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MUZEUM SHÁNÍ SNÍMKY 
Z DRAMATICKÝCH DNŮ ROKU 1989

„Naše slovo psalo, že nás bylo málo“ - toto heslo, 
které skandovali studenti u Gottwaldovy sochy 
v polistopadových dnech roku 1989, upomíná 
na atmosféru převratových dnů v Šumperku. 
Díky zachovaným dokumentům šumperského 
Občanského fóra, uloženým ve SOA Šumperk, 
a materiálům z dramatických dnů roku 1989 
v muzejních sbírkách může Vlastivědné 
muzeum připravit k dvacetiletému výročí 
výstavu připomínající listopad 1989 v regionu. 
Překvapivě se dochovalo málo fotografi í z těchto 
událostí, proto prosíme, pokud někdo může 
poskytnout snímky z listopadu a prosince 
1989 pro připravovaný projekt, uvítáme i další 
dokumenty. Výstava bude zahájena 26. října. 
 M. Berková, VM Šumperk

Odstranění sochy Stalina bylo symbolickým aktem 
konce komunistického režimu.  Foto: J. Mašek
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Před 515 lety
6. října 1494 Jiří Tunkl z Brníčka a na Zábřehu se synem Jindřichem prodávají novohradské, šumperské 

a bludovské zboží, které měli v zástavě, Janu st. z Žerotína a jeho synu Petrovi I. za 14.000 zlatých uherských. 
Stalo se tak poté, kdy Šumperané asi na počátku téhož roku smrtelně zranili Jiřího staršího z Brníčka a na 

Zábřehu. Dravým a ambiciózním Tunklům bylo poté doporučeno, aby ze Šumperka raději odešli.

Před 295 lety
8. října 1714 zemřel na morovou nákazu šumperský děkan Paul Dittrich, který poskytoval nemocným 

duchovní útěchu. Pohřben byl na vlastní přání ve společném hrobě obětí morové epidemie, který se nachází 
poblíž křižovatky ulic Husitské a Kozinovy.

 
Před 155 lety

1. října 1854 zahájila v budově bývalého žerotínského zámku výuku nižší reálná škola, která byl v roce 1869 
přeměněna na nižší reálné gymnázium a roku 1891 na vyšší gymnázium.

 
Před 135 lety

1. října 1874 byla rovněž v budově bývalého žerotínského zámku otevřena chlapecká a dívčí měšťanská škola.
 

Před 85 lety
13. října 1914 bylo rozhodnuto postavit na Chiariho poli (mezi nádražím ČD a Uničovskou ulicí) vojenské 

sběrné baráky, odkud odcházeli vojáci na frontu 1. světové války. Později sloužily jako vojenský lazaret 
a ve 2. světové válce v nich opět byl vojenský lazaret. 

Před 80 lety
29. října 1924 byl založen německý Sportovní klub Šumperk, jehož fotbalové mužstvo hrálo v roce 1936 

kvalifi kaci o postup do první celostátní ligy, v níž ho čekala mužstva Baťa Zlín, Viktoria Žižkov (vítěz české 
středočeské divize), SK Hradec Králové a SK Rusj Užhorod. SK zvítězil pouze dvakrát nad Hradcem Králové.

Před 80 lety
5. října 1929 byla na sídle podnikatelského rodu Oberleithnerů (dům Gen. Svobody 2) osazena pamětní 

deska, věnovaná  hudebním skladatelům Karlovi Oberleithnerovi (1828-1898) a jeho synovi dr. Maxmiliánovi 
Oberleithnerovi (1868-1935). Jednalo se o ohromnou slávu, která byla fi lmována. 

Před 40 lety
V roce 1969 byla dokončena stavba Koliby a v následujícím roce k ní byla přistavěna Lovecká jizba.

Před 15 lety
5. října 1994 byl otevřen v Temenici bezbariérový dům s dvaceti osmi bytovými jednotkami.

25. října 1994 vyhořelo Severomoravské divadlo.
28. října 1994 byl ve věži klášterního kostela slavnostně zavěšen „Zvon svobody“.

Před 5 lety
13. října 2004 navštívil Šumperk prezident ČR Václav Klaus. Jednalo se o druhou ofi ciální návštěvu nejvyššího 

představitele státu v historii města. Prvním byl v roce 1993 Václav Havel.
-ách-
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M GYMNÁZIUM SLAVÍ DEVADESÁTINY

Osudové devítky! Et gymnasium fatum suum habet... i gymnázium má svůj osud! Historie šum-
perského gymnázia je devadesátiletá a jeho založení je spjato s vytvořením samostatného státu 

v roce 1918!

Na Severní Moravě se po zábřežském gym-
náziu jednalo o druhou střední školu tohoto 
typu. Duchovním otcem byl řídicí učitel Ed-
vard Kubíček, první zápis byl proveden v zá-
ří roku 1919 a příjemným překvapením bylo 
77 českých studentů v prostředí s výraznou vět-
šinou německého obyvatelstva... Budovou ještě 
nebyl současný, moderní a mohutný komplex 
dvou budov a jedné tělocvičny, ale provizorní 
interiéry významných šumperských objektů. 
Protože však instituce gymnázium stále více 
a velmi pozitivně zasahovala do společenské-
ho dění strategicky důležitého města, sílí hlasy 
volající po novostavbě... Od roku 1929 lze tedy 
hovořit o univerzálním reálném gymnáziu ve 

Hlavní budova tehdy Jedenáctileté střední školy 
v Šumperku, dnešního Gymnázia, v době, kdy se 
současné Masarykovo náměstí nazývalo Náměstí 
pionýrů.  Foto: archiv

V sousedství gymnaziální budovy vyrostla před několika málo lety zbrusu nová tělocvična.  Foto: -zk-
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Msvébytném prostoru nové budovy...
Gymnaziální desetiletí jsou sinusoidní! Vze-

pětí, válečný sestup, poválečná euforie, normali-
zační SVVŠ - Střední škola všeobecně vzdělávací, 
pouze tříletá; posléze pak např. dělení na huma-
nitní a přírodovědné větve či experiment s pro-
vozně-pracovním zapojením žáků této školy do 
výroby různého typu... Zlomový rok 1989 nabízí 
itinerář nových možností, jež v současnosti kul-
minují progresivními Rámcovými  plány a v dů-
sledku pak tzv. Novou státní maturitou... 

A status quo?! To vše se týká pod vedením 
ředitele Vladimíra Vlčka téměř sedmi set stu-
dentek a studentů čtyřletého a osmiletého studia 
a více než šedesáti pedagogů stoprocentně apro-
bovaných a důležitého technicky-personálního 
zázemí školy s vlastní tělocvičnou a jídelnou...

S troškou patřičné a potřebné nadsázky lze 
nabídnout instituci výchovně-vzdělávací, se stu-
dijním zaměřením všeobecným; čtyři roky se zde 
studují nepodmíněně, závažnější případy mohou 
setrvat i osm let; vítáni jsou jedinci obého pohla-
ví s vrozeným zaujetím pro studium a přiroze-
nou touhou studovat i dále, tedy na univerzitách 
a všech typech vyšších a vysokých škol doma i za 
hranicemi; lze hovořit o symbióze studia a zába-
vy, věčného mládí studentstva a moudrosti zku-
šeností a věku kantorstva; nelze nevyjmenovat, 
co vše je nabídnuto k plnohodnotnému bytí na 
této škole: maximální dotace nepovinných a vo-
litelných předmětů, zázemí pro velmi úspěšnou 
činnost sportovní, adaptační kurzy pro první 
ročníky v inspirativním prostředí Jeseníků, ly-
žařské kursy v malebnosti Králického Sněžníku, 
cykloturistika, vodní sporty, profi lující pozná-
vací kurzy a exkurze nejen v rámci republiky, 
výměnné pobyty v zahraničí, společenské vyžití 
v tanečních, na plesech, při besedách a různých 
znalostních soutěžích.... tato pavoučí síť utkaná 
v podobě pestrobarevné šachovnice králů, věží 
i pěšců je monitorována sítí počítačovou, jejíž 
struktura slouží výuce a nadstandardní komuni-
kaci... a to vše i na www.gymspk.cz...

Otázku týkající se tajemství společného 
a osobního úspěchu si každý zodpoví sám, 
i v návaznosti na gymnaziální prehistorii, kdy 
slovo gymnos v řečtině znamenalo „nahý“ a po-
jmenovávalo fyzicky nahé antické sportovce... 

Až po staletích vycházejí z útrob tohoto typu 
školy, stále však slovutného gymnázia, matu-
rantky a maturanti do vzdělání oděni... 
 E. Pálková

Z historie šumperského Gymnázia
Podmínky pro zřízení české střední školy ve 

městě s výraznou většinou německého obyva-
telstva byly vytvořeny až vznikem samostatného 
Československa v říjnu 1918 a podnět podpořil 
Národní výbor a starostové čtrnácti českých obcí 
v okolí. Jelikož jedinou střední školou v regionu 
bylo české gymnázium v Zábřehu, očekávalo se, 
že vhodným typem další střední školy bude reál-
ka, tedy škola s technickým zaměřením. Z reálky 
bylo také lepší uplatnění v praxi pro ty, kteří ne-
pokračovali ve studiu na vysoké škole. Studium 
na ní bylo navíc ve srovnání s gymnáziem o rok 
kratší. Reálka byla povolena výnosem z 12. září 
1919 a jejím řízením byl pověřen Ladislav Fiala.
Počátky reálky byly obtížné, protože pro nedo-
statek vhodných prostor byla škola umístěna do 
německého ústavu pro hluchoněmé děti. Ještě 
v témže roce se však stěhuje, tentokráte do zem-
ské donucovací pracovny, tzv. robotárny, v jejíchž 
prostorách se vyučovalo až do postavení nové 
budovy. První léta provozu školy jsou provázena 
množstvím problémů. Byl všeobecný nedostatek 
profesorů a do města s německou většinou se ni-

Ples SRPŠ v roce 1956.  Foto: archiv
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kdo nehlásil. Přes trvalé potíže se škola ve městě 
zabydlela a stala se oporou české menšiny.

S výstavbou nové budovy se začalo v roce 
1928 a slavnostní předání proběhlo v květnu 
1931 za účasti zástupců ministerstva školství, 
zemských úřadů a široké veřejnosti. Slavnost 
doprovázelo odhalení busty T.G. Masaryka, jež 
byla umístěna mezi školu a ředitelský domek.
Na konci dvacátých let je rovněž prosazena změna 
typu školy, vzniká reálné gymnázium, které bylo 
univerzálnější a v této době veřejností žádanější. 

V meziválečném období žila škola bohatým stu-
dentským životem. Studenti byli aktivní ve sportu, 
pořádali akademie a vytvořil se i divadelní kroužek. 
Tradičním vrcholem se staly studentské Majálesy, 
střídavě konané na Bludovečku a na školním dvoře.
Osud školy tragicky poznamenaly mnichovské 
události. Gymnázium bylo zlikvidováno a budo-
vu školy převzala vyšší dívčí a obchodní německá 
škola.

Po osvobození města v květnu 1945 se v Šum-
perku rychle zvyšuje počet Čechů a vracejí se 
i někteří členové profesorského sboru. V krátkém 

období poválečné demokracie škola navazuje na 
předmnichovské tradice, hned v prvním roce je 
možné otevřít všech osm tříd reálného gymná-
zia.

Únor 1948 zahájil novou etapu, která je po-
znamenaná mnoha zásahy do školského sys-
tému, jež vedly ke snižování celkové úrovně 
středních škol. Místo snahy o zkvalitnění výuky 
se prosazuje názor priority dělnických povo-
lání, což má negativní dopad na celkový ráz 
školy. Krize gymnázia vrcholí ve školním roce 
1951-52, kdy se počet tříd snižuje na čtyři.
V průběhu 60. let se zvolna mění atmosféra školy, 
ta je však po okupaci v srpnu 1968 vystřídána ob-
dobím normalizace. Hlavním problémem se nyní 
stává nedostatek místností. Neúnosná situace je 
řešena přístavbou nové budovy, na kterou nava-
zuje renovace původní školy.

Listopadem 1989 byla zahájena nová kapito-
la, škola modernizuje své zařízení a gymnázium 
postupně přechází na osmiletý cyklus se všeobec-
ným zaměřením, který odpovídá tradicím reálné-
ho gymnázia. Převzato z www.gymspk.cz

Sportovní zázemí Gymnázia prošlo radikální proměnou. Dokazují to snímky interiéru tělocvičny v mi-
nulosti a dnešní moderní haly.  Foto: archiv

NA ZÁMKU SE PŘEDSTAVUJE SVĚT OČIMA DĚTÍ

Půvabný zámek ve Velkých Losinách nabízí 
výstavu výtvarných prací žáků Základní školy 
a střední školy Pomněnka o.p.s. v Šumperku. Svět 
očima dětí z Pomněnky mohou zájemci poznat 
z výrobků různých výtvarných technik - z obra-

zů, keramiky, batiky a dalších. Výstava, která pů-
sobí barevně a různorodě a dýchá tvůrčí invencí 
učitelů školy, je k vidění v měsících září a říjnu 
v prostorách kolem pokladny velkolosinského 
zámku. Všichni jste srdečně zváni! -pm-
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AVÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY PŘIPOMENE KONCERT MORAVSKÉ 
FILHARMONIE A VIOLONCELLISTY TOMÁŠE JAMNÍKA

Výročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost připo-
mene během slavnostního koncertu Moravské fi lharmonie Olomouc a vynikajícího violoncellis-

ty Tomáše Jamníka, jenž bude poctou Antonínu Dvořákovi. Pod taktovkou šéfdirigenta Petra Vron-
ského nabídne v pondělí 26. října v 19.30 hodin ve velkém sále Domu kultury jeden z nejstarších 
symfonických ansámblů u nás Symfonii č. 9 e moll „Novosvětská“. Koncert pořádají v rámci cyklu 
Klasika Viva, kterou zaštiťuje Agentura J+D Romana Janků, Město Šumperk a místní Dům kultury, 
fi nančně ho podpořil Olomoucký kraj. Vstupenky si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultu-
ry Šumperk a v Regionálním a městském informačním centru.

Moravská fi lharmonie byla založena v roce 
1945 a patří k předním a nejstarším symfonickým 
orchestrům v České republice. Sídlí v Olomouci, 
v historické metropoli Moravy, která je centrem 
Olomouckého kraje.

V čele Moravské fi lharmonie stály význam-
né osobnosti české hudební kultury, za jejím 
dirigentským pultem se střídali přední světoví 
dirigenti, např. Lord Yehudi Menuhin, Václav 
Neumann, Libor Pešek, Vladimír Válek a další. 
Jejími hosty byli významní sólisté, např. S. Rich-
ter, I. Oistrach. G. Kremer, S. Ishikawa, P. Four-
nier, J. Suk, V. Hudeček, E. Indjic, J. Carreras, 
A. Baltsa, J. Cura a mnoho dalších.

