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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. 

Autorka kresby na obálce:
Gabriela Švubová
16 let
ZUŠ Šumperk
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Před 595 lety
V roce 1414 zdědil zastavené zeměpanské šumperské zboží Boček z Kunštátu, otec krále Jiřího z Poděbrad. 

Statek zahrnoval rozsáhlé území, včetně pozdějších samostatných panství Losiny a Bludov. 

Před 435 lety
V roce 1574 přijalo 68 šumperských měšťanů, kteří měli právo vařit pivo, várečný řád, jenž upravoval užívání 

zámeckého pivovaru. Po zakoupení žerotínského zámku v roce 1569 získalo město i v něm stojící pivovar, 
který byl zrušen v roce 1871.

  
Před 125 lety

10. srpna 1884 byl vysvěcen dům spolku katolických tovaryšů. Katolický dům, po 2. světové válce Družstevní 
dům, stával v Krkonošské ulici, jež vedla souběžně mezi ulicí J. z Poděbrad a Bratrušovským potokem. Asi 

v roce 1970 byl při výstavbě sídliště Šumperk - Sever zbourán. Byl v něm mimo jiné velký sál s jevištěm 
a patřila k němu letní zahrada.

Před 105 lety
V roce 1904 byla otevřena Meissova vinárna (dnes objekt Lužickosrbská č. 5),

 dlouhá léta nejlepší vinárna v Šumperku.

Před 95 lety
2. srpna 1914 odešlo do Bosny ze Šumperka 660 záložníků a 7. a 13. srpna 1914 odešli 

na frontu další šumperští vojáci.
 

Před 75 lety
V roce 1934 byla zbourána budova první šumperské nemocnice, která stávala na okraji dnešních Smetanových 

sadů. V roce 1857 ji založil Konstantin Zephyresku a měla osmnáct lůžek.

Před 60 lety
29. srpna 1949 dostal šumperský Autoklub od rady Místního národního výboru v Šumperku povolení ke 

konání motocyklových závodů na obecních pozemcích v prostoru pod Vyhlídkou (později nazvaném Kotel). 
Dráha byla stanovena v úseku od lyžařského můstku k Družstevní chatě a k bývalému pískovišti (tzv. skála).

Před 55 lety
V roce 1954 ukončila výrobu cihelna v Bludovské ulici - původně Prosingerova cihelna, založená roku 1885.

 
Před 45 lety

V roce 1964 byla Lidická ulice při pokračující výstavbě domů protažena až k ulici Gen. Krátkého. V témže roce 
byla dokončena přeměna elektrické sítě ze 120 na 220 voltů.

Před 25 lety
28. srpna 1984 bylo otevřeno v Temenické ulici Společenské středisko Sever. 

Před 10 lety
20. srpna 1999 bylo u radnice odhaleno bronzové sousoší „Lavička vzkazů“,  dar sochařky L. Vivotové.

23. srpna 1999 byl po rekonstrukci znovuotevřen hotel Sport.
 -ách-
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Ulice zaplní tanečníci z různých koutů světa

Pestrou směsicí národností a jazyků a pře-
devším hudbou a tancem ožijí šumperské ulice 
a Sady 1. máje od středy 12. do pondělí 17. srpna. 
„Prostřednictvím lidových písní, hudby, tan-
ců a lidových her si diváci připomínají zvyky 
a obyčeje svých předků,“ říká ředitelka festiva-
lu Libuše Drtilová ze Sdružení přátel folkloru 
Severní Hané. To spolu s městem Šumperkem, 
Folklorním sdružením České Republiky a s po-
mocí postřelmovské Markovice a šumperských 
Seniorů Mezinárodní folklorní festival, jenž 
patří mezi nejlepší v  republice, pořádá. A stej-
ně jako v minulosti také letos měli organizátoři 
z čeho vybírat - zájem projevilo dvaapadesát 
souborů z celého světa. Do podhůří Jeseníků 
nakonec v polovině srpna zavítají kromě čes-
kých, moravských a evropských souborů také 
zástupci „exotických“ zemí, kteří zde dosud ješ-
tě nevystupovali - počínaje Sýrií přes Jordán-

sko, Uzbekistán, Kongo, Alžír až po Kolumbii. 
„Při výběru letos přípravný výbor festivalu 

zohlednil vedle fi nančních možností také uby-
tovací kapacitu. Během devatenáctého ročníku 
se tak představí deset zahraničních a stejný po-
čet tuzemských folklorních souborů,“ vypočítá-
vá Drtilová. V plné kráse se podle ní opět ukáže 
český a moravský folklor, který přiblíží vynika-
jící soubor Josefa Vycpálka z Prahy, Šardičan ze 
Šardic, Vonička z Havířova, Javorník z Brna či 
Rabussa z Přerova. Ulicemi budou znít keltské 
písně, které spolu se skotskými a irskými tanci 
předvede soubor ze Stránského a chybět ne-
budou ani domácí postřelmovská Markovice 
a Markovička a Senioři Šumperk. 

Tradičně největšímu zájmu se každoročně 
těší zahraniční účastníci festivalu. Lidé budou 
moci letos obdivovat taneční umění Syřanů, 
Jordánců, Uzbeků, Konžanů, Alžířanů, Slovin-
ců, Slováků, Černohorců, Řeků a Kolumbijců. 
Všichni společně nabídnou řadu vystoupení 
pod širým nebem na malé scéně „U sovy“ a na 
travnaté ploše před G-klubem v Sadech 1. máje, 
roztančenou ulici a veselici. Dějištěm hlavních 
festivalových večerů pak bude letos premiérově 
tzv. Pavlínin dvůr, v němž sídlí místní muzeum 
a na jehož nádvoří vyrostlo nové pódium.

Úvod festivalu patří již tradičně dožínkám

Vlastní srpnový folklorní maraton odstartu-
je ve středu 12. srpna v 17 hodin na malé scéně 
„U sovy“ posezení u cimbálu s „cimbálovkou“ 
Zbyňka Hrdličky. První hudební pohlednice 
z ciziny je naplánována na čtvrteční dopoledne, 
odpoledne se pak již tradičně ponese v duchu 
oblastních dožínek v režii místního odboru Mi-
nisterstva zemědělství ČR. „Tato akce již několik 
let přitahuje řadu diváků. Letos se do její or-
ganizace zapojí opět zemědělské podniky z celé 

MĚSTO ZAPLNÍ TANEČNÍCI Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA

Domácí i exotický folklor, zvyky a tradice z celého světa ovládnou v polovině srpna Šumperk. 
Město bude totiž již podevatenácté patřit Mezinárodnímu folklornímu festivalu. Na prostran-

ství u radnice, na pěší zóně, v parku „U sovy“ či na pódiu v Pavlínině dvoře se během šesti dnů 
představí několik set folklorních tanečníků, muzikantů a zpěváků, mezi nimiž nebudou chybět ani 
tanečníci z Čech a Moravy a také dětské soubory.

Nejbohatší program čeká každoročně na diváky v so-
botu 15. srpna. Úderem desáté dopolední se u radnice 
představují zúčastněné soubory.                    Foto: -zk-
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oblasti, diváci tak budou moci ochutnat vyni-
kající koláče a selský chléb z Jeseníku, tvarůžky 
z Loštic a mnohé další pochoutky,“ slibuje Drti-
lová. Po dožínkovém průvodu a přivítání hostů 
se dostanou ke slovu postřelmovská Markovice 
a Markovička, místní Senioři a členové folk-
lorního souboru Podpolanec. Celý čtvrteční 
program zakončí přehlídka dechových hudeb, 
během níž se představí místní Modrá muzika, 
zábřežská Veselá kapela, Jedeláci z Jedlí a Roz-
marýnka z Rapotína. 

Nebe ozáří v pátek ohňostroj

Třetí festivalový den odstartuje v pátek úderem 
půl desáté dopoledne na malé scéně vystoupení 
seniorských folklorních souborů ze Slovinska 
a České Republiky a odpoledne bude patřit hu-
debním skupinám Kolumbie, Česka a Irska. 
„Letošní novinkou bude nesoutěžní srovnání 
výsledků mužských pěveckých  skupin ze Slo-
vácka, Hané a Slovenska. Od čtvrté odpolední 
se tak na malé scéně vystřídají Šardičan, místní 
Senioři a Podpolanec,“ prozrazuje ředitelka fes-
tivalu. Podvečer pak zahájí na nádvoří Pavlínina 
dvora koncert zahraničních hostů „Vítejte u nás“ 
a chybět nebude ani večerní ohňostroj, který ozá-
ří noční oblohu o půl jedenácté.

Sobota nabídne Roztančenou ulici,
veterány, Den národů i veselici

Nejbohatší program čeká na diváky nepo-
chybně v sobotu 15. srpna. Ještě před desátou 
dopolední přijme na radnici starosta města 
Zdeněk Brož zástupce všech souborů, hosté 
se poté představí před radnicí a vzápětí se pěší 
zóna promění v „Roztančenou ulici“. Celodenní 
program vystoupení domácích a zahraničních 
folklorních souborů doplní tzv. 1. šumperský 
oldtimer festival, který organizuje Veteran Klub 
Severního Pomoraví. Nablýskaní automobiloví 
veteráni vyrobení do roku 1970 a motocykly 
s datem výroby do roku 1945 budou k vidění 
v dolní části pěší zóny od desáté dopolední. 
Během výstavy přitom proběhnou soutěže za-
měřené na nejlíbivější vůz, nejatraktivnější mo-
tocykl či nejstarší vystavené vozidlo a motocykl, 
chybět nebude soutěž o pohár elegance starosty 
města Šumperka pro vůz a posádku, o pohár 
Motorservisu Švec pro nejsportovnější vozidlo 
a o pohár Cyklo Moto Zábřeh pro nejatraktiv-
nější motocykl, ocenění v podobě poháru pak 
připravili pořadatelé i pro věkově nejstaršího 
účastníka a pro nejvzdálenějšího účastníka do-
praveného po vlastní ose. Mezi jednou a dru-
hou odpolední pak vyrazí veteráni, mezi nimiž 
nebudou chybět například De Dion Buton z roku 
1909, Walter WIZ z roku 1921, o dva roky mladší 

Součástí festivalu jsou už několik let oblastní do-
žínky v režii místního odboru Ministerstva země-
dělství ČR.                                                  Foto: -zk-

Divácky velmi atraktivní je průvod souborů měs-
tem. Účastníci festivalu pěší zónu doslova roz-
tančí.                                                       Foto: -zk-
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Tatra 11, Laurin Klement 110 z roku 1928, o rok 
mladší Aero 500, Praga Baby z roku 1934, Mer-
cedes 220S Ponton z roku 1956 či Škoda Octavie 
combi z roku 1966, na okružní „Spanilou jízdu“ 
městem. Tečkou za 1. šumperským oldtimer festi-
valem bude slavnostní vyhodnocení naplánované 
na pátou odpolední.

Tradiční sobotní Den národů je letos věnova-
ný české a moravské kultuře. „Tuzemské soubory 
předvedou nejen písně a tance Čech, Valašska, 
Lašska, Slovácka a Hané, ale také zvyky a obyče-
je. Lidé se zde budou moci seznámit s lidovými 
kroji a s tím, za jakých podmínek je vesničtí oby-
vatelé daných oblastí používali. Chybět nebudou 
ani speciality české a moravské kuchyně,“ vypo-
čítává Drtilová.

Dějištěm hlavního sobotního festivalového 
pořadu nazvaného „Až pudeš do světa, zastav 
se!“ bude od 17 hodin pódium v areálu Pavlíni-
na dvora. „Pro diváky jsme opět připravili sou-
těž, v níž vyberou nejsympatičtější soubor, a to 
prostřednictvím lahví se jmény souborů. Svého 
favorita budou moci ohodnotit fi nanční část-
kou dle vlastního uvážení. Zvláštní cenu pak 
udělí souboru, který nejvíce pochopil smysl fes-
tivalových tradic, i pořadatelé. Výsledky obou 
soutěží vyhlásíme v neděli a vybrané peníze 
předáme stejně jako loni místnímu Dětskému 
domovu,“ objasňuje pravidla ředitelka festivalu 
a připomíná, že sobotní program zakončí tra-
diční veselice. 

Tečkou za festivalem 
v Šumperku je nedělní vystoupení

Folklorem ožijí Sady 1. máje také v neděli 
16.  srpna. Na malé scéně „U sovy“ se nejprve 
setkají české, moravské a slezské soubory na 
společném dopoledním koncertu nazvaném 
„Veselá je dědina“, odpoledne pak na scéně „na 
trávníku“ před G-klubem zahrají hudby zúčast-
něných souborů a od čtvrté odpolední bude 
Pavlínin dvůr patřit účastníkům festivalu při 
závěrečnému pořadu „Leť písničko, leť“. Ten 
bude defi nitivní tečkou za festivalovým děním 
ve městě. Na pondělí 17. srpna jsou totiž naplá-
nována pouze vystoupení zahraničních souborů 
mimo Šumperk.

