
Mezinárodní hudební festival Kláš-
terní hudební slavnosti oslavil v  loň-
ském roce deset let své existence. Za tu 
dobu se podařilo uvést v  život mimo-
řádný kulturní podnik, který působí již 
ve třech krajích republiky. 

„V  letošním roce jsme dramaturgii 
festivalových koncertů pojali v  duchu 
oslavy hudby období baroka. Hudba, 
jež nabízí tolik rozmanitosti a  přitom 
přísného řádu, který ovšem nic neubírá 
na  hudební kráse. Současně chceme 
touto dramaturgií vzpomenout dvě stě 
padesát let od  úmrtí barokního hu-
debního velikána Georga Philippa Te-
lemanna,“ říká zakladatel a  pořadatel 
festivalu Klášterní hudební slavnosti 
Roman Janků z  Agentury J  +  D. Vzá-
pětí dodává, že koncertovat se bude 
v  Šumperku, Jeseníku, Krnově, Kar-
lově Studánce, Bludově, Králíkách, 
ve Velkých Losinách a také v Rapotíně. 
Od 2. do 18. července se tak v osmi měs-
tech a obcích převážně Olomouckého, 
ale také Pardubického a  Moravsko-
slezského kraje uskuteční celkem deset 
koncertů. „Letošní ročník má také svou 
patronku, kterou není nikdo jiný než 
jedna z  nejlepších harfistek světa Jana 
Boušková,“ prozrazuje Janků.

Festival „odstartuje“ v neděli 2. čer-
vence v klášterním kostele v Šumperku 
koncertem, jenž bude poctou jednomu 
z největších barokních skladatelů, kte-
rým byl Johann Sebastian Bach, sou-
časník G. P. Telemanna. Vokální soubor 
Ensemble Frizzante postavil program 
na  kombinaci vokální a  instrumen-
tální hudby, kdy vedle nejznámějších 
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Klášterní hudební slavnosti 2017 startují 2. července

Ve  středu 12. července vystoupí v  Šumperku německý soubor Neues 
Barocktrio Berlin.                                                                                              Foto: archiv

Vokální soubor Ensemble Frizzante 
postavil program na kombinaci vo-
kální a instrumentální hudby. 

Foto: archiv

Letošní patronkou Klášterních hu-
debních slavností je jedna z nejlep-
ších harfistek světa Jana Boušková. 

Foto: archiv

Bachových skladeb chorálních zazní 
také jednotlivé části Partity d moll pro 
sólové housle. Jako hosté souboru vy-
stoupí houslista Lukáš Mik a varhaník 
Kostiantyn Tyshko.

Následující koncert v  úterý 4. čer-
vence zavede posluchače na netradiční 
a nové místo, do prostor Ruční papírny 
ve Velkých Losinách. Zazní tu dvě cem-
bala a  představí se dvě nejlepší české 
hráčky na  tyto nástroje, Monika Kno-
blochová a  Edita Keglerová. Program 
koncertu bude také v převážné většině 
věnován hudbě období baroka (Bach, 
Couperin), nicméně zazní i  skladby 
skladatelů z  dalších období, pro něž 
byli jejich barokní předchůdci velkými 
vzory (Krebs, Dodgson).

V  pátek 7. července zavítá festival 
do  bludovského zámku. „Pro letošní 
rok jsme připravili pro Bludov ‚Koncert 
s  překvapením‘. Momentálně nejtalen-
tovanější a  nejzajímavější český klaví-
rista Matyáš Novák již odtajnil autory 
programu, ale konkrétní skladby vy-
bere až v den koncertu. Těšme se tedy 
na výběr z autorů období romantizmu, 
tedy Brahmse, Dvořáka, Smetany, Cho-
pina a  Liszta,“ poodkrývá program 
Janků.

