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Zkamenělí sourozenci
Před mnoha a mnoha lety žili dva sourozenci. 

Neměli maminku ani tatínka a babička se 
o nechtěla starat. Protože neměli ani dům, bydleli 
na ulici.

V té době žila zlá královna. Kdo jí vadil, hned 
se stal sochou z kamene. Jednou šli sourozenci 
na procházku a začalo pršet, roztáhli deštník 
a pokračovali dál. Najednou se objevila zlá 
královna. „Co budeme dělat, určitě nás promění 
v kámen!“ polekali se sourozenci. Tohle byla jejich 
poslední věta. Královna je oba proměnila v sochy. 
A stojí tam dodnes. Kdo ví, třeba se ta královna 
pořád toulá po světě. 

 Text k obrázku - E. Baženovová
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Před 445 lety
11. června 1564 sdělil císař Ferdinand I. šumperským měšťanům, že nevyhoví žádosti Rudoltic a Sobotína, aby 
se směly vykoupit vlastními prostředky z poddanství a připojit se k Šumperku, který se vykoupil z žerotínského 

poddanství ke královské komoře v roce 1562. Obce patřily Berkům z Dubé a chtěly se vrátit do šumperského 
statku, k němuž patřily před rokem 1558.

 
Před 235 lety

10. června 1774 skončil v Šumperku čtyři roky trvající proces s devětadvacetičlennou loupežnou bandou, 
která loupila (nikoho však nezabila) na severozápadní Moravě. Setnuto nebo oběšeno na Šibeničním vrchu 

(vrchol kopce za Domovem důchodců) bylo čtrnáct lidí. Poslední popravenou byla Veronika Grammová, 
zvaná Urschel, milenka vůdce bandy Antona Stöhra, alias Schnallera. Jejich šestiletého syna dostal na výchovu 

šumperský žalářník Franz. 

Před 135 lety
28. června 1874 se konalo slavnostní vysvěcení evangelického kostela. Postaven byl v letech 1869 až 1874 

v novogotickém stylu. V roce 1908 byl opatřen novou věží.

Před 125 lety
8. června 1884 byl na nádvoří bývalého zámku odhalen pomník se sochou císaře Josefa II., 

která dnes stojí na Hlavní třídě.
 

Před 110 lety
1. června 1899 zahájil provoz přírodní vodoléčebný ústav (pozdější plicní sanatorium). Akciová společnost 

v čele s kapelníkem městské hudby Hansem Rotterem si vybrala návrh šumperského stavitele Heinricha Poppa. 
Ten upravil projekt vídeňského architekta Seiferta 

a spolu se stavitelem Franzem Hlochem stavbu v letech 1898-1899 realizoval. 

Před 75 lety
3. června 1934 ohrožovala povodňová vlna po obrovské průtrži mračen i výše položené ulice ve městě, 

například dnešní Hlavní třídu. Zaplaveny byly dnešní Smetanovy sady, kde voda strhla most.
17. června 1934 byla předána veřejnosti rozhledna na Háji, kterou postavil šumperský stavitel Karel Čunderle. 

V roce 1953 vyhořela.

Před 70 lety
15. června 1939 se stala sto tisící pacientkou šumperské nemocnice nějaká žena z Rapotína. Nemocnice měla 

tehdy 232 lůžka, zatímco v roce 1896, kdy byla otevřena, jen 48 lůžek.

Před 45 lety
15. června 1964 byla zahájena výstavba sídliště v ulici 8. května.

Před 5 lety
7. června 2004 byla dokončena hlavní část rekonstrukce Havlíčkovy ulice.

19. června 2004 bylo otevřeno v Temenici nové baseballové hřiště.
24. června 2004 bylo otevřeno v nemocnici nové dialyzační středisko.

Koncem června 2004 se stala Gabriela Kubešová v Portugalsku absolutní mistryní Evropy ve fi tness.
-ách-
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První červnový víkend čekají obyvatele Šumperka oslavy nejvýznamnější události v dějinách 
města, tzv. Šumperského sněmu z června roku 1490. Slavnosti města, jež nabídnou kromě večer-

ního průvodu městem a ohňostroje i bojová klání, zábavná vystoupení, historický jarmark a řadu 
soutěží, spojila místní radnice již tradičně se zahájením letní sezony ve městě. Letošní ročník se navíc 
nese ve znamení patnáctého výročí vzájemného partnerství Šumperka a německého Bad Hersfeldu.

SLAVNOSTI MĚSTA PŘIPOMENOU SNĚM 
I PŘÁTELSTVÍ S BAD HERSFELDEM

Tzv. Šumperský sněm ze 4. června roku 1490 
si město připomíná již dvanáctým rokem. Před 
více než pěti stoletími se totiž Šumperk stal mís-
tem setkání moravských a slezských stavů, jež zde 
po smrti uherského a českého krále a markrabí 
moravského Matyáše Korvína rokovaly o zacho-
vání společného postupu při přijímání nového 
pána a svým postojem nakonec pomohly odvrá-
tit rozštěpení zemí Českého království. Právě do 
středověku se budou moci přenést obyvatelé i ná-
vštěvníci města v pátek 5. a sobotu 6. června. 

„Původně hudební akce s rytířskými šarvát-
kami se v posledních ročnících stala jednou 
z nejprestižnějších událostí, kterou město pořádá 
a jež se těší obrovskému zájmu veřejnosti,“ říká  
pracovnice oddělení kultury a vnějších vztahů 
místní radnice Martina Holubcová. Letošní roč-
ník Slavností města je podle ní výjimečný tím, že 
se ponese v duchu patnáctiletého přátelství s Bad 
Hersfeldem. Kromě Badherfeldských, mezi ni-
miž nebudou chybět ani tamní hasiči a mládež, 

zavítají do Šumperka i představitelé nedalekého 
Würzburgu. Delegace z Německa čeká v pátek 
dopoledne přijetí na olomouckém magistrátě 
a Krajském úřadě, večer pak účast v historickém 
průvodu a setkání v parku. Sobotní program hos-
tů zahájí vernisáž výstavy fotografi í, jež představí 
patnáctileté přátelství obou měst. Místní stánek 
Th álie bude poté hostit společné zasedání, během 
něhož podepíší zástupci Šumperka a Bad Her-
sfeldu slavnostní memorandum. Odpoledne je 
pak nejen pro hosty, ale celou širokou veřejnost 
připraven promenádní koncert Modré muziky, 
který začne ve 14 hodin v Sadech 1. máje u „so-
vy“. A večer, v 19.30 hodin, bude klášterní kostel 
patřit společnému koncertu šumperských Mo-
týlů a badhersfeldského souboru pod vedením 
Uli Meisse. Hosty slavností budou samozřejmě 
i zástupci dalších partnerských měst Šumperka 
- Nysy, Prievidzy a Mikulova.

Centrem veškerého dění šumperských Slav-
ností města jsou letos opět Sady 1. máje v prosto-
ru „u koně“. Dvoudenní akci odstartují v pátek 
5. června v šest večer pódiová vystoupení dětí 
z DDM U radnice a z DDM - Vily Doris, Fit aero-
bik klub Angi Samcové, soubor Perchty von Bla-
den a dalších. O tři hodiny později, úderem deváté 
večerní, se vydá průvod rytířů, osvícený hořící-
mi loučemi a za doprovodu bubnů, z parku „od 
koně“ pěší zónou na náměstí Míru. „Zde herold 
vyzve vedení města, radní, zástupce partnerských 
měst a další k účasti v průvodu,“ popisuje Holub-
cová. Představitelé měst v historických kostýmech 
spolu s rytíři by měli před desátou večerní dorazit 
zpět do Sadů 1. máje, kde proběhne slavnostní ce-
remonie na počest významné historické události. 
„Během ní si kromě jiného připomeneme zbourá-
ní budovy staré radnice a také patnáctileté výročí 
partnerství s městem Bad Hersfeldem,“ prozrazu-
je pracovnice oddělení kultury. Na ohňovou show 

V pátek večer budou Sady 1. máje dějištěm slav-
nostní ceremonie na počest významné historické 
události - Šumperského sněmu z roku 1490. Do 
dobových kostýmů se letos opět převléknou i před-
stavitelé města a vzácní hosté.                  Foto: -zk-
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Rpoté naváže o půl jedenácté slavnostní ohňostroj 

připravený speciálně pro červnovou příležitost.
Dějištěm hlavního sněmovního veselí se pro-

stor „u koně“ stane i v sobotu 6. června. Již od 
deváté ranní zde budou jarmarečníci nabízet 
tradiční rukodělné zboží a o hodinu později od-
startují na pódiu v letním divadle divadelní a po-
uliční vystoupení. „Na pódiu umístěném přímo 
na trávě se představí historické kapely a program 
obohatí i malá přehlídka dobových kostýmů,“ 
podotýká Holubcová a dodává, že od desáté ho-
diny dopolední budou v prostoru u „koně“ pro-
bíhat soutěže a hry s rytířskou tematikou a tzv. 
Školička starých řemesel, v níž kroužky Domu 
dětí a mládeže U radnice předvedou tradiční 
řemesla. Na své si přijdou milovníci rytířských 
klání, fakírských a orientálních vystoupení, chy-
bět nebudou ukázky výcviku rytíře a jeho koně 
pro turnajové disciplíny středověkých her, vy-
stoupení sokolníků, katovská dílna s ukázkami 
mučících nástrojů či rytířský turnaj o Královnu 
šumperských slavností. A zapojit se budou moci 
opět i samotní diváci. „V rámci rytířských her 

pro děti a dospělé si budou moci zájemci osa-
hat skutečné rytířské zbraně, zastřílet si na terče 
z historických kuší, luků a vrhacích seker, oblé-
ci si drátěnou košili a podobně,“ líčí Holubco-
vá a připomíná, že tečkou za Slavnostmi města 
bude již tradičně v 18 hodin závěrečné defi lé 
všech účinkujících. Zuzana Kvapilová

V sobotu si přijdou na své mimo jiné i milovníci 
rytířských klání.  Foto: -zk-

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 28. května od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Vašek a Petr.  Vstupné 40 Kč

Úterý 9. června od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 11. června od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Tři „K“.   Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 25. června od 14 hodin          
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.    Vstupné 40 Kč

Úterý 30. června od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

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

Každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 
583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti 
od narození do půl roku věku je stále v provozu - 
informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

Jednotlivá čísla Kulturního života Šumperka naleznete v elektronické podobě 
na webu města www.sumperk.cz v sekci Periodický tisk.
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SLAVNÁ SOCHAŘKA PROMLOUVÁ V GALERII SVÝMA RUKAMA

Neobyčejné bronzové sochy si začátkem května daly dostaveníčko v Galerii Šumperska. Třicet let 
své tvorby zde totiž až do konce srpna originálním způsobem představuje Lea Vivotová, slavná 

kanadská sochařka a rodačka z Horní Temenice.

Galerie Šumperska v místním muzeu se na čtyři 
měsíce proměnila v park s pěšinou lemovanou la-
vičkami se sedícími bronzovými sochami v životní 
velikosti. Iluzi přírody navíc umocňuje i zpěv ptáků 
a propojení interiéru s nádvořím, na němž je umís-
těno několik plastik, včetně slavného Vajíčka. Právě 
sochy postav sedících na lavičkách Leu Vivotovou, 
kterou mnozí návštěvníci vernisáže znali jako Dra-
homíru Hekelovou, proslavily. 

„Jsem šťastná, že jsem se jako vlaštovka vrátila 
zpět do rodného města. Stejně jako naši předkové, 
kteří vytvořili tolik krásných hodnot, snažím se i já 
zanechat něco příštím generacím a jako sochařka 
mluvit k lidem svýma rukama. Není velký rozdíl 
mezi rolníkem a sochařem. Oba pracují vlastníma 
rukama a hlína je živí,“ řekla s dojetím Lea Vivotová, 
jež originální instalaci v muzeu velmi ocenila. „Mé 
sochy patří ven a zdejší muzejníci jejich rozmístění 
velmi dobře vyřešili,“ podotkla Vivotová, pro kterou 
jsou hlavní inspirací její synové. I proto má ke svým 
sochám vztah jako ke svým dětem. „Nejobtížnější je 

samozřejmě porod, tedy ta myšlenka dát soše život 
a pak ji s láskou vypiplat,“ dodala umělkyně.

Do svého rodného města se Lea Vivotová vráti-
la po letech emigrace poprvé v roce 1995, a to na 
pozvání tehdejšího starosty Petra Krilla. Ten zahlédl 
její jméno i s údajem o místě narození v jednom za-
hraničním časopise. „Přál bych si, aby vztah Ley Vi-
votové k Šumperku byl stejně silný jako láska dívky 
a matky, sedících zde na lavičce,“ řekl na vernisáži 
v muzeu Petr Krill.

