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Andělé doprovázejí turisty na stezce ze Šumperka 
do Rejchartic, umělci chystají Andělárium

Klášterní kostel hostí výstavu  
Uniting Hands – Podejme si ruce

Klášterní hudební slavnosti 
startují v neděli 28. června

Největší hvězdou festivalu bude v  letošním roce houslista Pavel Šporcl. 
V  úterý 7. července zahraje v  Šumperku sólový program nazvaný „Pocta 
Paganinimu“.                      Foto: archiv

Čtyři andělské bytosti od  za-
čátku června „doprovázejí“ tu-
risty na trasách mezi Šumperkem 
a Rejcharticemi.                 Foto: -tw-

V červenci a srpnu se veřejnosti opět 
otevře kostel Zvěstování Panny Ma-
rie. Přístupný k  volným prohlídkám 
bude za  dobrovolné vstupné každý 
den od  9  do  15 hodin. V  jeho boční 
kapli je nově instalována výstava, kte-
rou Šumperk připravil ve  spolupráci 
se slovenským partnerským městem 
Prievidza.

Výstava obrazů nese název „Uniting 
Hands“ s českým podtitulem „Podejme 
si ruce“ a  jejím autorem je v  Prievi-
dzi dobře známý výtvarník, grafik, 
designér a  galerista roman turcel. 
Jedná se o  sestavu devatenácti obrazů 

stylizovaných rukou, jež jsou věnovány 
slavným světovým osobnostem. Ně-
které z  nich, například režisér Miloš 
Forman, zpěvák Peter Dvorský, zpěvák 
Sting nebo Dalajlama, vepsaly do  ob-
razu svá poselství.

Výstava je k vidění do 31. srpna. Bě-
hem celých prázdnin na ní návštěvníci 
mohou vyplnit anketní lístky a  no-
minovat tak jakoukoliv osobnost ze 
Šumperka. Samotný roman turcel pak 
z návrhů jednu vybere a namaluje po-
dle ní dvacátý obraz do série. Ten bude 
slavnostně odhalen během ukončení 
výstavy na konci srpna.         -red-

Vytvoření galerie pod širým nebem 
nazvané Andělárium podporuje už 
druhým rokem šumperská radnice. 
Originální umělecká díla ozvláštní tzv. 
Andělskou stezku vedoucí ze Šum-
perka přes loni zrealizovaný Čarovný 
les a  Tulinku do  rejchartického údolí. 
Čtyři první andělé ji přitom „zdobí“ 
od začátku června. Další, které vznik-
nou během červencového prvního 
oficiálního sochařského sympozia 
„Andělárium – galerie pod širým ne-
bem 2015“, se sem přestěhují příští rok.

Tvůrci neobvyklého projektu, který 
v  loňském roce zaštítilo občanské 
sdružení Obnova kulturního dědictví 
údolí Desné, by tak rádi do  podhůří 
Jeseníků přilákali milovníky umění 
i  přírodních krás. Šumperk tuto ini-
ciativu podpoří darováním kmenů 
stromů na  výrobu soch a  finančním 
příspěvkem ve výši osmdesát tisíc ko-
run, které má na tento účel vyčleněné 
v  rozpočtu. Se stejnými částkami pak 
mohou tvůrci projektu počítat i v ná-
sledujících třech letech. 

„Rádi bychom vytvořili unikátní 
uměleckou sbírku dřevěných soch 
a  současně zhodnotili městské po-
zemky a  stávající turistické stezky,“ 
říká mluvčí projektu a  umělecký řez-
bář Tomáš Wurst. Myšlenka uspořádat 
první sochařské sympozium se zrodila 
již před pěti lety, poprvé se ale uskuteč-
nilo v roce 2013. Romana Krestýnová, 

Tomáš Wurst, Marek Suchan a  Jiří  
Račák se nechali inspirovat překrás-
nou krajinou a loukami v Rejcharticích 
natolik, že přizvali ke  spolupráci další 
kolegy řezbáře a sochaře. „Oslovili jsme 
i  rejchartické  domorodce, kteří se pro 
náš projekt upřímně nadchli. A o pod-
poru nad touto bohulibou činností 
jsme požádali faráře a  našeho kama-
ráda Milana Palkoviče z  Velkých Lo-
sin, který přislíbil patronát a duchovní 
a  teoretické vedení, abychom netápali 
v dané andělské symbolice. V jeho po-
jetí je anděl poslem krásy,“ připomíná 
začátky projektu Wurst, který spolu 
s  dalšími sochaři a  řezbáři založil za-
čátkem roku Spolek Artibi.