Alfou a omegou každého festivalového roč-
níku jsou samozřejmě fi nance. Letos podpoři-
ly festival již tradičně Olomoucký kraj, město 
Šumperk, Ministerstvo kultury ČR a Folklorní 
sdružení ČR. „Ráda bych všem za jejich pomoc 
poděkovala, stejně jako sponzorským organiza-
cím a soukromým podnikatelům. Mnozí nám 
vyšli vstříc navzdory fi nanční krizi, která se 
i u nich projevila, a v rámci svých ekonomických 
možností nám pomáhají nejen fi nančně, ale 
i formou naturálií,“ zdůrazňuje Drtilová. 

Třebaže srpnový festival ještě ani nezačal, 
organizátoři již pomalu začínají připravovat ten 
příští, jubilejní. „Festival bude příští rok slavit 
dvacáté narozeniny a vše nasvědčuje tomu, že 
bude přijat za řádného člena celosvětové orga-
nizace CIOFF , která sdružuje mezinárodní 
folklorní festivaly všech kontinentů. To je pro 
nás obrovské ocenění, takže bychom při této 
příležitosti chtěli pozvat do Šumperka soubory 
ze všech kontinentů - například z Japonska, Bra-
zílie, Kanady, Nového Zélandu, Asie a samozřej-
mě z Evropy,“ uzavírá ředitelka festivalu.  
 Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný program 
XVII. Mezinárodního folklorního festivalu 
najdete spolu s fotogalerií z minulých ročníků 
na internetové adrese www.festivalsumperk.cz. 
Celá akce bude doplněna účastí lidových ře-
meslníků. Pořadatelé si vyhrazují změnu pro-
gramu. Za nepříznivého počasí budou hlavní 
pořady probíhat v Domě kultury Šumperk.

Vystoupení se odehrávají nejen na velké scéně, kte-
rá letos bude v Pavlínině dvoře, ale také na malém 
pódiu „U sovy“.                Foto: -zk-
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STŘEDA 12. SRPNA
▶ Malá scéna „U sovy“

17:00 - Posezení u cimbálu

ČTVRTEK 13. SRPNA
▶ Malá scéna „U sovy“

10:30 - „Otevíráme bránu festivalu“, 
 hudební pohlednice z ciziny
15:30 - Dožínkový průvod, pěší zóna
16:00 - Oblastní dožínky
17:30 - Přehlídka dechových hudeb 
 Šumperka a okolí

PÁTEK 14. SRPNA
▶ Malá scéna „U sovy“

9:30 -   Vystoupení seniorských folklorních 
 souborů  Slovinska a České Republiky
14:30 - Vystoupení hudebních skupin Kolumbie,
  ČR a Irska
16:00 - Vystoupení mužských pěvecké sborů 
 Šardičan, Senioři, Podpolanec 

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

18:30 - „Vítejte u nás“, koncert zahraničních souborů
22:30 - Ohňostroj 

SOBOTA 15. SRPNA
▶ Radnice

9:30 -   Přijetí zástupců souborů starostou města 
10:00 - Představení se zúčastněných souborů 
 před radnicí 

▶ Pěší zóna

10:30 - „Roztančená ulice“

▶ Malá scéna „U sovy“

14:30 - „Den české a moravské kultury“, vystoupení 

 souborů, speciality lidové kuchyně Hané, 
 Valašska, Lašska, Podkrkonoší a Slovácka,
  přehlídka lidových krojů 

▶ Dolní část pěší zóny

10:00-14:00 - „1. šumperský oldtimer festival“, 
 přehlídka, doprovodná festivalová akce
14:00 - „1. šumperský oldtimer festival“, 
 „Spanilá jízda“, doprovodná festivalová
  akce, pořádá Veteran Klub Severního 
 Pomoraví 

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

17:00 - „Až pudeš do světa, zastav se!“, hlavní 
 festivalový pořad, vystoupení domácích 
 a zahraničních folklorních souborů
 
▶ Velký sál DK Šumperk

21:00 - Veselice 

NEDĚLE 16. SRPNA
▶ Malá scéna „U sovy“

10:00 - „Veselá je dědina“, písně a tance v podání
  českých, moravských a slezských folklorních 
 souborů 

▶ Malá scéna II (trávník)

14:30 - Promenádní koncert hudeb zúčastněných 
 souborů 

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

16:00 - Vystoupení hostů festivalu 
16:30 - „Leť písničko, leť!“, závěrečný festivalový 
 pořad
 
PONDĚLÍ 17. SRPNA

Vystoupení vybraných zahraničních souborů 
mimo Šumperk.

PROGRAM MFF ŠUMPERK 2009



6

„CÍTÍM, ŽE MOJE RUCE JSOU JEN NÁSTROJ, ZNESMRTELŇUJI 
VŠECHNO A VŠECHNY,“ ŘÍKÁ LEA VIVOT
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▶ V dokumentu natočeném Českou televizí jste řekla, 
že i z toho nejhoršího se člověk musí pokusit vytěžit to 
nejkrásnější. Platí to i o Vašem dětství?

Samozřejmě. Ale víte, já nerada vzpomínám. 
Snažím se zapomenout na to vše špatné, i když české 

přísloví říká, že všechno zlé je k něčemu dobré.
Asi jsem hodně trpěla jako dítě. Ve čtyřech letech 

se rodiče rozvedli a já byla dítě navíc. Bratr Karel 
zůstal s otcem, sestra Eva s matkou a maminka mě 
dala k její bezdětné přítelkyni do Sobotína. Ta měla 

Když 19. srpna 1968 zamávala studentka Drahomíra Hekelová svému bratru Karlovi na výpa-
dovce směrem na západ, měla za sebou krušné dětství poznamenané problematickými vztahy 

v rodině, drsnou výchovou u cizích lidí i pokusem o sebevraždu. „Byla jsem tragicky smutné dítě. 
Bylo ve mně tehdy hodně citu a slz a současně mi přišlo, že k nikomu nepatřím, nikdo mě nemá 
rád,“ vzpomíná na toto smutné období dnes slavná kanadská sochařka a rodačka z Horní Temenice, 
která se do Šumperka poprvé vrátila po letech emigrace v roce 1995. Nikoliv však jako Drahomíra, 
ale jako Lea. Lea Vivot. Na jedné straně žena plná sebedůvěry, na straně druhé pokorná a skromná 
umělkyně oddaně milující své děti  -  syny i sochy. Sochařka, jež nepostižena konvencí kráčí jinými 
cestami než ostatní umělci. Potvrdit to mohou všichni, kteří zhlédli výstavu v místním muzeu v Ga-
lerii Šumperska, která až do konce srpna přibližuje třicet let tvorby této neobyčejně silné osobnosti. 
Právě v uměle vytvořeném galerijním „parku“ plném zvuků přírody a tiše naslouchajících bronzo-
vých soch jsem požádala sochařku Vivot o rozhovor.

Během květnové vernisáže byla Lea Vivotová doslova v obležení. V Galerii Šumperska se setkala nejen 
s mnoha známými z období před emigrací, ale o podpis žádali slavnou sochařku i ti, kteří přišli na svět 
až po sametové revoluci.  Foto: -zk-
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alkoholu. Bylo to smutné dětství. Občas jsem byla 
fyzicky trestána provazem namočeným v horké 
vodě, protože jsem například přišla pozdě ze školy. 
Nechtěli mě nechávat samotnou doma, tak mě brali 
s sebou do barů, občas mi dali něco alkoholického. 
Ještě dnes si vzpomínám na ty otevřené bezzubé 
pusy, jak se smějí, ten kouř, na který se mohly vě-
šet deštníky. Už ve dvanácti ve mně bylo hodně citu 
a slz a současně mi přišlo, že k nikomu nepatřím, 
nikdo mě nemá rád, byla jsem dítě ulice, měla jsem 
hlad a byla mi zima. Od té rodiny jsem nakonec 
utekla...

Dobré bylo i to, že jsem spala na těch lavičkách. 
Za jakoukoliv cenu a bolest... Vždycky jsem ale 
všem přála, aby se měli líp než já. Pochopila jsem, že 
i z těch nejhorších momentů života musíme vytěžit 
to nejkrásnější.

▶ Právě ve Vašem případě ale bylo těch nelehkých 
momentů až příliš. Když se zpětně ohlédnete ze těmi 
roky, dá se říci, které období bylo nejtěžší? Dětství, sa-
motná emigrace, hledání uplatnění, ztráta syna…

Žádná matka pochopitelně neočekává, že pocho-
vá své dítě. Bylo to jako blesk, když mi zemřel můj 
malý Morris v náručí. Byla jsem těhotná a zrovna 
pracovala na soše „Očekávající matka“. Nevím, jest-
li to byl symbol něčeho. Měla jsem ale to štěstí, že   
Morris byl v tu chvíli se mnou, dala jsem mu sama 
život a v mém náručí jeho život zase odletěl. Poté 
jsem věděla, že už mě v životě nic horšího nepotká. 

Velmi smutná a dramatická byla pro mě i tzv. 
emigrace, kdy jsem symbolicky zaplavila ty příkopy 
slzami. Stýskalo se mi po kopcích podhůří Pradědu, 
vzdálené Praze, kultuře, mém rodném městě...

▶ Nabízí se otázka, v čem je dnešní Šumperk jiný než 
ten, který jste před lety opouštěla?

Prošel velkými změnami. Říkám svým synům: 
„Uvidíš moje rodné malebné město Šumperk.“  
A Šumperk dnes opravdu malebný je.

▶ Do svého rodiště jste se poprvé vrátila na pozvá-
ní tehdejšího starosty Petra Krilla v roce 1995. Od 
té doby jste s městem v úzkém sepětí a nyní v něm 
i představujete svoji tvorbu. Jde o první výstavu v re-
publice takového rozsahu?

V Šumperku jsem byla u sestry Evy ještě před 

rokem 1995 dvakrát kvůli rodinným událostem, 
ovšem bylo to vždy v rychlosti uprostřed noci. 
Pak to již bylo jiné. Vracela jsem se do republiky 
i do rodného města. Vystavovala jsem v pražském 
areálu Sazky-Sportky a na mnoha dalších místech. 
Ovšem v takovém rozsahu představuji své práce po-
prvé. Přestože mám nabídky z Prahy, Vídně, Paříže 
a dalších evropských měst, chtěla jsem mít premiéru 
symbolicky v místech, kde jsem se narodila. Vlaš-
tovka odlétla a nyní se vrací do svého rodného hníz-
da. Jsem šťastná, že jsem se vrátila.

▶ Jak jste s pojetím výstavy spokojená?
Musím říct, že šumperská výstava je velmi zají-

mavě vyřešená, a to i z hlediska akustiky a přírody. 
Máte velmi talentovanou ředitelku Marii Grony-
chovou i celý realizační tým. Z toho mála informací, 
které ode mě měli, udělali zázrak. Je to velmi zdařilé 
muzejní podání. I návštěvníci říkali, že za posled-
ních padesát let tady nic takového neviděli.

Syn Erik mi v této souvislosti řekl: „Mámo, mu-
sela jsi přijít k nim, oni neměli možnost cestovat za 
tebou a vidět tvé sochy po celém světě.“ Ráno po 
vernisáži mi pak nechal vzkaz: „Nyní  poprvé chá-
pu, jak to bylo pro tebe důležité, proč jsi pro to tolik 
obětovala. Je to tvoje rodné město.“ A já, když jsem 
na vernisáži viděla tu zář v očích většiny návštěv-
níků, jsem si říkala  -  nemůžu toho nikdy nechat, 
naopak musím pokračovat a ještě víc. Byly to takové 
lampičky naděje. Stálo to za to, ta dřina. Každá ta 
socha v sobě skrývá řadu nocí bez spánku, posedlost 

Sochy a děti jsou pro Leu Vivotovou „srdeční“ zá-
ležitostí.                 Foto: -zk-
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▶ Znamená to, že nejraději tvoříte v noci?
Jsem noční pták a vše dělám rychle, abych toho 

zvládla co nejvíc. V Kanadě říkají, že jsem takový 
Robin Hood, že když všichni spí, tak já přímo pod 
jejich okny umístím další sochu. Ptají se proč a já 
odpovídám, že v té době není žádná doprava, všich-
ni jsou v klidu a spí. Mě tak nikdo neruší a mohu 
si umístění sochy pořádně promyslet. Jiní spí a já 
pracuji, tvořím.

Byla jsem jednou svědkem toho, jak dávali so-
chu ve dne na jedno frekventované místo. Způsobili 
doslova kalamitu, byla tam dopravní zácpa, musela 
tam být policie, lidé byli nervózní. Říkala jsem si, že 
ani není možné, aby kvůli jedné soše vznikl takový 
chaos. Já naopak chci, aby se kolem mých soch vše 
odehrávalo harmonicky, protože v takovém světě je 
tvořím  -  s láskou a v klidu. A najednou je tam to-
lik stresu. Nápad, že využiji pro instalaci svých soch 
klidu noci, přišel jako blesk z čistého nebe. A je to 
skvělé, protože nemusím řešit žádný ze zmíněných 
problémů. 

Podobně je to i tehdy, když musím něco 
dodělávat ve dne, kdy zvoní telefony, po-
bíhají sekretářky... Jak se může člověk 
zdvořile klanět tvorbě a inspiraci, když 
vás každou chvilku někdo vyruší a to spo-
jení přestřihne? Nejtěžší je tvořit 
v chaosu, nejen v chaosu emi-
grace, ale i rodinného života, 
dětí, smrtí, nemocí a jiných 
katastrof. Ale to všichni 
známe.

