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Narodila se 19. prosince 1990 a bydlí ve vesničce 
Pňovice. Studuje čtvrtým rokem na škole VOŠ a SPŠ 
v Šumperku, obor propagační výtvarnictví - propagační 
grafi ka. Doufá, že po úspěšném ukončení bude pokra-
čovat na Vysoké umělecké škole v Plzni.
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Následující ukázka z knihy o šumperském sportu v nás vyvolá vzpomínku na šumperského spor-
tovce Anděloslava Srovnala, který je autorem následujících řádků. Svým příspěvkem se zapsal do 

připravovaného sborníku stejně jako do srdcí mnohých z nás. Z jeho textu vyjímáme některé pasáže.

LETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU 
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: HOROLEZECTVÍ

Horolezectví je … ?

Odjakživa se vedou vášnivé debaty o tom, co 
je horolezectví, zda sport nebo životní fi lozofi e. 
Horolezecké výkony vyžadují sílu, obratnost, 
vytrvalost, odvahu a vůli překonávat překážky. 
V tomto ohledu je to jistě sport se vším všudy.

Svým vztahem k přírodě a sepjetím s ní, dob-
rovolným rozhodnutím podstupovat značné 
nebezpečí a riziko, včetně ztráty života, a zvlášt-
ními vztahy lidí mezi sebou, často celoživotním 
přátelstvím, a to i dvojic, které se vzaly a třeba 
zase rozvedly, je to spíš ta životní fi lozofi e.

Smiřme se tedy s tím, že je to obojí.

. . . 
Psal se rok 1952. Pokud se to dá zjistit, ve-

doucími osobnostmi mezi horolezci v Šumper-
ku byli Jindřich Wagner, Jiří Stratil a další, jako 
Ivo Vlček, Svaťa Šváb, František Krobot, Bohdan 
Chmielowski, ale i jiní. K těm se postupně připo-
jovali další a mladší zájemci o tento sport. Nutno 
podotknout, že vliv na další vývoj horolezectví 
v Šumperku měli i horolezci z regionu a zvláš-
tě z Olomouce, protože se všichni setkávali na 
stejných skalách a ve Vysokých Tatrách i jiných 
horách v Československu v rámci nejrůznějších 
sportovních aktivit (lyžování, vytrvalostní běhy, 
horská turistika atd.). Zde je nutno podotknout, 
že i noví zájemci o horolezectví většinou měli do-
cela pestrou sportovní minulost. Byli to v žákov-
ských a dorosteneckých letech často gymnasté 
(Eva Komárková, Ivo Smiešny a další), atleti, ly-
žaři atd., řada byla členy Horské služby. 

. . . 
Velký sportovní rozvoj činnosti začal po pří-

chodu absolventa VUT Brno Vladimíra Jáně, 
který se stal poté předsedou HO. Jako zkušený 
horolezec začal s výcvikem mladých adeptů, kte-
rým se s velkou péčí věnoval a přinesl do života 
oddílu moderní trendy jak výcviku, tak nazírání 
na horolezecký sport. Byl všemi uznávaná auto-
rita a perfektní kamarád. Jeho nenapodobitelný 
brněnský „hantec“ má většina z nás dodnes v ži-
vé paměti. 

V té době začaly být velmi populární výškové 
práce, jednalo se zejména o kostelní věže, různé 
ocelové konstrukce a další stavby, které bylo po-
třeba buď očistit nebo natřít, což by při použití 
běžné stavební techniky přišlo velmi draho, za-
tímco horolezci to se svými prostředky dokázali 
bezpečně a podstatně levněji a při tom si vydě-
lali prostředky na svou činnost a na různé akce 
v domácích i zahraničních horách. To začalo být 
v rámci TJ LP Šumperk neúnosné (šlo samozřej-
mě o vydělané peníze), a proto se dospělo k jed-

Zdeněk Janů.  
 Fotoarchiv horolezeckého klubu Horal Šumperk
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U noznačnému rozhodnutí - oddělit se a založit 
vlastní TJ, která vznikla pod názvem TJ HORAL 
Šumperk v roce 1984. To se stalo až po neštěstí 
na Kavkaze, kde 11. března 1984 zahynul v lavině 
pod štítem Germogenova „Náčelník“ Laďa Jáně 
a předsednictví se ujal Zdeněk „Lenon“ Janů. Jako 
taková měla nová tělovýchovná jednota vlastní 
bankovní kon-
to a mohla si 
se svými pro-
středky hos-
podařit sama. 
P r o s t ř e d k y 
byly použí-
vány jak pro 
celek, tak pro 
j e d n ot l i v c e , 
podle toho, jak 
se kdo o jejich 
tvorbu zaslou-
žil, což v té 
době byl do-
cela revoluční 
počin, který 
byl mnohým 
trnem v oku, 
ale přinesl své ovoce v nárůstu členů i sportovní 
činnosti.

Počátkem osmdesátých let přišly do HO další 
významné osoby. Byl to pozdější vynikající ho-
rolezec, který se proslavil v různých velehorách, 
Roman Kamler, stejně jako Josef Morávek „Pepí-
no“ ze Zábřeha, dále trojice Jaromír Ryšavý, Fran-

tišek Lípa a Tomáš Špánik, také Miroslav„Béďa“ 
Churavý a další mladíci jako pozdější předseda 
Zdeněk Janů „Lenon“, Jan Kamler, Karel Tesař, 
Zdeněk Lysák, Jaromír Valenta, Petr Polách, Ivo 
Smiešny a krásné holky jako Helena Tesařová, 
Milada Andrýsková, Zdenka Novotná, Jitka Rů-
žičková, Zdenka, nyní Hegedüsová, Iva Doub-

ravská, sestry 
P a v l í k o v y 
a další. Pří-
chodem Jar-
dy Ryšavého 
(dnes vitální-
ho osmdesát-
níka) a jeho 
přátel začala 
být vedena 
celkem velmi 
podrobná fo-
todokumen-
tace činnosti, 
která je k dis-
pozici v ma-

lém výřezu 
i pro tuto pu-
blikaci. Lenon 

pak začal vydávat velmi populární interní zpra-
vodaj, nejprve pod názvem „Horočenka“, pak 
pod názvem „Plesnivec“ (název vysokohorské 
protěže). Byl vydáván i „Zpravodaj“ Okresního 
horolezeckého svazu, na kterém Lenon, Bob Ha-
jzera, Sláva Srovnal a další spolupracovali. 
 Anděloslav Srovnal

Hudební cyklus poslechových pořadů nazva-
ný Církevní rok v hudbě vstupuje v červnu do 
své sedmé části. Tentokrát se zaměří na skladbu 
Dettingen Te Deum Georga Friedricha Händela.

27. června 1743 britská armáda a její spojenci pod 
velením Jiřího II. zvítězila nad Francouzy v Dettin-
genu v Bavorsku. Händel jako královský kapelník 
byl pověřen napsat Te Deum k návratu krále. Tato 
skladba byla složena nejen ke cti a chvále Boží, 
ale i jako bojovný chvalozpěv. Po krátkém in-
strumentálním úvodu následuje triumfální a já-

savý sbor s trumpetami a bubny. Te Deum pak 
dále pokračuje v osmnácti krátkých zastaveních 
pro sóla (alt, baryton, bas) a sbor. 

„Zveme k poslechu tohoto méně známého, při-
tom velmi působivého díla, které v mnohých svých 
částech je hudebně zdobnější než slavný Mesiáš,“ 
říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal a dodává, že 
pořad proběhne na obvyklém místě, kterým je 
zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním 
středisku na Kostelním náměstí 4. Na programu je 
ve středu 2. června od 19 hodin.  -red-

HUDEBNÍ CYKLUS SE ZAMĚŘÍ NA HÄNDLOVO TE DEUM

Na vrcholu Předměstské v Adršpašských skalách, Vladimír Jáně a Fran-
tišek Lípa.  Fotoarchiv horolezeckého klubu Horal Šumperk
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APRVNÍ ČERVNOVÝ VÍKEND SE MĚSTO PŘENESE DO STŘEDOVĚKU

Nejvýznamnější událost v dějinách města, tzv. šumperský sněm z 15. století, si o prvním červ-
novém víkendu připomenou obyvatelé Šumperka. Slavnosti města nabídnou kromě večerního 

průvodu městem a ohňostroje i bojová klání, zábavná vystoupení, historický jarmark a řadu soutě-
ží. „Sněmovní“ oslavy spojí místní radnice se zahájením letní sezony ve městě a také s  mezinárod-
ním Dnem dětí. 

Tzv. Šumperský sněm ze 4. června roku 1490 
si město připomíná již třináctým rokem. Před 
více než pěti stoletími se totiž Šumperk stal mís-
tem setkání moravských a slezských stavů, jež 
zde po smrti uherského a českého krále a mar-
krabí moravského Matyáše Korvína, pod které-
ho Morava, Slezsko a obě Lužice od roku 1468 
patřily, rokovaly o zachování společného postu-
pu při přijímání nového pána a svým postojem 
nakonec po-
mohly odvrá-
tit trvalý roz-
pad Českého 
k r á l o v s t v í . 
Celou situaci 
poté usnad-
nilo usednutí 
českého krále 
Vladislava Ja-
gel lonského 
na trůn uher-
ský, takže 
Koruna česká 
se opět sestá-
vala z Čech, 
Moravy, Slez-
ska a Horní 
a Dolní Lu-
žice.

Právě do středověku se budou moci přenést 
obyvatelé i návštěvníci města v pátek 4. a v so-
botu 5. června. „Původně hudební akce s ry-
tířskými šarvátkami se v posledních ročnících 
stala jednou z nejprestižnějších událostí, kte-
rou město pořádá. Letos navíc připadá na den 
přesně na pětisté dvacáté výročí této historické 
události,“ říká Bohuslav Vondruška z oddělení 
kultury a vnějších vztahů místní radnice. Cent-
rem veškerého dění se v pátek 4. června stanou 
Sady 1. máje v prostoru „u koně“ a jeho oko-

lí. Zde rozloží svá ležení rytíři, na pódiu se od 
šesté podvečerní představí děti z Veselé školky 
a z DDM U Radnice, Fit Aerobik Klub Angi 
Samcové, dobovou atmosféru navodí historická 
skupina Perchty von Bladen a své umění předve-
dou i tanečnice. „V devět hodin se vydá městem 
průvod účinkujících v kostýmech, u radnice 
poté pozve herold vedení města, radní, zástupce 
partnerských měst a další do průvodu. Ten se 

za zvuku bub-
nů vrátí pěší 
zónou zpět do 
parku,“ popi-
suje Vondruš-
ka. V Sadech 
1. máje pro-
běhnou nejen 
slavnostní ce-
remonie a oh-
ňová show, ale 
také výpravný 
o h ň o s t r o j , 
jenž páteční 
večer završí.

„Od sedmé 
večerní do 
půlnoci bude 
současně pro-
bíhat v Pavlí-

nině dvoře košt mikulovských vín,“ upozorňuje 
referent oddělení kultury a vnějších vztahů. 
Současně dodává, že ti, kteří první červnový 
pátek zavítají do Sadů 1. máje, mohou zamířit 
nejen na Slavnosti města, ale také do nedaleké-
ho muzea. Probíhat zde bude již pátá muzejní 
noc, během níž si mohou zájemci prohlédnout 
aktuální výstavy zdarma.

Sady 1. máje budou hostit sněmovní veselí 
i v sobotu 5. června. Jarmarečníci v dobových 
stáncích zde budou nabízet rukodělné zboží 

Loňské Slavnosti města se nesly ve znamení patnáctiletého přátelství 
s německým Bad Hersfeldem.                                                    Foto: -zk-
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KOSTELY SE OTEVŘOU VEŘEJNOSTI

Poněkud netradičním způsobem se v pátek 28. května otevřou některé šumperské kostely. Akce 
nazvaná Noc kostelů nabídne zejména lidem, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji, možnost 

nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Olomoucká arcidiecéze se tak letos poprvé připo-
juje k akci, s níž mají dobré zkušenosti například v brněnské a plzeňské diecézi a která se již několik 
let pravidelně koná v zahraničních metropolích. 

V Šumperku budou moci zájemci zamířit hned 
do tří kostelů - počínaje kaplí sv. Barbory v Jirás-
kových sadech přes klášterní kostel Zvěstování 
P. Marie v Kladské ulici až po kostel sv. Jana Křti-
tele na Kostelním náměstí. Otevřeno bude do pá-
teční půlnoci.

Nejkrásnější ozdobou původně hřbitovní kaple 
postavené v roce 1755 v dnešních Jiráskových sa-
dech, jež slouží římskokatolické církvi, jsou fres-
kové nástropní malby uničovského malíře Ignace 
Oderlitzkého. V pátek 28. května si ji lze indivi-
duálně prohlédnout od 18 do 19 hodin, patnácti-
minutová prohlídka s výkladem je připravena na 
19 hodin a poté na 20.45 hodin a o půl osmé večer 
zde bude koncertovat Avonotaj, soubor interpre-
tující židovské písně.