Dnes jsou práce Ley Vivotové, která před emigrací 
v roce 1968 absolvovala Střední uměleckoprůmyslo-
vou školu v Praze, rozesety po celém světě. Lavička 
tajemství stojí například před budovou kanadského 
parlamentu v Ottawě, Lavička nekonečna, kterou 
vytvořila po smrti svého prostředního syna Morri-
se, se nachází před dětskou nemocnicí v Torontu, 
mexické Acapulco je pak známé sochou Skokana. 
Dílo Vivotové můžeme obdivovat i v Praze, odkud 
pochází řada soch vystavovaných právě v muzeu, 
a také v samotném Šumperku - u radnice je umís-
těna Lavička vzkazů se sochou Matky s dítětem, na 
Hlavní třídě pak je instalováno sousoší Radost z deš-

Několik plastik, včetně slavného Vejce, ozdobilo 
také nádvoří muzea.  Foto: -zk-

Během vernisáže ve čtvrtek 7. května byla Lea Vivo-
tová doslova v obležení. V Galerii Šumperska se tak 
setkala nejen s mnoha známými z období před emi-
grací, ale o podpis žádali slavnou sochařku i ti, kteří 
přišli na svět až po sametové revoluci.          Foto: -zk-
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IX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ VOKÁLNÍ HUDBY 
MUSICAE VOCALIS SPIRITUALIS FERIAE INTERNATIONALES 

čtvrtek 28. května ve 20 hodin v klášterním kostele
Schola od sv. Jana Křtitele Šumperk, sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal 

Dívčí sbor Aldára Tótha Budapešť, Maďarsko, sbormistr: Éva Géde

pátek 29. května ve 20 hodin v klášterním kostele
Kantylena Iława, Polsko, sbormistr: Honorata Cybula 

Piccolo Coro & Piccola Orchestra Praha, dirigent: Marek Valášek

sobota 30. května ve 20 hodin v klášterním kostele
Motýli Šumperk, sbormistři: Helena Stojaníková, Tomáš Motýl 

Kammerchor Michaestein Weimar, Německo, sbormistr: Sebastian Göring

neděle 31. května v 9 hodin ve farním kostele sv. Jana Křtitele
Slavnostní bohoslužba

tě. Šumperská rodačka patří mezi ženy, kterým byla 
udělena cena Významná česká žena ve světě, před 
dvěma lety ji ocenil i Olomoucký kraj za její přínos 
kultuře. -zk-

R o z - hovor s Leou 
V i v o t o - vou přineseme 
v červen-
covém čísle 
Kulturního 
života Šum-
perka.

Sochy jsou pro Leu Vivotovou „srdeční“ záležitostí.  Foto: -pk-
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PŘEDSTAVÍ RODINNÉ VIOLONCELLOVÉ DUO
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Poslední předprázdninový koncert letošního cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agen-
tura J+D Romana Janků, naplánovali organizátoři na úterý 16. června. V tento den bude kláš-

terní kostel patřit Dominice a Jiřímu Hoškovým. Úspěšné rodinné violoncellové duo nabídne hudby-
milovné veřejnosti od 19 hodin skladby Haydnovy, Kraft ovy, Blochovy, Off enbachovy a Popperovy. 
Vstupenky v ceně osmdesát a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury 
Šumperk a v Regionálním a městském informačním centru. K dostání jsou rovněž přímo v kanceláři 
Agentury J+D, tel.č. 274 861 222, 603 491 979 nebo e-mail: info@agenturajd.net.

Dominika Hošková, violoncello: Dominika 
Hošková (nar. 17.7. 1982) začala hrát na violon-
cello ve čtyřech letech pod vedením svého otce 
violoncellisty Jiřího Hoška. Studovala na Praž-
ské konzervatoři ve třídě Václava Jírovce a poté 
u Vladana Kočího i u Miloše Sádla na soukro-
mých lekcích. Od roku 2003 studuje na HAMU 
v Praze ve třídě Jiřího Hoška. Interpretační vy-
spělost potvrdila již v šestnácti letech recitálem 
se závažným programem. 

Úspěšně se účastnila řady violoncellových 
soutěží, na soutěži Prague Junior Note získala 
v roce 1995 čestné uznání 1. stupně. Na základě 
anonymní nahrávky se probojovala mezi kandi-
dáty mezinárodní violoncellové soutěže Pražské-
ho jara 2000 a stala se nejmladší českou účastnicí 
této soutěže. Nadace ČHF jí ocenila udělením 
stipendia pro nejúspěšnější studenty (v r. 2000-
2003). V roce 2002 získala jednu z hlavních cen 
na celostátní violoncellové soutěži konzervatoří 
v Teplicích. Na soutěži Karla Ditterse byla oce-
něna jako členka Kvarteta Pražské konzervatoře 
udělením 1. ceny a diplomem „absolutní vítěz 
soutěže“ (2003). V 8. ročníku violoncellové sou-
těže Nadace Bohuslava Martinů získala 3. cenu 
(2003). Stala se absolutním vítězem soutěžního 
konkurzu o „stipendium Yamaha“ 2004. Jako 
jediná pražská violoncellistka se účastnila Me-
zinárodní violoncellové soutěže Davida Poppera 
v Budapešti. V roce 2004 se stala členkou nově 
založeného klavírního tria Ester, se kterým se 
účastnila soutěže Bohuslava Martinů, kde Trio 
Ester získalo na 10. ročníku Mezinárodní soutě-
že Bohuslava Martinů 2. cenu a Cenu za nejlepší 
provedení díla Bohuslava Martinů. Sólově kon-
certovala s Filharmonií B. Martinů Zlín, Praž-
skou komorní fi lharmonií, Plzeňskou fi lharmo-

nií, Virtuosi Pragenses i v České televizi. V roce 
2006 byla nominována na Prémiovou listinu 
ČHF pro nejlepší mladé interprety.

Jiří Hošek, violoncello: Jiří Hošek je poklá-
dán za jednu z nejvýraznějších postav interpre-
tačního umění současnosti. Hru na violoncello 
studoval u Pravoslava Sádla na Konzervatoři 
v Praze (1970-75) a  Miloše Sádla na Hudební 
fakultě AMU, kterou absolvoval s vyznamená-
ním roku 1980. Své umění pak zdokonaloval 
ještě u Bernarda Michelina při stáži na pařížské 
konzervatoři a letní akademii v Nice (1981). Jako 
stipendistu Českého hudebního fondu jej vedli 
Alexandr Večtomov a Josef Chuchro, absolvo-
val i Bartókův seminář v Szombathely u Lászlo 
Mezö. Zúčastnil se řady mezinárodních soutě-
ží, stal se laureátem Mezinárodní violoncellové 
soutěže Pražského jara 1980. Řadu dalších cen 
a diplomů získal v domácích interpretačních 
soutěžích.

Od studentských let pravidelně koncertuje 
doma i v řadě evropských zemí, nahrává pro 
rozhlas i na trvalé nosiče zvuku. Pozoruhodně 
se uplatnil jako sólista i zanícený vykladač v te-
levizních pořadech o Antonínu Kraft ovi, o Davi-
du Popperovi a o Mikulášovi Kraft ovi, z jejichž 
tvorby některé skladby i rekonstruoval a nově 
oživil. Má velmi bohatý repertoár od hudby ba-
rokní až po dnešek a je vůbec mnohostranným 
hudebníkem: byl koncertním mistrem Symfo-
nického orchestru Českého rozhlasu (1991-96), 
hrál i ve fi lmových rolích, komponoval scénic-
kou hudbu pro Divadlo na Fidlovačce, vyvíjí 
bohaté aktivity i v žánrech populární hudby. Je 
docentem Hudební fakulty AMU v Praze, kde 
pedagogicky působí od roku 1994; v březnu 
1998 byl jmenován sólistou Českého rozhlasu. 
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TKritika oceňuje na Hoškově hře zvláště brilantní 

techniku a oduševnělý výraz. Za propagaci Žiž-
kova vyjádřenou zejména hudebním festivalem 
Nekonvenční žižkovský podzim, který založil 
a organizuje od roku 1997, byl zapsán v prosin-
ci roku 1999 do Knihy cti městské části Praha 
3 a následně vyhlášen „osobností Žižkova roku 
2000“. Jako jediný violoncellista reprezentoval 
českou violoncellovou školu na Pražském jaru 
2002.

Program koncert v Šumperku: Joseph 
Haydn - Duo pro dvě violoncella No.1 (Moder-
ato, Menuet, Finale.Presto); Antonín Kraft  - So-
náta pro dvě violoncella op.1, č. 1 C dur (Allegro 
moderato, Adagio, Rondo.Allegro); Ernst Bloch 
- Jewish Song; Jacques Off enbach - Duo pro dvě 
violoncella (Allegro, Adagio, Rondo. Allegro); 
David Popper - Suita pro dvě violoncella op.16 
(Andante grazioso, Gavotte, Scherzo, Largo es-
pressivo, Marcia.Finale) R. Janků

JIŘÍ SEDLÁČEK: MUŽ Z ENCYKLOPEDIE JAZZU

Kdybychom měli zmínit všechny podstatné milníky, úspěchy, zážitky a zajímavosti z hudebního 
života Jiřího Sedláčka, museli bychom tomuto špičkovému hráči a aranžérovi věnovat snad 

celý ročník Kulturního života Šumperka. Vždyť desítky let šéfoval formaci Old Time Jazz Band, jež 
patří mezi nejvýznamnější a nejúspěšnější kapely, které kdy na severu Moravy působily. Nelze proto 
jen tak „přejít“ kulatiny tohoto významného šumperského umělce, který navíc nedávno dokončil 
svoji jubilejní 400. aranži. Oslavil ji spolu s narozeninami během komponovaného večera 22. května 
v místním „kulturáku“. Nejen v této souvislosti požádali dva členové redakční rady našeho měsíční-
ku Jiřího Sedláčka o rozhovor.

► Jaké byly vaše hudební začátky?
Hudba mne vždycky bavila, a tak jsem už 

v patnácti hrál v kapele. Pocházím z Proseni-
ce u Přerova, kde byl opravdu dobrý orchestr. 
Další kapely jsem pak potkával na přerovském 
gymnázium a vysoké škole v Brně, kde jsme měli 
skvělou dechovku a také taneční orchestr. Všude 
jsem se brzy uplatnil. Po vysoké mě poslali na 
umístěnku do Šumperka a i zde jsem brzy na-
šel kapelu, v níž jsem mohl hrát. K Dixielandu 
Loučná jsem se dostal v roce 1967.

► Dlouhé roky patříte mezi vyhledávané aranžé-
ry. Vzpomenete si, kdy vznikla ta první?

To bylo právě kolem roku 1967. Čerpal jsem 
tehdy od jiných domácích kapel. Desek se zahra-
ničními nahrávkami bylo velmi málo a nebyly 
k dostání. První aranže byly skladby, které hrály 
orchestry Traditional Jazz Studio Pavla Smetáč-
ka, Pražský dixieland, Nový Traditional Bratisla-
va a další. Dnes už je to jiné, existuje mnohem 
víc možností, jak se ke skladbám dostat.

► Jak byste vysvětlil laikovi, co to vlastně aranže 
je? Skladby, které máte na repertoáru, většinou již 
existovaly. Co jim tedy dáváte nového?

Se skladbou se musíte nejdřív dobře seznámit 
a pak ji můžete upravit pro svůj orchestr a zá-
roveň zachovat její charakter. Začátek skladby 
většinou hrajeme všichni společně, někdy je do-
minantní jeden nástroj, během skladby se opět 
sejde společný chórus, zapojí se celý orchestr, 
představí se sólově jednotliví členové. Tím se 
jednotlivé aranže liší. Ale samozřejmě na har-
monii a melodii skladby se toho mnoho nedá 
měnit.  

► Kdybychom vás vyzvali, abyste zahrál dvě nej-
oblíbenější skladby, které by to byly?

Asi dixielandová klasika. Určitě Royal Garden 
Blues (Blues královské zahrady). Tuhle skladbu 
hrajeme vlastně od mého příchodu do kape-
ly Dixieland Loučná, byla i na repertoáru Old 
Time Jazz Bandu a nyní ji hraje Teens Jazzband 
Velké Losiny.

Jako druhou bych vybral tradicionál When 
Th e Saint Go Marchin´In (Svatí pochodují). Je 
tam mimořádně zajímavé harmonické schéma, 
velmi dobře se na ně improvizuje. Znají ho všich-
ni muzikanti, kteří hrají dixieland, takže když se 
sejde víc kapel, snadno je zahrají společně a vy 
vůbec nepoznáte, že se sešli poprvé...
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► Dokázal byste spočítat, kolik koncertů jste 
odehrál?

To určitě nedokázal. Bylo jich hodně.

► Který byl pro vás nejvýznamnější?
Dobře se hraje například na výborném festi-

valu Středoevropský dixielandový most, který 
organizují v Hradci Králové. Pro naši kapelu ale 
měl asi největší význam přerovský festival. Když 
jsme po mém příchodu do kapely začali hrát di-
xieland, účastnili jsme se často amatérských hu-
debních soutěží. Vyhráli jsme nejdříve okresní, 
potom krajské kolo, a tak jsme se nominovali na 
Československý amatérský jazzový festival, kte-
rý se tehdy konal v Přerově. A to byl rozhodující 
mezník.

Obrátila se na nás pozornost hudebních kri-
tiků i hudebních osobností, které tam tehdy 
byly, a my jsme se stali pravidelnými účastní-

ky. V hodnocení jsme dosáhli titulu Evropská 
jazzová třída, což nám otevřelo dveře na další 
významné akce doma i v zahraničí. Z přerov-
ského festivalu, určeného amatérským jazzovým 
souborům, se časem stal renomovaný Meziná-
rodní jazzový festival s účastí špičkových or-
chestrů z celého světa a my jsme byli dlouhá léta 
pravidelnými účastníky. Možná i díky tomu se 
kapela Old Time Jazz Band dostala do Encyklo-
pedie jazzu a moderní populární hudby autorů 
Matznera, Poledňáka a Wasserbergera, což je 
pro nás velká čest.