▶ Již v minulosti jste se 
zmínila, že in-
spiraci 
na-

lézáte hlavně ve svých synech. Jsou tedy pro Vás tím 
největším zdrojem nápadů?

Ano, ale jsou to děti vůbec. A život. A všichni, 
kteří reagují na umění a cítí pozitivní sílu a dobro, 
které se snažím znesmrtelnit, protože se ztotožňuji 
se všemi a jsem součástí všech a všichni jsou sou-
částí mě.

▶ Přesto, je tím prvotním nějaké vnuknutí, představa? 
Jak se vlastně rodí ve Vaší mysli daná socha?

Jsem přesvědčená, že jsem pouhým vykonavate-
lem tvůrčího odkazu jiné osoby, že moje ruce jsou 
nástrojem nějakého jiného tvůrce, dávno mrtvého 
sochaře, který se s pomocí spirituální síly pokouší 
vyslovit svůj odkaz dnešnímu světu výtvarnou for-
mou prostřednictvím mé osoby.

Někdy se mi proto zdá, že jsem si sama sebe vy-
myslela. Ale není to pravda. Jsem tady, o čemž svědčí 
i moje sochy. Já prostě improvizuji, nic neplánuji, ale 
všechno má „sence“, jak se říká smysl. Všechno, co 
jsem v životě udělala, má smysl. A to nejen pro mě. 
Když se nad tím člověk hlouběji zamyslí, vše se ode-

hrává tak, jak má. Do jisté míry se asi snažím 
zastavit čas, což se nepodaří, ale snad alespoň 
zachycuji daný moment v čase. Ta moje so-
cha je zobrazením onoho momentu. 

▶ Vytvořit sochu ovšem musí být i fyzicky 
namáhavé, i proto se možná sochařině vě-
nuje víc mužů než žen.

Je to hrozná dřina udělat sochu, a to ne-
jen z fyzického hlediska.  Je to jako zrodit 

dítě  -  od počátku zárodku až do odha-
lení... Sousoší v nadživotní velikosti 

trvá dokonce kolem devíti měsíců.
U mě to začalo tím, že jsem „ro-

dila“ jedno 
„ d í t ě “ 
v roce, 
p a k 

V Galerii Šumperska vystavuje Lea Vivot¨své bronzové sochy. Nechybí ani Moravia. Foto: -pk-
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a paterčata. 

▶ Je tedy na tvorbě obtížnější ten nápad než jeho 
vlastní realizace?

Asi ten „porod“ (smích) . Je to všechno dohro-
mady, všechna stádia. Ta idea, myšlenka - to je láska, 
spermie  -  to je to nejlehčí. Poté dáme plodu život 
a je třeba ho vypiplat, vychovat a dát mu důstojnost, 
kterou si tvorba zaslouží. Když tvořím - „rodím“, cí-
tím, že jsou všichni se mnou  -  ti, kteří existují, exis-
tovali, potkala jsem je, znala je, neznám, poznám, 
živí i mrtví. Tam jsou prostě všichni, tam je celý svět, 
znesmrtelňuji všechno a všechny. A jak jsem už ří-
kala, kolikrát cítím, že moje ruce jsou jen nástroj.

▶ Zrodil se nápad. Jaká je pak cesta k bronzové soše?
Nejprve je potřeba udělat hliněný model. Jakmile 

dokončím modelaci, udělá se forma, která je z late-
xu. Do ní se štětcem nanese vosk a ten se pak obalí 
keramickou moučkou, která je nehořlavá. Tato for-
ma se dá do pece, v níž vosk vyteče a získáme místo, 
kam můžeme nalít žhavý bronz. Jde o techniku tzv. 
ztraceného vosku, jež pochází z Itálie. Když se do 
této keramické formy nalije bronz, získáme přesnou 
podobu originálu. Rozdíl je v tom, že bronz přežije 
daleko víc než hlína i my.

▶ Zaujala a proslavila jste se především lavičkami se 
sochami  -  němými společníky živých lidí, kteří na 
nich mohou odpočívat, a sousoší tak dotvářet. Proč 
právě lavice?

Protože všechno se děje na lavicích. Narodíme se 
na nich, pak chodíme do školy a učíme se a máme-li 
štěstí, tak nakonec na lavici i odcházíme, umíráme. 
Takže jsou velkým symbolem. A pro mě, protože 
jsem v době, kdy jsem jako malá neměla kde spát, 
vyměnila lavice za postel, jsou ještě větším. A byl to 
zajímavý svět, protože jsem se tam mnohému nau-
čila  -  viděla jsem, jak se lidi dohadovali, diskutovali, 
jak se líbali, jak se milovali. A proto, když vytvořím 
sochu, pozvu lidi, aby se stali součástí mého díla tím, 
že jim dovolím vyrýt do mé lavice vzkaz vycházející 
z jejich duše.

▶ Máte k nějakému svému dílu obzvlášť blízký citový 
vztah, těsné pojítko?

Máte děti? Ke kterému z nich máte nejblíž? Každá 

socha mě naučí něco nového a nejlepší je pochopi-
telně ta, která je ještě ve mně, protože se teprve počí-
ná rodit. Tak jako každé dítě je nadějí světa, tak je to 
i se sochou a vlastně s tvorbou.

Každá socha má svůj příběh, vzniká v různých 
souvislostech. Má úzký vztah k pojetí mého osob-
ního života  -  je poznamenaná tragédií i radostí. 
Například Lavička nekonečna vznikla v době, když 
jsem očekávala syna Erika a kdy mi jeho bratr Mo-
rris zemřel v náručí. Ta podle mě v sobě odráží 
tragédii i naději. Stojí v nadživotní velikosti venku 
před dětskou nemocnicí v Torontu a každou chvílí 
ožije. Záleží, kdo na ni usedne, která maminka zde 
kojí, který tatínek zde odpočívá, jaké děti si tu hrají... 
Každá moje socha tak vytváří nový příběh. 

▶ Vaše sochy jsou rozesety po celém světě. Přesto, exis-
tuje místo, kde byste chtěla některou z nich mít?

Mám jednu zásadu  -  své sochy umisťuji jen tam, 
kam si myslím, že patří. Jinak je neprodám. Je to 
jako s dítětem  -  chceme, aby se co nejlépe provda-
lo a bylo spokojené s prostředím, životním stylem. 

Návrat do Šumperka připodobnila slavná sochař-
ka k vlaštovce vracející se do rodného hnízda.  
               Foto: -pk-
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může co nejvíc lidí „benefi tovat“ (přinášet prospěch 
- pozn. aut.). Moje životní sochy milují, že jsou ven-
ku, patří do plenéru. Mohou existovat v horách, na 
pláži i ve městě. 

▶ Pracujete nyní na něčem?
Pracuji stále. Nyní na třech sochách. Je to, jako 

bych čekala trojčata. Jedna je pro kanadskou vládu, 
další bude stát před jednou moravskou továrnou 
a třetí je určená pro nemocnici. Její návrh jsem do-
dělávala při cestě do Šumperka v letadle.

▶ Nebojíte se, že jednou inspirace a nápady 
zmizí?

Nedávno jsem udělala první 
sochu mladé babičky. Mám 
totiž obrovské štěstí  -  syn 
Ury mě obdaroval první 
vnučkou Madison, která 
je mojí další inspirací. 
Bojím se spíš, že se mi 
nedostane dosti času 
znesmrtelnit všechny 
krásné momenty našich 
životů.

▶ V mládí jste se ocitla té-
měř na dně. S neuvěřitelnou 
silou jste se však od něj odrazi-
la a dnes patříte mezi uznávané 
umělce. Jak jste toho dosáhla? Pomo-
hl Vám někdo na cestě za úspěchem?

Vždycky jsem si myslela, že jsem nej-
horší, nejhloupější a chtěla jsem se přirovnat 
k těm, které jsem obdivovala. Dosáhla jsem toho 
tím, že jsem houževnatě studovala a dřela. Doká-
zala jsem to prostřednictvím svých soch, což je 
lepší než všichni lékaři i faráři. I proto se možná 
cítím doma všude, kde jsou mé sochy.

Na druhou stranu musím přiznat, že moc ne-
dovolím lidem, aby mi pomáhali. Jediný člověk, 
kterému důvěřuji a věřím, jsem já sama. Tím, že 
věřím sobě, věřím celému světu, protože jsem jeho 
součástí, takže věřím všem. Lidé, kteří nikomu ne-
důvěřují, vlastně nedůvěřují sami sobě.

 Děkuji za rozhovor,
 Z. Kvapilová

Lea Vivot, narozena jako Drahomíra Hekelová 
v Horní Temenici 25.2. 1948. Vystudovala Střed-
ní uměleckoprůmyslovou školu v Praze. V roce 
1968 emigrovala do Itálie, kde navštěvovala so-
chařské kurzy modernisty Marina Mariniho. Pak 
odešla do Kanady, kde dostala vládní stipendium 
na Ontario College of Art. Ve studiu umění po-
kračovala v New Yorku. Příjmení má po svém 
prvním manželovi, argentinském studentovi, 
který zahynul při zemětřesení v Mexiku. Podru-
hé se provdala v Kanadě za veterinárního lékaře 
a specialistu na dostihové koně Donalda Fishma-
na. Dala život třem synům, prostřední Morris 
bohužel zemřel jako osmnáctiměsíční chlapec. 

V Mexiku fi nančně pomáhá zabezpečit tři dět-
ské domovy, u nás spolupracuje s Kontem  

Bariéry. Po povodních na Moravě v ro-
ce 1997 umožnila strávit příjemné 

prázdniny na svém ranči sedmi 
dětem z nejpostiženějších ob-

lastí Šumperska. 

◀ Několik plastik, včetně 
slavného Vajíčka, ozdobilo 
nádvoří šumperského  mu-
zea.                     Foto: -it-

Dnes jsou práce Ley 
Vivotové, která od se-

dmdesátých let proslula 
především bronzovými 

sochami lidí sedících na la-
vičkách (např. „Lavička lásky“, 

„Lavička tajemství“, „Lavička ne-
řestí“, „Lavička vzkazů“) rozesety téměř po 

celém světě, drobné sošky mají ve svých sbírkách 
například i Charles Aznavour, Placido Domin-
go, Pierr Trudeau, Luciano Pavarotti, Ronald 
Reagan či Hillary Clintonová. Její dílo můžeme 
obdivovat i v Šumperku - u radnice je umístěna 
„Lavička vzkazů“ nebo socha „Matky s dítětem“. 
Na Hlavní třídě je pak instalováno sousoší „Ra-
dost z deště“. 

Lea Vivot pracuje a žije střídavě v Kanadě, 
USA a v Mexiku. Stále častěji se vrací do České 
republiky, kde v roce 2003 obdržela cenu Vý-
znamná česká žena ve světě a v roce 2007 získala 
Cenu Olomouckého kraje za přínos v kultuře.
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LETOŠNÍ KONCERT PRO UNICEF: 
DOSUD NEJLEPŠÍ, NEJVÝNOSNĚJŠÍ, NEJVÍCE NAVŠTÍVENÝ

Středa 24. června 2009, klášterní kostel, čtvrté zpí-
vání pro UNICEF - dětský fond OSN, koncert s ná-
zvem „Možná si myslíte… 09“. Koncert, jehož první 
„pokračování“ spatřilo světlo světa před třemi léty 
v červnu 2006, přišel na svět inspirován letáčkem 
Českého výboru pro UNICEF: Možná si myslíte, že 
vaše pomoc je nepatrná, možná si myslíte, že niče-
mu ne-
přispěje, 
možná si 
myslíte, že 
to vůbec 
nestojí za 
to. A vzá-
pětí tabul-
ka, z níž 
patrno, co 
lze pořídit 
za stoko-
runu, dvě, 
tři a dále. 
K tomu 
alarmující 
fakta o ži-
v o t n í c h 
podmín-
kách dětí, 
které měly 
smůlu, že 
se narodily právě tam. 

Přišlo nám, že se opravdu nemusíme hanbit za 
nevelké částky, které naše zpívání dokáže opatřit, 
a přišlo nám, že samozřejmost, se kterou užíváme 
všech darů a vymožeností středoevropského pro-
storu, je nejen v určitém smyslu nemravná, ale nám 
samotným nebezpečná. Zpíváme tedy vždy v závě-

ru našeho sborového roku, abychom pomohli, aby-
chom si uvědomili i připomněli, abychom potěšili 
a většinou abychom krásným koncertem uzavřeli 
jedenáct měsíců sborové práce. 