Klášterní kostel Zvěstování P. Marie, jehož po-
čátky sahají do začátku 14. století a jenž byl po 
požáru města v roce 1669 opraven v barokním 
stylu, prošel po Sametové revoluci nákladnou re-
konstrukcí a veřejnosti se v plné kráse otevřel před 
pěti lety. V současné době ho již církev nevyužívá 
k bohoslužbám, ale probíhají zde koncerty, výsta-
vy a další akce. Chrám si mohou lidé v rámci Noci 
kostelů prohlédnout od 18 do 19 hodin, půlhodi-
nové prohlídky s průvodcem jsou pak naplánovány 
na půl osmou a půl devátou večerní. Na programu 

jsou v tento den i tři koncerty - v 19 hodin začíná 
varhanní koncert, o půldruhé hodiny později zde 
pak vystoupí Schola od sv.  Jana Křtitele a ve 22.30 
je na programu koncert souboru Avonotaj.

Kostel sv. J. Křtitele, který je v pramenech po-
prvé zmiňován v roce 1216, je v současné době 
děkanským chrámem a „živým srdcem“ šum-
perské farnosti. Jeho ozdobou se nedávno stala 
zrestaurovaná freska Ignáce Oderlitzkého zná-
zorňující životní příběh sv. Jana Křtitele. Kostel 
se 28. května otevře v 18 hodin, kdy začíná Mše 
svatá, na ni naváže v 19 hodin individuální pro-
hlídka a také přednáška bývalého velvyslance 
Pavla Jajtnera nazvaná Diplomatem v Rakousku, 
Maroku a u dvou papežů, jež proběhne v sále Far-
ního střediska. Vystoupat na věž kostela, jež bude 
po dlouhé době opět přístupná, budou moci zá-
jemci od sedmé do deváté večerní, půlhodinové 
prohlídky kostela s průvodcem nazvané Nechte 
se oslovit historií a krásou jsou pak připraveny 
na osmou a půl jedenáctou večerní. Povídání 
o varhanách a malý varhanní koncert začne ve 
21 hodin, o tři čtvrtě hodiny později zde vystou-
pí domácí Schola, úderem jedenácté se ke slovu 
dostane chvíle k zamyšlení a meditaci se zpěvy 
a celou akci uzavře ve 23.45 hodin duchovní slovo 
a závěrečná modlitba. -zk-

a předvádět tradiční řemesla, pódium v letním 
divadle bude patřit především dobovým kostý-
mům a stylovým tancům, na pódiu u „koně“ se 
pak představí historické a dobové kapely, kejk-
líři, dragouni, mušketýři či mistři meče, kordu 
a rapíru. V jeho okolí pak budou probíhat sou-
těže a hry s rytířskou tematikou a tzv. Školička 
starých řemesel, v níž děti z kroužků Domu dětí 
a mládeže U Radnice předvedou tradiční ře-
mesla. Chybět nebudou ukázky výcviku rytíře 
a jeho koně, vystoupení sokolníků, katovská díl-

na s ukázkami mučících nástrojů, představí se 
fakíři s orientálními tanečnicemi, plivači a po-
lykači ohně. 

Zapojit do dění se budou moci opět i samot-
ní diváci. „Ti si mohou osahat skutečné rytířské 
zbraně, zastřílet si na terče z historických kuší, 
luků a vrhacími sekerami, obléci si drátěnou ko-
šili a podobně,“ prozrazuje Vondruška. Sobotní 
podvečer letošních Slavností města pak bude již 
tradičně v 18 hodin patřit závěrečnému defi lé 
všech účinkujících.  Z. Kvapilová
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Pětadvacet svítících křížů zabudovaných v dlažbě symbolizuje nevinné oběti nechvalně známých 
čarodějnických procesů na Šumpersku. Právě o nich pojednává nová expozice nacházející se ve 

sklepních prostorách Geschaderova domu v Kladské ulici. Atmosféru tajuplnosti a emotivní pocity 
navozují nejen přítmí a scénické osvětlení, ale také ukázky z fi lmu Kladivo na čarodějnice a pře-
devším hlas průvodce. Tím není nikdo jiný než inkvizitor Franz Heinrich Boblig z Edelstadtu, jenž 
je zodpovědný za smrt nejen pětadvaceti obyvatel Šumperka a mnoha dalších obětí z losinského 
panství, ale je rovněž spojován s čarodějnickými procesy v Nisku.

„Přestože jde o jednu z nejčernějších etap his-
torie města a regionu, je vhodné ji připomínat. 
Zejména to, jak na jedné straně dokáže být člo-
věk krutý a chamtivý, ale na straně druhé také 
nesmírně statečný,“ řekl během slavnostního 
otevření nové expozice koncem dubna šumper-
ský místostarosta Petr Suchomel a připomněl, že 
shodou okolností přímo v Geschaderově domě 
žil a podnikal v polovině 17. století Heinrich 
Peschke, jenž spolu s místním děkanem Kryš-
tofem Lautnerem patřil k nejznámějším obětem 
čarodějnických procesů. „O potřebě expozice se 
hovořilo nejméně deset let. Šance na realizaci se 
ale otevřela až s možností čerpat fi nance z evrop-
ských fondů,“ podotkl Suchomel.

Expozice v Geschaderově domě vznikla 
v rámci projektu nazvaného Čarodějnickou cy-
klotrasou po česko-polském příhraničí, jenž se 
zaměřuje na rozvoj cestovního ruchu v regio-
nu. Partnery Šumperka přitom byly Starostwo 
powiatove w Nysie a Sdružení cestovního ru-
chu Jeseníky. Součástí projektu je také vytvoře-
ní nové expozice v muzeu v Nise, zaměřené na 

historii tamních čarodějnických procesů, pokra-
čování „Čarodějnické cyklotrasy“ vedoucí z Nisy 
do Zlatých Hor, jež navázala na cyklostezku na 
českém území, a vydání turistického průvodce. 
Sdružení cestovního ruchu Jeseníky pak vytvoři-
lo trojjazyčnou publikaci Zpráva o nevíře. Knihu 
o historii čarodějnických procesů na Šumpersku, 
Jesenicku a v Niském knížectví napsali společ-
ně Michaela Neubauerová a Drahomír Polách. 
„Snažili jsme se kromě jiného vyvrátit všeobecné 
mínění, že procesy v tomto regionu organizova-
la církev proti kacířům. Šlo ale o zřejmé justiční 
vraždy, zvrácené, zneužité a dovedené do ab-
surdna,“ řekla během otevření expozice spojené-
ho s křtem publikace Neubauerová.

Nová expozice, jež přibližuje atmosféru středo-
věkého Šumperka a ukazuje zvrácenost procesů 
s údajnými čarodějnicemi, se chlubí moderním 
individuálním průvodcovským systémem na-
zvaným GuidePORT. Ten umožňuje propojení 
textové, zvukové a obrazové části výstavy pomo-
cí bezdrátového přenosu signálu. „Jde o hodně 

Sdružení cestovního ruchu Jeseníky vytvořilo troj-
jazyčnou publikaci Zpráva o nevíře. Pokřtěna byla 
v rámci slavnostního otevření expozice.  Foto: -zk-

Atmosféru tajuplnosti a emotivní pocity navozují 
nejen přítmí a scénické osvětlení, ale také ukázky 
z fi lmu Kladivo na čarodějnice.  Foto: -zk-
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ru a ne vše lze zachytit trojrozměrnými materiály. 
Bylo tedy jasné, že musíme návštěvníka zaujmout 
novými prostředky a nejmodernější technikou. 
To platí zejména u mladé generace, které by tato 
expozice mohla pomoci navázat přerušený kon-
takt s historií,“ uvedla Věra Tomolová z fi rmy 
Tomola, která expozici realizovala a jež ke spolu-
práci přizvala společnost Ateliery Zlín. 

Zajímavý česko-polský projekt za deset a půl 
milionu korun uhradila z devadesáti procent 
dotace z Operačního programu Příhraniční 
spolupráce Česká republika - Polská republika 
2007- 2013. Šumperskou expozici, na niž měs-

to přispělo ze své kasy necelými sedmi sty tisí-
ci, si budou moci zájemci prohlédnout denně 
od 1. června, kdy odstartuje turistická sezona, 
trvající do konce září. Už dnes však je možné 
si prohlídku domluvit na telefonních číslech 
583 213 721 nebo 583 388 610. V červnu pak 
bude expozice otevřena od pondělí do pátku od 
9 do 15 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin a v ne-
děli od 13 do 16 hodin. Vstupné pro dospělé je 
třicet korun, studenti a senioři zaplatí dvacet 
a děti od šesti let deset korun, rodinné vstupné 
pak přijde na rovnou padesátikorunu a držitelé 
karty Olomouc region card mají vstup zdarma.
 -zk-

„NAJEDNOU JSEM VÍC A VÍC MLÁTIL DO DŘEVA, AŽ JSEM NAKONEC 
FOTOAPARÁTY ÚPLNĚ ODLOŽIL,“ ŘÍKÁ ANTONÍN SUCHAN

Tichá melodie, Jantarový květ, V rytmu kastanět, Romance, Sova, Jeskyně ticha, Kříže pouště, 
Mateřské souznění, Kamenná srdce, Houslový klíč... Těmito a mnoha dalšími jmény nazval své 

skulptury a plastiky šumperský umělec Antonín Suchan. Jeho dílo mohou lidé v současnosti obdi-
vovat v místním muzeu, na výstavě nazvané Objekty, jež připomíná sedmdesátiny tohoto známého 
fotografa a výtvarníka. A zatímco ve fotografi i se Suchan inspiroval přírodou s důrazem na detail, 
leitmotivem jeho sochařiny jsou zejména témata hudby a ženy.

„S Antonínem Suchanem jsem se poprvé se-
tkal před čtyřiceti lety v galerii Dílo, kde poho-
tově lovil záběry z dění na vernisáži. Zaujal mě 
svým soustředěním a osobitostí, působil exotic-
ky. Až později jsem zjistil, že pochází z Bechyně, 
že je to jihočeská tvrdá palice,“ řekl během ver-
nisáže výstavy historik umění Jiří Hastík a dodal, 
že dokladem již zmíněné Suchanovy „tvrdosti“ je 
kromě jiného i fakt, že se před lety dokázal vy-
rovnat s úrazem, který ho připravil o část prstů. 
„Potýkat se se dřevem je obtížné pro člověka se 
zdravýma rukama, natož s hendikepem. U něj ja-
koby to ale neplatilo. Pracuje způsobem sochaře, 
začíná modelem, který dotváří a hledá prostoro-
vé vztahy,“ podotkl Hastík a vzápětí připomněl 
Suchanovu uměleckou cestu od dokumentárních 
snímků přes oko kamery tehdejší Českosloven-
ské televize a poté uměleckou fotografi i velmi 
osobité povahy až po sbližování se světem dřeva, 
jež vyústilo v naprosté tvůrčí zaujetí tímto mate-
riálem. Potvrzuje to i vyznání samotného Sucha-
na: „Strom se listím odívá, ale když zůstane „jen“ 
dřevo, je to spící tvar, který se probouzí dotykem 

fantazie, vykvétá jako neznámý květ, je křehký 
jako slza, hebký a vláčný jako žena, je v něm smu-
tek i radost, slunce i noc, jsou v něm dotyky prstů 
a očí, je to zjevení nových tvarů, kterým dřevo 
propůjčuje svoji hmotu i duši.“ A nejen o vztahu 
ke dřevu je následující rozhovor, jenž vznikl ne-
dlouho po vernisáži v umělcově ateliéru.

▶ Pocházíte z jihočeské Bechyně, z rodiny kerami-
ků. Nemotivovalo vás to pokračovat v jejich šlépě-
jích?

Keramik byl děda i táta. Já ovšem k hlíně moc 
neinklinoval. Je ale pravda, že už od útlého věku 
jsem jaksi automaticky vnímal zákonitosti pro-
cesu, jehož cílem bylo dát neurčitě tvárné hmotě 
smysluplný tvar. To mě nepochybně ovlivnilo.

▶ Do Šumperka jste šel původně jen na vojnu, na-
konec jste zde po jejím absolvování zakotvil. Ne-
chyběla vám Lužnice a jihočeská krajina?  

Sám o sobě si myslím, že jsem naturalizova-
nej Moravák. Přišel jsem do Šumperka v roce 
1959, po vojně se oženil, narodili se kluci Tonda 
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a Tomáš a ačkoliv nám první manželství nevyšlo 
a po šesti letech jsme se rozešli, zůstal jsem tu. 
V Šumperku se mi líbí, a když se mi zasteskne, 
seberu se a jedu na barák po rodičích, ve kterém 
dnes bydlí dcera Alice. Klidně i několikrát ročně. 
K Bechyňsku mám velký vztah, je to krásný ro-
mantický kraj a já navíc miluju Lužnici, kterou 
máme pět metrů od zahrady. Sjel jsem ji celou od 
rakouskejch hranic už asi sedmnáctkrát. Výho-
dou je, že přijedu na lodi až před barák.

