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BJB Šumperk srdečně zve na setkání
Cyril a Metoděj
…zvěst, která je stále živá.
v neděli 5. července v 10 hodin v letním divadle
v Sadech 1. máje
V případě nepříznivého počasí se setkání
uskuteční v sále BJB na M.R. Štefánika 10.

Před 585 lety
V roce 1424 husité za pomoci šumperských stoupenců obsadili město. Podle nejstarší šumperské knihy, která
byla nalezena ve 30. letech 20. století, nedošlo k žádným ztrátám na životech ani poničení města.

Před 265 lety
V roce 1644 se prvním pobělohorským katolickým farářem stal rytíř Wagner z Wallerštejna.
Správu farnosti do té doby prováděli dominikáni.

Před 245 lety
V roce 1764 vznikla v Šumperku první manufaktura na výrobu vlněného plyše.
Šumperský plyš byl v té době ceněn velmi vysoko.

Před 225 lety
V roce 1784 došlo ke zrušení hřbitova kolem farního kostela sv. J. Křtitele. Jednalo se o jednu z mnoha
josefínských reforem, v tomto případě byla hlavním důvodem hygiena měst.
Jediným šumperským hřbitovem bylo pohřebiště v dnešních Jiráskových sadech.

Před 140 lety
2. července 1869 vzniklo oficiálně první náměstí na tehdejším předměstí. Jednalo se o „Eichelbrennerovo“
náměstí (dnešní tzv. Točák), které dostalo název po velkém dobrodinci města plukovníkovi Eichelbrennerovi.
V roce 1869 zahájila provoz městská kruhová cihelna, která se nacházela v lesoparku na konci dnešní ulice Bří
Čapků a zbořena byla brzy po 2. světové válce.

Před 120 lety
V roce 1889 byla otevřena dívčí obecná a měšťanská škola v dnešní Žerotínově ulici (dnešní I. ZŠ).

Před 110 lety
V roce 1899 byla založena byla cihelna v Dolní Temenici, která se nacházela poblíž
restaurace u Zeleného stromu.
V roce 1899 byla postavena vila Doris, pojmenovaná podle dcery barona Karla Chiariho, jemuž dnešní Sady
1. máje, kde vila stojí, patřily.

Před 85 lety
V roce 1924 byl přírodní vodoléčebný ústav po výrazné přestavbě přeměněn na zemskou plicní léčebnu.
Ředitelem byl do roku 1938 MUDr. Otakar Reiss.
Před 45 lety
V roce 1964 byl ve Vrchlického ulici postaven desetipatrový panelový dům, nejvyšší ve městě a údajně tehdy
první svého druhu na severní Moravě.
Před 25 lety
13. července 1984 si velká průtrž mračen a povodeň vyžádala v Temenici dva lidské životy.
Před 15 lety
30. července 1994 byla v Šumperku naměřena rekordní teplota v České republice.
Rtuť teploměru vyšplhala na + 37,3° C. -ách-

1

STALO SE V ČERVENCI

STALO SE V ČERVENCI

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI BUDOU UDÁLOSTÍ

F

estivalem klasické vážné hudby ožije letos v červenci město Šumperk. V pořadí třetí Klášterní
hudební slavnosti nabídnou ve třech dnech zajímavé koncerty, jež pořadatelé z Agentury J+D
Romana Janků tipují na velkou hudební událost nejen v samotném městě, ale i v celém regionu.
Zahajovací koncert ve středu 8. července nabídne od osmé večerní v prostorách klášterního
kostela Braniborské koncerty Johanna Sebastiana
Bacha. Toto světově proslulé instrumentální dílo
sestává ze šesti samostatných koncertů, v Šumperku přitom hudbymilovná veřejnost uslyší
koncerty č. 3, 4 a 5 v podání souboru historických nástrojů Ensemble Accento.
Na druhém festivalovém koncertu vystoupí
v pátek 10. července v Pavlínině dvoře hvězda
našeho současného houslového nebe Gabriela
Demeterová a soubor Collegium Gabriely Demeterové, který bude se sólistkou spoluúčinkovat.
Program koncertu, který začíná ve 20 hodin, bude
složen ze skladeb barokních mistrů G.Ph. Telemanna, H.I.F. Bibera, J.J. Quantze a G. Tartiniho.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve velkém sále Domu kultury.
Závěrečný festivalový koncert v pátek 17. července bude poctou jednomu z největších skladatelů hudební historie, Georgu Friedrichu Händelovi.
V letošním roce vzpomínáme čtvrt století od jeho
úmrtí, i proto pořadatelé s radostí vybrali pro závěrečný koncert oratorium Mesiáš. Známé Alleluja z tohoto oratoria si jistě zasvěcení nenechají ujít.
Večer bude v režii světoznámého českého souboru
Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka.
Vstupenky na všechny zmíněné koncerty jsou
k dostání v předprodejích v Regionálním a městském informačním centru v místním muzeu
a v pokladně Domu kultury.
-rj, zkEnsemble Accento
Soubor založily v roce 2003 cembalistka Edita Keglerová a flétnistka Julie Braná poté, co
se obě hudebnice vrátily ze studií v zahraničí,
a navázaly tak na dřívější spolupráci z let studií
na Konzervatoři v Plzni. Soubor se věnuje historicky poučené interpretaci hudby a hraje na
dobové nástroje nebo jejich kopie. Jeho repertoár
zahrnuje díla instrumentální a vokální z období
raného a vrcholného baroka až po klasicismus.
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Soubor pravidelně spolupracuje s dalšími umělci,
čímž se daří programovou nabídku souboru dále
rozšiřovat.
Julie Braná (barokní flétny) vystudovala
konzervatoř ve třídě M. Kroupové a jako příčná
flétnistka působila v Karlovarském symfonickém
orchestru. Současně se intenzivně věnovala hře
na zobcovou flétnu, vystupovala s různými soubory „staré hudby“, se kterými natočila i několik
nahrávek. Od roku 1987 pravidelně navštěvovala
letní mistrovské kurzy zobcové flétny v Bechyni
(nyní Prachatice) a nyní zde jako lektorka vede
každoročně mistrovský kurz zobcové a barokní
příčné flétny.
V roce 1996 byla Julie Braná přijata na Hochschule für Musik und Theater Hamburg, kde pod
vedením P. Holtslaga studovala hru na zobcovou
flétnu jako hlavní obor a v roce 2001 zde úspěšně získala diplom, studium pak ukončila v roce
2004. Stala se tak u nás první kvalifikovanou
interpretkou na tento nástroj. Její repertoár pojímá hudební styly 14.-20. století v oblasti sólové
i komorní. Julie se také věnovala studiu barokní a klasicistní příčné flétny na Hochschule für
Künste Bremen a působila jako zobcová a příčná
flétnistka v různých ansámblech a jako pedagog
zobcové flétny na hudebním oddělení Volks-

Ensemble Accento založily cembalistka Edita Keglerová a flétnistka Julie Braná.
Foto: archiv

Gabriela Demeterová
Houslistka, violistka, sólistka světových orchestrů, první česká finalistka a absolutní vítězka
Mezinárodní houslové soutěže Yehudi Menuhina
v Anglii, členka umělecké rady Akademie múzických umění v Praze, držitelka ocenění „Žena
roku 2005“ v soutěži prestižního časopisu Prague
Leaders Magazine ...

Houslistka a violistka Gabriela Demeterová je i držitelkou ocenění „Žena roku 2005“.
Foto: archiv
Gabriela Demeterová hraje na housle od tří
let. Vystudovala pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze u prof. Nory
Grumlíkové. Během studií se pravidelně účastnila mistrovských interpretačních kurzů po celém
světě. V roce 2000 navíc ukončila dvouleté postgraduální studium na Královské hudební akademii v Dánsku u prof. Marty Líbalové. Specifické
interpretační zásady konzultovala u specialistů
na starou hudbu v Holandsku.
Od roku 1980 se účastnila mnoha soutěží
doma i v zahraničí a získala řadu ocenění. Mezinárodní soutěže Yehudi Menuhina ve Folkestonu v Anglii se zúčastnila poprvé v roce 1987
a získala jako první Češka titul finalistky. V roce
1993 vyhrála všechny hlavní ceny, včetně titulu
absolutního vítěze a zvláštní ceny za nejlepší interpretaci díla J.S. Bacha, to vše poprvé v historii
této prestižní soutěže. Je také držitelkou druhé
ceny, titulu laureáta a ceny Hlavního města Prahy v houslové soutěži Pražského jara z roku 1992.
V letech 1992-1993 jí byla dvakrát udělena prestižní cena „Premier Prix“ Českého hudebního
fondu, za dosažená vítězství a reprezentaci čes-
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hochschule Pinneberg. V roce 2003 přijala Julie
Braná Sukupová místo profesorky zobcové flétny
na Konzervatoři v Plzni. Její koncertní a pedagogickou činností získává tak zobcová flétna jako
profesionální nástroj významné postavení na
české hudební scénĕ.
Edita Keglerová (cembalo): vystudovala Konzervatoř v Plzni, obor klavír a cembalo. V roce
1993 byla přijata na Akademii múzických umění v Praze, následně pokračovala ve studiích na
Královské Konzervatoři v Den Haagu, kde obhájila diplom MMUS v sólové a komorní hře. V roce 2002 jí bylo uděleno stipendium Královskou
Akademií hudby v Londýně na roční stáž, kde se
věnovala převážně studiu hry číslovaného basu,
ale též hře na klavichord a kladívkový klavír.
V září 2007 úspěšně obhájila svoji doktorskou
dizertaci na Akademii múzických umění v oboru
„Interpretace a teorie interpretace“.
V roce 1997 získala spolu s Ivou Štrynclovou
1. cenu a Zvláštní cenu nakladatelství Bärenreiter
za nejlepší interpretaci skladby na nejprestižnější
Mezinárodní soutěži pro dva klávesové nástroje v belgických Bruggách. V roce 2000 získala
„Honorable mention“ na téže soutěži, tentokráte
v sólové cembalové hře. V roce 1998 se členky
cembalového dua staly finalistkami mezinárodní
rozhlasové soutěže Tribuna mladých interpretů
TIJI.
Jako sólistka nebo členka různých komorních
souborů vystoupila na řadě významných pódií
nejen v Evropě, ale i v zámoří. Spolupracuje s ansámbly zaměřenými na interpretaci staré hudby.
Nahrává pro Český rozhlas a spolupracuje s Českou televizí.
V letech 2003-2005 vyučovala na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně. Od roku
1996 pedagogicky působí na pražském Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením.
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ké kultury na světových soutěžích. V roce 1996
byla nominována na „Talent roku“ ceny časopisu
Harmonie. Její videoklipy jako jedny z prvních
v oblasti vážné hudby získaly nominaci a prestižní ocenění „Pecka roku“ udělované každoročně
asociací AČRA.
Gabriela Demeterová se již řadu let intenzivně věnuje studiu barokní hudby a její interpretaci na moderním nástroji s použitím dobových
prvků. Hraje na housle z dílny italského mistra
Giuseppa Roccy z roku 1855 a Kašpara Strnada
z roku 1795. Tento vzácný nástroj má zapůjčený ze státní sbírky nástrojů Národního muzea
v Praze. V roce 2001 začala Gabriela Demeterová studovat hru na violu. Stala se tak jednou
z mála hudebních osobností, které vládnou
houslemi i violou zároveň. Viola, kterou používá, je z dílen českého mistra Dalibora Bzirského
z roku 2006.
Umělkyně koncertuje v Evropě, USA, Jižní
Americe i Japonsku. Spolupracuje s významnými tělesy a dirigenty po celém světě. Podrobné
informace o vystoupeních najdete na stránkách
www.gabrielademeterova.cz.
Od roku 1995 byla sólistkou a uměleckou vedoucí komorního souboru Collegium českých
filharmoniků. V červnu 2005 založila soubor
Collegium Gabriely Demeterové. Je jeho sólistkou a uměleckou vedoucí. V srpnu 2001 založila mezinárodní hudební festival „Barokní perly
Gabriely Demeterové“, zaměřený na podporu
mladých talentovaných hudebníků, a v lednu
2003 založila Nadační fond Gabriely Demeterové, který se stal hlavním organizátorem výše uvedeného festivalu. Jeho hlavním cílem je podpora
mladých umělců a oprava kulturních památek.
V soutěži prestižního časopisu Prague Leaders
Magazine získala ocenění Žena roku 2005, a to
za přínos v oblasti umění a za dosažené výsledky
a reprezentaci české kultury u nás i v zahraničí.
Collegium Gabriely Demeterové: Soubor
v roce 2005 založila houslistka Gabriela Demeterová. Je jeho sólistkou i uměleckou vedoucí. Členy jsou výjimečné hudební osobnosti.
Všechny spojuje společný sen o špičkové interpretaci hudby a obdobná profesní vyspělost. Jde
o všestranný komorní soubor, jehož obsazení se
mění podle potřeb repertoáru a programu. Tak
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může svým posluchačům nabídnout i speciální
aranžmá virtuózních skladeb pro housle nebo
violu, které jsou jinak uváděny pouze s velkým
symfonickým orchestrem nebo naopak jen s klavírem. Do širokého repertoáru patří například
Brahmsovy Uherské tance, Sarasateho Cigánské
melodie, Čajkovského Valse-Scherzo, Dvořákův
Mazurek ...
Výjimečným hudebním počinem souboru je
interpretace a natočení kompletu duchovních
kantát „Opella Ecclesiastica“ českého barokního
skladatele Josefa Antonína Plánického.
Musica Bohemica
Musica Bohemica je komorní soubor s třicetiletou tradicí. Jeho základní složení je třináctičlenné, může se však rozšířit a provádět
i projekty s více než sedmdesáti členy, včetně
sboru. Díky tomu může interpretovat hudbu širokého záběru od vrcholného baroka přes velké
oratorní formy klasicismu až k hudbě současné.
Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování
anonymní a lidové hudby. Velké těžiště souboru
je ovšem také v nahrávání nejrůznějšího repertoáru na nosiče CD. Soubor natočil 38 titulů CD
a hudbu k několika filmům. Musica Bohemica je
častým hostem v zemích celé Evropy.
Uměleckým vedoucím, dirigentem a zakladatelem souboru je Jaroslav Krček. Je všestranným
hudebníkem, kromě dirigování komponuje, hraje na mnoho hudebních nástrojů, zpívá a dokonce vyrábí pro potřeby souboru nové nástroje. Od
studijních let se zajímá o folklor a spolu s ním
o anonymní hudební projevy české kultury. To je

