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TURISTICKÉ 
ZAJÍMAVOSTI POHRANIČÍ
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Před 505 lety
20. září 1504 (často se chybně uvádí rok 1507 - např. J. Březina) daroval král Vladislav II. Šumperk 
a šumperské panství, které měl v té době v zástavní držbě Petr I. ze Žerotína, Janovi z Kunovic. Jan 

z Kunovic toto zboží vzápětí (přesné datum není známo, ale muselo se tak stát do roku 1507) předal 
Petrovi I. ze Žerotína. Šumperk se tak stal poprvé poddanským městem a rodovým sídlem Žerotínů, 

z něhož se vykoupil zpět ke královské komoře v roce 1562. 
  

Před 295 lety
Od 3. září 1714 do 20. února 1715 postihla Šumperk morová epidemie, která si vyžádala 185 obětí 
a způsobila obrovské hospodářské škody. V Dolní Temenici zemřelo devatenáct a v Horní Temenici 

čtrnáct lidí. Společný hrob se nachází na kraji křižovatky ulic Husitské a Kozinovy.
 

Před 135 lety
V roce 1874 byl v areálu Skřivánčího dvora založen zemský hřebčín.

 
Před 95 lety

1. září 1914 dorazil do Šumperka první transport 288 raněných vojáků v 1. světové válce. První obětí 
byl Janos Fulok, který byl 8. října 1914 pohřben na šumperském hřbitově ještě mezi civilisty. 

Od 14. října se začalo pohřbívat na vojenském oddělení hřbitova. Celkem bylo v Šumperku pohřbeno 
446 vojáků z nejrůznějších částí Rakousko-Uherska.

8. září 1914 se konala první bohoslužba v nově postaveném starokatolickém kostele, jehož základní 
kámen byl položen 25. března 1914. Projekt vytvořil vídeňský architekt Clemens M. Kattner. 

Před 90 lety
1. září  1919 byla v budově zámku  otevřena česká mateřská školka. 

17. září 1919 bylo zahájeno v „robotárně“ v dnešní Lidické ulici vyučování na české reálce. Nová 
budova českého gymnázia na Masarykově náměstí byla otevřena 21.6. 1931.

Před 80 lety
28. září 1929 odstartoval z Pecnů na vrcholu Jeseníků šumperský obchodník Fritz Schuster na svém 

větroni „Mähr. Schönberg“ a po deseti minutách přistál asi po 12 km letu u školy v Petrově. Druhý den 
uletěl asi 23 km a po patnácti minutách dosedl do řepného pole poblíž Nových Domků. Schuster později 

údajně držel několik československých rekordů v délce létání.

Před 70 lety
30. září 1939 zahájila činnost šumperská profesionální divadelní scéna „Městská divadla východních 

Sudet“. Zájezdová oblast divadla zahrnovala území se 180.000 obyvateli.

Před 60 lety
1. září 1949 byla zřízena v dnešní ZŠ na ulici 8. května zvláštní škola.

Před 40 lety
19. září 1969 zahájil provoz zimní stadion.

Před 5 lety
V září 2004 byl otevřen v bývalé zvláštní škole v Temenici dům s pečovatelskou službou Markéta. 

-ách-
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K STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV V ŠUMPERKU ZVE NA VÝSTAVU 

„NOVĚ ZRESTAUROVANÉ LISTINY OKRESNÍHO ARCHIVU“

V rámci Dnů evropského kulturního dědictví se i letos 12. září uskuteční Den otevřených dveří 
památek evropských měst. V Šumperku bude kromě věže radnice, Gescharderova domu, muzea 

a šumperských kostelů každoročně zpřístupněn také Státní okresní archiv v ulici Bří Čapků. 

Pro letošní rok bude kromě prohlídky badatel-
ny a jinak nepřístupných depozitářů připravena 
také výstava „Nově zrestaurované listiny okres-

ního archivu“. Listiny, z nichž  nejstarší pochází 
z roku 1411, byly během let 2007-2009 odborně 
zrestaurovány v restaurátorských dílnách Zem-
ského archivu v Opavě. Kromě mnohých jiných 
listin mohou návštěvníci zhlédnout naši nej-
známější a nejhezčí listinu - privilegium císaře 
Ferdinanda I. z 23. dubna 1562, kterým přijímá 
město Šumperk do královské komory, nebo nej-
starší šumperskou listinu z 19. května 1438, která 
mimo jiné potvrzuje, že ves Temenice vždy patři-
la a patří městu Šumperku.

Výstava je doplněna dokumentačními fotogra-
fi emi, které mapují  práci restaurátorů při konzer-
vování šumperských listin a pečetí, a fotografi emi 
zrestaurovaných pečetí. Návštěvník se tak sezná-
mí i se základy sfragistiky (nauka o pečetích). 
Vzhledem k tomu, že listiny nesmějí být dlou-
hodobě vystaveny světlu a musí být uchovávány 
při stálé vlhkosti a teplotě, budou jejich originály 
vystaveny pouze do 16. října 2008, v následujících 
letech budou zájemcům o jejich studium předklá-
dány pouze nafocené na mikrofi lm. 

Všechny zájemce o historii našeho regionu 
na výstavu srdečně zveme, protože na dlouhou 
dobu je to jedna z mála možností vidět originály 
šumperských listin na vlastí oči. 
 M. Černá, SOA Šumperk

SOBOTA 12. ZÁŘÍ BUDE PATŘIT PAMÁTKÁM

Každoročně se druhou zářijovou sobotu konají Dny evropského dědictví. V rámci této akce se 
v celé republice i v Šumperku návštěvníkům zpřístupní památky mezi 9 a 16 hodinou zdarma.

Dny evropského dědictví (European Heritage 
Days) každoročně v měsíci září otevírají nejšir-
ší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, 
budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou 
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V Šumperku 
se zájemci mohou podívat do kostelíka sv. Bar-
bory v Jiráskových sadech (barokní jednolod-

ní kostel z let 1753-56 s malířskou výzdobou 
I. Oderlitzkého), farního kostela sv. Jana Křtite-
le (jednolodní raně barokní kostel se starším já-
drem, vybudovaný po požáru města v roce 1669, 
upravený v roce 1769; jádro stavby ze 13. století), 
tzv. Geschaderova domu v Kladské ulici (pozdně 
barokní měšťanský dům z roku 1782 s arkádami 

Listiny šumperského archivu byly během let 2007-
2009 odborně zrestaurovány v restaurátorských 
dílnách Zemského archivu v Opavě.  Foto: archiv
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kem; dům je součástí historické zástavby měst-
ského jádra), na věž radnice (novodobá radnice 
postavena v letech 1910-1911 podle projektu 
vídeňských architektů Schöna a Bergera; z věže 
je krásný výhled na okolí a pomocí dalekohle-
du na Praděd, Petrovy kameny a další vrcholy 
Jeseníků), do kostela Zvěstování Panny Marie 
(jednolodní raně barokní kostel z doby po roce 
1669 s gotickým jádrem; kaple přistavěna ve 2. 
pol. 18. století), Státního okresního archivu 
Šumperk (objekt stojí na konci ulice Bří Čapků; 
Státní okresní archiv spravuje archiválie regionu 
- např. měst, obcí, farních úřadů, okresních in-
stitucí, pozůstalosti osobností aj.; v rámci Dne 
otevřených dveří budou zpřístupněny depozitáře 
s odborným výkladem) a Vlastivědného muzea 
v Šumperku (bývalý hospodářský dům s vesta-
věným palácem - tzv. Pavlínin dvůr; v areálu je 
umístěno muzeum s regionální působností;  sbír-

ky jsou částečně zpřístupněny ve stálé expozici). 
Oproti loňským rokům nebude letos možné na-
vštívit bývalý žerotínský zámek (tzv. Zámeček), 
a to z důvodu rekonstrukce objektu. 

Pracovnice archivu připravily k této události 
ukázku starých konzervovaných listin. Muze-
um vedle stálé expozice, jíž se zájemci budou 
moci nechat provádět unikátním automatickým 
audioprůvodcem GuidePORT, nabízí dalších 
několik zajímavých výstav. Můžete se podívat 
na výstavu Šumperk - město sportu, Archeo-
logické výzkumy v Šumperku 2008 a akvarely 
Vojty Nováka. V klášterním kostele Zvěstování 
Panny Marie zase návštěvníky čeká výstava gra-
fi ky Arnošta Hrabala. Všemi památkami budou 
zájemce provádět zkušení odborní průvodci. 

Další informace naleznete na stránkách Sdru-
žení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
 A. Jahnová, 
 tisková mluvčí MěÚ Šumperk

SBORMISTR ALOIS MOTÝL 
(O NĚM A S NÍM NAMÍSTO ROZHOVORU)

V úvodu našeho vyprávění o Aloisovi Motý-
lovi uvádíme ukázku z jeho vlastního životopisu, 
psaného způsobem, který je pro něho tak cha-
rakteristický:

Do Šumperka jsem přišel před šedesáti léty 
v lednu 1949, když jsem předtím byl přijat do 
5. ročníku kompozičního oddělení brněnské kon-
zervatoře po absolvování varhan tamtéž. Jako var-
haníci jsme měli povinnou kompozici a já byl mezi 
slepými jednookým králem. I zpychl jsem a šel za 
panem ředitelem Dr. Zd. Blažkem s několika svý-
mi výplody v podpaždí. On byl hodný a asi si řekl, 
že trocha vzdělání budoucímu varhaníkovi uško-
dit nemůže. Když jsem však po prázdninách r. 48 
vešel mezi ty komponující hochy - Gusta Křivinka, 
Vašek Lídl, Pepíček Berg, Luděk Podéšť atd. atd., 
tak mi bylo jasné, že jsem někde, kde nemám být. 
K jejich cti musím říci, že se ke mně chovali přátel-
sky a nepovýšeně. Ovšem slepým mezi vidoucími 
jsem být nedovedl a pátral po možnosti pracovní 
ve školství, protože nad varhaníky se už stahovaly 
mraky. A tak jsem se octl v Šumperku jako uči-
tel klavíru a hudební nauky na LŠU. Udělal jsem 
si státnici z klavíru a pak i z řízení sboru, neb 

v Šumperku byl smíšený sbor - téměř bez mužů. 
Těm několika jsem doporučil, že by pro ně bylo 
lepší, kdyby posílili již také nepříliš početné Pěvec-
ké sdružení severomoravských učitelů v blízkém 
Zábřehu. A tak jsem někdy uprostřed padesátých 
let založil Pěvecké sdružení šumperských učitelek. 
A táhl to přes deset let. Stali jsme se brzy docela 
slovutnými, bývali jsme zváni na krajské festivaly, 
dokonce se nám dostalo cti zúčastnit se festivalu 
„Janáčkovy Hukvaldy“, a ostravští skladatelé nás 
obdařili díly, která jsme i provedli. Leč čas nelze 
zastavit, a tak to s neúprosně přibývajícím věkem 
členek sboru  začalo jít od desíti k pěti. I dostal 
jsem nápad, který mi připadal velmi moudrý, neb 
logický: vychovat si nové mladé zpěvačky z vlast-
ního chovu.