▶ Jezdíte i dnes?
Samozřejmě, bez toho bych nemoh bejt, dvě 

kánoe mám v Šumperku a jednu v Bechyni. Jez-
dím vodu od malička, jeden čas dokonce i zá-
vodně. A dnes, když se sejdem ve vodácký partě, 
tak se vždycky strašně chlubím, že jsem pamět-
ník Červenských proudů, který pohřbila orlická 

přehrada. Sjížděl jsem je jako mladej kluk ještě 
před vojnou. To už dnes téměř žádný vodák ne-
pamatuje.

▶ V Šumperku jste nejprve pracoval v tehdejší 
„ŽOSce“, při zaměstnání jste studoval fotografi i, 
pak jste byl reportérem regionálního týdeníku, 
externě spolupracoval s Československou televizí, 
osmnáct let strávil v muzeu. Jak se nakonec při-
hodilo, že jste opustil fotoaparát a skončil u dřeva? 
Fotografi e vás už nelákala?

Po absolutoriu ostravského Institutu tvůrčí fo-
tografi e jsem osmnáct let pracoval v muzeu, kde 
jsem především fotil a dával dohromady veškerý 
propagační materiály a tiskoviny, grafi ku a fotky 
jsem dělal přes deset let také pro místní divadlo. 
Fotografi í jsem se dokonce pokoušel živit a prošel 
jsem si i obdobím umělecké fotografi e, ilustroval 

Antonín Suchan (uprostřed) slaví v květnu sedmdesátiny. Popřát mu přišli do výstavní síně nejen starosta 
Zdeněk Brož a poslanec Petr Krill (v pozadí), ale také vnučka Agáta a vnuk Jakub.  Foto: -zk-
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jsem Nezvala či Kocourka, ale nejvíc mě lákala 
tzv. krajinová zkratka. Když jsem dělal kůru stro-
mů, vodu nebo kámen, hledal jsem fotografi cké 
metafory a snažil se poodhalit jejich tajemství. 
Tenkrát to ale bylo daleko složitější než v dneš-
ní počítačové době, kdy se i ze špatného snímku 
dokáže udělat dobrý. Fotilo se na fi lm, pak se to 
muselo vyfachčit pod zvětšovákem v komoře. 
Pořád ale platí, že se to musí dělat hlavou a citem, 
že jde o tvůrčí proces.

Dá se říct, že souběžně s fotografi í jsem měl 
jako koníčka sochařinu. Najednou jsem ale víc 
a víc mlátil do dřeva, až jsem nakonec fotoapa-
rát úplně odložil. Po několika letech jsem ho vzal 
do ruky nedávno, když jsem připravoval katalog 
k letošní výstavě a bylo mi jasné, že správný úhel 

pohledu jako autor cítím nejlíp. 

▶ Proč právě dřevo? Čím vás oslovuje? 
Když se pokácí strom, pak zdánlivě jeden ži-

vot, jedna krása, protože stromy jsou nádherné 
a já je vždy miloval, končí. Ten strom ale vlastně 
neumře, protože se z něj dá udělat něco jinýho 
- krásnej objekt, v němž jakoby život stromu 
pokračoval v další etapě. Dřevo je velice krásný 
materiál a já si za ním stojím.

▶ Jak vlastně vaše plastiky a reliéfy vznikají? Máte 
již při pohledu na kus neopracovaného dřeva před-
stavu, v co jej přetvoříte?

Dělám si skici a podle nich plastiku vytvářím. 
Občas se mi ale v noci stane, když nemůžu spát, 

Antonín Suchan při práci ve svém ateliéru, v němž tráví i sedm dnů v týdnů.  Foto: -zk-
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do detailu ji mám před sebou. Ráno se vzbudím 
a vím naprosto přesně, co jsem v noci vymyslel.

Jindy zase stačí neparný podnět, náhlá vize. 
Jednou jsem například dělal plastiku a pořád mi 
na ní něco vadilo. Postavil jsem ji bokem a cho-
dil jsem okolo ní, vždycky po čase jsem ji vzal, 
praštil do ní, ale stále to nebylo ono. Pak, asi po 
dvou a půl letech, jsem okolo prošel a měl jsem 
to naprosto jasný. Tak jsem na to vlít a bylo to za 
čtyři dny kompletně hotový.

▶ Přesto, stane se někdy, že navzdory vaší předsta-
vě dopadne dílo jinak?

Může se to stát, protože narazíte třeba na skry-
tou vadu ve dřevě. A teď se vymýšlí varianta, co 
s tím. Každý člověk je navíc do jisté míry šetřílek 
a je mu to líto vyhodit, když tomu navíc věnoval 
nějaký čas a energii. Je to pak tedy pouze otázka 
již zmíněného odložení.

▶ Je obtížné získat kvalitní dřevo pro plastiku či 
sochu?

Velmi záleží na tom, kde dřevo roste, což má 
vliv na hustotu letokruhů. Čím hustší, tím lepší. 
Pak musí být samozřejmě správně vyzrálé.

Určitou raritou, a tím pádem i výzvou, byl 
pro mě zkamenělý dub, úplně černý dřevo, který 
jsem získal v jižních Čechách. Vyhrabal ho bagr 
v pískovně z téměř čtyřmetrové hloubky a jeden 
známý ho měl schované v dřevníku přes dva-
cet let. Vytvořil jsem z něj pak asi tři věci. Sice 
se s ním pracovalo moc špatně, protože to bylo 
strašně tvrdý dřevo a nedalo se sekat po vlasu, ale 
je to překrásnej materiál.

▶ Máte spočítáno, kolik objektů, plastik a soch jste 
už vytvořil?

To opravdu nemám. V muzeu vystavuju asi 
sedmdesát plastik, z nichž tři jsou zapůjčené. Je 
to městský znak ze zasedací síně radnice, plastika 
Znovuzrození inspirovaná obnovením divadla 
po jeho požáru a Pocta lnu, kterou jsem dělal pro 
místní Agritec. Nejmíň jednou tolik děl jsem pak 
buď věnoval nebo prodal.

▶ Máte k nějakému svému dílu obzvlášť blízký 
vztah? Že byste ho například nikdy neprodal?

Myslím, že ne. Několikrát jsem tak už zklamal 
nejmladšího syna, který mi říkal, ať určité dílo 
neprodávám, ale já se nakonec vždycky nechal 
ukecat. Je to možná i tím, že na věcech, který 
udělám a pak kolem nich chodím a koukám na 
ně, vidím pořád víc a víc chyb a říkám si, že kdy-
bych to dělal teď, tak to bude jiný. 

Nikdy jsem ovšem nevytvořil kopii nebo stej-
nou věc, dvakrát nebo třikrát jsem se ale pustil 
do varianty. To se udělá plastika a z ní se vychází 
při tvorbě jiných objektů.

Teď se ale musím přiznat, že jednu kopii jsem 
přece jen udělal. Táta měl za války společnej ate-
liér se sochařem Antonínem Lhotákem. Jednou 
jsem lezl po půdě baráku a našel asi třiceticenti-
metrový torzo s hlavou. Krásnej akt. Očistil jsem 
to, ukázal tátovi a zeptal se, kdy to dělal a jestli si 
to můžu nechat. Táta jen pokrčil rameny a řekl, 
že se mám zeptat mámy, že to dělal právě když 
měl ateliér s Lhotákem, když jsem ještě nebyl na 
světě. 

Nikdy jsem rodičům samozřejmě neřekl, že 
jsem podle starých fotografi í vyšpekuloval, že to 
byla máma za mlada. A když zemřela, udělal jsem 
jednou tak velkou kopii. Když jsem se ale dostal 
k hlavě, připadalo mi to najednou vůči mámě ne-
uctivý, takže ten akt je nakonec bez hlavy. Moje 
děti tu historku znaly a skulptuře neřekly jinak 
než babička. Já se ale opět nechal ukecat a prodal 
ji. Dcera mi to nemohla dlouho odpustit.

▶ Nabízí se otázka - „potatilo“ se některé z vašich 
čtyř dětí?

Tvorbu Antonína Suchana mohou návštěvníci 
muzea obdivovat ve výstavní síni šumperského 
muzea až do 20. června.  Foto: -zk-
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bechyňskou školu, takže tradice ke-
ramiků v rodině zůstala. Ačkoliv 
se jí dnes nevěnuje profesně, 
vede ve Vikýřovicích kera-
mické dílny pro dospělé 
i děti. V poslední době 
se navíc vrhá i na socha-
ření, takže se mnou byl 
na několika sympóziích. 
A strašně mi do mé tvorby 
kecá. Tak to většinou bývá, 
každý totiž cítí dřevo trochu 
jinak. Syn jde do tvarově jed-
nodušších linií, věci víc abstra-
huje, ale dělá to dobře.

▶ Na čem v poslední době 
pracujete?

Nedávno jsme se synem, 
Tomášem Wurstem a Ro-
manou Krestýnovou praco-
vali na stylizovaných aztéc-
kých motivech před Mexickou 
restaurací a teď si zrovna hraju 
s kouskem dřeva, o kterej jsem tu už 
nějaký čas zakopával. Nápadů je 
hodně, ale realizovat je musím 
samozřejmě postupně.

▶ Snažíte se při tvorbě přihlí-
žet k tomu, že myšlenka, která 
zajímá vás, by měla oslovit co 
nejvíc ostatních?

Když člověk nevyrostl 
u cimbálu, lidová píseň ho ne-
bude oslovovat. Když se někdo 
neučil chápat vážnou hudbu, 
těžko pochopí Janáčka či dal-
ší autory. Sochařský kumšt je v podstatě něco 
podobnýho, což se týká veškerýho moderního 
umění. Každého osloví něco jinýho. I proto li-
dem na svých výstavách říkám - pokud se vám 
bude líbit alespoň jedna jediná vystavená věc, 
tak já vám děkuju, protože jste sem nešli zby-
tečně.

 Já děkuji vám za rozhovor,
 Z. Kvapilová

Poznámka autorky: Velmi dlouho 
jsem se rozmýšlela, zda v rozhovoru 

použít hovorové výrazy. Nejprve 
jsem vše přepsala ve spisov-
né češtině, Antonína Suchana 
jsem však ve větách neviděla. 
Jeho „jihočeská“ čeština ho 
všem, kteří jej znají, přibližu-
je. Problém je, že velmi často 
používá i spisovné výrazy. 
Proto ona rozmanitost.

Antonín Suchan, sochař, 
fotograf, grafi cký designer. 
Narodil se 10. května 1940 
v Bechyni. Absolvoval Insti-
tut výtvarné fotografi e u Jána 
Šmoka v Ostravě (1967- 69). 
Samostatně vystavuje od 

roku 1968. Jeho dosavadní fo-
tografi cká tvorba zahrnuje se-

dmnáct samostatných výstav. 
Vedle Šumperka se představil 

i v Praze (Staroměstská radni-
ce, Městská knihovna, Divadlo 

E.F.  Buriana, Týnská galerie či 
Parlament ČR). Úspěšně obeslal 

rovněž zahraniční akce od lotyšské 
Rigy po Lahore v Pákistánu. V ro-

ce 1976 získal cenu autora roku 
v oboru fotografi e. Dvakrát připra-
vil monografi i Šumperka, podílel 
se na tvorbě periodik a příležitost-
ných tisků pro fi rmy a instituce 
v regionu, prezentoval se společně 

s dalšími výtvarníky (Bohumil Teplý, Antonín 
Pacák,…). Zabývá se volnou sochařskou tvor-
bou - plastiky a reliéfy. Jeho dílo je zastoupeno 
ve sbírkách Muzea Šumperk, Lázní Bludov, fi rem 
Agritec Šumperk, Ceramtec the Ceramic Experts 
(GB) a v mnoha soukromých sbírkách po celé 
ČR. Je registrován při Českém fondu výtvarných 
umění a od roku 1998 je členem Unie výtvarných 
umělců Olomoucka. 

◀ V muzeu vystavuje Antonín Su-
chan na sedm desítek svých děl.  
 Foto: A. Suchan
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MOTÝLI V NEERPELTU JINÝMA OČIMA

Po ránu sedmého dne měsíce května jsme 
se vrátili z mezinárodní soutěže v belgickém 
Neerpeltu. Spolu se sto jedenácti dalšími sbory 
z Evropy i zámoří jsme se zúčastnili 58. ročníku 
jednoho z nejoblíbenějších evropských sborových 
festivalů. Vrátili jsme se velmi spokojeni, protože 
děti předvedly skutečně prvotřídní výkon a by-
ly za své vystoupení oceněny „1ste prijs cum 
laude“, což si vysvětlujeme asi jako první místo 
s pochvalou. Jedná se o výkon, který byl porotou 
hodnocen v rozmezí 90-97,99 procent možného 
bodového zisku (přesný údaj ještě očekáváme). 