► Ve své době jste koncertovali po celé Evropě, 
na mnoha místech jste slavili výjimečné úspěchy. 
Kam jste jezdili nejraději?

Projeli jsme řadu zemí v Evropě, někde jsme 
byli vícekrát, ale neumím posoudit, kde to bylo 
nejlepší.

► Dnes máte i v našem kraji nemálo muzikant-
ských následovníků. Sledujete, jaké kapely hrají 
vaše aranže?

Nejvíc jsem jich upravil pro Dixieland Louč-
ná a později pro Old Time Jazzband. Nyní jsou 
na repertoáru Teens Jazz Band Velké Losiny 
a Down Beat Dixieland Band Jeseník. Převa-
žují tam mladí muzikanti. Dixieland mají „na-
poslouchaný“ velmi dobře a jsou nadaní. Jsou, 
myslím, zárukou toho, že tato hudba z našeho 
regionu nezmizí, bude žít dál, bude se hrát a mít 
nadále své posluchače. Snad naše muzikantské 
snažení padlo na úrodnou půdu. 

► Propagační materiály, které zvaly na květno-
vou Benefi ci Jiřího Sedláčka, připomínají, že jste 
dokončil jubilejní 400. aranži. Kolik aranží máte 
tedy na svém kontě právě teď?

Tak to je trochu složitější. Poslední polož-
ka v mém archivu má číslo 419. Z toho je 397 
partitur pro dixielandový orchestr. V současné 
době ale hraji také ve swingovém uskupení a de-
vatenáct skladeb jsem upravil pro Swing Kvintet. 
Takže je jich pouze 416.

Pouze? Je to úctyhodné číslo. Gratulujeme 
a těšíme se na další, které zatím nosíte v hlavě, 
 Zdeňka Daňková, Ondřej Polák

Jiří Sedláček šéfoval desítky let formaci Old Time 
Jazz Band, jež patří mezi nejvýznamnější a nej-
úspěšnější kapely, které kdy na severu Moravy pů-
sobily.  Foto: archiv
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ALETNÍ PODVEČERY ZPŘÍJEMNÍ ŠUMPERSKÁ NOKTURNA

Při procházkách naším městem lze stále ob-
jevovat kouzelná zákoutí, která v běhu všedních 
dní míjíme. Jedním z takových míst je Kostelní 
náměstí. Nedávno opravené fresky v arkádách 
farního kostela sv. Jana Křtitele skrývají kopie 
dvou známých nástěnných maleb Leonarda da 
Vinciho „Poslední večeře“ a „Kristus na hoře 
Olivetské“. Při rozsáhlé rekonstrukci náměstí se 
podařilo obě tato díla velmi působivě nasvětlit. 
Každý večerní návštěvník je tak pozván do světa 
citu a nekonečné dynamiky námětu v kouzelné 
hře světla a stínu. 

Zapadající slunce nejdelších letních dní láká 
k osvěžení při krátkých večerních promenádách, 
a tak chceme všem Šumperanům nabídnout malé 
zastavení právě na tomto náměstíčku. Intimita pro-
storu a končícího dne přímo vybízí ke komornímu 
muzicírování. Noční hudba - nokturna - se pokusí 
ozdobit atmosféru letních dní v Šumperku. Koncer-
ty tohoto „minifestiválku“ mají potěšit třeba i jen ty, 
kteří půjdou kolem a na chvíli se zastaví. Kdo vytrvá 
a bude se cítit s hudbou dobře, může postát, posedět 
a spolu s účinkujícími prožít radost z krásy a společ-
ného setkání. Vstup je volný. Vít Rozehnal

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

Fotografi e 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 fotografi í: maximálně 5 let. Vytvořený 
fotografi cký 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

Fotografi e 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. 

Program koncertů:
Pondělí 22. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí

MOTÝLI ŠUMPERK, KOMORNÍ SBOR
Sbormistři: Helena Stojaníková, Tomáš Motýl.

Středa 24. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí
GRAZIOSO QUINTETT

Umělecký vedoucí: Antonín Minář.

Pátek 26. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí
ŽÁCI ŽESŤOVÉHO ODDĚLENÍ ZUŠ V ŠUMPERKU

Vedoucí: Petr Kocůrek.
NOVAJA ŽIZŇ, LUCK, UKRAJINSKÝ BAPTISTICKÝ SBOR
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Dnešní Hanácká ulice patřila od založení Šum-
perka k podřadné části města, v níž se nacházela 
chudina a drobní řemeslníci. Když si uvědomíme, 
že domy kvůli obraně nesměly být „nalepeny“ pří-
mo na městské hradby, byla ulice s největší prav-
děpodobností užší než dnes.

Na počátku 16. století se zde se svolením Že-
rotínů usadili Židé, kteří měli svého rabína a sa-
mozřejmě také synagogu a nepochybně i školu. 
Šumperané z toho nebyli nadšeni, protože se 
jednalo o konkurenci, jež jim škodila v jejich živ-
nostech. Když v letech 1571-1572 a 1585 zachvá-
tily město morové epidemie, obvinili měšťané 
z jejich zavlečení do Šumperka Židy a podařilo se 
jim získat souhlas císaře Rudolfa II., aby prodali 
majetky a z města odešli. Ještě v roce 1597 je ulice 
nazývána Židovská (Judengasse).

Tato ulice však nebyla v očích prastarých Šum-
peranů „poskvrněna“ jen židovskou komunitou, 
ale také městským vězením, které se nacházelo na 
jejím konci, až na rohu u dnešní ulice Černohor-
ské. Tato ulička se nazývala Šatlavská a zajímavé 
je, že ještě na konci 19. století byl na zadní straně 
domu na nám. Míru 16 (Horčičkovo pekařství) 
český nápis „Šatlawska Ulička“, který svou pod-
statou (nikoliv přepisem, jenž se nám dochoval) 
patří nejspíše do období žerotínského (tzn. asi 
1. polovina 16. stol.). V letech 1939-1945 nesla 
ulička ofi ciální název Fojtská (Vogetei - Gäs-
chen), údajně proto, že zde měl sídlo městský fojt 
(rychtář, čili soudce), což lze ovšem pokládat za 
nesmysl, protože fojtové obývali nejlepší domy, 
zpravidla na náměstí - kde to bylo v případě Šum-
perka, není známo.

Také Hanácká ulice mívala jména související 
s vězením - „Biřická“, „Strážní“, ofi ciálně v 19. sto-
letí pak „Zadní“ a v letech 1869-1945 „Školní“. Ač-
koliv o tom nemáme zprávy, nelze vyloučit, že zde 
pobývali i kati. Šumperští měšťané byli šetřílkové 
a mistry popravčí si zpravidla půjčovali z jiných 
měst. Z období čarodějnických procesů však zná-
me šumperské katy Gottfrieda Franze Rieggela, 
který se v roce 1684 oženil dcerou landškrounské-
ho kata, a Johanna Georga Menzela, jenž si vzal 
roku 1695 dceru kata uničovského. V tomto věze-

ní probíhaly výslechy a mučení, například i děka-
na Lautnera, zde byla uškrcena Eva Umblaufová, 
která „drze“ prohlásila, že na Petrových kamenech 
byl i inkvizitor Boblig, tady zemřel v roce 1696 
„přirozenou smrtí“ Heinrich Peschke, poslední 
oběť tohoto pro nás jen těžko pochopitelného 
období. Další velký proces zažilo vězení v letech 
1771-1774, kdy byla v Šumperku souzena devě-
tadvacetičlenná loupežnická banda, která loupila 
(nikoho však nezabila) na  severozápadní Moravě. 
Tři z obviněných zemřeli ve vězení, dvanáct bylo 
odsouzeno k nuceným pracím v okovech a čtr-
náct setnuto nebo oběšeno na Šibeničním vrchu 
(kopec za Domovem důchodců). 

Po vůdci bandy Schnallerovi a jeho milence 
zvané Urschel, která byla setnuta jako poslední, 
zůstal nemanželský šestiletý chlapec, jenž byl dán 
na výchovu žalářníku Franzovi, zjevnému surovci 
a zbabělci. O jeho charakteru svědčí exekuce, kte-
rá proběhla 14.3. 1774. Franz sice nejprve „mis-
trovsky“ setnul prvního odsouzeného, ale pak dal 
nepochopitelně sekyru svému mladému pastor-
kovi Rosnerovi. Nezkušený mladík však dalšího 
nešťastníka pouze zle poranil na krku. Musela to 
být příšerná podívaná, protože nakonec přiskočil 
řezník Franz Felix a nebožákovi konečně hlavu 
uťal. To se opakovalo i při další popravě. Obe-
censtvo zuřilo a Franz nakonec raději zbývající 
zločince oběsil. V roce 1908 bylo vězení zrušeno 
a upraveno na byty. Dnes zde stojí moderní obyt-
ný dům a staré vězení již připomínají pouze sklep-
ní prostory. 

Podřadnost ulice byla narušena v 70. letech              
19. století, kdy zde textilní podnikatelé Seidlové od-
koupili čtyři domky a na jejich místě si nechali po-
stavit novorenesanční palác, který navrhl vídeňský 
architekt M. Hinträger. Na starším snímku jsou na 
levé straně ulice (pravou stranu tvořily zadní trakty 
domů na nám. Míru) dnešní domy č. 7 (jen část),      
9 a 11. Všechny byly radikálně přestavěny, případně 
nově postaveny v letech 1867, 1875 a 1874. To už je-
jich majiteli byli vcelku dobře situovaní lidé. Dnes 
si obyvatelé ulice jistě nejvíce cení klid, a přitom 
bezprostřední blízkost samotného středu města. 
 -ách-
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Pohled z dnešní Hanácké ulice k ulici Černohorské s bývalým městským vězením na konci. Foto kolem 
roku 1910.  Nové foto: J. Pavlíček 
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Středa 27. května od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: R.O. Quero - hoboj (Španělsko), Stamicovo kvarteto
Ačkoli je hobojistovi Ramónu Ortegovi Querovi, rodákovi ze španělské Granady, zatím pouze dvacet let, má na 
svém kontě již několik cenných úspěchů. V září loňského roku exceloval během hudebního klání stanice ARD 
v Mnichově, v jedné z nejvýznamnějších soutěží tohoto druhu v Evropě, ze které si odnesl první cenu. Stami-
covo kvarteto vzniklo v roce 1985 a již o rok později zvítězilo v kvartetní soutěži pořádané Evropskou rozhla-
sovou unií v rakouském Salcburku. Stamicovo kvarteto vystupuje na nejprestižnějších pódiích světa a velkých 
světových festivalech, pravidelně také doma na Pražském jaru.  Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč

Pátek 5. června od 19 hodin v Pavlínině dvoře
Košt mikulovských vín
K poslechu hraje cimbálová muzika Klaret pod vedením Jiřího Vrbky.  Vstup volný

Středa 10. června od 19 hodin v G-klubu
Reinkarnace a rodinná karma
Volné pokračování přednášky o základech a zákonitostech duchovní dimenze. Přednáší Josef Janečka ze 
Šumperka.  Vstupné v předprodeji 60 Kč, v den akce 80 Kč

DIVADLO V PARKU
XVI. ročník festivalu profesionálních divadel pořádá Divadlo Šumperk a Dům kultury Šumperk

Pátek 12. června od 21 hodin na letní scéně 
Divadlo Šumperk: Mastičkář
Předpremiéra nového představení Divadla Šumperk.  Vstupné 100 Kč

Sobota 13. června od 21 hodin v Pavlínině dvoře
Divadlo Šumperk: Hvězdy na vrbě
Nejúspěšnější a nejhranější současná inscenace Divadla Šumperk.  Vstupné 130 Kč

Neděle 14. června od 21 hodin v Pavlínině dvoře
Bratislavské hudobné divadlo: Don Quijote podla Sancha 
Jedinečný fl amencový muzikál.  Vstupné 200 Kč

Pondělí 15. června od 21 hodin na letní scéně
Východočeské divadlo Pardubice: Brouk v hlavě
Komedie o partnerských vztazích.  Vstupné 150 Kč

Úterý 16. června od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Dominika Hošková, Jiří Hošek
Koncertní recitál úspěšného rodinného violoncellového dua.  Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč

Čtvrtek 18. června od 19.30 hodin v Pavlínině dvoře
ŠPeK FEST 2009: Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Jumping Drums
Zahajovací koncert dvoudenního festivalu. Cimbálová muzika Hradišťan a orchestr bubeníků Jumping 
Drums uvedou nejprve své koncerty a poté odehrají hudební „špek“ - společný půlhodinový program, který 
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Pátek 19. června od 18 hodin v Pavlínině dvoře
ŠPeK FEST 2009: Meky Žbirka, J.A.R., Charlie Straight Prince Alfredo (Kongo), Blackerfeed, Aneta 
Langerová (special unplugged koncert)
4. ročník letního festivalu v centru Šumperka, tentokrát pod novým názvem ŠPeK Fest.
  Vstupné v předprodeji 300 Kč, v den akce 350 Kč
Sobota 20. června od 18 hodin v Pavlínině dvoře
BLUES APERITIV X.
Deset vybraných bluesových kapel soutěží o možnost hrát na podzim v hlavním programu prestižního me-
zinárodního festivalu Blues Alive. Na 10. ročník soutěže se sjedou talentovaní bluesmani z Česka, Polska, 
Slovenska, USA a Rakouska. Svého vítěze si vedle odborné poroty vyberou také diváci!  Vstupné 50 Kč 

Neděle 21. června od 14.30 hodin v Pavlínině dvoře
Velký dětský den
Velké zábavné odpoledne pro děti a rodiče s pražským Divadlem Pohádka. Dále na malé i velké návštěvníky 
čeká dětská diskotéka, skákací hrad, projížďka na koních, dětské atrakce, spousta sladkostí a občerstvení 
všeho druhu.  Vstupné 50 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 31. května 
Rostislav Valušek - „Vrypy důvěrné“ (rydlem i slovem)
Výstava grafi k s podtextem „rydlem a slovem“. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Minis-
terstvo kultury ČR.