V  neděli 9. července rozezní hudba 
klášterní kostel na Hedeči v Králíkách. 
Program „Z  Čech až na  konec světa“, 
který přiblíží hudbu období renesance 
v Evropě, přiveze do Králík Rožmber-
ská kapela, jež se na hudbu tohoto ob-
dobí specializuje. 

s  programem Královský koncert. Po-
sluchači si vyslechnou skladby J. L. Du-
síka, A. Dvořáka, E. Parish Alvarse, 
H. Rénieho či B. Smetany. 

Závěrečný koncert v  úterý 18. čer-
vence v šumperském klášterním kostele 

nabídne posluchačům 
orchestrální koncert se 
dvěma sólisty. Smyčcový 
orchestr Barocco Sempre 
Giovane společně s  vio-
listou Romanem Janků 
a  harfistkou Janou Bouš-
kovou věnují právě tento 
koncert dvěma stům pa-
desáti letům od  úmrtí 
německého barokního 
skladatele G. P.  Tele-

manna a provedou díla tohoto autora, 
jeho současníků či obdivovatelů. Po-
sluchači se mohou těšit mimo jiné 
na  Telemannův violový koncert, jeho 
orchestrální skladby, skladby A. Vival-
diho a  také harfový koncert François-
-Adriena Boieldieuho. 

Vstupenky na  koncerty si mohou 
zájemci koupit v  obvyklých předpro-
dejích a  také on-line na  webových 
stránkách festivalu www.klasternihu-
debnislavnosti.cz. „Vstupenky na  kon-
certy v  Šumperku, Jeseníku, Krnově, 
Rapotíně a  Králíkách jsou prodávány 
na místa, jsou tedy číslované a doporu-
čujeme včasnou rezervaci,“ zdůrazňuje 
Janků a  dodává, že pro držitele karet 
Klubu přátel Klasika Viva nabízejí po-
řadatelé výrazné slevy ze vstupného. 
Více informací o  této kartě naleznete 
na webu www.klasikaviva.cz                -red-

Následující koncert festivalu pro-
běhne ve velkém sále KKC v Rapotíně 
v  úterý 11. července. Vystoupí zde 
jazzman a  improvizátor Jiří Stivín, 
který se ovšem netají velkým obdi-
vem k  barokním mistrům. Program 
koncertu tak bude vě-
nován Vivaldimu, Te-
lemannovi, Bachovi, 
ale také jeho vlastnímu 
improvizačnímu umění. 
Ke  spolupráci si hlavní 
protagonista večera po-
zval cembalistu Roberta 
Huga. 

Zahraniční umělci se 
na  festivalu představí 
na  dalších dvou koncer-
tech. Ve středu 12. července v klášter-
ním kostele v  Šumperku a  ve  čtvrtek 
13. července v koncertní síni sv. Ducha 
v  Krnově vystoupí německý soubor 
Neues Barocktrio Berlin. Soubor, který 
vystupuje ve složení Anna Barbara Kas-
telewicz – barokní housle, Arno Schnei-
der – cembalo a  Sarah Perl – viola  
da gamba, připravil pro české publikum 
program barokní hudby „Hudební  
bitva čtyř národů“. „Jak název napo-
vídá, můžeme se těšit na  pomyslnou 
hudební bitvu, a  to mezi Německem, 
potažmo Rakouskem, Anglií, Francií 
a  Itálií. Soubor přitom hraje na  origi-
nální nástroje v  autentické interpre-
taci,“ podotýká tvůrce festivalu.

Poslední dva koncerty budou patřit 
patronce festivalu, harfistce Janě Bouš-
kové. V pondělí 17. července vystoupí 
v  Kongresovém sále PLL v  Jeseníku 