Během svého působení si Moravská fi lharmonie 

vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý reper-
toár, jenž zahrnuje vedle české hudby také skladby 
klasiků evropské orchestrální tvorby 19. a 20. století. 
Je samozřejmé, že patří k autentickým interpretům 
klasiků české národní hudební kultury - A. Dvořá-
ka, B. Smetany, L. Janáčka a B. Martinů. Filharmonie 
také intenzívně propaguje soudobou českou i světo-
vou hudební tvorbu, o čemž svědčí premiéry stovky 
skladeb soudobých skladatelů. V posledních letech 
se Moravská fi lharmonie specializuje na nahrávky 
současné světové hudby.

Moravská fi lharmonie s velkým ohlasem vystu-
povala v převážné většině evropských států a  zú-
častnila se významných mezinárodních hudebních 
festivalů v České republice i v zahraničí. Podílí se 

Moravská fi lharmonie Olomouc se představí v Šumperku v pondělí 26. října.  Foto: archiv
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rovněž na organizaci uměleckého a koncertního 
života v Olomouci. Je organizátorem a pořadatelem 
mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova 
Olomouc a Mezinárodního varhanního festivalu. 
Pravidelně pořádá i Mezinárodní dirigentské kurzy.

Petr Vronský, původně velmi úspěšný houslis-
ta (vítěz soutěže Beethovenův Hradec 1964) začal 
svou dirigentskou dráhu v r. 1971 v plzeňské opeře, 
odkud přešel do Ústí nad Labem jako šéf operního 
souboru. Pro jeho umělecký rozvoj byly rozhodující 
úspěchy v dirigentských soutěžích v Praze (1970), ve 
francouzském Besanconu (1971) a v Berlíně, v sou-
těži H. von Karajana (1973). V roce 1978 se stal di-
rigentem a v letech 1983-1991 šéfdirigentem Státní 
fi lharmonie Brno, se kterou hostoval v mnoha ze-
mích Evropy, v USA a v Japonsku. V době svého br-
něnského působení se věnoval pedagogické činnosti 
na JAMU. V období 2002-2005 byl šéfdirigentem 
Janáčkovy fi lharmonie Ostrava a od září roku 2005 
se stal čestným šéfdirigentem Moravské fi lharmonie 
Olomouc a působí jako docent oboru dirigování  na 
hudební fakultě pražské AMU. 

Petr Vronský je pravidelně zván k předním or-
chestrům celého světa, spolupracuje rovněž s nej-
lepšími orchestry (Česká fi lharmonie, Symfonický 
orchestr FOK, Státní fi lharmonie Brno, SOČR) 
a operními scénami u nás (Národní divadlo Praha, 
Státní opera Praha, Janáčkova opera Brno, Divadlo 
J.K. Tyla Plzeň) i v zahraničí (Kammeroper Wien, 
Dance Th eatre Haag). Jeho repertoár zahrnuje přes 
dvě stě klasických, moderních, operních a symfo-
nických děl. Je považován za všestranného dirigenta 
širokého záběru s mimořádným temperamentem 
a citem pro interpretaci.

Tomáš Jamník (1985) již v devíti letech získal 
druhou cenu na Heranově mezinárodní violon-
cellové soutěži a stejné ocenění obdržel i v letech 
1996 a 1997. Dvakrát zvítězil v celostátní soutěži 
Prague Junior Note (1995 a 1999) a dostal zvláštní 
cenu poroty za interpretaci díla Davida Poppera 
a cenu Českého hudebního fondu za nejlepší pro-
vedení skladby Bohuslava Martinů. V roce 2000 se 
úspěšně zúčastnil mezinárodní soutěže v rakous-
kém Liezenu (2. cena) a národního kola rozhlaso-
vé soutěže Concertino Praga (1. cena).

Pro začátek jeho umělecké dráhy byla rozhodu-
jící spolupráce s Pražským studentským orchest-
rem. Prvního výrazného úspěchu dosáhl v dubnu 

2001, kdy se stal absolutním vítězem na meziná-
rodní Heranově violoncellové soutěži a současně 
obdržel několik dalších cen - Cenu Nadace Bohu-
slava Martinů, Cenu EMCY a Cenu Editio Bären-
reiter. V následujícím roce získal první cenu na 
Soutěžní přehlídce konzervatoří 2002 v Teplicích. 
V roce 2003 se stal vítězem interpretační soutě-
že Nadace Bohuslava Martinů a současně získal 
Cenu za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Mar-
tinů. Jeho největším dosavadním úspěchem je titul 
laureáta 58. mezinárodní hudební soutěže Pražské 
jaro 2006, na které získal 2. cenu (první nebyla 
udělena) i spoustu dalších ocenění.

Po úspěchu na Pražském jaru se Tomáš Jamník 
v následující sezoně představil na mnoha koncert-
ních pódiích za doprovodu významných orchestrů 
či za doprovodu klavíristy Ivo Kahánka. Vrcholem 
byl recitál v Sukově síni na základě pozvání České-
ho spolku pro komorní hudbu, sólový recitál v ně-
meckém Ludwigshafenu v BASF center a vystou-
pení na prestižním festivalu Pražské jaro 2007.

Často účinkuje na různých koncertech a fes-
tivalech u nás i v zahraničí. V roce 2007 nato-
čil společně s Ivo Kahánkem své debutové CD 
s díly Janáčka, Martinů a Kabeláče pro fi rmu 
Supraphon Music, v témže roce mu hudební vy-
davatelství Supraphon Music nabídlo exkluzivní 
smlouvu dlouhodobějšího charakteru. Něko-
likrát zrealizoval nahrávky pro Český rozhlas. 
Kromě sólové dráhy se Tomáš Jamník věnuje ko-
morní hře. Jako člen souboru Trio Concertino 
(Jan Fišer - housle, Ivo Kahánek - klavír) vyhrál 
v prosinci 2004 první cenu na soutěži Nadace 
Bohuslava Martinů. Mimo to získal tento soubor 
prestižní Cenu Českého spolku za rok 2006.

Tomáš Jamník začal hrát na violoncello v pěti 
letech u prof. Mirko Škampy, později pokračoval 
ve studiu na hudebním Gymnáziu Jana Nerudy 
v Praze. Během bakalářského studia na Hudební 
fakultě Akademie múzických umění v Praze získal 
v roce 2006 Cenu Josefa Hlávky určenou nejlepším 
studentům vysokých škol v České republice a v ro-
ce 2007 Cenu děkana HAMU za úspěšnou repre-
zentaci školy doma i v zahraničí. V současné době 
pokračuje v magisterském studiu u prof. Josefa 
Chuchro na HAMU v Praze a zároveň byl přijat na 
vysokou školu v Berlíně, kde studuje u prof. Jens 
Petera Maintze. redakce
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ERODÍ SE KNIHA O SPORTOVNÍM DĚNÍ VE MĚSTĚ

Šumperk bude patřit mezi města, která prostřednictvím publikace mapují historii i současnost 
svého sportovního dění. Ambiciózní projekt, který loni rozjela skupina místních sportovních od-

borníků a nadšenců, se pomalu blíží k cílové rovince. Sedmisetstránková kniha by měla vyjít začát-
kem příštího roku. Málo měst má tak bohatou sportovní historii i současnost, málokde se narodilo 
či se svou činností prezentovalo tolik sportovních veličin jako v Šumperku. Jen abecední seznam 
sportovních odvětví, která zde fungovala či fungují, je téměř nekonečný. To vše naznačuje, že vy-
dání publikace mapující minulou i současnou tvář šumperského sportu představuje pořádně tvrdý 
oříšek. Rozlousknout se ho snaží kolektiv autorů z řad sportovců a historiků, a nechybí ani zapálená 
knihovnice.

Duchovním „otcem“ zajímavé myšlenky je Li-
bor Dvořáček, který má na svém kontě publikaci 
mapující dění v šumperském basketbalu. „Libor 
Dvořáček oslovil již před dvěma lety starostu 
Zdeňka Brože, kterému se nápad vydání kni-
hy velmi líbil. Současně doporučil obrátit se na 
republikového místopředsedu a okresního šéfa 
Českého svazu tělesné výchovy Vladimíra Šimíč-
ka, aby dodal seznam sportů a pomohl vytipovat 
lidi, kteří budou ochotni zpracovat jednotlivé ka-
pitoly,“ připomněl chvíle, jež předcházely vzniku 
publikace, historik Drahomír Polách, podle ně-
hož je Šumperk z hlediska sportu českým uni-
kátem. Dosud se totiž podařilo zmapovat na pět 
desítek nejrůznějších sportovních aktivit. Nej-
starší „vlaštovkou“ přitom je střelecký měšťanský 
spolek, jehož historie sahá do 17. století.

Kniha bude s největší pravděpodobností roz-
dělená do tří kapitol. Ta první se bude věnovat 
německému sportu do roku 1945. „O perličky 
z tohoto období skutečně není nouze. Za zmínku 
stojí sportovní soutěž hasičů ve třicátých letech, 
která byla velmi populární. Na kluzišti za „hasi-
čárnou“ soupeřila družstva Šumperka a okolních 
obcí oděná pouze do plavek a přileb a snažila se 
stříkačkou dopravit obrovský míč do sítě soupe-
řů. Díky krenišovskému rodáku Gerhardu Wa-
nitschekovi máme i fotografi e,“ uvedl historik. 
Zajímavým sportovním odvětvím bylo podle něj 
v tehdejším Šumperku letectví. Prameny hovoří 
o tom, že 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 dvanácti ki-
lometrech letu u školy v Petrově. Druhý den pak 
uletěl asi třiadvacet kilometrů a po patnácti mi-

nutách dosedl do řepného pole poblíž Nových 
Domků. Schuster později údajně držel několik 
československých rekordů v délce létání. Zajíma-
vou postavou byl podle Polácha rovněž student 
místního Gymnázia Hans Nibel, pozdější šéf-
konstruktér fi rmy Mercedes, kterého Adolf Hit-
ler pověřil výrobou závodního vozu Mercedes 
125, jenž vyhrával tehdejší evropská mistrovství.

„Mnozí možná ani netuší, že Šumperk hrál 
první fotbalový zápas na Moravě a ve Slezsku, 
který dokládají prameny. Místní turnerský spolek 
totiž v červnu roku 1890 sehrál utkání na župní 
slavnosti v Litovli a poté na moravsko-slezské 
župní slavnosti v Brně. Zmínky o Spartě a Slavii 
se přitom objevují až o tři roky později,“ prozra-
dil s hrdostí Polách a dodal, že první opravdový 
fotbalový klub vznikl v roce 1910 a nesl název 

Wasserstrahlball je málo známá a patrně již zapo-
menutá sportovní disciplína, kterou hrávali hasi-
či, a volně přeložený název znamená „hra míčem 
vodním střikem“. Snímek, který poskytl G. Wanits-
chek, zachycuje vikýřovické hasiče, kteří bývali 
ve 30. letech soupeři šumperských a temenických 
hasičů. 
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Šumperk, který v roce 1936 usiloval o postup do 
celonárodní ligy.

V pořadí druhá kapitola knihy by měla mapo-
vat historii českého sportu do roku 1938. „Ma-
teriálu se bohužel příliš nedochovalo, vycházíme 
hlavně z článků Viléma Nezbedy. Zajímavý byl 
z tohoto pohledu Sokol, který vznikl v roce 1921 
a o sedmnáct let později byla jeho činnost násil-
ně ukončena,“ podotkl historik.

Naopak na sport velmi bohaté je v Šumperku 
období po roce 1945. „Fenoménem je samozřej-
mě fotbal a hokej, ale škála sportů je neuvěři-
telně široká,“ zdůraznil Polách. Mimořádnými 
úspěchy se podle něj mohou pochlubit atleti 
a gymnasté. V této souvislosti možná málokdo 
ví, že před Olympijskými hrami v Tokiu v ro-
ce 1964 trénovali v šumperské hale, jež patřila 
k nejmodernějším v republice, československé 
národní špičky. „Z poválečného období nám 
bohužel chybějí údaje o některých klubech, jež 
v padesátých letech krátce existovaly v rámci 
Tělovýchovné jednoty. Jde například o Spartak 
a počátky Baníku, téměř minimum informací 
máme i o TJ Mez, Svazarmu města či oddílech 
Střední technické zemědělské školy. Chybí nám 
rovněž fotodokumentace ke skokanskému můst-
ku v Kotli,“ posteskl si historik. Autoři publikace 
by tak podle něj uvítali pomoc veřejnosti. „Po-
kud někdo může poskytnout informace či sním-
ky k tomuto období, budeme mu velice vděční,“ 
dodal Polách.

Publikace Šumperk - město sportu by měla 
spatřit světlo světa začátkem příštího roku. 
V grafi cké úpravě místní fi rmy Janda Design ji 
město vydá v nákladu tisíc kusů. Z. Kvapilová

Máte doma staré sportovní 
fotografi e? Můžete poskytnout 

informace o sportu? 

Z článku Z. Kvapilové „Rodí se kniha o spor-
tovním dění ve městě“ vyplývá, že zpracovatelům 
scházejí fotografi e a informace zejména ze 40. až 
60. let. Možná, že někteří z vás máte doma fotogra-
fi e sportovních zařízení, případně snímky se spor-
tovní tematikou, na nichž jsou třeba vaši blízcí.

Scházejí nám například fotografi e fotbalového 
hřiště, které se nacházelo na Benátkách a před 
2. světovou válkou u něj byla i cyklistická dráha 
(v roce 1950 ho získaly Jesenické pily na rozšíření 
závodu). První cyklistická dráha byla vybudová-
na v Šumperku již v roce 1898 za dnešní „hasi-
čárnou“ - její fotografe by byla unikátem. Další 
sportovní hřiště bylo za Kaufl andem, které si 
v roce 1932 vybudoval německý křesťanský tur-
nerský spolek - později sloužilo jako tréninkové 
hřiště Dukly Šumperk. V roce 1936 si otevřel 
hřiště někde v prostoru dnešních Sadů B. Marti-
nů (pod Kaufl andem) Německý sportovní spolek 
- hřiště patrně zaniklo těsně po roce 1945. Schází 
nám také snímek nejstaršího šumperského hřiš-
tě (vzniklo již v roce 1863), které se nacházelo 
u potoka v dolní části Okružní ulice. Nemáme 
fotografi i temenického hřiště - poblíž restaura-
ce U Zeleného stromu, uvítali bychom celkový 
pohled na stadion Na střelnici a také na Tyršovo 
cvičiště, které pozdější podobu s dvěma nekrytý-
mi tribunami získalo až na počátku roku 1948, 
po válce bylo značně zdevastováno.