Od 3. do 28. června
Pavel Hayek - „Obrazy“
Výstava obrazů jmenovaného autora. Vernisáž proběhne ve středu 3. června od 18 hodin za osobní účasti 
autora. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvěz-
dičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Jižní křídlo DK
Do 31. května 
30 let jazzování v Loučné
Výstava fotografi í, diplomů, dokumentů a jiných relikvií z archivu Old Time Jazzbandu Velké Losiny. 

► ZDRAVÝ POHYB
30. května od 15 do 17 hodin v tělocvičně DK (suterén JK)
Zdravotní cvičení pro ženy MOHENDŽODÁRO
Cvičení s Bohumilou Pospíšilovou, které přináší ženám mnohostranný užitek na úrovni energetické, zdra-
votní a celkové regenerace. Jedná se o ucelený systém cvičení a meditace na osvobození těla, dechu, uvolnění 
energie a odstraňování fyzických i psychických bloků.  Vstupné 80 Kč
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Sobotní odpoledne s jógou
Přijďte si zacvičit s Mirkem Petrem. Cvičení Power jógy systematicky působící na celé tělo se závěrečnou 
řízenou relaxací. V programu dále seznámení s Bandhy a rišikéšským pozdravem slunce.  Vstupné 100 Kč

► PŘIPRAVUJEME NA DALŠÍ MĚSÍCE
4. července LIVING BLUES EXPIRIENCE
8., 10. a 17. července KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
21. srpna REVIVAL INVAZE: WAŤÁK, U2 DESIRE, PEARL JAM - NO JAM, 
 ROXETTE REVIVAL
19. září ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY
23. září MARIE ROTTROVÁ & FLAMINGO

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.č. 
předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, 
www.bluesalive.cz

GALERIE J. JÍLKA

Obrazy Pavla Hayeka
Výstava, kterou Galerie vstoupí do léta, je po 

Žáčkově březnové opět nejenom rozměrem pláten 
monumentální. I zde převažuje tmavá, v Hayeko-
vě případě čistá, vznosně černá akrylová barva. 
Jestliže ale Josef Žáček ryze 
malířskou řečí svých obrazů 
varuje před lidským zplaně-
ním, před ztrátou významu 
místa a jeho paměti v nás, 
pak letos padesátiletý Pavel 
Hayek obrací veškerou svou 
pozornost výhradně k tomu, 
co se vymyká příliš zúžené 
a klamné lidské sebestřednos-
ti. K tomu, co nás tu výrazně 
přesahuje a navzdory našemu 
necitlivému zacházení s pří-
rodou i se sebou samými se 
v nekonečných proměnách 
ustavičně obnovuje v plném 
souladu s řádem všeho bytí 
v celém jeho rozsahu od mak-
rokosmu k mikrosvětu.

Plochu pláten rytmicky člení, někdy řidčeji 
a jindy hutně vykrývá většinou jen prvky jedno-
ho druhu přírodniny. V názvech obrazů jejich pů-

vod přiznává, ale zvolené plody, semena, kořeny, 
listy a větvoví, nověji i těla zvířat, stávají se mu 
mozaikou stavebních kamenů nové a plně své-
bytné obrazové skutečnosti. Všechny její prvky 
druhově stejné, ale nervním podáním jedinečné 

tak jako jednotlivé listy v ko-
runě živého stromu, nejsou 
tu nápodobou ani abstraktní 
svévolí. Jsou samy sebou. Ne 
nadarmo hlásí se Pavel Hayek 
k obnovenému Klubu brněn-
sko-olomouckých konkrétis-
tů. Obecně to ale platí o každé 
dobré malbě; její výpověď je 
asi nejpřesněji právě konkrét-
ní. Tady vědomě, a proto snad 
i výslovněji. 

Rozměrná plátna do-
provodí i menší fotogramy 
a možná i ukázky ze starší 
Pavlovy grafi ky; to rozhod-

ne až teprve samotná instala-
ce v prostoru Galerie. Přijďte, 
další a opět jistě mimořádná 

výstava, zahájená za autorovy účasti ve středu 3. 
června v obvyklých 18 hodin, potrvá do neděle 
28. června 2009. Miroslav Koval

Feferonky, 1999, akryl, 
plátno 190 x 160 cm



15

H
U

D
E

B
N

Í 
F

E
S

T
IV

A
LŠPeK FEST NABÍDNE HUDEBNÍ DELIKATESY

Hudební festival v areálu Pavlínina dvoru v Šumperku vznikl před čtyřmi lety, a založil tak 
novou tradici „velkého hudebního festivalu pod širým nebem“. Ten má ve městě oživit letní 

kulturní nabídku nejen mladým hudebním fanouškům, ale také posluchačům středního věku.

Od počátku se festival vyznačuje originální mno-
hožánrovou dramaturgií. Diváci se tak setkávají 
s nečekanou fúzí účinkujících z opačných břehů 
hudebních vod, jejichž žánrové zařazení na festivale 
mnohdy bere zasvé. Například, v loňském roce se na 
jevišti střídaly na první pohled nesmiřitelné žánry, 
jako je duchovní vokální hudba (Spirituál Kvintet) 
s hardrockem (Daily News) nebo bluesrock (Buty, 
Blue eff ect) s hip-hopem (Chuck Norris Gang, Gip-
cy.cz).

Letos již pod novým názvem ŠPeK Fest (pod-
le slangového názvu města Šumperka) se festival 
chystá programově rozmáchnout křídla a nabídne 
koncerty prvořadých hvězd. Už zahajovací čtvrteč-
ní koncert přinese ojedinělou kompilaci hudebních 
směrů. Cimbálovka Hradišťan s primášem Jiřím 
Pavlicou vystoupí společně s orchestrem bubeníků 
Jumping Drums!

Hlavní páteční program bude neméně zajímavý. 
Vedle stálice česko-slovenské populární hudby Me-
kyho Žbirky zazpívá pouze za doprovodu kytary 
a houslí Aneta Langerová. Tento unplugged koncert 
chystá mladá zpěvačka speciálně pro šumperský 
ŠPeK Fest.

Dalším festivalovým „špekem“ bude koncert-
ní show skupiny Prince Alfredo and the Varriors, 
jejímž frontmanem je nadaný muzikant - multiin-
strumentalista, prvorozený syn královské rodiny 
v Kongu. Jako silný magnet bude veřejnost lákat 
také funky-jazzový ansámbl J.A.R. s Danem Bártou 
a Romanem Holým. 

Na úvod festivalu vystoupí současný objev Char-
lie Straight z Třince, skupina, která „předskakovala“ 
na loňském turné slavných Kryštof a která letos 
v lednu podepsala vydavatelskou smlouvu s gramo-
fi rmou Warner Music.

Nově zrekonstruovaný Pavlínin dvůr je prostor 
velmi vhodný pro pořádání této rozsáhlé hudební 
produkce. Uzavřené prostranství dává přehlídce 
jedinečnou atmosféru, kterou podtrhuje renesanční 
architektura historické památky. Mohutné budovy 
Pavlínina dvora navíc pohlcují většinu hluku, takže 
akce neruší okolí, i přesto, že se festival koná v cent-
ru města a zvučí jej nejmodernější PA technika. 
 O. Polák, dramaturg DK

Hostem ŠPeK Festu bude i Aneta Langerová, kte-
rá zazpívá pouze za doprovodu kytary a houslí. 
Tento unplugged koncert chystá mladá zpěvačka 
speciálně pro tento festival.  Foto: archiv

HRADIŠŤAN
Cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou patří k nejznámějším moravským 

cimbálovým kapelám. Je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, ne-
zvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se stal folklor. 
Jiří Pavlica přivedl muziku Hradišťan k nadžánrovému hudebnímu pojetí a představil ji v desítkách projektů 
vydaných na zvukových nosičích. Jedním z dalších zajímavých počinů Hradišťanu bude i vystoupení v Šum-
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s orchestrem bubeníků Jumping Drums. Více na www.hradistan.cz.

JUMPING DRUMS
Soubor založil profesionální bubeník a muzikoterapeut Ivo Batoušek v roce 2000 v Bruntále. Dnes pa-

tří, zejména díky unikátnímu hudebnímu stylu s prvky „zenového bubnování“ a dramaturgii jednotlivých 
koncertů, mezi evropskou špičku. Program Jumping Drums je strhující ukázkou autorských skladeb inspi-
rovaných japonským národním souborem bubeníků KODO, ale i brazilskou, africkou, rockovou a taneční 
hudbou. Více na www.roun.cz/jumping-drums.

J.A.R.
Další úspěšný projekt multiinstrumentalisty Romana Holého, který se ve skupině J.A.R. obklopil špičko-

vými muzikanty, jako jsou Dan Bárta, Vrtulník Majkl Ví, Oto Klempíř a další. Skupina J.A.R. v Šumperku 
představí oblíbené hity, jako například Bulháři, ale i úspěšné singly Superpéro a Doufám z loňské novinky 
Armáda Špásu. Více na www.rap.cz.

MEKY ŽBIRKA
Jedna ze živoucích legend slovenské populární hudby. Fanoušci se mohou těšit na dlouhou řadu hitů, 

jako Biely kvet, Láska na inzerát, Balada o polných vtákoch, Milionkrát, Co bolí to přebolí, Mám rád, 22 dní, 
Sněhulák a další. Více na www.zbirka.cz.

ANETA LANGEROVÁ
Mladá zpěvačka okouzlila veřejnost v roce 2004 při prvním ročníku soutěže Česko hledá Superstar. Od té 

doby se zařadila mezi nejúspěšnější tuzemské zpěvačky. Je držitelkou mnoha prestižních ocenění za svá alba 
Spousta andělů a Dotyk. Loni v Šumperku zahajovala republikové turné a letos se zde představí v akustické 
podobě. Její hity zazní na ŠPeK Festu ve speciální úpravě pro kytary (A. Langerová, Martin Ledvina) a housle 
(Anna Mlinariková). Více na www.langerovaaneta.cz.

PRINCE ALFREDO A THE VARRIORS
Prince Alfredo je prvorozený syn konžské královské rodiny. Muzikantské aktivity započal v Johannesbur-

gu a Kapském Městě. V roce 2006 se přestěhoval do Prahy, kde se rychle adaptoval na místní hudební scénu. 
Brzy si také našel spoluhráče,  kteří tvoří jeho kapelu Th e Varriors. Prince Alfredo si píše texty a hudbu ke 
všem písním, které sám princ žánrově řadí do „mezinárodního afro-popu a reggae“. V každém případě je to 
muzika, která donutí každého vstát a tančit! Více na www.myspace.com/princealfredoandthewarriors.  

BLACKERFEED
BlackerFeed je zčásti britská, zčásti česká kapela. Původně začali v roce 1995, ale vzhledem k tehdejším 

závazkům kapelu rozpustili po pár koncertech. Dali se dohromady znovu po letech, v roce 2007, avšak první 
regulérní koncert odehrají právě až na ŠPeK Festu.  Ovlivněni jsou kapelami jako Depeche Mode, Th e Che-
mical Brothers, Sinatra a dalšími. Angličan Phillip hrál v několika kapelách a koncertoval nejspíš ve všech 
londýnských klubech. Šumperan Zdeněk Nováček začínal jako kytarista (např. kapela Intro) a následně strá-
vil pár let v DJ formaci ECA, se kterou předskakoval kapelám a DJs jako Th e Chemical Brothers, Carl Cox, 
GetFucked, DJ Sasha a dalším. Více na www.blackerfeed.com. 

CHARLIE STRAIGHT
Studentská kapela z Třince na sebe upozornila díky předskakování na turné skupiny Kryštof a sám Ri-

chard Krajčo jí předvídá mimořádně úspěšnou budoucnost. Na počátku roku 2009 skupina podepsala ex-
kluzivní smlouvu s gramofi rmou Warner Music. Více na www.charliestraight.com. 
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Jedenatřicet souborů z Čech, Polska, Rakouska, Slovenska a dokonce jedna česko-americká for-
mace projevilo zájem o účast v letošním jubilejním desátém ročníku mezinárodní vyhledávací 

soutěže Blues Aperitiv. Začátkem května vybrala odborná porota složená s hudebních publicistů, 
aktivních muzikantů a festivalových promotérů deset skupin, které se na živo představí v rámci fi -
nálového koncertu v sobotu 20. června v Pavlínině dvoře v centru Šumperka, v případě nepříznivého 
počasí pak v prostorách místního Domu kultury. 