Vlastivědné muzeum 
 
Výstavní síň 
▶ Cesty k domům
Výstava trvá do 17. 9.
Muzejíčko (Galerie Šumperska)
▶ Království mašinek
Výstava trvá do 10. 9.
Rytířský sál 
▶ Dámy a pánové, do gala! 
Výstava trvá do 27. 8.
Hollarova galerie
▶ Křídla v průběhu času 
Výstava trvá do 3. 9.
Galerie mladých
▶ Oko do duše okno 
Výstava výtvarného oboru ZUŠ 
Šumperk trvá do 2. 7.
Stálá expozice 
▶ Příroda a dějiny severozápadní Mo-
ravy
Akce
▶ Historie létání na Šumpersku 
Beseda v  rámci výstavy Křídla v  prů-
běhu času s M. Dvořákem a Z. Zerzá-
něm proběhne 13. 7. v 18 hod.
▶ Prázdninový den
27. 7. od 9 do 16 hod. v Pavlínině dvoře
Bližší informace: VM Šumperk, Hlavní 
třída 22, tel.  č.: 583  363  070, tel., fax: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-
-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út–ne  
9–12  hodin, 12.30–17 hodin. Otevírací 
doba Muzejíčka (Galerie Šumperska): 
út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 hodin. 

Kino Oko
Digitální 3D kino podle standardu DCI

▶ Sobota 1. července
Hrajeme pro děti: PIRÁTI Z  KA-
RIBIKU: SALAZAROVA POMSTA 
v  15.20 hod., USA, dobr., akční, fan-

tasy, komedie, ČZ, Hrajeme pro děti: 
JÁ, PADOUCH 3  3D v  17.55 hod., 
USA, animovaný, akční, rodinný, 
ČZ, VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO 
ve 20 hod., USA, drama, romantický▶ Neděle 2. července
Hrajeme pro děti*: PŘÍŠERKY POD 
HLADINOU ve 13.50 hod., Španělsko, 
animovaný, ČZ, Hrajeme pro děti: 
JÁ, PADOUCH 3 v  15.50 hod., USA, 
animovaný, akční, rodinný, ČZ, Hra-
jeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3  3D 
v  17.55  hod., USA, animovaný, akční, 
rodinný, 96 minut, ČZ, VŠECHNO 
ÚPLNĚ VŠECHNO ve  20 hod., USA, 
drama, romantický▶ Pondělí 3. července
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 
v  15 hod., USA, akční, dobrodružný, 
sci-fi, ČZ, Hrajeme pro děti: JÁ, PA-
DOUCH 3 v 17.50 hod., USA, animo-
vaný, akční, rodinný, ČZ, VŠECHNO 
ÚPLNĚ VŠECHNO v 19.55 hod., USA, 
drama, romantický▶ Úterý 4. července
Hrajeme pro děti*: AUTA 3 v 15.30 hod., 
USA, animovaný, dobr., rodinný, ČZ, 
JÁ, PADOUCH 3  3D v  17.45 hod., 
USA, animovaný, akční, rodinný, 
ČZ, VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO 
v 19.50 hod., USA, drama, romantický▶ Středa 5. července
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RY-
TÍŘ 3D v 15.05 hod., USA, akční, dob-
rodružný, sci-fi, ČZ, Hrajeme pro děti: 
JÁ, PADOUCH 3 v  17.55 hod., USA, 
animovaný, akční, rodinný, ČZ, Art-
večer – FK: FINSKÉ LÉTO S  AKIM 
KAURUSMÄKIM: LENINGRADŠTÍ 
KOVBOJOVÉ DOBÝVAJÍ AME-
RIKU ve  20 hod., Finsko, Švédsko, 
1989, komedie, road movie▶ Čtvrtek 6. července
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3 