Pokr. na zadní straně

Již podeváté se mohou příznivci 
klasické vážné hudby těšit na hudební 
festival Klášterní hudební slavnosti. 
Pro letošní ročník připravili pořadatelé 
nejen mnoho lákavých koncertů, ale 
také možnost zakoupit vstupenky po-
hodlně z  domova on-line 
na  webových stránkách 
festivalu www.klasternihu-
debnislavnosti.cz.

Od 28. června do 12. čer- 
vence se v  sedmi měs-
tech a  obcích převážně 
Olomouckého, ale také 
Pardubického a Moravsko-
slezského kraje uskuteční 
devět koncertů. Záštitu 
nad festivalem převzal ná-
městek hejtmana Olomouckého kraje 
Radovan Rašťák a  šumperský starosta 
Zdeněk Brož.

Zahajovací koncert festivalu v  ne-
děli 28. června v  klášterním kostele 
v  Šumperku se ponese ve  velmi svá-
tečním duchu. „Ve  spolupráci s  cyk-
lem koncertů Klasika Viva oslavíme 
společně patnáct let koncertů v Šum-
perku. V této souvislosti jsme připra-
vili pro všechny příznivce hudební 
lahůdku. Historicky poprvé prove-
deme v  Šumperku barokní operu,“ 
říká ředitel festivalu Roman Janků. 
Operu skladatele Giuseppe Scarlattiho 

Armida nastuduje pro festival soubor 
Musica Florea pod vedením Marka  
Štryncla, který se zaměřuje na  dobo-
vou interpretaci. Taneční složka pak 
bude v  režii souboru Hartig, jenž se 
pod vedením Heleny Kazárové spe-

cializuje na  rekonstrukce 
dobových tanců. V  hlav-
ních pěveckých rolích 
se představí sopranistky 
Alice Martini a  Lucie 
Rozsnyó a  tenorista Jaro-
slav Březina. 

Koncertem v  sobotu 
4. července v  sále KKC 
Rapotín uctí pořadatelé 
hudebního génia čes-
kého skladatele Antonína 

Dvořáka. V  komponovaném pořadu 
zazní Smyčcový kvartet č. 10 Es dur 
„Slovanský“ a Smyčcový kvartet č. 12 
F dur „Americký“. Večer zpestří čtení 
výňatků z  Dvořákova životopisu 
a  korespondence. Skladby Antonína 
Dvořáka zahraje světově uznávané 
Doležalovo kvarteto a  mluveným 
slovem večer provede přední česká he-
rečka Valérie Zawadská.

Na  dalších dvou koncertech vystoupí 
mimořádné vokálně instrumentální tě-
leso, které si v loňském roce připomnělo 
již padesát let své existence, soubor Linha 
Singers.                  Pokr. na zadní straně



Domácí péče

Dáma ve zlatémV čem jste se, dámy, vdávaly…Hasiči – pracovitost, statečnost, obětavost

Pírkovo dobrodružství

Pojďte, děti, budeme si hrát!

Daleko od hlučícího davuSlow West

KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Hasiči – pracovitost, statečnost, 
obětavost. 130 let od  založení župní 
hasičské jednoty č. VII pro severní 
Moravu 
Výstava trvá do 30. 9.

Galerie Šumperka
▶ Pojďte, děti, budeme si hrát! 
Herna trvá do 30. 9. 

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

Hollarova galerie
▶ Háčkovaný svět tradic 
Sbírka panenek Barbie v  háčkova-
ných šatech z  dílny S. Mecerodové 
a K. Citové. Výstava bude zahájena 2. 7. 
v 9 hod. a potrvá do 15. 9.
▶ Sanatorka. Domovem tisíce dětí – 
domovem lásky 
Výstava bude zahájena 16. 7. v 18 hod. 
a potrvá do 6. 9.