Z desítky vybraných kapel vzejdou dva vítězo-
vé, kterým pořadatelé garantují místa v hlavním 
programu renomovaného festivalu Blues Alive. 
Ten letos proběhne od 12. do 14. listopadu. Pra-
xe z minulých ročníků ale dává naději více než 
dvěma souborům! Další účinkující, kteří na pře-
hlídce Blues Aperitiv zaujmou porotu či uspějí 
v diváckém hlasování, mohou dostat pozvánku 
k účinkování na vedlejších scénách Blues Alive či 
na přehlídkách v Polsku.

Postupující na finálový koncert Blues Ape-
ritiv X.: The Cell (CZ), Around the blues (PL), 
St. Johnny(CZ), The Roosevelt Houserockers 
(AT), Bluesberg (CZ), Smuggler´s Lodge 
(CZ), Hoodoo Band (PL), Dan Hot Drum 
And Blues Band (CZ), Kŕdeľ divých Adamov 
(SK), Jindřich Pevný (CZ). Náhradníci: Banda 
band(CZ), Second Band (SK). Více informací 
o soutěži a účinkujících na http://aperitiv.blu-
esalive.cz/. O. Polák

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Úterý 2. června od 16 hodin
Alternativní léčba bolesti
Přednáška o alternativních možnostech léčby 
různých potíží s pohybovým aparátem, jako jsou 
například záněty, špatné prokrvování končetin 
a podobně. Přednáší Karel Chudý ze společnosti 
Sunnyhouse.

Úterý 9. června od 9 hodin
Práce s keramikou pro seniory a handicapované
Přijďte si vyrobit z keramiky různé předměty a de-
korace za asistence zkušených animátorek.

Čtvrtek 11. června od 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 12. června od 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit se 
svými přáteli a poslechnout si známé písničky, které 
zahraje skupina Staří kamarádi.   Vstupné 30 Kč

Úterý 16. června od 16 hodin
Austrálie - Adelaide a stát Victoria

Cestopisná přednáška o krásách, zajímavostech 
a životě v těchto částech Austrálie. O své zážitky se 
podělí Kvido Janík. Cestopis je doplněn o promítání 
videa.

Pátek 26. června od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si a po-
slechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

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

Bližší informace: Kavárnička pro seniory - nejen pro 
ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní doba denně od 
13 do 19 hodin,  telefonní číslo je 583 550 234. Ak-
tuální program na stránkách Informačního střediska 
pro seniory www.pontis.cz/iss. V měsících květnu 
a červnu probíhá výstava obrazů Jana Jančíka.
POZOR! Kavárnička je od dubna ve čtvrtky uza-
vřena.



18

D
IV

A
D

L
O

Komedie s tragickými tóny nazvaná Sodoma komora, jež se odehrává těsně po začátku okupace, měla 
v divadle premiéru v polovině května. V roli sestry hlavní hrdinky Mařky viděli diváci Vendulu Fialovou, 
jedné z mužských rolí se ujal Václav Vítek.  Foto: I. Šimáček

Datum Titul Skupina Čas Cena
St 27.5. Sodoma komora A, X, VK 19.30 130 Kč
Čt 28.5. Sodoma komora S2, X, VK 17.00 130 Kč
Pá 5.6. Historky z fastfoodu VK 19.30 50 Kč 
So 6.6. Sodoma komora F, X, VK 19.30 130 Kč

FESTIVAL DIVADLO V PARKU 
Pá 12.6. Mastičkář Divadlo Šumperk, letní scéna VK 21.00 100 Kč
So 13.6. Hvězdy na vrbě  Divadlo Šumperk, Pavlínin dvůr VK 21.00 130 Kč
Ne 14.6. Don Quijote podle Sancha Bratislavské hudobné divadlo,  VK 21.00 200 Kč
 Pavlínin dvůr
Po 15.6. Brouk v hlavě Východočeské divadlo Pardubice, letní scéna VK 21.00 150 Kč 
So 20.6. Princ a Večernice ZŠ Bohutín, pohádka VK 15.00 35 Kč
So 20.6. Sodoma komora B, VK, X 19.30 130 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, p. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

DIVADLO ŠUMPERK
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UDIVADLO V PARKU JE NAPLÁNOVÁNO NA POLOVINU ČERVNA

Divadlo Šumperk a Dům kultury Šumperk pořádají v červnu již tradičně festival profesionálních divadel 
známý jako Divadlo v parku. Jeho šestnáctý ročník proběhne od pátku 12. do pondělí 15. června, a to na 
dvou místech. Úvodní a závěrečné představení bude hostit letní scéna v Sadech 1. máje, sobotní a nedělní 
představení se pak odehraje na nádvoří loni opraveného Pavlínina dvora.

Program:
Pátek 12. června ve 21 hodin na letní scéně
Anonym: Mastičkář - Divadlo Šumperk 
Jde o nejstarší český dramatický text, který pochází již ze 14. století. 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 někdy nemají daleko ani někteří dnešní obchodníci. Před zákazníky sehraje scénku, při 
které jakoby vzkřísí Abrahámova syna Izáka… Podaří se mu zboží prodat? Diváci, kteří nestihnou Mastič-
káře v rámci Divadla v parku, nemusejí být smutní. Tento titul bude poté upraven tak, aby jej bylo možné 
předvádět v příští sezoně i na jevišti Divadla Šumperk.  Vstupné 100 Kč

Sobota 13. června ve 21 hodin v Pavlínině dvoře
Karel David a kol.: Hvězdy na vrbě - Divadlo Šumperk 
Big-beatový retromuzikál přináší atmosféru šedesátých let minulého století. Atmosféru doby, která občas vo-
něla svobodou i uprostřed země sešněrované komunistickým režimem. Spíše než doba je ovšem důležitější 
cosi, co můžeme nazvat generačním soubojem. Toto téma je totiž věčné a v různých obměnách se v životě 
objevuje dodnes. Hvězdy na vrbě přinášejí příběh, ve kterém se střetává mládí plné ideálů s generací rodičů, 
kteří už na ideály rezignovali. Mládí, které má touhu dotknout se hvězd, naráží na „starce“, kteří už vědí, 
že by se o hvězdy mohli popálit...  Na jevišti se objeví živá kapela, která zahraje hity jako Pátá, Tak krásná, 
Dominik, Oliver Twist apod.  Vstupné 130 Kč

Neděle 14. června ve 21 hodin v Pavlínině dvoře
R.Geri,C.Kubiš,S. a M.Kohútek: Don Quijote podla Sancha - Bratislavské hudobné divadlo 
Nejslavnější rytířský román, tentokrát poprvé v podobě fl amenca. Představení je kompozičně postavené na 
prolínání prvků černého divadla a tanečního umění v kombinaci s živou hudbou a zpěvem. Interpretace 
se děje hudebním jazykem španělského fl amenca. Na projektu spolupracují nejlepší tanečníci fl amenca na 
Slovensku - skupina Los Remedios.  Vstupné 200 Kč

Pondělí 15. června ve 21 hodin na letní scéně
Georges Feydeau: Brouk v hlavě - Východočeské divadlo Pardubice 
Na humor tohoto autora je spolehnutí. Navíc si v jeho komediích užijeme kromě znamenité zábavy i podí-
vanou na krásné kostýmy a nasajeme atmosféru salonního života secesní Paříže. „Broukem v hlavě“ se stane 
nevinný, ale vzápětí zkázonosný nápad prověřit partnerskou věrnost. Postavy se začnou zamotávat do spleti-
tého soukolí zápletek, navíc jedna z postav má dvojníka, o kterém však ten druhý nic netuší… Ne nadarmo 
je Georges Feyedeau nazýván matematikem humoru.  Vstupné 150 Kč

Patnáctileté přátelství Bad Hersfeldu a Šumperka ve fotografi i 
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 6. června v 10.30 hodin.
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Letošní Cenu za přínos městu, kterou již několik let uděluje šumperská radnice, si před více než 
měsícem odnesla z místního divadla, jež bylo dějištěm slavnostního večera, známá herecká dvo-

jice. Do pomyslné šumperské síně slávy uvedl starosta města Zdeněk Brož Jaroslavu Vysloužilovou 
a Stanislava Wanieka. „Do Šumperka jsme přišli v roce 1967 ze Slováckého divadla v Uherském 
Hradišti. Přivedl nás sem vlastně syn, který jako malý trpěl na průdušky a lékařka nám doporučila 
horský vzduch,“ zavzpomínala během dubnového slavnostního večera Jaroslava Vysloužilová, která 
má kromě desítek šumperských účinkování na svém kontě i řadu fi lmových rolí. Její manžel Stani-
slav Waniek se pak vedle herectví věnoval také režírování a vychoval řadu místních divadelních 
ochotníků a nadšenců. „Přestože Stašek pochází z Karviné a já z Prostějova, jsme po těch nádher-
ných a někdy i těžkých letech Šumperané. Přirostlo nám k srdci nádherné divadlo a město, fantastičtí 
kolegové, nádherné role a báječné publikum. Je to o srdéčku a o duši a my se cítíme doma právě zde,“ 
přiznali oba herci, které redakce Kulturního života Šumperka o měsíc později požádala o rozhovor.

Host první: 
Jaroslava Vysloužilová - Jaryna

► Kdy vás poprvé okouzlilo divadlo a vy jste do-
stala impuls, který vás nakonec přivedl až k vaše-
mu povolání?

Do školky mě maminka dostala, jenom když 
mi řekla, že budeme nacvičovat nějakou besídku. 
Jinak jsem brečela a protestovala - DO ŠKOLKY 
NE!!!

► Jaké bylo šumperské divadlo, když jste do něj se 
Staškem v roce 1967 přišli? Vzpomínáte na první roli?

Nevím. Dobré divadlo, krásné město - 
Šumperk. Kolegové v divadle vstřícní, milí, role 
nádherné. Do roka každý z nás hrál nejméně šest 
rolí. My s manželem většinou hlavní nebo „titul-
ní“. První moje role tady byla „svádivá komorná“ 
v Plynových lampách. Ale další - má vytoužená 
MARYŠA!!!

► Kromě jevištních rolí jste ztvárnila i řadu rolí fi l-
mových. V čem je práce u fi lmu jiná než v divadle?

To bych se musela rozpovídat. Ale hlavní je to, 
že jevištní postavu hrajete „průběžně“ v časovém 
a dějovém sledu, kdežto ve fi lmu CIK CAK. Tře-
ba nejdřív umřete a pak se vdáte. Nebo hrajete se 
svým dítětem a pak se fi lmuje porod. A ještě - na 
jevišti máte ve své postavě kontakt s divákem. Ve 
fi lmu ani nevíte, jak to divák v kině bere.

► Která z fi lmových rolí vás nejvíc oslovila? Ne-

měla jste někdy pokušení dezertovat do fi lmového 
světa, potažmo do velkého města?

Myslím, že to byly dvě role - Magda ve fi lmu 
SVATEJ Z KREJCÁRKU. Ženská dobrosrdeč-
ná, temperamentní, hubatá a trochu „do větru“            
a potom Nanka Jagošová ve fi lmu O MORAVSKÉ 
ZEMI. Žena z Moravského Slovácka. Milující 
svého manžela, kterého hrál Radek Brzobohatý,  
a děti, svůj vinohrad, svoje Slovácko. Z gruntu sr-
dečná, zaťatá - prostě ŽENSKÁ.

Ale jenom fi lmovat, to byla a je v naší malé ze-
mičce iluze. Stejně - potřebujeme vnímat diváka, 
takže divadlo nic nenahradí. A jít jinam? Proč? 
Měli jsme v tomhle divadle a v tomhle městě 
všechno, co herec a člověk potřebuje.

► Která role v šumperském divadle vás nejvíc 
vzala „za srdce“ a naopak, s kterou bylo obtížné se 
sžít?

Těch milovaných rolí bylo hodně - Maryša, 
Marie Stuartovna, Kateřina ze Zkrocení zlé ženy, 
Líza v  Pygmalionu a v poslední době Maud ve 
hře Herold a Maud. A ta nepříjemná? Na ty člo-
věk rychle zapomene.

► Jak byste sama sebe charakterizovala? Jaká jste 
herečka?

Co říkat o sobě? Prostě - praštěná, posedlá 
prací. Snad, podle našich věrných diváků, dob-
rá. A teď - smutná až za hrob. Proč? Pan ředitel 
s panem dramaturgem nám řekli, že nás už ne-
potřebují.
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Jaroslava Vysloužilová má na svém kontě kromě desítek šumperských účinkování i řadu fi lmových rolí. 
Stanislav Waniek se vedle herectví věnoval také režírování a vychoval řadu místních divadelních ochot-
níků a nadšenců. Divadlo je pro oba velkou životní láskou Foto: archiv

► Můžete srovnat divadlo před lety a dnes?
Nebudu srovnávat. Něco se mi líbilo dřív, 

něco teď. Divadlo je živé. Hlavně, ať je dobré 
a pro lidi. Nemám ráda autorské exhibice, ale 
živé postavy, poutavý děj, srdce a duši. Profesi.

► Váš životní partner je také herec. Nosíte si 
„práci“ domů? Probírali jste a probíráte spolu své 
role?