S  prvními dětmi jsem začal asi v r. 1960. Přál 
tomu i fakt, že se žádalo po žácích klavíristech, aby 
zpívali ve sboru, když už nemohou společně hrá-
ti v orchestru jako houslisté a jim podobní. I byl 
jsem pověřen. Nahnali mi tam přes stovku dětí… 
roztálo to jako první sníh a za rok jsem prosadil, 
že účast bude dobrovolná. Asi třicítka z loňska se 
vrátila a začalo to nebýt tak zoufalé, takže jsme 
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ský sbor s 53 dětmi na první zkoušce. Bohužel byla 
mezi nimi více než třetina tuhých nezpěváků. 

To, že děti přišly a sbor vznikl, byla jedna strana 
mince. Druhou byla skutečnost, že s tímto druhem 
provozování hudby neměl nový sbormistr zatím 
žádné zkušenosti a jeho osobní poctivost, lidská 
i muzikantská, se s tím vyrovnávala velmi obtížně. 

Byl jsem v tomto směru bez zkušeností, ale 
mým vzorem byl tehdy František Lýsek a z jeho 
publikací jsem se dozvěděl, že dítě bez hudebního 
sluchu  n e e x i s t u j e - a pokud ano, že je zá-
roveň také hluchoněmé. Já jsem mu uvěřil a vzal 
na vědomí. Dodnes. Protože jsem se také dodnes 
s hluchoněmým zpěváčkem ve sboru nesetkal. Je 
to tak, ale je to někdy hrozné, to mi věřte! A pak, 
dá se říci hned, přišly různé soutěže a protože ne-
rad působím dojmem zbabělce, tak jsem do všeho 
šel. A všechny, včetně krajských kol, jsme v té době 
vyhrávali. Dřel jsem s těmi „hlucháčky“ co mi jen 
čas dovolil. A vyhledával repertoár k jejich mož-
nostem a hlavně, pokud to šlo, tak neznámý, aby 
na nás neprasklo, že nic neumíme, neb to by byl 
konec, protože bez úspěchu bych při té dřině děti ve 
sboru neudržel. A jezdil jsem po dětskosborových 
koncertech, seminářích, festivalech, pracovních 
soustředěních sborů, a tak se důkladně ubezpečo-
val o své absolutní neschopnosti, protože všichni 
všude všechno uměli - Mou hvězdu nastudovali za 
jednu zkoušku, zatímco já jsem tím samým týral 
své děti už třetí rok. Jako by mi to nestačilo, ještě 
jsem kolem toho - asi pětašedesátého roku potkal 
v Jihlavě Severáček. To byla málem má smrt. Něco 
takového jsem do té doby neviděl ani neslyšel. Byl 
jsem z toho tehdy velmi špatný a neoběsil se zřejmě 
jenom proto, že mne má hodná žena měla ráda 
a měli jsme tři malé děti.

Nadsázka, pro autora těch řádků tak charakte-
ristická, dává tušit, jak obtížné jsou začátky i pro 
sbor, jehož kvalitu dnes považujeme jaksi od po-
čátku za samozřejmou. Nicméně je třeba doplnit, 
že vedle hudebních kvalit se Aloisovi Motýlovi 
rychle podařilo najít takový způsob práce s dět-
mi, který je bavil a byl pro ně přitažlivý, takže dětí 
přes nároky na ně kladené neubývalo, naopak 
přibývalo a úměrně s tím rostla i kvalita sboru. 
Nováček ze Šumperka se po pouhých pěti letech 
zařadil v náročné celostátní soutěži v Havířově 

mezi první šestici oceněných sborů, a rázem tak 
získal renomé sboru výběrového. Jeho sebevědo-
mí tím ale nijak nadměrně nevzrostlo, o tom, jak 
se učil a hledal dál, mluví například jeho krásné 
vyznání, nazvané Já a Severáček - je to další vy-
právění o krásném celoživotním  vztahu k Seve-
ráčku a manželům Uherkovým.

Nad termínem „výběrový sbor“ se v Šumperku 
vždy jen shovívavě usmívají - ve městě této veli-
kosti se skutečně nedá očekávat, že se sejde po-
četná skupina dětí mimořádně disponovaných, 
které stačí pouze usměrnit a už se zpívá. Motýlo-
va fi lozofi e se dá vyjádřit slovy „když chtějí zpívat 
a neumějí to, musíme je to naučit“. Kolik za touto 
větou je práce, často individuální s jednotlivými 
dětmi, si umí představit právě zase jen sbormistr. 
Ale dokladem, jak tuto práci a její výsledky vní-
má v Šumperku veřejnost, je okřídlená věta „Mo-
týli snad naučej zpívat i hrábě!“ 

První velký úspěch sboru znamenal i velký 
nárůst aktivit - Šumperský dětský sbor začal být 
zván na festivaly, účinkoval na významných kon-
certech, byl vyslán do zahraničí. Potřeba připravit 
děti na náročnější úkoly vyvolala v život příprav-
né sbory - napřed jeden, nakonec čtyři. A to vše 
znamenalo čas, práci a zase práci, a tak sil jedno-
ho člověka, který to vše realizoval, začalo pomalu 
ubývat. A v této situaci zapracovala šťastná shoda 
okolností - syn, který absolvoval pedagogickou 
fakultu, se začal (jako učitel hudební výchovy) 
o práci svého otce hlouběji zajímat. Našel se osví-
cený ředitel Domu pionýrů a mládeže, který oba 
znal, a nabídl tento dům jako další záštitu sboru, 
což mu umožnilo vytvořit místo druhého sbor-
mistra - tak se Tomáš Motýl stal ofi ciálním a plně 
zaměstnaným pomocníkem svého otce. Jak tato 
spolupráce vzkvétala a s přibývajícími lety nako-
nec přerostla až ve výměnu rolí, to už zná většina 
našich čtenářů přímo z koncertního života, ve 
kterém sbor, který začal být označován a nako-
nec i ofi ciálně přijal název Motýli Šumperk, hrál 
a hraje velmi výraznou roli. Máme-li se ale vrátit 
k osobnosti Aloise Motýla, je třeba připomenout, 
že taková spolupráce dvou generací vůbec není 
snadná ani samozřejmá a svědčí o velké peda-
gogické schopnosti a lidské citlivosti otce, právě 
tak jako o dobrém vychování a dalších výtečných 
vlastnostech jeho syna.
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Není cílem tohoto článku vypočítávat úspěchy 
sboru. Bylo jich hodně - Havířov, Jihlava, Olo-
moucké Svátky písní, několik 1. míst v ústřed-
ních kolech komorních sborů v Pardubicích, 
zahraniční zájezdy a soutěže. Alois Motýl se vždy 
bránil (a brání) přeceňování těchto viditelných 
úspěchů a odmítá je podrobněji vyjmenovávat- 
největším úspěchem jsou podle něho děti, které 
do sboru přišly jako typičtí nezpěváci a odcháze-
jí do života vybaveny přinejmenším schopností 
dobře zpívat. Přičemž několik z nich tuto schop-
nost úspěšně povýšilo i na celoživotní povolání. 
A kolika dětem ve svém volném čase pomohl 
s přípravou ke zkouškám na konzervatoř a další 
školy hudebního zaměření, to snad dnes už neví 
ani on sám.

Šumperský dětský sbor ale zdaleka není jedi-
nou aktivitou, ve které hraje jméno Aloise Motý-
la první a nejdůležitější úlohu. Když se na konci 
osmdesátých let začaly proměňovat velice popu-
lární a krásné Svátky písní Olomouc v meziná-

rodní soutěž, převzali v Šumperku jejich původní 
ideu nesoutěžního sborového festivalu a vznikl 
neméně oblíbený a krásný festival Krajina zpě-
vu Šumperk. Uskutečnil se celkem sedmkrát, 
vždy po dvou letech, první v roce 1989, a vy-
sloužil si od návštěvníků - sbormistrů, kteří se 
sem houfně začali sjíždět, ocenění jako „nejlepší, 
nejpříjemnější a nejpohostinnější festival této 
země“. Povězme si o tomto festivalu, který byl 
a stále zůstává „milovaným dítětem“ A. Motýla, 
něco bližšího. Charakteristickým organizačním, 
ale velmi důležitým rysem byla až individuální 
péče o to, aby se každý cítil dobře, jak účinkující 
děti, tak hosté festivalu. Vzpomínám například 
na vynikající koláčky a kremrole, které pro nás 
byly laskavostí maminek ze sboru vždy připrave-
ny, i s milým pohostinným pobízením, na starost 
o to, aby každý vždy věděl, ve kterém okamžiku 
se kde co děje (v době, kdy ještě nebyly rozšíře-
ny mobilní telefony, to nebylo tak snadné), péče 
o to, aby děti netrpěly únavou a zbytečným če-

Alois Motýl zasvětil celý svůj život dětem a sborovému zpěvu.  Foto: T. Motýl



6

káním na své vystoupení a mnoho dalších zdán-
livých drobností, které vytvářely nezaměnitelný 
pocit pohody, zajišťované v podstatě neviditelnou 
prací desítek ochotných spolupracovníků, ale vy-
myšlený a řízený vždy právě z „motýlího centra“. 
Samozřejmě hlavním lákadlem byla promyšle-
ná dramaturgie jednotlivých koncertů festivalu. 
Účinkující tvořilo několik vrstev sborů - byly zde 
školní sbory z okresu, které po pečlivé přípravě 
(zajišťované opět Motýly) zpívaly především ve 
společném vystoupení  a jejich program byl vy-
brán a připraven tak, aby i méně zkušené sbory 
dokázaly společně zazpívat dobře a přesvědčivě. 
Speciální kategorii tvořilo vystoupení sborů ma-
teřských škol - tato tradice v podstatě pokračuje 
až dodnes, jak se o tom zmíníme dál v souvislosti 
se Zlatou lyrou. Nedílnou součástí koncertů bylo 
vystoupení některé složky hostitelského sboru 
a samozřejmou špičku zajišťoval i některý z vy-
nikajících sborů českých, slovenských nebo za-
hraničních. Specialitou festivalu pak byl Smíšený 
sbor „Krajina zpěvu“, sestavený z přítomných 
sbormistrů, zpěváků Scholy od sv. Jana Křtitele 
v Šumperku, bývalých členů Šumperského dět-
ského zpěvu a dalších milovníků sborového zpí-
vání, se kterými Milan Uherek během festivalu 
piloval vybrané skladby - úvodní sbor z Prodané 
nevěsty, jindy školní scénu z Jakobína,  smíšené 
sbory Janáčkovy nebo Bartókovy, každý ročník 
něco nového a vždy současně každá zkouška pro 
vnímavého účastníka jako názorné poučení, jak 
pracovat se sborem. 

Koncepce jednotlivých ročníků Krajiny zpě-
vu byly rozmanité, ale jeden se zapsal do histo-
rie festivalu nesmazatelně: v roce 1999 byl celý 
festival připraven k sedmdesátinám Petra Ebena 
a na sedmi koncertech byly zde provedeny snad 
všechny skladby, které autor pro dětské a dívčí 
sbory napsal. Třídenní soustředění na tvorbu 
jediného autora dalo jedinečně vyniknout bohat-
ství invence a tvorby této výjimečné osobnosti 
české hudby a osobní přítomnost vlídného skla-
datele byla i pro děti silným zážitkem. 