v  15.15 hod., USA, animovaný, akční, 
rodinný, ČZ, SPIDER-MAN: HO-
MECOMING 3D v  17.20 hod., USA, 
akční, dobr., fantasy, ČZ, V UTAJENÍ 
ve 20 hod., Velká Británie, akční, thriller▶ Pátek 7. července
Hrajeme pro děti: PIRÁTI Z  KARI-
BIKU: SALAZAROVA POMSTA 3D 
ve  14.45 hod., USA, dobr., akční, fan-
tasy, komedie, ČZ, SPIDER-MAN: 
HOMECOMING v  17.20 hod., USA, 
akční, dobr., fantasy, ČZ, V UTAJENÍ 
ve 20 hod., Velká Británie, akční, thriller▶ Sobota 8. července
Hrajeme pro děti*: AUTA 3 ve 13 hod., 
USA, animovaný, dobr., rodinný, ČZ, 
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3 
v  15.15 hod., USA, animovaný, akční, 
rodinný, ČZ, SPIDER-MAN: HO-
MECOMING v  17.20 hod., USA, 
akční, dobr., fantasy, ČZ, V UTAJENÍ 
ve 20 hod., Velká Británie, akční, thriller▶ Neděle 9. července
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3 
v  15.15 hod., USA, animovaný, akční, 
rodinný, ČZ, SPIDER-MAN: HO-
MECOMING v  17.20 hod., USA, 
akční, dobr., fantasy, ČZ, V UTAJENÍ 
ve 20 hod., Velká Británie, akční, thriller▶ Pondělí 10. července
Hrajeme pro děti*: ŠMOULOVÉ: 
ZAPOMENUTÁ VESNICE v 15 hod., 
USA, animovaný, komedie, rodinný, 
ČZ, SPIDER-MAN: HOMECOMING 
3D v  16.55 hod., USA, akční, dobr., 
fantasy, ČZ, TRANSFORMERS: PO-
SLEDNÍ RYTÍŘ v  19.35 hod., USA, 
akční, dobr., sci-fi, ČZ▶ Úterý 11. července
Hrajeme pro děti*: AUTA 3  3D 
v  15  hod., USA, animovaný, dobr., 
rodinný, ČZ, Hrajeme pro děti: 
JÁ, PADOUCH 3  3D v  17.15 hod., 
USA, animovaný, akční, rodinný, ČZ, 

SPIDER-MAN: HOMECOMING 
v 19.20 hod., USA, akční, dobr., fantasy▶ Středa 12. července
BABY OKO: HOLKY NA  TAHU 
v  10  hod., USA, komedie, drama, 
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3 
v  15.15  hod., USA, animovaný, akční, 
rodinný, ČZ, SPIDER-MAN: HOME-
COMING 3D v 17.20 hod., USA, akční, 
dobr., fantasy, ČZ, Artvečer – FK: FIN-
SKÉ LÉTO S AKIM KAURUSMÄKIM: 
STÍNY V RÁJI ve 20 hod., Finsko, 1986, 
komedie, romantický▶ Čtvrtek 13. července
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH  3 
v  15.05 hod., USA, animovaný, akční, 
rodinný, ČZ, VÁLKA O  PLANETU 
OPIC 3D v  17.10 hod., USA, akční, 
dobr., drama, OKLAMANÝ ve 20 hod., 
USA, drama, historický▶ Pátek 14. července
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3 
v  15.05 hod., USA, animovaný, akční, 
rodinný, ČZ, VÁLKA O  PLANETU 
OPIC 3D v  17.10 hod., USA, akční, 
dobr., drama, MILOVNÍK PO  PŘE-
CHODU ve 20 hod., USA, komedie▶ Sobota 15. července
SPIDER-MAN: HOMECOMING 
ve  14.30 hod., USA, akční, dobr., fan-
tasy, ČZ, VÁLKA O PLANETU OPIC 
3D v  17.10 hod., USA, akční, dobr., 
drama, MILOVNÍK PO PŘECHODU 
ve 20 hod., USA, komedie▶ Neděle 16. července
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH  3 
3D v  15.05 hod., USA, animovaný, 
akční, rodinný, ČZ, VÁLKA O  PLA-
NETU OPIC 3D v  17.10 hod., USA, 
akční, dobr., drama, OKLAMANÝ 
ve 20 hod., USA, drama, historický▶ Pondělí 17. července
Hrajeme pro děti*: ŠPUNTI 
NA VODĚ v 15.20 hod., ČR, rodinný, 