Musica Bohemica je komorní soubor s třicetiletou
tradicí.
Foto: archiv

nepodléhající módě. Nikdy nevyznával žádnou
ortodoxní uměleckou víru, nedal se svazovat
předem určenými pravidly a nepodléhal diktátu
všemožných skladatelských technik. Zato však
usiloval o to, aby jeho hudba byla ozdobou života, aby přinášela uspokojení a duchovní povznesení, aby posluchače zaujala. Stejně osobitým je
i dirigentem.
-redakce-

SKROMNĚ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU ANEŽKY KOVALOVÉ
Nemohu se rozepisovat o nezpochybnitelných
hodnotách výtvarnice Anežky Kovalové, neboť se
obávám, že bych to patřičně nedokázal. Mohu ale
napsat o Člověku, o ženě, která v mém uměleckém životě představuje obrovská pozitiva! Plurál,
občas plynoucí z mé introspekce, je zcela na místě - osobnost Anežky a Mirka Kovalových je mi
dvojjediná.
Odněkud mi utkvěla v mysli Anežčina slova o pedagogovi Jiřím Johnovi, jimiž vybarvuje
tuto osobnost výtvarného umění jako tichého
a skromného člověka, pokorného
k okolí, který příliš kolem
výtvarnictví
nemluví,
a přece dokáže studentům předat to podstatné. Domnívám
se, že Anežka
tuto schopnost
úspěšně převzala. A třebaže
její žáci půjdou svou,
mnohdy
velice
vzdálenou
cestou,
pokora,

skromnost a vztah k podstatnému v nich zůstanou navždy zakořeněny. Píši tak z vlastní zkušenosti.
Pohybuji se také na políčku literárním, a mnohdy jsem shodou náhod doslova šokován. Neuvěřitelnou oklikou, až odkudsi přes celou Moravu
a kus Čech, v podobě ocenění, se ke mně dostaly
i Anežčiny tisky ze Sobotína. Na literárních festivalech jsem často, po prozrazení svého bydliště,
tázán na Kovalovi. Ať už to jsou lidé kolem nakladatelství Host, nebo literárních časopisů Weles,
Rozrazil, Prostor Zlín, vždy náš hovor neomylně směřuje k jejich osobnostem a jejich
tvorbě!
Nechci Anežce, a potažmo také
Mirkovi, stavět aureolu slov, popřel bych tím vše, co jsem výše
vypsal, navíc by jim to zajisté nebylo milé. Jsem rád, že mohu
Anežce i touto cestou - za
nemalý počet lidí - k jejímu
životnímu výročí skromně
a upřímně poděkovat, popřát
vše dobré osobní, sílu ku nevyzpytatelnému zdraví a nezměrnou touhu i nadále být tvůrčí
osobností!
V nejbližším čase však
nabídne ona dárek nám, a to
v podobě své výstavy v olomoucké prestižní Galerii Caesar. Vernisáž
proběhne ve čtvrtek 2. července v 18 hodin.
Aleš Kauer
◄ Výtvarnice Anežka Kovalová slaví
životní jubileum. Foto: Š. Koval

5

OSOBNOST

hudební odvětví, jemuž dokonale rozumí a k němuž má i vřelý citový vztah. Jeho úpravy a adaptace lidových předloh mají zcela osobitý styl
a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým
stupněm stylizace. Souběžně s tím probíhá i druhá linie jeho tvorby: vlastní kompoziční práce na
poli symfonickém, komorním a vokálním. Také
v této sféře má Jaroslav Krček vyhraněné názory,

SLAVNOSTI MĚSTA

MĚSTO OSLAVILO HISTORICKOU UDÁLOST
A PŘÁTELSTVÍ S BAD HERSFELDEM

N

ejen důležitou historickou událost v dějinách města, ale také patnáctileté přátelství s německým Bad Hersfeldem si první červnový víkend připomněli obyvatelé Šumperka. Obě významná
výročí oslavili opravdu velkolepě. Zatímco v pátek se vrátili do středověku, sobota nepatřila pouze
historii, ale i současnosti a především budoucnosti. Představitelé obou partnerských měst totiž stvrdili svými podpisy dohodu o další vzájemné spolupráci.

Historickou událost
si Šumperk připomněl podvanácté
Do středověkého hávu se město Šumperk
odělo první červnový víkend. Tradiční Slavnosti
města, jež zahájily v pátek 5. června průvod rytířů
a slavnostní ceremonie v Sadech 1. máje spojená
s velkolepým ohňostrojem, se již tradičně nesly
v duchu tzv. Šumperského sněmu z června roku
1490. Tehdy město hostilo setkání moravských
a slezských stavů, jež zde po smrti uherského
a českého krále a markrabí moravského Matyáše
Korvína rokovaly o zachování společného postupu při přijímání nového pána a svým postojem
nakonec pomohly odvrátit rozštěpení zemí Českého království.
Davy lidí zaplavily Sady 1. máje již během pá-

„Lidé šumperští, pojďte s námi a oslavte velkou
událost, kdy páni moravští a slezští svým ujednáním podpořiti ráčili volbu krále našeho, Vladislava Jagellonského,“ obracel se herold, jenž přivedl
k radnici historický průvod, na shromážděné občany. Ty zdravil z koňského hřbetu starosta Zdeněk
Brož oděný do renesančního kostýmu. Foto: -zk-
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Patnáctileté přátelství Šumperka a německého
Bad Hersfeldu se bude dále rozvíjet. Shodlo se na
tom vedení obou měst. Své rozhodnutí stvrdili starostové Hartmut H. Boehmer a Zdeněk Brož v sobotu 6. června potvrzením stávající dohody.
Foto: J. Matysová
tečního podvečera. Mnozí zde zhlédli pódiová
vystoupení, jiní se vydali do nedalekého muzea,
v němž v té době nezávisle na Slavnostech města
probíhala Muzejní noc spojená s vernisáží výstavy Šumperk - město sportu, další pak přímo
od volebních uren zamířili na nádvoří Pavlínina
dvora koštovat výborné víno z Mikulova, které
sem partnerské město Šumperka u příležitosti
oslav přivezlo.
Úderem deváté večerní se pak průvod rytířů,
kejklířů a tanečníků, osvícený hořícími loučemi,
vydal za doprovodu bubnů z parku „od koně“
k radnici. Zde v jeho čele stanuli místní „konšelé“
spolu s hosty z partnerských měst Bad Hersfeldu,
Nysy, Prievidzi a Mikulova. Oděni do historických kostýmů kráčeli za hnědákem, nesoucím
v sedle starostu Zdeňka Brože. V Sadech 1. máje
se poté odehrál tradiční ceremoniál přijetí stavů,
na který navázala vystoupení hostů a velkolepý
ohňostroj, jenž město pojalo jako poctu patnác-

Výstava fotografií, obrazů a tzv. Faustových boxů
v prostorách divadla představuje Šumperanům
Bad Hersfeld. „Doufám, že jejím prostřednictvím
získají návštěvníci povědomí nejen o kráse našeho
města, ale i o lidech, kteří v něm žijí,“ řekl během
vernisáže hersfeldský starosta.
Foto: -zk-

Letošní slavnosti se nesly ve znamení patnáctileté
spolupráce s německým Bad Hersfeldem. Členové
početné delegace zamířili během soboty i do Sadů
1. máje, kde probíhal bohatý program. Foto: -zk-

Šumperany láká
do Bad Hersfeldu výstava
Patnáctileté přátelství Šumperka a německého
Bad Hersfeldu se bude dále rozvíjet. Shodlo se na
tom vedení obou měst. Své rozhodnutí stvrdili
starostové Zdeněk Brož a Hartmut H. Boehmer
v sobotu 6. června potvrzením stávající dohody.
Slavnostnímu aktu předcházelo zahájení výstavy
fotografií, jež Šumperanům německého partnera
přibližuje.
„Když jsme připravovali program oslav, přišlo
nám jako dobrý nápad přivézt do Šumperka kousek Bad Hersfeldu. S více než stotřicetičlennou
delegací tak přijely i nádherné obrazy a fotografie,“ zahájil výstavu v místním stánku Thálie, jež
Šumperanům přibližuje německého partnera,
starosta Zdeněk Brož. Partnerství měst znamená
podle německého starosty Hartmuta H. Boehmera, že se lidé setkávají a poznávají. „Víme, že jen
málo Šumperanů mělo příležitost zavítat do Bad

Hersfeldu. Třiatřicet fotografií a vyobrazení města, které jsou dílem našeho uměleckého spolku,
by mohlo podnítit chuť k návštěvě města. Vždyť
nejsme zase tak daleko,“ řekl první muž Bad
Hersfeldu. Přestože se toto starobylé město na
první pohled od Šumperka liší, má co nabídnout
- kromě lázní zaujme hrázděnou architekturou,
skloubením starého s novým a řadou cenných
památek, včetně ruin kláštera z 12. století. -zk-

Tečkou za letošními Slavnostmi města byl večerní
koncert šumperských Motýlů a německého Chor
der Modell- und Gesamtschule Obersberg. Konal
se v klášterním kostele, památce, kterou pomohly
vzkřísit i peníze krajanů žijících v hersfeldském
okrese.
Foto: -jm-
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tiletému partnerství s městem Bad Hersfeldem.
Sobotní Slavnosti města pak kromě rytířských
klání a zábavných vystoupení nabídly rovněž
jarmark a řadu soutěží pro malé i velké. Součástí programu bylo také odpolední vystoupení
Modré muziky před budovou muzea a večerní
koncert Motýlů a německého sboru v klášterním
kostele.