 Nemá někdo z vás foto kluziště, které se na-
cházelo za „hasičárnou“, případně snímek klu-
ziště, které bylo vybudováno někdy na přelomu 
40. a 50. let za stadionem Na střelnici? V mezi-
válečném období bylo kluziště také na tenisovém 
dvorci u Tyršova cvičiště. Co skokanský můstek 
v prostoru Kotle? Malý můstek byl vybudován 
několika nadšenci v lesoparku na konci ulice Bří 
Čapků. Je možné, že by nikdy nikdo nevyfoto-
grafoval skokanský můstek na Červenohorském 

Tento krásný můstek si postavili šumperští lyžaři 
v Koutech-Aníně v roce 1928. 
 Foto převzato z Mein Heimatbote 1/2009
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Rsedle, který byl otevřen 23.2. 1961 a mladý J. Raš-

ka na něm vytvořil rekord 56,5 m a porazil mimo 
jiné Hubače? 

V roce 1948 byly se Sokolem sloučeny Dělnická 
tělovýchovná jednota, Orel, ZK Železničáři a ZK 
Diamant, o jejichž poválečné činnosti nemáme 
prakticky žádné zprávy. Kolem let 1951-1952 
měly sportovní kluby např. Jesenické pily, Česko-
slovenské stavební závody, textilní závody (jedno-
ty Henap, Atlas), Krajská silniční správa, později 
Pracovní zálohy. V roce 1953 vznikly Dobrovolné 
sportovní organizace (DSO), což byly závodní 
tělovýchovné jednoty, jež dostaly různé názvy 
podle druhu výroby - např. Jiskra byl Moravolen, 
Spartak MEZ. Tak vznikly v Šumperku dále Ta-
tran, Slovan, Dynamo, Rudá hvězda, Slavoj, Slo-
van. Přestože tyto jednoty existovaly jen krátce, 
rádi bychom o nich přinesli alespoň základní in-
formace - např. jaké sporty pěstovaly, kdo v nich 
působil, kde měly svoji základnu a podobně - 

o možné fotodokumentaci nemluvě. V roce 1962 
vznikla TJ MEZ - údajů je zatím jen málo, stejně 
tak o TJ SZTŠ (zemědělská škola). Zpracovánu 
máme historii temenického Svazarmu, scházejí 
nám však údaje o městské organizaci.

Zpracovatelé jsou si vědomi toho, že se jim vy-
čerpávajícím způsobem zachytit historii šumper-
ského sportu nemůže podařit. Máme však snahu, 
aby mezer v informacích bylo co nejméně. Mimo-
chodem, ragby se v Šumperku sice nikdy závod-
ně nehrálo, nicméně víte, že se zde v letech 1973 
a 1974 hrála mezistátní utkání a zápas se silným 
Rumunskem přenášela Čs. televize? Že by si nikdo 
z 1500 diváků tehdy nepořídil nějaký snímek? 

Pokud máte fotografi e, případně nějaké in-
formace a hodláte nám je poskytnout, může-
te kontaktovat L. Dvořáčka, tel.č. 583 212 108, 
731 853 163, D. Polácha, tel.č. 733 211 644, po-
lach.d@email.cz, případně mluvčí MěÚ Šumperk 
A. Jahnovou, tel.č. 583 388 606.  -polách-

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 1. října od 14 hodin     
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Pátek 9. října od 14 hodin     
Zábavné odpoledne pro důchodce (dříve v Ka-
várničce pro seniory)
Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 40 Kč

Úterý 13. října od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů  

Čtvrtek 15. října od 14 hodin    
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Tři „K“.  Vstupné  40 Kč

Čtvrtek 22. října od 14 hodin     
Setkání členů Městského svazu DIA
Hrají Vašek a Petr.  Vstupné 50 Kč

Úterý 27. října od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 

Čtvrtek 29. října od 14 hodin     
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

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

Každou středu vždy od 14.30 do 16.30 hodin
Mateřské centrum

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

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu zve na výstavu
Kresba, malba, plakátová tvorba

Nejnovější prezentace studentů nynějšího čtvrtého ročníku výtvarných oborů VOŠ a SPŠ Šumperk
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OKRESNÍHO ARCHIVU JSOU K VIDĚNÍ DO POLOVINY ŘÍJNA
Státní okresní archiv v ulici Bří Čapků připravil 

na září a říjen výstavu „Nově zrestaurované listi-
ny okresního archivu“. Listiny, z nichž  nejstarší 
pochází z roku 1411, byly během let 2007-2009 
odborně zrestaurovány v restaurátorských díl-
nách Zemského archivu v Opavě. Kromě mno-
hých jiných listin mohou návštěvníci zhlédnout 
naši nejznámější a nejhezčí listinu - privilegium 
císaře Ferdinanda I. z 23. dubna 1562, kterým 
přijímá město Šumperk do královské komory, 
nebo nejstarší šumperskou listinu z 19. května 
1438, která mimo jiné potvrzuje, že ves Temeni-
ce vždy patřila a patří městu Šumperku.

Výstava je doplněna dokumentačními foto-
grafi emi, které mapují  práci restaurátorů při 

konzervování šumperských listin a pečetí, a fo-
tografi emi zrestaurovaných pečetí. Návštěvník 
se tak seznámí i se základy sfragistiky (nauka 
o pečetích). Vzhledem k tomu, že listiny nesmě-
jí být dlouhodobě vystaveny světlu a musejí být 
uchovávány při stálé vlhkosti a teplotě, budou 
jejich originály vystaveny pouze do 16. října, 
v následujících letech budou zájemcům o jejich 
studium předkládány pouze nafocené na mikro-
fi 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

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

Německý Lawntenisový klub (LTK) Šumperk 
byl založen v roce 1894 (přesné datum není 
známo) a u jeho zrodu stáli zejména přední 
šumperští měšťané a podnikatelé, např. dr. Gus-
tav Löw, lékárník Josef Paul a továrník Karel 
Oberleithner. Díky peněžním příspěvkům, 
podporám a darům se jim téhož roku podařilo 
vybudovat na velké zahradě Josefa Kaspara (za 
dnešním domem v Nemocniční ulici č. 5) dva 
tenisové dvorce, později doplněné o zahradní 
pavilon.

Patrně první opravdový tenisový turnaj se 
hrál až v roce 1908. Při příležitosti třicátých 
oslav své existence uspořádal LTK ve dnech 
14. až 17. srpna 1924 první velký tenisový tur-
naj, který Německý lawntenisový svaz v ČSR 
zařadil do přeboru severní Moravy. Do soutěže 
se přihlásilo 168 tenistů a tenistek z celé Mora-
vy a Slezska, přijeli dokonce i hráči z dnešních 
Glucholaz. Ukázalo se, že pouhé dva kurty na 
pořádání takových turnajů již nestačí, navíc ak-
tivita klubu rostla a tenisový areál nepokrýval 
ani potřeby neustále se zvyšujícího počtu no-
vých členů LTK.

Předválečný záměr o vytvoření dalších kurtů 
byl nakonec zamítnut a klub se rozhodl postavit 

nový tenisový areál s třemi kurty „na zeleném 
drnu“, na pozemcích rodiny Chiari u dnešní 
Nemocniční ulice, tedy v místech, kde se te-
nis hraje dodnes. Stavba dvorců byla zahájena 
2. listopadu 1925 a slavnostní otevření proběhlo 
25. května 1926. V říjnu 1926 vytvořil šumper-
ský stavitel Ing. Friedrich Jahn projekt na novou 
klubovnu, která byla po výstavbě předána do 
užívání 11. června 1927. Na svou dobu se jed-
nalo o přepychové zařízení. Klubovna měla dvě 
samostatné šatny se sprchami a splachovacími 
záchody, v přízemí byla otevřená veranda a v pa-
tře prostorná terasa s výhledem na dvorce a vr-
choly Jeseníků, v zadní části byl byt pro kustoda 
s jedním podsklepeným pokojem a kuchyní.

Nový areál patřil k nejkrásnějším tenisovým 
stánkům v celé republice.  Patrně poslední zá-
pas pod hlavičkou LTK sehráli němečtí tenisté 
v Opavě na konci června 1939. Již v roce 1945 
získal dvorce SK Šumperk, později Lokomoti-
va... Dvorce byly dále rozšiřovány a přestavěna 
byla i původní klubovna. Ale to je již jiná, velmi 
slavná historie šumperského tenisu, kterou pro 
knihu o šumperském sportu skvěle zpracoval 
Vladimír Paštika. Kniha by měla vyjít asi v úno-
ru 2010.  -ách-
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Původní klubovna Lawntenisového klubu Šumperk asi v roce 1935. Do připravované knihy o historii 
šumperského sportu ji zapůjčil P. Možný.  Nové foto J. Pavlíček 2009
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ČESKÁ MÉDIA VELEBÍ STÍNOVÝ KLIP

Pořádný rozruch vzbudil v posledních týdnech zatím poslední videoklip šumperské hudební sku-
piny O5&Radeček. České noviny se pozastavují nad originálním pojetí klipu i nad úspěchem, 

který vyvolal, neboť video patří k nejsledovanějším v TV i na internetu.

Zatímco hudební magazín Report píše o kli-
pu k písni Máš mě na svědomí jako o originální 
stínohře s nečekanou vizualizací, deník Blesk šel 
s chválou ještě dál a rovnou klip označil za ge-  
niální dílo světové úrovně. Za úspěchem hudeb-
ního videa přitom stojí mladí tvůrci ze Šumper-
ka, fi lmový střihač Jakub Hlavsa a student FAMU 
Martin Polách. „Při realizaci natáčení jsme měli 
volnou ruku, Radečci nám do ničeho nemluvili 
a taková práce se pak dělá dobře. Klip jsme pojali 

jako bojkot současných líbivých prezentací kapel 
a naprosto jsme potlačili postavy členů kapely,“ 
uvedl kameraman Martin Polách.

Nové album skupiny O5&Radeček vyjde za-
čátkem října a vedle dalších patnácti nových 
písní na ní posluchači najdou zmiňovaný hit 
Máš mě na svědomí, který se v létě 2009 usadil 
na dvanáct týdnů v ofi ciálním žebříčku hranosti 
Ifpi Top 20 cz. Nové skladby přitom představují 
O5&Radeček již od června na festivalech.  -op-

PUTOVÁNÍ ŠUMPERSKÉ SCHOLY S PĚTI JANY 
ANEB PODĚKOVÁNÍ ZA DAR UMĚNÍ

„Kde je láska k umění, tam je i láska k lidem.“ Tato parafráze na Hippokratův výrok mne 
provázela během cesty smíšeného pěveckého sboru Scholy od sv. Jana Křtitele po Švýcarsku 

a Itálii. Tentokrát nešlo jen o obyčejné koncertní turné, ale i o naplnění poslání, o které jsme byli 
požádáni Besedou Slovan v Ženevě, Klubem Jana Zajíce a Jana Palacha v Curychu a Svazem spolků 
Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Náš sbor měl hudebně doprovázet jejich několikadenní slavnostní 
setkávání věnované čtyřem významným českým Janům.

Když spojíme jména Jana Husa, Jana Masary-
ka, Jana Palacha a Jana Zajíce, dostaneme zdánlivě 
nesourodý řetězec jmen. Všechna však patří mu-
žům, kteří jsou symbolem oddanosti pravdě, spra-
vedlnosti a svobodě. I pátý Jan - Jan Křtitel, hlavní 
patron naší farnosti - má svým bojem za pravdu ke 
zmíněným čtyřem Janům blízko, a tak naše putová-
ní bylo spojené i s jeho jménem.

4. července vyrazil náš sbor do Kostnice, města, 
o němž je všeobecně známo, že jím prochází hrani-
ce mezi Německem a Švýcarskem, města, ve kterém 
v letech 1414-1418 probíhal koncil. Ač řešil přede-
vším papežské schizma, pro český národ je tento 
koncil nejvíce spojen s upálením Jana Husa 6. čer-
vence 1415. Vzpomínce na dílo pražského rektora 
odmítajícího přiznat nejvyšší autoritu komukoliv 
jinému než Bohu byly převážně věnovány první dva 
dny našeho putování. 

Neděle 5. července začala prohlídkou stálé ex-
pozice o díle a smrti církevního reformátora v Hu-
sově muzeu. Před polednem jsme se přesunuli do 

Münsterské katedrály, kde téměř před šesti sty lety 
probíhal Kostnický sněm. Úžasná akustika chrámu 
nám pomohla k  uvolněnému zpěvu, jenž prostu-
poval chrám i v nejjemnějších piánech. Po boho-
službě jsme se měli přemístit k Husovu památníku 
v Kostnici, který stojí v podobě velkého kamene na 
místě upálení Mistra Jana. Slibovaný kousek cesty se 
však změnil v maraton po Kostnici, takže jsme sotva 
stíhali začátek slavnosti. Zazpívali jsme některé cho-
rály z bratrských kancionálů, a protože na stejném 
místě měli zrovna setkání představitelé Sokolské 
župy švýcarské, přidali jsme i sokolskou hymnu 
„Šestého července na strahovských hradbách“. Po 
ceremoniálu nás autobus převezl do městečka Ve-
vey na břehu Ženevského jezera. Za velké bouřky 
probíhalo setkání na počest dvou novodobých obětí 
boje za svobodu - Jana Palacha a Jana Zajíce. Bylo až 
dojemné, jaké úctě se ve Švýcarsku oba mučedníci 
těší. Zde jsme se setkali s naším bývalým šumper-
ským starostou Petrem Krillem, mnoha církevními 
hodnostáři a prof. Janem Švejnarem, který po slav-
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mi vyfotil. Ještě chvíli jsme postáli  mezi horskými 
velikány a pak už uháněli do Ženevy.