Koncerty pro Unicef se rozbíhaly nesměle, pod-
porovány z větší části rodičovským publikem našich 
dětí. Pozvolna nabývaly na síle i širší oblibě a tu 

můžeme 
s potěše-
ním říci, 
že letos 
poprvé byl 
Klášterní 
kostel své-
mu pub-
liku těsný 
p o č t e m 
i projeve-
ným nad-
šením. Je 
pro nás 
v e l k o u 
nadějí, že 
ten příští, 
pátý, bude 
o p r a v -
d o v o u 
u d á l o s t í 
h o d n o u 

záměru, který tato setkání sledují. Veliké poděková-
ní všem, kteří se podíleli na kolekci jedenácti tisíc tří 
set sedmdesáti korun českých, jejichž převzetí nám 
již Český výbor pro Unicef potvrdil. To spolu s na-
dějí, že věrní posluchači těchto koncertů pomohou 
živit jejich myšlenku po celý nadcházející rok. www.
unicef.cz. -nčs-

Podmanivý zpěv dětí navodil zaujatý poslech šumperského publika. 
 Foto: archiv šds

VILA DORIS

Sobota 29. srpna  až neděle 30. srpna
Noční šifrovací závod „ Svíčky 2009“
Místo: Ruda nad Moravou, zakončení Vila Do-
ris, informace Tomáš Brokl, tel.č. 603 366 893, 
724 793 088, organizace.svicky@seznam.cz.

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC
17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk, recepce tel.č. 583 283 481, e-mail: vila@
doris.cz, http://www.doris.cz
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K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

Starý snímek nám zachycuje nádhernou prome-
nádní cestu v mladé kaštanové aleji. Podle objektu 
vlevo, jímž je vodoléčebný ústav, postavený v letech 
1898-1899, v roce 1924 přestavěný a přeměněný na 
Masarykovu zemskou dětskou léčebnu, poznáváme, 
že se jedná o horní část dnešní Reissovy ulice. Ale 
bývalé sanatorium, jemuž, jak se zdá, defi nitivně 
zvoní hrana, dnes pomineme. Od nám neznámého 
data se nazývala Reissova ulice Kirschenalee (třeš-
ňová alej), od roku 1937 dostala ofi ciální název Rei-
gersdorferstrasse (Rejchartická ulice) a v roce 1945 
byla přejmenována na ulici Otakara Reisse, podle 
bývalého ředitele sanatoria lékaře O. Reisse, který 
zemřel v koncentračním táboře Terezín a v roce 
1945 byl in memoriam jmenován čestným obča-
nem města Šumperka. Na Reissovu navazuje dnešní 
ulice Gen. Krátkého, dříve Bürgerwaldstrasse (ulice 
Městského lesa, v letech 1902-1945). Kaštanovou 
alej, kterou vidíme na staré fotografi i, však musíme 
spojovat s Promenadenweg („Promenádní  cestou“), 
která vedla z města a kopírovala přibližně ulice Puš-
kinovu, Vrchlického a v horní části ulici Pod Vy-
hlídkou, v letech 1938 až 1945 pojmenovanou podle 
spisovatele A. Stift era „Adalbert-Stift er-Alee“.      

Městský les patřil odnepaměti k nejoblíbenějším 
výletním místům Šumperanů. Již na konci 19. století 
o nedělích a svátcích sbalili lidé jídlo a vydali se do 
přírody. Prapůvodně chodili nejspíše dnešními uli-
cemi Gen. Svobody a Reissovou. Když se kolem roku 
1884 uvažovalo, že se na stráni pod dnešním Domo-

vem důchodců vybuduje nový hřbitov, jedním z ar-
gumentů proti byly námitky, že smuteční průvody 
budou rušit výletníky. Byla to již sama o sobě pro 
některé Šumperany asi dost hrůzostrašná část trasy. 
Přibližně naproti vjezdu do bývalých kasáren stávaly 
v letech 1714 až 1715 morové baráky, dále pak lufťá-
ci po levé ruce míjeli „šibeniční vrch“ (v místech vily 
v areálu sanatoria), na kterém se popravovalo až do 
konce 18. století, těsně pod ním a za ním, v prostoru 
jezírka pod sanatoriem, se původně rozprostírala 
„čarodějnická planina“, na níž byly v době inkvizič-
ních procesů popravovány a spalovány „čarodějnice 
a čarodějové“, a kousek dál u pěšinky k Tulince se 
nacházelo „koňské nebe“, místo, kde se v minulos-
ti zakopávaly koňské mršiny. Teprve asi počátkem 
20. století se začalo se chodit „Promenádní cestou“, 
kterou upravil a kaštany osázel šumperský Okrašlo-
vací spolek.

Také v městském lese spolek upravil dlouhé úseky 
cest, vybavil je lavičkami a provedl další okrašlovací 
práce. Například kousek za Sanatoriem, po levé stra-
ně, přibližně naproti zahrádkářské kolonii, vznikl 
Annin pramen, který dostal jméno podle manželky 
tehdejšího starosty města a předsedy Okrašlovacího 
spolku Friedricha von Tersche. Nejčastějším cílem 
vycházek bývala Tulinka, jejíž německý název byl 
Tanzplan (taneční planina). Ale to už je mimo naše 
dnešní téma. A ještě malý kviz. Víte, že pokračování 
Reissovy ulice směrem k Novým Domkům se od 
roku 1945 jmenuje ofi ciálně Horácká ulice? -ách-

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 20. srpna od 14 hodin     
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Vašek a Petr.  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 27. srpna od 14 hodin     
Setkání členů Městského svazu DIA
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 583 211 766. Mateřské centrum Babouček bude během 
prázdnin uzavřeno. Plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do půl roku věku je stále v provozu 
- informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.
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Stará pohlednice pocházející z období kolem roku 1910 zachycuje nádhernou promenádní cestu v mladé 
kaštanové aleji. Podle objektu vlevo, jímž je vodoléčebný ústav, postavený v letech 1898-1899, poznává-
me, že se jedná o horní část současné Reissovy ulice. Dnes je výhled zakryt stromy a zelení.  
 Nové foto: J. Pavlíček 
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Ž SRPNOVÝ VÍCEBOJ PŘEDSTAVÍ NEJTVRDŠÍ HASIČE

V „plné polní“ se chtějí veřejnosti předvést šumperští dobrovolní hasiči. Své síly změří s další-
mi dobrovolníky i profesionály během závodu nazvaného „Šumperská liga T.F.A. 2009“. Jeho 

dějištěm bude v sobotu 22. srpna nádvoří šumperského muzea. Součástí akce, kterou pořádá teme-
nická jednotka spolu s kolegy z Loštic, Tří Dvorů a Loučné nad Desnou, budou zábavný program, 
soutěže pro děti s hasičskou tematikou a projížďky historickou stříkačkou postřelmovských hasičů.

Závod „Šumperská liga T.F.A. 2009“ nabídne 
divákům nepochybně atraktivní podívanou. Na-
povídá to již samotná zkratka, pod níž se skrý-
vá anglické spojení Toughest Firefi ghter Alive, 
znamenající ve volném překladu Nejtvrdší hasič 
přežívá. „Na počátku devadesátých let minulého 
století uvedla americká fi rma Scott na trh nový 
typ dýchacího přístroje s přetlakovou automati-
kou. Pár nadšenců se rozhodlo vyzkoušet novin-
ku v disciplínách, které demonstrují ostrý zásah,“ 
vysvětluje velitel jednotky temenických hasičů 
Pavel Koutný a dodává, že od testu byl jen krůček 
k soutěži, která se po čase přenesla z Ameriky i za 
oceán do Austrálie a Evropy, kde dostala podobu 
tzv. T.F.A. čtyřboje.

„V našich podmínkách je soutěž určena pro-
fesionálním i dobrovolným hasičům, kteří mají 
osvědčení pro práci s dýchacím přístrojem,“ 
podotýká Koutný, podle něhož se trojice teme-
nických hasičů zúčastnila obdobné akce již před 
dvěma lety, kdy Loučná nad Desnou uspořádala 
tzv. Horského fi remana. „Letos jsme se domlu-
vili se sbory dobrovolných hasičů v Lošticích, 
Loučné nad Desnou a Třech Dvorech u Litovle 
na společné soutěži s tím, že u každého z orga-
nizátorů proběhne vždy jeden závod. Soutěží 
se ve dvou kategoriích, přičemž rozhodujícím 
je věk čtyřicet let,“ říká velitel temenické jed-
notky. Její členové již mají za sebou červnovou 
soutěž v Lošticích a další závod je čeká 25. čer-
vence v Litovli. Následovat bude srpnová soutěž 
v Šumperku a celý vícebojový seriál uzavře 19. 
září klání v Loučné nad Desnou.

O tom, že nejde o žádnou legraci, svědčí mimo 
jiné i fakt, že hasiči soutěží v kompletním třívrs-
tvém ochranném oděvu, s nasazenou přilbou 
a s dýchacím přístrojem se spuštěnou automa-
tikou. Chybět nesmějí ani zásahové rukavice 
a obuv a hasičský pás s karabinou.

Své síly v rámci soutěže měří hasiči ve více-

boji tvořeném osmi disciplínami. První z nich 
obnáší roztažení a poté smotání hadic, v dalších 
pak hasiči zápasí s kladivem, přenášejí fi gurínu, 
zdolávají dvoumetrovou bariéru, vytahují zátěž 
na konstrukci, podlézají překážku a na závěr 
běží se závažím do cíle. „Chceme, aby si veřej-
nost udělala obrázek o tom, co všechno musejí 
hasiči plnit a zvládat. Srpnová akce by tak mohla 
vzbudit zájem lidí ze Šumperka i okolí,“ soudí 
velitel temenické jednotky. Kromě vlastního zá-
vodu, jenž odstartuje hodinu po poledni, čeká na 
všechny, kteří zamíří na nádvoří tzv. Pavlínina 
dvora, také doprovodný program. V něm nebu-
dou chybět soutěže pro děti s hasičskou temati-
kou, zábavná show týmu Rádia Rubi či projížďky 
historickou hasičskou stříkačkou, připraveno 
bude samozřejmě i občerstvení. „Chystáme i tzv. 
mokrou variantu. V případě deště postavíme na 
nádvoří velký stan. Soutěžící hasiči ovšem budou 
své úkoly plnit, i kdyby trakaře padaly,“ uzavírá 
s úsměvem Koutný. Z. Kvapilová

Hasiči soutěží v kompletním třívrstvém ochran-
ném oděvu, s nasazenou přilbou a s dýchacím 
přístrojem se spuštěnou automatikou.  Foto: -rk-
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Pátek 21. srpna od 19 hodin v Pavlínině dvoře
Revival invaze
U2 Revival (Bratislava), Pearl Jam - No Jam (Opava), Waťák - Kabát rev. (Vsetín), Zlatý Voči - 
Roxette rev. (Praha). Letní mejdan pod širým nebem s muzikou, kterou milujete! Během večera 
vystoupí špičkové formace: nejlepší Kabát revival skupina Waťák, bezchybní imitátoři grunge ikony 
ze Seatlu Pearl Jam, zazní ty největší hity od Roxette a v neposlední řadě  na akci vystoupí U2 De-
sire, věrní napodobitelé Bonovy party, kteří uvedou už i novinky z letošní desky No Line On Th e 
Horizont!  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

▶ D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

▶ VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 2. srpna 
Eva Brodská: „Odpoutání“

Od 5. do 30. srpna
Jaroslav Prokop: „Země“
Vernisáž proběhne ve středu 5. srpna od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit 
na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program 
Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

▶ PŘIPRAVUJEME NA DALŠÍ MĚSÍCE
19. září ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY
23. září MARIE ROTTROVÁ & FLAMINGO
1. října ELISABETH LOHNINGER QUARTET
9. října THE RANGERS
16. října  MEZINÁRODNÍ SLET BUBENÍKŮ
23. října DŽEMFEST: 10. ROČNÍK 
 (Xindl-X, Nightwork, O5&Radeček, Traband, Medvěd 009, Marek Ztracený a další)
26. října MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
6. října  FLAMENCO VEČER

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK

DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276,          
          tel./fax: 583 214 287, tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 

18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz
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PRO SEZONU 2009/2010