PROCHÁZKY MĚSTEM

MĚSTO LÁKÁ NA PROCHÁZKY A ROZHLED Z VĚŽE

S

tejná lákadla jako loni připravila letos pro turisty a návštěvníky Šumperka místní radnice. Po
zimní pauze tak prvním červnovým dnem opět odstartují procházky historickým jádrem města
a také rozhledy z radniční věže.
Využít zajímavostí a památek, jež se v centru
města nacházejí, se šumperská radnice rozhodla
již před osmi lety. Před dvěma lety pak nabídku
ještě rozšířila. K výstupům na radniční věž, na jejímž ochozu je umístěn dalekohled, a k prohlídce
historického jádra s odborným výkladem přidala
okružní cestu po místech „Kde žily čarodějnice“
a procházku po „Malé Vídni“.
Okruh nazvaný Procházka ze 13. do 21. století
seznamuje návštěvníky s historií města, s událostmi, jež v průběhu staletí ovlivňovaly život
v Šumperku, i s nejvýznamnějšími historickými
budovami v jeho centru. Zhruba hodinová prohlídka začíná u radnice, vede ulicemi Starobranskou a Úzkou kolem bývalého klášterního kostela
Zvěstování Panny Marie, který si zájemci mohou
prohlédnout, pokračuje kolem Geschaderova
domu a bývalého zámku až na Kostelní náměstí
a končí na náměstí Míru u morového sloupu.
Smutnou historii čarodějnických procesů
přibližuje procházka nazvaná Kde žily
čarodějnice. Vychází se

z náměstí Míru u radnice, pokračuje ulicemi Starobranskou, Úzkou, Kladskou a Zámeckou přes
Kostelní náměstí do ulice Černohorské, kde v bývalé šatlavě byly oběti procesů vězněny a mučeny,
a končí v ulici Lužickosrbské. „Během procházky
se lidé seznámí nejen s historií čarodějnických
procesů, které si jen v Šumperku vyžádaly pětadvacet životů, ale uvidí také domy, v nichž údajné
čarodějnice nebo lidé, kteří s touto smutnou historií měli něco společného, žili,“ říká pracovnice
oddělení kultury a vnějších vztahů místní radnice Martina Holubcová.
Na náměstí Míru „startuje“ také procházkový
okruh „Zrození „Malé Vídně“, zaměřený na nejvýznamnější architektonické zajímavosti Šumperka 19. a počátku 20. století. „Jde o stavby, které
projektovali přední vídeňští architekti a jež daly
městu přídomek Malá Vídeň. Ten kromě patriotů
použil i ve své knížce Cesty po Moravě významný
moravský buditel Jan Havel-

Zájemci o pohled na město z ptačí perspektivy mohou vystoupit na radniční věž s dalekohledem, odkud
je za jasného počasí vidět panorama Hrubého Jeseníku.
Foto: -pk-

8

Poznámka na závěr: Prohlídkové okruhy
městem probíhají v červnu a září od pondělí do
pátku a v neděli vždy od 9 do 15 hod., v měsících
červenci a srpnu pak ve stejné dny vždy od 9 do
12 hod. a od 13 do 17 hod., prohlídky se zahajují každou lichou hodinu u Lavičky vzkazů před
radnicí. Poslední prohlídka začíná dvě hodiny
před koncem otevírací doby. Prohlídky pak jsou
naplánované i na následující soboty: 6. června,
25. července, 8., 15. a 22. srpna, 5., 12. a 19. září.
Rozhledy z radniční věže probíhají v červnu
a září od pondělí do pátku a v neděli vždy od 9
do 15 hod., v měsících červenci a srpnu pak ve
stejné dny vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17
hod., prohlídky každých 30 minut, stanoviště
průvodců v suterénu radnice. Poslední prohlídka
začíná půl hodiny před koncem otevírací doby.
Rozhledy pak jsou naplánované i na následující soboty: 6. června, 11. a 25. července, 8., 15.
a 22. srpna, 5., 12. a 19. září.
Bližší informace lze získat u M. Holubcové, tel.
č. 583 388 607, e-mail: martina.holubcova@musumperk.cz.

Školáci pozor!
V úterý 30. června zveme v době od 9 do 15 hodin všechny školáky na radniční věž
v Šumperku. Spolu se svým případným doprovodem (jedna dospělá osoba) budou mít vstup
na věž zdarma. Ty, kteří budou mít vyznamenání a své vysvědčení předloží průvodcům,
čeká malý dárek.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Úterý 30. června od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů

od 9 do 12 hodin
Mateřské centrum

Čtvrtek 9. července od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 40 Kč

Do 30.6. každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum

Čtvrtek 23. července od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.
Vstupné 40 Kč
Do 30.6. každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č.
583 211 766. Mateřské centrum Babouček bude
během prázdnin uzavřeno. 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.
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ka,“ vysvětluje Holubcová. Trasa vede z náměstí
u radnice ulicí Valašskou k Mariiným schodům,
jež nechal v Hanácké ulici postavit šumperský
textilní podnikatel Ignác Seidel. Po schodech se
sejde do parčíku pod hradbami a odtud pokračuje prohlídka přes tzv. „Točák“ po Hlavní třídě
k vile v ulici ČSA, v níž se dnes nachází internát
místní Střední zdravotnické školy. Zde prohlídka
končí.
Zájemci o pohled na město z ptačí perspektivy
mohou vystoupat po jedenasedmdesáti schodech
na radniční věž s dalekohledem, odkud je za jasného počasí vidět panorama Hrubého Jeseníku.
„Rozhled z věže nabízíme samostatně, ale zájemci ho mohou absolvovat i v návaznosti na již
zmíněné procházkové okruhy,“ podotýká Holubcová a připomíná, že nabídky mohou využít i samotní obyvatelé města. „Dozvědí se tak spoustu
zajímavostí z historie města i života jeho obyvatel v minulosti,“ láká Holubcová Šumperany na
procházku městem. Průvodkyně přitom „sídlí“
v suterénu historické budovy radnice (vchod od
morového sloupu).
Zuzana Kvapilová

RESTAUROVÁNÍ OBRAZU

OBRAZ ZVĚSTOVÁNÍ PROŠEL RUKAMA RESTAURÁTORKY

V

sobotu 6. června, při příležitosti Slavností města Šumperka, byl v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie předán veřejnosti nově restaurovaný obraz s námětem Zvěstování. Obraz je
od neznámého autora a je to velmi kvalitní umělecká práce, která svým dynamickým ztvárněním
poukazuje spíše k české než k moravské barokní malbě a snad ještě hlouběji, až k rudolfínskému
manýrismu počátku 17. století.
Předpokládalo se, že dataci i autora odhalí práce na restaurování obrazu. Nestalo se tak
především proto, že samotné restaurování přineslo překvapující zjištění. Stará malba totiž nebyla po celé ploše plátna. Předchozí restaurátor,
Karl Brachtl, dostal roku 1859 na restaurování
patrně velmi poničenou malbu se Zvěstováním,
snad původní oltářní obraz z hlavního oltáře,
pořízený ještě před požárem v roce 1669. Řešil
jeho restaurování tak, že malbu figur i s původním podkladem přežehlil na nové plátno a pro
chybějící části obrazu namaloval neurčité temné
pozadí. Obraz vydržel po tomto zásahu dalších
sto padesát let. Protože se však malba opět začala
uvolňovat, byl nezbytný nový restaurátorský zásah. Pro nedostatek financí se však restaurování
stále odkládalo. V roce 2008 přišla neuvěřitelná
pomoc od krajanů z družebního města Bad Hersfeldu. Veřejná sbírka a také prostředky uvolněné z rozpočtu města Bad Hersfeldu umožnily
nejen restaurování Zvěstování, ale i dalších pěti
obrazů křížové cesty.
Město Šumperk svěřilo práci Blance Valchařové, která se již dříve zabývala restaurováním
hlavního oltáře kostela. Když restaurátorka postupně zjistila stav díla, rozhodla se i ona pro
přenesení malby na nové plátno, ale jen malby,
nikoliv i jejího podkladu. Nastala neuvěřitelně
zdlouhavá práce s odstraňováním nejstaršího
plátna a přenášením malby na plátno nové, čištění a zafixování malby a nakonec i domalování
neurčitého pozadí. Práce byla úspěšně dokončena. Časové a autorské určení díla čeká na specialistu, jehož chce oslovit odborný garant restaurování,
Národní památkový ústav.
Prozatím existují k původu díla tři možné
hypotézy. První byla již naznačena výše - jde
o dílo pořízené po třicetileté válce, malované
ve stylu M.L. Willmanna, poničené požárem
a po téměř dvou stech letech restaurované Kar-
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lem Brachtlem. Druhá, že jde o dílo ještě starší,
a třetí, že jde o malbu J. Wickarta z dvacátých
let 18. století, nahrazenou po přestavbě oltáře
v roce 1743 sousoším Zvěstování od J. Zahnera.
Pro všechny hypotézy lze najít logické zdůvodnění, ale stejně tak dobře může být konečné řešení zcela jiné. Některá umělecká díla putovala
v rámci arcidiecéze často spletitými cestami
z velkých měst na venkov, kde byla s povděkem
přijímána, nebo byla darována a není záznamu
ani o dárci ani o umělci, zkrátka řešení je celá
řada.
Milena Filipová

Obraz Zvěstování má za sebou náročné restaurování.
Foto: J. Mašek

J

iž devátý ročník festivalu Losinské kulturní léto nabídne divákům kvalitní divadelní a hudební
program. V této souvislosti stojí za připomenutí, že festival, jenž pořádá šumperská Agentura
Scaron, získal prestižní cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního
divadla za rok 2008.
„Věřím, že ocenění, kterého se festivalu dostalo, ještě zvýší divácký zájem a přiláká i ty,
kteří si dosud cestu na nádvoří losinského
zámku nenašli,“ říká Viktor Šebesta z Agentury Scaron. Letošní ročník podle něj startuje na
nádvoří zámku ve Velkých Losinách se začátkem prázdnin, v pátek 3. července. Dramaturgie je pak opět postavena především na kvalitní
divadelní a hudební tvorbě a snaží se divákům
představit také méně tradiční formy jednotlivých žánrů. „Sázka na kvalitu se nám vyplatila.
Důkazem je každoročně se zvyšující počet diváků, který za dobu historie festivalu převyšuje
šestadvacet tisíc,“ podotýká Šebesta.
Hned první představení v pátek 3. července bude hereckým koncertem Jaroslava Duška
a jeho přátel. Základem Vizity je mistrovské
umění improvizace, a to nejen mluveného
slova, ale také hudebního doprovodu. „Vizitu můžete vidět snad stokrát a pokaždé bude
jiná,“ tvrdí Šebesta a připomíná, že představení mohli diváci zhlédnout v rámci festivalu již
před dvěma lety, kdy se setkalo s obrovským
zájmem diváků.
Opravdu hvězdným představením pak bude
originální kabaret nazvaný Komediograf, který
je naplánován na sobotu 11. července. Slavné
představení, jehož hlavními protagonisty jsou
Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Josef Polášek
a Marek Daniel, je inspirované francouzskými
a německými mistry černého humoru a grotesky.
Originální pojetí zajímavého příběhu nabídne divadelní představení nazvané Šampionky.
V hlavních rolích třech žen, které běží svůj
„životní“ maraton, se představí Simona Postlerová, Kateřina Janečková, známá mimo jiné
ze seriálu Ošklivka Katka, a Zuzana Katolická.
Celým večerem je v pátek 17. července bude
v roli „komentátora“ provázet Michal Malátný,
frontman skupiny Chinasky.

V představení Šampionky se v jedné z hlavních
rolích představí Simona Postlerová. Večerem pak
bude v roli „komentátora“ provázet Michal Malátný, frontman skupiny Chinasky.
Foto: archiv
Slavný titul Tři mušketýři si vzalo jako inspiraci pro svoji divadelní hru Hoffmannovo divadlo z Uherského Hradiště. Nejde však o klasické
zpracování, ale o komedii, jejíž hlavní zápletkou je setkání mušketýrů po třiceti letech. Humorné příhody stárnoucích mužů, kteří si však
zachovali své mušketýrské srdce, budou moci
diváci sledovat v pátek 24. července.
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LOSINSKÉ KULTURNÍ LÉTO

LOSINSKÉ KULTURNÍ LÉTO JE PLNÉ HVĚZD

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Na své si letos opět přijdou fanoušci a milovníci flamenca. V pátek 31. července se během
pátého ročníku Andaluské noci flamenca představí špičkoví umělci v čele s kytaristou Petrem
Vítem, španělskou tanečnicí Virginii Delgado
a izraelským perkusistou Azarem Abou.
Závěr Losinského kulturního léta bude patřit
Ořechovskému divadlu. „To je již takřka kultovním souborem, který na festivalu vystupuje.