Stálá expozice 
▶ Příroda a  dějiny severozápadní 
Moravy

Galerie mladých 
▶ Moje místo pro setkávání 
Výstava z  pravidelného setkávání se-
niorů se studenty ze  SZŠ Šumperk 
a SŠSPS Zábřeh, doplněná o práce žáků 
ZUŠ Šumperk, trvá do 12. 7.

Akce
▶ Prázdninový den v muzeu 
29. 7. od  9 do  16 hod., stanoviště se 
soutěžemi inspirovanými aktuálními 
výstavami, ve  spolupráci s  Hasičským 

záchranným sborem Olomouckého 
kraje, územním odborem Šumperk.
Bližší informace: VM Šumperk, Hlavní 
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  hodin, 12.30–17 hodin. Otevírací 
doba Galerie Šumperska: út–ne 
9–12 hodin, 12.30–17 hodin. 

Kino Oko
Digitální 3D kino podle standardu DCI▶ MIMONI  Hrajeme pro děti, ČZ
USA, anim. komedie, rodinný
1. 7. v  15.30 hod., 2.–4. 7. v  16 hod.,  
5. 7. v 15.45 hod., 6.–9. 7. v 15.30 hod., 
17. 7. v 15.30 hod.▶ ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA  3D 
Austrálie, sci-fi, akční, dobr., thriller
1. 7. v 17.30 hod.▶ DÁMA VE ZLATÉM  Artvečer - FK
USA, Velká Británie, drama
1. 7. ve 20 hod.▶ MÉĎA 2  
USA, komedie
2.–5. 7. ve 20 hod., 6.–8. 7. v 17.30 hod.▶ VINCENTŮV SVĚT  
USA, komedie
5. 7. v 17.45 hod., 7. 7. ve 20 hod. ▶ ŽIVOT JE ŽIVOT  
ČR, komedie
2.–4. 7. v 18 hod., 6. 7. ve 20 hod.

▶ BÍLÝ BŮH  Artvečer - FK
Maďarsko, Německo, Švédsko, drama
8. 7. ve 20 hod.▶ TERMINÁTOR GENISYS  
USA, sci-fi, akční, thriller, dobrodružný
11. 7. a 13. 7. ve 20 hod., 15. 7. v 17.30 
hod., 23. 7. ve 20 hod.▶ SLOW WEST 
Velká Británie, Nový Zéland, akční, 
thriller, western
9. 7. ve  20 hod., 10. 7. v  18.15 hod., 
22. 7. ve 20 hod.▶ TERMINÁTOR GENISYS  3D
USA, sci-fi, akční, thriller, dobrodružný
9. 7. v  17.30 hod., 10. 7. ve  20 hod., 
12. 7. v 17.30 hod., 14. 7. v 17.30 hod.▶ PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ   

Hrajeme pro děti, 3D, ČZ
Francie, animovaný, rodinný
11.–12. 7. v 15.30 hod.
Vstupné pro rodiče s dětmi 110 Kč*▶ DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU  
USA, Velká Británie, drama
11. 7. v  17.30 hod., 12. 7. ve  20 hod., 
13. 7. v 17.30 hod., 14. 7. ve 20 hod.▶ JURSKÝ SVĚT  3D, ČZ
USA, akční, dobr., sci-fi, thriller
13.–15. 7. v 15 hod.▶ SBOHEM JAZYKU  Oslava 5 let 
od digitalizace Oka, Artvečer – FK, 3D
Francie, drama, experimentální
15. 7. ve 20 hod.▶ DOMÁCÍ PÉČE  
ČR, komedie, drama
16. 7. v 17.30 hod., 17.–19.7. ve 20 hod., 
20.–21.7. v 18 hod., 22. 7. v 15.30 hod.  ▶ ANT-MAN  3D, ČZ
USA, akční, sci-fi
16. 7. v 19.30 hod., 17. 7. v 17.30 hod., 
18. 7. v 15.30 hod., 19. 7. v 17.30 hod., 
20.–21. 7. v 15.30 hod., 22. 7. v 17.30 hod.▶ METALLICA: THROUGH THE NEVER  