Pohybové kurzy pro dospělé
▶ Aerobic
Dynamické cvičení při hudbě, různé formy aerobicu, posilování a strečink. Zahájení 14. září, volně 
přístupný celoroční kurz s cenou 30 Kč za jednu lekci. Lektor: Hana Plachá.
▶ Bodybuilding 1, 2 
Kondiční cvičení, formování těla, tvarování postavy, zpevnění břicha, hýždí a boků, horních i dolních 
končetin se zařazenými zdravotními cviky na zpevnění svalů kolem páteře. Zahájení 7. a 8. září, volně 
přístupný celoroční kurz s cenou 30 Kč za jednu lekci. Lektor: Ivana Kranichová.
▶ Cvičení s míči 1, 2
Cvičení na velkých míčích a s overbally s využitím techniky Pilates. Zahájení 29. září a 1. října,          
300 Kč za 10 lekcí. Lektor: Míša Rýznarová.
▶ Dopolední cvičení pro seniory
Kondiční cvičení kombinované se zdravotním tělocvikem. Zahájení 15. září, 200 Kč za 11 lekcí. Lek-
tor: Alena Hájková.
▶ Kalanetika
Cvičení pro zdraví a kondici. Zahájení 1. října, 300 Kč za 10 lekcí. Lektor: Jiří Hrubý.
▶ Pilates 1, 2
Cvičení k formování těla spojené s dýcháním (vhodné i pro muže). Zahájení 1. října, 300 Kč za 10  lek-
cí. Lektor: Jiří Hrubý.
▶ Jóga pro začátečníky
Jóga všech věkových kategorií pro ženy i muže. Zahájení 14. září, 800 Kč za 25 lekcí. Lektor: Anna 
Provazníková.
▶ Jóga pro pokročilé 1, 2
Jóga všech věkových kategorií pro ženy i muže. Zahájení 15. září, 800 Kč za 25 lekcí. Lektor: Květa 
Jordanová.
▶ Jóga pro pokročilé 3, 4
Jóga všech věkových kategorií pro ženy i muže. Zahájení 16. září, 800 Kč za 25 lekcí. Lektor: Anna 
Provazníková.
▶ Jógalates pro začátečníky
Kombinace jógy a Pilatesovy metody pro ženy, bez omezení věku. Zahájení 17. září, 300 Kč za 10 lekcí. 
Lektor: Květa Jordanová.
▶ Jógalates 1, 2
Kombinace jógy a Pilatesovy metody pro ženy, bez omezení věku. Zahájení 17. září, 300 Kč za 10 lekcí. 
Lektor: Květa Jordanová.
▶ Power jóga
Dynamická jóga posilující kardiovaskulární soustavu, pozitivně působí na svalový tonus, souměrně 
protahuje celé tělo. Zahájení 11. září, 300 Kč za 10 lekcí. Lektor: Jana Haderková.
▶ Zdravotní cvičení pro dospělé 1, 2
Zdravotní tělocvik, kurz speciálního cvičení s prvky jógy určený těm, kteří mají problémy s páteří. 
Zahájení 7. a 8. září, 790 Kč za 25 lekcí. Lektor: Jaroslava Kučerová.
▶ Gyrotonic
GYROMETODA se cvičí v sedu na velkém míči, ve stoji, kleku a lehu na podložce. Cvičení je určeno 
pohybům ve všech kloubech, včetně páteře, a všem svalům i v té nejhlubší vrstvě. Zahájení 14. září, 
300 Kč za 10 lekcí. Lektor: Květa Jordanová.
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Tvorba a výměna energie mezi přírodou a člověkem. Zahájení 5. října, 300 Kč za 10 lekcí. Lektor: 
Anna Provazníková.

Pohybové kurzy pro děti a mládež
▶ Sportovní přípravka pro děti od 4 do 6 let
Základy gymnastiky a juda, všeobecná sportovní průprava. Zahájení 30. září, 750 Kč za 20 lekcí. Lek-
tor: Miroslav Nečas.
▶ Sebeobrana pro začátečníky
Základy sebeobrany s prvky juda pro děti od 6 do 15 let. Zahájení 30. září, 800 Kč za 20 lekcí. Lektor: 
Miroslav Nečas.
▶ Judo pro absolventy sebeobrany
Pokračování sebeobrany, neregistrované páskování výkonnostních stupňů. Zahájení 30. září, 900 Kč 
za 25 lekcí. Lektor: Miroslav Nečas.
▶ Pohybová výchova s tanečními prvky pro děti od 4 do 6 let
Pohybovka s hudbou, rytmika, něco z baletní průpravy, hry, držení těla. Zahájení 29. září, 700 Kč za 
30 lekcí. Lektor: Šárka Brhelová.

Taneční kurzy
▶ Kurzy dětského společenského tance
Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého při Domu kultury Šumperk - výuka společenských tanců 
pro děti od 6 let. Celoroční kurz. Zahájení září/říjen, 600 Kč za pololetí.
▶ Kurzy tance pro mládež
Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého při Domu kultury Šumperk - tradiční výuka společenských 
tanců pro mládež středních a učňovských škol. Zahájení 14. a 15. října, 800 Kč za 10 lekcí + 2 pro-
dloužené.
▶ Taneční pro dospělé, začátečníky i pokročilé
Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého při Domu kultury Šumperk - kurz pro začátečníky i pokro-
čilé, pro manželské i přátelské páry. Zahájení konec října, 1 200 Kč za pár, 6 lekcí.

Jazykové kurzy
▶ Angličtina pro středně pokročilé
Výuka podle renomované oxfordské učebnice English fi le. Zahájení 7. října, 2400 Kč za 24 lekcí. Lek-
tor: Mgr. Eva Liškařová.
▶ Angličtina pro začátečníky
Zahrnuje výuku základních gramatických a konverzačních znalostí podle učebnice Angličtina pro 
samouky (do 12. lekce). Zahájení 29. září, 2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: Ing. Milan Řezáč.
▶ Angličtina 2. ročník
Zahrnuje výuku základních gramatických a konverzačních znalostí podle učebnice Angličtina pro 
samouky (od 12. lekce) a opakování předešlých lekcí. Zahájení 29. září, 2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: 
Ing. Milan Řezáč.
▶ Angličtina 3. ročník
Zahrnuje výuku základních gramatických a konverzačních znalostí podle učebnice Angličtina pro 
samouky (od 16. lekce) a opakování předešlých lekcí. Zahájení 1. října, 2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: 
Ing. Milan Řezáč.
▶ Němčina pro začátečníky
Výuka německého jazyka od úplných začátků. Zahájení 30. září, 2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: Mgr. Petr 
Unger.
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Výuka podle učebnice Sprechen Sie Deutche? (zopakování a navázání na předchozí znalosti uchaze-
čů). Zahájení 30. září, 2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: Mgr. Jan Horníček.
▶ Francouzština pro začátečníky
Výuka francouzského jazyka od úplného začátku, základní gramatické jevy. Zahájení 5. října, 2 400 Kč 
za 30 lekcí. Lektor: Mgr. Věra Rusová.
▶ Francouzština 2. ročník
Složitější gramatické jevy, aktualizované texty ze všech oblastí lidského života (pokračování 1. roční-
ku). Zahájení 5. října, 2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: Mgr. Věra Rusová.
▶ Španělština pro začátečníky
Výuka španělského jazyka od úplných začátků. Zahájení 5. října, 2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: Mgr. Sil-
vie Guričová.
▶ Španělština 2. ročník
Pokračovací výuka španělského jazyka s navázáním na předchozí znalosti uchazečů. Zahájení 5. října, 
2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: Mgr. Silvie Guričová.
▶ Ruština pro začátečníky
Výuka ruského jazyka od úplných začátků. Zahájení 29. září, 2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: Mgr. Miro-
slava Tymlová.
▶ Ruština 2. ročník
Pokračovací výuka ruského jazyka dle učebnice Ruština nejen pro začátečníky s navázáním na před-
chozí znalosti uchazečů. Zahájení 29. září, 2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: Mgr. Miroslava Tymlová.
1 lekce jazykových kurzů obsahuje 2 vyučovací hodiny, tzn. 30 lekcí = 60 vyuč. hodin,
Angličtina pro středně pokročilé (Mgr. Eva Liškařová) - 1 lekce = 2,5 vyuč. hodiny.

Přihlášky do všech kurzů, včetně plateb kurzovného, přijímáme od 24. srpna do konce září v kan-
celáři č.1 v patře jižního křídla Domu kultury Šumperk v čase: Po-St 8.00-11.00, 13.00-16.30; 
Čt  8.00-11.00 hodin. Přihlášky do tanečních kurzů J. Hrubého můžete společně s kurzovným ode-
vzdat na stejném místě do stejného termínu nejlépe první dva týdny v září.
Bližší informace na telefonním čísle 583 363 038 nebo 777 652 073, případně e-mailu knapkova@
dksumperk.cz nebo u tanečního mistra Jiřího Hrubého na čísle 606 819 727.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Pátek 14. srpna od 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si 
a poslechnout si známé písničky, které zahraje 
skupina Staří kamarádi.  Vstupné 30 Kč

Pátek 28. srpna od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si 
a poslechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

Po domluvě 
Brouzdání Internetem

Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci 
našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se ob-
jednat na tel. čísle 583 212 272. 
 Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod. 
Bližší informace: Kavárnička pro seniory - ne-
jen pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní 
doba denně od 13 do 19 hodin,  telefonní číslo je 
583 550 234. Aktuální program na stránkách In-
formačního střediska pro seniory www.pontis.cz/
iss. V měsících červenci a srpnu probíhá výstava 
obrazů Jana Jančíka.
POZOR! Kavárnička je v pondělky a ve čtvrtky 
uzavřena.
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Krajinné snímky zdaleka nejsou jediným okru-
hem zájmu Jaroslava Prokopa (r. 1950). Už od dob 
studia na pražské FAMU se věnuje fotografi i v celé 
její šíři; zajímá ho tanec, atmosféra divadel a hudeb-
ní scény, člověk na ulici i portrét a akt. Spolupracuje 
na výtvarných projektech s Jiřím Sozanským, který 
tu v říjnu vystaví 
své tematicky 
drsné grafi ky, 
podílí se na pu-
blikacích a foto-
grafuje pro časo-
pisy. Získal řadu 
ocenění a od 
konce devadesá-
tých let působí na 
zlínské univerzitě 
i pedagogicky.

Šumperskou 
výstavu ale vy-
mezuje dvojí 
tvář země, té 
pusté i obývané; 
v podobném 
i rozdílném členění a zvrásnění vybízí ke srovnává-
ní. V pohledu shora je i zvlněný reliéf dnešní krajiny 
plochý; je tabulí času, popsanou činností lidí. Od-

nepaměti kultivovaná i zraňovaná země je protkána 
sítí cest, brázdami polí a mozaikou luk s remízkami 
stromů a meandry potoků. Lidské zásahy ale poma-
lu vstřebává, změkčuje jizvy, zaobluje hrany a časem 
je i smazává. Panenská země tekutých písků žije 
svým nenarušeným rytmem. Je vystavena jenom 

přirozeným vli-
vům, větru, žáru 
dne a nočnímu 
chladu. Svou ne-
hostinností  děsí; 
o to víc ale vábí 
syrovou krásou 
ryzí čistoty. Na-
vrací mysl k řá-
du, a je proto 
odvěkým místem 
k usebrání; cílem 
silných, proroků 
a bláznů božích.

Výstava velko-
plošných barev-
ných fotografi í 
o tom všem vý-

mluvně vypovídá... Zahájena ve středu 5.  srpna v 18 
hodin potrvá do neděle 30. srpna. Přijďte. 

 Miroslav Koval

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba v období prázdnin: červenec a srpen

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

Krajiny Jaroslava Prokopa (letecké a pouštní fotografi e)

Letecké a pouštní velkoformátové fotografi e vystavuje v srpnu 
v Galerii J. Jílka Jaroslav Prokop.
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Městská knihovna Šumperk zve na výstavu

ZDENĚK MORÁVEK: VLAKY A VLÁČKY NA FOTOGRAFII 
Výstava potrvá do 30. září. 

KLUB PODVEČERNÍHO ČTENÍ POŘÁDÁ PRÁZDNINOVOU NENUDU
Půjčovna Sever Městské knihovny v Šum-

perku v Temenické ulici 5 pořádá spolu s Klu-
bem podvečerního čtení Leporelo již čtvrtý 
ročník soutěží a her nazvaný Prázdninová ne-
nuda. Od pondělí 27. července do 31. srpna 
tak budou vždy v pondělí, úterý, středu a pá-
tek v prostorách knihovny Sever v Temenické 

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

APERITIV HÝŘIL KVALITNÍM BLUES

Deset kapel se předposlední červnovou so-
botu vystřídalo na pódiu v Pavlínině dvoře. Své 
síly změřily během jubilejního desátého ročníku 
soutěžní přehlídky Blues Aperitiv, soutěži kapel, 
jež se ucházejí o čest hrát na podzim při slavném 
festivalu Blues Alive. 

Účinkující desítku vybrali pořadatelé ze 
šestatřiceti přihlášených kapel podle zaslaných 
demosnímků. V sobotu je „na živo“ hodnotila 
mezinárodní porota. V ní zasedl hudební publi-
cista a dramaturg Blues Alive Ondřej Bezr, vyda-
vatel polského prestižního časopisu Twoj Blues 
Andrzej Matysik a lídr slovenské skupiny Vítězný 
traktor Ján Litecký Švéda.

Z postupu se nakonec radovaly česká sestava 
St. Johnny & Charlie Slavík a rakouská skupina 
Th e Roosevelt Houserockers. Obě zahrají svo-
je sety při Blues Alive na druhé scéně ve foyer. 
„Největším překvapením byla ovšem polská sku-
pina Hoodoo Band, kterou její výkon katapulto-
val přímo na hlavní scénu festivalu,“ uvedl ředitel 
festivalu Vladimír Rybička.

U diváků nejvíc zabodovala česko-americká 
skupina Dan Hot Drums & Blues Band, která 
bude v listopadu rozjíždět některý z jam session. 
Na třetí hlavní koncert Blues Alive do polského 
Chorzówa pak nominovala porota slovenskou 
skupinu K´rdel´ divých Adamov. -op-

Vítězná kapela St. Johnny & Charlie Slavík. 
 Foto: O. Polák
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NA OBCHODNÍM ODDĚLENÍ DIVADLA, TELEFONEM I ELEKTRONICKY

Pět večerních inscenací, dvě pohádky a jednu předpremiéru připravilo na nadcházející sezonu 
2009/2010 šumperské divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvýhodněného před-

platného. Na vrátnici divadla a v Regionálním a městském informačním centru jsou k dispozici 
brožury, které obsahují přihlášku s veškerými informacemi. Ty je možné odevzdávat až do konce 
září, a to buď na vrátnici divadla nebo na obchodním oddělení, jež sídlí v budově divadla (vchod 
z Komenského ulice). Předplatné lze vyřídit i telefonicky na číslech 583 214 061, kl. 21, H. Pokorná 
a 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová nebo e-mailem na adresách zetochova@divadlosumperk.cz, ob-
chod@divadlosumperk.cz.