Tentokrát nabídne divákům premiéru hudební
komedie, jež nese název Babička v trenkách
aneb aprílová komedie,“ prozrazuje Šebesta.
Současně upozorňuje, že zájemci si mohou
koupit vstupenky v Regionálním a městském
informačním centru v Šumperku, v pokladně
zámku a v prodejně ZDEKUP ve Velkých Losinách. Bližší informace pak naleznou na www.
scarongroup.cz.
-zk-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
„Šumberk mile překvapuje výstavností a rozkošnou polohou tak, že ne nadarmo „Vídní
menší“ sluje,“ napsal v roce 1883 významný olomoucký činitel Jan Havelka. Šumperk ve druhé
polovině 19. století opravdu vzkvétal, což bylo
dáno zejména obrovským rozvojem textilního průmyslu. Bohatí podnikatelé si stavěli vily
a skutečné paláce, jež vídali zejména ve Vídni,
která byla po dostavbě železnice v roce 1871
najednou tak blízko! Najímali si nezřídka tamní
špičkové architekty. Na počátku 20. století jim
úspěšně začali konkurovat šumperští architekti
a stavitelé, převážně absolventi vídeňských vysokých učení. Stavělo se zejména na tehdejším
předměstí v místech luk a polí. Jedny z nejkrásnějších staveb začaly vyrůstat severovýchodně
od vnitřního města, poté, kdy zde byl v roce
1886 zrušen starý hřbitov a na jeho místě vznikl městský park, pojmenovaný podle básníka
F. Schillera (dnešní Jiráskovy sady).
Jednou z prvních staveb nové vilové čtvrti byl
honosný objekt v dnešní Husitské ulici č. 12,
který si v roce 1903 pro sebe postavili stavitelé
Heinrich Popp a Ernst Ulrich. Zejména mladý
Popp začal na konci devadesátých let 19. století úspěšně konkurovat vídeňským architektům.
Byl to on, kdo jako první postavil v Šumperku
secesní stavbu - dnešní Jeremenkova ul. č. 7.
Nepochybně za to v konzervativních kruzích
šumperské lepší společnosti sklidil kritiku konzervativních architektů a stavitelů, kteří secesi
tvrdě odmítali. Aby uspokojil jejich estetické
představy, vrátil se při stavbě nové vily v Husitské
ul. č. 12 k historizující architektuře, avšak i zde se
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projevoval jako tvůrčí osobnost. Vytvořil dispozičně nápaditý složitý objekt v duchu tzv. saské
neorenesance, kterou doplnil silně stylizovanými gotickými reminiscencemi a dotvořil osobitě
modifikovanými secesními prvky. Mimořádně
zdařilé bylo i samotné umístění vily.
Záměr oslnit šumperskou veřejnost se Poppovi s Ulrichem zjevně povedl. Nová vila byla
pokládána za jednu z nejkrásnějších staveb ve
městě a snad žádný jiný objekt se tak často neobjevil na dobových pohlednicích Šumperka.
Patrně již před 1. světovou válkou Popp a Ulrich
vilu prodali. Její využití se koncem padesátých
let 20. století radikálně změnilo. Vznikl zde
internát Střední průmyslové a železniční školy v Šumperku, který si postupně vyžádal řadu
necitlivých stavebních úprav. V roce 1996 byl
objekt upraven pro potřeby Pedagogicko-psychologické poradny.
O starokatolickém kostele se psalo již několikrát, takže zopakujeme jen základní fakta. První
starokatolická bohoslužba se v Šumperku konala
24. března 1899 v evangelickém kostele. Pak se
služby Boží konaly na různých místech, například na radnici a v kostele sv. Barbory. Trvalo
řadu let, než si nová křesťanská komunita mohla
postavit svůj svatostánek i s farou. Základní kámen byl položen 25. března 1914, avšak první
bohoslužba se v novém chrámu konala již 8. září
1914. Plány zhotovil vídeňský architekt Clemens
M. Katner, mimo jiné autor projektu evangelického kostela v Innsbrucku, který navrhl půvabný
neobarokní areál, jehož obytná část má podobu
maloměstského rodinného domu.
-ách-

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
Jednou z prvních staveb v dnešní Husitské ulici č. 12 byl honosný objekt, v němž dnes sídlí Pedagogickopsychologická poradna. Základní kámen starokatolického kostela v pozadí pak byl položen 25. března
1914. Pohlednice pochází asi z roku 1915.
Nové foto J. Pavlíček
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DŮM KULTURY
Sobota 4. července od 20 hodin v Pavlínině dvoře
Living Blues Xpirience (NL)
Hosté: Kakrament Blues Band, Simple Pleasures. Zveme vás na výjimečný bluesový večer! Světově
proslulá kapela Living Blues Xpirience vystoupí v Šumperku v rámci evropského turné na jediném
koncertu v ČR. V roli hostů se představí členové šumperské skupiny Omicron s novým projektem „hanáckého blues“ Kakrament Blues Band a další šumperská bluesová naděje - skupina Simple Pleasures.
Vstupné v předprodeji 200 Kč,v den akce 250 Kč
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
3. ročník festivalu pořádá Agentura J+D a Dům kultury Šumperk
Středa 8. července od 20 hodin v klášterním kostele
J.S. Bach: Braniborské koncerty
Účinkuje soubor historických nástrojů Ensemble Accento.

Vstupné 120 Kč

Pátek 10. července od 20 hodin v Pavlínině dvoře
Gabriela Demeterová, housle
Fenomenální hráčka na housle uvede díla Bibera, Telemanna, Quantze a Tartiniho.

Vstupné 200 Kč

Pátek 17. července od 20 hodin v klášterním kostele
G.F. Händel: Mesiáš
Koncert k 250. výročí úmrtí G.F. Händela. Účinkuje Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka.
Vstupné 120 Kč
Pátek 21. srpna od 19 hodin v Pavlínině dvoře
Revival invaze
U2 Revival (Bratislava), Pearl Jam - No Jam (Opava), Waťák - Kabát rev. (Vsetín), Zlatý Voči - Roxette
rev. (Praha). Letní mejdan pod širým nebem s muzikou, kterou milujete! Během večera vystoupí špičkové formace: nejlepší Kabát revival skupina Waťák, bezchybní imitátoři grunge ikony ze Seatlu Pearl
Jam, zazní ty největší hity od Roxette a v neposlední řadě na akci vystoupí U2 Desire, věrní napodobitelé Bonovy party, kteří uvedou už i novinky z letošní desky No Line On The Horizont!
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 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 28. června
Pavel Hayek - „Obrazy“
Výstava obrazů jmenovaného autora. Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo
kultury ČR.
Od 1. července do 2. srpna
Eva Brodská: „Odpoutání“
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► PŘIPRAVUJEME NA DALŠÍ MĚSÍCE
19. září
ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY
23. září
MARIE ROTTROVÁ & FLAMINGO
1. října
ELISABETH LOHNINGER QUARTET
9. října
THE RANGERS
16. října
MEZINÁRODNÍ SLET BUBENÍKŮ
23. října
DŽEMFEST: 10. ROČNÍK
(Xindl-X, Nightwork, O5&Radeček, Traband, Medvěd 009, Marek Ztracený a další)
26. října
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
6. října
FLAMENCO VEČER
► 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

V PAVLÍNINĚ DVOŘE KONCERTUJÍ LIVING BLUES XPIRIENCE

V

ýjimečný bluesový večer připravil na začátek letního července šumperský Dům kultury. Hudebním fajnšmekrům nabídne světově proslulou kapelu Living Blues Xpirience, jež vystoupí
v rámci evropského turné na jediném koncertu v ČR právě v Šumperku. V roli hostů se představí
členové šumperské skupiny Omicron s novým projektem „hanáckého blues“ Kakrament Blues Band
a další šumperská bluesová naděje - skupina Simple Pleasures. Koncert je naplánován na sobotu
4. července od 20 hodin v Pavlínině dvoře. Vstupné v předprodeji stojí dvě stě korun, v den akce pak
o padesát korun více.
Sestava: Nicko Christiansen - Loek van der
Knaap - Jeroen van Niele - Kees van Krugten
- Francois Spannenburg
O kapele: V 60. letech bylo Nizozemí spolu
s Anglií nejvýznamnějším střediskem evropského blues. Kapely jako Cuby & The Blizzards
nebo Livin’ Blues patřily mezi nejvýznamnější
bluesové soubory „Starého kontinentu” a svým
věhlasem se vyrovnaly kapelám Fleetwood
Mac, The Animals, Pretty Things nebo The
Yardbirds.
Kapela Livin’ Blues vznikla v roce 1967 a začínala stylově na pomezí blues a rockové muziky. Charakteristická byla pro kapelu především
nezaměnitelná barva hlasu Nicko Christiansena, výjimečný způsob hry na kytaru Teda

Proslulá kapela Living Blues Xpirience vystoupí
v rámci evropského turné na jediném koncertu
v ČR právě v Šumperku.
Foto: archiv
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Od 5. do 30. srpna
Jaroslav Prokop: „Země“
Vernisáže proběhnou vždy první středu v měsíci v 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen
zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý
program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

VZDĚLÁVACÍ SEZONA

Oberga a expresivní foukací harmonika Johna
Lagranda. V 70. letech se kapela těšila obrovské
popularitě po celé Evropě, a to díky popularizaci a originální interpretaci „bílého blues”. V té
době Livin’ Blues odehráli mnoho koncertních
turné a vydali dvě desky. Do roku 1975 vzešlo
z jejich dílny dalších pět alb.
Když zpěvák a spoluzakladatel Nicko
Christiansen odešel ze skupiny, založil vlastní projekt Himalaya. Oproti tomu harmonikář John Lagrand vytvořil skupinu The Water.
Za nějaký čas se oba lídři rozhodli obnovit
původní skupinu, to se jim však zcela nepovedlo díky sporům s Obergem na užívání původního názvu. Od roku 1980 Christiansen
a Lagrand sporadicky koncertovali společně
ve skupinách s inovovaným názvem New Li-

vin’ Blues a Blues Summit a Nicko C. Band.
Po smrti Legranda a perkusisty Jimmy Griega
v roce 2005 založil Nicko Christiansen současný projekt Livin’ Blues Xperience, který usiluje
o udržení čtyřicetileté linie skupiny.
Livin’ Blues Xperience má v sestavě Loeka
van der Knaapa, který patří mezi nejuznávanější a nejvýraznější holandské kytaristy. Skupinu
tvoří také vynikající harmonikář francouzského
původu Francois Spannenburg.
O tom, že obnovení skupiny Livin´ Blues bylo
dobrým rozhodnutím, svědčí poslední tři roky,
během nichž skupina odehrála výjimečné koncerty po celé Evropě.
Nyní, v létě 2009, se znovu vrací na evropská pódia. V Šumperku odehraje skupina jediný
koncert v České republice!
O. Polák