O velkolepém rozsahu festivalu alespoň ně-
kolik čísel o účinkujících v jeho sedmi roční-
cích: Okres Šumperk (včetně Jesenicka před 
rozdělením okresů) 22 sborů, většina opako-
vaně, Česká republika  38 sborů, zahraničí  18 

sborů, Šumperský dětský sbor: Růžové děti, 
Barevné děti, Plameňáci, Motýli - vesměs při 
všech ročnících, Smíšený sbor „Krajina zpěvu“, 
účastník všech sedmi ročníků. Celkem 83 sbory. 
Čísla o nadšených hostech, což byli především 
sbormistři z celé republiky, bohužel nemáme 
k dispozici.

K lítosti všech, návštěvníků i pořadatelů, fes-
tival po roce 2001 zanikl. Proč? Vysvětluje to 
Tomáš Motýl: nastalo dilema - buď sbor nebo 
festival, obojí se kvalitně nedalo stihnout. A tak 
zvítězil sbor. Ale ještě dnes Alois Motýl napsal 
„Krajina zpěvu - té je mi dost líto!“

Rozsah článku nám nedovolí víc než alespoň 
vyjmenovat další aktivity neúnavného sbormis-
tra:

Zlatá lyra - nesoutěžní přehlídka dětských pě-
veckých sborů ze Šumperska a okolí. Začala v Po-
střelmově, ale brzy se přestěhovala do Šumperka 
a rychle získala charakter všech Motýlových akti-
vit. Letos proběhl její 39. ročník za účasti 18 sbo-
rů, 6 z nich bylo z mateřských škol!

Preludium - každoroční cyklus koncertů, 
představující mladé interprety a spojený i se 
snahou získat pro komorní hudbu stejně mladé 
posluchače. Probíhá nepřetržitě od poloviny se-
dmdesátých let a jako začínající umělci v něm 
vystoupilo mnoho dnes velmi slavných osobnos-
tí. Patronát nad prvními deseti ročníky přijala 
známá rozhlasová redaktorka Anna Hostomská, 
která je osobně uváděla.

Asi dvacet let byl Alois Motýl předsedou Kru-
hu přátel hudby v Šumperku, dlouhá léta praco-
val jako člen odborné rady pro dětský sborový 
zpěv, jako člen ústředních porot, lektor seminářů 
a tak dále.

S radostí můžeme na konci tohoto povídáni 
konstatovat, že 60 šumperských, aktivitami nabi-
tých let nezůstalo bez povšimnutí- Alois Motýl je 
mimo jiné nositelem Ceny Františka Lýska, Ceny 
Bedřicha Smetany, je čestným občanem města 
Šumperka.

Za celoživotní dílo ve prospěch amatérské-
ho hudebního umění mládeže mu byla v roce 
2009 udělena cena ministra kultury České re-
publiky.

Jaroslava Macková (článek byl se souhlasem 
redakce převzat z časopisu CANTUS 2/2009)
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LETOŠNÍ KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI SE SKVĚLE VYDAŘILY

III. ročník hudebního festivalu Klášterní hudební slavnosti Šumperk skončil. Nabízí se otázka, 
jaký byl. Za organizátory mohu říci, že velice vydařený. 

Jsem spokojen s dramaturgickou linkou fes-
tivalu, která jasně ukázala, že je pro posluchače 
a návštěvníky koncertů atraktivní. Braniborské 
koncerty J.S. Bacha při zahajovacím koncertě, 
barokní triové sonáty v podání Gabriely Demete-
rové a Collegia Gabriely Demeterové na druhém 
koncertě i Mesiáš G.F. Händela na závěrečném 
koncertě byly dobrou volbou. Snad i proto, že 
v běžném sezonním koncertním provozu tako-
váto díla vlastně neuvádíme. Jsem také nadmíru 
spokojen s návštěvností. Zahajovací i závěrečný 
koncert byly naprosto vyprodány, snad jen na 
koncertě Gabriely Demeterové bychom ještě ně-
jaké místo našli, ale to především kvůli počasí. 
Původně se totiž koncert měl konat v Pavlínině 
dvoře, ale vzhledem k počasí se přesunul do vel-

kého sálu Domu kultury. Ale takovéto situace 
přináší život. 

Výkony protagonistů jednotlivých koncertů 
byly mimořádné. S jakým mistrovstvím a nadhle-
dem provedl Ensemble Accento Braniborské kon-
certy, to zatajovalo dech. Posluchač měl vlastně 
pocit, že se nic obtížného neděje. A hudba plynula 
a krásně rozeznívala prostory klášterního kostela. 
Výkon Gabriely Demeterové není třeba komen-
tovat, ale přesto se zastavím u výběru repertoáru. 
Není běžné sestavit koncert z malých skladeb, té-
měř neznámých. Gabriela si to mohla dovolit a ješ-
tě představila Biberovu hudbu, jehož skladby před 
nedávnem natočila. Bylo to nejen krásné, ale i po-
učné. A že umí Gabriela Demeterová hrát i starou 
hudbu, předvedla mimořádným způsobem.

O letošní koncerty Klášterních hudebních slavností byl mezi veřejností obrovský zájem.  Foto: -rj-
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na závěrečném koncertě provedením oratoria 
Mesiáš. Skladba je to pro hudebníky velice nároč-
ná a také pro posluchače se může zdát dlouhá. 
Nicméně je celé dílo napsáno tak, že jaksi samo 
plyne a najednou jsme všichni na konci. Výkon 
souboru Musica Bohemica byl vynikající, stejně 
jako všech sólistů - sopranistky Anny Hlavenko-
vé, mezzosopranistky Edity Adlerové, tenoristy 
Jaroslava Březiny i basisty Ivo Hrachovce. Všich-
ni jsme si odnášeli nádherný zážitek.

Rád bych také podotknul, že zajistit festival 
v současné ekonomické situaci bylo letos mno-
hem složitější nežli dříve. Proto bych rád vyjádřil 
své poděkování všem našim partnerům a podpo-
rovatelům. Bez nich bychom III. Klášterní slav-
nosti Šumperk nedokázali uspořádat. Dík patří 
také celému organizačnímu týmu. 

Mé myšlenky se již nyní ubírají k ročníku ná-
sledujícímu a budu se opět těšit na setkání na 
koncertech IV. Klášterních hudebních slavností 
v roce 2010. Roman Janků, 

 intendant festivalu

Během zahajovacího koncertu Klášterních hudeb-
ních slavností nabídl soubor historických nástrojů 
Ensemble Accento Bachovy proslulé Braniborské 
koncerty.  Foto: -pk-

Fenomenální houslistka Gabriela Demeterová před-
stavila v Domě kultury sama i se svým Collegiem 
hudbu starých barokních mistrů.                    Foto: -rj-

Český soubor Musica Bohemica pod vedením Jaro-
slava Krčka přednesl snad nejslavnější oratorium 
světa Mesiáš.                 Foto: -rj-
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Teens Jazzband Velké Losi-
ny si do prostor Hrádku Divadla 
Šumperk na sobotu 12. září od 
19:00 připraví pro všechny milov-
níky dixielandu netradiční koncert 
tradičního jazzu. V červenci totiž 
uběhlo právě padesát let od úmr-
tí Billie Holiday, jazzové dámy, 
která byla, je a jistě i nadále bude 
vzorem snad všech jazzových 
zpěvaček. Tato neopomenutelná 
interpretka se narodila roku 1915 

a zemřela v pouhých čtyřiačtyři-
ceti letech po velice těžkém živo-
tě, z jehož bolestí se dokázala tak 
citlivě vyzpívat ve svých písních. 
Jak se těchto náročných skladeb 
zhostí Teens Jazzband Velké Lo-
siny, si posluchači mohou přijít 
poslechnout nejen na běžné akce 
této kapely, ale právě i na zmíněný 
koncert, který připomene tuto vel-
kou osobnost, jakou Billie Holiday 
bezesporu je. -ich-

Jazzová dáma Billie Holiday. 
 Foto: archiv

VYCHÁZÍ NOVÁ BÁSNICKÁ SKLADBA 
PETRA MARKA VOSÁHLA: STŘEPY

V těchto dnech vychází poema Petra M. Vosáhla 
Střepy ve výtvarném zpracování Aleše Kauera. 
Křest proběhne 25. září v muzeu.

Petru M. Vosáhlovi byla Alešem Kauerem, 
výtvarníkem a iniciátorem poetických veče-
rů roku 2008, věnována obšírnější pozornost 
v loňském listopadovém čísle Kulturního ži-
vota, kde byl Petr M. Vosáhlo představen jako 
výsostný epik s Múzou lyrickou, jehož rozsáhlé 
skladby jsou v kontextu současné české poezie 
ojedinělým útvarem. Ukázka ze Střepů byla na-
bídnuta koncem roku v Městské knihovně, prá-
vě v rámci setkávání s básníky Šumperska…

Refl exivní poema Střepy vychází ve výtvar-
ném zpracování Aleše Kauera v nakladatelství 
Adolescent. Ku křtu knížky srdečně zve Galerie 
Mladých v šumperském muzeu, a to za přítom-
nosti autora textu i jeho přátel, v koloritu umě-
ní slova, zpěvu a hudby, v kontextu průvodního 
slova Zdeňka Stejskala, herce Horáckého diva-
dla... 

K symbióze mládí a věku zralejšího, ke křtu 
slovem se nabízí pátek 25. září v 18 hodin! Poté 
i 7. října v Olomouci - v Muzeu moderního 
umění, kde se vedle Petra M. Vosáhla představí 
Aleš Kauer jako básník a interpret poezie Jiřího 
Jílka, umělce sui generis! Eva Pálková

Petr M. Vosáhlo: Střepy
Křest knihy proběhne v pátek 25. září v 18 hodin v Galerii mladých 

ve Vlastivědném muzeu Šumperk
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O zřízení pamětní desky, která by připomínala 
šumperské oběti 1. světové války, uvažovalo ve-
dení města již od listopadu 1914. Jména padlých 
měla být vyryta zlatým písmem na pamětní desku, 
jež měla být umístěna na vhodné stěně radnice, 
případně na památníku, který měl být postaven 
v prostoru dnešního nám. Svobody. Záměr se se 
vší pravděpodobností neuskutečnil. Teprve ně-
kolik let po válce bylo rozhodnuto postavit pa-
mátník v Schillerově parku (dnešních Jiráskových 
sadech).