Cesty k domům Království mašinek Křídla v průběhu času Všechno úplně všechno
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komedie, VÁLKA O PLANETU OPIC 
3D v  17.10 hod., USA, akční, dobr., 
drama, VARY V OKU: PĚKNĚ BLBĚ 
ve 20 hod., USA, komedie, romantický▶ Úterý 18. července
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3 
v  15.05 hod., USA, animovaný, akční, 
rodinný, ČZ, VÁLKA O  PLANETU 
OPIC 3D v  17.10 hod., USA, akční, 
dobr., drama, VARY V  OKU: DVO-
JITÝ MILENEC ve  20 hod., Francie, 
drama, thriller▶ Středa 19. července
OKO SENIOR: SMRTIHLAV 
v  15.55  hod., Francie, Belgie, USA, 
akční, životopisný, VARY V  OKU: 
AXOLOTL OVERKILL v 18 hod., Ně-
mecko, drama, Artvečer – FK: FINSKÉ 
LÉTO S  AKIM KAURUSMÄKIM: 
DĚVČE ZE SIRKÁRNY ve  20  hod., 
Finsko, Švédsko, drama, komedie▶ Čtvrtek 20. července
Hrajeme pro děti*: LETÍME! 
v 15.30 hod., Norsko, USA, animovaný, 
dobr., ČZ, VALERIAN A  MĚSTO 
TISÍCE PLANET 3D v  17.20 hod., 
Francie, akční, sci-fi, ČZ, DUNKERK 
ve 20 hod., Nizozemsko, Francie, USA, 
akční, drama, válečný▶ Pátek 21. července
Hrajeme pro děti*: LETÍME! 
v 15.30 hod., Norsko, USA, animovaný, 
dobr., ČZ, VALERIAN A  MĚSTO 
TISÍCE PLANET 3D v  17.20 hod., 
Francie, akční, sci-fi, ČZ, DUNKERK 
ve 20 hod., Nizozemsko, Francie, USA, 
akční, drama, válečný▶ Sobota 22. července
Hrajeme pro děti*: LETÍME! 
v 15.10 hod., Norsko, USA, animovaný, 
dobr., ČZ, VALERIAN A MĚSTO TI-
SÍCE PLANET 3D v 17 hod., Francie, 
akční, sci-fi, ČZ, Živě v  Oku: AN-
DRÉ RIEU - KONCERT Z  MAAS-
TRICHTU ve 20 hod.▶ Neděle 23. července
Hrajeme pro děti*: LETÍME! 

v 15.40 hod., Norsko, USA, animovaný, 
dobr., ČZ, DUNKERK v 17.30 hod., Ni-
zozemsko, Francie, USA, akční, drama, 
válečný, VALERIAN A  MĚSTO TI-
SÍCE PLANET 3D ve 20 hod., Francie, 
akční, sci-fi, ČZ▶ Úterý 25. července
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3 
v  15.20 hod., USA, animovaný, akční, 
rodinný, ČZ, VALERIAN A  MĚSTO 
TISÍCE PLANET 3D v  17.25 hod., 
Francie, akční, sci-fi, ČZ, DUNKERK 
ve 20 hod., Nizozemsko, Francie, USA, 
akční, drama, válečný▶ Středa 26. července
Hrajeme pro děti: JÁ, PADOUCH 3 
v  15.25 hod., USA, animovaný, akční, 
rodinný, ČZ, DUNKERK v 17.30 hod., 
Nizozemsko, Francie, USA, akční, 
drama, válečný, Artvečer – FK: FINSKÉ 
LÉTO S  AKIM KAURUSMÄKIM: 
BOHÉMSKÝ ŽIVOT ve 20 hod., Fran-
cie, Německo, 1992, drama, komedie▶ Čtvrtek 27. července
Hrajeme pro děti*: MAXINOŽKA 
v  16 hod., Belgie, Francie, animo-
vaný, ČZ, SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME 
v  18  hod., Francie, Belgie, komedie, 
BABY DRIVER ve 20 hod., Velká Bri-
tánie, USA, akční, krimi, komedie▶ Pátek 28. července 
Hrajeme pro děti*: MAXINOŽKA 
v  16 hod., Belgie, Francie, animo-
vaný, ČZ, SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME 
v  18  hod., Francie, Belgie, komedie, 
BABY DRIVER ve 20 hod., Velká Bri-
tánie, USA, akční, krimi, komedie▶ Sobota 29. července 
Hrajeme pro děti*: MAXINOŽKA 
v  15.35 hod., Belgie, Francie, animo-
vaný, ČZ, BABY DRIVER v 17.35 hod., 
Velká Británie, USA, akční, krimi, 
komedie, SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME 
ve 20 hod., Francie, Belgie, komedie▶ Neděle 30. července
Hrajeme pro děti*: MAXINOŽKA 
v  15.35 hod., Belgie, Francie, animo-