Anonym: Mastičkář (komedie) 
Premiéra 19. září 2009, režie Hana Mikolášková

Mastičkáře, nejstarší český dramatický text, kte-
rý pochází již ze 14. století, připravilo divadlo pro 
letošní festival Divadlo v parku. Dějištěm původně 
komické vsuvky v příběhu putování tří Marií k Ježí-
šovu hrobu je středověké tržiště, na kterém si rozloží 
svůj krám Mastičkář (nebo také mistr Severin) a je-
ho 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 balza-
mování mrtvého Kristova těla. Aby své zboží prodal, 
neváhá Mastičkář použít metody, ke kterým nemají 
daleko ani někteří dnešní obchodníci. Před zákazní-
ky sehraje scénku, při které jakoby vzkřísí Abrahá-
mova syna Izáka… Podaří se mu zboží prodat?

Mastičkář reprezentuje velikonoční hry, které byly 
součástí církevních obřadů. Pro svou nevázanost 
byl Mastičkář později z půdy chrámů vykázán na 
náměstí a díky tomu je považován za první pokus 
o divadlo v českém jazyce. Z veršované frašky se za-
chovaly jen dva zlomky.

Milan Uhde, Miloš Štědroň
Balada pro banditu (muzikál) 

Premiéra 31. října 2009, režie Ondřej Elbel

Velký příběh o svobodě, lásce a zradě vypráví 
dnes již klasický český muzikál Balada pro banditu. 
Přináší příběh Nikoly Šuhaje, který se proslavil na 
Podkarpatské Rusi jako obávaný zbojník a nakonec 
byl krutě zrazen.

Nikola se narodil roku 1898 v Nižní Koločavě 
(dnešní Ukrajina). V roce 1917 narukoval k 85. uher-

skému pluku. Na frontu se však nikdy nedostal. 
Zběhl a do konce první světové války se skrýval 
v okolí Koločavy. Nějaký čas potom Nikola Šuhaj 
vedl spořádaný život a oženil se s Eržikou Dra-
čovou, kvůli níž utekl z vojny, ale špatné pomě-
ry a jeho touha po svobodě jej znovu přivedly 
ke zbojnickému životu. Postupně byl pronásle-
dován uherskými, rumunskými a poté, co byla 
Podkarpatská Rus v roce 1919 přičleněna k ČSR, 
i československými četníky. V roce 1921 byla za 
dopadení Nikoly Šuhaje vypsána odměna tři tisí-
ce korun. 16. srpna 1921 byl Šuhaj (a jeho bratr 
Juraj) zavražděn třemi svými někdejšími přáteli. 

Zařadil se do linie lidových zbojníků, kde najde-
me například i Jánošíka. Díky knize Ivana Olbrachta 
vydané v roce 1933 se osudy Nikoly staly legendou. 
V roce 1975 je zdramatizovali  Milan Uhde a sklada-
tel Miloš Štědroň pro divadlo Husa na provázku. 

Jaroslav Vostrý 
Tři v tom (commedia dell´arte) 

Premiéra 19. prosince 2009, režie Michal Przebinda

Jaroslav Vostrý napsal pro pražský Činoherní klub 
hru, která se inspirovala jedním z vrcholů lidového 
divadla - commedií dell´arte. Název Tři v tom je vy-
jádřením výchozí situace celé hry. Sestry Lucinda, 
Ardélie a jejich služka Colombina zjistí ve stejný čas, 
že jsou v jiném stavu. 

Otec těhotných dívek Ubaldo nechce pro své dce-
ry jen tak někoho, ale někoho významného a boha-
tého. Kdyby věděl, že se brzy stane dědečkem, vyho-
dil by je i se služebnou z domu. Dcery ho raději proto 
nechávají žít v domnění, že všechny tři onemocněly. 
Od té chvíle se Ubaldo snaží o uzdravení dívek, aby 
se mohly provdat. Do toho se mu ale míchají ti, kdo 
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mají celou situaci na svědomí - nastávající otcové 
Horatio, Zanni a Ottavius.

Ztřeštěná komedie vyniká vtipem, zápletkami, 
fantazií, originalitou a množstvím gagů. Její autor 
Jaroslav Vostrý musel z důvodu zákazu činnosti pů-
vodně napsat jako autora svého tehdejšího kolegu 
a přítele Jiřího Menzela. Ten ji také režíroval v roce 
1978 v Činoherním klubu, kde byla na repertoáru 
mnoho let. Téměř po deseti letech se pravý autor 
nakonec dočkal uvedení svého jména. Od té doby se 
objevila na českých jevištích několikrát.

Arthur Conan Doyle 
Případy Sherlocka Holmese (detektivka) 

Premiéra 20. února 2010, režie Ondřej Elbel

Příznačná londýnská mlha, ve které se hravě skry-
je nejeden zlosyn, se valí i slavnou Baker Street. Za 
okny domu číslo 221b čeká na svůj nový případ snad 
nejslavnější světový detektiv - Sherlock Holmes. 
A po jeho boku věrný přítel, lékař, kronikář a vypra-
věč jeho případů a lehce natvrdlý pomocník - doktor 
John Watson...

Figura charismatického detektiva z pera Arthura 
Conana Doyla se stala předlohou pro mnohá rozhla-
sová, fi lmová, divadelní zpracování. Klasické holme-
sovské rekvizity ožijí i na jevišti šumperského divadla. 
Inscenace nabídne napětí i velkou nadsázku.

Sherlock Holmes, jehož případy se odehrávají 
v období od druhé poloviny 19. století do počátku 
20. století, se objevil celkem ve čtyřech románech 
a 56 povídkách, případů, se kterými se utkal, je přes 
2000.  Jeho největší zálibou bylo kouření dýmky 
a hra na housle. Dalšími atributy jsou nostalgická 
atmosféra viktoriánské Anglie, lupa, kostkovaná če-
pice, chemické pokusy, rezervovaný postoj k ženám 
(s jedinou výjimkou - zpěvačkou Irenou Adler ze 
Skandálu v Čechách) a občasné holdování kokainu.

Jak vše dopadne, je snad jasné - žádný padouch 
Sherlocka nikdy nepřelstí!

William Shakespeare 
Bouře (fantastická hra) 

Premiéra 10. dubna 2010, režie Zdeněk Dušek

Příběh o lásce a nenávisti, o mstě a odpuštění. 

Foto: archiv
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sperarovu hru. 
Prospero, vévoda milánský, byl vyhnán 

z Milána se svou dcerou. Usadil se na ostro-
vě a ze zajetí čarodějnice zachránil vzdušného 
ducha Ariela, který mu teď slouží společně se 
zrůdným otrokem Kalibánem.

Jednoho dne přivolá svými kouzly velikou 
bouři, ve které ztroskotá loď s novým milán-
ským vévodou a jeho doprovodem. V doprovo-
du je například vévodův syn a také  Prosperův 
bratr, který stál za jeho odchodem z trůnu do 
vyhnanství. Posádka je rozprášena pro ostrově 
a díky pomoci Ariela, který umí čarovat a ta-
ké být neviditelný, se začíná svým nepřátelům 
mstít. K soucitu jej nakonec přivádí Ariel. 
Prospero se zříká své kouzelné moci, odpouští 
svým protivníkům a vrací se do Milána. Jeho 
dcera Miranda se zasnubuje s Ferdinandem, 
synem nového milánského vévody...

Pozdně renesanční Bouři napsal William 
Shakespeare v roce 1611. Nelze jednoznač-
ně říci, zda jde o komedii či drama. Spojuje 
v sobě skutečnost a utopii, mýty a realitu, pro-
pojuje vrcholnou poezii s groteskní komikou 
smutných klaunů.

Karel Čapek, Ondřej Elbel 
Policejní pohádka (pohádka) 

Premiéra 8. září 2009, režie Ondřej Elbel

Dva strážníci, neposlušná princezna a hroz-
ná saň, která vlastně není až tak hrozná. To 
jsou hlavní postavy pohádky, která čeká na 
malé diváky od září. Veselý pohádkový příběh 
vzniká na základě jedné z Devatera pohádek, 
které sepsal Karel Čapek. 

Strážníci Vokoun a Halaburd jsou spraved-
liví a neohrožení strážci zákona, kteří si i přes 
svou občasnou nešikovnost poradí s těmi 
nejhoršími padouchy. Dokáží vyhnat vever-
ku, která se usadila trpaslíkovi v bytě, porazit 
draka, který je zlý vlastně jen na první pohled 
a nakonec přivolat odborníka, který si s ním 
poradí. 

Legrace, nadpřirozené bytosti a láska, kte-
rá všechno zachrání - to vše přinese pohádka, 
která bude určena dětem od 4 let. 

Jan Werich, Janka Schmiedtová 
Lakomá Barka (pohádka) 

Premiéra 12. září 2009, režie Janka Schmiedtová

Další pohádka této sezony zavede děti do Dej-
vic, kde jsou všichni lakomí až hrůza. Nejlako-
mější z nich je kuchařka pana faráře, která si pro 
korunu chtěla nechat koleno vrtat. Ale průvodčí 
ve vlaku, když to koleno uviděl, nechal ji raději 
jet bez platné jízdenky...

Jedna z legendárních pohádek Jana Wericha, 
která vyšla a stále vychází v knižním souboru 
Fimfárum, se také dočkala jako první z Weri-
chových pohádek i fi lmového zpracování. Příběh 
plný slovního i situačního humoru a moudrosti 
vypráví, co se stane, když jeden podvodník chce 
napálit druhého, když lakota a závist jsou silněj-
ší než slušnost. V hlavní roli Lakomé Barky se 
představí Olga Kaštická.

Připravujeme na další sezonu 
(předpremiéra v červnu) 

Martin Františák - Eskymo je Welzl!

Inscenace, která bude připravena již před 
prázdninami 2010, je inspirována osudy slavné-
ho rodáka ze Zábřehu na Moravě Jana Welzla. 
Byl cestovatelem, dobrodruhem, lovcem, zla-
tokopem, vynálezcem, náčelníkem eskymáků 
a nejvyšším soudcem v Nové Sibiři. Je známý 
pod pseudonymem Eskymo Welzl nebo také Ar-
ctic Bismarck.

Jeho dobrodružství na základě rozhovorů za-
čal sepisovat Rudolf Těsnohlídek. O další se po-
kusil Pavel Eisner, ale práci nedokončil, později 
dílo dotáhli do konce novináři Bedřich Golom-
bek a Edvard Valenta. 

Kniha Třicet let na zlatém severu měla ne-
smírný úspěch i v zahraničí, dokonce vzniklo 
podezření, že žádný Eskymo Welzl neexistuje 
a autorem je ve skutečnosti Karel Čapek, kte-
rý napsal k zahraničnímu vydání předmlu-
vu. Welzlův život inspiroval Zdeňka Svěráka 
a Ladislava Smoljaka k vytvoření postavy Járy 
Cimrmana.

Jan Eskymo Welzl, velmi poutavý vypravěč 
a pábitel bývá ve světě je řazen mezi české klasiky 
vedle Haška a Hrabala. 



24

V
L

A
S

T
IV

Ě
D

N
É

 M
U

Z
E

U
M VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
▶ Šumperk - město sportu
Výstava, na jejíž realizaci se podílejí různé spor-
tovní oddíly, Město Šumperk a Městská knihovna 
seznamuje návštěvníka s historií jednotlivých  od-
větví sportu ve městě. Výstava potrvá do 20. září.

Rytířský sál a předsálí
▶ Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků 
Akvarely Vojty Nováka
V tomto roce si připomínáme devadesát let od 
narození a patnáct let od úmrtí amatérského vý-
tvarníka Vojty Nováka, dlouholetého spolupra-
covníka šumperského muzea. Vernisáž výstavy 
proběhne 6. srpna v 18 hodin. Výstava potrvá do 
27. září.

Hollarova galerie
▶ Archeologické objevy v Šumperku - Výsledky 
záchranných výzkumů v roce 2008 v našem městě

Výstava představuje výsledky a nálezy ze zá-
chranných výzkumů, které byly realizovány 
v průběhu loňského roku v Šumperku. Při stav-
bě sběrného dvora v Příčné ulici byly překvapi-
vě identifi kovány zbytky osady z pozdní doby 
bronzové; dále v souvislosti s výstavbou mezi 
ulicemi Na Hradbách a Langrovou byly získány 
bohaté nálezy a poznatky o vývoji středověkého 
a novověkého Šumperka. Na výstavě jsou k vi-
dění nejen samotné nálezy, ale i velkoformátové 
fotografi e z výzkumů, dokumentace, plánky či 
výsledky odborných analýz. Výstava potrvá do 
30. září.