Herec pracuje nejen na jevišti, ale i doma, 
i v noci dumá nad rolí, když nemůže spát. Takže 
samozřejmě, že jsme s manželem probírali i své 
role, ptali se a radili si vzájemně.

► Říká se, že ženy rády mění své partnery k ob-
razu svému... Jak je to u vás?

To se zeptejte manžela! Ale jinak - každý jsme 
jiný. A jsme oba tvrdohlaví.

► Je vám v životě líto něčeho, co jste nestihla 
nebo neudělala?

Ne, není - nač plakat nad rozlitým 
mlékem.

► Prozradíte, čím si vás před 
lety manžel získal?

Bílou hřívou, galantností, 
smyslem pro humor.

Host druhý: 
Stanislav Waniek - Stašek

► Kdy jste poprvé uviděl svou ženu? Čím vás 
okouzlila a čím jste ji získal?

V Beskydském divadle v Novém Jičíně. První 
hra po mém nástupu do divadla byl Shakespea-
rův „Večer tříkrálový“. Jaryna, pozdější manžel-
ka, hrála temperamentní služebnou Marii. Já 
poněkud omezeného rytíře Třasořitku. Jaryna 
mě okouzlila, protože mě ve zmíněné hře často 
nosila po jevišti na rukou. Řekl jsem si, že by to 
tak mohlo být po celý život. A ji asi zase okouzli-
lo to, že jsem byl tenkrát lehký jako pírko.

► Zahráli jste si spolu někdy i na jevišti manžel-
skou dvojici?

Dost často, hlavně ve hrách, kde jsem byl 
„chudák manžel“.

► Co vás vlastně přivedlo k hereckému povolání? 
Měl jste nějaký vzor?

Už na gymnáziu jsem 
konferoval různá školní 
vystoupení nebo vystu-
poval jako „herec“. Vzor 
ale nemám, jsou jím 
všichni výborní herci.
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náte nejraději?
V divadle je to jako v životě. Jednou dole, jednou 

nahoře. Za tu dobu, co jsem zaměstnán v divadle, je 
to totéž. Střídalo se dobré i zlé. Těžko si vzpomínat.

► Během svého působení v Šumperku jste vychoval 
i řadu místních ochotníků a pravidelně spolupracoval 
s Divadelním studiem jako jejich režisér. Ocitl jste se 
tak na „druhé“ straně. Neměl jste někdy chuť tam zů-
stat?

Na práci s místními amatéry rád vzpomínám. 
Jsou to sice „ochotníci“, ale něco z profesionálů 
v nich je. Bylo několik dobrých inscenací a byly 
i úspěchy. Jiráskův Hronov, účast na celostátní pře-
hlídce vesnických divadel a režíroval jsem i amatéry 
v Hanušovicích. Práce s ochotníky mě moc bavila. 
To se týká i spolupráce s divadelním Studiem. Ale 
abych měl problémy, buď režie nebo herectví, to ne. 
Stále jsem si uvědomoval, že jsem přece jenom hlav-
ně herec (a dobrý).

► A na kterého režiséra vy sám vzpomínáte? S kte-
rým se vám pracovalo nejlépe?

V divadle se vystřídalo mnoho dobrých režisérů, 

i hostujících. Nejvíce vzpomínám na Jiřího Fréhara. 
Byl u nás několik sezon v angažmá. Díky Bohu hos-
tuje u nás i teď.

► Říká se, že každý herec má svoji vysněnou roli. Spl-
nil jste si svůj sen?

Nemám! Chtěl jsem hrát všechno (i Hamleta).

► Je naopak role, kterou byste odmítl? Stalo se tak 
někdy?

„Špatnou roli“ jsem nikdy nedostal.

► Přistupujete dnes k hraní jinak než v mládí?
Žiju divadlem, spolu se studiem na JAMU, už pa-

desát sedm let. Léty se člověk učí, zmoudří (alespoň 
by měl), obohatí svůj herecký rejstřík, ale „hrát diva-
dlo pořád zůstává“. Mládí - stáří, ono se to dá těžko 
specifi kovat.

► Co pro vás znamená nedávné ocenění místní rad-
nice za přínos městu?

Máme toto město rádi. I proto nás mile překvapi-
lo, že město má rádo nás. Potěšilo nás to.

 Děkuji vám oběma za rozhovor,
 Zuzana Kvapilová

► Milan Uhde, Miloš Štědroň: Balada pro banditu - muzikál 
► Jaroslav Vostrý: Tři v tom - commedia dell´arte
► Arthur Conan Doyle: Případy Sherlocka Holmese - detektivka 
► William Shakespeare: Bouře - fantastická hra 
► Karel Čapek, Ondřej Elbel: Policejní pohádka - pohádka
► Jan Werich, Janka Schmiedtová: Lakomá Barka - pohádka
Připravujeme na další sezonu (předpremiéra v červnu) - Martin Františák: Eskymo je Welzl!

Předplatné je možné objednávat do konce září na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová nebo na 
adrese zetochova@divadlosumperk.cz.

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve na setkání s Hanou Mikalovou na téma
Osobní svědectví

v pátek 12. června v 17.30 hodin v modlitebně BJB, ul. M.R. Štefánika
Aglow je mezinárodní společenství, které spojuje ženy nejen ze všech křesťanských společenství, 

ale i ženy hledající pravdu a smysl života. Setkání jsou otevřena především pro ženy, ale rádi
přivítáme každého zájemce. Na závěr našich setkání vás zveme na malé občerstvení a neformální 

přátelské rozhovory.

DIVADELNÍ SEZONA 2009/2010
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MVLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
► Šumperk - město sportu
Vernisáž výstavy 5. června v 18.30 hodin bude sou-
částí „sportovně“ pojaté, v pořadí páté muzejní noci. 
Výstava, na jejíž realizaci se podílejí různé sportov-
ní oddíly, Město Šumperk a Městská knihovna se-
známí návštěvníka s historií jednotlivých  odvětví 
sportu ve městě. Přehled bude doplněn krátkými 
ukázkami, např. aerobiku, moderní a sportovní 
gymnastiky, bojového umění, basketbalového, fot-
balového a fl orbalového freestalu nebo kulturistiky. 
Výstava potrvá do 16. září.

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

Hollarova galerie
► Vodinky, aneb co oči v čisté vodě nevidí 
Makrofotografi e Leo Bureše
Na velkoformátových barevných fotografi ích zachy-
cuje autor makrosvět vodního prostředí jesenických 
horských potoků, bystřin, peřejí i barevných oblázků 
na dně. Abstraktní obrazy nejsou nijak dotvářeny na 
počítači, jsou to přírodní krásy a tajemství vody, kte-
ré umožnil poodhalit kvalitní digitální fotoaparát. 
Výstava trvá do 14. června.
► Archeologické objevy v Šumperku 
Výsledky záchranných výzkumů v roce 2008 
v našem městě
Výstava představí výsledky a nálezy ze záchranných 
výzkumů, které byly realizovány v průběhu loňské-
ho roku v Šumperku. Při stavbě sběrného dvora 
v Příčné ulici byly překvapivě identifi kovány zbytky 
osady z pozdní doby bronzové; dále v souvislosti 
s výstavbou mezi ulicemi Na Hradbách a Langro-
vou byly získány bohaté nálezy a poznatky o vývoji 
středověkého a novověkého Šumperka. Na výstavě 

budou k vidění nejen samotné nálezy, ale i velkofor-
mátové fotografi e z výzkumů, dokumentace, plánky 
či výsledky odborných analýz. Vernisáž proběhne 
18. června v 18 hodin. Výstava potrvá do 30. září.

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem - zcela automa-
tickým 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 cizo-
krajnou zahradu zdůrazňuje skutečnost, že sochy 
Ley Vivotové jsou rozesety doslova po celém světě. 
Výstava potrvá do 31. srpna.

Klášterní kostel
► Akce v klášterním kostele: 27.5. v 19 hod. - 
koncert Klasika Viva, 28.5., 29.5. a 30.5. vždy v 19 
hod. - Mezinárodní festival duchovní hudby, 3.6. 
v 18 hod. - závěrečný koncert smyčcového orches-
tru ZUŠ Šumperk, 4.6. v 18 hod. - Třídní besídka 
učitelů P. Hrdiny a P. Šímy ZUŠ  Šumperk, 16.6. 
v 19 hod. - koncert Klasika Viva, 17.6. v 19 hod. - 
Šumperský dětský sbor, mladší děti, 18.6. v 17 hod. - 
slavnostní vyřazení absolventů ZUŠ Šumperk, 23.6. 
v 18.30 hodin - Via Lucis: Koncert L. Vondráčka, 
24.6. v 19 hod. - Šumperský dětský sbor - koncert 
UNICEF                              
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 
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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 ho-
din, so 9-13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie 
uzavřena. 

Zábřeh
► Malované v čase
Výstava obrazů Josefa Macka. V jeho tvorbě se 
objevují zejména motivy přírody a krajin nejen 
z rodného Bušína, ale i z cest po celé republice. Ob-
líbená jsou zátiší, kde převládají květinové motivy 
a fi gurální malba. V technickém zpracování jeho 
děl převládají olejomalba, akvarel a kresba. Výstava 
potrvá do 6. června.
► 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 mu-
zea. Historie vzniku skelné hutě v Andělských Žle-
bech, 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 defi nitivně místo v Rapotíně, kde svoji vý-
robu v roce 2009 ukončila. Vernisáž výstavy pro-
běhne 10. června v 17 hodin. Výstava potrvá do                   
29. srpna.
► Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Es-
kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@mu-
zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, ote-
vřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 
hod.

Mohelnice
► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-
těží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 
roku 2005! 
► Na zdraví!…aneb vše o pití
Výstava dokumentuje každodenní život našich 
předků, prozrazuje návštěvníkům, co a z čeho se již 
od pravěku až do současnosti pilo. Z archeologic-
kých nálezů nechybějí loštické poháry, které pro-

slavily tento region po celé Evropě. Výstava potrvá 
do 20. června. 
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
perk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-
16 hod.

Loštice
► Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava
►Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokla-
dů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-
para. 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 expo-
zice
► Galerie Lubomíra Bartoše
► Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků - Akvare-
ly Vojty Nováka
V roce 2009 si připomínáme 90 let od narození 
a patnáct let od úmrtí amatérského výtvarníka Voj-
ty Nováka, dlouholetého spolupracovníka šumper-
ského muzea. Vernisáž výstavy proběhne 25. červ-
na v 16.30 hodin. 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.
► Muzejní noc - 6. června (sobota)
Přijďte si prohlédnout expozice zámku zahalené do 
roušky tajemné noci s mnohými překvapeními.
Informace: V měsících květnu a červnu je zámek 
přístupný od úterý do neděle a ve svátek v době od 
9.00 do 17.30 hod. Nádvoří zámku v tomto roce oživí 
cizokrajní pávi a další zvířena, na kterou se mohou 
těšit především malí návštěvníci.
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Kanaďanka českého původu Lea Vivotová představuje svoje celoživotní dílo poprvé v České republice, 
a to v Galerii Šumperska. „Jsem šťastná, že jsem se jako vlaštovka vrátila zpět do rodného města a mohu 
zde vystavovat,“ řekla během slavnostní vernisáže s dojetím Lea Vivotová (na snímku uprostřed), jež 
originální instalaci v muzeu velmi ocenila. 

MUZEJNÍ NOC SE PONESE VE ZNAMENÍ SPORTU
Pátou muzejní nocí se zapojuje šumperské 

muzeum do celostátní akce Festivalu muzej-
ních nocí. První část muzejní noci bude v pátek            
5. června od 17 do 18 hodin patřit ukázkám růz-
ných sportů, například sportovní gymnastice, 
aerobicu, fi t boxu a podobně. V 18.30 hodin pak 
vernisáž zahájí výstavu navanou Šumperk - měs-

to sportu. Její autor, historik Zdeněk Doubravský, 
představí jednotlivé sporty, kterými se Šumperk 
proslavil. Následovat bude klasická prohlídka 
výstavních prostor muzea a návštěvníci budou 
moci v přednáškovém sále zhlédnout fi lm Lea 
Vivot všude a nikde. Na nádvoří Pavlínina dvora 
bude od 20 hodin probíhat košt vína.  -red-

V MUZEU SE BUDE SPORTOVAT

Pro zájemce o šumperský sport chystá Vlastivědné muzeum v Šumperku výstavu představující jednu 
z významných oblastí života ve městě. Historii a současnost jednotlivých sportovních odvětví znají pře-

devším zájemci o to které sportovní odvětví, ale veřejnost již o úspěších a významných sportovcích neví. 

Mnohé se již také zapomnělo. Výstava 
Šumperk - město sportu hodlá připomenout 
sportování od rekreačního až po závodní s vyni-
kajícími výsledky, mezi nimiž nechybějí medaile 
z mistrovství Evropy, světa či medaile olympij-
ské.

Význam Šumperka ve sportu není zanedbatel-

ný, zvláště v práci s mládeží. Také v současnosti 
máme žákovské a juniorské mistry republiky. Vý-
stava bude zahájena vernisáží 5. června v 18.30 
hodin. Představí se na ní některé druhy sportů 
a v návaznosti na vernisáž proběhne následující 
muzejní noc ve sportovním duchu.