vaný, ČZ, BABY DRIVER v 17.35 hod., 
Velká Británie, USA, akční, krimi, 
komedie, SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME 
ve 20 hod., Francie, Belgie, komedie▶ Pondělí 31. července 
Hrajeme pro děti*: MAXINOŽKA 
v  15.30 hod., Belgie, Francie, animo-
vaný, ČZ, VALERIAN A  MĚSTO TI-
SÍCE PLANET v  17.25 hod., Francie, 
2017, akční, sci-fi, ČZ, SRDEČNĚ VÁS 
VÍTÁME ve  20 hod., Francie, Belgie, 
komedie
Bližší informace: Kino Oko, Masa-
rykovo nám. 3, tel.  č.: 583  212  000, 
program na  internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, změna pro-
gramu vyhrazena, ČZ = české znění, 
3D = 3D projekce. *Nižší vstupné pro 
rodiče s dětmi – za finanční dar dě-
kujeme firmám SHM, s.r.o., a  PLA-
TIT a.s. Šumperk. Pozor: rezervace 
a  prodej vstupenek přes internet 
na  webových stránkách kina. Před-
prodej v pokladně denně od 14 hodin. 
Přijímáme platební karty. Platnost 
rezervací vstupenek hodinu do  za-
čátku představení. Změna programu 
vyhrazena!

Dům kultury

▶ KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: 
Ensemble Frizzante – „Pocta J. S. 
Bachovi“ 
2. 7. od 20 hod. v klášterním kostele
▶ KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: 
Neues Barocktrio Berlin (DE) – „Hu-
dební bitva čtyř národů“
12. 7. od 20 hod. v klášterním kostele
▶ KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: 
Barocco Sempre Giovane, Jana 
Boušková (harfa), Roman Janků 
(viola) – „G. P. Telemann – 250 let 
od úmrtí“ 
18. 7. od 20 hod. v klášterním kostele
D 123
▶ Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM 

Každý pátek a  sobotu ve  22 hodin 
v D 123 
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel. č.: 
583 214 276, tel./fax: 583 214 287, před-
prodej vstupenek tel. č.: 583  214  279 
(po–čt od 14 do 18 hodin), www.dksum-
perk.cz, www.bluesalive.cz. Změna pro-
gramu vyhrazena!