Ti, kteří nám fandí a kteří z našeho umístě-
ní měli radost, trochu zveličili letošní úspěch 
a mluvili o nás jako o vítězi soutěže. Chtěli by-
chom tuto nepřesnost poopravit - Neerpelt je 
pásmová soutěž a o sboru, který získá první 
místo s pochvalou skutečně nelze mluvit jako 
o vítězi. Pro úplnost tedy malé resumé: 112 sbo-
rů soutěžilo v sedmi kategoriích. Zúčastnilo se 
deset sborů z Čech a Moravy. Celkem bylo udě-
leno 17 cen „1ste prijs cum laude“ a nadto 7 cen 
„1ste prijs summa cum laude“ (98-100 procent 

možného bodového zisku). Naše sbory si vesměs 
vedly úspěšně, šest z deseti sborů dosáhlo na 
„1ste prijs cum laude“, přičemž v naší kategorii 
(15 sborů do 25 let) se to kromě nás podařilo ješ-
tě Ostravskému dětskému sboru. Tolik statistika. 
Fotografi e i dojmy, pocity a prožitky, jak se den 
po dni a hodinu po hodině dostavovaly, můžete 
nalézt na www. motyli-sumperk.cz.

A jak je to s těma jinýma očima? Více než pat-
náct let máme v Německu bývalého sborového 
pěvce Rosťu a toho jsme letos požádali o organi-
zační a překladatelský servis, protože při soutěži 
je to prostě zapotřebí. Pohyboval se tedy s ná-
mi a ve chvíli, kdy jsme se vrátili, měli jsme již 
v mailové poště jeho následující povídání. Před-
kládám je čtenářům Kulturního života proto, že 
následující řádky si zasvěceně všímají věcí, které 
ve sboru považujeme možná za trochu důležitější 
než to, jestli děti zpívají o něco lépe či hůře. Text 
je v původní podobě, pouze vsuvky psané kurzí-
vou jsou doplněny tam, kde by nezasvěcenému 
čtenáři nebyly jasné souvislosti. 
 T. Motýl, sbormistr ŠDS

Dovětek k belgickému Motýlímu putování

Poté, co jsem ve středu odpoledne po šesti 
dnech opustil palubu Motýly útulně zabydlené-
ho autobusu a dorazil domů do Cách, přečetl 
jsem si (na internetu) se zaujetím Tomášovo 
zpravodajství. I zachtělo se mi také zachytit pár 
dojmů z toho napěchovaného týdne a setřídit 
hlavou chaoticky probublávající střípky myšle-
nek do ucelenější podoby.

Ačkoli z vlastní sborové zkušenosti a z různé-
ho příležitostného doprovázení sboru atmosfé-
ru zájezdů znám, je pro mě setkání s Motýly po 
letech vždy nové. Jak taky jinak, když se jejich 
buněčný materiál v  pravidelných cyklech ne-
ustále obnovuje. Letošní setkání mi ale navíc 
poskytlo možnost pozorování motýlího orga-
nismu zblízka v poněkud vypjatější situaci, kdy 
se jeho mozkové centrum rozhodlo jít s kůží na 
soutěžní trh neerpeltského festivalu. 

Hned od začátku mi bylo velkým potěšením 
sledovat, jak spolehlivě funguje Motýlí nervová 
soustava a její součinnost s jednotlivými buň-
kami, jak lehce a téměř automaticky probíhají 
veškeré jeho vnitřní, veřejnosti skryté pochody. 
Tím myslím nejen veledůležitou přípravu na 
vystoupení, ale i všechny ty doprovodné akti-
vity,  jako jsou odpočinek, přesuny z místa na 
místo, stravování, společné blbnutí, atd. 

Motýli jsou navíc ochotni neobvykle často 
vysunovat tykadla, aby mohli vydávat, přijímat 
a vstřebávat informace o všemožných kultur-
ních a historických důležitostech a souvislos-
tech, které jim projížděná krajina skýtá. Ale 
abych zase příliš nepřeháněl, občas z jejich ni-
tra přeci jen zazní mírné pochybnosti o právě 
navrhovaném naučném programu. Ovšem to 
lze očekávat jen ve chvílích, kdy by příjem in-
formací teoreticky mohl způsobit krátkodobý 
výpadek přísunu potravy a narušit tak základní 
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nevyskytuje.

Krom všech zmíněných podpůrných a dopro-
vodných funkcí se popsaný sympatický hmyz tu 
a tam vysouká na nějaké to jeviště, rozevře svá 
křídla a spustí. Citlivý posluchač brzy nabyde 
dojmu, že ho ke své produkci děti vlastně vůbec 
nepotřebují a že by zpívaly stejně dobře, zaujatě 
a s chutí, i kdyby v sále vůbec nikdo nebyl. Do-
konce jsou i okamžiky, kdy ten spolek působí 
tak, jakoby 
právě společ-
ně prožíval 
nějakou in-
timnost. Cit-
livému po-
sluchači pak 
pro b l e s k n e 
hlavou otáz-
ka, zdali 
tak trochu 
neruší, a je 
vděčný, že 
jej nikdo ne-
vykazuje ze 
sálu, že může 
zůstat a po-
slouchat dál. 
Naše hostes-
ka Sandie, která se ke mě při jednom potlesku 
přiklonila, tyhle věci shrnula slovy: „Th ey seem 
like they have fun.“

To ale ještě není vše z pozitivních hodno-
cení. V Tomášově vyprávění již zmiňovaný 
Jean-Pierre (promotor našich koncertů v Belgii 
a okolí) svůj dojem ze sboru při našem poho-
voru během zkoušky před úterním bruselským 
koncertem vyjádřil poznámkou: „U nich nepro-
bíhá jen výchova k hudebnosti, tady se jedná 
především o výchovu k lidskosti.“ Na to se mi 
ihned chtělo zvolat německou fl oskuli: „Bravo! 
Gut beobachtet, Jean-Pierre!“ My všichni sbo-
rem prošlí toto samozřejmě dobře víme. Ale je 
fajn zjišťovat, že to rozpoznají i lidé, kteří mají 
možnost do sborových útrob nahlédnout jen 
velmi letmo. 

Děti takovéto zásadní pedagogické otázky 
neřeší. Ony se zdají být v mnoha ohledech nad 

věcí. Toho si všiml i náš hostes Mario v průběhu 
sobotního čekání na soutěžní koncert. Při poho-
dové siestě na trávníku před menzou s kytarou 
už se neudržel a řekl mi: „To není možný, vždyť 
ony mají jít za dvě hodiny před porotu a nejeví 
vůbec žádné známky nervozity!“ Samozřejmě, 
že byly nervózní, ale zdálo se, že jen tak tro-
chu a kontrolovaně. Působily dojmem, že vědí 
co umí, že se na sebe mohou spolehnout a že 
nadbytečné vzrušování sebe sama i svého oko-

lí by jim jen 
z t ě ž o v a l o 
m o ž n o s t 
soustředění. 
Takovouhle 
až mazáckou 
o t r k a n o s t 
a profesio-
nalitu jsem 
neočekával, 
tou si mě 
získaly. 

Naši cáš-
skou přítel-
kyni Katju 
zase velmi 
zaujalo, když 
se dozvěděla, 
že pěvci, kte-

ří by třeba mohli i výrazněji šlápnout na pedál 
a „dát do toho vše, co hrdlo ráčí“, tak vědomě 
nečiní. Aby (zvukově) nečněli, jedou jen na 
míru, která slouží kompaktnosti celkového pro-
jevu a jemně jej zdobí. No nesmekli byste?

Příliš vzletné a patetické řeči mi bývají pode-
zřelé a nemívám k nim snad sklony, ale v tomhle 
případě si říkám, proč ne? Proč bez zábran ne-
popsat a nezachytit pocity pozitivní, když už se 
jednou za čas dostaví. Z těchto zážitků je možné 
se radovat delší dobu a čerpat z nich energii pro 
další práci. Ti, co sbor vedli a vedou, si zaslou-
ží přinejmenším obdiv a úctu. Ti, co jim v tom 
pomáhali a pomáhají, taktéž. Hýčkejme si na-
dále tohle „ohnisko pozitivní deviace“ (termín 
vypůjčený od Tomáše Halíka) budované dnes už 
generacemi sbormistrů, rodičů a dětí a starejme 
se o to, ať jim tohle fajn období vydrží co nejdé-
le. R.Ch.

Chvíle před soutěží.  Foto: archiv šds
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KZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠUMPERK

Pondělí 31. května v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert třídy H. Johnové a M. Váňové

Středa 2. června v 18 hodin v klášterním kostele
Závěrečný koncert hudebního oboru

Pátek 4. června v 18 hodin v divadle
Závěrečné vystoupení tanečního oboru

7.-21. června v odpoledních hodinách v Langrově 34
Zápis do nehudebních oborů - výtvarný, taneční

Čtvrtek 17. června v 17 hodin v klášterním kostele
Slavnostní vyřazení absolventů ZUŠ Šumperk

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 
www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ SE PŘEDSTAVUJE

Základní umělecká škola vznikla jako Městská 
hudební škola v roce 1945, o výtvarný obor se rozší-
řila v roce 1961. Jeho založení inicioval akademický 
sochař Jiří Jílek, který výtvarný obor do roku 1964 
vedl. Po něm obor převzal akad. malíř Lubomír Bar-
toš, následoval akad. malíř Jiří Krtička. Od roku 1980 
zde působila Alena Crhonková a akademická malíř-
ka Anežka Kovalová, řadu vyučujících v roce 1982 
rozšířila Dana Vilišová. Obě posledně jmenované 
pedagožky působí ve výtvarném oboru ZUŠ dodnes. 
Za tu dobu připravily ke studiu nejednoho budoucí-
ho výtvarníka, architekta či pedagoga, ale především 
celou řadu vnímavých osobností s  živým vztahem 
k výtvarnému umění, jeho skutečným hodnotám 
i diskutovaným proměnám.

V roce 1982 se obor stěhoval do Sadové ulice, mo-
mentálně se nachází v prostorách v Langrově ulici, 
ale  v dohledné době se plánuje jeho přesun do nově 
rekonstruovaného prostoru v hlavní budově v Že-
rotínově ulici, kam by se tedy vrátil po osmadvaceti 
letech.

Mladí výtvarníci se pod vedením učitelek pravidel-
ně zúčastňují řady celostátních i mezinárodních sou-
těží a přehlídek, v nich se často umisťují na předních 
místech. Spolupracují i s hudebními obory a různými 
organizacemi na území města. Tak se kromě jiného 
obrázky našich dětí dostávají do učeben, nemocnic, 

hotelů a jiných veřejných prostor, kde vždy zaujmou 
bezprostředním projevem, živou barevností, origina-
litou. V loňském roce například řada kreseb našich 
žáků zdobila obálku tohoto měsíačníku.

Mladí umělci mají během celého studia možnost 
osvojit si různé výtvarné techniky, základy kerami-
ky a prostorového vyjadřování. Ti, kteří mají zájem 
o další studium na středních, či vysokých školách 
výtvarného charakteru, se připravují pod vedením 
pedagogů k talentovým zkouškám, a to nejlépe 
s dostatečným časovým předstihem. Ale kreslit do 
„výtvarky“ chodí i takoví, které baví v přátelském 
ovzduší svobodně se vyjadřovat barvou, kresbou 
i modelováním a těší je setkávat se jednou týdně 
s jinými kamarády. Veřejnost může každoročně na-
vštívit výstavu v jižním křídle Domu kultury, kde 
se pravidelně představuje většina žáků výtvarného 
oboru, v červnu pak i absolventi prvního a druhého 
cyklu studia.

Zájemci o výuku ve výtvarném oboru mají jako 
každoročně možnost přihlásit se během měsíce červ-
na. Podrobné informace získají ve výtvarném oboru 
(Langrova 34) vždy v odpoledních hodinách, kam 
mohou rodiče přijít se svými dětmi a dozvědět se vše 
potřebné, případně se domluvit i telefonicky na čísle 
583 213 678. D. Vilišová a A. Kovalová, 
 učitelky výtvarného oboru

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 264 Kč  pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřed-

nictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč (jiný systém doručování). 
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, T. Domeslovou,  

tel.č. 583 214 193, 583 437 352.
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22. dubna v klášterním kostele vyrostl hudeb-
ní květ, který všechny přítomné obohatil svou 
barevností a pestrostí. Na společném koncertu 
se představil Komorní smyčcový orchestr ZUŠ 
Šumperk a Symfonický orchestr ZUŠ Iši Krejčí-
ho z Olomouce. 

Olomoučtí hosté vsadili na známý repertoár 
osvědčených autorů. Bylo zajímavé poslouchat, 
jak se žáci základní školy umí přesvědčivě ponořit 
do hudby opravdu vážně s plným zaujetím a chá-
páním podtextů jemných odstínů barev. Mne ale 
úplně vtáhlo do říše tónů provedení úryvků z fi l-
mu Tenkrát na Západě, který hudebně aranžoval 
nesmrtelný Enrico Morricone. 

První polovina koncertu patřila našim dětem 
s repertoárem podstatně méně známým. Byl to 
velmi šťastný počin dirigenta  Antonína Mináře. 
Pod jeho vedením orchestr předvedl mimořádný 
výkon. Hedvábný zvuk posluchače přímo vtaho-
val do hudebního dění, prostor klášterního kos-
tela byl plněn hřejivými tóny, které zaháněly vše 
těžké a pohnuté, čím tento chrám ve své historii 
procházel. Jakoby modlitby a prosby ukryté ve 
stěnách byly citlivým dětským projevem oživo-
vány a slyšeny. 