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

S historií jednotlivých odvětví sportu ve městě seznamuje výstava nazvaná Šumperk - město sportu. Ve 
výstavní síni je k vidění do 20. září.  Foto: I. Tylová
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 a nádvoří Pavlínina dvora
▶ Lea Vivot
Kanaďanka českého původu Lea Vivotová předsta-
vuje svoje celoživotní dílo poprvé v České repub-
lice. Aranžmá výstavy připomínající rozkvetlou 
cizokrajnou zahradu zdůrazňuje skutečnost, že 
sochy Ley Vivotové jsou rozesety doslova po celém 
světě. Socha Vajíčko, sousoší Harmonie a Hamak 
lze vidět u vstupu ze dvora do Galerie Šumperska. 
Výstava potrvá do 31. srpna.

▶ Dětský den v Pavlínině dvoře
Sportovní odpoledne pro děti spojené s derniérou 
výstavy Šumperk - město sportu vypukne 29. srp-
na v 15 hodin.

Klášterní kostel
▶ Arnošt Hrabal - Básník lesa
Přes dvacet grafi ckých listů ze sbírky šumperského 
muzea zobrazuje křesťanské ladění života člověka, 
který svůj výtvarný talent a poslání kněze dokázal 
spojit a vyjádřit v nesčetných perokresbách, lito-
grafi ích a dřevorytech. Výběr z díla tohoto mimo-
řádného moravského uměleckého fenoménu bude 
v prostorách kostela Zvěstování Panny Marie insta-
lován u příležitosti 40. výročí autorova úmrtí. Ote-
vření výstavy 4. srpna, výstava potrvá do 30. září.

Informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celo-
ročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., 
ne 13.15-17 hod. V měsíci srpnu je klášterní kostel 
pro veřejnost otevřen út-pá 12-16 hod., so 10-12 
hod., v neděli a v pondělí je zavřeno. Skupiny nad 
10 osob si mohou objednat prohlídku kostela i mimo 
otevírací dobu na tel. čísle 603 174 499 (A. Navrá-
tilová). Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 
9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin. 

 Zábřeh
▶ Sklárna v Rapotíně - 180 let historie
Historii rapotínských skláren, které paradoxně po 
dvou stoletích existence v roce 2009 ukončily svo-
ji činnost, nastiňuje výstava zábřežského muzea. 
Historie vzniku skelné hutě v Andělských Žlebech 
spadá do období 70. let 18. století. Později, v roce 
1799, byla huť přeložena blíže ke Koutům do ne-
dalekého Annína. Ve 30. letech 19. století našla 
sklárna defi nitivně své místo v Rapotíně, kde svoji 
výrobu v roce 2009 ukončila. 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 výsta-
vou roku 2005! 
▶ Vladislav Galgonek: 
Výběr z tvorby 1973-2009
S reportážní fotografi í Vladislava Galgonka, foto-
grafa ČTK působícího v Olomouci, se setkáváme 
na stránkách tisku již přes třicet let. Na výstavě se 
seznámíme také s  fotografi emi z jeho volné tvorby. 
Výstava trvá do 30. září.
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.

Výstavu z díla Ley Vivotové zhlédlo již tři tisíce ná-
vštěvníků. Jubilejní návštěvnice Marcela Nováková 
obdržela při této příležitosti dárek - fotografi i s auto-
gramem umělkyně. Snímek, který Zdeňka Rambous-
ková dostala, zachycuje mladinkou Leu s jejím souso-
ším Lavička lásky.  Foto: I. Tylová
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▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů 
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@mu-
zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, ote-
vřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 
hod.

Úsov
▶ Lovecko-lesnické muzeum
Úsov - kolébka lesnického školství, stálá expozice

Galerie Lubomíra Bartoše
▶ Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků 
Akvarely Vojty Nováka
V roce 2009 si připomínáme 90 let od narození a 15 

let od úmrtí amatérského výtvarníka Vojty Nováka, 
dlouholetého spolupracovníka šumperského mu-
zea. Výstava trvá do 2. srpna.
▶ Paličkovaná krajka - ruční výtvarné práce z Mo-
helnicka
Vernisáž výstavy proběhne 13. srpna v 16.30 hodin. 
Výstava potrvá do 27. září.
▶ Krásná výhlídka
Krásný výhled po okolí Úsova nabízí zpřístupně-
ný ochoz zámku mezi palácem a  starou školou. 
Ochoz je otevřen každou sobotu. Na požádání 
předem pro skupiny nad 10 osob v ostatní dny. 
Vstupné 10 Kč.
▶ NOVINKA
Expozice „Hádanky pánů z Vlašimi“
Nová interaktivní expozice tvoří součást celkové 
prohlídky zámku. Kulisy a malby dokreslují jed-
notlivé místnosti - černou kuchyni, místnost, kde 
se hrály hazardní hry, nebo sál pána z Vlašimi či 
mučírnu.
Informace: V měsících červenci a srpnu jsou zámek 
a Lovecko-lesnické muzeum spolu s Galerií Lubomíra 
Bartoše v Úsově přístupné od úterý do neděle a ve svá-
tek v době od 9.00 do 17.30 hod. 

Výstava P. Arnošta Hrabala (1886-1969), který 
jako katolický kněz působil mimo jiné i na Šum-
persku (Libina, Nový Malín, Branná, Štíty, Velké 
Losiny a další), představuje dřevoryty s přírodní-
mi motivy snoubícími se s náboženskou tema-
tikou. Na dvacet vystavených grafi ckých listů ze 
sbírky šumperského muzea zobrazuje křesťanské 
ladění života člověka, který se rozhodoval mezi 
životním posláním kněze a výtvarného umělce. 
Obojí nakonec spojil a vtisknul do mnoha pero-
kreseb, knižních ilustrací, litografi í a dřevorytů, 
které jsou ve vlastnictví četných muzeí a galerií 
i v soukromých sbírkách. Dílo tohoto umělce, 
který  náleží k ojedinělým zjevům moravského, 
křesťanského a vlasteneckého umění, bude v pro-
storách klášterního kostela instalováno u příle-
žitosti autorova 40. výročí úmrtí. Výstava bude 
k vidění od 4. srpna do 30. září.

 Alena Turková, kurátorka výstavy

KLÁŠTERNÍ KOSTEL BUDE HOSTIT 
„BÁSNÍKA LESA“ ARNOŠTA HRABALA 
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EMUZEUM PŘEDSTAVÍ NOVÁKOVY AKVARELY VZÁCNÝCH 
A OHROŽENÝCH ROSTLIN JESENÍKŮ

V roce 2009 si připomínáme devadesát let od narození a patnáct let od úmrtí amatérského vý-
tvarníka Vojty Nováka. U příležitosti letošního výročí jeho narození i úmrtí pořádá Vlasti-

vědné muzeum v Šumperku výstavu akvarelů Vojty Nováka s názvem Vzácné a ohrožené rostliny 
Jeseníků. Výstava proběhne od 6. srpna do 27. září v předsálí Rytířského sálu Vlastivědného muzea 
v Šumperku.

Od roku 1972 se Vojta Novák věnoval téměř 
výhradně akvarelům a kresbám rostlin, které ma-
loval podle živých předloh. Rostliny 
si sám sbíral, nebo mu je nosili jeho 
přátelé. Postupně vzniklo několik 
souborů, např. rostliny Balkánu, rost-
liny vod a bažin, luk a hájů atd. Své 
kresby a akvarely Vojta Novák vysta-
voval na mnoha místech na Moravě; 
na 780 akvarelů rostlin zhotovil i pro 
sbírky šumperského muzea.

Jeho kresby byly použity také k ilu-
straci turistického průvodce Velká kot-
lina (Leo Bureš, Zuzana Burešová 1989) 
a prvního dílu publikace Vzácné 
a ohrožené rostliny Jeseníků (Leo 
Bureš, Zuzana Burešová, Vojta 
Novák 1989). Druhý díl zmíněné 

publikace již nevyšel, avšak Vojta Novák k němu 
měl připraveny ilustrace, jejichž soubor je 

tvořen osmdesáti šesti archy s vyobra-
zením 257 druhů rostlin. A právě tuto 

kolekci snad nejvzácnějších a nejzdaři-
lejších akvarelů Vojty Nováka máte mož-
nost vidět na výstavě Vzácné a ohrožené 
rostliny Jeseníků. Tuto kolekci laskavě 
zapůjčil šumperskému muzeu za účelem 
vystavení syn Vojty Nováka Jiří Novák. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 

6. srpna v 18.00 hodin v předsálí Rytířské-
ho sálu Vlastivědného muzea v Šumperku.

 Magda Zmrhalová, kurátorka výstavy

◀ Mochna zlatá (Potentilla aurea), vzácnější druh 
jesenických hřbetů. Autor: V. Novák

NOVINKOU NA ÚSOVĚ 
JE EXPOZICE PRO DĚTI NAZVANÁ HÁDANKY PÁNŮ Z VLAŠIMI

Zámek Úsov je proslulý svým Lovecko-lesnickým muzeem, které je ojedinělým zařízením tohoto 
druhu v Evropě. V tomto kontextu maličko ustupuje do pozadí fakt, že se jedná o jeden z nej-

starších hradů na Moravě, poprvé zmiňovaný již v roce 1260. 

Šumperské muzeum se rozhodlo připome-
nout starobylost památky a nachystalo v nejstarší 
části hradu, tzv. Vlašimském paláci, malou inter-
aktivní expozici pro děti. Palác je pojmenován 
podle pánů z Vlašimi, kteří měli Úsov v držení 
v 15. století a za jejichž vlády bylo dostavěno 
opevnění hradu. Pány z Vlašimi připomíná reliéf 
štítonoše s erbem Vlašimů na jihovýchodním ná-
roží paláce a také věž zvaná Vlašimka. Vzhledem 
ke skutečnosti, že se jedná o kulturní památku 
středověkého založení, byly úpravy objektu pou-
ze kosmetického charakteru. 

Vlastní expozice je řešena jako komplex háda-

nek a úkolů, které musí malý návštěvník splnit, 
aby dostal na konci kýženou odměnu. Kulisy 
a malby dokreslují jednotlivé místnosti - černou 
kuchyni, místnost, v níž pacholci hrají hazardní 
hry, nebo sál pána z Vlašimi, který také rád luštil 
záhady. Skutečnost, že v paláci bývalo v pozdější 
době i vězení, připomíná strašidelná mučírna. 

Expozice tvoří součást celkové prohlídky 
a děti si mohou po poměrně náročném výkladu 
vyzkoušet vlastní dovednost a potrápit hlavičky, 
zatímco rodiče budou relaxovat na terase s ob-
čerstvením. Marie Gronychová, 
 ředitelka muzea
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JMÉNEM KRÁLE
Pondělí 27., úterý 28., středa 29., čtvrtek 30., pátek 31. července, sobota 1. a neděle 2. srpna jen v 18.30 
hodin
ČR, historický, krimi, 2009, 77 minut, od 12 let
Příběh, jehož předlohou se stala  novela autora populárních historických románů s kriminální záplet-
kou Vlastimila Vondrušky, se odehrává v Českém království za vlády Přemysla Otakara II. Na zásnuby, 
které mají usmířit znesvářené rody pánů z Dubé a z Vartemberka, vysílá král svého zástupce Oldřicha 
z Chlumu. Cestou na hrad najdou Oldřich a jeho pomocníci stopy po loupežné vraždě… Hrají Karel 
Roden, Klára Issová, Lukáš Vaculík, Markéta Hrubešová, Jan Dolanský a další. Režie Petr Nikolaev. 
 Vstupné 75 Kč

NEDODRŽENÝ SLIB   MFF Karlovy Vary 
Pondělí 27. července jen ve 20.00 hodin
Slovensko, ČR, USA, drama, 2009, 129 minut, slovenské znění
Autobiografi cký příběh slovenského židovského chlapce, který díky svému neobyčejnému fotbalové-
mu talentu a několika šťastným náhodám uniknul deportaci do koncentračního tábora. Hrají Ondřej 
Vetchý, Ivan Romančík, Marián Slovák, Pavel Kříž a další. Režie Jiří Chlumský. 
 Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

VÍNO ROKU  
Úterý 28. a středa 29. července jen ve 20.00 hodin
USA, komedie, 2008, 110 minut, od 15 let, titulky
Pravdivý příběh o lásce, vítězství a kvašení a hlavně o tom, jak se Kalifornie defi nitivně zapsala do 
mapy vinařského světa… Hrají Bill Pullman, Alan Rickman, Chris Pine a další.  Vstupné 70 Kč

O LÁSCE A MILOVÁNÍ, ANEB EROTIKA V MUZEJNÍCH SBÍRKÁCH

Vlastivědné muzeum v Šumperku chystá na podzim do Galerie Šumperska výstavu s netradičním 
námětem - Erotika v muzejních sbírkách. Jedná se volné pokračování cyklu Ars longa, vita 

brevis a na rozdíl od brněnského projektu 100 000 let sexu chceme ukázat nejen sexuální výjevy 
a symboly, ale také milostné náměty v umění a vše, co s erotikou, láskou a touhou souvisí.