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Eliška Jakubíčková: „Bělostná per-
letí“, malba 
Výstava trvá do 2. 7.
▶ Matěj Lipavský: „Barevná louže“, 
malba 
Výstava bude zahájena 5. 7. v  18 hod. 
a potrvá do 30. 7.
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel. č.: 
583 214 276.
Klášterní kostel
▶ „Marie Ebnerová z Eschenbachu“ 
Výstava trvá do 31. 7.
Bližší informace: Kladská ul., otevřeno 
denně od 9 od 15 hod. v rámci volných 
prohlídek kostela.
Městská knihovna 
▶ Jakub Hříbek: „Ptáci a květiny“ 
Výstava trvá do 6. 9.
▶ Literární a historický odkaz mistra 
Jana Husa 
Putovní výstava k  600. jubileu mistra 
Jana Husa trvá do 6. 9.
Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 
tel.  č.: 583  214  588, www.knihovna-
spk.cz.
Eagle Gallery 
▶ Gennadij Alexandrov: „Teorie her“ 
Výstava trvá do 7. 9.
Bližší informace: Nemocniční ul. 8a, 
tel.č. 777 700 740, www.eaglegallery.cz, 
výstava otevřena po, st 8–16.30, út, čt, 
pá 8–16 hod., so, ne, svátky na  objed-
návku – tel. 777 700 740.
Státní okresní archiv
▶ „Archiv ve škole, škola v archivu“ 
Výstava trvá do 30. 11.
Bližší informace: Bří Čapků 35, 
tel.  č.  583  212  248, e-mail: poda-
telna@su.archives.cz, výstava ote-
vřena po  a    st 8–17, po  domluvě též 
v úterý a v pátek.

Bratrušovské koupaliště

Pondělí–neděle 9.00–20.00
Bližší informace: tel. č. 583 214 295, 
www.aquacentrum.net.

Informační centrum Šumperk
sídlí v budově divadla 

na Hlavní třídě 14, 
otevřeno po–pá 8–17 hodin,

so a ne 9–12 hod. a 13–17 hod. 
Telefon: +420 583 214 000

E-mail: ic@sumperk.cz 
 Web: www.infosumperk.cz

Oklamaný Valerian a město tisíce planet Dunkerk Klášterní hudební slavnosti: 
Jiří Stivín

Výstava: Matěj Lipavský, malbaVýstava: Gennadij Alexandrov
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SPOLEČNOST

Šumperský filmový klub uvede v čer-
venci filmy Akiho Kaurismäkiho, 
mimo jiné i Děvče ze sirkárny. 

Foto: archiv

Výstavu zahájil její autor Luděk  
Štipl.                                     Foto: archiv

V Muzejíčku se mohou děti svézt ve vláčku na vlastní pohon.             Foto: -pk-

Muzeum láká na Prázdninový den

Rozhledna na Háji u Šumperka 
je otevřena za příznivé viditelnosti v červenci a srpnu út–ne 10–17 hod.

Vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč 

Finské léto s Akim Kaurismäkim

V klášterním kostele je k vidění výstava 
„Marie Ebnerová z Eschenbachu“

Klášterní kostel v  Šumperku hostí 
od  čtvrtka 8. června výstavu o  vý-
znamné spisovatelce Marii Ebnerové 
z  Eschenbachu, jež byla v  roce 1911 
nominována na  Nobelovu cenu za  li-
teraturu a ve svém životě i díle se za-
sazovala proti rasové a  náboženské 
nesnášenlivosti. Výstavu připravil 
spolek Respekt a  tolerance ve  spolu-
práci s městem Šumperkem.

Vernisáž výstavy, kterou doplnil 
kulturním vystoupením hudební sou-
bor Avonotaj, proběhla druhý čer-
vnový čtvrtek. „Respektu a  toleranci 
jsou blízké především postoje, činy 
a  názory, jež Marie Ebnerová za-
ujímala ve svém díle i v životě a které 
jsou stále aktuální. Vystupovala proti 
rasové i  náboženské nesnášenlivosti. 
Zajímala se o  osudy prostých lidí 
na  venkově i  ve  městě a  popisovala 
jejich nouzi i utrpení, kritizovala bez-
citnost a  omezenost mocných a  bo-
hatých. Poukazovala na pocity, osudy 
a strádání zvířat. Zapojila se do míro-
vých snah a hnutí i do boje proti vál-
kám a  zbrojení,“ uvedl autor výstavy 
Luděk Štipl.