Byl jsem osloven a zasažen, jemně a přívětivě. 
I takové jsou děti …. studánky srdce! Děkuji jim. 
 Vít Rozehnal

Navykli jsme si chodit na koncerty vážné hudby, které v Šumperku mají již dlouhodobě vysokou 
úroveň. Jako drobné kvítky mezi nimi se objevují koncerty našich dětí, které pořádá Základní 

umělecká škola. Na jeden z nich jsem se vydal a s posledním potleskem jsem si předsevzal, že se 
zkusím podělit o nevšední zážitek. 

KRATIČKÉ ZASTAVENÍ NAD JEDNÍM KONCERTEM NAŠICH DĚTÍ

MLADÉ ŠUMPERSKÉ PIANISTKY 
ODJELY Z LIPNÍKU S NEJVYŠŠÍM OCENĚNÍM

Od 13. do 15. května probíhal v Lipníku nad 
Bečvou 4. ročník prestižní soutěže základních 
uměleckých škol pro klavírní dua s mezinárodní 
účastí Dvořákův Lipník 2010. V silně ob-
sazené soutěži měla svá „želízka v ohni“ 

i šumperská ZUŠka.
Nečekaného, ale příjemného 

překvapení se dočkaly dvě 
t a l e nt ov a n é 

klavírist-
ky ze 

třídy Jany Valentové - Kateřina Šebestová a Aneta 
Bočková. Ve své II. kategorii do 12 let přivezly do 
Šumperka první místo a zvláštní cenu za inter-

pretaci skladeb Leoše Janáčka. 
Škola měla své zástupce 

i ve IV. kategorii do 19 let. 
Michaela Horáková a Zu-

zana Řeháková ze třídy 
Pavla Hrdiny podaly vel-
mi přesvědčivý výkon, za 

který je porota ocenila 
třetím místem. 

Všem oceněným 
žákům i jejich peda-

gogům blahopřejeme! 
 -haf-

◀ Vítězné duo ze 
Šumperka - Ka-

teřina Šebes-
tová a Aneta 
Bočková.  

 Foto: archiv



15

K
L

A
S

IK
A

 V
IV

AKLAVÍRISTA DUŠAN ORAVEC 
NABÍDNE BACHA, RODRIGA I WALTONA

Poslední koncert před letními prázdninami naplánovali organizátoři známého cyklu Klasika 
Viva, jenž v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, na úterý 15. června. V tento den 

se v klášterním kostele představí kytarista Dušan Oravec. Ten nabídne hudbymilovné veřejnosti 
od 19 hodin skladby J.S. Bacha, Joaquina Rodriga a Williama Waltona. Vstupenky v ceně osmde-
sát a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním 
a městském informačním centru. 

Dušan Oravec, rodák z Jeseníku, začal hrát na kla-
sickou kytaru jako sedmnáctiletý. Již před tím však byl 
známý z populární rockové skupiny „Priessnitz“, s níž 
v letech 1994-2002 účinkoval a vydal šest studiových 
CD, na kterých se podílel i autorsky. V roce 1996, po 
krátkém studiu u Carmen Langerové na ZUŠ Jeseník, 
studoval na Konzervatoři v Pardubicích u Stanislava 
Juřici a Petra Saidla. O šest let později byl přijat ke 
studiu na Hudební Akademii v Německých Brémách 
do třídy Jense Wagnera s koncertním zaměřením. 
Současně studuje i u Stephena Stubbse (USA - Stará 
hudba) specializaci na barokní a renesanční hudbu 
a Fredericka Woebkena dirigování.

Od roku 2001 se zúčastnil různých mezinárodních 
kytarových soutěží a festivalů v Čechách, Německu, 
Srbsku, Rakousku a na Slovensku, kde zdokonaloval 
technickou i výrazovou stránku hry na klasickou 
kytaru. Je zván jako interpret na kytarové festivaly 
v Dánsku, Litvě a Německu. Vytvořil několik na-
hrávek pro Radio Bremen. Od roku 2008 vystupuje 
společně s kolumbijskou fl étnistkou Laurou Cu-
bides Romero jako duo pod názvem „Historia del 
sur“. Od loňského roku studuje ve třídě Bernarda 
Hebba (USA) postgraduální Konzertexamen.

V Šumperku se Dušan Oravec představí 
programem nazvaným „Giocoso e serio“, 
tedy „Hravý a vážný“, jenž představuje stří-
dání nálad, pocitů a citů v hudbě jako 
v každodenním životě - přes střídání 
elementárních nálad na podkla-
du základních kadencí dur - 
mol (veselého a smutného) 
v hudbě J.S. Bacha až po 
moderní a prokompono-
vané expresionisticko-im-
presionistické kompozice J. Rodri-
ga a W. Waltona.

Partita BWV 

1004 d-mol J.S. Bacha je psána původně pro barokní 
housle. Pro kytaru ji upravil a přepsal Dušan Ora-
vec během svého studia na Hochschule für Künste 
Bremen. Snaží se vycházet z původního houslového 
znění a prezentuje Bachovu hudbu jako „Absolutní“, 
tedy takovou, kterou je možno interpretovat na ja-
kýkoliv hudební nástroj. Celé dílo je psáno většinou 
v italském stylu (Allemanda, Giga), kterým se styl 
francouzský, taneční, prolíná (Courante, Sarabanda) 
až k závěrečné Ciacconě, jež je považována za jednu 
z nejzajímavějších kompozic v barokní hudbě vůbec.

„Hravá“ sonáta Giocosa Joaquin Rodriga je slav-
nostní, odlehčená skladba. Její věty, ať už majestátní 
(1. věta), nebo „humoresco“ (3. věta), stojí v kontrastu 
s větou druhou, která je částečným odkazem na sta-
rou barokní italskou hudbu Domenica Scarlattiho.

Sir William Walton napsal Five Bagatelles for Gui-
tar, tedy bagately pro kytaru, v osmdesátých letech 
a věnoval je legendárnímu anglickému kytaristovi, 

mistrovi interpretace Julianu Breamovi. 
Ten také opat- řil skladbám 

prstoklady a obohatil je 
o tech- niky, které 

dávají vyniknout 
barvám a podtrhují 

atmosféru skladeb. Není 
divu, že se kompozice do-

čkala i přepracování pro 
kytaru sólo za dopro-

vodu symfonického 
orchestru, kde bar-
vitost skladeb do-
stává další rozměr.
 R. Janků

◀ Klavírista Dušan 
Oravec vystoupí v Šumperku 
15. června.  Foto: archiv
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Konec 19. a počátek 20. století se vyznačoval 
prudkým rozvojem průmyslu. Budovaly se nové 
podniky, dělnické a vilové čtvrtě a to vše kladlo 
nároky na množství a kvalitu stavebního mate-
riálu. Této konjunktury využil František Hloch 
a v roce 1908 si dal patentovat ve Vídni výrobu 
tzv. umělého kamene, v němž bylo možno pojit 
cement a vápno s azbestem. V únoru 1910 byla 
zahájena výroba nové azbestové krytiny v malém 
podniku za šumperským nádražím. Firma, kte-
rou vlastnila řada podílníků, nesla název Závody 
na výrobu azbestové břidlice Zenit.

První léta podniku provázely spory s Ludwi-
gem Hatschekem, držitelem patentu na výrobu 
azbestocementu, pro nějž užíval název Eternit, 
tj.  věčně trvající. Jeho syn Hans využil fi nančních 
problémů fi rmy Zenit, která se nákupy nutných 
nákladných zařízení dostala do existenčních po-
tíží, a v roce 1918 koupil větší část podílů šumper-
ské fi rmy, již přejmenoval na Eternitové závody 
Hatschek a spol. Nová společnost rychle rozšiřo-
vala výrobu. Přes potíže způsobené konkurencí 
i dopadem světové hospodářské krize dosáhla 
produkce v roce 1935 výše z roku 1928. Tehdy 
bylo již v závodě zaměstnáno kolem 180 dělníků. 
Během druhé světové války byla výroba omezo-
vána a nedostatkový azbest byl nahrazován růz-
nými dřevitými, textilními a celulózovými vlák-
ninami, později i řepkovou slámou.

Po druhé světové válce se závod stal jako ně-

mecký majetek válečnou kořistí Sovětského sva-
zu, avšak sovětské orgány převedly tento podnik 
bez náhrady do československé správy. V roce 
1946 se stal součástí národního podniku Eterni-
tové závody se sídlem v Praze a 9. července 1949 
byl zřízen národní podnik Českomoravské eter-
nitové závody se sídlem v Šumperku, sdružující 
výrobny v Častolovicích a Šumperku a vyrábějící 
osinkocementové a cementové výrobky. V té době 
pracovalo v šumperském závodu 275 zaměstnan-
ců. Od počátku padesátých let se podnik potýkal 
s nedostatkem azbestu a stagnaci výroby ovlivni-
ly i strukturální změny v národním hospodářství. 
Mezinárodní spor o značku Eternit skončil v roce 
1955 vymazáním šumperské značky z meziná-
rodního registru a její užívání bylo po dohodě 
povoleno jen na území Československa.

Od uvedeného roku značně stoupla výroba 
v šumperském závodu díky dodávkám do Spol-
kové republiky Německo i do dalších států Ev-
ropy, ale i Asie a Afriky. Od konce padesátých let 
byly do výroby zaváděny nové stroje a zařízení 
odstraňující ruční práci a zvyšující produktivitu. 
Rekonstruována byla železniční vlečka a budo-
vána nová odbočná kolej. Rozvoj podniku ne-
trval dlouho, již v šedesátých letech se projevily 
důsledky disproporcí v národním hospodářství 
a výroba prudce klesla. Koncem tohoto dese-
tiletí byla zahájena produkce probarvovaných 
vlnovek a výroba břidly byla zcela zastavena. 

Hlavní budova závodu v roce 1973 a v současnosti.  Foto: archiv Cembrit
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Výrobní haly Eternitových závodů Hatschek a spol. v roce 1923 a v roce 1995.  Foto: archiv Cembrit
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Konstrukční oddělení podniku dalo do provozu 
nové linky a zařízení. V roce 1967 byla zaháje-
na rekonstrukce staré výrobní a skladovací haly 
a stávající tovární objekt obestavěn novou výrobní 
a skladovací halou. Modernizace pokračovala vý-
stavbou dalších zařízení a byla dokončena v roce 
1972. Navýšení produkce umožnily nové výrobní 

linky z Rakouska a Itálie. Šumperskou eternitku 
opouštěly výrobky z unikátního požárně odolné-
ho materiálu Ezalit B a později Ezalit C s nižším 
obsahem azbestu. Pokračování příště

 S použitím publikace 
 vydané společností Cembrit 
 zpracoval Z. Doubravský

Rekonstrukce výškové budovy v letech 1967-1968 a pohled na ni v roce 2005.  Foto: archiv Cembrit

ŠUMPERSKÁ NOKTURNA VYBÍZEJÍ K ZASTAVENÍ S HUDBOU

Blíží se nejdelší dny roku a s nimi i minifestiválek Šumperská nokturna, jež proběhne od 21. do 
25. června. Pozdně večerní koncerty chtějí vést k zastavení při procházkách městem při hudbě, 

která se nese stmívajícím se okolím kostela sv. Jana Křtitele. Před kopiemi da Vinciho fresek bude 
znít hudba v podání nadějných začínajících hudebníků a dvou souborů, z nichž každý představí 
poněkud netypický repertoár od svých běžných zvyklostí. Každý večerní návštěvník je tak zván do 
světa citu tónů a nekonečné dynamiky námětu fresek v kouzelné hře světla a stínu.

Program koncertů:

▶ Pondělí 21. června ve 20.30 hodin na Kostelním 
náměstí
Michala Brostíková - housle, Petr Linhart - trub-
ka, Jana Todeková - klavírní doprovod 

Michala Brostíková, 16 let, studentka 1. ročníku 
Gymnázia v Šumperku. Na housle hraje od svých 
pěti let, jejím prvním pedagogem na ZUŠ Šumperk 
byla Jana Blažková. Od roku 2006 je žákyní ZUŠ Iši 
Krejčího v Olomouci. Pod vedením M. Navrátilové 
dosáhla mnoha úspěchů jak v sólové, tak i v komor-
ní hře na housle. Hraje první housle v symfonic-
kém orchestru ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, který se 
účastní mnoha mezinárodních festivalů. Navštěvuje 
smyčcové soboty na brněnské konzervatoři.

Petr Linhart, 17 let, navštěvoval ZUŠ v Šum-
perku a ZUŠ v Lošticích, kde se připravoval na 
konzervatoř J.P. Vejvanovského v Kroměříži. 
Tam studuje druhým rokem hlavní obor trubka 
u prof. Češka, který je mimochodem také vý-
borný trumpetista. Loni v listopadu se zúčastnil 
soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních 
gymnázií ČR ve hře na dechové nástroje na Ja-
náčkově konzervatoři v Ostravě, kde obsadil 
druhé místo v I. kategorii oboru hra na trubku. 
Kromě přednesových skladeb má rád slováckou 
dechovku, působí jako řadový hráč v dechové 
hudbě Moravští muzikanti.