Podstatu památníku tvořil obrovský kámen, kte-
rý byl asi na počátku roku 1922 vylomen v lomu 
v Městském lese a v únoru dopraven na saních do 
blízkosti města. Poté byl zhotoven speciální vůz pro 
šest párů koní, na němž byl kamenný blok 29. červ-
na 1922 převezen do parku. Další práce pak trvaly 
více než rok. Na vrcholu památníku byl v plytké 
nice umístěn železný válečný kříž s letopočty „1914 
a 1918“. V dolní části byl vytesán hrubý kříž, jehož 
ráhno tvořilo plochu pro citát rakouského básníka 
Ottokara Kernstocka (ve volném překladu: „Vlast 
svým mrtvým hrdinným synům, ověnčeným vav-
řínem a skrápěným slzami“). Souběžně s tím byla 

na západní straně kostela sv. Barbory osazena pa-
mětní deska (patrně ze švédské žuly), která obsa-
hovala jména 274 obětí světové války. Opakovaly 
se zde verše básníka Kernstocka a vpravo dole byla 
jména autorů památníku. Návrh vytvořil architekt 
Georg Berger (mimo jiné autor radnice a divadla) 
a opracování provedl šumperský kamenický mistr 
Viktor Kusche. Slavnostní odhalení památníku se 
konalo 30. září 1923. Dopoledne proběhly ve všech 
šumperských kostelích a také v židovské synago-
ze slavnostní bohoslužby. Hlavním řečníkem při 
odhalování byl starosta města a předseda okraš-
lovacího spolku Johann Wiltschke, který přivítal 
hosty, mimo jiné i z Vídně. Hrála městská kapela, 
například rekviem za německé padlé, které složil 
její kapelník Hans Greipel, zpívaly pěvecké sbory. 
Pozdravný dopis k slavnostnímu odhalení památ-
níku zaslal velitel bývalého šumperského 93. pěší-
ho pluku generál major ve výslužbě Rudolf Klein 
a další důstojníci pluku.

Po roce 1945 byl památník zlikvidován, desky 
odstraněny a s největší pravděpodobností také zni-
čeny. Nenajde se pamětník, který by nám pomohl 
určit, kdy a jak se to stalo? -ách-

Jiráskovy sady nesly v minulosti Schillerovo jméno.
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Dnešní Jiráskovy sady. Fotografi e památníku a kostel sv. Barbory s pamětními deskami asi z 30. let 
20. století.  Nové foto J. Pavlíček 
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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. V měsících srpnu a září probíhá 
výstava obrazů Jana Jančíka. POZOR! Kavár-
nička je ve čtvrtky a pondělky uzavřena.

PODZIMNÍ ČÁST KLASIKY VIVA ZAHÁJÍ TRIO SIRAELS

První koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Ro-
mana Janků, naplánovali organizátoři na středu 23. září. V tento den bude klášterní kostel 

patřit Triu Siraels. Vstupenky si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Re-
gionálním 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.

Tři umělecké osobnosti, klavíristka Lada 
Bartošová, sopranistka Pavlína Senić a violistka 
Jitka Hosprová, se sešly ke vzájemné spolupráci 
v netradičním komorním triu. Rozhodly se spo-
lečnou interpretací přibližovat klasickou hudbu 
širokému okruhu posluchačů. Netradiční kom-
binace zpěv - klavír - viola odbourává mezníky 
zastaralých konvencí a svým svěžím pojetím 
vytváří příjemnou atmosféru při vystoupe-
ních, která se vyznačují vyso- k o u 
uměleckou kvalitou a pro-
fesionálním přístupem.

Jitka Hosprová - viola: 
absolvovala konzervatoř 
v Plzni a AMU v Praze, 
v roce 1992 získala 2. cenu 
v celostátní soutěži kon-
zervatoří v Teplicích, v ro-
ce 1995 získala 1. cenu na 
soutěži „O cenu Beetho-
venova Hradce“, v roce 
1996 reprezentovala AMU 
na mezinárodním setkání 
evropských hudebních vy-
sokých škol v rakouském 
Grazu, v roce 2002 se ak-
tivně zapojila do kampaně 

společnosti AVON v boji proti rakovině.
Lada Bartošová - klavír: absolvovala konzer-

vatoř v Plzni a AMU v Praze, v roce 1994 získala 
1. cenu na Mezinárodním festivalu v Londýně, 
v letech 1995-1999 působila v klavírním triu    
Eggenberg, se kterým získala mimo jiné 2. cenu 
na Mezinárodní soutěži klavírních souborů Na-
d a ce Bohuslava Martinů, v sou-

časnosti je korepetitorem ve 
Státní opeře Praha.

Pavlína Senić - soprán: 
absolvovala konzervatoř 
a AMU v Praze, v roce 
1999 získává stipendium 
na Guildhall school of Mu-
sic and Drama v Londýně, 
vystupuje na nejrůznějších 
festivalech doma i v zahra-
ničí (Německo, Holandsko, 
Polsko), v roce 2003 vystu-
povala v sólovém partu Mo-
zartova Requiem v italském 
Vercelli. R. Janků

◀ Komorní Trio Siraels vy-
stoupí v Šumperku ve druhé 
polovině září.  Foto: archiv
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Neděle 13. září od 15 hodin ve velkém sále DK
Slon Bimbo v Tramtárii
Veselá činoherní pohádka v podání oblíbených herců z Liduščina divadla Praha o putování slo-
na Bimba za ztracenými puntíky žirafí princezny. Vhodné pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

Středa 16. září od 19 hodin v G-klubu
Reinkarnace a hlubinná terapie
Volné pokračování přednášky Josefa Janečky o fundamentu poznání. Host: Nina Klimešová. 
 Vstupné v předprodeji 60 Kč, v den akce 80 Kč

Sobota 19. září od 12 hodin ve velkém sále DK
Šumperské Pomněnky
BG NOVA, RAMPUS, A.M. ÚLET, MY, ALAMABA a další. 5. ročník multižánrové regionální 
přehlídky se vzpomínkou na muzikanta Milana Žourka.  Vstupné dobrovolné

Středa 23. září od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Marie Rottrová & skupina Flamingo
Celovečerní recitál jedné z nejvýraznějších osobností české pop-music. Zpěvačku Marii Rottro-
vou doprovodí legendární kapela Flamingo.  Vstupné 200, 230, 250 Kč

Pátek 25. září od 19.30 hodin ve foyer DK
DŽEMKAP 2009
Genius Mess Poets (Šumperk), Blackerfeed (Šumperk), Alice Number´s (Pohořelice), The Idiots 
(Šumperk). 7. ročník vyhledávací soutěže. Mezi čtyřmi finálovými kapelami si sami posluchači 
zvolí dvě, které postoupí do hlavního programu říjnového festivalu DŽEMFEST.   Vstupné 50 Kč 

Čtvrtek 1. října od 19.30 hodin v G klubu
Elisabeth Lohninger Quartet (USA)
Host: Simple Pleasures (Šumperk). Nesčetně barev a možností - to vám přijde na mysl, pokud se 
budete snažit popsat hlasové umění zpěvačky Elisabeth Lohninger. Pravidelně vystupuje v New 
Yorku v klubech, jako jsou The Jazz Standard, Sweet Rhythm, SOBs či The 55 Bar. Evropský 
a americký tisk ji označuje jako „oslnivou” a její hudbu jako „nádherně emotivní“, „inspirující“ 
a „dokonalou“. Její koncerty jsou vynikající, velmi doporučujeme.  
 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 130 Kč

ZDRAVÝ POHYB
Sobota 26. září od 9 do 13 hodin ve velké sále DK
Power jóga s Vaškem Krejčíkem
Přijďte si zacvičit se známým cvičitelem. Program: 9-10 hodin prezence, 10-12.30 hodin cvičení, 
12.30-13.00 tombola o atraktivní ceny.  Vstupné 190 Kč

D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
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Galerie Jiřího Jílka
Do 30. srpna
Jaroslav Prokop: „Země“
Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 2. září do 4. října
Hana Rysová: „Paměť kamene“
Výstava fotografií. Vernisáž proběhne ve středu 2. září od 18 hodin za účasti autorky. Galerie je 
přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdič-
kové ubytování. Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

▶ PŘIPRAVUJEME NA DALŠÍ MĚSÍCE
9. října THE RANGERS
16. října  MEZINÁRODNÍ SLET BUBENÍKŮ
23. října DŽEMFEST: 10. ROČNÍK 
 (Xindl-X, Nightwork, O5&Radeček, Traband, Marek Ztracený a další)
26. října MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
6. listopadu  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

Letošní sedmý ročník vyhledávací soutěže opět 
vzbudil zájem mladých hudebníků. Pořadatelům 
přišlo jednadvacet nahrávek s přihláškou. Porota 
vybrala čtyři nejzajímavější kapely, které se na 
živo představí na fi nálovém koncertu Džemkapu 
v pátek 25. září v Domě kultury Šumperk.
Džemkap bude mít dva vítěze a oba si zvolí di-
váci. Kapely s největším počtem hlasů vyhrají 
a dostanou možnost hrát na Džemfestu po boku 
hvězd. V minulých ročnících bylo navíc zvykem, 
že vítězové Džemkapu zahráli na živo v přímém 
přenosu České televize v pořadu Dobré ráno 
s ČT. -op-

BITVA O DŽEMKAP VRCHOLÍ

Čtyřčlenná fi nálová sestava hudebních skupin se už brzy utká o vítězství v soutěži Džemkap. Cí-
lem soutěže je zviditelnit nové, nadějné kapely. Ty, které v soutěži uspějí, získají prostor v hlav-

ním programu známého festivalu Džemfest a další koncertní nabídky.
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Ve středu 23. září zazpívá ve velkém sále Domu kultury Šumperk jedna z nejvýraznějších osob-
ností české popmusic Marie Rottrová. Původem ostravská zpěvačka vystoupí v Šumperku za 

doprovodu skupiny Flamingo, která stála u zrodu její obdivuhodné kariéry.

Bronzová Zlatá slavice z roku 1971 účinkovala 
s Flamingem, chcete-li Plameňáky, i poté, co se 
v roce 1985 přestěhovala do Prahy. V té době přija-
la nabídku ke spolupráci také od dalších souborů, 
například Orchestru Gustava Broma, Orchestru 
Československé televize či Karla Vlacha. Kromě 
toho připravovala vlastní zájezdové představení 
„Marie Rottrová a hosté“ s J. Lábusem, J. Barto-
škou, O. Kaiserem, Pavlem Bobkem a dalšími. 
V pražské Lucerně vyprodávala sólové recitály. 

Mezi její největší původní hity patří lyrické 
skladby S tím bláznem si nic nezačínej, Lásko, Měli 

jsme se potkat dřív, Řeka lásky. Vedle toho se stala 
úspěšnou interpretkou převzatých šansonů a sama 
se také autorsky podílela na vzniku několika ne-
jen svých písní. Celonárodní popularitu jí přinesly 
také televizní pořady „Divadélko pod věží“.