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY
V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2009/2010
► AEROBIC - dynamické cvičení při hudbě
► BODYBUILDING - kondiční cvičení, formování těla
► DOPOLEDNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY - kondiční cvičení, zdravotní tělocvik
► KALANETIKA - cvičení pro zdraví a kondici
► PILATES - cvičení k formování těla
► JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ - pro ženy i muže
► JÓGALATES PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ - bez omezení věku
► POWER JÓGA - dynamická jóga
► ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ - zdravotní tělocvik
► GYROTONIC - pohyb svalů, kloubů, včetně páteře
► ENERGETIZAČNÍ CVIČENÍ - tvorba a výměna energie mezi přírodou a člověkem
► SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA pro děti od 4 do 6 let - základy gymnastiky a juda
► SEBEOBRANA PRO ZAČÁTEČNÍKY - pro děti od 6 do 15 let
► JUDO PRO ABSOLVENTY SEBEOBRANY - pokračování sebeobrany
► POHYBOVÁ VÝCHOVA S TANEČNÍMI PRVKY pro děti od 4 do 6 let
► KURZY DĚTSKÉHO SPOLEČENSKÉHO TANCE
► KURZY TANCE PRO MLÁDEŽ
► TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - pro začátečníky i pokročilé
► ANGLIČTINA (PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ, PRO ZAČÁTEČNÍKY, 2. ROČNÍK, 3. ROČNÍK)
► NĚMČINA (PRO ZAČÁTEČNÍKY, 2. ROČNÍK)
► FRANCOUZŠTINA (PRO ZAČÁTEČNÍKY, 2. ROČNÍK)
► ŠPANĚLŠTINA (PRO ZAČÁTEČNÍKY, 2. ROČNÍK)
► RUŠTINA (PRO ZAČÁTEČNÍKY, 2. ROČNÍK)
Přihlášky do všech kurzů, včetně plateb kurzovného, přijímáme od 24. srpna do konce září v kanceláři č. 1 v patře jižního křídla Domu kultury Šumperk v čase: Po-St 8.00-11.00, 13.00-16.30; Čt 8.00-
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GALERIE J. JÍLKA
Eva Brodská „Odpoutání“ (gobelíny)
Navzdory času svěží; i náročnost gobelínů
snoubí se Evě Brodské (ročník 1937) s udivující
lehkostí, výchozím akvarelům až identicky blízkou. Obojí shodně chvěje se závanem vzdušně
nadýchnutého vlání průzračně bělostného ticha,
čerpaného ze spojitých nádob s obsahem mnohoznačným. Rodí se z protilehlé povahy chladu
a ohně, živlů i niterných stavů duše - z šepotu země a šelestu ptačích křídel a v něm skryté přítomnosti Božích andělů. A přece nakonec
všechny ty rozdílné prameny snivých obrazů
dvojdomých názvů: Křídla-Svítání, Pták-Oheň,
Pták-Anděl splývají v jediném jako přílivy a odlivy světla na zemi, ve vodě a v oblacích. Zpřítomňují tak v sobě i krajinu v její výsostně trojjediné úplnosti. Čistý vzestupný tón, vzlet ptáků
a k nebi strmě stoupající vonný dým pradávných
obětních ohňů je jejím osvobodivým snem; čerstvým a neodbytným motivem závratného odpoutání…
Snad znovu ve stavu zrodu rozptýlená hmota
tu volně prosakuje propustností řídkých hranic
pomíjivých forem. Už téměř nic - jenom čirý
prostor, rozjasněný měkkou září tlumeného světla, zrozeného uvnitř husté osnovy vláken. Jemně
vyladěné tóny účinek násobí. Síla jejich výpovědi
rodí se tu ve vzájemném dialogu útvarů, stejně
výmluvným prázdnem prostoupených. Spočívá ve střídmosti prostředků, v prolínání vůle
s pokorou a v neposlední řadě i ve zjevné lásce
k řemeslu. Pozvolna zraje v dlouhých hodinách
vytrvalé, rukodělné práce.
Až Boštíkovsky holá podstata, intimitou
ženství zřetelně tu umocněná, svou stínohrou
náznaků a nápovědí i v úctě k nevýslovnému
snad i bezděčně v sobě sjednocuje duši východu
a západu. Je naplněna dechem životodárné hlu-

biny radostné zvěsti Evangelií - ale s podobnou
samozřejmostí potkává se i s průzračnou myslí
mistrů Taa a Zenu. Je přirozeným svorníkem
obojího. Už z toho je zřejmé, že gobelíny paní
Evy Brodské očividně nejsou pouhou textilní
výzdobou zdí, ale nepochybně bytostnou výpovědí živé řeči ryzí „malby“ dosud zde nezastoupenými prostředky… a pro Galerii tak i vzácným
obohacením.
Výstava, zahájená za autorčiny přítomnosti ve
středu 1. července v 18 hodin, potrvá do neděle
2. srpna. Přijďte; nenechte si ujít jedinečnou příležitost…
Miroslav Koval

„Šepot“, vlna, 300 x 170 cm, 2006
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11.00 hodin. Přihlášky do tanečních kurzů Jiřího Hrubého můžete společně s kurzovným odevzdat
na stejném místě ve stejném termínu, nejlépe první dva týdny v září.
Bližší informace na telefonním čísle 583 363 038 nebo 777 652 073, případně e-mailu knapkova@
dksumperk.cz nebo u tanečního mistra Jiřího Hrubého na čísle 606 819 727.
Podrobné informace ke kurzům v příštím čísle KŽŠ.

DIVADLO

PŘEDPLATNÉ NA NOVOU SEZONU LZE VYŘÍDIT
NA OBCHODNÍM ODDĚLENÍ DIVADLA, TELEFONEM I ELEKTRONICKY

P

ět večerních inscenací, dvě pohádky a jednu předpremiéru připravilo na nadcházející sezonu
2009/2010 šumperské divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvýhodněného předplatného. Na vrátnici divadla a v Regionálním a městském informačním centru jsou k dispozici
brožury, které obsahují přihlášku s veškerými informacemi. Ty je možné odevzdávat až do konce
září, a to buď na vrátnici divadla nebo na obchodním oddělení, jež sídlí v budově divadla (vchod
z Komenského ulice). Předplatné lze vyřídit i telefonicky na číslech 583 214 061, kl. 21, H. Pokorná
a 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová nebo e-mailem na adresách zetochova@divadlosumperk.cz, obchod@divadlosumperk.cz.
Anonym: Mastičkář (komedie)
Premiéra 19. září 2009, režie Hana Mikolášková
Mastičkáře, nejstarší český dramatický text, který pochází již ze 14. století, připravilo divadlo pro
letošní festival Divadlo v parku. Dějištěm původně
komické vsuvky v příběhu putování tří Marií k Ježíšovu hrobu je středověké tržiště, na kterém si rozloží
svůj krám Mastičkář (nebo také mistr Severin) a jeho prostořeký sluha Rubín. Před publikem začnou
vychvalovat své léčebné masti. Rubín pak přiláká ke
krámku tři Marie - Pannu Marii, Máří Magdalenu
a Marii, sestru Lazarovu, které shánějí masti k balzamování mrtvého Kristova těla. Aby své zboží prodal,
neváhá Mastičkář použít metody, ke kterým nemají
daleko ani někteří dnešní obchodníci. Před zákazníky sehraje scénku, při které jakoby vzkřísí Abrahámova syna Izáka… Podaří se mu zboží prodat?
Mastičkář reprezentuje velikonoční hry, které byly
součástí církevních obřadů. Pro svou nevázanost
byl Mastičkář později z půdy chrámů vykázán na
náměstí a díky tomu je považován za první pokus
o divadlo v českém jazyce. Z veršované frašky se zachovaly jen dva zlomky.
Milan Uhde, Miloš Štědroň
Balada pro banditu (muzikál)
Premiéra 31. října 2009, režie Ondřej Elbel
Velký příběh o svobodě, lásce a zradě vypráví
dnes již klasický český muzikál Balada pro banditu.
Přináší příběh Nikoly Šuhaje, který se proslavil na
Podkarpatské Rusi jako obávaný zbojník a nakonec
byl krutě zrazen.
Nikola se narodil roku 1898 v Nižní Koločavě
(dnešní Ukrajina). V roce 1917 narukoval k 85. uher-
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skému pluku. Na frontu se však nikdy nedostal.
Zběhl a do konce první světové války se skrýval
v okolí Koločavy. Nějaký čas potom Nikola Šuhaj
vedl spořádaný život a oženil se s Eržikou Dračovou, kvůli níž utekl z vojny, ale špatné poměry a jeho touha po svobodě jej znovu přivedly
ke zbojnickému životu. Postupně byl pronásledován uherskými, rumunskými a poté, co byla
Podkarpatská Rus v roce 1919 přičleněna k ČSR,
i československými četníky. V roce 1921 byla za
dopadení Nikoly Šuhaje vypsána odměna tři tisíce korun. 16. srpna 1921 byl Šuhaj (a jeho bratr
Juraj) zavražděn třemi svými někdejšími přáteli.
Zařadil se do linie lidových zbojníků, kde najdeme například i Jánošíka. Díky knize Ivana Olbrachta
vydané v roce 1933 se osudy Nikoly staly legendou.
V roce 1975 je zdramatizovali Milan Uhde a skladatel Miloš Štědroň pro divadlo Husa na provázku.
Jaroslav Vostrý
Tři v tom (commedia dell´arte)
Premiéra 19. prosince 2009, režie Michal Przebinda
Jaroslav Vostrý napsal pro pražský Činoherní klub
hru, která se inspirovala jedním z vrcholů lidového
divadla - commedií dell´arte. Název Tři v tom je vyjádřením výchozí situace celé hry. Sestry Lucinda,
Ardélie a jejich služka Colombina zjistí ve stejný čas,
že jsou v jiném stavu.
Otec těhotných dívek Ubaldo nechce pro své dcery jen tak někoho, ale někoho významného a bohatého. Kdyby věděl, že se brzy stane dědečkem, vyhodil by je i se služebnou z domu. Dcery ho raději proto
nechávají žít v domnění, že všechny tři onemocněly.
Od té chvíle se Ubaldo snaží o uzdravení dívek, aby
se mohly provdat. Do toho se mu ale míchají ti, kdo

DIVADLO
Foto: archiv
mají celou situaci na svědomí - nastávající otcové
Horatio, Zanni a Ottavius.
Ztřeštěná komedie vyniká vtipem, zápletkami,
fantazií, originalitou a množstvím gagů. Její autor
Jaroslav Vostrý musel z důvodu zákazu činnosti původně napsat jako autora svého tehdejšího kolegu
a přítele Jiřího Menzela. Ten ji také režíroval v roce
1978 v Činoherním klubu, kde byla na repertoáru
mnoho let. Téměř po deseti letech se pravý autor
nakonec dočkal uvedení svého jména. Od té doby se
objevila na českých jevištích několikrát.
Arthur Conan Doyle
Případy Sherlocka Holmese (detektivka)
Premiéra 20. února 2010, režie Ondřej Elbel
Příznačná londýnská mlha, ve které se hravě skryje nejeden zlosyn, se valí i slavnou Baker Street. Za
okny domu číslo 221b čeká na svůj nový případ snad
nejslavnější světový detektiv - Sherlock Holmes.
A po jeho boku věrný přítel, lékař, kronikář a vypravěč jeho případů a lehce natvrdlý pomocník - doktor
John Watson...