Jana Todeková, absolventka konzervatoře 
v Žilině. Během studia získala na mezinárodní 
soutěži v Jeseníku 2. místo ve hře na dva klaví-
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Íry. Od roku 1987 působí jako učitelka klavírní 
hry na ZUŠ Šumperk. Od té doby také spolu-
pracuje se Šumperským dětským sborem.

▶ Středa 23. června ve 20.30 hodin na Kostel-
ním náměstí
Schola od sv. Jana Křtitele

Schola od sv. Jana Křtitele je šumperský cír-
kevní smíšený sbor, který byl založen v roce 
1985. Jeho hlavní náplní je doprovod liturgic-
kých obřadů. Při své koncertní činnosti se sbor 
snaží propagovat duchovní hudbu od renesan-
ce až po současnost. Vystupoval na mnohých 
místech v České republice a v zahraničí. Sbor 
vedou Alena Havlíčková a Vít Rozehnal. 

▶ Pátek 25. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí
MocTet

MocTet je soubor zobcových fl éten, jenž se od 
svého založení v roce 2003 věnuje interpretaci skla-
deb období renesance a baroka, ale i kompozic sou-
dobých autorů. Někteří jeho členové studovali přímo 
hru na zobcovou fl étnu, většina se soustavně vzdělává 
na kurzech staré hudby. Složení souboru je proměn-
livé, proto si také říká MocTet - i ve smyslu „moc tet“. 
V maximálním obsazení čítá osm hráčů. Vzhledem 
k tomu, že členové MocTetu jsou z celého území Mo-
ravy a severovýchodních Čech, zkouší soubor formou 
celodenních soustředění. Uměleckým vedoucím je 
redaktorka hudebního vysílání Radia Proglas Radka 
Rozkovcová. V. Rozehnal

DO ŠUMPERKA ZAVÍTÁ DRŽITEL ZLATÉ PLAKETY LOUISE 
ARMSTRONGA ANEB HRÁDEK ROZEZVUČÍ JAZZOVÁ TRUMPETA

V pátek dne 25. června 2010 od 19:30 bude Hrádek Divadla Šumperk patřit tónům jazzové trum-
pety. Teens Jazzband Velké Losiny totiž v rámci tradiční akce „Hrádek pro krále“ uvítá Boba 

Zajíčka, slavného pražského trumpetistu, držitele Zlaté plakety Louise Armstronga.

Velkolosinští jazzmani se s Bobem Zajíčkem (vpravo 
dole) sejdou, aby si společným koncertem připomenuli 
významná jubilea dvou britských trumpetistů - Kenny-
ho Balla (vlevo dole), který se letos dožívá 80 let, a Roda 
Masona (vpravo nahoře), jenž slaví 70. narozeniny. 

Návštěvníci akce uslyší v podání Boba Zajíčka 
a Teens Jazzbandu takové známé skladby, jako jsou 
například What A Wonderful World, Hello Dolly či 
Dinah. Poslední jmenovanou kompozici nahrál Bob 
Zajíček společně s Teens Jazzbandem na 3. CD této 
kapely a zajímavostí jistě je, že tuto skladbu známý 
pražský trumpetista nejen hraje, ale dokonce i zpívá, 
čímž se přibližuje připomínanému Kennymu Ballovi 
a Rodu Masonovi, kteří se vedle hraní na trumpetu 

věnují právě i zpěvu. Akce Hrádek pro krále, jež se 
opakovaně těší velkému zájmu publika, tedy znovu 
slibuje nevšední a neopakovatelný zážitek.  -ich-
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Pátek 4. června od 19 hodin v Pavlínině dvoře
Košt mikulovských vín
Oblíbená akce s ochutnávkou výběrových vín z jižní Moravy. K poslechu hraje cimbálová muzika Píšťalenka. 
 Vstup volný

DIVADLO V PARKU 
XVII. ročník festivalu profesionálních divadel pořádají Divadlo Šumperk a Dům kultury Šumperk

Pátek 11. června od 21 hodin na letní scéně (příp. divadlo)
Borůvčí
Fraška nadivoko v podání Divadla Cabaret Calembour.  Vstupné 100 Kč
Sobota 12. června od 21 hodin na letní scéně (příp. divadlo)
Dámská šatna
Komedie Klicperova divadla Hradec Králové.  Vstupné 150 Kč

Neděle 13. června od 21 hodin v Pavlínině dvoře
Hvězdy na vrbě
Úspěšné muzikálová inscenace Divadla Šumperk.  Vstupné 130 Kč

Pondělí 14. června od 21 hodin na letní scéně
Nejstarší řemeslo
Komedii o sexu v každém věku hraje Východočeské divadlo Pardubice.  Vstupné 130 Kč

Úterý 15. června od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Dušan Oravec a Laura Cubiedes Romero
Koncertní recitál úspěšného kytaristy a talentované hráčky na fl étnu.  Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč

Čtvrtek 17. června od 19.30 hodin v Pavlínině dvoře
ŠPeK FEST 2010: Hana a Petr Ulrychovi a Javory
Zahajovací koncert festivalu. Oblíbená sourozenecká dvojice Hana a Petr Ulrychovi uvede v Šumperku prů-
řez úspěšnou tvorbou. Zazní písně Díky za každé nové ráno, Javory, Za vodou, za horou a další. V programu 
se také objeví ukázky z loňské přelomové desky Javory Beat, na které se „Ulrychovci“ vrátili ke svým slavným 
bigbítovým začátkům.  Vstupné v předprodeji 170 Kč, v den akce  190 Kč

Pátek 18. června od 17 hodin v Pavlínině dvoře
ŠPeK FEST 2010: Mňága a Žďorp, Tomáš Klus, O5 & Radeček, Toxique, 100 °C, SecondHand Husband
5. ročník letního festivalu v centru Šumperka.  Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den akce 250 Kč

Sobota 19. června od 18 hodin v Pavlínině dvoře
BLUES APERITIV XI.
Deset vybraných bluesových kapel soutěží o možnost hrát na podzim v hlavním programu prestižního me-
zinárodního festivalu Blues Alive. Na 11. ročník soutěže se sjedou talentovaní bluesmani z Česka, Polska, 
Slovenska, USA a Německa. Svého vítěze si vedle odborné poroty vyberou také diváci!  Vstupné 50 Kč 

▶ D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin

DŮM KULTURY
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▶ PŘIPRAVUJEME
13. srpna REVIVAL PARTY: 
 ROLLING STONES,
 KABÁT, ROBBIE  WILLIAMS, 
 LUCIE

18.-22. srpna  MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ 
 FESTIVAL 
17. září  DŽEMKAP
24. září  HANA ZAGOROVÁ
25. září  ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY

ŠPeK FEST VSTUPUJE V POLOVINĚ ČERVNA DO PÁTÉHO ROČNÍKU

Zpěvák roku 2009 Tomáš Klus, loňští držitelé ceny Anděl za Objev roku skupina Toxique, legen-
dární kapela Mňága a Žďorp či slavná sourozenecká dvojice Hana a Petr Ulrychovi. Ti a mnozí 

další vystoupí na festivalu ŠPeK fest, který se uskuteční v prostorách Pavlínina dvora v polovině 
června.

RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
▶ VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 30. května
Jan Naš: „Dřevěné plastiky“
Výstava prací jmenovaného sochaře. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kul-
tury ČR.

Od 2. června do 4. července 
▶ Karel Brabec: Grafi ka a kresba
Výstava z díla jmenovaného autora. Vernisáž proběhne ve středu 2. června od 18 hodin, úvodní slovo Jana 
Orlíková. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tří-
hvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

▶ 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.dksum-
perk.cz, www.bluesalive.cz

„Hudební festival v areálu Pavlínina dvora v Šum-
perku vznikl před pěti lety, a založil tak novou tradi-
ci „velkého hudebního festivalu pod širým nebem“, 
jenž má v centru města oživit letní kulturní nabídku 
nejen mladým hudebním fanouškům, ale také po-
sluchačům středního věku,“ vysvětluje ředitel Domu 
kultury Vladimír Rybička. Letošní 5. ročník ŠPeK 
festu tak zahájí ve čtvrtek 17. června komorní recitál 
Hany a Petra Ulrychových v doprovodu skupiny Ja-
vory. „Soubor uvede průřez úspěšnou tvorbou, tak-
že se posluchači mohou těšit na známé skladby Díky 

za každé nové ráno, Javory či Za vodou, za horou,“ 
prozrazuje dramaturg Domu kultury 
Ondřej Polák a dodává, že 
v programu se objeví 
také ukázky z loň-
ské přelomové 
desky Ja-

▶ Závěrečnou tečku za ŠPeK festem napíše 
extravagantní elektronická formace 100 °C. 
 Foto: archiv
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vory Beat, na které se „Ulrychovci“ vrátili ke svým 
bigbítovým začátkům.

Druhý festivalový den nabídne oproti zahajovací-
mu večeru daleko delší a tvrdší koncertní program. 
Již v 17 hodin vtrhne na scénu šumperská rocková 
kapela Second Hand Husband, jež pak předá pódi-
um další mladé nadějné partě Caledonia z Havířo-
va. Čerstvý držitel Anděla v kategorii Zpěvák roku 
Tomáš Klus vystoupí od sedmé večerní a po něm 
se dostanou k mikrofonům domácí O5&Radeček.

Ti mají připraven speciální program, během něhož 
zazní i společný duet s Klárou Vytiskovou. Známá 
zpěvačka a moderátorka pak přivítá na pódiu i svou 
domovskou kapelou Toxique. „Finále večera bude 
patřit zlidovělým hitům skupiny Mňága a Žďorp 
v čele s Petrem Fialou a zcela závěrečnou tečku za 
ŠPeK festem napíše extravagantní elektronická 
formace 100 °C z Mariánských Lázní,“ nahlíží do 
programu Polách a připomíná, že bližší informace 
naleznou zájemci na www.dksumperk.cz. -red-

BLUES APERITIV ZNÁ DESÍTKU FINALISTŮ, 
PODÁVAT SE BUDE 19. ČERVNA

I tento rok dává mezinárodní hudební soutěž Blues Aperitiv šanci bluesmanům, aby si „vyhráli“ 
účast na prestižním festivalu Blues Alive. Ten je letos naplánován od 18. do 20. listopadu. 

Do jedenáctého ročníku vyhledávací soutěže 
poslalo přihlášku s nahrávkou pětatřicet souborů 
z Česka, Polska, Německa, Slovenska a USA. „Vel-
mi nás těší, že zájem kapel o postup na Blues Alive 
prostřednictvím soutěžní přehlídky Blues Aperitiv 
se nezmenšuje, naopak narůstá. Stejně tak 
nás těší, že z původně ryze 
č e s - kého festivalu je 
a k c e me z ináro dní , “ 
ř í k á ředitel festivalu 
V l a - dimír Rybička. 
N a začátku květ-
n a podle něj vy-
b r a l a odborná porota 
složená s hudebních pu-
blicistů, aktiv-

ních muzikantů a festivalových promotérů deset 
skupin, které se naživo představí v rámci fi nálového 
koncertu v sobotu 19. června v Pavlínině dvoře. 

„Z desítky vybraných kapel vzejdou dva vítězo-
vé, kterým garantujeme místa v hlavním programu 
renomovaného festivalu Blues Alive,“ objasňuje Ry-
bička a dodává, že praxe z minulých ročníků 

dává naději více než pouze dvěma 

souborům. I další 
účinkující, kte-
ří na přehlídce 
Blues Aperitiv 

zaujmou porotu či 
uspějí v diváckém 
hlasování, totiž 

m o - hou do-
stat po-
zvánku 
k účin-

kování na 
vedlejších 
s c é n á c h 
Blues Alive 

či na přehlíd-

◀ Jedna z kapel postupujících na 
letošní Blues Aperitiv - sloven-
ská Kŕdeľ divých Adamov.  
 Foto: archiv
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Karel Brabec, grafiky a kresby
     
Kresbami, ale především až staromistrovsky 

laděnými lepty v kombinaci s akvatintou, vzác-
nými nejenom v jejich řemeslné dokonalosti, 
obrací se Galerie k půl století vzdálené práci 
málokomu známého malíře a grafika Karla 
Brabce (1928-2001). A přece není jeho červno-
vá výstava svým charakterem v programu osa-
mocená; připomene Štěpánovické jabloňové 
sady Emanuela Ranného (1913-2008), střídmé 
suché jehly už z druhé poloviny třicátých let, 
jeho první vyzrálé opusy ze studií na pražské 
akademii. Stejně ryzí čistotou dýchají i Brab-
covy Jabkenické obory. Navrací i nás snad až 
do časů Smetanových; do míst, která mu na 
sklonku života poskytla azyl pro komponování 
a konejšila ho v jeho osudné hluchotě. Skrze 
vystavené grafické listy noříme se do blahého 
sebezapomnění v hojivé síle odvěké přírodní 
hudby chvějivých stínů ve větvoví stromů.