Ženevu jsme nalezli zcela v atmosféře oslav 
500. výročí narození Jana Kalvína. Proto jsme i den 
zahájili zpíváním u Zdi reformace v Parc des Basti-
ons. Jedná se monument, na kterém jsou vyobrazeni 
všichni velcí reformátoři. V pravé poledne 6. čer-
vence jsme už opět zpívali - tentokrát u pomníku 
Jana Masaryka, prvního prezidenta Světové federa-
ce sdružení pro Spojené národy, českého ministra 
zahraničí, který tak nešťastně zahynul na dlažbě pod 
okny své pracovny. Místo oběda jsme byli pozváni 
na recepci pořádanou velvyslancem a vedoucím 
Stálé mise ČR při OSN Tomášem Husákem v jeho 
rezidenci. Atmosféra byla uvolněná a jako stvořená 
pro zpěv českých a moravských lidových písní, kte-
ré se nesly do ulic a parků města. Naše zpívání však 
ještě nekončilo. Přesunuli jsme se  do Temple de 
Plaipalais, ve kterém probíhal vzpomínkový večer 
s konferencí na téma „Tvůrci a nositelé národních 
a evropských tradic a národní identity“. Jednotli-
vé referáty jsme opět prokládali zpěvy husitských 
a bratrských chorálů. Po proslovech významných 
představitelů českého státu, švýcarských profesorů 
a protestantských teologů jsme odzpívali koncert 
z našeho kmenového repertoáru. Velmi pozorné 
posluchačstvo a hřejivá atmosféra nám pomohly 
překonat velké horko v kostele. Po skončení koncer-
tu však nebylo zpěvu dost a na přání krajanů jsme 
se opět pustili do zpěvu lidových písní. Postupně se 
k nám přidali i prof. Švejnar se svou sestrou. Udivilo 
nás, kolik písní znají, a kde jsme už nevzpomně-
li dalších slok, oni dva zpívali dále. Ale nebyli to jen 
oni dva, kteří byli hrdi na české kulturní dědictví 
a těšilo je, že ve švýcarském kostele mohou slyšet 
právě písničky české.

Úterý 7. července byl „odpočinkový“ den. Zpíva-
lo se jen dopoledne v Evropském centru světových 
církví v Ženevě. Ranní ekumenické modlitby jsme 
doprovodili zpěvem „Afriky“ - mše zkomponované 
na liturgický text v latině, angličtině a svahilštině. 
A odpoledne už hurá do francouzského Chamonix. 
Obloha se zatáhla a mírně mrholilo, přesto naše vý-
prava vyjela lanovkou blíže k vrcholu Mont Blancu. 
Večer jsme se vrátili do Ženevy a ulehli ke spánku ve 
švýcarském atomovém krytu. Přísně mužsko-žen-
sky oddělené ložnice nám byly domovem sice velmi 

stísněným, ale vychovávajícím nás k vzájemné tole-
ranci a ohleduplnosti. 

8. červenec směřoval ke koncertu v Bergamu. 
Tajně jsme doufali, že autobus bezchybně bude příst 
svou motorovou píseň a my ještě stihneme výlet 
horským vláčkem do Zermattu pod Matterhornem. 
Podařilo se. V úpatí této obdivuhodné a respekt 
budící hory jsme se rozdělili do několika skupinek 
a každá se podle svého gusta vydala na různé kopce 
v okolí, hlavně však blíže k vrcholu. Jako zázrakem 
jsme se všichni sešli ve stejný čas, sedli do našeho 
pojízdného domova a uháněli do kamenného uni-
verzitního města. Večerní koncert jsme stihli oprav-
du na poslední chvíli a prakticky přímo z autobusu 
jsme nastoupili ke zpívání. Po celý koncert v kostele 
Santi Alessandro e Vincenzo in Ponteranica jsem 
pozoroval paní v první řadě, která nadšeně opako-
vala některé pojmy našeho průvodního slova. Svítilo 
jí v očích a já jsem cítil, že i kdybychom zpívali jen 
pro ni, byl by to krásný koncert. Asi se opravdu lí-
bil - soudě podle vřelého potlesku a bohaté večeře 
o několika chodech. Ke spánku jsme ulehli v teolo-
gickém semináři. 

Ve čtvrtek 9. července jsme (po ránu osloveni 
kamennou krásou Bergama) zamířili do italského 
horského údolí Val di Sole a ještě odpoledne nás při 
túře pohladila krása alpských velikánů a jednoho 
z tamějších vodopádů. 

Pátek 10. července jsme věnovali jen horám. Kaž-
dý se (podle svých sil) vypravil na různě vzdálená 
místa tohoto překrásného údolí, někteří až k horské 
chatě ve výšce 2500 n.m. Večer jsme se spolehlivě 
sešli a převlékli se do společenského oblečení, aby-
chom strávili společný večer s mužským sborem 
Coro Santa Lucia di Magras, který zpíval před dvě-
ma roky v Šumperku na Mezinárodním festivalu 
duchovní vokální hudby. Hostitelé se nám věnovali 
s obrovskou pečlivostí a připravili nám úplné hody 
dobrůtek, jež chystali před našima očima. Večer 
plný  italských a českých skladeb jsme zakončili 
společným zpěvem moravského skladatele Jiřího 
Pavlici Pater noster a italské sborové hymny Signore 
delle cime. 

Poslední den našeho putování už jsme strávili jen 
na cestě domů. Začal jsem tento článek Hippokrato-
vou parafrází. Jeho výrok na naší cestě došel naplně-
ní. Všude a každým jsme byli velmi vroucně vítáni. 
Umění opravdu otevírá lidská srdce.   Vít Rozehnal
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MIROSLAVA KUBÍČKA

Miroslav Kubíček, básník a pohádkář, obojí vzácně provázané - v poezii je hravý, v pohádkách 
poetický. Básnická sbírka Sladké hořkosti - hořké sladkosti (kterou se pokusím podrobněji 

představit) a Pohádkový cestopis do Jeseníků vycházejí téměř současně - věku navzdory!

Miroslav Kubíček je básník s vlastním rukopisem: 
čeřeny slov, kameny rostoucí za deště, řezanka, slota, 
kořání, tma tmoucí, ticho narůstající… - poslepu po-
znal bych jeho verše. Je to dobře nebo špatně? Bás-
ník je ročník 34, je proto pochopitelné, že se drží své 
„osvědčené hry“, která byla načrtnuta již počátkem 
šedesátých let v debutu Dny sluncí a kterou obnovil 
a snažil se postupně rozvíjet po sametovém zlomu. 

Aktuální sbírka je rozdělená do čtyř cyklů. V Sou-
znění I. se setkáme s typicky rytmickými a zvuko-
vými shluky slov: „stará tráva zrána mlaská“, „snící 
stíny v sítích stíní“, „tma zapadla jak padanka“. Tato 
verbálně-fónická hra působí jako abstraktní obraz. 
Je znakem Kubíčkova uvažování v poezii, a přestože 
by se vzdálená podobnost dala vystopovat u bezmá-
la dvě generace mladšího výtvarníka, performera 
a básníka Petra Nikla, zůstává Kubíček osamělým 
běžcem. A kde není konkurence, nastane logicky 
stagnace. Zdá se mi, že sbírka Sladké hořkosti-hořké 
sladkosti jako celek zůstala ve stínu mimořádně vy-
dařené předchozí sbírky Rod roku (2005). 

Nicméně druhý cyklus mnohé napravuje, a to 
paradoxně tam, kde je básník košatější a kde chví-
lemi samoúčelnou verbální hru nahrazuje čirým 
básnickým cítěním: „bezkřídlá touha usedá/ i na 
pahýly doufání“. Objektem jeho zájmu už nejsou 
ženy jako v Láskovinách, ani volnost jako ve Volbě 
volnosti. Tématem nové sbírky je naděje, hledání 
cesty dovnitř a nalézání útěchy v prostých věcech. 
Téměř všechny promluvy, otázky a touhy jsou ele-
gického charakteru: „ještě chci vidět rozednívání/ 
nad řekou a nad horami/ hledám cestu dovnitř živlů/ 
dovnitř slotných slov/ možná naposledy“, v aktuální 
sbírce mají chvílemi až varovnou melancholii: „na 
co ještě čekám/ skoro nad hrobem/ není náhradní 
naděje?“ Intimita plynoucí z posledních věcí člově-
ka je všudypřítomná, úlevně vykřičená, až cynická: 
„miserere mizerná naděje“. Naději je tedy nutné hle-
dat v obecnější rovině života, jeho koloběhu: „nová 
hnízda/ vystrkují slepená břicha/ zase těhotná“. Ale 
sbírka přes svůj elegický charakter nepůsobí depre-

sivně, tu a tam nabídne poživačné „z kořalek kloktá-
me slunce“, nebo vášnivé: „v tvém klíně po uši/ topím 
se srdnatě“. Myslím, že k naději je tedy stále blízko.

Třetí cyklus však ve mně vyvolal značné rozča-
rování a nedokážu posoudit, do jaké míry je tato 
má výtka oprávněná. Jedná se totiž o přepracování 
již jednou vydaných básní. V tomto případě cyklu 
Smíření ze sbírky Rod roku. Proč musely být upra-
veny a znovu tištěny, nejsem schopen pochopit! Pro 
mě navždy zůstanou Cesty do Lichkova původním, 
neměnným a neobyčejně krásným básnickým obra-
zem Smíření. Za nešťastné také považuji opakování 
názvů jednotlivých kapitol rozlišených pouze řím-
skými číslicemi. Od autora osobitě utvářených titulů 
to přinejmenším zaráží. 

Závěrečné Souznění IV. ukrývá pouze nadpis       
Mlčení. Tento morgensternovsky hravý závěr je slad-
kou hořkostí jinak hořko-sladké sbírky. Aleš Kauer
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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 bu-
dete snažit popsat hlasové umění zpěvačky Elisabeth Lohninger. Pravidelně vystupuje v New Yorku 
v klubech, jako jsou Th e Jazz Standard, Sweet Rhythm, SOBs či Th e 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

Pátek 9. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Dámská jízda s the Rangers
Striptérská skupina Th e Rangers je dnes bezesporu nejvyhledávanější produkcí pro ženy v Česku. Pro 
svou profesionalitu a sex appeal jejích protagonistů nemá v oblasti zábavního průmyslu obdoby. Th e 
Rangers představí v Šumperku nový program v rámci Fantasy Tour 2009. Tato pánská revue je určená 
pouze dámským očím!  Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Sobota 10. října od 8.30 hodin ve velkém sále DK
Flowin Tour Davida Hufa
Den zaměřený na pohyb a zdravý životní styl. V programu je zahrnut Pilates, FLOWIN Class, Aero-
bic, diskuze na téma zdravého životního stylu, tombola o hodnotné ceny... Skvělý program pro ženy 
bez rozdílu věku a nejen pro ně!  Vstupné 199 Kč

Středa 14. října od 19 hodin v G-klubu
Reinkarnace a zdraví
Volné pokračování přednášky Josefa Janečky o fundamentu poznání. 
 Vstupné v předprodeji 60 Kč, v den akce 80 Kč

Pátek 16. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
MEZINÁRODNÍ SLET BUBENÍKŮ 2009: Pavel Fajt, Miloš Vacík, Pavel Koudelka, Sawaka, To-
máš Ondrušek, Leonard Eto, Yumiko
Dech beroucí rytmická show v podání světových bubeníků a asijských vokalistek se tentokrát ode-
hraje v česko-japonském duchu jako konfrontace dvou hudebních stylů. Pořad se koná za fi nanční 
podpory Olomouckého kraje.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

Pátek 23. října od 18 hodin ve velkém sále DK
DŽEMFEST X.: Xindl-X, Medvěd 009, Traband, O5&Radeček, Marek Ztracený se skupinou a další
Hlavní festivalový večer X. ročníku hudebně-fi lmové přehlídky Džemfest. Výstava plakátů na Džem-
fest z minulých let, fi lmová scéna (21.10 kino Oko), 3 bary, prodej festivalových věciček, absintová 
limonádka, čajovna, míchané drinky... Více na dzemfest.o5.cz. 
 Vstupné v předprodeji 149 Kč, v den akce 199 Kč

Pondělí 26. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Moravská fi lharmonie Olomouc
Koncert k výročí vzniku samostatného Československého státu v rámci cyklu KLASIKA VIVA. Pořá-
dá Město Šumperk a Dům kultury Šumperk za fi nanční podpory Olomouckého kraje. 
  Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč



16

D
Ů

M
 K

U
L

T
U

R
Y Čtvrtek 5. listopadu od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Nerez - pocta Z.N.
Recitál oblíbené folkové skupiny Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského se vzpomínkou na tvorbu Zuzany 
Navarové. Jako host vystoupí zpěvačka Klára Výtisková známá z působení v progresivní mladé kapele 
Toxique.  Vstupné v předprodeji 130 Kč, v den akce 160 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

▶ POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 4. října od 15 hodin ve velkém sále DK
Baví Vás Kuk a Cuk
Hudební divadlo pro děti Brno. Děti projdou s Kukem a Cukem napříč pohádkami, písničkami a bě-
hem veselé hodiny se nejen pobaví, ale také se naučí spoustě nového a zajímavého. Pořad je vhodný 
pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

Neděle 18. října od 15 hodin ve velkém sále DK
Šípková Růženka
Naše Divadlo Praha. Jde o moderní zpracování klasické pohádky, které je poutavé a srozumitelné i pro 
nejmladší diváky. Děti si s herci zazpívají, zatancují a zahrají na jevišti a dospělí odcházejí s úsměvem, 
protože Šípková Růženka je představení vskutku rodinné. Pořad je vhodný pro děti od 3 let. 
 Vstupné 50 Kč 

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

▶ VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 4. října
Hana Rysová: „Paměť kamene“
Výstava fotografi í. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 7. října do 1. listopadu
Jiří Sozanský: Outsideři (grafi ka)
Výstava grafi k. Vernisáž k výstavě proběhne 7. října od 18 hodin za osobní účasti autora. 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.  Vstup volný

Jižní křídlo DK
Od 2. října do 10. listopadu 
Street Art ve fotografi i
Výstava fotografi í žáků základních škol na téma „Ulice a uličky Šumperka“. Vernisáž proběhne 2. října 
v 17 hodin v Jižním křídle DK.  Vstup volný
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6. listopadu   FLAMENCO VEČER
8. listopadu   EVA A VAŠEK
12.-14. listopadu  BLUES ALIVE
20. listopadu  MARTA KUBIŠOVÁ
28. listopadu  HOROVÁNÍ 2009
4. prosince   MIKULÁŠSKÁ ROCKOVÁ BESÍDKA
6. prosince   JOSEF ZÍMA

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

NEJLEPŠÍ ČEŠTÍ BUBENÍCI A JEJICH JAPONSKÉ 
PROTĚJŠKY PŘEDSTAVÍ V ŠUMPERKU RYTMICKOU SMRŠŤ

Slet bubeníků vstupuje již do 8. ročníku a opět se zastávkou v šumperském Domě kultury. Svým 
pojetím je tento projekt naprosto ojedinělý a unikátní a  získal si velké renomé v celém hudebním 

světě. Dech beroucí rytmická show v podání světových bubeníků a asijských vokalistek se v pátek 
16. října odehraje v česko-japonském duchu jako konfrontace dvou hudebních stylů. Pořad, který 
odstartuje úderem půl osmé večerní ve velkém sále, se koná za fi nanční podpory Olomouckého kra-
je. Vstupenky stojí v předprodeji sto padesát korun, v den akce pak o padesát korun více.

