRY Brno: Biostory
13. 6. ve 21 hod.  
▶ Divadlo Šumperk: 1+1=3  
14. 6. ve 21 hod. 

▶ 3. akademie Veselé školky Šumperk
18. 6. v 16 hod
Přehlídka kroužků pro děti  
▶ Norway Today
25. 6. v 19 hod., Hrádek, Studio D123
▶ 23. Hrádek pro krále aneb 
Pocta Billie Holidayové
26. 6. v 19.30 hod.

Teens Jazzband Velké Losiny 
▶ Velká čertovská „show“ na pře-
hradě Krásné
27. 6. v 16 hod.
Na motivy pohádky Čertův švagr  
Informace o  vstupenkách získáte v  di-
vadle na tel.č. 583 214 062, 731 655 847. 
Další informace na  www.divadlo-
sumperk.cz. Předprodej vstupenek 
v  pokladně divadla Po–Pá vždy od  15 
do  18  hodin nebo hodinu před začát-
kem představení. Změna programu 
vyhrazena!

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Ivana Kubová (*1961) − „Grafika“ 
Vernisáž proběhne 3. 6. od 18 hod., vý-
stava potrvá do 26. 6.
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 
583 214 276

Jižní křídlo Domu kultury 
▶ „Cesty“ Výstava dětí a  maminek 
z výtvarných kroužků výtvarného cen-
tra střediska volného času U  Radnice 
trvá do 14. 6.
▶ Výstava prací žáků ZUŠ Šumperk 

Vernisáž proběhne 15. 6. v 17 hod., vý-
stava potrvá do 31. 8.

Divadlo Šumperk
▶ „Divadlo očima dětí“ Obrázky 
z  pohádek, které děti v  divadle vi-
děly během této sezony, výstava trvá 
do 30. 6.
▶ Výstava děl uměleckých škol 
AVE ART Ostrava a  Střední školy 
obchodu, gastronomie a  designu 
PRAKTIK s.r.o. Olomouc. 
V prostorách divadla.
Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 
583 214 061.

Městská knihovna
▶ Eliška Maradová − „Burundi − 
za  vůní kávového zrna a  za  mozoly 
rukou, co jej vypěstovaly“ 
Prodejní výstava fotografií trvá 
do 17. 6.
▶ Kazimierz Stazskow – „65“ – STÁLE 
NA CESTĚ 
Výstava fotografií bude zahájena 18. 6. 
v 17 hod.
Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 
tel.č. 583  214  588, knihovna Sever, 
Temenická 5, www.knihovnaspk.cz.

MŠ, dopr. volných míst

školy, dopr. volných míst

D, VK
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Házená

Mladší dorost
6. 6. v 9.30 hod. na hřišti „TS“ 
TJ Šumperk – Nové Veselí „B“  
Bližší informace: www.hazenasum-
perk.cz, tel.č.: 583  213  003, e-mail: tj-
-sumperk@quick.cz, „G“ = gymnázium, 
„TS“ = Tyršův stadion.

Fotbal

Muži KP
14. 6. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk – Konice
Dorost U19
7. 6. od 14 hod. na „TS“ 
Šumperk – Havlíčkův Brod
Dorost MSDD
6. 6. od 10.15 hod. a od 12.15 hod. na „TS“
Šumperk B – Slezská Opava
Žáci U15 + U14 
6. 6. od 15.15 hod. a od 17 hod. na „TS“
Šumperk – 1. HFK Olomouc
Žáci U13 + U12
14. 6. od 12 hod. a od 13.30 hod. na „TS“ 
Šumperk – Sigma Olomouc
Starší přípravka U11 + U10

7. 6. od  9 hod. a  od  11 hod. na  „TS“ 
Šumperk – 1. HFK Olomouc
Bližší informace: www.fotbal-sumperk.cz, 
„TS“ = Tyršův stadion, „UT“ = umělá 
tráva na hřišti u 4. ZŠ.

Americký fotbal

7. 6. ve 13.45 hod. na „TS“ 
Šumperk Dietos − Vysočina Gladiators 
20. 6. ve 13.45 hod. na „TS“ 
Šumperk Dietos − Přerov Mammoths 
Bližší informace: www.dietos.cz, tel.č.: 
583 213 003, „TS“ = Tyršův stadion.

Aquacentrum  
na Benátkách

Pondělí  6.00–8.00  17.00–21.00
Úterý  6.00–8.00 12.00–21.00
Středa  6.00-8.00  17.00–21.00
Čtvrtek  6.00–8.00  12.00–21.00
Pátek  6.00–8.00  12.00–21.00
Sobota  10.00–21.00
Neděle  10.00–21.00
Bližší informace: tel.  č.: 583  214  295,  
www.aquacentrum.net, každé pondělí 
od 12.00 do 15.00 probíhá plavání vy-
hrazené pouze pro seniory.