Hudbu měl autor jabkenických tisků v krvi 
po otci. Čerpal i z vlastní zkušenosti hudební-
ka a jejím dechem sebe i grafiky po okraj na-
plňoval. Na rozdíl od jenom o pár let staršího 
malíře Jaroslava Uiberlaye (1921-1991), uhra-
nutého lapidárností  věkovitých kmenů, hmot-
ným světlem prostoupených a rovněž zde před 
lety vystavených, pokorně držel se drobnopisu, 
dovedeného do nejjemnějších detailů vidě-
ného, ať už čerpal z bezprostředního dotyku 
s živou přírodou, anebo se k ní ve vzpomínce 
vracel. Na Státní grafické škole v Praze v letech 

1945-1948 studoval spolu s Vladimírem Boud-
níkem (1924-1968). Byl jeho přítelem, ale i by-
tostným opakem a experimenty mu byly cizí. 
Pozdější pokusy o větší míru zobecnění neved-
ly k cíli a ani profesní kontakty nevyhledával. 
Zůstával stranou, v družné samotě přírody bez 
lidí. Závěrečná léta prožil výhradně jen v ní 
a v souladu s ní ve svém domku v Jabkenicích.

Navzdory času, dobovým soudům a promě-
nám stylů jeho tichá a pokojná práce neztratila 
ani z odstupu nic ze svých nesporných kvalit. 
Zraje jak víno a dobře obstojí vedle jmeno-
vaných, zjevných protikladů. Pro mnohé ob-
jevná výstava to dokazuje; doplní škálu všech 
předchozích o další vzácný rozměr. Zahájena 
úvodním slovem Jany Orlíkové - Brabcové  ve 
středu 2. června v 18.00 hodin, potrvá do ne-
děle 4. července 2010. Jste zváni. 

 Miroslav Koval

„Jabkenická obora“, 1956, lept a akvatinta

kách v Polsku. Jedna kapela si navíc „vyhraje“ účast 
na letos nové scéně Blues Alive na letním festivalu 
v Boskovicích.

„Přestože kapel se letos přihlásilo dost, úroveň 
byla trochu slabší. Porotě se pak těžko vybíralo deset 
postupujících. Na druhou stranu ale víme z minu-
lých ročníků, že o skutečné kvalitě muzikantů stejně 
vždycky rozhodne až živé hraní. Většina kapel totiž 
nemá s nahráváním zkušenosti a občas se stane, že 
ten, kdo byl nominován třeba jen jako náhradník, 
porotu při živém vystoupení překvapí,“ řekl k vý-

běru šéf poroty a dramaturg festivalu Blues Alive 
Ondřej Bezr.

Finálový koncert soutěže Blues Aperitiv se usku-
teční v sobotu 19. června v prostorách Pavlínina dvo-
ra od 18 hodin. Vstupné je symbolických 50 korun.

Postupující na fi nálový koncert Blues Aperitiv 
XI.: Hubert Hofh err And Th e Bottom Line (D), 
Why Ducky (PL), Ladě, Bluechips Band, Louisiana 
Alley (USA/CZ), Kŕdeľ divých Adamov (SK), Ma-
nilla Joe, Gee Band, Second Band (SK), Alibaba. 
Náhradníci: Backsight. -op-
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V Bouři, kterou v letošní sezoně šumperské divadlo uvádí, mohou diváci kromě jiných vidět i Vojtěcha 
Lipinu, Jiřího Konečného, Petra Krále, Václava Vítka a Jiřího Bartoně.  Foto: I. Šimáček

DIVADLO
Datum Titul Skupina Čas Cena
Čt 27.5.  Bouře   S2, X, VK   17.00   130 Kč
So 29.5.  Policejní pohádka  R+D, VK  15.00  60 Kč
So 5.6.  Bouře   F, X, VK   19.30   130 Kč
Divadlo v parku 2010 
Pá 11.6.  Borůvčí Kabaret Calembour Praha  VK  21.00  100 Kč
So 12.6.  Dámská šatna Klicperovo divadlo Hradec Králové  VK  21.00 150 Kč
Ne 13.6.  Hvězdy na vrbě Divadlo Šumperk  VK  21.00 130 Kč
Po 14.6.  Nejstarší řemeslo Východočeské divadlo Pardubice  VK  21.00 130 Kč
Pá 25.6.  Teens Jazzband Velké Losiny  VK 19.30 70 Kč, 30 Kč
 - Hrádek pro krále aneb Pocta Kenny Bollovi 
 a Rodu Masonovi Hrádek  
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. 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. 

Káva zdarma ke každé zakoupené vstupence na divadelní představení, čeká diváky 
v restauraci Suterén Lounge, vždy hodinu před či po představení. Srdečně zveme!
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Divadlo Šumperk a místní Dům kultury pořádají v červnu již tradičně festival profesionálních divadel zná-
mý jako Divadlo v parku. Jeho sedmnáctý ročník proběhne od pátku 11. do pondělí 14. června, a to na dvou 
místech. Tři představení bude hostit letní scéna v Sadech 1. máje, nedělní se pak odehraje na nádvoří Pavlí-
nina dvora. Za nepříznivého počasí bude jednotlivá představení hostit šumperské divadlo.

▶ Pátek 11. června od 21 hodin na letní scéně (příp. divadlo)
Milan Šotek: Borůvčí
Aktovku Borůvčí napsal Milan Šotek pro Cabaret Calembour, jenž rozvíjí odkaz divadel malých forem. Au-
tor se hlásí k Osvobozenému divadlu, Semaforu i Divadlu Járy Cimrmana, zároveň však studuje činoherní 
dramaturgii na DAMU. 
Myslivecká jizba přeplněná loveckými trofejemi. Vrubelová zadělává na borůvkový koláč, Vrubel ji krmí 
„mysliveckou latinou“. Obřadnost ranního bájení kalí jen sousedovic Pepka, jež o myslivnu naklepává říz-
ky. Vrubel odchází snižovat stav černé zvěře, a jestliže si přitom hvízdá „Za milou mi courá celé polesí“, 
neplete se. Koželuh Hrycej, nespokojen s domácí porcí knedla vepřa, utíká se k borůvkovým očím paní 
nadlesní. Nikdo netuší, jak záhy dnes nimrod šoulačku ukončí. Když v černých jahodách vystřelí na kance, 
ozve se křik, jenž stěží nazvat zvířecím. Kdo to byl, probůh? Mařenka Vrubelová si tudy krátí cestu ze školy 
a zrovna tak Jeníček Hrycej sbírá borůvky výhradně v borůvčí! A jak s tím souvisí záhadné kruhy v obilí? 
V jedné z rolí se divákům představí absolventka pražské Damu a šumperská rodačka Lucie Polišenská. 
Fraška nadivoko v podání Divadla Cabaret Calembour.  Vstupné 100 Kč
▶ Sobota 12. června od 21 hodin na letní scéně (příp. divadlo)
Arnošt Goldfl am: Dámská šatna
Režie: Arnošt Goldfl am. Jestlipak, milí diváci, víte, která místnost v divadle je ta opravdu nejdůležitější? Kde 
se všechno určuje, probírá, ovlivňuje, posuzuje a rodí? Možná jste si mysleli, že je to ředitelna, kancelář ta-
jemnice nebo uměleckého šéfa, či snad dramaturgie. Ti poučenější z vás hádají klub. Nikoliv. Tím tajemným, 
mystickým a vzrušujícím místem je dámská šatna. A právě sem nás zavede stejnojmenná hra Arnošta Gol-
dfl ama. Setkáme se zde se čtyřmi herečkami různého věku a takříkajíc oborů. Čtyři kolegyně, kamarádky 
a soupeřky. Prožijete spolu s nimi dlouhé čekání na roli, vzrušující přípravu premiéry, každodenní rutinu 
repríz, ale hlavně jejich obyčejné, a přece dojímavé osudy. Arnošt Goldfl am, který je i režisérem inscenace, 
čerpá ze své mnohaleté zkušenosti z působení v moravských, slezských a českých divadlech, jichž jsou dám-
ské šatny součástí. Zkrátka a dobře: Kdo nenavštíví Dámskou šatnu v divadle, neví o divadle nic... 
Komedie Klicperova divadla Hradec Králové: Eliška Boušková, Lenka Loubalová, Kamila Sedlárová/ Isabela 
Smečková Bencová, Pavla Tomicová a další.  Vstupné 150 Kč
▶ Neděle 13. června od 21 hodin v Pavlínině dvoře
K. David a kol.: Hvězdy na vrbě
Režie: Józef Czernecki. Úspěšný bigbeatový retromuzikál o událostech na jedné střední škole v době těsně 
před sovětskou okupací. Muzikálová inscenace Divadla Šumperk.  Vstupné 130 Kč
▶ Pondělí 14. června od 21 hodin na letní scéně
Paula Vogel: Nejstarší řemeslo
Překlad: Alexander Jerie. Pět žádoucích dam pohromadě těžko přehlédnete. Ale co když je i té nejmladší 
z nich přes sedmdesát? Sex a láska kvetou v každém věku. Život je bavit nepřestal a co je hlavní: stále mají co 
dávat. A taky je pořád čemu se učit… I nejstarší zástupkyně „nejstaršího řemesla“ potřebují vědět, co je to 
marketing, chtějí-li obstát v ekonomické konkurenci. O tom všem je groteskní komedie držitelky Pulitzerovy 
ceny Pauly Vogel. Vtipné a přitom moudré podobenství o lidském životě, společnosti a o tom, co je víc, zda 
moderní strategie nebo obyčejná lidskost, uvádíme v režii Jiřího Seydlera.
Komedii o sexu v každém věku hraje Východočeské divadlo Pardubice: Ludmila Mecerodová, Romana 
Chvalová, Jindra Janoušková, Lída Vlášková, Zdena Bittlová.  Vstupné 130 Kč
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▶ Martin Františák: Eskymo je Welzl!  Režie: Martin Františák, premiéra 18.9. 2010
▶ N.V. Gogol: Revizor  Režie: Ondřej Elbel, premiéra 30.10. 2010
▶ J.M. Synge: Hrdina západu  Režie: Jan Novák, premiéra 18.12. 2010
▶ Bernardo Dovizi da Bibbiena: Calandriada  Režie: Zoja Mikotová, premiéra 19.2. 2011
▶ Henrik Ibsen: Domeček pro panenky (Nora)  Režie: Ondřej Elbel, premiéra 9.4. 2011
POHÁDKY 
▶ Jiří Hájek: V hlavní roli Vlk  Režie: Jiří Hájek
▶ Ulrich Hub: Tučňáci na arše  Režie: Ondřej Elbel
Předplatné je možné objednávat od května do konce září na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zeto-
chová nebo na adrese zetochova@divadlosumperk.cz.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
▶ Antonín Suchan - Objekty 
V pořadí 32. výstava A. Suchana trvá do 20. června.

Rytířský sál

▶ Léčivé rostliny, aneb Není bylina, aby na něco 
nebyla
Návštěvníci se dovědí, jak byly léčivé rostliny po-
užívány v minulosti, bude připomenuta  historie 
šumperské nákupny léčivých rostlin i Výzkumného 
ústavu léčivých rostlin ve Velkých Losinách. Verni-
sáž proběhne v pátek 4. června v 17 hodin v rám-
ci 5. šumperské muzejní noci. Výstava potrvá do 
30. září.

Hollarova  galerie
▶ Zapomenutí hrdinové
Putovní výstava, která se zabývá tématem němec-
kých odpůrců nacismu v českých zemích. Verni-
sáž výstavy, která potrvá do 7. července, proběhne 
27. května v 17 hodin.

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 

▶ Cesta do pravěku
Nejzajímavější nálezy z našeho regionu od starší 
doby kamenné až po období Keltů a Římanů nabízí 
výstava, na níž je možné vyzkoušet si techniku mletí 
obilí, tkaní nebo vrtání do kamene.
Výstava trvá do 29. srpna.

Galerie mladých
▶ Aleš Kauer a Petr Válek citují Výstava trvá do po-
loviny června.
▶ Lanx, alebo Netradičné rozprávanie o časoch 
Tibéria
▶ V tej Prievidzi, alebo Premeny hlavného námes-
tia a jeho prilahlých uličiek 

Tvorbu Antonína Suchana mohou návštěvníci muzea 
obdivovat ve výstavní síni do 20. června.  Foto: -zk-
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v rámci projektu Muzejní mosty 2010. Vernisáž vý-
stav proběhne ve čtvrtek 3. června v 10 hodin. Výstavy 
potrvají do 13. července. Součástí programu vernisá-
že budou vystoupení folklorní skupiny z Chrenova-
Brusna Trombitáši z hornej Nitry a krajové kulinářské 
speciality Hornonitrianske dobroty, spojené s ochut-
návkou vybraných jídel z horní Nitry.