3D, Oslava 5 let od digitalizace Oka
USA, akční, hudební

18. 7. v 18 hod.▶ OVEČKA SHAUN VE FILMU  
Hrajeme pro děti, ČZ

VB, Fr., anim., komedie, dobr., rodinný
19. 7. v 15.45 hod.
Vstupné pro rodiče s dětmi 70 Kč*▶ ANT-MAN  
USA, akční, sci-fi
20.–21. 7. ve 20 hod. ▶ V HLAVĚ + předfilm LÁVA   

3D, Hrajeme pro děti, ČZ
USA, animovaný, komedie, rodinný
23. 7. v  15.15 hod., 24.–26. 7. v  15.30 
hod., 27.–28. 7. v  15.15 hod., 29. 7. 
v 15.30 hod.▶ BOJOVNÍK  
USA, sportovní, drama
23. 7. v 17.30 hod., 24. 7. ve 20 hod.▶ PAPÍROVÁ MĚSTA  
USA, mysteriózní
24.–26. 7., 29. 7. v 17.45 hod.▶ BEZ KALHOT XXL  
USA, komedie
25.–28. 7. ve 20 hod.▶ ANT-MAN ČZ 
USA, akční, sci-fi
27.–28. 7. v 17.30 hod.▶ EX MACHINA  Artvečer - FK
USA, Velká Británie, drama, sci-fi, 
thriller
29. 7. ve 20 hod.▶ V HLAVĚ + předfilm LÁVA   

Hrajeme pro děti, ČZ
USA, animovaný, komedie, rodinný
30.–31. 7. v 15.45 hod.▶ IRACIONÁLNÍ MUŽ  
USA, mysteriózní
30.–31. 7. v 18 hod.▶ MISSION: IMPOSSIBLE – NÁROD 
GRÁZLŮ  
USA, akční, dobrodružný, thriller
30.–31. 7. ve 20 hod.
Bližší informace: Kino Oko, Masa-
rykovo nám. 3, tel. č.: 583  212  000, 

Bezplatné vstupy a změna  
otevírací doby ve státní svátky

V neděli 5. 7. bude VM otevřeno 
pouze od 9 do 12 hod.,  

vstup zdarma.
V pondělí 6. 7. bude VM  

mimořádně otevřeno od 9 do 12 hod., 
vstup zdarma.



program na  internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, změna pro-
gramu vyhrazena, ČZ = české znění, 
3D = 3D projekce. *Za  finanční 
dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., 
a  PLATIT  a.s. Šumperk. Pozor: re-
zervace a  prodej vstupenek přes in-
ternet na  webových stránkách kina. 
Předprodej v pokladně denně od 14 ho-
din. Přijímáme platební karty. 
Platnost rezervací vstupenek hodinu 
do  začátku představení. Změna pro-
gramu vyhrazena!

Dům kultury

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
▶ G. Scarlatti: Armida
28. 6. od 20 hod. v klášterním kostele
Zahajovací pořad 9. ročníku KHS
▶ Pavel Šporcl: Pocta Paganinimu
7. 7. od 20 hod. v klášterním kostele
▶ Komorní filharmonie Pardubice: 

F. Schubert – Nedokončená, L. van 
Beethoven – Osudová
12. 7. od 20 hod. v klášterním kostele

D 123
Každý pátek a sobotu 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 hodin), www.dksumperk.
cz, www.bluesalive.cz. Změna programu 
vyhrazena!

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Lenka Falušiová – „Duch místa“, 
čárový lept
Výstava bude zahájena 1. 7. a  potrvá 
do 3. 8.
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel. č.: 
583 214 276

Jižní křídlo Domu kultury 
▶ Výstava prací žáků ZUŠ Šumperk
Výstava trvá do 31. 8.

Městská knihovna
▶ Kazimierz Stazskow – „65“ – STÁLE 
NA CESTĚ 
Výstava fotografií trvá do 2. 9.
Bližší informace: ul. 17. listopadu 
6, tel. č.: 583  214  588, knihovna 
Sever, Temenická 5, www.knihovna-
spk.cz.