Informační centrum Šumperk
Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000
E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz
Otevírací doba: 

Pondělí 13.00−17.00, úterý–pátek 
8.00−17.00, sobota 9.00−13.00



Šumperk – Živá brána Jeseníků. Informační servis s kulturní, sportovní a společenskou nabídkou města, www.sumperk.cz. Vychází jednou měsíčně. Zdarma. Náklad 
15 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel. č.: 724 521 552, 583 214 193, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz.  
Grafické zpracování: FTV - production. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta. K dispozici i v informacích 
Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

vlastně jejím volným pokračováním a  nepochybně 
najde své čtenáře,“ soudí Daňková. Kniha „Putování 
k horské chatě Paprsek na starých pohlednicích a fo-
tografiích“ ukazuje historický vzhled oblíbených 
turistických horských center, jako jsou Staré Město, 
Branná, Ostružná, Ramzová, Petříkov a  další obce 
Staroměstska. Některé z  dobových snímků přitom 
veřejnost uvidí poprvé. Publikaci vydává již tradičně 
nakladatelství Pavel Ševčík - Veduta Štíty a zájemci si 
ji mohou na Paprsku zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Kniha se pokřtí na  Paprsku v  sobotu 20. června. 
Akci zahájí v pravé poledne velkolosinský Old Time 
Jazzband, křest je naplánován na 12.15 hodin a lou-
čenská kapela zde bude hrát do  druhé odpolední. 
Příležitostné razítko a  účastnický list pak mohou 
zájemci získat od  10 do  14 hodin. „Pro ty, kteří si 
netroufnou dorazit pěšky nebo na kole, opět vypra-
víme autobus. Zájemci se mohou přihlásit v  půj-
čovně pro dospělé v  knihovně v  ulici 17. listopadu, 
případně telefonicky na  čísle 583  283  138,“ dodává 
ředitelka knihovny. Autobus podle ní odjíždí v 9 ho-
din z autobusového nádraží a předpokládaný příjezd 
do Šumperka je do 17 hodin.                   -zk-

SPOLEČNOST

Již šestý ročník akce nazvané Pradědovy letokruhy 
chystají Klub českých turistů ve  spolupráci se SVČ 
Doris a šumperskou Městskou knihovnou. Proběhne 
v sobotu 20. června a jeho dějištěm bude opět horská 
chata Paprsek.

Název akce si pořadatelé „vypůjčili“ od  Miluše 
A.  Šajnohové. Právě její sbírka básní nazvaná 
Pradědovy letokruhy se v  červnu v  roce 2010 
na Paprsku křtila. „V dalších letech jsme zde předsta-
vili tři publikace, loni to přitom byla kniha Zdeňka 
Gáby a  Petra Možného Králický Sněžník a  okolí 
na starých pohlednicích a fotografiích. Akce zamýš-
lená původně jako jednorázová se tak stala součástí 
turistické a  kulturní nabídky začínajícího léta,“ říká 
ředitelka knihovny Zdeňka Daňková. 

A křtít se bude i letos. „Loňskou publikaci Zdeňka 
Gáby a  Petra Možného uvítali všichni milovníci 
zdejšího kraje. Letošní titul od  stejných autorů je 

Již dvě desítky let funguje na  základní škole 
ve Sluneční ulici divadlo s dětským  souborem. Nese 
příznačný název Divadélko na  Sluneční a  v  tam-
ním souboru Slunečník hrají místní školáci. Ti letos 
na jaře dostali ke kulatým „divadelním“ narozeninám 
dárek v  podobě zrekonstruovaných prostor někdej-
šího kinosálu. Odehrávají se v něm nejen představení, 
ale také hudební recitály, besedy, přednášky i prezen-
tace spojené s promítáním.

U zrodu Divadélka na Sluneční stála kantorka Eva 
Šalková, která během dvaceti let nadchla pro tento 
„kumšt“ mnohé ze svých žáků a  jejich rodiče, kteří 
pomáhají se šitím kostýmů a vytvářením kulis. V sou-
časnosti přitom do  Slunečníku dochází deset dětí 
z druhých až pátých tříd. Ty v  rámci školního roku 
nastudují obvykle dvě maximálně čtyřicetiminutové 
hry. Jejich vděčnými diváky jsou nejen spolužáci, 
ale také děti z místních „mateřinek“ a ostatních zá-
kladních škol. „Podařilo se nám navázat spolupráci 
s  divadlem a  v  červnu pozveme profesionální herce 
na  derniéru hry Závist klepe na  dveře, s  níž jsme 
se mimo jiné představili letos v dubnu na přehlídce 
ŠPEK. Odehraje se ve středu 10. června od 16 hodin,“ 
říká Eva Šalková.