Vzápětí podotkl, že Marie Ebnerová 
s  předstihem tušila vznik první svě-
tové války a  snažila se této katastrofě 
zabránit. „Odsuzovala nenávistný na-
cionalismus. Odmítala antisemitismus 
a  aktivně proti němu vystupovala. 
Mezi četnými přáteli, se kterými se 
celý život úzce stýkala, byli významní 

Ve  čtvrtek 27. července od  9 hodin 
do  16 hodin proběhne v  šumperském 
muzeu akce nazvaná Prázdninový den. 
A ani letos nepřijdou návštěvníci o tra-
diční prázdninové soutěžení. 

V  Pavlínině dvoře budou 27. čer-
vence od  9 do  16 hodin rozmístěna 
stanoviště se soutěžemi inspirovanými 
aktuálními výstavami, mimo jiné také 
výstavou s  interaktivními prvky Krá-
lovství mašinek. Ta představuje nejen 
modely vláčků, zapůjčené i od soukro-
mých sběratelů, ale připomíná také 
nejvýznamnější železniční stavitele 

Šumperský filmový klub si pro 
všechny fanoušky dobrého filmu při-
pravil na  měsíc červenec opravdovou 
lahůdku. Během celého měsíce každou 
středu večer bude promítat ty nejlepší 
filmy od  finského legendárního reži-
séra Akiho Kaurismäkiho. 

Celá kolekce je průřezem tvorbou 
tohoto svérázného autora, který je 

pověstný výrazným smyslem pro hu-
mor, lakonickými dialogy a osamělými 
hrdiny zahalenými do oblaků cigareto-
vého dýmu. 

V letošním roce přivezl Aki Kauris-
mäki na  Berlinami nový film Druhá 
strana naděje. Sklidil nadšené kritiky 
a získal Stříbrného medvěda za nejlepší 
režii. Červencovou přehlídkou chceme 
diváky šumperského kina naladit 
na režisérovu poetiku a připravit je tak 
na  uvedení jeho posledního snímku, 
které plánujeme na měsíc srpen. 

V  červenci se mohou diváci těšit 
na tyto filmy: 
5. 7. Leningradští kovbojové 
 dobývají Ameriku
12. 7.  Stíny v ráji
19. 7.  Děvče ze sirkárny
26. 7.  Bohémský život

Představení začínají vždy ve  20 ho-
din. Vstupné je 100 Kč, pro členy filmo-
vého klubu 80 Kč.                    K. Šeligová

židovští literáti či lékaři. Výstava také 
některé přestavuje. Ačkoliv vyznání 
byla katolického, svůj postoj v  otáz-
kách víry vyjadřuje v jednom ze svých 
aforismů s názvem Žádné náboženství 
nepřevyšuje pravdu,“ doplnil Štipl.

Výstava sestává z  dvanácti pa-
nelů a  je instalována v  české kapli 
klášterního kostela v  Šumperku. 
Výstava potrvá do  konce července. 
V  červnu je přístupná pouze během 
konání kulturních akcích v  klášter-
ním kostele, v  červenci pak každý 
den od 9 od 15 hodin v rámci volných 
prohlídek kostela. Vstupné na výstavu 
se nevybírá. „V červenci bude výstava 
navíc doplněna pohodlným křeslem 
a  knihami Marie Ebnerové, aby se 
mohli návštěvníci kostela a  výstavy 
začíst do  jejího díla,“ uzavírá autor  
výstavy.                                                       -oh-

a  podnikatele 19. století v  tehdejším 
Rakousku, firmu bratří Kleinů. Navíc 
zahrnuje celou řadu interaktivních 
prvků, mezi které patří mimo jiné vlá-
ček jezdící na vlastní pohon.

Pokud malí návštěvníci úspěšně 
absolvují všechna stanoviště, dosta-
nou drobnou odměnu. Čekají je vě-
domostní a  dovednostní úkoly, ale 
i  tvoření a  různé soutěže. Upečou si 
například perníčky ve  tvaru vláčku, 
vyzkoušejí si práci archeologa, a pokud 
počasí dovolí, mohou se těšit i na vodní 
hrátky a střelbu na terč.                         -dt-