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.

Bratrušovské koupaliště

Pondělí–neděle  9.00–19.00
Bližší informace: tel. č.: 583  214  295, 
www.aquacentrum.net.

Ant-man V hlavě KHS: Musica Florea Lenka Falušiová – „Duch místa“

SPOLEČNOST

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

J&G Společnost se změnila ve spolek Jokes&Games

Slova Jokes a Games už v minulosti 
představovala pro děti prvního stupně 
základních škol zábavu, soutěže a  po-
bavení. A právě ony se zasloužily o nové 
pojmenování J&G Společnosti, jež až 
do  nedávna působila pod „střechou“ 
základní školy v  ulici Dr.  E. Beneše. 
Začátkem května ji převzalo pod „svá 
křídla“ Středisko volného času Doris.

J&G Společnost se od  „Jedničky“ 
odtrhla začátkem května. Stávající „de-
váťáci“, kteří v  čele s  Jakubem Glozou 
akce a  zábavy pro mladší spolužáky 
pravidelně připravovali, totiž školu 
opouštějí. Vyvstala tak otázka, kdo by 
spolek teenagerů, kteří mají zájem dělat 
něco pro ostatní, mohl zastřešit. „Řešili 
jsme to několik měsíců. V  mé hlavě 
vznikaly různé nápady, až jsem na-
konec oslovil SVČ Doris. Po  několika 

schůzkách s paní ředitelkou jsme se do-
mluvili, a tak právě ‚Doriska‘ bude or-
ganizací, která si nás ‚vezme na triko‘,“ 
řekl zakladatel spolku Jakub Gloza.

V souvislosti s přesídlením známé „to-
várny na zábavu“ proběhlo hned něko-
lik změn, jež nezůstaly bez povšimnutí 
fanoušků a  podporovatelů. „Změnili 
jsme název a  také logo. A  společnost 
se stěhuje na ‚Komín‘, kde bude působit 
od září. Webové stránky a naši maskoti 
již změnou prošli,“ popsal Jakub. Vzá-
pětí připomněl, že celá společnost se 
přejmenovala na  spolek Jokes&Games.  
„Jelikož jsme chtěli zachovat aspoň 
z části předchozí sedmiletou práci, roz-
hodli jsme se název nezměnit úplně, ale 
pouze odkrýt zkratku J&G,“ prozradil 
mladý organizátor akcí.

Logo nového spolku se již dětem 
a  rodičům představilo během dubna, 
viselo totiž jako „neznámý útvar“ 
na  budově „Jedničky“ a  na  budoucím 
sídle – na „Komíně“. „Naše logo je mo-
derní, hravé a pro nás charakteristické – 
rozesmáté puzzle, které pochází z dílny 
brněnského grafika,“ podotkl Jakub.

Kromě loga představil spolek také 

nové maskoty, jež jsou dílem šumper-
ského malíře Petra Válka. Ten stávající 
maskoty překreslil a dal jim nový vzhled. 
Tvorby webu www.jokesgames.cz se pak 
zhostil Jakub Gloza sám, který o spolu-
práci s „Jedničkou“ i přes nové zázemí 
přijít nechce. „Jednička mi během těch 
několika let přirostla k srdci, takže bych 
spolupráci mezi školou a  spolkem rád 
zachoval. Zda se to povede, ukáže čas,“ 
uzavřel Gloza.          -red-

Noví maskoti jsou dílem šumper-
ského výtvarníka Petra Válka.

Prázdninová herna zabaví malé 
i velké.                   Foto: -pk-

Logo coby rozesmáté puzzle po-
chází z dílny brněnského grafika.