Název Slet bubeníků není náhodný, protože 
hudebníci se opravdu slétávají doslova z celého 
světa. Ti se vždy napřed na mnoho dní uzavřou 
před světem na odlehlém místě v Jizerských ho-
rách, kde společně vyzývají hledačství a hudeb-
ní inspiraci. Každý hudebník vnáší do společné 
dílny své muzikální zkušenosti, vlastní kulturní 
tradici, hudební vzdělání; každý do společné 
tvoření přichází s vlastními nápady. Výsledek 
tohoto globálního tavícího bubenického kotle je 
vždy fascinující. Dochází k prolnutí všech mož-
ných hudebních směrů, vlivů a etnických kořenů. 
Každoročně vznikají nové skladby, které jsou pak 
živě předvedeny na koncertě. 

Slet Bubeníků v roce 2009 je zaměřen na set-
kání dvou hudebních zemí - česká klasika versus 
japonská tradice. Jednoduše  řečeno  - na jednom 
pódiu se setkají hráči na klasické západní bicí ná-
stroje, používané v rockové i ethno hudbě, a ro-
dilí japonští hudebníci, znalí stylu hry na tradiční 
japonské bubny a perkuse. Hlavní roli obstará ja-
ponský buben taiko.

Pavel Fajt, vůdčí umělecký duch projektu, 
vysvětluje pojetí letošního ročníku: „Po dlouho-

leté spolupráci s japonskou zpěvačkou Yumiko, 
známou především z tokijské techno scény, mě 
začal zajímat její hudební a společenský back-    

Podle Pavla Fajta, tvůrce projektu (na snímku), se 
Slet bubeníků 2009 odehraje v česko-japonském 
duchu jako konfrontace dvou hudebních stylů. 
 Foto: archiv
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T ground a měl jsem potřebu se tentokrát přiblížit 
více jejímu hudebnímu světu a tradici, ze které 
pochází. Také mě lákala určitá rituálnost tradiční 
japonské hudby, která má dle mého soudu velkou 
spojitost právě s evropskou klasickou instrumen-
tací a s její závažností.“

Po třech  ročnících africko-karibského stylu, 
kdy dominovaly djembe a conga, se zvuk rozšíří 
také o bicí nástroje, které patří do naší evropské 
tradice, jako tympány, gongy, sady tomtomů, la-
děné bicí nástroje a další. Vše bude podpořeno 
bicími soupravami, elektronikou a industriál-
ními zvuky. „Je to výzva, jak vystavět rytmic-
kou hudbu a taneční veselí s nástroji, které 
se používají v jiných hudebních oblastech,“ 
upřesňuje Fajt.

Celkem se na pódiích rozezní až dvě tuny 
nástrojů - bicích souprav, činelů, mnoha etnic-
kých bubnů a elektroniky, ale i lidské hlasy, gon-
gy, perkuse, barely a především tradiční japonský 
perkusní nástroj „taiko“. Vizuální složku podpoří  
tanečnice butó „Sawaka“, se kterou Fajt s úspě-
chem vystupoval v roce 2008 v Japonsku a pozval 
ji na letošní Slet. Profi ly všech umělců najdete na 
www.sletbubeniku.cz. O. Polák

▶ V Šumperku vystoupí i Leonard Eto.  Foto: archiv

DŽEMFEST VSTUPUJE DO DESÁTÉHO ROČNÍKU

Původně to byla malá studentská akce... Je proto neuvěřitelné, že v říjnu oslaví populární šum-
perský festival Džemfest už desátý ročník. Hudebně-fi lmová přehlídka pro mladé se letos rozšíří 

na mnohá místa ve městě a vyvrcholí v pátek 23. října, kdy se na pódiu Domu kultury představí 
plejáda vynikajících klubových kapel.

 „Festival jsme začali dělat úplně amatérsky 
v dobách středoškolských studií a nějak se to ča-
sem zvrtlo na tradici. Napřed se festival jmenoval 
Stoletý happening, pak Jamfest a posledních pět 
let se koná pod názvem Džemfest,“ vzpomíná 
jeden z pořadatelů Tomáš Atom. „Největším 
úspěchem je zájem lidí, kterých chodí na festival 
hodně a umí vytvořit opravdu skvělou atmosfé-
ru, která už je mezi muzikanty známá. Moc si 
toho vážíme. Právě kvůli zdejšímu publiku kape-
ly přijíždějí i za poloviční honoráře, jen aby si na 
Džemfestu zahrály,“ uvedl pořadatel.

Hlavní hudební večer festivalu letos slibuje 
pestrý program napříč žánry. Nenabídne sice 
prvořadé hvězdy, ale spíše nová hudební jména, 
která se začínají teprve prosazovat. Ať už to jsou 
dva písničkáři Xindl-X a Marek Ztracený či stá-
le populárnější kapela Medvěd 009 (v sestavě se 
zpěvákem skupiny Divokej Bill Vaškem Bláhou). 
Tahákem je také účast dechno formace Traband, 
která má za sebou dlouhou koncertní pauzu, či 
domácí borci O5&Radeček, kteří na Džemfestu 
pokřtí novou desku. V úvodu večera nebudou 
chybět ani vítězové tradiční soutěže Džemkap.
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Na festivalu Džemfest zahraje stále populárnější skupina Medvěd 009 v sestavě s Vaškem Bláhou, zpěvá-
kem skupiny Divokej Bill.  Foto: archiv

Program 10. ročníku:

Doprovodný program letošního Džemfestu zaví-
tá například do klubu Suterén, kde proběhne Warm 
Up Party, či do kina Oko, kde čeká na fanoušky ki-
nematografi e lahůdka v podobě kultovního snímku 
Trainspotting s fenomenálním hudebním podkla-

dem. Džemfest se podívá po dva večery také do 
čajovny Čarovna, kde se uskuteční večer věnovaný 
orientální kultuře a o týden později koncert známé 
reggae kapely Pawlač Zewls z Brna. Více informací 
o festivalu na www.dzemfest.o5.cz. -op

Středa 21. října, kino Oko Šumperk
FILMOVÁ SCÉNA - TRAINSPOTTING D
Dnes již kultovní snímek Dannyho Boylea 
odkrývá bizarní svět revolty proti současné 
konzumní společnosti. Na jeho obrovském 
úspěchu se ve velké míře podílela i jeho hudební 
složka obsazená kultovními jmény anglosaské 
scény 80. a 90. let - Iggy Pop, Joy Division, David 
Bowie, Lou Reed a další.  
 Vstupné 50 Kč, se vstupenkou na hlavní 
 páteční program Džemfestu je vstupné 30 Kč

Pátek 23. října, Dům kultury Šumperk
HLAVNÍ SCÉNA - XINDL-X, TRABAND, 

O5&RADEČEK, NIGHTWORK, MEDVĚD 
009, MAREK ZTRACENÝ se skupinou a další

Sobota 24. října, čajovna Čarovna
VEČER ORIENTÁLNÍHO TANCE - HAFLA
Večírek s vystoupením orientálních tanečnic. 
Průřez stylů a forem tance. Vystoupí LUCILLA 
s Tribal Fusion a studentky.

Sobota 31. října, čajovna Čarovna
VEČER ORIENTÁLNÍHO TANCE - PAWLAČ 
ZEWLS
Sound system Brno. Party ve stylu reggae, dubstep 
a jungle.
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Jiří Sozanský - „Outsideři“ (grafi ka) 

Zdálo by se, že se Jiří Sozanský vyžívá v surovos-
tech, které do nejmenších podrobností zobrazuje 
v jejich nahotě. Ale jeho syrová a snad až brutálně 
nesmlouvavá upřímnost bez zábran a studu, v ne-
skrývání ani toho, co si v zájmu vlastní sebezácho-
vy nepřipouštíme, není samoúčelná. Je v ryzím 
smyslu slova vcítivě spoluúčastná. Jiří je už ze své 
podstaty pohotově tam, kde se něco zásadního 
děje, trestuhodně ničí nebo na něco raději zapo-
míná, ať je to devastovaná země Mostecka nebo 
válečné Sarajevo, ať jde o justiční zločiny a nelí-
tostné trestní právo věznic - a nejenom padesá-
tých let - anebo už i nehorázně popírané, varovné 
memento Terezína. Veškerá jeho výtvarná práce je 
tak cíleně adresným výkřikem. Je prostoupena vůlí 
k účinné pomoci. Volbu prostředků určuje záměr; 
malbu a kresbu střídají sochy a prostorové objekty, 

ale i k danému místu vázané aktivity a častá je od 
počátku i grafi ka.

Obecným tématem vystavených tisků je člověk 
bez příkras, bezmocný ve své ponižující situaci. 
„Eccehomo“ jako bytost lhostejně přehlížená, vy-
daná napospas chátrání těla i duše - „dobíhající, 
co čeká navždy na okraji“ - dočteme se v proložení 
citovaného textu Samuela Becketta, který je jejich 
nedílnou součástí. Cyklus je ale bezprostřední 
reakcí na otřesnou zprávu o zmrznutí bezdomov-
ců, pro které se v zimě roku 2001 nenašlo místo 
v pražských útulcích, a výbušně dynamická forma 
tomu odpovídá. Následnou výstavu doprovázel 
i bezvýsledný pokus vyvolat živou rozpravu v par-
lamentu...

Známe se odedávna; od dob studií lišíme se 
v názoru na obraz či kresbu v prostředcích i obsa-
hu, a přece se vzájemně respektujeme. Jiří začínal 
biblickými tématy ve smyslu sociálním, a v duchu 

Z cyklu „Outsideři“, 2002-2003, čárový lept, papír, 80 x 120 cm
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li“, stará se o každého, kdykoli rozpozná, že je to 
zapotřebí. Nesmlčel nikdy žádnou lež, příkoří ani 
bezpráví... a navzdory marnosti ani nemůže jinak. 
Jeho výtvarná i lidská výpověď je možná někomu 

cizí a snad i těžko stravitelná; je ale poctivá, drsně 
pravdivá a vyhraněně jedinečná. A dnes už i úcty-
hodně rozsáhlá; výstava je jejím zlomkem. Zahá-
jena ve středu 7. října v 18 hodin potrvá do neděle 
1. listopadu. Jste zváni, přijďte. Miroslav Koval

DIVADLO

Jednou z pohádek, kterou šumperské divadlo připravilo pro děti v této sezoně, je Lakomá Barka z pera 
Jana Wericha. Hlavní role lakomé kuchařky pana faráře, která si pro korunu chtěla nechat koleno vrtat, 
se skvěle zhostila Olga Kaštická.  Foto: I. Šimáček

Datum Titul Skupina Čas Cena
So 26.9. Hvězdy na vrbě VK 19.30 100 Kč
So 3.10. Mastičkář F, VK, X 19.30 130 Kč
St 7.10. Mastičkář G, VK, X 17.00 130 Kč
So 10.10. Mastičkář B, VK, X 19.30 130 Kč
Čt 15.10. Mastičkář S2, VK, X 17.00 130 Kč
So 17.10. Hvězdy na vrbě                           Hrajeme naposledy! VK 19.30 100 Kč
Pá 23.10. Motýli v divadle Podzimní koncert Motýli Šumperk VK 19.00 50 Kč
So 31.10. Balada pro banditu P, VK 19.30 220 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, p. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. Výstavy v divadle:
MIXTUM COMPOSITUM (textilní obrazy) - výstava potrvá do 30.10. KRAJINÁŘI (Rambousková, 
Hladký, Kodrla) - zahájení výstavy 31.10.
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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. 

ZÁVĚR ŘÍJNA SE NESE 
VE ZNAMENÍ PREMIÉROVÉ BALADY PRO BANDITU

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. Šumperské divadlo připravilo jeho premiéru na poslední říjnovou so-
botu.

Nikola se narodil roku 1898 v Nižní Koločavě 
(dnešní Ukrajina). V roce 1917 narukoval k 85. 
uherskému pluku. Na frontu se však nikdy ne-
dostal. Zběhl a do konce první světové války se 
skrýval v okolí Koločavy. Nějaký čas potom Niko-
la Šuhaj vedl spořádaný život a oženil se s Eržikou 
Dračovou, kvůli níž utekl z vojny, ale špatné po-
měry 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 tří tisíc 
korun. 16. srpna 1921 byl Šuhaj (a jeho bratr Ju-
raj) zavražděn třemi svými někdejšími přáteli. 

Zařadil se do linie lidových zbojníků, kde na-
jdeme například i Jánošíka. Díky knize Ivana Ol-
brachta vydané v roce 1933 se osudy Nikoly staly 
legendou. V roce 1975 je zdramatizovali Milan 
Uhde a skladatel Miloš Štědroň pro divadlo Husa 
na provázku. V roce 1979 převedl režisér Vladi-
mír Sís Baladu pro banditu na fi lmové plátno. 
Režie šumperského provedení se ujal Ondřej 
Elbel. -red-

KNIHOVNU OBSADÍ POHÁDKOVÉ LOUTKY 
VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ

Městská knihovna Šumperk pořádá ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP Výstavu 
loutek Vítězslavy Klimtové. Pod názvem Potulná pohádková země si ji mohou zájemci pro-

hlédnout od 1. do 15 října.

Zahájení výstavy ve čtvrtek 1. října ve 13.30 
hodin bude spojeno s pořadem Vítězslavy Klim-
tové a Pavla Půty. V tomto pořadu plném písni-
ček a povídání provede hlavní čarodějka Pohád-
kové země Vítězslava Klimtová děti za pomocí 

skřítků Buklínků svým světem skřítků, víl a nej-
různějších strašidýlek. Účast školních kolektivů 
na zahájení je nutné předem dohodnout s kni-
hovnicemi půjčovny pro děti Jitkou Sopperovou 
či Vladěnou Mročkovou, tel.č. 583 214 588. Sa-
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KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Další setkání Klubu podvečerního čtení Lepo-
relo chystá na říjen Městská knihovna Šumperk. 
Setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou li-
teraturou, věnované tentokrát pětadvacátým na-
rozeninám knihovny Sever, proběhne ve čtvrtek 

8. října v 17 hodin v prostorách knihovny Sever 
v Temenické ulici 5. Součástí programu je slav-
nostní vyhodnocení výtvarné soutěže Můj kama-
rád Ferda a Prázdninové nenudy. Více informací 
na www.knihovnaspk.cz/sever/.  -red-

V KNIHOVNĚ POKŘTÍ KNIHU POVĚSTÍ GUSTAVA MIKUSCHE

Křest knih a čtení pověstí Gustava Mikusche, Studnice pověstí z moravských Sudet - Die Sagen 
in den mährischen Sudetengegenden, naplánovala šumperská Městská knihovna na čtvrtek 

10. října. Od 17 hodin budou číst v knihovně v ulici 17. listopadu Mikuschovy pověsti Aleš Winkler 
a Eva Moravcová. O hudební doprovod se postará Karel Kocůrek.