 Zdeněk Doubravský, autor výstavy
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A OHROŽENÉ ROSTLINY JESENÍKŮ

V roce 2009 si připomínáme 90 let od narození a 15 let od úmrtí amatérského výtvarníka Voj-
ty Nováka, dlouholetého spolupracovníka šumperského muzea. Nejen šumperské veřejnosti je 

znám jako autor akvarelů rostlin, kterým říkal prostě - kytky. U příležitosti letošního výročí jeho na-
rození i úmrtí pořádá Vlastivědné muzeum v Šumperku výstavu  akvarelů Vojty Nováka s názvem 
Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků. Výstava proběhne od  25. června do 2. srpna v Lovecko-lesnic-
kém muzeu v Úsově a od 6. srpna do 27. září v muzeu v Šumperku.

Malování bylo pro Vojtu Nováka radostí a po-
těšením od dětských let až do konce života. Zpo-
čátku své tvorby se zaměřoval na krajinomalbu 
a zátiší, vedle akvarelů zkoušel i jiné výtvarné 
techniky, např. linoryt. Od roku 1972 se věnoval 
téměř výhradně akvarelům a kresbám rostlin, 
které maloval podle živých předloh. Rostliny si 
sám sbíral, nebo mu je nosili jeho přátelé. Po-
stupně vzniklo několik souborů, např. rostliny 
Balkánu, rostliny vod a bažin, luk a hájů. O tom, 
jak rostliny miloval, svědčí jeho slova: „Mám 
rád přírodu, obdivuji ji jako celek, který je složen 
z krásných a zajímavých detailů. A květiny patří 
k nejkrásnějším z nich. Vyjímám je z jejich přírod-
ního prostředí, které svou mnohotvárností příliš 
rozptyluje vnímání tak malého celku, jakým kvě-
tina bývá. Své modely nevybírám podle ofi ciálních 
modelů krásy. Každý květ je krásný, je jenom nut-
né všimnout si toho.“

Své kresby a akvarely Vojta Novák vystavoval 
na mnoha místech na Moravě, kromě Šumperka 
např. v Zábřehu, Mohelnici, Jeseníku, Krnově, 
Ostravě, Opavě, Novém Jičíně, Bouzově a Pros-
tějově. Na 780 akvarelů rostlin zhotovil i pro sbír-
ky šumperského muzea. Jeho kresby byly použity 
také k ilustraci turistického průvodce Velká kot-
lina (Leo Bureš, Zuzana Burešová 1989) a prv-
ního dílu publikace Vzácné a ohrožené rostliny 
Jeseníků (Leo Bureš, Zuzana Burešová, Vojta No-
vák 1989). Druhý díl zmíněné publikace již ne-
vyšel, avšak Vojta Novák k němu měl připraveny 
ilustrace, své akvarely. Soubor těchto akvarelů je 
tvořen šestaosmdesáti archy s vyobrazením 257 
druhů rostlin. A právě tuto kolekci snad nejvzác-
nějších a nejzdařilejších akvarelů Vojty Nováka 
máte možnost vidět na výstavě Vzácné a ohro-
žené rostliny Jeseníků. Za účelem vystavení tuto 
kolekci šumperskému muzeu laskavě zapůjčil syn 

Vojty Nováka, pan Jiří Novák. Vernisáž výstavy 
v Lovecko-lesnickém muzeu v Úsově se uskuteč-
ní 25. června v 16.30 hodin.  

 Magda Zmrhalová, kurátorka výstavy

Hvězdnice alpská (Aster alpinus), velmi vzácný 
druh květeny Jeseníků, rostoucí pouze ve Velké 
kotlině.  Autor: V. Novák
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Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. 

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Již deváté setkání Klubu podvečerního čtení 
Leporelo chystá na červen Městská knihovna 
Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo prarodičů 
s dětskou literaturou nazvané „S Krakonošem 

v Krkonoších“ proběhne ve čtvrtek 4. června 
v 17 hodin v prostorách knihovny Sever v Te-
menické ulici 5. Hostem a číst bude Pavla Gá-
bová. -red-

KNIHOVNICE CHYSTAJÍ VÝSTAVU O VLACÍCH A VLÁČCÍCH

Šumperská Městská knihovna připravuje na prázdninové měsíce výstavu nazvanou Zdeněk Mo-
rávek: Vlaky a vláčky na fotografi i. Zahájí ji vernisáž ve čtvrtek 2. července v 17 hodin, jejíž 

součástí bude slavnostní křest knihy Zdeňka Morávka Železnice Desná, kterou vydala fi rma Stavby 
a rekonstrukce a.s. SART Šumperk, provozovatel této trati.

Autor fotografi í Zdeněk Morávek si jako správ-
ce počítačových sítí a „anděl strážný“ řady serve-
rů v Šumperku a okolí určitě na přemíru volného 
času nemůže stěžovat. Pokud jej ale má, velkou 
část obětuje svému velkému koníčku - vlakům 
a vláčkům různého stáří a provedení, a to bez 
ohledu na dálku, kam se za nimi musí dopravit. 
Účastní se, pokud mu to čas dovolí, akcí na želez-

nici v celé republice, zajímá se o železniční mode-
lářství, sbírá modely vlaků a vše dokumentuje na 
vlastních webových stránkách www.vlacky.com. 
Na výstavě v knihovně bude k vidění něco málo 
z jeho bohatého archivu fotografi í. Dětem, které 
se přijdou na výstavu podívat, nabízí knihovna 
účast ve výtvarné soutěži Můj vlak, která bude 
výstavu po celé prázdniny doprovázet.  -zd-

Městská knihovna Šumperk zve na výstavu
Terezie Rotterová - Poprava na Šibeničním vrchu

Výstava potrvá do 30. června. 
Výstava fotografi í šumperské rodačky zaměřená na opuštěné sanatorium, jež dnes již 

v troskách stojí na úpatí Šibeničního vrchu.
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Středa 27. května od 17 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - korálkování
Výroba šperků a bižuterie z korálků.         
 Vstupné 50 Kč

Sobota 30. května od 9 do 14 hodin v keramické 
dílně DDM
Keramika pro každého
Poslední keramika pro každého v tomto škol-
ním roce. Glazování výrobků.    Vstupné 50 Kč

Pondělí 1. června od 14 do 18 hodin na hřišti 
U Hradeb
Den dětí na minigolfu
Soutěže, hraní minigolfu, tombola.

Pondělí 1. června od 16 do 17 hodin v učebně 
DDM
Volný internet pro děti od 8 let  Vstup volný
   
Úterý 2. června od 15 do 17 hodin v dílně 
DDM
Rady a nápady pro mladé kutily   Vstup volný

Středa 3. června od 17 do 21 hodin v ateliéru 
DDM  
Základy uměleckých řemesel - karomail
Technika falešného smaltu, výroba drobného 
šperku.  Vstupné 50 Kč

Sobota 6. června od 9 do 17 hodin v Sadech       
1. máje
Slavnosti města
Ukázka a výuka řemesel.

Sobota 6. června od 9 do 13 hodin v ateliéru 
DDD
Kurz kresby - figura
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Nutná 
rezervace míst. Informace Romana Večeřová, 
tel.č. 583 215 395, 777 216 332, e-mail: roma-
na.vecerova@seznam.cz.  Vstupné 300 Kč

Neděle 7. června od 15 hodin

Otvírání studánek
Putování za studánkou, vítáme všechny, kteří 
chtějí pomoci vodní víle, která se o studánku 
stará, s sebou lopatičku, hrabičky a kyblík. Sraz 
na parkovišti u sanatoria. Informace Roma-
na Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332,         
e-mail romana.vecerova@seznam.cz; waldorf-
ska.alternativa@seznam.cz.

Středa 10. června od 17 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - batika
S sebou tričko, bavlněný šátek nebo tašku. 
 Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 11. června od 15 do 17 hodin v dílně 
DDM
Železniční modelářství
Praktické rady.           Vstup volný

Sobota 13. června od 9 do 14 hodin v ateliéru 
DDM
Výroba šperků z drátů a korálek        
 Vstupné 50 Kč

Sobota 20. června od 9 do 13 hodin v ateliéru 
DDM
Kurz kresby - figura
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Nutná 
rezervace míst. Informace Romana Večeřová, 
tel.č. 583 215 395, 777 216 332, e-mail: roma-
na.vecerova@seznam.cz.  Vstupné 300 Kč

Úterý 23. června 
Jánská slavnost na Krásném
Waldorfská alternativa. Bližší informace o roč-
ní slavnosti sledujte na waldorf-sumperk.web-
node.cz. Informace Romana Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@
seznam.cz; waldorfska.alternativa@seznam.cz.

Přihlášky a informace: Dům dětí a mláde-
že U radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 
583 214 076, 583 215 395, www.mddm.adam.cz. 
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Pátek 29. května od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Neděle 31. května od 9 do 12 hodin a od 14 do 18 
hodin na „K“ a ve Vile Doris ve venkovních pro-
storech
Kloboukový den
Pro rodiče s dětmi, soutěže, hry, atrakce, odměny 
pro nejkrásnější klobouky, dětské hřiště. Informa-
ce Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 
psencikova@doris.cz.  Vstup volný

Středa 3. června od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 4. června od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Pátek 5. června od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.   
 Vstupné 30 Kč

Úterý 2. června od 18 do 19 hodin v IT na „K“
Šumperský geocaching

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

KLAVÍRNÍ KONCERT LUKÁŠE VONDRÁČKA

v úterý 23. června od 18.30 hodin v klášterním kostele
Program: W.A. Mozart: Fantasie d moll K 397; C. Debussy: Pour le Piano I. Preludium, II. Sarabanda, 

III. Toccata; E. Dohnanyi: Capriccio h moll op. 2; F. Schubert: Impromptu GES Dur D 899; 
B. Martinů: Loutky/Kniha II. (výběr), České tance: I. Okročák, II. Dupák, III. Polka

Ve svých patnácti letech byl Lukáš Vondráček klavírním géniem. Talent zdědil patrně po rodičích 
- klavíristech, kteří celý chod rodiny i svou kariéru podřídili synově hraní. Lukáš hrával sedm hodin 

denně, do školy chodil jen na přezkoušení, kamarády nevyhledával. Svět kolem sebe vnímal jen 
mlhavě, klavír ho zcela pohltil. Už jako dvanáctiletý byl přijat na Ostravskou univerzitu. Jeho velkým 

přítelem a zároveň příležitostným soukromým pedagogem je slavný ruský klavírista a dirigent 
Vladimir Ashkenazy. 

Z nejznámějších světových pódií, na nichž Lukáš Vondráček vystoupil, jmenujme newyorskou 
Carnegie Hall, Operu v australském Sydney, Santory Hall v Tokiu, Royal Festival Hall v Londýně, 

Auditorio Nacional v Madridu, Concertgebouw v Amsterodamu či Sala Sao Paulo ve stejnojmenném 
brazilském velkoměstě. V Šumperku koncertuje pravidelně vždy v červnu již několik let.

Vstupenky v ceně 70 Kč a 40 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, Irea, s.r.o., DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, 
Petr Waniek, rozvoz květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké práce, Ruční papírna 

Velké Losiny a.s., Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín s.r.o., Urdiamant s.r.o. 
Šumperk - diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, Salón Zdena 

- Ruda nad Moravou, Petr Viktorín - zámečnické a svářečské práce - Nový Malín, Penzion LEOŠ 
HALTMAR - Ramzová, www.haltmar.cz.
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chu i internetovou hrou pro mládež, rodiče s dět-
mi 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 9. června od 18 do 19 hodin v IT na „K“
Šumperský geocaching
Praktické seznámení s turistickou, navigační a tro-
chu i internetovou hrou pro mládež, rodiče s dět-
mi a dospělé ze Šumperka a okolí (GPS přístroj 
není podmínkou), informace Bronislav Vavruša, 
tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.

Pátek 12. června od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Pátek 12. června od 16 do 18 hodin v AD na „K“
FIMO šperkařská artedílna 
Výroba náušnic, přívěšků a různých šperků z FI-
MO hmoty. Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 
583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
 Cena 40 Kč

Pátek 12. - sobota 13. června 
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 získá-
te 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.

Úterý 16. června od 18 do 19 hodin v IT na „K“
Šumperský geocaching
Praktické seznámení s turistickou, navigační a tro-
chu i internetovou hrou pro mládež, rodiče s dět-
mi a dospělé ze Šumperka a okolí (GPS přístroj 
není podmínkou), informace Bronislav Vavruša, 
tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.

Pátek 19. června od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi

Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Pátek 19. června od 15 do 19 hodin v MC na „K“
Škapulíř - letní slavnost
Letní tvoření a vyrábění pro rodiče s dětmi, na zá-
věr posezení u táboráku - opékání hadů. Informa-
ce Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 
psencikova@doris.cz.  Cena 50 Kč

Úterý 23. června od 9.30 do 15 hodin na hřišti 
u „Komína“
Když oči nevidí
Seznámení nejen s Louisem Braillem, vynálezcem 
takzvaného Braillova písma, systému psaní pro 
nevidomé. Společně se SONS, oblastní odbočkou 
Šumperk - Jeseník, si mohou děti i dospělí vy-
zkoušet, jak se žije lidem se zrakovým postižením, 
seznámit se s kompenzačními pomůckami, zku-
sit si chůzi a vyhledávání předmětů s bílou holí, 
využít malé dopravní hřiště, tyfl odílnu, zahrát si 
showdown a nebo si prohlédnout výstavku výrob-
ků zrakově postižených občanů… Informace Zu-
zana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, 
vavrusova@doris.cz.