Tip na letní výstavu: 
Prázdninová herna pro děti

Galerie Šumperska se proměnila 
v  interaktivní hernu. Místní muzeum 
tentokrát nepředstavuje sbírkové před-
měty, ale šikovnost pracovníků své 
truhlářské dílny. Prázdninová herna 
„Pojďte, děti, budeme si hrát“ nabízí 
originální skládačky, hlavolamy, kvizy, 
hry a spoustu dalších dovednostních 
úkolů pro malé i velké. Návštěvníci si 
mohou zahrát minigolf, kuličky, vy-
zkoušejí si trpělivost hodináře s po-
hádkovým orlojem, postaví obří hrad 
z  kostek, lomený oblouk, pyramidu 
nebo roubenku, najdou domovský 
kontinent vybraných zvířat a zkusí si 
i střílení na medvěda.           -mb-
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Sochy dřevěných andělů krášlí 
louku v centru Rejchartic už čtvr-
tým rokem. Dnes jsou zde tři, 
v červenci přibyde dalších sedm.

Foto: -pk-

 Pokr. z titulní strany
Na  koncertech v  neděli 5. července 

v  Králíkách (klášterní kostel na  Hedeči) 
a v pondělí 6. července v kulturním domě 
v Loučné zazní klasické skladby i evrop-
ské lidové písně ve swingovém hávu tak, 
jak to originálně předvádějí právě Linha 
Singers. 

Největší hvězdou festivalu bude v  le-
tošním roce houslista Pavel Šporcl. 
„Tohoto momentálně nejznámějšího 
českého houslistu nemusíme představo-
vat, ale není bez zajímavosti, že v  Šum-
perku vystoupil naposledy v roce 2003,“ 
připomíná Janků. Letos přijede Pavel 
Šporcl na  tři koncerty. V  úterý 7.  čer-
vence v  Šumperku a  ve  středu 8.  čer-
vence v Jeseníku zahraje sólový program 
nazvaný „Pocta Paganinimu“. Zazní při-
tom skladby J.  S. Bacha, N. Paganiniho,  
E. Ysaye a dalších. 9. července pak v Kr-
nově vystoupí se skladbami J.  S.  Bacha 
a dalšími hudebními lahůdkami pro só-
lové housle. 

V  sobotu 11. července mohou pří-
znivci festivalu zamířit na  komorní 
koncert do  hudebního sálu na  zámku 
v  Bludově, kde vystoupí kytarista Libor 

Janeček s programem skladeb pro kytaru 
z období baroka a klasicismu.  

Závěrečný koncert bude patřit hudbě 
orchestrální. „Poprvé přivítáme v  Šum-
perku Komorní filharmonii Pardubice 
s  dirigentem Marko Ivanovičem,“ pro-
zrazuje ředitel festivalu. V neděli 12. čer-
vence tak šumperský klášterní kostel 
rozezní hned dvě symfonie, a  to symfo-
nie č. 8 h moll Franze Schuberta zvaná 
„Nedokončená“ a  symfonie č. 5 c moll 
Ludwiga van Beethovena „Osudová“. 

Podrobný program, včetně povídání 
k  jednotlivým účinkujícím, lze nalézt 
na  internetových stránkách festivalu 
www.klasternihudebnislavnosti.cz. 
Na  nich si mohou zájemci on-line re-
zervovat či přímo zakoupit vstupenky 
na jednotlivé koncerty. Pro ty, kteří jich 
chtějí navštívit více, navíc připravili po-
řadatelé cenově zvýhodněné balíčky, jež 
lze koupit pouze na uvedené webové ad-
rese. „Také letos je možné zakoupit zvý-
hodněné vstupné. Stačí si pouze vybrat 
data pro kombinaci,“ zdůrazňuje Janků 
a  dodává, že stačí jen v  odkazu „Vstu-
penky online“ kliknout na  vybranou 
kombinaci.              -zk-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
Infocentrum Šumperk / pokladna DK / on-line na webu festivalu / 45 min. před koncertem

28. 6. / 20:00 / ŠUMPERK – klášterní kostel 
Vstupné v předprodeji nebo on-line 250 Kč / na místě 290 Kč

PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

Festival se koná pod záštitou starosty města Šumperka a senátora Mgr. Zdeňka Brože 
a pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovana Rašťáka.

SPOLEČNÝ KONCERT CYKLU KLASIKA VIVA A HUDEBNÍHO FESTIVALU 
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI U PŘÍLEŽITOSTI 15. SEZONY KLASIKA VIVA.