Figura charismatického detektiva z pera Arthura
Conana Doyla se stala předlohou pro mnohá rozhlasová, filmová, divadelní zpracování. Klasické holmesovské rekvizity ožijí i na jevišti šumperského divadla.
Inscenace nabídne napětí i velkou nadsázku.
Sherlock Holmes, jehož případy se odehrávají
v období od druhé poloviny 19. století do počátku
20. století, se objevil celkem ve čtyřech románech
a 56 povídkách, případů, se kterými se utkal, je přes
2000. Jeho největší zálibou bylo kouření dýmky
a hra na housle. Dalšími atributy jsou nostalgická
atmosféra viktoriánské Anglie, lupa, kostkovaná čepice, chemické pokusy, rezervovaný postoj k ženám
(s jedinou výjimkou - zpěvačkou Irenou Adler ze
Skandálu v Čechách) a občasné holdování kokainu.
Jak vše dopadne, je snad jasné - žádný padouch
Sherlocka nikdy nepřelstí!
William Shakespeare
Bouře (fantastická hra)
Premiéra 10. dubna 2010, režie Zdeněk Dušek
Příběh o lásce a nenávisti, o mstě a odpuštění.
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Bouře bývá považována ze nejfantastičtější Shakesperarovu hru.
Prospero, vévoda milánský, byl vyhnán
z Milána se svou dcerou. Usadil se na ostrově a ze zajetí čarodějnice zachránil vzdušného
ducha Ariela, který mu teď slouží společně se
zrůdným otrokem Kalibánem.
Jednoho dne přivolá svými kouzly velikou
bouři, ve které ztroskotá loď s novým milánským vévodou a jeho doprovodem. V doprovodu je například vévodův syn a také Prosperův
bratr, který stál za jeho odchodem z trůnu do
vyhnanství. Posádka je rozprášena pro ostrově
a díky pomoci Ariela, který umí čarovat a také být neviditelný, se začíná svým nepřátelům
mstít. K soucitu jej nakonec přivádí Ariel.
Prospero se zříká své kouzelné moci, odpouští
svým protivníkům a vrací se do Milána. Jeho
dcera Miranda se zasnubuje s Ferdinandem,
synem nového milánského vévody...
Pozdně renesanční Bouři napsal William
Shakespeare v roce 1611. Nelze jednoznačně říci, zda jde o komedii či drama. Spojuje
v sobě skutečnost a utopii, mýty a realitu, propojuje vrcholnou poezii s groteskní komikou
smutných klaunů.
Karel Čapek, Ondřej Elbel
Policejní pohádka (pohádka)
Premiéra 8. září 2009, režie Ondřej Elbel
Dva strážníci, neposlušná princezna a hrozná saň, která vlastně není až tak hrozná. To
jsou hlavní postavy pohádky, která čeká na
malé diváky od září. Veselý pohádkový příběh
vzniká na základě jedné z Devatera pohádek,
které sepsal Karel Čapek.
Strážníci Vokoun a Halaburd jsou spravedliví a neohrožení strážci zákona, kteří si i přes
svou občasnou nešikovnost poradí s těmi
nejhoršími padouchy. Dokáží vyhnat veverku, která se usadila trpaslíkovi v bytě, porazit
draka, který je zlý vlastně jen na první pohled
a nakonec přivolat odborníka, který si s ním
poradí.
Legrace, nadpřirozené bytosti a láska, která všechno zachrání - to vše přinese pohádka,
která bude určena dětem od 4 let.
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Jan Werich, Janka Schmiedtová
Lakomá Barka (pohádka)
Premiéra 12. září 2009, režie Janka Schmiedtová
Další pohádka této sezony zavede děti do Dejvic, kde jsou všichni lakomí až hrůza. Nejlakomější z nich je kuchařka pana faráře, která si pro
korunu chtěla nechat koleno vrtat. Ale průvodčí
ve vlaku, když to koleno uviděl, nechal ji raději
jet bez platné jízdenky...
Jedna z legendárních pohádek Jana Wericha,
která vyšla a stále vychází v knižním souboru
Fimfárum, se také dočkala jako první z Werichových pohádek i filmového zpracování. Příběh
plný slovního i situačního humoru a moudrosti
vypráví, co se stane, když jeden podvodník chce
napálit druhého, když lakota a závist jsou silnější než slušnost. V hlavní roli Lakomé Barky se
představí Olga Kaštická.
Připravujeme na další sezonu
(předpremiéra v červnu)
Martin Františák - Eskymo je Welzl!
Inscenace, která bude připravena již před
prázdninami 2010, je inspirována osudy slavného rodáka ze Zábřehu na Moravě Jana Welzla.
Byl cestovatelem, dobrodruhem, lovcem, zlatokopem, vynálezcem, náčelníkem eskymáků
a nejvyšším soudcem v Nové Sibiři. Je známý
pod pseudonymem Eskymo Welzl nebo také Arctic Bismarck.
Jeho dobrodružství na základě rozhovorů začal sepisovat Rudolf Těsnohlídek. O další se pokusil Pavel Eisner, ale práci nedokončil, později
dílo dotáhli do konce novináři Bedřich Golombek a Edvard Valenta.
Kniha Třicet let na zlatém severu měla nesmírný úspěch i v zahraničí, dokonce vzniklo
podezření, že žádný Eskymo Welzl neexistuje
a autorem je ve skutečnosti Karel Čapek, který napsal k zahraničnímu vydání předmluvu. Welzlův život inspiroval Zdeňka Svěráka
a Ladislava Smoljaka k vytvoření postavy Járy
Cimrmana.
Jan Eskymo Welzl, velmi poutavý vypravěč
a pábitel bývá ve světě je řazen mezi české klasiky
vedle Haška a Hrabala.

Výstavní síň
► Šumperk - město sportu
Výstava, na jejíž realizaci se podílejí různé sportovní
oddíly, Město Šumperk a Městská knihovna, seznamuje návštěvníka s historií jednotlivých odvětví sportu ve městě. Výstava potrvá do 16. září.

Rytířský sál a předsálí
► Pavlínin dvůr a rodina Chiari
Dvě stě let historie Pavlínina dvora, který v současnosti představuje významné kulturní centrum města
Šumperka, se stalo námětem výstavy přibližující nejen
stavební historii celého objektu, ale i osudy jeho majitelů. Výstava potrvá do 26. července.

Hollarova galerie
► Archeologické objevy v Šumperku - Výsledky záchranných výzkumů v roce 2008 v našem městě
Výstava představuje výsledky a nálezy ze záchranných
výzkumů, které byly realizovány v průběhu loňského
roku v Šumperku. Při stavbě sběrného dvora v Příčné ulici byly překvapivě identifikovány zbytky osady
z pozdní doby bronzové; dále v souvislosti s výstavbou
mezi ulicemi Na Hradbách a Langrovou byly získány
bohaté nálezy a poznatky o vývoji středověkého a novověkého Šumperka. Na výstavě jsou k vidění nejen
samotné nálezy, ale i velkoformátové fotografie z výzkumů, dokumentace, plánky či výsledky odborných
analýz. Výstava potrvá do 30. září.

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá expozice
se jako první muzejní expozice v ČR může pochlubit
unikátním produktem - zcela automatickým audioprůvodcem GuidePORT, který oživí exponáty hned
ve čtyřech jazycích.

Galerie Šumperska
a nádvoří Pavlínina dvora
► Lea Vivot
Kanaďanka českého původu Lea Vivotová předsta-

vuje svoje celoživotní dílo poprvé v České republice.
Aranžmá výstavy připomínající rozkvetlou cizokrajnou zahradu zdůrazňuje skutečnost, že sochy Ley Vivotové jsou rozesety doslova po celém světě. Výstava
potrvá do 31. srpna.

Klášterní kostel
► Akce v klášterním kostele: 8. a 17.7. vždy ve
20 hodin - koncerty v rámci Klášterních hudebních
slavností
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908,
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod.,
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsíci
červnu je klášterní kostel pro veřejnost otevřen út-pá
12-16 hod., so 10-12 hod., v neděli a v pondělí je zavřeno. Skupiny nad 10 osob si mohou objednat prohlídku
kostela i mimo otevírací dobu na tel. čísle 603 174 499
(A. Navrátilová). Otevírací doba Galerie Šumperska:
út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin.

Zábřeh
► Sklárna v Rapotíně - 180 let historie
Historii rapotínských skláren, které paradoxně po
dvou stoletích své existence v roce 2009 ukončily svoji
činnost, nastiňuje výstava zábřežského muzea. Historie vzniku skelné hutě v Andělských Žlebech, v dnes
již názvem zapomenutém místě, asi po hodině pěší
chůze severně od obce Kouty nad Desnou, spadá do
období 70. let 18. století. Později v roce 1799 byla huť
přeložena blíže ke Koutům do nedalekého Annína.
Ve 30. letech 19. století našla sklárna definitivně místo v Rapotíně, kde svoji výrobu v roce 2009 ukončila.
Výstava potrvá do 29. srpna.
► Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muzeumsumperk.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!
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► Vladislav Galgonek:
Výběr z tvorby 1973-2009
S reportážní fotografií Vladislava Galgonka,
fotografa ČTK působícího v Olomouci, se setkáváme na stránkách tisku již přes třicet let.
Na výstavě se seznámíme také s fotografiemi
z jeho volné tvorby. Vernisáž proběhne v pátek
17.7. v 17 hodin. Výstava potrvá do 26. září.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeumsumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so
9-12 hod., 13-16 hod.

Loštice
► Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava
►Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic,
Z pokladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou
A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně tragického osudu místní
židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so
9-12 hod., 13-16 hod.

Úsov
► Lovecko-lesnické muzeum
► Úsov - kolébka lesnického školství, stálá expozice
► Galerie Lubomíra Bartoše
► Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků - Akvarely
Vojty Nováka
V roce 2009 si připomínáme 90 let od narození
a 15 let od úmrtí amatérského výtvarníka Vojty
Nováka, dlouholetého spolupracovníka šumperského muzea. Výstava trvá do 2. srpna.
► Novinka
Krásný výhled po okolí Úsova nabízí zpřístupněný
ochoz zámku mezi palácem a starou školou. Ochoz
bude otevřen každou sobotu. Na požádání předem
pro skupiny nad 10 osob v ostatní dny. Vstupné 10 Kč.
► Dětský den na Úsově
4. července se od 15 hodin uskuteční na nádvoří
zámku Dětský den, v jehož rámci budou probíhat
rytířská klání, soutěž v lukostřelbě, vědomostní kviz
a bude se rýžovat i zlato. Premiéru bud mít i nová
expozice pro děti s názvem „Hádanky pánů z Vlašimi“.
Informace: V měsících červnu a červenci jsou zámek
a Lovecko-lesnické muzeum spolu s Galerií Lubomíra
Bartoše v Úsově přístupné od úterý do neděle a ve svátek v době od 9.00 do 17.30 hod.

NA ÚSOVÉ CHYSTAJÍ DĚTSKÝ DEN

N

a začátek prázdnin jsme nachystali pro malé i velké návštěvníky Lovecko-lesnického muzea na
zámku Úsov hned několik překvapení. Každou sobotu bude zpřístupněn ochoz mezi palácem
a „starou školou“, odkud mohou návštěvníci pozorovat malebné okolí. Malá zoologická zahrada se
pak rozroste o nový přírůstek, protože kozička Barborka čeká mláďátko.
4. července proběhne od 15 hodin na nádvoří zámku Dětský den na hradě, během
něhož budou probíhat rytířské klání, soutěž
v lukostřelbě, vědomostní kviz, děti si v písku
zahrají na malé archeology a bude se i rýžovat
zlato.
Premiéru bude mít rovněž nová expozice
pro děti s názvem „Hádanky pánů z Vlašimi“,
která bude umístěna v jedné z nejstarších částí
hradu, tzv. Vlašimském paláci. Tento dosud
veřejnosti nepřístupný středověký prostor,
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v němž bývala hradní šatlava, je přímo stvořen
pro luštění záhad a hlavolamů. Hádání bude
o to těžší, že vše sleduje čarodějnice, pacholci, rytíř, kat i trestanec. Je tedy třeba značné
dávky odvahy a soustředění, aby návštěvníci
splnili všechny úkoly a nezalekli se ponurého a strašidelného prastarého paláce, v němž
dodnes občas po nocích zaznívá kvílení vězňů
a řinčení řetězů....Ale sladká odměna určitě
stojí za trochu strachu a vzrušení!
Marie Gronychová, ředitelka VM Šumperk

V

ýstava představuje výsledky a nálezy ze záchranných výzkumů, které byly realizovány v průběhu loňského roku v Šumperku. Rok 2008 byl v našem městě z archeologického hlediska nadmíru
zajímavý, v takové míře ještě záchranné archeologické práce v Šumperku nikdy neproběhly - důvodem je zvýšená stavební aktivita.
Při stavbě sběrného dvora v Příčné ulici v jihovýchodní části města byly překvapivě identifikovány
zbytky sídliště z pozdní doby bronzové. V tomto
období v našem regionu žili nositelé tzv. slezské fáze
lužické kultury (10.-9. století př.n.l.). Kromě fragmentů typických hliněných nádob bylo nalezeno
několik kusů kamenných nástrojů a kusy mazanice (= hliněného výmazu používaného při stavbách
dřevohlinitých obydlí). Záchranným výzkumem
byla po již známém sídlišti v Šumperku - Temenici
identifikována teprve druhá lokalita lužické kultury
v šumperské kotlině, s konečnou platností tedy můžeme počítat se souvislým osídlením v pozdní době
bronzové v této části podhůří Jeseníků. Bylo to jediné období v průběhu pravěku, kdy člověk na Šumpersku sídlil, před tímto obdobím a po něm až do
středověké kolonizace zde zřejmě bylo liduprázdné
území, kterým vedly snad jen dálkové stezky.
Rozsáhlé záchranné výzkumy, započaté již roku
2007, pokračovaly v souvislosti s výstavbou na
okraji historického jádra města - mezi ulicemi Na
Hradbách, Lužickosrbskou, Langrovou a nám. Republiky. Menší část plochy prozkoumali olomoučtí
archeologové (Archaia Olomouc), většina výzkumů
ovšem ležela na bedrech šumperského muzea. Byly
získány bohaté nálezy a poznatky o vývoji středověkého a novověkého Šumperka - podařilo se prozkoumat relikty pravděpodobně dvou městských
příkopů (spodní a horní) či podlouhlých nádrží
s nálezy z 15.-17. století, dále rozsáhlý hřbitov, který
fungoval v 16. a 17. století. Neméně zajímavé byly
zbytky městských pozdně středověkých fortifikací

Jakub Halama při archeologickém záchranném
výzkumu.
Foto J. Mašek
- především odhalené nároží základů městské brány
(tzv. Nové). O to větší škodou je, že nebyla vůle k jejich zachování (stavebník objevené základy nakonec
odstranil). Ve víru této kauzy poté zřejmě veřejnosti
unikl další významný nález - zahloubený dům (tzv.
provizorium) s nálezy z 2. poloviny 13. století, tedy
ze samých počátků existence našeho města!
Na výstavě jsou k vidění nejen samotné nálezy,
ale i velkoformátové fotografie z výzkumů, dokumentace, plánky či výsledky odborných analýz.
Výstava potrvá v Hollarově galerii až do 30. září.
Výsledky výzkumů budou také veřejnosti prezentovány na stránkách připravovaného čísla muzejního
sborníku Severní Morava.
J. Halama