Gustav Mikusch (*6.1. 1842 Křenovice u Kojetí-
na, + 8.12. 1916 Štíty) byl významný pedagog, sbě-
ratel pověstí, německy píšící vlastivědný spisovatel 
a malíř. Působil jako učitel nejprve deset let v Opavě, 
potom dva roky v Olomouci a nejdéle jako profe-
sor učitelského ústavu v Brně, kde byl oblíbeným 
a uznávaným pedagogem celých dvacet let. V Brně, 
stejně jako předtím v Opavě a Olomouci, spolupra-
coval s místními kulturními organizacemi. Řadu let 
redigoval učitelský list Mährisches Schulblatt a při-
spíval do něj, několik ze svých pedagogických prací 
vydal i knižně. 

V roce 1877 se Mikusch oženil s Barbarou 
Schmidtovou, dcerou majitele textilní manufaktury 
v Šilperku, dnešních Štítech, a tak se prohloubil jeho 
vztah k severní Moravě a Slezsku, daný už rodinnou 
tradicí. Kraj v podhůří Jeseníků pravidelně navště-
voval o školních prázdninách a věnoval mu také 
svůj literární zájem. Příspěvky posílal do měsíční-
ku pro literaturu a vlastivědu Moravia v Olomouci 
a do frývaldovského turistického časopisu Altvater. 
Po odchodu do penze v r.1891 se profesor Mikusch 
přestěhoval z Brna do Šilperku. Čile se zúčastňoval 
společenského a kulturního života městečka, ve vol-

motná výstava pak bude přístupná veřej-
nosti v otevírací době půjčovny, tedy od 
pondělí do středy a v pátek od 12 do 
17 hod., v sobotu pak od 8 do 12 ho-
din. V dopoledních hodinách od 8 do 
11 hod. je vhodná 
pro návštěvy škol. 
Z organizačních dů-
vodů prosí knihovnice 
o dohodnutí termínu 
návštěvy školy či školky 
předem. 

Vítězslava Klimtová, spi-
sovatelka, grafi čka, ilustrátor-
ka, známá „strašidloložka“ a ob-
jevitelka pohádkové země plné strašidýlek, 
skřítků, víl, rusalek, se narodila v roce 1941 
v Praze. Dětství prožila v severních Čechách. 
V Jablonci nad Nisou maturovala na Střední 

umělecké škole bižuterní. Ve studiích 
pokračovala na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové v Praze, kterou ukonči-

la v roce 1976. V současné době žije 
především v Pohádkovém domě ve 

vesničce Pičín u Příbrami, kde má 
výtvarný ateliér, ale také v Praze a ve 

Španělsku.
Hlavně děti si oblíbily její 

lexikony ohrožených druhů 
strašidel. Známé jsou také její 
knížky o rodině skřítka Drnov-

ce. Vítězslava Klimtová napsala 
i několik knih pro dospělé čtenáře. 
Kromě knižních a časopiseckých  

ilustrací se v posledních letech víc 
věnuje také olejomalbě. -zd-

◀ Svět skřítků je Vítězslavě Klimtové blízký.
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přírody a malování.
Jako milovník historie a moravský patriot se Mi-

kusch po léta pídil po zajímavostech ze starých časů 
a sbíral lidová vyprávění a pověsti. Pečlivě je zapiso-
val jednak sám, jednak pro jejich sběr získával i další 
nadšence, hlavně z řad venkovských učitelů. Zázna-
my pověstí uveřejňoval jednotlivě v časopise Altva-
ter, souhrnně je potom publikoval knižně s názvem 
Studnice pověstí (Sagenborn), s podtitulem Sbírka 
pověstí z moravských Sudet. Knížku v roce 1892 vy-
dal šumperský tiskař Franz Slawik.

Obnovené vydání pověstí Gustava Mikusche vy-
chází po sto sedmnácti letech od původního vydání 
v české a německé verzi v nakladatelství Pavel Šev-
čík, Veduta Štíty.  Německá verze knihy byla přelo-
žena do současné němčiny s podporou Společnosti 
česko - německého porozumění a  partnerského 
Bad Hersfeldu Holgerem Hamecherem, česká verze 
vychází v překladu Jiřiny Skřivánkové. Sbírku, která 
obsahuje pověsti z oblasti dnešního Jesenicka, Šum-
perska, Bruntálska a okolí Libavé, ilustroval Václav 
Roháč.   Zájemci o historii regionu se tak mohou se-
známit s dílem jednoho z prvních sběratelů pověstí 
na Moravě. -zd-

Křest Studnice pověstí z moravských Sudet - Die 
Sagen in den mährischen Sudetengegenden od 
Gustava Mikusche proběhne ve čtvrtek 10. října.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
▶ Stromy jako domy
Výstava představuje naše stromy nejen jako rostlinné 
jedince či druhy, ale především jako domov pro čet-
né druhy dalších živých organismů. Mnohé druhy 
hmyzu, ptáků nebo savců vázaných na stromy jsou 
na výstavě prezentovány prostorovými exponáty, 
menší organismy si pak můžete prohlédnout pod 
lupou či mikroskopem. U některých živočichů si 
můžete poslechnout také jejich hlasy. 
Výstava je připravena ve spolupráci s Dětským mu-
zeem Brno a Vilou Doris Šumperk a v rámci výsta-
vy jsou připraveny komentované prohlídky a dílny. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 15. října 
v 17 hodin. Výstava potrvá do 18. ledna 2010.

Rytířský sál a předsálí
▶ Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin

Ve dnech 2. a 3. října se uskuteční dvoudenní výsta-
va zahrádkářských produktů, kterou pořádá Územní 
sdružení ČSZ Šumperk-Jeseník. 
▶ Vyznání Jeseníkům
Výstava ke 40. výročí založení Chráněné krajinné 
oblasti Jeseníků. Všichni, kteří do muzea zamíří, mo-
hou vidět fotografi e jesenické přírody od jedenácti 
autorů. Snímky vystavují Leo Bureš, Miroslav Griga, 
Otto Hauck, Jiří Janda, Vladislav Laža, Libor Malý, 
Tomáš Pospíšil, Petr Sikula, Petr Šaj, Herbert Th iel 
a Jan Vondra. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 
9. října v 17 hodin. Výstava potrvá do  29. listopadu.

Hollarova galerie
▶ Archeologické objevy v Šumperku - Výsledky 
záchranných výzkumů v roce 2008 v našem městě
Výstava trvá do 30. září.
▶ Jaký byl listopad 1989
Výstava, díky zachovaným dokumentům šumper-
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okresním archivu v Šumperku, a materiálům z dra-
matických dnů roku 1989 v muzejních sbírkách 
představí listopad 1989 v našem regionu. Vernisáž 
výstavy se uskuteční v pondělí 26. října v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 15. ledna 2010.

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 automatic-
kým audioprůvodcem GuidePORT, který oživí ex-
ponáty hned ve čtyřech jazycích.

Galerie Šumperska
 a nádvoří Pavlínina dvora

▶ O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních sbírkách
Volné pokračování úspěšného cyklu Ars longa, vita 
brevis představuje nejen sexuální výjevy a symboly, 
ale také milostné náměty ve výtvarném umění a vše 
co s erotikou, láskou a touhou souvisí. V rámci vý-
stavy jsou na objednávku připraveny komentované 
prohlídky. Výstava potrvá do 31. ledna 2010.

Klášterní kostel
▶ Arnošt Hrabal - Básník lesa
Výstava trvá do 30. září.
Akce v klášterním kostele: 3.10. v 17 hodin - kon-
cert Šumperského dětského sboru, 5.10., 12.10., 
19.10. a 26.10. vždy od 9 do 12 hodin - výchovný 
koncert pro školy (K. Kocúrek), 8.10. v 16 hodin - 
Střední průmyslová škola
Informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.
cz,  www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: 
út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-
17 hod. V měsíci říjnu je klášterní kostel pro veřejnost 
otevřen pouze při kulturních akcích, slavnostních pří-
ležitostech a ve svátek. Otevírací doba Galerie Šum-
perska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 
hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Zábřeh
▶ Zastav se člověče… obdivuj řemeslnou krásu 

a tradice Zábřežska
Prezentace řemeslné tvorby v Mikroregionu Zá-
břežsko. Výstava potrvá do 17. listopadu.
▶ 21. 10. v 17 hod. - křest knihy: Svoboda pod bo-
dem mrazu. Příběhy a záhady, které nám zanechal 
největší český polárník Jan Eskymo Welzl.
▶ 1.10. v 15 hodin v Rájci přednáška Doc.ing. Kle-
menta Rejška,CSc. - Bitva u Zvole roku 1468
▶ 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-
těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 
roku 2005! 
▶ Vladislav Galgonek: Výběr z tvorby 1973-2009
Výstava trvá do 30. září.
▶ Krása, která hřeje - Gotické a renesanční kachle 
Moravy a Slezska
Putovní výstava keramických kachlů, zapůjčených 
u několika desítek moravských muzeí, je význam-
ným výstavním počinem. Instalace je doplněna 
místními nálezy kachlů z Mohelnicka, Zábřežska 
a Šumperka a také stojící replikou gotických kamen, 
sestavených podle nálezů získaných archeologic-
kým výzkumem v 90. letech v suterénu budovy mu-
zea. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 15. října 
v 17 hodin. Výstava potrvá do 31. ledna 2010.
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-
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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 
bude 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 pro-
hlídky zámku. Kulisy a malby dokreslují jednotlivé 
místnosti - černou kuchyni, místnost, kde se hrály 
hazardní hry, nebo sál pána z Vlašimi či mučírna. 
Samostatný vstup 10 Kč, jinak součást prohlídky.
Informace: tel.č. 583 435 111, usov@muzeum-sum-

perk.cz. V měsíci září jsou zámek a Lovecko-lesnické 
muzeum spolu s Galerií Lubomíra Bartoše v Úsově 
přístupné od úterý do neděle a ve svátek v době od 
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod., v měsíci říjnu 
pouze o víkendech a ve svátek v době od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 16.00 hod.

V letošním roce slaví Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky čtyřicet let od jejího vyhlášení. 
K tomuto výročí uspořádala celoroční cyklus akcí, z nichž jednou z nejvýznamnějších je putovní 

fotografi cká výstava nazvaná „Vyznání Jeseníkům“.

Správa CHKO Jeseníky oslovila jedenáct fo-
tografů, kterým Jeseníky přirostly k srdci a staly 
se pro ně celoživotní uměleckou inspirací i lás-
kou. Každý z nich má na Jeseníky, jejich přírodu 
a krajinu jedinečný osobní pohled, a díky tomu 
se podařilo zkomponovat pestrou výstavu s růz-
ným obsahem fotografi í.

Zveme vás na prohlídku fotografi í, mezi nimiž 
můžete vidět krásné záběry živé přírody Petra 
Šaje a Tomáše Pospíšila, úžasná panoramata Pe-
tra Sikuly a Ladislava Laži, letecké snímky Jana 
Vondry, vertikální černobílá panoramata Otty 

Haucka, jedinečné okamžiky v přírodě Jeseníků 
zachycené fotoaparáty Miroslava Grigy, Leo Bu-
reše, Libora Malého a již téměř historické snímky 
Herberta Th iela a jeho kolegy Jiřího Jandy.

Výstava bude zahájena v pátek 9. října 
v 17.00 hodin ve výstavní síni Vlastivědného mu-
zea v Šumperku a potrvá do 29. listopadu.

Výstava „Vyznání Jeseníkům“ v tomto roce 
zdobila výstavní síně muzeí v Jeseníku, Bruntále 
a v Králíkách a zde ve výstavní síni Vlastivědné-
ho muzea v Šumperku zakončí své letošní puto-
vání.  Správa CHKO Jeseníky

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.

Den vzniku samostatného československého 
státu - středa 28. října

na všech zařízeních VM Šumperk 
budou vstupy zdarma

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hod., 
klášterní kostel 10-12 hod., muzeum Mohelnice, 

Zábřeh, Památník A. Kašpara 9-12 hod., 
Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov 

9-12 hod. a 13-16 hod.



27

V
Ý

S
T

A
V

A
, 

S
E

V
E

R
N

Í 
M

O
R

A
V

AGALERII ŠUMPERSKA VLÁDNE EROTIKA

Vzduch nasycený erotikou a vůni podávaných afrodiziak provázel vernisáž netradiční, ná-
mětem však velmi atraktivní výstavy, kterou místní muzeum otevřelo v září v Galerii Šum-

perska. Erotiku v muzejních sbírkách tu mohou návštěvníci obdivovat až do konce ledna příštího 
roku.

„Výstavy s podobnou tematikou proběhly již 
v Praze a Brně. My jsme však erotiku pojali po-
někud jinak. Snažili jsme se ukázat její vývoj od 
pravěku do současnosti a zároveň vyprávět něko-
lik příběhů s erotickým podtextem, a to od antiky 
až po dvacáté století. A když si je budete číst, při-
jdete na to, že láska je stále stejná. Je věčná, krás-
ná i krutá, prostě taková, jakou ji všichni známe 
i dnes,“ řekla v úvodu vernisáže ředitelka muzea 
Marie Gronychová a podotkla, že výstavou vol-
ně pokračuje cyklus Ars longa, vita brevis. Její 
zajímavé pojetí přibližuje nejen sexuální výjevy 
a symboly, ale také milostné náměty v umění 
a vše, co s erotikou, láskou a touhou souvisí. 

Na výstavě má své zastoupení pravěké umění, 
antické předměty a také středověk s unikátním 
exponátem Šostýnské venuše z poloviny 14. sto-
letí. Další historická období představují milostné 
výjevy v malířství i plastice a nechybí samozřej-
mě ani současnost. Tu prezentují díla regionál-
ních umělců s lehce erotickou tematikou, napří-
klad plastiky Ley Vivotové či Antonína Suchana, 
obrazy Lubomíra Bartoše, Věry Kovářové a Mi-
loslavy Prokůpkové či umělecké akty fotografa 
Josefa Pavlíčka. -zk-

Volné pokračování úspěšného cyklu Ars longa, 
vita brevis představuje v Galerii Šumperska ne-
jen sexuální výjevy a symboly, ale také milostné 
náměty ve výtvarném umění a vše, co s erotikou, 
láskou a touhou souvisí.  Foto: -zk-

VYCHÁZÍ PĚTADEVADESÁTÝ SVAZEK SEVERNÍ MORAVY

Severní Morava, sv. 95, ročník 53: Svěží, čtivý a pestrý - tak by se dal charakterizovat nový 95. sva-
zek vlastivědného sborníku  Severní Morava. Kdyby byla Severní Morava slivovicí 53 let starou, 

byla by asi rodinným pokladem, který by se předával z generace na generaci. Tak je to i se sborníkem 
Severní Morava, čtou ho dnes vnuci jeho zakladatelů.