V současné době se Marie Rottrová „na plný 
úvazek“ věnuje široké rodině, hlavně vnoučatům, 
a koncertní pódia navštěvuje zřídka. Jednou z ta-
kových vzácných příležitostí bude šumperský reci-
tál ve středu 23. září. Legendární zpěvačka otevře 
svůj pořad o půl osmé večer. Vstupné je 200, 230 
a 250 korun. Ondřej Polák

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK 
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
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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.
▶ Energetizační cvičení
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.
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▶ Angličtina pro středně pokročilé
Výuka podle renomované oxfordské učebnice English fi le. Zahájení 7. října, 2400 Kč za 24 lekcí. Lek-
tor: 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: 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: 
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: 
Milan Řezáč.
▶ Němčina pro začátečníky
Výuka německého jazyka od úplných začátků. Zahájení 30. září, 2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: Petr 
Unger.
▶ Němčina 2. ročník
Výuka podle učebnice Sprechen Sie Deutche? (zopakování a navázání na předchozí znalosti uchaze-
čů). Zahájení 30. září, 2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: Jan Horníček.
▶ Francouzština pro začátečníky
Výuka francouzského jazyka od úplného začátku, základní gramatické jevy. Zahájení 5. října, 2 400 Kč 
za 30 lekcí. Lektor: 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: Věra Rusová.
▶ Španělština pro začátečníky
Výuka španělského jazyka od úplných začátků. Zahájení 5. října, 2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: Silvie 
Guričová.
▶ Španělština 2. ročník
Pokračovací výuka španělského jazyka s navázáním na předchozí znalosti uchazečů. Zahájení 5. října, 
2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: Silvie Guričová.
▶ Ruština pro začátečníky
Výuka ruského jazyka od úplných začátků. Zahájení 29. září, 2 400 Kč za 30 lekcí. Lektor: Miroslava 
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: Miroslava Tymlová. 
1 lekce jazykových kurzů obsahuje 2 vyučovací hodiny, tzn. 30 lekcí = 60 vyuč. hodin, Angličtina pro 
středně pokročilé (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.
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Kameny Hany Rysové
  
„Tichý břeh světa“ je titulem knihy, věnované 

Haně Rysové (r. 1945); po „Krajinách vnitřních 
a vnějších“ a „Makomu“ (knize míst) je třetí 
v řadě z těch, které se zrodily z časté spolupráce 
s geofyzikem Václavem Cílkem a byly postupně 
vydávány pražským nakladatelstvím „Dokořán“. 
Název plně vystihuje povahu jejích ať barevných 
nebo černobílých snímků. Spočívají v bdělém 
snění ve společnosti kamenů a stromů; v sebeza-
pomnění v kráse vlídným tichem prostoupených 
míst. Hana pracuje s obojím, ale původní černobílá 

fotografi e je jí daleko bližší; lidský podíl v ní je 
nesrovnatelný; od počátku do konce je všech-
no v rukou fotografa, kterému se technika plně 
podřizuje. Nepřítomnost barvy zdůrazní tvary 
a posílí účinek světla. Zaostří pozornost k jádru 
výpovědi. 

Výstava s převahou kamenných svědků času 
představí je obě. Vrací se jimi ke kořenům, až na 
samý práh, ke vztyčeným kamenům Stonehenge, 
poctě zapomenutým bohům. Jindy do Indie nebo 
do pustých hor Ladaku, do betlémské baziliky 
Narození Páně; k jeruzalémské Zdi nářků a do 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie. A zatím napo-
sledy ke kamenné dlažbě ulic a schodišť anticko-
křesťanského Říma, za ozvěnou dávno umlklých 
kroků. Stopy a jizvy času, vryté do paměti kame-
nů budou základem souboru fotografi í, který do-
plní snad i motivy snadněji dostupnější.

Do výsledné podoby proto výstava dozra-
je teprve výběrem během instalace v prostoru 
Galerie. Zahájená ve středu 2. září v obvyklých 
18  hodin potrvá do neděle 4. října 2009. Vý-
mluvné snímky i setkání s Hanou Rysovou na 
vernisáži jistě za návštěvu stojí. Jste zváni k účasti 
na obojím. Miroslav Koval

H. Rysová: Řím, 2009

H. Rysová: Chrám Nanebevzetí Panny Marie - Je-
ruzalém

Galerie Jiřího Jílka
Jaroslav Prokop: „Země“ (letecké a pouštní fotografi e)

Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.
Výstava je v Galerii k vidění do neděle 30. srpna
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▶ Anonym: Mastičkář - komedie, režie Hana Mikolášková Premiéra 19. září 2009
▶ Milan Uhde, Miloš Štědroň: Balada pro banditu - muzikál, režie Ondřej Elbel Premiéra 31. října 2009
▶ Jaroslav Vostrý: Tři v tom - commedia dell´arte, režie Michal Przebinda Premiéra 19. prosince 2009 
▶ Arthur Conan Doyle: Případy Sherlocka Holmese - detektivka, režie Ondřej Elbel Premiéra 20. února 2010 
▶ William Shakespeare: Bouře - fantastická hra, režie Zdeněk Dušek Premiéra 10. dubna 2010 
▶ Karel Čapek, Ondřej Elbel: Policejní pohádka - pohádka, režie Ondřej Elbel Premiéra 8. září 2009
▶Jan Werich, Janka Schmiedtová: Lakomá Barka - pohádka, režie Janka Schmiedtová Premiéra 12. září 2009
Připravujeme na další sezonu (předpremiéra v červnu) - Martin Františák: Eskymo je Welzl!

Datum Titul Skupina Čas Cena
So 12.9. Lakomá Barka R+D, VK 15.00 60 Kč
Pá 18.9. Hrádek v plamenech - Večer šansonů VK 19.30 50 Kč
So 19.9. Mastičkář P, VK 19.30 220 Kč
St 23.9. Mastičkář A, X, VK 19.30 130 Kč
Čt 24.9. Mastičkář S, X, VK 17.00 130 Kč
So 26.9. Hvězdy na vrbě VK   19.30 100 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, p. Zetochová. Další in-
formace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v poklad-
ně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. Výstava v divadle:
MIXTUM COMPOSITUM (textilní obrazy) - zahájení výstavy 19.9., výstava potrvá do 30.10.

ŠUMPERSKÝ SOUBOR MÁ DVĚ NOVÉ POSILY

Dvě nové tváře hereckého souboru budou od 
nové sezony vídat diváci na jevišti šumperského di-
vadla. Jsou jimi Vojtěch Lipina, kterého diváci spat-
ří jako Anděla páně a Izáka v komedii Mastičkář, 

a Jan Kroneisl, jenž se představí jako učitel v pohád-
ce Lakomá Barka. O obou posilách ansámblu šum-
perského divadla přineseme podrobnější informace 
v příštích číslech Kulturního života Šumperka. -vz-

PŘEDPLATNÉ NA NOVOU SEZONU LZE VYŘÍDIT 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 návštěvní-
ky. Ti mohou opět využít zvýhodněného před-
platného. Na vrátnici divadla a v Regionálním 
a městském informačním centru jsou k dispo-
zici brožury, které obsahují přihlášku s veške-
rými informacemi. Ty je možné odevzdávat až 
do 18. září, a to buď na vrátnici divadla nebo 
na obchodním oddělení, jež sídlí v budově di-

vadla (vchod z Komenského ulice). Předplatné 
lze vyřídit i telefonicky na číslech 583 214 062, 
H. Pokorná a 583 214 066, V. Zetochová nebo 
e-mailem na adresách zetochova@divadlosum-
perk.cz, obchod@divadlosumperk.cz. Po tomto 
termínu již nebude možné uzavřít předplatné. 
Zájemci o představení budou moci zakoupit 
vstupenky v předprodeji. Ten bude zahájen od 
1. září, a to každý pracovní den od 15 do 17 ho-
din, nebo hodinu před představením.

PŘEHLED TITULŮ V SEZONĚ 2009/2010:
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V komedii Mastičkář uvidí šumperští diváci kromě jiných novou tvář souboru Vojtěcha Lipinu (Anděl), 
zleva za ním pak M. Vančurovou, V. Fialovou, L. Košťákovou, L. Matěje, V. Vítka, sedící J. Bartoň. 
  Foto:T. Wurst

DIVADLO NABÍZÍ V ZÁŘÍ HNED TŘI PREMIÉRY

V září čeká malé diváky hned dvojí pohádková premiéra. Na Policejní pohádku naváže Wericho-
va Lakomá Barka, Mastičkář pak zářijovou premiérovou nabídku uzavře.

V první večerní premiéře nové sezony se 
v sobotu 19. září v 19.30 hodin představí Mas-
tičkář neboli Mistr Severin se svými pomocní-

ky. Veršovaná komická vložka se původně hrá-
la v přestávkách pašijových her a sloužila jako 
jakési odlehčení v příběhu putování tří Marií 

V úterý 8. září se úderem deváté dopolední před-
staví dětem  dva strážníci, neposlušná princezna 
a hrozná saň. To jsou hlavní postavy pohádky, která 
vznikla na základě jedné z Devatera pohádek, jež 
sepsal Karel Čapek. Strážníci Vokoun a Halaburd 
jsou spravedliví a neohrožení strážci zákona, kteří 
si i přes svou občasnou nešikovnost poradí s těmi 
nejhoršími padouchy. Dokáží vyhnat veverku, která 
se usadila trpaslíkovi v bytě, porazit draka, který je 
zlý vlastně jen na první pohled a nakonec přivolat 
odborníka, který si s ním poradí. 

V sobotu 12. září pak o třetí odpolední Divadlo 
nabídne malým diváků pohádku Lakomá Barka 

z pera Jana Wericha. Pohádkový vlak odveze di-
váky do Dejvic, kde jsou všichni lakomí až hrůza. 
Nejlakomější z nich je kuchařka pana faráře, která si 
pro korunu chtěla nechat koleno vrtat. Ale průvodčí 
ve vlaku, když to koleno uviděl, nechal ji raději jet 
bez platné jízdenky... Jedna z legendárních pohádek 
Jana Wericha, se také dočkala jako první z Wericho-
vých pohádek i fi lmového zpracování. Příběh plný 
slovního i situačního humoru a moudrosti vypráví, 
co se stane, když jeden podvodník chce napálit dru-
hého, když lakota a závist jsou silnější než slušnost. 
V hlavní roli Lakomé Barky se představí Olga Kaš-
tická.  -vz-
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tržiště, na němž si Mastičkář a jeho prostoře-
ký poskok Rubín rozloží krám. Před publikem 
začnou vychvalovat své léčebné masti. Rubín 
pak přiláká ke krámku tři Marie - Pannu Ma-
rii, 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?

Mastičkář reprezentuje velikonoční hry, kte-

ré byly součástí církevních obřadů. Pro svou 
nevázanost a obhroublost byl Mastičkář poz-
ději z půdy chrámů vykázán na náměstí a díky 
tomu je považován za první pokus o divadlo 
v českém jazyce. 

Nový pohled na středověkou lidovou zábavu 
přinese režisérka Hana Mikolášková. Chytlavé 
songy, jadrný jazyk a nevázaná legrace budou 
zřejmě lákadlem především pro mladší genera-
ci. Bavit ale se jistě budou i „zkušenější“ divá-
ci. Součástí slavnostního premiérového večera 
bude v předvečer zahájení výstava výtvarného 
sdružení Mixtum Compositum. 

 Ondřej Elbel, dramaturg

V DIVADLE SE PŘEDSTAVÍ MIXTUM COMPOSITUM

V předvečer premiéry Mastičkáře, v pátek 
19.  září, bude v galerii divadla zahájena výstava 
výtvarného sdružení Mixtum Compositum.

Toto výtvarné sdružení, které je členem Unie 
výtvarných umělců, vzniklo jako volné uskupe-
ní několika výtvarnic. Sdružuje je malba, práce 
s textilem, divadelní tvorba, skleněná plastika 
a vitráže, zejména však jejich společné brněnské 
prostředí a generační příslušnost. Ke vzniku při-
spěly také osobní a profesní vztahy několika čle-

nek, jež pracovaly v ateliéru brněnské Vlněny, kde 
se věnovaly tvorbě netkaných tapiserií artprotis.