Otevírací doby v neděli 5. a v pondělí 6. července - státní svátky, vstup zdarma
Muzeum Šumperk - 5.7. od 13.15 do 17.00 hod., 6.7. od 9.00. do 13.00 hod.; Galerie Šumperska
- 5.7. od 13.15. do 17.00 hod., 6.7. od 9.00 do 13.00 hod. - vstup přes Výstavní síň; Klášterní kostel
- 5.7 a 6.7. vždy od 10.00 do 12.00 hod.; Muzeum Zábřeh, Mohelnice, PAK Loštice - 5.7 a 6.7. vždy od
9.00 do 12.00 hod.; Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov - 5.7. a 6.7. vždy od 9.00 do 17.30 hod.
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VÝSTAVA

VÝSTAVA PŘEDSTAVUJE
ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY V ŠUMPERKU V LOŇSKÉM ROCE

OHLÉDNUTÍ

BĚHEM MUZEJNÍ NOCI SE SPORTOVALO I KOŠTOVALO
Ve sportovním duchu se nesla šumperská muzejní noc, jež proběhla první červnový pátek
v Pavlínině dvoře, v němž místní Vlastivědné muzeum sídlí. Muzejníci se během ní drželi hesla
„Ve zdravém těle zdravý duch“ a veřejnosti nabídli nejen ukázky sportovních odvětví na pódiu
postaveném na nádvoří, ale také módní přehlídku dobového sportovního oblečení a soutěže, které
mohli návštěvníci absolvovat při noční prohlídce muzejní expozice. Po sportovním výkonu se
pak mohli občerstvit na nádvoří, na němž probíhal košt vína. To přivezli do Šumperka zástupci
partnerského města Mikulova u příležitosti probíhajících Slavností města.
Sportování od rekreačního až po závodní připomíná v místním muzeu i výstava Šumperk město sportu, jež byla zahájena právě u příležitosti v pořadí již páté muzejní noci. Ve výstavní
síni se představují více než dvě desítky sportů,
z nichž mnohé se mohou pochlubit vynikajícími výsledky. Nemohou zde tak chybět takové
osobnosti, jako jsou olympijští vítězové hokejista Jiří Dopita a akrobatický skokan Aleš Valenta, mistryně světa ve fitness Gabriela Kubešová
a basketbalová mistryně Evropy Ivana Večeřová,
ti dříve narození pak na fotografii nepochybně
poznají šumperskou gymnastku Ludmilu Švédovou, která přivezla ze soutěže družstev na
Olympiádě v Římě v roce 1960 stříbrnou medaili. Výstava, na jejíž realizaci se podílejí také
různé sportovní oddíly, místní radnice a měst- Sportovní úbory předvedli zaměstnanci muzea.
U diváků sklidili nadšený aplaus.
Foto: -zkská knihovna, je v muzeu k vidění do 16. září.

VÝSTAVU LEY VIVOTOVÉ ZHLÉDLO JIŽ TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ

Zdeňka Rambousková se sochou Holčička s konzervou.
Foto I. Tylová
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Malířka a grafička Zdeňka Rambousková, která nechyběla na vernisáži výstavy Lea Vivotové 7. května, se
přišla znovu potěšit do „zahrady soch“
v Galerii Šumperska. Není jediná, kdo
navštívil Galerii opakovaně a vychutnal
si světovou premiéru výstavy děl, která
jsou jinak rozeseta po celém světě. Stala se však tisící návštěvnicí a při této
příležitosti obdržela dárek - fotografii
s autogramem umělkyně. Snímek, který
Zdeňka Rambousková dostala, zachycuje mladinkou Leu s jejím sousoším
Lavička lásky, jež svým neobvykle odvážným námětem upozornila v Kanadě na originalitu jejího díla. Sousoší
Lavička lásky lze spatřit také na výstavě,
která trvá až do 31. srpna.
-mb-

Úzkorozchodné dráhy a drážky na šumperském okrese je titul, který jako nový, v edici
Knihovničky Severní Moravy již devětadvacátý, vydalo v těchto dnech Vlastivědné muzeum
v Šumperku.
„Dráhy o úzkém rozchodu se u nás začaly
budovat po roce 1870 a zvlášť rychle jich přibývalo od roku1890. Zlatá doba úzkorozchodek
trvala do šedesátých let 20. století, kdy začíná
etapa jejich zániku a s koncem 20. století na
povrchu prakticky zanikají. Nahradily je automobily, dopravní pásy, vysokozdvižné vozíky
a další vymoženosti moderní techniky,“ píše
v úvodu knihy její autor Zdeněk Gába. Materiály k danému tématu zpracovával od roku
1996 a nyní je předkládá veřejnosti. Faktograficky bohatá knížka sympatického formátu,
ve slušné grafické úpravě, je dílem grafického
studia SCARON, s.r.o. a lze ji koupit za 40 Kč
v informačním centru, ve foyeru muzea a na
jeho detašovaných pracovištích. Potěší zájemce o vlastivědu a může být i sympatickým dárkem.
Z. Gába je geolog, který byl v šumperském
muzeu zaměstnán v letech 1968-2007. Publikoval především v oboru geologických věd, psal
ale také o historii těžby a o použití nerostných
surovin a o historii dopravy. Málokdo však ví, že
vedle vědeckých prací se zabýval také beletrií

V edici Knihovničky Severní Moravy vyšly nedávno Úzkorozchodné dráhy a drážky na šumperském
okrese od Zdeňka Gáby.
a poezií. Připomeňme, že 2. srpna tohoto roku
oslaví Zdeněk Gába sedmdesátiny. M. Berková

Městská knihovna Šumperk ve spolupráci s DDM Vila Doris Šumperk, Knihovnou
W. Broniewskiego v Nyse a Knihovnou Vincence Priessnitze v Jeseníku vyhlásily fotosoutěž
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI POHRANIČÍ
Fotografie musejí být pořízeny v okolí česko-polské hranice v oblasti
Králický Sněžník - Rychlebské hory - Zlatohorsko.
Soutěž je určena pro fotografy - turisty i pro turisty - fotografy z obou stran hranice.
Stáří zasílaných fotografií: maximálně 5 let.
Vytvořený fotografický soubor známých i méně známých míst dané lokality bude určen
především k pořádání společných výstav českých a polských fotografů.
Soutěžní témata: Architektura, Živá a neživá příroda, Lidé v pohraničí, Seriál
Fotografie doručte do Městské knihovny Šumperk, 17. listopadu 6, 787 01 Šumperk,
a to do 10. září 2009 do 17 hodin. Informace na: www. knihovnaspk.cz.
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PUBLIKACE

ZDENĚK GÁBA ZPRACOVAL
ÚZKOROZCHODNÉ DRÁHY A DRÁŽKY NA ŠUMPERSKÉM OKRESE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna na ul. 17. listopadu 6
Půjčovna pro dospělé
Po, Út, St

Knihovna Sever

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Čtvrtek

Půjčovní doba v období prázdnin: červenec a srpen
Knihovna v ul. 17. listopadu

Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

Po, Út, St
Čtvrtek

8-11 12-17
zavřeno

8-11 12-16
zavřeno

9-12 13-17
zavřeno

Pátek

8-11 12-17

8-11 12-16

9-12 13-17

Sobota

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. Od
pátku 10.7. do pondělí 20.7. bude z důvodu revize knihovních fondů a opravy osvětlení uzavřena
knihovna Sever.

KLUB PODVEČERNÍHO ČTENÍ
POŘÁDÁ PRÁZDNINOVOU NENUDU
Půjčovna Sever Městské knihovny v Šumperku v Temenické ulici 5 pořádá spolu s Klubem
podvečerního čtení Leporelo již čtvrtý ročník
soutěží a her nazvaný Prázdninová nenuda. Od
27. července do 31. srpna tak budou vždy v pondělí, úterý, středu a pátek v prostorách knihov-

ny Sever v Temenické ulici probíhat nejrůznější
soutěže, kvizy a hry, a to v čase od 9 do 12 hodin
a od 13 do 17 hodin. 27. července zde bude navíc
zahájena výstava dětských prací ze soutěže Můj
Ferda Mravenec, která potrvá do 30. září. Bližší
informace na www.knihovnaspk.cz/sever. -red-

Městská knihovna Šumperk zve na výstavu
TEREZIE ROTTEROVÁ - POPRAVA NA ŠIBENIČNÍM VRCHU
Výstava potrvá do 30. června.
Výstava fotografií šumperské rodačky zaměřená na opuštěné sanatorium,
jež dnes již v troskách stojí na úpatí Šibeničního vrchu.
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PRVNÍ DEN VÝSTAVY: VLAKY
A VLÁČKY NEJEN NA FOTOGRAFII
Šumperská Městská knihovna připravuje na
prázdninové měsíce výstavu nazvanou Zdeněk
Morávek: Vlaky a vláčky na fotografii. Zahájí ji
vernisáž ve čtvrtek 2. července v 17 hodin, jejíž
součástí bude slavnostní křest knihy Zdeňka
Morávka Železnice Desná, kterou vydala firma Stavby a rekonstrukce a.s. SART Šumperk,
provozovatel této trati. O hudební doprovod
vernisáže se postará Teens Jazzband Velké Losiny.
Vlastní vernisáži bude od desáté dopolední
předcházet malá výstavka železničních kolejišť
a modelů členů Společnosti přátel železničního modelářstí a železnice www.malevlaky.
cz. Na zahradě za knihovnou bude navíc, pro
radost dětem i dospělým, instalována Sičova
drobná železnice www.sicova-drobna-zeleznice.cz s funkčním modelem parní lokomotivy
v měřítku 1:8, kterou bude možné nejen zhlédnout, ale dokonce využít ke svezení dětí. Obě
tyto atrakce budou v provozu od deseti hodin

Na zahradě za knihovnou bude 2. července jezdit
model parní lokomotivy.
Foto: -mkaž do zahájení výstavy. Dětem, které se přijdou
na výstavu podívat, nabízí knihovna účast ve
výtvarné soutěži Můj vlak, která bude výstavu
po celé prázdniny doprovázet.
-zd-

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Pátek 26. června od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si
a poslechnout si známé písničky. Vstupné 30 Kč
Pátek 10. července od 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si
a poslechnout si známé písničky, které zahraje
skupina Staří kamarádi.
Vstupné 30 Kč
Pátek 24. července od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si

a poslechnout si známé písničky. Vstupné 30 Kč
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci
našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se
objednat na tel. čísle 583 212 272.
Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod.
Bližší informace: Kavárnička pro seniory - nejen pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní
doba denně od 13 do 19 hodin, telefonní číslo je
583 550 234. Aktuální program na stránkách Informačního střediska pro seniory www.pontis.cz/iss.