Někdejší kinosál, který je bezbariérově přístupný 
bočním vchodem v  přízemí a  v  němž se divadelní 
představení odehrávají, prošel letos na  jaře rekon-
strukcí. Rozšířilo se jeviště, vyměnily opony, přibyly 
„propadlo“ a  jevištní technika. Plně ozvučený sálek, 
do kterého se vejde sto patnáct diváků, je navíc vy-
baven dvěma mixážními pulty, dataprojektorem 
a  projekčním plátem. „Nechceme zůstat jen u  diva-
delních představení, ale naším cílem je tento prostor 
co nejvíce využívat a  nabídnout široké veřejnosti,“ 
podotýká ředitel školy Hynek Pálka. Už v  neděli 
5. června zde tak od  sedmé podvečerní vystoupí 

v  pořadu složeném z  písní Hany Hegerové kytaris-
tka a  zpěvačka Hana Burešová. Doprovodí ji známí 
šumperští hudebníci – Pavel Dokoupil na  basu, 
Hanka Nieuwenhuizen na  klávesy a  Iva Smýkalová 
na housle. Vstupné na první hudební akci ve zrekon-
struovaném divadélku je dobrovolné.

Od září pak chtějí ve Sluneční škole pořádat pra-
videlná hudební setkání všech, kteří mají rádi ne-
přeberné množství českých písniček nejrůznějších 
žánrů. „Trampské a  táborové písničky jsou nepo-
chybně českým fenoménem. Při nezávazném „mu-
zicírování“ se budou moci pobavit všichni zájemci, 
kteří si přinesou kytaru či jiný hudební nástroj nebo si 
budou chtít jen tak chvilku zazpívat s dětmi i dospě-
lými,“ plánuje ředitel školy a dodává, že „amatérští“ 
muzikanti a  zpěváci se budou scházet ve  škole pod 
Hájem pravděpodobně každý poslední čtvrtek v mě-
síci od 17 do 18 hodin. „Bližší informace budou k dis-
pozici na  stránkách školy www.slunecniskola.cz již 
koncem letních prázdnin,“ uzavírá Pálka.                  -zk-

Někdejší kinosál se proměnil v divadlo. 
Foto: -zk-

Publikace „Putování k horské chatě Paprsek na 
starých pohlednicích a fotografiích“ je dílem 
Petra Možného a Zdeňka Gáby.

Divadélko na Sluneční oslavilo dvacetiny

Prohlídkové okruhy městem – Procházka 
z 13. do 21. století, Kde žily čarodějnice a Zrození 

„Malé Vídně“ – a Rozhledy z radniční věže 
probíhají v červnu od pondělí do neděle vždy 

od 9 do 15 hod. Prohlídky začínají po zakoupení 
vstupenky na stanovišti průvodců v suterénu 
radnice (vchod od morového sloupu) každou 
lichou hodinu u Lavičky vzkazů před radnicí. 

Rozhled z věže je každých 30 minut od stanoviště 
průvodců v suterénu radnice.

Expozice Čarodějnické procesy v tzv. 
Geschaderově domě v Kladské ulici 1 je v červnu 

otevřena denně od 9 do 15 hod. Podrobnosti 
na www.sumperk.cz v sekci Turista – Volný čas, 

podsekci Atraktivity.

Letní podvečerní čas přímo vybízí ke  společným 
setkáním. Šumperská nokturna již po několik let na-
bízejí taková zastaveníčka – s hudbou, s přáteli, s in-
terprety, jejichž výběr není vázán žádným pravidlem. 
Tyto letní koncerty si již za řadu let našly své poslu-
chače pro svůj charakter a  neopakovatelnou atmo-
sféru usínajícího dne, vedoucí ke ztišení a rozjímání 
o křehkosti okamžiku.

Na  prvním koncertu letošního „minifestiválku“ 
přivítáme v  pondělí 8. června mladé šumperské in-
terprety – Komorní sbor a  Kytarový soubor ZUŠ 
a dva nadějné muzikanty Tomáše Žůrka a Ladislava 
Mlčocha, kteří za klavírního doprovodu Petra Vočka 
přednesou Dvojkoncert F-dur od Františka Vincence 
Kramáře. 

Druhý večer bude ve středu 10. června patřit mi-
lým hostům – Pěveckému sboru Šternberk, který nás 
provede hudbou různých žánrů a období.

Poslední večer v  pátek 12. června svou hudbou 
naplní Kytarový orchestr ZUŠ  Zábřeh. Naplní nás 
nevšedním zážitkem poslechu dvanácti kytar, kytaro-
vého dua i sólových výstupů. Koncerty začínají vždy 
ve 20.30 hodin.     V. Rozehnal

Šumperská nokturna rozezní 
Kostelní náměstí

Na Paprsku se během Pradědových letokruhů opět pokřtí kniha