Obyvatele Šumperka by mohl v 95. sv. Sever-
ní Moravy zaujmout článek J. Halamy, V. Goše 
a M. Plaštiakové o nejnovějších archeologických 
objevech týkajících se výzkumu při ulici Na 
Hradbách. Zde se podařilo odkrýt dobře zakon-
zervované pozůstatky zajímavého vodního díla 
z 15.-16. století. Dalším archeologickým překva-
pením bylo zjištění rozsáhlého hřbitova, který 

byl prozkoumán v průběhu let 2007-2008. Na 
toto téma je možné do 30. září zhlédnout výsta-
vu v Hollarově galerii šumperského muzea.

Obyvatelům Mohelnicka je věnován příspě-
vek Zuzany Křenkové o kontextu přestavby kos-
tela sv. Tomáše z Canterbury v Mohelnici v dru-
hé polovině 15. století.

Milovníkům výtvarného umění patří článek 
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A Josefa Malivy o malíři, grafi kovi a ilustrátoro-
vi z Jakubovic na Šumpersku Cyrilu Urbanovi. 
I když na Šumpersku nežil, zařadili jsme příspě-
vek o něm do našeho sborníku, protože tento 
kraj miloval. V klášterním kostele v Šumperku 
se uskutečnila v roce 2006 i jeho posmrtná vý-
stava.

Pro přírodovědce, ekology, turisty a mi-
lovníky překrásné jesenické přírody napsala 
Magda Zmrhalová článek o nové jesenické pří-
rodní rezervaci Břidličné vyhlášené v roce 2008 
na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 
Byla pojme-
nována podle 
Břidličné hory 
(1358 m n. m.), 
která je výraz-
nou dominan-
tou obce Ver-
nířovic. Tolik  
hlavní články 
opatřené pro 
cizince resu-
mé v němčině 
a angličtině. 

S k l á ř s k ý 
průmysl, re-
spektive hmot-
né prameny 
ze zaniklé 
sklářské hutě 
nad Andělský-
mi Žleby na 
bývalém vel-
kolosinském panství, se stal námětem hodným 
pera  Michala Gelnara. Jedná se o první stano-
viště předchůdkyně dnešní sklárny v Rapotíně, 
fi rmy RapoSklo, spol. s.r.o., která po 180 letech 
své existence v roce 2009 bohužel musela výrobu 
ukončit.

Silničním komunikacím jsou věnovány 
hned tři kratičké zajímavosti, které však do-
statečně dokumentují problémy s výstavbou 
silničních komunikací již za první republiky. 
Jedná se o první válcovanou silnici na Mora-
vě, autor Petr Popelka, dále o komplikovanou 
výstavbu první silnice do Crhova, autor Tomáš 
Skoumal, a stavbu silnice Zvole-Jestřebí v letech 

1923-1925 od Dagmar Tempírove-Kotrlé.
Téma umělecké historie zastupuje zajímavost 

Mileny Filipové, která je opět věnovaná šum-
perským obyvatelům. Jedná se o výmalbu kap-
le sv. Jana Nepomuckého v klášterním kostele 
v Šumperku provedenou  I. Oderlickým.

Pro  příznivce Kašparova díla jsme zařadili 
informaci Aleny Turkové o novém přírůstku ve 
sbírce Památníku Adolfa Kašpara o kolekci Kaš-
parových ilustrací  k Jiráskově Baladě z rokoka, 
kterou muzeum získalo od jeho vnuka  Pavla 
Horníka.

L i t e r á r n í 
historie patří 
v y n i k a j í c í -
mu příspěvku 
Františka Vše-
tičky o romá-
nu Vladimíra 
Körnera Slepé 
rameno ze se-
verní Moravy, 
které ač je ro-
mánovou pr-
votinou, patří 
k jeho nejzda-
řilejším.

Oblast et-
nografi e je 
z a s t o u p e n a 
p o u t a v ý m 
v y p r á v ě n í m 
o podomácké 
výrobě kartáčů 

v Písařově, jak si na ni vzpomíná Jan Jurenka. 
Na 96 stranách nejdete dále řadu recenzí 

a dalších cenných  informací z vlastivědy na-
šeho kraje. Za 45 Kč dostanete Severní Moravu 
koupit v šumperském muzeu a na jeho  deta-
šovaných pracovištích a v  knihkupectví Duha 
v Šumperku.

Na příští, v pořadí 96. Severní Moravu, se 
můžeme těšit opět za rok. Redakce přivítá vaše 
příspěvky a nápady, které by mohly sborník ještě 
zatraktivnit. Upozorňujeme také, že jsme obno-
vili Knihovničku Severní Moravy titulem Úz-
korozchodné dráhy a drážky na šumperském 
okrese. Miluše Berková, redaktorka sborníku

Rekonstrukce podoby Nové brány z pohledu od náměstí Míru historika 
F. Harrera na základě dokumentace I. Richtera z r. 1844. Z příspěvku 
J. Halamy, V. Goše a M. Plaštiakové o středověkém Šumperku.
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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

Každé úterý 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

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

Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
„Všichni máme křídla“

Setkání s hercem, divadelním režisérem a spisovatelem Janem Kačerem.
v úterý 20. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris 

Jan Kačer se narodil v roce 1936 v Holicích. Roku 1960 vystudoval režii na DAMU v Praze 
a již během studia působil v ostravském Divadle P. Bezruče. V letech 1965-1974 byl členem 
Činoherního klubu v Praze a současně patřil k jeho zakladatelům. Působil zde především 
jako režisér (např. hry Višňový sad, Revizor, Na dně atd.). Jako herec se zde objevil v roli 
Raskolnikova ve hře Zločin a trest. Od roku 1976 působil souběžně v pražském Divadle 

E.F. Buriana (do roku 1981) a v ostravském Státním divadle (do roku 1986). V letech 1986-
1990 byl členem Divadla na Vinohradech. V 70. a 80. letech hostoval i v dalších divadlech 

a dokonce režíroval i v Národním divadle v Oslu. Od roku 1990 do 1997 režíroval hry 
v Národním divadle v Praze (např. Sbohem Sokrate, Pekař Jan Marhoul, Peer Gynt nebo Sen 

noci svatojánské) a poté zde působil jako herec, mimo jiné ve hrách 
Divoká kachna (Th Dr. Molvik) nebo Višňový sad (Gajev). 

Jan Kačer působí nejen v divadle, ale také v televizi. Jako režisér se podílel na méně známých 
fi lmech, jako jsou Jsem nebe a Město mé naděje. Ovšem jako herec se objevil v mnoha fi lmech 

a televizních inscenacích, např. Návrat ztraceného syna, Údolí včel, Vinobraní, Operace mé 
dcery, Výchova dívek v Čechách. V roce 2004 si pak Jan Kačer zahrál pětašedesátiletého 
Františka Rubeše, manžela Jiřiny (L. Termerová) a majitele fi rmy na vývoz skla v seriálu 

TV Prima Rodinná pouta. S manželkou, herečkou Ninou Divíškovou má tři dcery.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 
Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, Irea, s.r.o., DAMA Sport, IZOSKLO 

ABERLE, Petr Waniek, rozvoz květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké 
práce, Ruční papírna Velké Losiny a.s., Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín 

s.r.o., Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, 
Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou, Petr Viktorín - zámečnické 

a svářečské práce - Nový Malín, Penzion LEOŠ HALTMAR - Ramzová, www.haltmar.cz.
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Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dět-
mi.    Vstupné 40 Kč

Pátek 2. října od 14.30 do 16.30 hodin v AD na „K“
Keramika pro veřejnost - volná keramická tvorba
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz. 
 Cena 50 Kč za osobu

Pátek 9. října od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Cena 30 Kč

Pátek 9. října od 16 do 18 hodin v AD na „K“
Textilní artedílna - savování, výroba šablon, teč-
kovaná kresba
S sebou barevné bavlněné tričko apod. Informace 
Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, 
vavrusova@doris.cz.  Vstupné 40 Kč 

Pátek 16. října od 14.30 do 16.30 hodin v AD na „K“
Keramika pro veřejnost - volná keramická tvorba
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  
 Cena 50 Kč za osobu

Úterý 20. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS: Všichni máme křídla
Hostem pořadu Via Lucis je herec, divadelní režisér 
a spisovatel Jan Kačer. Rezervace vstupenek a infor-
mace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, 
konupcik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Pátek 23. října od 16 do 19 hodin v MC na „K“
Škapulíř - Dýňobraní
Pro rodiče s dětmi. Výroba lampiček, v 18:00 lam-

pionový průvod za dýňovým tajemstvím. Informa-
ce Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 
psencikova@doris.cz.  Cena 50 Kč 

Sobota 24. října od 10 do 12 hod. a od 14 do 18 hod. 
na „K“
Dýňobraní
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.

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, nej-
běžnější slovíčka a fráze, doprovodné CD s nahráv-
kami textů a cvičení). Cena 2000 Kč, 60 lekcí - lze 2x 
týdně 1 hodina nebo 30 lekcí - 1x týdně 2 hodiny 
(dle domluvy). Lektor: Blažena Coufalová.
Kurz angličtiny pro rodiče na MD, kteří již zvládli 
základy AJ, a další zájemce z řad veřejnosti - dopo-
lední hodiny, maximálně 10 účastníků ve skupině. 
Učebnice: New English fi le pre-intermediate. Cena 
2000 Kč, 60 lekcí - lze 2x týdně 1 hodina nebo 30 lek-
cí - 1x týdně 2 hodiny (dle domluvy). Lektor: Blaže-
na Coufalová. 
Uzávěrka přihlášek na oba kurzy do 9.10. 2009. Při-
hlášení zájemci budou informováni o zahájení kur-
zu. 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 + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ate-
liér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz,                 
http://www.doris.cz

DDM Vila Doris zve školy a školská zařízení, ale i širokou veřejnost na výstavu
„NEviditelní“

na Komíně - Komenského 9 od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 14:00 hodin
Autorem výstavy je fotograf a dlouhodobý dobrovolník INEX-Sdružení dobrovolných aktivit 
Lukáš Houdek. Výstava je souborem 34 fotografi í, které zachycují Romy v různých koutech 

světa. Informace: S. Marková, tel.č. 583 285 943, 737 384 948, markova@doris.cz.
Výstava trvá do 28. listopadu.
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Sobota 3. října od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
ve 2. patře 
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 3. října od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 3. patře 
Šperkování
Výroba šperků z drátů a korálků.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 5. října od 16 do 17 hodin v učebně 
PC, internet, učím se
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 6. října od 15 hodin v dílně 
Modelářství od A do Z
Nápady pro mladé kutily.  Vstup volný

Středa 7. října od 16 hodin v herně TTC v areálu 
kasáren
Pojď si pinknout
Určeno dětem  od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný

Sobota 10. října od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 
3. patře 
Kurz kresby - zátiší
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Informa-
ce: R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, 
romana.vecerova@seznam.cz. Nutná rezervace.     
 Kurzovné 300 Kč
   
Sobota 10. října od 10 do 14 hodin 
Mladoňovský divočák
Orientační běh pro příchozí, rodiče s dětmi a fá-
borková trať. Přihlášky do 4.10. - Z. Janů, tel.č. 
777 655 223, www.ksu.cz.  Startovné 20 Kč

Sobota 10. října ve velkém sále DK
FLOWIN TOUR 09 s Davidem Hufem
Přijďte si vyzkoušet absolutní novinku aktivního 
formování postavy „Flowin“. Program: prezentace 
a zahájení, 1. lekce - Pilates - Pavla Rožumberská, 
2. lekce - Flowin Classe - David Huf + 4Fitness 
Team, zdravý životní styl - otázky a odpovědi - 
David Huf, 3. lekce - aerobic - Jirka Gruntorád, 
tombola a závěr. Přihlášky a info: V. Formánková, 

tel.č. 604 614 104, 583 214 076.  Vstupné 199 Kč
   
Pondělí 12. října od 15.30 hodin v klubovně 
Klub stolních her
Pro děti od 7 let.  Vstup volný

Úterý 13. října od 15 do 17 hodin ve fotokomoře 
ve 2. patře 
Základy fotografování
Pro děti od 8 let. Návrat ke starým technikám. 
 Vstup volný

Čtvrtek 15. října od 15 do 17 hodin v dílně 
Železniční modelářství od A do Z
Pro kluky a tatínky.  Vstup volný

Úterý 20. října od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže  Vstup volný

Středa 21. října od 16 hodin v herně TTC v areálu 
kasáren
Pojď si pinknout
Určeno dětem  od 8 let, přezůvky s sebou! 
  Vstup volný

Čtvrtek 22. října od 15.30 hodin v klubovně 
Klub stolních her
Pro děti od 7 let.  Vstup volný

Sobota 24. října od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 
3. patře 
Kurz malby - míchání barev
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Informa-
ce: R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, 
romana.vecerova@seznam.cz. Nutná rezervace. 
 Kurzovné 300 Kč

Sobota 24. října od 13 do 18 hodin v sále v 1. pa-
tře 
Mohendžorádo
Seminář s Boženkou Bröcklovou, rituální cvi-
čení jen pro ženy. S sebou karimatku, pohodlné 
oblečení, přezůvky. Informace R. Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332.  Vstupné 250 Kč
   
Neděle 25. října od 15 hodin na Krásném
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OPERACE DUNAJ 
Pátek 25., sobota 26. a neděle 27. září jen ve 20 hodin
ČR, Polsko, komedie, 2009, 104 minuty, mládeži přístupný
Příběh z 21. srpna 1968, který měl nečekaně zábavný rozměr... Komedie o jednom ostře sledovaném 
polském 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 Holu-
bová, Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Marta Issová, Jan Budař a další.  Vstupné 75 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
Další  díl potterovské série střídá akci a strašení s romantikou a obsahuje všechny oblíbené ingredience 
z Harryho 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 na-
dějného 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

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… Pro-
tože je tento dokument zajímavý, napínavý a má charismatického hrdinu, funguje i jako klasický fi lm. 
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

POKOJ V DUŠI
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. října jen v 18.15 hodin
Slovensko, drama, 2009, 97 minut, od 12 let, širokoúhlý, slovenské znění
Silný příběh ze současnosti odehrávající se na pozadí drsné scenerie hor  středního Slovenska. Příběh 
přátelství a zrady, který sklidil mimořádný divácký ohlas na letošním MFF v Karlových Varech. Režie 
Vladimír Balko, scénář Jiří Křižan.  Vstupné 70 Kč

KINO OKO

Podzimní slavnost
Podzimní setkání na TZ Krásné pro děti a ro-
diče. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332.  Vstup volný
   
Pondělí 26. října od 16 hodin v učebně 
PC, internet, učím se
Pro děti od 7 let.  Vstup volný

Čtvrtek 29. října od 9 hodin 
Putování za Potůčkovou vílou
Vycházka do okolí Šumperka. Sraz u Autoško-
ly v Bludovské ul. Informace R. Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332.  Vstup volný
Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Rad-
nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz. 