Úterý 23. června od 16 do 18 hodin v AD na „K“
Světlušky 
Výroba svatojánských lucerniček a světýlek. In-
formace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Cena 40 Kč

Úterý 23. června od 18.30 hodin v klášterním kos-
tele
Via Lucis: Klavírní koncert Lukáše Vondráčka
Program na plakátech, rezervace vstupenek 
a informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz. 
 Vstupné 70 Kč, mládež a senioři 40 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC
17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 
(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateř-
ské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), 
recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://
www.doris.cz
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PEKLO S PRINCEZNOU       Hrajeme pro děti
Čtvrtek 28. května jen v 16.15 hodin, pátek 29., sobota 30., neděle 31. května a pondělí 1. června jen 
v 16.00 hodin  
ČR, 2009, 95 minut
Bude svatba, válka, nebo peklo na zemi? Tereza Voříšková a Jiří Mádl v hlavních rolích klasické po-
hádkové komedie.  Vstupné 70 Kč
V pondělí 1. června je vstupné pro dospělé 70 Kč, pro děti 40 Kč. Za fi nanční dar na vstupné pro 
děti děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

PSYCHO   Filmový klub, Projekt 100
Čtvrtek 28. května jen ve 20.15 hodin
USA, 1960, 109 minut, od 15 let
Norman Bates v hlavní roli kultovního hororu Alfreda Hitchcocka.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

SEX DRIVE  
Čtvrtek 28., pátek 29., sobota 30. a neděle 31. května jen v 18.00 hodin
USA, 2008, komedie, 109 minut, od 12 let, titulky
Komedie o sexu a dospívání.  Vstupné 70 Kč

GRAN TORINO
Pátek 29., sobota 30., neděle 31. května jen ve 20.00 hodin, pondělí 1. a úterý 2. června jen v 17.45 
hodin
USA, 2008, drama, 117 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Clint Eastwood opět ve velkém stylu, tentokrát jako starý válečný veterán, vyrovnávající se s rasovými 
předsudky a navazující přátelství s asijskými sousedy odvedle… Vyzrálý příběh o účtování s vlastním 
životem, který je po všech stránkách mistrovským dílem, Clint Eastwood i režíroval.  
 Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč 

PAN TAU             Hrajeme pro děti - KLOBOUKOVÝ DEN
Neděle 31. května jen ve 13.00 hodin
ČR, 1989, 90 minut
Poslední setkání s kouzelným panem Tau, určené nejen dětem… Film uvádíme ve spolupráci s Vilou 
Doris v rámci Kloboukového dne. 
 Vstupné zdarma pro všechny, kteří budou mít na hlavě nějaký klobouk, pro ostatní diváky 10 Kč

PŘEDČÍTAČ 
Pondělí 1. a úterý 2. června jen ve 20.00 hodin, středa 3. června jen v 17.30 hodin
USA, Německo, 2008, drama, 123 minuty, od 15 let, titulky
Mrazivý příběh o pravdě a odpuštění a o tom, jak se jedna generace vypořádává se zločiny té předešlé. 
Příběh lásky a viny odehrávající se v rozmezí 35 let, od roku 1958 do roku 1995, s pěti nominacemi na 
Oscara - nejlepší fi lm, režie, herečka v hlavní roli, kamera a nejlepší adaptovaný scénář. V hlavní roli 
Kate Winsletová, která za svůj herecký výkon Oscara získala.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

BAADER MEINHOF KOMPLEX  
Středa 3. června jen v 19.45 hodin
Německo, 2008, thriller, drama, 150 minut, od 15 let, titulky

KINO OKO
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tické organizace RAF. Krok za krokem sleduje nejenom krvavé akce skupiny, ale také vývoj vypjatých 
vztahů mezi členy jejího nejužšího vedení. Film byl nominován na Oscara v kategorii nejlepší cizoja-
zyčný fi lm.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

NOC V MUZEU 2     Hrajeme pro děti
Čtvrtek 4. června v 17.00  a v 19.00 hodin, pátek 5., sobota 6., neděle 7., pondělí 8., úterý 9. a středa      
10. června jen v 16.30 hodin
USA, 2009, 105 minut, širokoúhlý, rodinný fi lm v českém znění
Světla zhasla, dobrodružství začíná… Bývalý noční hlídač v největším  muzeu na světě Larry je opět 
zatažen do těžko představitelného dobrodružství, ve kterém ožívají muzejní exponáty a sama histo-
rie… V hlavní roli dobrodružné komedie opět Ben Stiller.  Vstupné 75 Kč
V neděli 7.6. v 16.30 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu s dětmi 
do 15 let je vstupné 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ 
Pátek 5., sobota 6. a neděle 7. června jen v 18.30 hodin
USA, 2009, romantická komedie, 104 minuty, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Nová práce?  Snad… Nový přítel? Možná… Nová kabelka? Určitě!!!  Komedie určená především těm, 
kteří rádi a hodně nakupují.  Vstupné 75 Kč

Na pokračování úspěšné komedie Noc v muzeu se mohou malí i velcí těšit začátkem června. První červnovou 
neděli jim kino Oko nabízí rodinnou slevu.
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Pátek 5., sobota 6. a neděle 7. června jen ve 20.30 hodin
ČR, 2009, drama, 79 minut, od 12 let
Film o rodině, lásce a vnitřním smíření, v němž se protnou příběhy čtyř  obyčejných lidí, stíhaných 
nespravedlivým osudem. Veliký talent českého fi lmu, teprve dvaadvacetiletý Tomáš Řehořek, svůj 
snímek nejenom režíroval, ale napsal si k němu také scénář a stál i za kamerou.  Vstupné 75 Kč

ODPOR   
Pondělí 8., úterý 9. a středa 10. června jen v 18.30 hodin
USA, 2009, válečné drama, 136 minut, od 15 let, titulky
Příběh bratrů Bielských, kteří zachránili stovky životů židovských uprchlíků a zachovali jim i v těž-
kých podmínkách lidskou důstojnost, dodnes dojímá, burcuje svědomí a dodává sílu… Jeden z nej-
působivějších  příběhů druhé světové války, který se odehrál v Bělorusku,  mistrovsky natočil Edward 
Zwick. V hlavní roli Daniel Craig.  Vstupné 75 Kč

TERMINÁTOR SALVATION 
Čtvrtek 11. června jen v 17.30 hodin, pátek 12., sobota 13., neděle 14. a pondělí 15. června jen ve 20.00 
hodin, úterý 16. a středa 17. června jen v 17.30 hodin
USA, 2009, sci-fi  thriller, 130 minut, mládeži přístupný, titulky
Čtvrté pokračování slavné ságy se na rozdíl od předchozích dílů odehrává v budoucnosti. Po nukleár-
ní katastrofě převezme v roce 2018 vládu na Zemi Skynet a jeho armáda Terminátorů. Jejich náporu 
vzdoruje pouze malá skupinka lidí vedená Johnem Connorem, který je k tomuto úkolu předurčen 
osudem. Budoucnost se ale změní s příchodem záhadného muže Marcuse Wrighta…  V hlavní roli 
Christian Bale.  Vstupné 80 Kč

MEZI ZDMI    Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 11. června jen ve 20.00 hodin
Francie, 2008, 128 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Sociálně velmi citlivý fi lm o skupině studentů střední školy na pařížském předměstí a jejich učiteli, 
který se snažil otevřít jim cestu z jejich tíživého sociálního prostředí. Vítězný fi lm MFF Cannes 2008, 
který doslova uhranul porotu bezprostředností neherců a aktuálnosti tématu. Natočeno podle auto-
biografi cké předlohy Francoise Bégaudeaua, který si ve fi lmu zahrál roli učitele.  
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

ZNOVU 17  
Pátek 12., sobota 13., neděle 14. a pondělí 15. června jen v 18.00 hodin, úterý 16. a středa 17. června 
jen ve 20.00 hodin
USA, 2009, romantická komedie, 102 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Zac Efron (Muzikál ze střední) v hlavní roli komedie o tom, co by se stalo, kdybyste v důležitém oka-
mžiku svého života měli ještě jednou možnost volby... Hlavnímu  hrdinovi fi lmu Mikovi je zázrakem 
po dvaceti letech znovu sedmnáct, přičemž si uchová rozum a zkušenosti dospělého muže. Dostává 
tak šanci napravit svoje omyly: s rizikem, že ztratí to nejlepší, co ho v životě potkalo…  Vstupné 75 Kč

BUDULÍNEK    Hrajeme pro nejmenší
Sobota 13. června jen v 16.30 hodin
ČR, 66 minut
Pásmo pohádek: Otýlie a 1580 kaněk, Budulínek, Krtek hodinářem, Jak Žofk a zachránila levharta, 
Utržené sluchátko, Tylínek, Vodní čepeček - střevíčky.  Vstupné 30 Kč
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BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD   Hrajeme pro děti
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20. a neděle 21. června jen v 16.00 hodin
USA, 2008, 103 minuty, animovaný rodinný film v českém znění
Pro superhrdinu akčního televizního seriálu psa Bolta je každý den plný dobrodružství, nebez-
pečí a intrik - alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí. Jednoho dne se ale rozmazlený Bolt 
ocitne na  skutečné cestě po skutečném světě…   
 Vstupné pro dospělé 70  Kč, pro děti do 15 let 50 Kč 
Za finanční dar na vstupné pro děti děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk. 

STAR TREK 
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20. a neděle 21. června jen v 17.45 hodin
USA, 2009, sci-fi, 127 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Legendární sci-fi vstoupila do jiné galaxie ! V novém filmu jí vládne humor původních hrdinů, 
kteří radikálně omládli, protože se Star Trek tentokrát vydal proti proudu času k jejich začátkům 
- k bojové maturitě mladých kadetů na vesmírné lodi Enterprise, jež se stane jejich příštím domo-
vem. Svěží, temperamentní a zábavný film s efektní výpravou určený nejenom skalním fanouš-
kům předešlých deseti sérií.  Vstupné 75 Kč

MILIONÁŘ Z CHATRČE   
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20. a neděle 21. června jen ve 20.15 hodin
Velká Británie, 2008, romance, drama, 120 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky

K
IN

O
 O

K
O

Zac Efron (Muzikál ze střední) v hlavní roli komedie o tom, co by se stalo, kdybyste v důležitém okamžiku svého 
života měli ještě jednou možnost volby...
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Osmi Oscary oceněný film režiséra Dannyho Boyla vypráví skutečný příběh chudého chlapce, 
který vyhrál v indické verzi soutěže „Chcete být milionářem?“ a jemuž tato soutěž přinesla ještě 
jednu, mnohem cennější výhru…  Vstupné 75 Kč

HOME    
Pondělí 22., úterý 23. a středa 24. června jen v 18.00 hodin
Francie, dokument, 120 minut, mládeži přístupný, české znění
Unikátní světový projekt, který bojuje za zachování krás a bohatství naší Země. Cesta po 50 
zemích světa zachycená z ptačí perspektivy  je ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety 
a zároveň poukazuje na stále narůstající problémy týkající se sociálního a životního prostředí. 
Český komentář čte Zdeněk Svěrák.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

JCVD  
Pondělí 22., úterý 23. a středa 24. června jen ve 20.15 hodin
Francie, Belgie 2008, krimikomedie, 97 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Jean-Claude Van Damme přijde o slávu, o peníze i dceru a navíc se zaplete do přepadení pošty, 
kde má na vybranou pověst zločince nebo zbabělce…  Překvapivě příjemná zábava pramenící ze 
sebeironie někdejší akční hvězdy, jež ve filmu představuje sama sebe.  Vstupné 75 Kč

HANNAH MONTANA 
Čtvrtek 25., 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, titulky
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 
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Osmi Oscary oceněný fi lm režiséra Dannyho Boyla Milionář z chatrče uvádí kino Oko již podruhé, tentokrát 
od 18. do 21. června.
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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

NEZVANÝ HOST     Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 25. června jen ve 20.00 hodin
USA, 2008, 104 minuty, mládeži přístupný, titulky
Richard Jenkins v roli znuděného a lhostejného univerzitního profesora, který ve svém bytě 
najde párek ilegálních přistěhovalců, kteří mu zpestří život a otevřou oči… S citem a humorem 
odvyprávěný příběh starého profesora o jeho setkání s realitou. Režie T. McCarthy.  
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

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 mno-
hem většího…Hvězdně obsazený thriller z novinářského prostředí. Hrají Russel Crove, Ben Af-
fleck, 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 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 fi lm 
v českém znění.

DOBA LEDOVÁ 3  
Animovaná komedie v českém znění
Od 2. do 15. července
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 25. ČERVNA.

Připravujeme na červenec: Doba ledová 3, Transformers: Pomsta poražených, Harry Potter a Princ 
dvojí krve, Hannah Montana, Jménem krále, Nedodržený slib, Případ nevěrné Kláry

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 pro-
storový vjem, samostatný basový kanál 1000 W.  Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvět-
šením  obrazu. Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu 
před začátkem prvního představení. Vstupenky na všechna červnová představení jsou v prodeji od 
1. června 2009.
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