Výstava představí v první části pravěké umění 
- paleolitické i neolitické venuše, ithyfalické plasti-
ky, různé symbolické závěsky či amulety, zajímavá 
bude kolekce antických předmětů, zejména erotic-
ké výjevy na keramice, která se nazývá terra sigil-
lata. Nosným tématem středověku bude zobrazení 
Adama a Evy, zejména na středověkých kachlích. 
Unikátním exponátem bude i Šostýnská venuše 
z poloviny 14. století, která představuje jedno z nej-
starších zpodobnění nahého ženského těla v drob-
né plastice evropského středověku. Další historic-
ká období představí milostné výjevy v malířství 
i plastice. Chybět nebude ani historické prádlo. 

Současnost budou reprezentovat díla regionálních 
umělců s lehce erotickou tematikou, které slíbili 
zapůjčit např. Lea Vivotová, Antonín Suchan, Věra 
Kovářová, Miloslava Prokůpková a další.

Protože díla s erotickým nábojem nejsou v de-
pozitářích šumperského muzea příliš početná, 
budou vystaveny i sbírky zapůjčené z jiných muzeí 
a institucí. Výstava bude zahájena vernisáží 10. září 
a bude trvat do konce ledna 2010. Pro skupiny 
o více než deseti lidech nabízí muzeum v Šum-
perku komentované prohlídky, které bude nutné 
objednat nejméně den předem. 
 Marie Gronychová, ředitelka muzea

KINO OKO
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Čtvrtek 30. července jen ve 20.00 hodin
USA, 2008, 122 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Historické politické drama, ve kterém se střetnou bývalý prezident Spojených států Richard Nixon 
a hvězda americké talk-show David Frost ve velmi ožehavé věci, kterou se stal skandál Watergate. 
V hlavních rolích Frank Langella a Michael Sheen. Režie Ron Howard.  
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY  
Pátek 31. července, sobota 1. a neděle 2. srpna jen ve 20.00 hodin
Itálie, ČR, komedie, 2009, 100 minut, od 12 let, české znění
Miloval Kláru, miloval ji opravdově a šíleně. A z toho se zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná a hlav-
ně nebezpečná…  Podle románu Michala Viewegha natočil Giovanni Venosta, hrají Laura Chiatti, 
Anna Geislerová, Miroslav Šimůnek, Pavlína Němcová, Claudio Santamaria a další.  Vstupné 75 Kč

OBČAN HAVEL PŘIKULUJE
Pondělí 3., úterý 4. a středa 5. srpna jen v 19.00 hodin
ČR, dokument, 2009, 74 minuty, mládeži přístupný
Akční fi lm o lásce k pivu odehrávající se v podivném světě československé normalizace. Hrají Václav 
Havel, Pavel Landovský, Jiřina Bohdalová, Ivan Magor Jirous. Scénář a režie Jan a Adam Novákovi. 
 Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

Ti, kteří neviděli v kině Oko červnovou premiéru úspěšné komedie Noc v muzeu 2, to mohou napravit začátkem 
tohoto měsíce. Kino ji uvádí od 6. do 9. srpna.
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Pondělí 3., úterý 4. a středa 5. srpna jen ve 20.30 hodin
USA, horor, 2009, 99 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Zběsilá snaha mladé dívky o záchranu duše, po které se sápou spáry staré cikánské čarodějnice. 
Režie Sam Raimi.  Vstupné 75 Kč

NOC V MUZEU 2  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 6. srpna jen v 17.30 hodin, pátek 7., sobota 8. a neděle 9. srpna jen v 16.45 hodin
USA, 2009, 105 minut, širokoúhlý, rodinná komedie 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 
historie… V hlavní roli opět Ben Stiller.  Vstupné 75 Kč

SYNECDOCHE, NEW YORK  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 6. srpna jen v 19.30 hodin
USA, 2008, 124 minuty, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Všichni máme na vybranou…  a nakonec všichni skončíme stejně. Velkolepé a složité dílo s prv-
ky magického realismu připomíná klasické opusy typu Felliniho 8 ˝, nebo Fosseho All The Jazz. 
Scénář a režie Charlie Kaufman.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

ADMIRÁL
Pátek 7., sobota 8. a neděle 9. srpna jen v 18.30 hodin, pondělí 10., úterý 11. a středa 12. srpna jen 
v 17.30 hodin
Rusko, historický, 2008, 123 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Hlavní nepřítel Leninovy revoluce admirál Kolčak bojuje proti Němcům a bolševikům ve výprav-
ném historickém velkofilmu Andreje Kravčuka…  Jeden z nejdražších projektů v historii ruského 
filmu, který ocení především milovníci válečných dramat a romantiky, je vizuálně i dějově velmi 
pestrý a nabízí pohled na dějiny tak, jak jste je v ruském filmu ještě neviděli. Hrají Konstantin 
Chabenskij, Nikolaj Burljajev, Anna Kovalčuková, Fjodor Bondarčuk a další.  Vstupné 75 Kč, 
členové FK 70 Kč

WRESTLER
Pátek 7., sobota 8. a neděle 9. srpna jen ve 20.45 hodin
USA, sportovní drama, komedie, 2008, 109 minut, od 15 let, titulky
Mickey Rourke ve své životní roli stárnoucího zápasníka, který si zvyká na důchod, kdy má čas si 
konečně urovnat své soukromí. Pak ale přijde nabídka od jeho úhlavního protivníka z ringu zin-
scenovat odvetný zápas  po dvaceti letech… Dvě oscarové nominace, režie Darren Aronofsky.
  Vstupné 75 Kč

KRVAVÉ POBŘEŽÍ
Pondělí 10., úterý 11. a středa 12. srpna jen ve 20.00 hodin
Čína, historické drama, 2009, 147 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Výpravné akční drama z doby Tří císařství, kdy byla země rozdělena do mnoha proti sobě boju-
jících států. Hlavním hrdinou filmu je vojevůdce Cao Cao, který usiluje o sjednocení císařství 
a který chce prohlásit sám sebe za jediného vládce Číny…  Nejdražší čínský film v historii je plný 
bitev na moři i na souši a o tom, že choreografie soubojů bude stát za to, svědčí i jméno legendár-
ního režiséra Johna Woo (Tygr a drak).  
 Vstupné 75 Kč
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PAŘBA VE VEGAS
Čtvrtek 13., pátek 14., sobota 15. a neděle 16. srpna jen v 18.30 hodin
USA, komedie, 2009, 100 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Byla to noc jako každá jiná. Škoda, že si z ní nic nepamatují… Divácky velmi úspěšná komedie 
o loučení se svobodou, při kterém se ztratí budoucí ženich.  Vstupné 75 Kč

T.M.A.
Čtvrtek 13., pátek 14., sobota 15., neděle 16., pondělí 17., úterý 18. a středa 19. srpna jen ve 20.30 hodin
ČR, horor, 2009, 93 minuty, od 18 let
Každej se něčeho bojí… Příběh umělce Marka, který se rozhodl usadit na samotě v opuštěném domě 
svého dětství, kde postupně začíná podléhat energii tohoto podivuhodného místa, které ho odtrhává 
od reality…  Nadešel čas, aby dům prozradil léta utajované pravdy… Hrají Ivan Franěk, Lenka Kro-
botová, Michal Dlouhý a další. Režie Juraj Herz.  Vstupné 80 Kč

TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
Pondělí 17., úterý 18. a středa 19. srpna jen v 17.30 hodin
USA, sci-fi  thriller, 2009, 147 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Čas odplaty nadešel… Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky a s nimi i mno-
hem dospělejší hlavní hrdina „jedničky“ Sam Witwicky a jeho rozkošná dívka Mikaela. Tentokrát 
budou muset čelit útokům mechanických  gaunerů z celé galaxie… Ve fi lmu se objeví kolem šede-
sáti různých robotů, klíčovou zastávkou se stane Egypt a jeho hlavní dominanta, pyramidy v Gize. 
V hlavních rolích Shia LaBeouf a Megan Foxová. Režie Michael Bay.  Vstupné 75 Kč

Výpravné akční drama z doby Tří císařství, kdy byla země rozdělena do mnoha proti sobě bojují-
cích států, uvádí Kino Oko od 10. do 12. srpna.
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KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22., neděle 23., pondělí 24., úterý 25. a středa 26. srpna jen v 16.30 hodin
Anglie, Francie 2008, 102 minuty, širokoúhlý, rodinný fi lm v českém znění
Třináctiletá dívenka se s pomocí kouzelného jednorožce a lva vydává zachránit magický svět Měsíční-
ho údolí, které je léta sužováno prastarou kletbou…  Dakota Blue Richardsová  v hlavní roli okouzlu-
jící dobrodružné fantasy.  Vstupné 70 Kč
V sobotu 22. a v neděli 23. v 16.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nejméně tří-
člennou  rodinu s dětmi do 15 let je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení děkujeme 
fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

VENI, VIDI, VICI
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22. a neděle 23. srpna jen v 18.30 hodin, pondělí 24. a úterý  25. srpna jen 
ve 21.00 hodin, středa 26. srpna jen v 18.30 hodin
ČR, romantická komedie, 2009, 95 minut, mládeži přístupný
Prázdninová komedie z prostředí hráčů golfu. Hrají Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra Nováková, 
Bob Klepl, Václav Postránecký, Marek Vašut a další. Režie Pavel Göbl.  Vstupné 80 Kč

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22. a neděle 23. srpna jen ve 20.30 hodin
USA, thriller, 2009, 138 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Přestože se tento příběh odehrál před bezmála osmdesáti lety, je až nebezpečně aktuální. Vypráví 
o muži, který měl obrovské sympatie veřejnosti navzdory tomu, že páchal ty nejtěžší zločiny. Podle 
státních institucí vykrádal banky, podle lidí trestal ty, kdo zavinili hospodářskou krizi… V hlavní roli 

Očekávaný horor Juraje Herze T.M.A. uvádí kino Oko v polovině srpna.



skutečně žijícího desperáta Johna Dillingera Johny Depp.  Vstupné 75 Kč

LA BOHÉME  Artvečer - Filmový klub
Pondělí 24. a úterý 25. srpna jen v 18.30 hodin, středa 26. srpna jen ve 20.30 hodin
Rakousko, Německo, 2008, 115 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Dvě největší hvězdy operního nebe Rolando Villazón a Anna Netrebko v hlavních rolích jedinečného 
fi lmového zpracování opery Giacoma Pucciniho La Bohéme.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

VZHŮRU DO OBLAK  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30., pondělí 31.  srpna, úterý 1. a středa 2. září jen v 16.30 
hodin
USA, 2009, 89 minut, animovaná rodinná komedie v českém znění
Neuvěřitelné dobrodružství osmasedmdesátiletého prodejce balónků, který si na svůj domek přiváže 
tisíce balónků naplněných heliem a vydá se tak na cestu kolem světa. Až příliš pozdě ale zjistí, že se 
k němu připojil i nadšený osmiletý průzkumník divočiny Russell… Výroční desátý fi lm studia Pixar 
je plný humoru, dobrodružství a obrovsky nápaditých příhod.  Vstupné 75 Kč

PROROCTVÍ
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30., pondělí 31. srpna, úterý 1. a středa 2. září jen v 18.15 
hodin
USA, mysteriózní thriller, 2009, 121 minuta, od 12 let, titulky
Číselná řada, předpovídající data a souřadnice velkých světových katastrof, byla napsaná před padesá-
ti lety a postupně se naplňovala… Tento náhodně objevený dokument však  předpovídá ještě tři další 
události, které poukazují na destrukci globálního rozsahu. Pro profesora Koestlera, který tajemný 
vzkaz z minulosti  rozluštil, a jeho syna Caleba tak začíná zběsilý závod s časem…Snímek zaujme pře-
devším originálním  námětem, napínavým dějem, vynikající hudbou a nehollywoodským koncem. 
V hlavní roli Nicolas Cage.  Vstupné 75 Kč

BRUNO
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30., pondělí 31. srpna, úterý 1. a středa 2. září jen ve 20.30 
hodin
USA, komedie, 2009, 83 minuty, od 15 let, titulky
ČAUVES. ICH BIN BRUNO, HOLUB MÍRU! Sacha Baron Cohen, kterého jsme poznali jako Borata, 
tentokrát v roli rakouského homosexuála, který má zálibu ve výstředních oblecích… Nejdrzejší kome-
die roku.  Vstupné 75 Kč
 
Připravujeme na září: Všude dobře, proč být doma, Coco Chanel, Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů, 
Jánošík, Hanebný pancharti, Pokoj v duši, Muži v říji, G. I. Joe, Piráti na vlnách, Zack a Miri točí por-
no, Operace Dunaj, Harry Potter a Princ dvojí krve, Hodinu nevíš
Filmový klub: Mlčení Lorny, Jak se vaří dějiny, Architekt odpadu
Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu! Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk  digitální 
kvalitě pro dokonalý prostorový vjem, samostatný basový kanál 1000 W. Kino promítá všechny 
fi lmy s dvojnásobným zvětšením obrazu. Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, 
sobota a neděle hodinu před začátkem prvního představení. 
Vstupenky na všechna srpnová představení jsou v prodeji od 1. srpna 2009.
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