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ 
SLAVNOSTI 2015

GENERÁLNÍ 
PARTNER FESTIVALU

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI

Giuseppe Scarlatti 

ARMIDA
BAROKNÍ OPERA 
HISTORICKY POPRVÉ V ŠUMPERKU
MUSICA FLOREA pod vedením Marka Štryncla 
a taneční soubor HARTIG ENSEMBLE v režii Heleny Kazárové

www.klasternihudebnislavnosti.cz

PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

Klášterní hudební slavnosti v neděli startují

Andělé doprovázejí turisty na stezce ze Šumperka 
do Rejchartic, umělci chystají Andělárium

 Pokr. z titulní strany 
Ten nyní jedná se Sdružením ces-

tovního ruchu Jeseníky a  Olomouc-
kým krajem o možnosti získání dotace 
na letošní sympozium. 

První oficiální „Andělárium – ga-
lerie pod širým nebem 2015“, jehož 
odborným garantem bude Galerie Ji-
řího Jílka, proběhne v týdnu od soboty 
11. července a jeho dějištěm bude opět 
rejchartická louka u  tamního obec-
ního úřadu. Sochy zde bude kromě 
Romany Krestýnové, Tomáše Wursta 
a Antonína Suchana tvořit dalších pět 
pozvaných umělců – domácí Miro-
slav Dudycha, postřelmovský Jaroslav  
Minář, Brňan Jiří Prchal, Václav Kyselka 
z  Velké Bíteše a  Petr Eschler z  Olo-
mouce. Slavnostní vernisáž hotových 
děl proběhne v  sobotu 18.  července 
a bude spojena s hudebním vystoupe-
ním šumperské folkové kapely „Sho-
dou okolností“ od  16 hodin. Od  páté 
odpolední pak proběhne dražba ma-
lých skulptur a grafik výtvarníků a řez-
bářů. Zajištěno bude i občerstvení pro 
veřejnost.

„V  pořádání tvůrčích dílen chceme 
v dalších letech pokračovat. Rejchartická 

louka by měla sloužit jako depozitář, 
odkud se sochy budou stěhovat na An-
dělské stezky v okolí,“ vysvětluje mluvčí 
projektu. Realizaci sympozií by přitom 
mohli finančně podpořit podnikatelé. 
„Sochy, na  jejichž výrobu získáme 
sponzorský příspěvek, budou opatřeny 
cedulkou se jménem či logem daného 
sponzora. Ten bude zmíněn i v propa-
gačních materiálech, na poutačích, pla-
kátech a v tisku,“ podotýká Wurst.

Sochy dřevěných andělů krášlí louku 
v centru Rejchartic už čtvrtým rokem. 
V  současnosti zde stojí tři, jež vlastní 
zmíněná obec. Čtyři andělské bytosti, 
které patří Šumperku, jenž finančně 
podpořil loňské sochařské sympozium 
a věnoval také dřevo, totiž od začátku 
června „doprovázejí“ turisty na trasách 
mezi Šumperkem a  Rejcharticemi. 
„V nejbližší době bychom rádi doplnili 
sochy o tzv. keše, což vyznavači geoca-
chingu nepochybně uvítají,“ prozrazuje 
Tomáš Wurst.

Tzv. Andělské stezky přitom naváží 
na  loni otevřený šumperský Čarovný 
les. „Projekt je zajímavý i  z  hlediska 
možnosti přeshraniční spolupráce 
s  městem Nysa. V  budoucnu bychom 
na něj mohli získat dotaci, a posílit tak 
turistický ruch v  regionu,“ říká šum-
perský místostarosta Tomáš Spurný.

V  této souvislosti schválili zastu-
pitelé na  svém březnovém jednání 
podporu projektu Andělária v  letech 
2015–2018 v celkové hodnotě čtyři sta 
tisíc formou každoročně uzavírané ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace z  městského rozpočtu. Osmdesát 
tisíc ze zmíněné částky přitom předsta-
vuje hodnotu poskytnutého materiálu, 
zbývajících tři sta dvacet tisíc pak půjde 
na výrobu soch, jejich usazení, údržbu 
a propagaci Andělária.           -zk-