V měsících červnu a červenci probíhá výstava obrazů Jana Jančíka.
POZOR! Kavárnička je ve čtvrtky uzavřena.
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VÝSTAVA, KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

DO KNIHOVNY PŘIJEDOU V ČERVENCI MAŠINKY

VILA DORIS

VILA DORIS
Úterý 7. července až pátek 10. července od 9 do 13
hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
4 lekce po 4 hod., program: první krok s počítačem,
Microsoft Windows Vista, Microsoft Office Word
2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Internet a elektronická pošta,
určeno pro mládež a dospělé. Informace Bronislav
Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@
doris.cz.
Kurzovné 1100 Kč
Pondělí 13. července od 9 do 12 hodin a od 16 do 19
hodin v AD na „K“
Výtvarnické balábile
Letní šperky a bižuterie z korálků, fima, zapékaných sklíček…. Informace Zuzana Vavrušová, tel.
č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Vstupné 50 Kč
Pondělí 13. července až pátek 17. července od 9 do 12
hodin v IT na „K“
Šumperský geocaching
Praktické seznámení s turistickou, navigační a trochu i internetovou hrou pro mládež, rodiče s dětmi
a dospělé ze Šumperka a okolí (GPS přístroj není
podmínkou). Informace Bronislav Vavruša, tel.č.
583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Úterý 14. července od 9 do 12 hodina a od 16 do 19
hodin v AD na „K“
Výtvarnické balábile
Savování, výroba šablon, tečkovaná kresba… S sebou barevné bavlněné tričko, košili, šaty apod…
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624,
731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Vstupné 50 Kč
Středa 15. července od 9 do 12 hodina a od 16 do 19
hodin v AD na „K“
Výtvarnické balábile
Batika sypaná, vázaná… S sebou bílé bavlněné tričko, košili, šaty apod… Informace Zuzana Vavrušová,
tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 16. července od 9 do 12 hodina a od 16 do 19
hodin v AD na „K“
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Výtvarnické balábile
Ponožkoví psi, jednoduchá šitá hračka. S sebou neprošlapané ponožky… Informace Zuzana Vavrušová,
tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Vstupné 50 Kč
Pátek 17. července od 9 do 12 hodina a od 16 do 19
hodin v AD na „K“
Výtvarnické balábile
Mozaika… Informace Zuzana Vavrušová, tel.č.
583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Vstupné 50 Kč
Pátek 17. července až sobota 18. července
Šumperský geocaching
Turistická, navigační a trochu i internetová hra,
s vlastní GPSkou můžete poznávat město trochu
jinak, i vy máte možnost si tuto hru v Šumperku zahrát, stačí se jen podívat v pátek a v sobotu na tuto
stránku www.doris.cz/itecko.htm a získáte bližší informace, určeno pro mládež, rodiče s dětmi a dospělé ze Šumperka a okolí. Informace Bronislav Vavruša,
tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Pátek 24. července až sobota 25. července
Šumperský geocaching
Turistická, navigační a trochu i internetová hra.
Stačí se podívat v pátek a v sobotu na tuto stránku
www.doris.cz/itecko.htm a získáte bližší informace, určeno pro mládež, rodiče s dětmi a dospělé ze
Šumperka a okolí. Informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Sobota 29. srpna až neděle 30. srpna
Noční šifrovací závod „ Svíčky 2009“
Místo: Ruda nad Moravou, zakončení Vila Doris, informace Tomáš Brokl, tel.č. 603 366 893,
724 793 088, organizace.svicky@seznam.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 (Itéčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce
583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

HANNAH MONTANA
Pátek 26., sobota 27., neděle 28., pondělí 29., úterý 30. června a středa 1. července jen v 18.00 hodin
USA, 2009, komedie, muzikál, rodinný, 102 minuty, mládeži přístupný, české znění
Příběh dívky Miley, která žije dvojí život průměrné středoškolačky a zároveň popové hvězdy Hannah
Montany. Když její stoupající popularita hrozí tím, že ovládne celý její život, odveze ji její otec do
rodného maloměsta v Tennessee… V hlavní roli muzikálové komedie všestranně nadaná zpěvačka,
herečka, tanečnice a skladatelka Miley Cyrus.
Vstupné 80 Kč

Příběh dívky Miley, která žije dvojí život průměrné středoškolačky a zároveň popové hvězdy Hannah
Montany, uvádí kino Oko na přelomu června a července.
NA ODSTŘEL
Pátek 26., sobota 27. a neděle 28. června jen ve 20.00 hodin
USA, 2009, thriller, 127 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Za profesionální vraždou dvou bezejmenných outsiderů se pravděpodobně skrývá něco mnohem většího…Hvězdně obsazený thriller z novinářského prostředí. Hrají Russel Crove, Ben Affleck, Helen
Mirrenová a další.
Vstupné 75 Kč
POSLEDNÍ DŮM NALEVO
Pondělí 29., úterý 30. června a středa 1. července jen ve 20.00 hodin
USA, 2009, horor, 109 minut, od 15 let, titulky
Musí chtě nechtě odhodit civilizační návyky a vzít konání trestu do vlastních rukou. A půjde o trest
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KINO OKO

KINO OKO

KINO OKO

absolutní… Remake hororu, jímž odstartoval v roce 1972 svoji kariéru mistr hrůzy Wes Craven.
Vstupné 75 Kč
JEN POČKEJ!
Hrajeme pro děti
Úterý 30. června jen v 16.30 hodin
Rusko, 1969, 90 minut
Pásmo kreslených příběhů nerozlučné dvojice smolařského vlka a mazaného zajíce. Rodinný film
v českém znění.
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4., neděle 5., pondělí 6., úterý 7. a středa 8. července v 17.00 a v 19.00 hodin,
čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11. a neděle 12. července v 16.30 a v 18.30 hodin, pondělí 13., úterý 14.
a středa 15. července v 16.00 a ve 21.00 hodin
Komedie, USA, 2009, 100 minut, širokoúhlý, rodinná animovaná komedie v českém znění
Další příběh mamuta Mannyho, upovídaného lenochoda Sida a šavlozubého tygra Diega, kteří se
tentokrát společně s mamuticí Ellie, která si už nemyslí, že je vačicí, a veverkou Scrat propadnou do
jeskyně, ve které stále ještě žijí dinosauři. A veverákovi Scratovi přibude v dalším dílu nová výzva:
Kromě vysněného žaludu bude usilovat i o srdce krásné veveřice Scratte…
Vstupné 80 Kč
V sobotu 11. a v neděli 12. července v 16.30 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně
tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 60 Kč na osobu. Za finanční dar na tato představení
děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk.

Na další pokračování Doby ledové s podtitulem Úsvit dinosaurů se mohou malí i velcí těšit hned začátkem prázdnin.
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KINO OKO
Sci-fi thriller Transformers: Pomsta poražených se odehrává mimo jiné i v Egyptě.
TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11., neděle 12. července jen ve 20.30 hodin, pondělí 13., úterý 14. a středa
15. července jen v 18.00 hodin
Sci-fi thriller, USA, 2009, 147 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Čas odplaty nadešel… Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky a s nimi i mnohem
dospělejší hlavní hrdina „jedničky“ Sam Witwicky a jeho rozkošná dívka Mikaela, kteří budou muset
tentokrát čelit útokům mechanických gaunerů z celé galaxie… Ve filmu se objeví kolem šedesáti různých robotů, klíčovou zastávkou se stane Egypt a jeho hlavní dominanta, pyramidy v Gize. V hlavních
rolích Shia LaBeouf a Megan Foxová. Režie Michael Bay.
Vstupné 80 Kč
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18., neděle 19., pondělí 20., úterý 21. a středa 22. července v 17.00 a ve
20.00 hodin, čtvrtek 23., pátek 24., sobota 25. a neděle 26. července jen v 17.00 hodin
Dobrodružná fantasy, USA, 2009, 154 minuty, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Šestý rok, který Harry tráví v Bradavicích, je pokažen válkou mezi Voldemortovými přívrženci
a stoupenci dobra. Když Harry objeví starou a počmáranou učebnici s tajemným označením - „Tato
kniha je majetkem Prince dvojí krve“, nedbá na Hermionino varování a spoléhá se na kouzla z ní
stále víc. Zároveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy minulosti… Hrají Daniel Radcliffe, Emma
Watsonová, Rupert Grint, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carterová a další. Režie
David Yates.
Vstupné 85 Kč
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KINO OKO

JMÉNEM KRÁLE
Pondělí 27., úterý 28., středa 29., čtvrtek 30., pátek 31. července, sobota 1. a neděle 2. srpna jen v 18.30 hodin
Historický, krimi, ČR, 2009, 77 minut, od 12 let
Příběh, jehož předlohou se stala novela autora populárních historických románů s kriminální zápletkou Vlastimila Vondrušky, se odehrává v Českém království za vlády Přemysla Otakara II. Na zásnuby,
které mají usmířit znesvářené rody pánů z Dubé a z Vartemberka, vysílá král svého zástupce Oldřicha
z Chlumu. Cestou na hrad najdou Oldřich a jeho pomocníci stopy po loupežné vraždě… Hrají Karel
Roden, Klára Issová, Lukáš Vaculík, Markéta Hrubešová, Jan Dolanský a další. Režie Petr Nikolaev.
Vstupné 75 Kč
NEDODRŽENÝ SLIB
MFF Karlovy Vary
Pondělí 27. července jen ve 20.00 hodin
Drama, Slovensko, ČR, USA, 2009, 129 minut, slovenské znění
Autobiografický příběh slovenského židovského chlapce, který díky svému neobyčejnému fotbalovému talentu a několika šťastným náhodám uniknul deportaci do koncentračního tábora.
Hrají Ondřej Vetchý, Ivan Romančík, Marián Slovák, Pavel Kříž a další. Režie Jiří Chlumský.
Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč
VÍNO ROKU
Úterý 28. a středa 29. července jen ve 20.00 hodin
Komedie, USA, 2008, 110 minut, od 15 let, titulky
Pravdivý příběh o lásce, vítězství a kvašení a hlavně o tom, jak se Kalifornie definitivně zapsala do
mapy vinařského světa… Hrají Bill Pullman, Alan Rickman, Chris Pine a další.
Vstupné 70 Kč
DUEL FROST/NIXON
Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 30. července jen ve 20.00 hodin
USA, 2008, 122 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Historické politické drama, ve kterém se střetnou bývalý prezident Spojených států Richard Nixon
a hvězda americké talk-show David Frost ve velmi ožehavé věci, kterou se stal skandál Watergate. V hlavních rolích Frank Langella a Michael Sheen. Režie Ron Howard.
Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Pátek 31. července, sobota 1. a neděle 2. srpna jen ve 20.00 hodin
Komedie, Itálie, ČR, 2009, 100 minut, od 12 let, české znění
Miloval Kláru, miloval ji opravdově a šíleně. A z toho se zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná a hlavně nebezpečná… Podle románu Michala Viewegha natočil Giovanni Venosta, hrají Laura Chiatti,
Anna Geislerová, Miroslav Šimůnek, Pavlína Němcová, Claudio Santamaria a další.
Vstupné 75 Kč
Připravujeme na srpen: Občan Havel přikuluje, Stáhni mě do pekla, Admirál, Pařba ve Vegas, Krvavé
pobřeží, T.M.A., Veřejní nepřátelé, Veni, vidi, vici, Proroctví, Bruno
Filmový klub: Wrestler, La Boheme
Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový vjem, samostatný basový kanál 1000 W. Kino promítá všechny filmy s dvojnásobným
zvětšením obrazu. Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu
před začátkem prvního představení. Vstupenky na všechna červencová představení jsou v prodeji od
1. července 2009.
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NÁDVOŘÍ ZÁMKU VE VELKÝCH LOSINÁCH

3.7. I 20.30 hod., 140 Kč
VIZITA

24.7. I

20.30 hod., 120 Kč

MUŠKETÝŘI
PO TŘICETI LETECH

Kultovní představení založené Hoffmannovo divadlo Uherské
na umění improvizace Jaroslava Hradiště. Tři mušketýři, kteří
sice už mají své stařecké neduhy
Duška a jeho přátel.
a bolesti, přesto však v duši
zůstávají romantičtí snílci.

11.7. I 20.30 hod., 160 Kč
KOMEDIOGRAF
Originální kabaret v podání
Pavla Lišky, Tomáše Matonohy,
Josefa Poláška, Marka Daniela,
Mariany Chmelařové a Miroslava
Kumhaly.

17.7. I 20.30 hod., 140 Kč
ŠAMPIONKY
Simona Postlerová, Michal Malátný (Chinaski), Kateřina Janečková a Zuzana Katolická běží
maraton a diváci jsou svědky
závodu od startu až do cíle.

Předprodej vstupenek:
Regionální a městské informační centrum v Šumperku
Hlavní třída 22 (budova muzea v Šumperku), tel.: 583 214 000
Hlavní partneři

31.7. I 20.30 hod., 120 Kč
ANDALUSKÁ
NOC FLAMENCA V.
Jedinečný večer věnovaný
strhujícímu žánru flamenco.

1.8. I 20.30 hod., 120 Kč
BABIČKA V TRENKÁCH
ANEB APRÍLOVÁ KOMEDIE

Ořechovské divadlo. Vůně
dvacátých let, foxtrot, zajímavá a výrazná móda, art
deco a komikové němého filmu, to vše v sobě zahrnuje
tato bláznivá komedie.

ZDE KUP – Velké Losiny, Zámek Velké Losiny,
tel.: 583 248 23
Pokladna, tel.: 583 248 380

Změna programu vyhrazena.
V případě nepříznivého
počasí se představení nekoná.
Mediální partneři

Partneři
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