Návštěvníci výstavy uvidí práce Alice Estefá-
niy, Dany Markové, Jarmily Petrové, Ildy Pitrové 
a Dagmar Sochorové. Vzhledem k tomu, že toto 
seskupení výtvarnic již v Divadle Šumperk vysta-
vovalo nedlouho po znovuotevření, budou mít 
návštěvníci jedinečnou možnost sledovat jejich 
další umělecký vývoj. Výstava potrvá do 30.  říj-
na. -vz-

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

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

Čtvrtek 3. září od 14 hodin    
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Tři „K“.  Vstupné  40 Kč

Úterý 8. září od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů  

Čtvrtek 17. září od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu.   Vstupné 40 Kč

Úterý 22. září od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Od 1.9. každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy 
od 9 do 12 hodin
Mateřské centrum

Od 1.9. každou středu vždy od 14.30 do 16.30 ho-
din
Mateřské centrum

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 
583 211 766. Mateřské centrum Babouček je 
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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Výstavní síň
▶ Šumperk - město sportu
Výstava, na jejíž realizaci se podílejí různé spor-
tovní oddíly, Město Šumperk a Městská knihov-
na seznamuje návštěvníka s historií jednotli-
vých  odvětví sportu ve městě. Výstava trvá 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. Výstava trvá do 
27. září.
▶ HOUBY - 10. jubilejní výstava
Tradiční výstava hub bude probíhat od čtvrtka 
10. do soboty 12. 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 překvapivě 
identifi kovány zbytky osady z pozdní doby bron-
zové; dále v souvislosti s výstavbou mezi ulicemi 
Na Hradbách a Langrovou byly získány bohaté 
nálezy a poznatky o vývoji středověkého a novo-
věkého Šumperka. Na výstavě jsou k vidění nejen 
samotné nálezy, ale i velkoformátové fotografi e 
z výzkumů, dokumentace, plánky či výsledky 
odborných analýz. Výstava trvá 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 oži-
ví 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. 
Socha Vajíčko, sousoší Harmonie a Hamak lze vidět 
u vstupu ze dvora do Galerie Šumperska. Výstava 
trvá do 31. srpna.
▶ O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních 
sbírkách
Volné pokračování úspěšného cyklu Ars longa, vita 
brevis představí nejen sexuální výjevy a symboly, ale 
také milostné náměty ve výtvarném umění a vše, co 
s erotikou, láskou a touhou souvisí. Výstava bude za-
hájena vernisáží 10. září v 18 hodin. Výstava potrvá 
do 31. ledna 2010.
▶ Dětský den v Pavlínině dvoře
Sportovní odpoledne pro děti spojené s derniérou 
výstavy Šumperk - město sportu vypukne 29. srpna 
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, litogra-
fi ích a dřevorytech. Výběr z díla tohoto mimořád-
ného moravského uměleckého fenoménu je v pro-
storách kostela Zvěstování Panny Marie instalován 
u příležitosti 40. výročí autorova úmrtí. Výstava trvá 
do 30. září.
▶ Akce v klášterním kostele: 7.9. imatrikulace stu-
dentů 1. ročníku gymnázia v Šumperku, 19.9. v 16 
hodin - koncert Šumperského dětského sboru, 25.9. 
v 9 hodin  - imatrikulace studentů VŠB Ostrava 
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 měsících srpnu a září je klášterní 
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Mkostel 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. Navrátilo-
vá). 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 svoji 
činnost, nastiňuje výstava zábřežského muzea. Vý-
stava potrvá do 29. srpna.
▶ Zastav se člověče… obdivuj řemeslnou krásu 
a tradice Zábřežska
Prezentace řemeslné tvorby v Mikroregionu Zá-
břežsko. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 9. září 
v 17 hodin. Výstava potrvá do 17. listopadu.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Es-
kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muze-
um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevře-
no 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! 
▶ 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.

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@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 expo-
zice
▶ Galerie Lubomíra Bartoše
▶ Čarovná hra nití - ruční výtvarné práce z Mo-
helnicka
Výstava ručních prací je instalována v tzv. „staré 
škole“ v areálu zámku. Výstava trvá do 30. září.
▶ Krásná výhlídka
Krásný výhled po okolí Úsova nabízí zpřístupněný 
ochoz zámku mezi palácem a  starou školou. Ochoz 

Otevírací doby ve Dnech evropského 
kulturního dědictví a v Den české státnosti 

Dny evropského kulturního dědictví 
sobota 12. září

na všech zařízeních VM Šumperk budou 
vstupy zdarma 

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 
9-16 hod., klášterní kostel 10-16 hod., 

Lovecko-lesnické muzeum Úsov 
9-12 hod. a 13-16 hod., Památník A. Kašpara 

v Lošticích 9-12 hod.

Dny evropského kulturního dědictví 
sobota 19. září

Muzeum Mohelnice 10-17, Muzeum Zábřeh 
9-12 hod., vstup zdarma

Den české státnosti - pondělí 28. září
na všech zařízeních VM Šumperk budou 

vstupy zdarma
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 

9-13 hod., klášterní kostel, muzeum 
Mohelnice, Zábřeh, Památník A. Kašpara 
10-12 hod., Lovecko-lesnické muzeum na 

zámku Úsov 9-12 hod. a 13-16 hod.
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M 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 - černá kuchyně, místnost, kde 
se hrály hazardní hry, nebo sál pána z Vlašimi či 
mučírna. Samostatný vstup 10 Kč, jinak součást 
prohlídky.

Informace: V měsíci srpnu jsou zámek a Lovec-
ko-lesnické muzeum spolu s Galerií Lubomíra 
Bartoše v Úsově přístupné od úterý do neděle a ve 
svátek v době od 9.00 do 17.30 hod., v měsíci září 
pak od úterý do neděle a ve svátek v době od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. 

Nový svazek vlastivědného sborníku Severní Mora-
va č. 95, který vydává šumperské muzeum, vychá-
zí v měsíci září. Bližší informace v příštím čísle.

O LÁSCE A MILOVÁNÍ, ANEB EROTIKA V MUZEJNÍCH SBÍRKÁCH

Vlastivědné muzeum v Šumperku chystá na září 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 
bude zahájena vernisáží 10. září a bude trvat do konce ledna 2010.

Výstava představí v první části pra-
věké umění - paleolitické i neolitic-
ké venuše, ithyfalické plastiky, růz-
né symbolické závěsky či amulety, 
zajímavá bude kolekce antických 
předmětů, zejména erotické výjevy 
na keramice, která se nazývá terra 
sigillata. Nosným tématem středo-
věku bude zobrazení Adama a Evy, 
zejména na středověkých kachlích. 
Unikátním exponátem bude 
i Šostýnská venuše z poloviny 
14. století, která představuje 
jedno z nejstarších zpodobnění 
nahého ženského těla v drobné 
plastice evropského středověku. 
Další historická období představí 
milostné výjevy v malířství i plas-
tice. Chybět nebude ani histo-
rické prádlo. Současnost budou 
reprezentovat díla regionálních 
umělců s lehce erotickou tema-

tikou, které slíbili zapůjčit např. Lea Vivotová, 
Antonín Suchan, Věra Kovářová, Miloslava 

Prokůpková a další.
Protože díla s erotickým nábo-

jem nejsou v depozitářích šum-
perského muzea příliš početná, 
budou vystaveny i sbírky zapůj-
čené z jiných muzeí a institucí. 

Výstava bude zahájena vernisá-
ží 10. září a bude trvat do konce 
ledna 2010. Pro skupiny o více 
než deseti lidech nabízí muze-
um v Šumperku komentované 

prohlídky, které bude nutné 
objednat nejméně den předem.
 Marie Gronychová, 

 ředitelka muzea

◀ Vlastivědné muzeum v Šumperku 
chystá na září do Galerie Šumperska 

výstavu s netradičním námětem - Ero-
tika v muzejních sbírkách.  Foto: archiv 
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YDO MUZEA V ZÁŘÍ ZA SPORTEM, 
VZÁCNÝMI ROSTLINAMI JESENÍKŮ I ARCHEOLOGICKÝMI OBJEVY

Hned čtyři výstavy končí v měsíci září v šum-
perském muzeu. Výstava Šumperk - město spor-
tu potrvá do 20. září, o týden déle budou v Rytíř-
ském sále a předsálí k vidění Vzácné a ohrožené 
rostliny Jeseníků - Akvarely Vojty Nováka a do 
konce měsíce Hollarova galerie patří výstavě 
Archeologické objevy v Šumperku - Výsledky 
záchranných výzkumů v roce 2000 v našem měs-
tě do 30. září. Právě o archeologických nálezech 
v roce 2008, jež byly mimořádně bohaté a zají-
mavé, se mohou čtenáři dočíst v novém svazku 
vlastivědného sborníku Severní Morava č. 95, 
který vyjde v září. V klášterním kostele se pak 
představuje Arnošt Hrabal - Básník lesa. -red-

▶ V. Novák: Jírovec maďal z cyklu Čtvero ročních 
období, linoryt

VÝSTAVA HUB PROBĚHNE V ŠUMPERSKÉM MUZEU JIŽ PODESÁTÉ

Od 10. až do 12. září proběhne ve Vlastivědném muzeu v Šumperku již desátá, jubilejní výstava 
živých hub. Jako každý rok i letos bude během výstavy otevřena mykologická poradna vedená 

mykology B. Hlůzou ze Šternberka a Jiřím Lazebníčkem z Olomouce. Živé exponáty hub budou letos 
poprvé doplněny nádhernými kresbami hub, jejichž autorem je Jiří Polčák, přerovský mykolog.

Návštěvníci výstavy si opět mohou nechat své 
nálezy hub odborně určit a mohou se také na 
realizaci výstavy spolupodílet tím, že před ote-
vřením výstavy poskytnou své nálezy k prezen-
taci. Uvítáme jakékoliv druhy hub, které zájemci 
mohou během úterý a středy (8. a 9. září) ode-
vzdávat v Regionálním a městském informač-
ním centru nebo ve Výstavní síni Vlastivědného 
muzea v Šumperku. Těmto zájemcům o spolu-
práci na výstavě bude umožněn vstup zdarma 
a v případě jejich souhlasu budou uvedeni jako 
spoluautoři. Výstava se koná v předsálí Rytířské-
ho sálu, vstupné je 10 Kč. 

Vzhledem k tomu, že budou vystaveny živé 
houby, je konání výstavy časově omezeno na 
pouhé tři dny: ve čtvrtek a pátek od 9.00 do 17.00, 
v sobotu od 9.00 do 12.00. Využijte proto tuto jedi-
nečnou příležitost, přijďte a pozvěte i své známé! 
 Magda Zmrhalová

Liška obecná (Cantharellus cibarius). 
 Foto: S. Zmrhal
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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. 