33

K
IN

O
 O

K
O

ÚNOS VLAKU 1 2 3 
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. října jen ve 20.00 hodin
USA, Velká Británie, kriminální drama, 2009, 105 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Denzel Washington si v napínavém thrilleru 1 2 3 zahrál roli dispečera newyorského metra, jehož 
každodenní práci naruší únos jednoho z vlaků. Ten má na svědomí John Travolta coby zločinec, který 
požaduje za životy cestujících vysoké výkupné… Režie Tony Scott.  Vstupné 75 Kč

G-FORCE Hrajeme pro děti
Pátek 2., sobota 3., neděle 4., pondělí 5., úterý 6. a středa 7. října jen v 16.30 hodin
USA, rodinná komedie, 2009, 89 minut, širokoúhlý, české znění
Rodinná komedie, jejímiž hlavními hrdiny jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní techni-
kou. Když se na scéně objeví mimořádně nebezpečný padouch, který chce zničit svět, zvířecí koman-
do nastupuje do akce… Dobrodružná komedie spíše pro menší diváky.  Vstupné 75 Kč
V sobotu 3.10. a v neděli 4.10. vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu 
s dětmi do 15 let je vstupné 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení děkujeme fi rmě 
SHM, s.r.o., Šumperk.

ČÍSLO 9 
Pondělí 5., úterý 6. a středa 7. října jen v 18.15 hodin
USA, dobrodružný, sci-fi , 2009, 79 minut, od 12 let, titulky

Rodinná komedie, jejímiž hlavními hrdiny jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, pobaví 
nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod.
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Ambiciózní celovečerní animovaný fi lm o podivném hadrovém panáčkovi s devítkou na zádech, který 
se narodil do pochmurné doby, v níž již neexistovali lidé. Devítka je možná předurčená k tomu, aby se 
vše změnilo, když se postaví na odpor svým pronásledovatelům a snaží se zjistit, co se stalo s lidmi… 
Jedním z producentů fi lmu je Tim Burton.  Vstupné 75 Kč

ZAŽÍT WOODSTOCK
Pondělí 5., úterý 6. a středa 7. října jen ve 20.00 hodin, čtvrtek 8. října jen v 18.00 hodin
USA, hudební komedie, 2009, 110 minut, od 12 let, titulky
Začalo to v jednom zanedbaném motelu… Woodstock 1969 - květinové děti, marihuana, trip a LSD…  
Film tvůrce Tygra a draka či Zkrocené hory, který líčí legendární svátek muziky, lásky a LSD, nabízí 
smích, nostalgii a dobrou muziku. Režie Ang Lee.  Vstupné 75 Kč

SUD PRACHU  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 8. října jen ve 20.00 hodin
Fed. rep. Jugoslávie, Makedonie, Francie, 1998, 102 minuty, od 15 let, titulky
Tématem fi lmu Sud prachu, ověnčeného mnoha festivalovými cenami,  je srbská národní mentalita. 
Mistrovský snímek, který je výmluvným fi lmovým obrazem nejen o balkánské válce, ale o všech kon-
fl iktech, které jsou stejně absurdní jako logické… Režie  Goran Paskaljevič.  
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč 

MUŽI V ŘÍJI
Pátek 9., sobota 10. a neděle 11. října jen v 17.45 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 Mouřínov, a to hlavně proto, aby se stala obcí „průjezdní“… Hrají Jaroslav Plesl, Jaromír Hanzlík, 
Marta Vančurová, Jiří Lábus, Igor Bareš, Eva Vrbková, Pavel Zedníček a další.  Vstupné 75 Kč

JEN POČKEJ! 2  Hrajeme pro děti
Sobota 10. října jen v 16.00  hodin
SSSR, 1969, 90 minut, české znění
Další příběhy nerozlučné dvojice smolařského vlka a mazaného zajíce.  Vstupné 30 Kč

PROTEKTOR 
Pátek 9., sobota 10. a neděle 11. října jen ve 20.00 hodin, pondělí 12., úterý 13. a středa 14. října jen 
v 18.00 hodin 
ČR, drama, 2009, 100 minut, mládeži přístupný
Co všechno je člověk  schopen zradit pro lásku? Příběh manželské dvojice, rozhlasového reportéra 
Emila a židovské herečky Hany, která na pozadí válečného dramatu prožívá vlastní drama soukromé. 
Riskantní hra o kariéru, lidskou důstojnost a nakonec i o život v temných časech heydrichiády ve vy-
nikajícím fi lmu Marka Najbrta. V hlavních rolích Marek Daniel a Jana Plodková. Dále hrají Jan Budař, 
Klára Melíšková, Jiří Ornest a další.  Vstupné 80 Kč

COCO CHANEL
Pondělí 12., úterý 13. a středa 14. října jen ve 20.00 hodin
Francie, životopisný, 2009, 105 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Audrey Tautau v hlavní roli životopisného snímku o legendární módní návrhářce Coco Chanel. Jako 
odborný dozor se natáčení účastnil  umělecký ředitel domu Chanel Karl Lagerfeld.  Vstupné 75 Kč
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ULOVIT MILIARDÁŘE 
Čtvrtek 15. října jen v 18.00 hodin, pátek 16., sobota 17., neděle 18., pondělí 19., úterý 20.  října 
v 18.00 a ve 20.00 hodin, středa 21. října jen v 18.00 hodin
ČR, drzá komedie, 2008, 100 minut, mládeži přístupný
Po fi lmu Gympl přichází Tomáš Vorel s komedií, která se dotýká aktuálních témat - médií, lobbin-
gu, korupce a s ní spojených politických tlaků. Hrají Jiří Mádl, Tomáš Matonoha, Ester Janečková, 
Kateřina Sedláková, Milan Šteindler, Bolek Polívka, David Vávra, Miroslav Etzler a další.  
 Vstupné 80 Kč

MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE…  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 15. října jen ve 20.00 hodin 
ČR, 2009, 100 minut, mládeži přístupný
Miloš Forman tentokrát jinak. Dokumentární vyprávění, ve kterém nechybějí emoce… Filmy, 
úspěch, kariéra, zklamání, přátelé, rodina, krutosti dětství, síla moci, vzpoura a svoboda. To jsou 
základní pilíře vizuálně velkoryse koncipovaného dokumentu režiséra Miloslava Šmídmajera, který 
nabízí nahlédnutí do soukromí mimořádné osobnosti české a světové kinematografi e.  
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

TRAINSPOTTING  DŽEMFEST 2009 
Středa 21. října jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, drama, 1995, 94 minuty, od 12 let, titulky
Dnes již kultovní snímek Dannyho Boylea odkrývá bizarní svět revolty proti současné konzumní 
společnosti. Na jeho obrovském úspěchu se ve velké míře podílela i jeho hudební složka obsazená 
kultovními jmény anglosaské scény 80. a 90. let - Iggy Pop, Joy Division, David Bowie, Lou Reed 
a další.  Vstupné 50 Kč, se vstupenkou na hlavní páteční program Džemfestu je vstupné 30 Kč

NOC OŽIVLÝCH MRTVOL  3D projekce
Čtvrtek 22. října jen v 18.00 hodin, pátek 23., sobota 24. a neděle 25. října jen ve 20.00 hodin
USA, hororová komedie, 2006, 80 minut, od 12 let, 3D projekce s papírovými brýlemi, titulky
Šílený majitel pohřebního ústavu skrývá děsivá tajemství, před kterými není úniku… Hororová 
komedie. Trojrozměrná projekce s papírovými 3D brýlemi. Brýle obdržíte těsně před představe-
ním a jsou již zahrnuty v ceně vstupného.  Vstupné 75 Kč

DŮM K POVĚŠENÍ  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 22. října jen v 19.30 hodin
Jugoslávie, 1988, 136 minut, od 15 let, titulky
Sugestivní freska o střetu dvou kultur a dvou pohledů na život. Režisér fi lmu  Emir Kusturica, který 
je zároveň spoluautorem scénáře, žil několik měsíců v romské osadě, ve které naslouchal starým 
mýtům o svobodě a smrti…  Ocenění: MFF Cannes - nejlepší režie, nominace na Zlatou palmu. 
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

NÁHRADNÍCI
Pátek 23., sobota 24. a neděle 25. října jen v 18.00 hodin
USA, akční sci-fi  thriller, 2009, 104 minuty, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Děj fi lmu se odehrává v daleké budoucnosti, kde každý člověk má svého naklonovaného dvojníka, 
a tak lidé žijí prostřednictvím svých náhradníků v ideálním světě, v němž neexistuje zločin. Poklid-
ný život této utopické společnosti je ale po mnoha letech narušen vraždou… V hlavní roli Bruce 
Willis.  Vstupné 75 Kč
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NÁVRH
Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. října jen v 18.00 hodin
USA, romantická komedie, 2009, 108 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Sandra Bullocková v roli mazané podnikatelky, které hrozí deportace do rodné Kanady, a tak rychle 
vymyslí plán, ke kterému nutně potřebuje svého otravného asistenta Andrewa…  Vstupné 75 Kč

ROZERVANÁ OBJETÍ
Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. října jen ve 20.00 hodin
Španělsko, drama, thriller, 2009, 128 minut, od 12 let, titulky
Minulost a současnost, dva muži a jedna žena, a dvě totožnosti jednoho muže… Penélope Cruzová 
v příběhu nešťastné lásky, žárlivosti a zrady, který natočil slavný oscarový scénárista a režisér Pedro 
Almodóvar.  Vstupné 75 Kč

KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ  Hrajeme pro nejmenší
Středa 28. října jen v 16.15 hodin
ČR, 88 minut
Pásmo kreslených příběhů o Krtečkovi: Krtek a medicína, Krtek fi lmová hvězda, Krtek a maminka, 
Krtek a sněhulák, Krtek a houby, Krtek a zajíček, Krtek a metro, Krtek a myška.  Vstupné 30 Kč

MICHAEL JACKSON THIS IS IT 
LIMITOVANÁ EXKLUZIVNÍ DVOUTÝDENNÍ SVĚTOVÁ PREMIÉRA!!!
Čtvrtek 29., pátek 30., sobota 31. října, neděle 1., pondělí 2., úterý 3. a středa 4. listopadu v 17.30 a ve 
20.00 hodin
USA, hudební dokument, 2009, 120 minut, mládeži přístupný, titulky
Intimní portrét Michaela Jacksona, který nabízí vzácný pohled do zákulisí příprav, tvorby a zkoušek 
na jeho vyprodanou koncertní sérii, která měla letos v létě odstartovat v londýnské O2 aréně. Jde o sy-
rové, působivé a velice silné záběry, které zachycují celou řadu písní pro jeho vystoupení  a jeho spo-
lupráci s lidmi, kteří mu pomáhali se vznikem unikátního projektu THIS IS IT. Režie Kenny Ortega. 
Tento„největší koncert, který se nikdy neuskutečnil“, se v České republice promítá pouze v několika 
vybraných kinech, a to pouze po dobu dvou týdnů. 

Připravujeme na listopad: Zataženo, občas trakaře, Město čte knihu - Filmová přehlídka věnovaná 
tentokrát sportu, 2 Bobule, Vzhůru do oblak, Gamer, Ať žijí rytíři, Julie a Julia, Vánoční koleda, Stmí-
vání 2, Příběhy cvrčka a štěňátka.
Filmový klub: Hranice ovládání, Muž na laně, Ricky, Milenci

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 prosto-
rový 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 prv-
ního představení. Vstupenky na všechna říjnová představení jsou v prodeji od 1. října 2009.

Kino Oko nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů i pro-
jekci reklamních videoklipů. V případě zájmu vám zprostředkujeme výrobu diapozitivů i klipů. 
Větší obraz, vyšší kvalita a dobré ozvučení! Bližší informace na telefonu 583 212 000.
Průměrná měsíční návštěva kina je 6000 diváků.
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www.gymspk.cz

*Paidagogos - původně sluha doprovázející 
děti bohatých Řeků do školy...
*Gymnasion - od řeckého „gymnos“ - nahý; 
původně instituce sloužící tělesné a později 
i duševní výchově mužské mládeže v antickém 
Řecku! Pěstovaly se zde různé sportovní 
disciplíny i prvky vojenské. Posléze zde 
fi losofové a rétoři konali přednášky, mládež 
se obohacovala četbou básníků, rozprávěla 
s učiteli o fi losofi ckých otázkách, studovala! 
V některých městech se v gymnasiích začaly 

vzdělávat i dívky. Postupem doby se gymnasia stávají výchovně-vzdělavácími ústavy, pro něž platí 
novodobý název „gymnázium“, tedy škola všeobecně vzdělávací. Posunul se také prvotní význam - kdysi 
fyzicky nahý sportovec je po staletích vystřídán do vzdělání oděnými maturujícími...
 Z encyklopedie antiky

Gymnasium, Jedenáctiletá střední škola, Střední škola všeobecně vzdělávací, Gymnázium..., 
to jsem já, instituce sui generis ve městě na Krásném Vrchu! 

Je mi devadesát let! Necelých sto let sinusoidní historie... 
generace a generace studentů a absolventů, desítky a desítky vyučujících různých oborů, desítky 

správních a technických zaměstnanců!
Raduji se a slavím, radujme se a slavme pospolu!

Vážené absolventky, vážení absolventi, milé studentky a milí studenti současnosti, 
vážené a vážení - bývalé a bývalí i stávající - vyučující, 

nepostradatelné a nepostradatelní správní a techničtí zaměstnanci!!!...
Všichni přátelé - příznivci šumperského gymnázia! 

V í t e j t e  v  říjnu 2009!!!

* Pátek 2. října a sobota 3. října - Dny otevřených dveří, dny setkání, dny vzpomínek...

PROGRAM 

* Pá + So = GYMNÁZIUM - od 8 hodin = Ianua gymnasii reserata, dveře školy otevřeny... 
   vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož nemůžeme být vyhnáni, přičemž srovnávání „tehdy a nyní“ 
   (ne)bolí...

* Sobota 3. října = DŮM KULTURY - od 15 hodin - neděle 4. října = Gaudeamus igitur, 
   radujme se tedy... 
   slovem, občerstvením, hudbou, tancem, studentskými intermezzy, slovem...

VSTUPENKY, KONTAKT, REZERVACE 

* Vše na gymnaziálních webových stránkách (aktualizováno průběžně)
* Podrobnější informace: Eva Pálková, palkovaeva@seznam.cz, telefon: 583 313 518 
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