KRESBU, MALBU A PLAKÁTOVOU TVORBU PŘEDSTAVÍ 
„PRŮMYSLOVÁCI“ V KNIHOVNĚ

Nejnovější prezentace výtvarných oborů VOŠ 
a SPŠ Šumperk, výstava, kterou jsme nazvali 
Kresba, malba, plakátová tvorba, je prakticky 
výhradně přehlídkou prací studentů nynějšího 
čtvrtého ročníku. Je jakýmsi průřezem, zprávou 
o dosavadní činnosti nejstaršího ročníku stu-
dentů oborů propagační grafi ka a průmyslový 
design. Některé z prací, které jsou na výstavě 
k vidění, vznikly již před téměř dvěma lety, jiné 
vznikly zcela nedávno, na konci školního roku 
nebo během prázdnin. Více než třicet vystave-
ných prací má zachytit poměrně široké spekt-
rum technik, stylů a tematických oblastí, kterými 
se studenti během posledních dvou let zabývali 
buď v rámci studia, nebo v rámci své vlastní in-
dividuální výtvarné činnosti. Najdeme zde práce 
provedené jak v tradičních malířských a kreslíř-
ských technikách, tak práce, které svým zaměře-

ním nebo způsobem provedení spadají do oblasti 
grafi ckého designu a podobně. Jsou zde kresby 
ryze studijní i kresby, které se stylově odvolávají 
nejspíše někam do oblasti blízké konceptuální-
mu umění. Za pozornost stojí kolekce vědeckých 
kreseb zvláště chráněných druhů zvířat a rostlin. 
Nevelkou, avšak kompaktní a výraznou skupinu 
prezentovaných prací tvoří návrhy plakátů k fi l-
mům a divadelním hrám, které studenti oboru 
propagační grafi ka vytvářeli jako klauzurní práci 
na konci třetího ročníku. Tato poslední jmeno-
vaná skupina prací poukazuje na jakési až multi-
funkční zaměření studentů výtvarných oborů při 
VOŠ a SPŠ - mladí výtvarníci se zde představují 
nejen jako kreslíři nebo ti, kterým smysl pro řád, 
formu a kompozici není cizí, ale též jako zruční 
typografové.

Výstava Kresba, malba, plakátová tvorba ne-

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 srpnu
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚDOLÍ DESNÉ 
POŘÁDÁ S MĚSTSKOU KNIHOVNOU VÝSTAVU

Základní a Mateřská škola Údolí Desné a Měst-
ské knihovna Šumperk pořádají výstavu dětských 
prací nazvanou Moje kniha II. Tento projekt se 
zrodil na svazkové škole ZŠ a MŠ Údolí Desné 
ve školním roce 2007-2008. Jeho cílem bylo při-
táhnout žáky k četbě, poskytnout jim možnost 
realizovat se nejen literárně, ale i výtvarně. Prv-
ní ročník byl připraven pro žáky svazkové školy, 

druhého ročníku se zúčastnili i žáci škol z blíz-
kého okolí. Účast přitom byla v obou ročnících 
hojná. Více viz. www.mojekniha.wbs.cz.

Výstava prací z druhého ročníku soutěže bude 
zahájena ve čtvrtek 10. září ve 13 hodin, a to 
v půjčovně pro děti v knihovně v ul. 17. listo-
padu 6. Pořadatelé současně vyhlásí podmínky 
třetího ročníku soutěže Moje kniha. -zd-

TÁŇA NÁLEPKOVÁ NABÍDNE RÁJ NA DOSAH

Ráj na dosah je název autorského čtení, jež pořádá Městská knihovna Šumperk spolu s Táňou 
Nálepkovou. Zájemci se mohou s touto autorkou setkat ve středu 23. září v 18.30 hodin v půj-

čovně v ulici 17. listopadu. Vstupné je třicet korun.

Zatím poslední kniha Táni Nálepkové je uve-
dena mottem Th addeuse Golase: Až se naučíte 
milovat peklo, budete v nebi. Táňa Nálepková 
(1954) je starší sestrou herečky Světlany Nálep-
kové. Vystudovala Střední umělecko-průmys-
lovou školu v Praze, obory etnografi e a historie 
na FF UK a prošla nejrůznějšími povoláními od 
vědecké pracovnice a místopředsedkyně národ-
ního výboru až po středoškolskou učitelku či 
uměleckého poradce velké automobilky. V sou-
časné době žije v Benátkách nad Jizerou a vrátila 
se ke své učitelské profesi. 

K její osobnostní charakteristice je nutno do-
dat, že je typickým zrozencem ve znamení Štíra, 
že v ní bojuje vtipná kaše s depresivním masem, 
fanatická pracovitost s chorobnou nemotivova-
ností. Její spisovatelství je determinováno její ne-
schopností kooperace v kolektivu, podřízení se 
autoritě, ovšem dostatkem nadějné malířské ob-
razotvornosti, překotnou vnitřní samomluvou, 
zálibou v samotě ozářené světlem obrazovky po-
čítače a tréninkem k masochistickému odříkání. 
Žije programově na dosah lesa a neprogramově 
sama, se svými dětmi a starým psem mezi rom-
skými sousedy v Benátkách nad Jizerou. 

 Převzato z osobních stránek Táni Nálepkové 

Z tvorby Táni Nálepkové:
Scénář provinčního příběhu - Knižní klub, 

1999 (Cena Knižního klubu); Světlana aneb Na 
houpacím koni, Knižní portrét sestry Světlany 
Nálepkové - Baronet 1999; Milovat po česku 
- Tři šovinistické pohádky, Eroika, 2000; Zabít 
draka neboli Hnusná kniha o lásce, Eroika 2002; 

Cvičebnice praktického bytí, Šulc a spol., 2003; 
Obcování muzejního znalce aneb Ještě hnusněj-
ší než běžná kniha o lásce, Eroika 2004; Milovat 
k smrti - Scénář hudebního představení o Edith 
Piaf pro svoji sestru Světlanu, texty písní: Jiří Dě-
deček; Ráj na dosah, Joyra 2008.

Táňa Nálepková se sestrou Světlanou. Foto: archiv

patří sice mezi ony „velké“ výstavy (co do počtu 
prací), kterými se studenti výtvarných oborů 
v minulosti v různých městech bližšího i vzdá-

lenějšího okolí prezentovali, určitě však stojí 
za zhlédnutí. Zahájena bude ve čtvrtek 17. září 
v 16  hodin. R. Orel
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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.

Úterý 1. září od 8 hodin na „K“
„NEviditelní“
Zveme školy a školská zařízení, ale i širokou veřej-
nost na výstavu, jejímž autorem je fotograf a dlou-
hodobý dobrovolník INEX - Sdružení dobrovolných 
aktivit Lukáš Houdek. Výstava je souborem čtyřia-
třiceti fotografi í, které zachycují Romy v různých 
koutech světa. Je instalována na Komíně - Komen-
ského 9 a je otevřena Po-Pá od 8 do 14 hodin, trvá 
do konce 28. listopadu. Informace Sylvie Marková 
tel.č. 583 285 943, 737 384 948, markova@doris.cz.

Pátek 4. září od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin 
na hřišti na „K“
Putování za zdravím 
Prezentačně propagační akce pro děti i rodiče, sou-
těže, hry, výtvarné činnosti, pečení, představení po-
raden, sdružení a organizací zabývající se podporou 
fyzického i duševního zdraví. Informace Eva Pšen-
číková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@
doris.cz.   Vstup volný

Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.    
 Vstupné 50 Kč

Každou středu od 9 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin 
v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dět-
mi.  Vstupné 40 Kč

Každý čtvrtek 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. Pro rodiče s dět-
mi.    Vstupné 40 Kč

Pátek 18. září v 19.30 hodin z náměstí Míru
Uličkami s lampičkami
Start mezi 19.30 a 20.00 hodin z náměstí Míru 
(od radnice), večerní putování městem pro rodi-
če s dětmi, startovné 5 Kč/osoba, s sebou lampió-
ny nebo lampičky. Informace Zuzana Vavrušová, 
tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
 Startovné 5 Kč/osoba

Každý pátek od 18. září 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. Pro rodiče 
s dětmi.    Vstupné 40 Kč

Sobota 20. září
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 Šumper-
ku zahrát, stačí se jen podívat v sobotu  na tuto 
stránku www.doris.cz/itecko.htm a získáte bližší 
informace, určeno pro mládež, rodiče s dětmi 
a dospělé ze Šumperka a okolí, informace Bro-
nislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, 
vavrusa@doris.cz.

Úterý 22. září od 18 do 20 hodin v IT na „K“
Geocaching klub
Otevřený klub pro zájemce o geocaching, prak-
tické seznámení s turistickou, navigační a trochu 
i internetovou hrou pro mládež, rodiče s dětmi 
a dospělé ze Šumperka a okolí (GPS přístroj není 
podmínkou). Informace Bronislav Vavruša, tel. 
č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Vstupné 20 Kč/schůzka

Úterý 22. září od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
Vždy úterý a čtvrtek. 8 lekcí po 2 hod., program: 
první krok s počítačem, Microsoft  Windows Vis-
ta, Microsoft  Offi  ce Word 2007, Microsoft  Offi  ce 
Excel 2007, Microsoft  Offi  ce PowerPoint 2007, 
Internet a elektronická pošta. Informace Broni-
slav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, va-
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Úterý 29. září od 18 do 20 hodin v IT na „K“
Geocaching klub
Otevřený klub pro zájemce o geocaching, prak-
tické seznámení s turistickou, navigační a trochu 
i internetovou hrou pro mládež, rodiče s dětmi 
a dospělé ze Šumperka a okolí (GPS přístroj není 
podmínkou). Informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 6100 31, vavrusa@doris.cz. 
 Vstupné 20 Kč/schůzka

Připravujeme: Angličtina pro seniory a rodiče 
na „mateřské dovolené“ 
Kurz angličtiny pro třetí věk - dopolední hodiny, 
maximálně 10 účastníků ve skupině. Učebnice: 
„Angličtina pro seniory“ (kratší úseky učiva, 
nejběžnější slovíčka a fráze, doprovodné CD 
s nahrávkami textů a cvičení). Cena 2000 Kč, 
60  lekcí - lze 2x týdně 1 hodina nebo 30 lekcí 
- 1x týdně 2 hodiny (dle domluvy). Lektor: Bla-
žena Coufalová.

Kurz angličtiny pro rodiče na MD, kteří již 
zvládli základy AJ a další zájemce z řad veřej-
nosti - dopolední hodiny, maximálně 10 účast-
níků ve skupině. Učebnice: New English fi le 
pre-intermediate. Cena 2000 Kč, 60 lekcí - lze 2x 
týdně 1 hodina nebo 30 lekcí - 1x týdně 2  hodi-
ny (dle domluvy). Lektor: Blažena Coufalová. 
Uzávěrka přihlášek na oba kurzy do 25.9. 2009. 
Přihlášení zájemci budou informováni o za-
hájení kurzu. Informace a přihlášky na adrese 
Sylvie Marková, tel.č. 583 285 943, 737 384 948, 
markova@doris.cz.

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC
17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín 
- Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 
(DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 
(Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: 
MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, 
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

KINO OKO

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, dobro-
družství 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 padesáti 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 především originálním  ná-
mětem, 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, ten-
tokrát v roli rakouského homosexuála, který má zálibu ve výstředních oblecích… Nejdrzejší komedie roku. 
 Vstupné 75 Kč
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O DOBA LEDOVÁ: ÚSVIT DINOSAURŮ Hrajeme pro děti

Čtvrtek 3. září jen v 16.30 hodin, pátek 4., sobota 5. a neděle 6. září v 16.30 a 18.30 hodin, pondělí 7., úterý 8. 
a středa 9. září jen v 17.30 hodin
USA, 2009, 94 minuty, širokoúhlý, rodinná animovaná komedie v českém znění
Tentokrát se oblíbené zvířecí postavičky z pravěku ocitnou v dávno zapomenutém světě dinosaurů… I třetí 
příběh skýtá příjemnou zábavu, jíž vévodí veverčí romance s typicky manželskými dozvuky…  
 Vstupné 75 Kč

VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA
Čtvrtek 3. září jen v 18.30 hodin, pátek 4., sobota 5. a neděle 6. září jen ve 20.15 hodin
USA, romantická komedie, 2009, 97 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky 
Těhotenství je hrozná dřina… Příběh mladého páru, který čeká první dítě a po celých Spojených státech 
hledá ideální místo k životu. Jenže vše se stále více a více  komplikuje… Velice příjemná komedie o hledání 
obyčejného lidského štěstí od režiséra Americké krásy Sama Mendese.  Vstupné 75 Kč

MLČENÍ LORNY  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 3. září jen ve 20.15 hodin
Belgie, Francie, 2008, 105 minut, od 12 let, titulky
Když padne morálka a zábrany, jde o přežití… Sugestivní, civilní a úsporně natočené drama o mladé Albánce 
žijící v Belgii, které postihuje fenomén imigrace a bezradnosti Západní Evropy vstříc přílivu levné pracovní 
síly. Snímek byl nominován Na Zlatou palmu v Cannes, nakonec si odnesl cenu za nejlepší scénář.  
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

COCO CHANEL
Pondělí 7., úterý 8. a středa 9. září jen v 19.30 hodin
Francie, životopisný fi lm, 2009, 105 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky 
Audrey Tautou v hlavní roli životopisného snímku o legendární módní návrhářce Coco Chanel. Jako odbor-
ný dozor se natáčení účastnil umělecký ředitel domu Chanel Karl Lagerfeld.  Vstupné 75 Kč

NEBOJSA  Hrajeme  pro nejmenší
Sobota 12. září jen v 16 hodin
ČR, 1988, 81 minuta
Pohádka o dřevorubci Ondrovi, kterému pro jeho odvahu říkají Nebojsa. A tak jde do světa, aby se naučil 
bát…  Vstupné 30 Kč

JÁNOŠÍK
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12.,  neděle 13., pondělí 14., úterý 15. a středa 16. září jen v 17.30 hodin
SR, ČR, Polsko, Maďarsko, dobrodružný, historický, 2009, 140 minut, od 12 let
Příběh slavného zbojníka, který se stal symbolem lidového odporu proti panskému útlaku a kterého lidová 
fantazie obdařila zázračnou silou a neobyčejnou chytrostí. V hlavní roli výpravného velkofi lmu Václav Jirá-
ček, režie Agniezska Hollandová.  Vstupné 80 Kč

HANEBNÝ PANCHARTI 
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12., neděle 13., pondělí 14., úterý 15. a středa 16. září jen ve 20 hodin
USA, akční, válečný 2009, 149 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Druhá světová válka podle Quentina Tarantina je další tarantinovskou jízdou plnou hodně drsných scén 
a neuvěřitelných hlášek… Příběh  skupiny amerických vojáků, která byla sestavena z řad židovských vězňů, 
aby po celé třetí říši šířila strach a hrůzu. Mají vracet Němcům jejich brutalitu i s úroky a zabít jich co nejvíc 
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a co nejdrastičtějším způsobem… Scénář a režie Quentin Tarantino. V hlavní roli Brad Pitt, dále hrají Eli 
Roth, Diane Krugerová, Christoph Waltz a další.  Vstupné 80 Kč

G.I. JOE 
Čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19. a neděle 20. září jen v 17.30 hodin
USA, akční, 2009, 118 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Jsou tam, kde všechny ostatní možnosti selhaly…  Organizace G.I. Joe používá nejvyspělejší technologie 
a nejprověřenější lidské zdroje k tomu, aby bojovala se zlem. Tentokrát musí odvrátit útoky teroristické orga-
nizace zvané Kobra, jejíž aktivity kormidlují svět k čím dál většímu chaosu. Situace je o to vážnější, že členové 
Kobry nejsou o nic hůř vybaveni, než příslušníci G. I. Joe…  Vstupné 75 Kč

MUŽI V ŘÍJI
Čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19. a neděle 20. září jen ve 20 hodin
ČR, komedie, 2009, 114 minut, mládeži přístupný
Veselá komedie o velkých věcech na malém místě, o velké politice, velkých citech a velkém umění; to vše 
uprostřed velkolepého Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, které zorganizovala malá moravská víska Mou-
řínov, a to hlavně proto, aby se stala obcí „průjezdní“… Hrají Jaroslav Plesl, Jaromír Hanzlík, Marta Vanču-
rová, Jiří Lábus, Eva Vrbková, Pavel Zedníček a další.  Vstupné 75 Kč 

IMPYHO DOBRODRUŽSTVÍ  Hrajeme pro nejmenší
Sobota 19. září jen v 16 hodin
Německo, 2008, 84 minuty, české znění
Animovaný dobrodružný příběh malého dinosaura, který tajně opustí rodný prales a vydá se na cestu za 

Příběh slavného zbojníka, který se stal symbolem lidového odporu proti panskému útlaku a kterého lidová fan-
tazie obdařila zázračnou silou a neobyčejnou chytrostí, uvádí kino Oko od 10. září.
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O slávou do pohádkového zábavního parku… Rodinná komedie.  Vstupné 30 Kč

PIRÁTI NA VLNÁCH
Pondělí 21. a  úterý 22. v 17.30 hodin, středa 23. září jen ve 20 hodin 
Velká Británie, hudební komedie, 2009, 134 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Vyplouváme. Vysíláme. A vy si trhněte! Rebelantsky drzá komedie o skupince dýdžejů, kteří v šedesátých 
letech šířili rockovou muziku, kterou sešněrovaný rozhlasový trh ve Velké Británii okázale ignoroval. Radio 
Rock hrálo tuto „nebezpečnou“ hudbu 24 hodin denně a přísná nařízení obcházelo jednoduchým trikem 
- vysíláním z  lodi plující těsně za hranicemi britských teritoriálních vod… Hudební komedie, která staví na 
kouzlu vtipu, herců a hudby 60. let. Režie Richard Curtis.  Vstupné 75 Kč

ZACK A MIRI TOČÍ PORNO
Pondělí 21. a  úterý 22. září jen ve 20 hodin, středa 23. září jen v 18 hodin
USA, romantická komedie, 2008, 101 minuta, od 15 let, titulky
Byli mladí a potřebovali peníze…a tak se rozhodli, že spolu natočí podomácku pornofi lm. V průběhu na-
táčení se ale čistě obchodní záležitost mezi dvěma kamarády začne měnit v něco mnohem většího… Režie 
Kevin Smith.  Vstupné 70 Kč

OPERACE DUNAJ 
Čtvrtek 24. září jen v 18.00 hodin, pátek 25., sobota 26. a neděle 27. září jen ve 20 hodin
ČR, Polsko, komedie, 2009, 104 minut, mládeži přístupný
Příběh z 21. srpna 1968, který měl nečekaně zábavný  rozměr... Komedie o jednom ostře sledovaném pol-
ském tanku, účastníku srpnové invaze nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk, který naboural do jedné 
české hospůdky a střetl se tak s českou realitou… Režie Jacek Glomb, hrají Jiří Menzel, Eva Holubová, Jaro-
slav Dušek, Bolek Polívka, Marta Issová, Jan Budař a další.  Vstupné 75 Kč

JAK SE VAŘÍ DĚJINY  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 24. září jen ve 20 hodin
Slovensko, ČR, Rakousko, 2009, 88 minut, mládeži přístupný, titulky
6 válek, 10 receptů a 60361024 mrtvých.  Vojenští kuchaři vždy ovlivňovali náladu a výkon vojáků a svými 
vařečkami tak vlastně míchali lidské dějiny. A  právě tyto muže si vybral režisér Peter Kerekes za hlavní 
hrdiny svého fi lmu, který je postavený na kuchařských receptech od druhé světové války až po válku 
v Čečensku.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč 

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Pátek 25., sobota 26., neděle 27., pondělí 28., úterý 29. a středa 30. září jen v 17 hodin
USA, dobrodružná fantasy, 2009, 154 minuty, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Šestý školní rok na škole kouzel v Bradavicích vyostří  vleklou válku s přívrženci Pána zla Voldemorta…  Dal-
ší  díl potterovské série střídá akci a strašení s romantikou a obsahuje všechny oblíbené ingredience z Harry-
ho světa.  Vstupné 85 Kč

HODINU NEVÍŠ
Pondělí 28. a úterý 29. září jen ve 20 hodin
ČR, SR, drama, 2008, 100 minut, od 12 let
Ne tak docela fi ktivní příběh člověka, který dostal označení „heparinový vrah“. Václav Jiráček v  roli naděj-
ného adepta studia medicíny, který vykonával těžké zločiny a měl přitom pocit, že vlastně dělá dobrou věc… 
Dále hrají Zuzana Kronerová, Jana Krausová, Stanislav Zindulka, Zita Kabátová a další. Režie Dan Svátek. 
 Vstupné 75 Kč
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ARCHITEKT ODPADU  Artvečer - Filmový klub
Středa 30. září jen ve 20 hodin
Velká Británie, 2007, 86 minut, od 12 let, titulky
Dokument o Michaelu Reynoldsovi, kterého lze bez nadsázky a také bez urážky nazvat nejvýznamnějším 
světovým architektem odpadu. Přes třicet let tento muž staví levné domy z pneumatik, plechovek od piva 
a skleněných lahví, přičemž  všechny jeho stavby disponují vlastním zdrojem energie, vody i tepla… Protože 
je tento dokument zajímavý, napínavý a má charismatického hrdinu, funguje i jako klasický fi lm. Režie Oli-
ver Hodge, který práci M. Reynoldse a jeho vleklý boj s úředníky zaznamenával celé tři rok.  
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

Připravujeme na říjen: Pokoj v duši, Únos vlaku 1 2 3, G. Force, Imaginárium Dr. Parnasse, 9, Protektor, 
Ulovit miliardáře, Chceš mě, chci tě, Noc oživlých mrtvol (3D), Rozervaná objetí, Oko ve zdi, Oceán 3D
Filmový klub: Sud prachu, Miloš Forman: Co tě nezabije…, Dům k pověšení, Bronson

Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový 
vjem, samostatný basový kanál 1000 W. Kino promítá všechny 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 zářijová představení jsou v prodeji od 1. září 2009.

Kino Oko nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů i projekci reklamních 
videoklipů. V případě zájmu vám zprostředkujeme výrobu diapozitivů i klipů. Větší obraz, vyšší kvalita a dobré 
ozvučení! Cena za projekci diapozitivu je 1500,- Kč na měsíc, cena za projekci videoklipu 2500,- Kč na měsíc. 
Bližší informace na telefonu 583 212 000. Průměrná měsíční návštěva kina je 6000 diváků.

V závěru září se mohou všichni příznivci kouzel a napětí těšit na další díl potterovské série nazvané Harry Potter 
a princ dvojí krve.
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