Pavlínin dvůr - nádvoří
▶ 4. června od 15 do 23 hodin - Muzejní odpoledne 
a muzejní noc
▶ 13. června (neděle) ve 21 hodin - Divadlo 
Šumperk: Hvězdy na vrbě, bigbeatový retromuzi-
kál. Pořádá Divadlo Šumperk ve spolupráci s VM 
v Šumperku.
▶ Akce v klášterním kostele: 28.5. od 18 do 24 ho-
din - Noc kostelů, 31.5. od 18 hodin - ZUŠ Šumperk, 
absolventský koncert, 2.6. v 18 hod. - ZUŠ Šumperk, 
závěrečný koncert hudebního oboru, 2.6. v 16.45 
hod. - ZŠ Šumperk, třídní besídka, 15.6. v 19 hod. 
- koncert z cyklu Klasika Viva, 22.6. v 18 hod. - kon-
cert pro Unicef, Šumperský dětský sbor
Informace: 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. 
Klášterní kostel je otevřen út-pá 12-16 hod., so a ne 
10-14 hod., objednávky mimo otevírací dobu pro 
skupiny nad 10 osob na tel. č. 603 174 499. Otevírací 
doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-
17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Zábřeh
▶ Jaroslav Prokop - Krajiny
Výstava leteckých snímků šumperské a jesenické 
krajiny trvá do 2. června.
▶ Poezie dřeva
Výstava předmětů ze dřeva, které zapůjčili občané 
z mikroregionu Zábřežska. Prezentovány budou 
například dřevěné plastiky, intarzované obrazy, sa-
morosty, drobné šperky, košíkářské výrobky a další. 
Vernisáž výstavy, která potrvá do 28. srpna, proběh-
ne 9. června v 17 hodin. 
▶ 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

▶ Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 
v 15:00 hodin v Pavlínině dvoře
Uzlík s očkom
Ukázky tradiční vázací techniky. 
Hornonitrianske dobroty - ochutnávka.
▶ Výstavy v Galerii mladých v 15:00 hodin
Lanx, alebo Netradičné rozprávanie 
o časoch Tibéria
V tej Prievidzi, alebo Premeny hlavného 
námestia  a jeho priľahlých uličiek
▶ Výstava v Rytířském sále v 17:00 hodin
Léčivé rostliny, aneb Není bylina, 
aby na něco nebyla 
Bylinkové občerstvení s ochutnávkou čajů.
▶ Od 19:00 do 23:00 hodin v muzeu

Prohlídka výstav zdarma
Antonín Suchan Objekty - výstavní síň
Zapomenutí hrdinové  - Hollarova galerie
Léčivé rostliny, aneb není bylina, aby na něco 
nebyla - Rytířský sál
Lang, alebo Netradičné rozprávanie o časoch 
Tibérie, V tej Prievidzi, alebo Premeny 
hlavného námestia a jeho  priľahlých uličiek 
- Galerie mladých
Cesta do pravěku - Galerie Šumperska 
▶ Od 19:00 do 23:00 hodin v Pavlínině dvoře
Košt vína 
Pořádá Město Šumperk ve spolupráci 
s Domem kultury v Šumperku.  
 Vstup na všechny akce zdarma

Muzeum v Šumperku a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi srdečně zvou na muzejní 
odpoledne a 5. šumperskou muzejní noc

v pátek 4. června od 15:00 do 23:00 hodin, Muzejní odpoledne od 15:00 hodin
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M Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 
roku 2005! 
▶Významní rodáci města Mohelnice
Výstava prezentuje životní osudy osobností, které se 
narodily v Mohelnici a vynikly v různých profesních 
oblastech v období od 16. do 20. století. Vernisáž vý-
stavy, která potrvá do 2. října, proběhne ve středu 
2. června v 17 hodin.
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 představuje poháry, které pro-
slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů 
muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-
para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 
Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně tra-
gického osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@muze-
um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 
celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

Úsov

▶ Lovecko-lesnické muzeum
▶ Stará škola: Úsov - kolébka lesnického školství, 
stálá expozice
▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-
teraktivní expozice
▶ Zpřístupnělý ochoz
▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše
▶ Zoo koutek pro děti
▶ Novinka - strašidelný labyrint: v měsíci červnu 
se otvírá pro děti nová atrakce na zámku v Úsově ve 
sklepení Vlašimského paláce.
▶ Muzejní noc
12. června od 20:00 do 23:00 hodin. Od 20:00 do 
22:00 v expozici zámku nekomentované prohlídky, 
ve 21:00, 22:00, 23:00 hod. vystoupí Hladové diva-
délko s představením Noc na Úsově. Občerstvení 
zajištěno, vstup zdarma. Více informací se dozvíte 
na www.muzeum-sumperk.cz.
▶ Dětský den
26. června od 14 hodin. Pro děti budou připraveny sou-
těže, různé atrakce a ukázky výcviku policejních psů.
Informace: V měsících květnu až srpnu jsou zámek 
a Lovecko-lesnické muzeum spolu s Galerií Lubomíra 
Bartoše v Úsově přístupné od úterý do neděle od 9 do 
17.30 hodin.

MUZEA V ŠUMPERKU A PRIEVIDZI SPOJÍ MOSTY

Vlastivědné muzeum v Šumperku, jehož sou-
částí je i Městské evropské informační středisko 
Šumperk, uspořádá ve dnech 2-4. června první roč-
ník mezinárodního setkání pod názvem Muzejní 
mosty 2010. Cílem této akce je zprostředkování po-
znatků o muzeích, případně i obdobných kulturních 
institucích nacházejících se v různých městech zemí 
Evropské unie. S nabídkou spolupráce budou v příš-
tích letech oslovena například muzea partnerských 
měst Šumperka Nisa a Bad Hersfeld. Těžištěm akce 
bude prezentace muzea formou výstavy, která před-
staví nejen muzeum a jeho nejzajímavější exponáty, 
ale také region, v němž toto muzeum působí, včetně 
jeho specifi k a turistických atraktivit. 

První zemí Evropské unie v rámci projektu na 
rok 2010 nemůže být jiná země než nám nejbližší 
Slovensko. Hostem prvního ročníku bude Horno-

nitrianske múzeum v Prievidzi, které je dlouhole-
tým partnerem muzea v Šumperku.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi představí 
šumperské veřejnosti na slavnostní vernisáži výstav 
Lanx, alebo Netradičné rozprávanie o časoch Ti-
béria, unikátní římský poklad ze sbírkového fondu 
prievidzského muzea a V tej Prievidzi, alebo Pre-
meny hlavného námestia a jeho priľahlých uličiek, 
sídelní město muzea Prievidzu. Výstavy budou in-
stalovány v Galerii mladých a vernisáž 3. června za-
hájí prezentaci obou výstav v 10 hodin (výstavy po-
trvají do 13. července). Součástí programu vernisáže 
budou vystoupení folklorní skupiny z Chrenovca 
- Brusna Trombitáši z hornej Nitry a ochutnávka 
krajových kulinářských specialit - hornonitrian-
ských dobrot.

Program Muzejních mostů bude pokračovat 
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i v rámci 5. šumperské muzejní noci, která bude 
zahájena 4. června již v 15 hodin. Pracovníci prie-
vidzského muzea předvedou na nádvoří Pavlínina 
dvora ukázky tradiční vázací techniky z oblasti hor-
ní Nitry pod názvem Uzlík s očkom a dále může 
návštěvník opět ochutnat krajové hornonitrianské 
kulinářské speciality. V 17 hodin se bude konat v Ry-
tířském sále v rámci muzejní noci vernisáž výstavy 

Léčivé rostliny, aneb Není bylina, aby na něco neby-
la. Ve večerních hodinách si může návštěvník pro-
hlédnout další výstavy šumperského muzea. Stejně 
jako v loňském roce tak i letos proběhne na nádvoří 
Pavlínina dvora košt vína, jehož organizátory jsou 
město Šumperk spolu s Domem kultury Šumperk. 

Srdečně vás zveme a těšíme se na vaši návštěvu.
 Miluše Berková

Návštěvníci výstavy se dovědí, jakéS léčivé rost-
liny se používaly v minulosti, které byliny se na 
Šumpersku používaly v raném novověku, je připo-
menuta historie šumperské nákupny léčivých rost-
lin i Výzkumného ústavu léčivých rostlin ve 
Velkých Losinách. Především však budou 
představeny některé nejpoužívanější léčivé 
rostliny, včetně jejich účinků a příkladů 
použití. Současně budou prezentovány 
některé sbírkové předměty s tematikou 
léčivých rostlin, jako např. porcelánové 
a kameninové nádoby, obrazy a grafi ky 
regionálních autorů, staré školní obra-
zy a další. V Rytířském sále bude instalována 

i část staré lékárny - lékárenská police z roku 1784, 
lékárenské nádobky a podobně. Výstava je vhodná 
pro všechny, jimž není lhostejné jejich zdraví, bude 
zajímavá nejen pro sběratele léčivých bylin, vhodná 

bude i pro základní a střední školy a všechny mi-
lovníky přírody.

Výstava bude zahájena v 17 hodin v Ry-
tířském sále muzea vernisáží, během níž 
mohou zájemci ochutnat bylinkové čaje 

a ozdravné lektvary podle tajných receptur. 
Výstava potrvá do 30. září.

 Magda Zmrhalová
◀ Linoryt od J. Weisera: Sedmikráska obecná 

(Bellis perennis)

MUZEUM PŘIBLÍŽÍ LÉČIVÉ ROSTLINY

V pátek 4. června bude ve Vlastivědném muzeu v rámci 5. šumperské muzejní noci zahájena 
výstava s názvem Léčivé rostliny, aneb Není bylina, aby na něco nebyla. Rostliny jsou základem 

všeho života na zemi, člověku přinášejí obživu i potěšení, ale i zdraví. Vernisáž proběhne v 17 hodin 
v Rytířském sále muzea.
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STRAŠIDELNÝ LABYRINT

Novou atrakcí pro návštěvníky zámku Úso-
va se v měsíci červnu stane strašidelný labyrint 
v jedné z nejstarších částí hradu, ve  sklepení Vla-
šimského paláce. Hrůzostrašné bytosti, které se 
v labyrintu usídlily, se stanou průvodci opravdu 
jen pro ty nejodvážnější. Vstupné do celého Vla-
šimského paláce je 40 Kč, poloviční pak 20 Kč. 
Při návštěvě celého zámku je Vlašimský palác 
součástí prohlídky a vstup do něj i do labyrintu 

je zdarma.
Bát se můžete také 12. června, kdy na vás 

čeká již 5. úsovská muzejní noc plná překvapení 
a tajemna. Naopak vydovádět dosytnosti se mů-
žete 26. června na Dětském dnu plném soutěží 
a atrakcí. Zařazen bude také výcvik policejních 
psů. Přijďte, vezměte s sebou babičky, dědečky, 
tetičky i strýce, pozvěte i kamarády, těšíme se na 
vás, jsme tu pro nás. -mb-

Drobná šestinohá fauna - brouci - je námi často přehlížena a opomíjena. Mnozí se jí, ať oprávně-
ně či nikoli, spíše obávají a vyhýbají se jí. Proč? Někteří zástupci hmyzí říše nám totiž způsobují 

nemalé škody. Ničí nám úrodu či jsou již od pohledu nevábní nebo nás obtěžují bodáním či štípáním. 
Příkladem může být nadčeleď Elateroidea, která je početná a velmi zajímavá, zahrnuje ve svém 
sledu spíše menší a subtilnější zástupce, kteří si přesto  zaslouží naši pozornost. Pojďme tuto faunu 
spolu poznávat a přestat se jí bát, stejně tak jako ostatních zástupců hmyzí říše. Zoologický směr 
muzea v Šumperku se tak začne ubírat jinou cestou. Po mých předchůdcích zaměřujících se na vodní 
bezobratlé, ptáky a savce se budu, jakožto nový zoolog muzea, zabývat entomologií, a to především 
řádem brouků (Coleoptera). Průzkumně vědecká činnost se  zpočátku zaměří na okres Šumperk 
s následným porovnáním mozaikově vybraných lokalit ČR, případně v zahraničí. 

NOVÝ PŘÍRODOVĚDNÝ OBOR V MUZEU ZAHAJUJE SVOJI ČINNOST

Z nadčeledě Elateroidea jsou u nás nejpočet-
nější kovaříci Elateridae, dříve nazýváni pruž-
níci. Jejich nejznámější vlastností je schopnost 
vymrštit se z pozice na zádech zpět na nohy. 
Mají podlouhlé drobnější a válcovité tělo zúžené 
v terminálních částech, zbarvení většinou nená-
padně hnědavé až zelené, někdy však křiklavě 
rudé. Jejich larvy se nazývají drátovci. Způsob 
života je často podobný. Dospělci žijí buďto na 
kmenech stromů či na vegetaci, larvy jsou větši-
nou býložravé - kovařík obilný Agriotes lineatus 
(L.), se stává někdy i lovcem jiných druhů larev 
hmyzu vyskytujících se ve ztrouchnivělém dřevě 
- kovařík krvavý Elater sanguineus (L.)

Nejznámější podskupinou nadčeledě jsou zce-
la jistě světlušky Lampyridae, svatojánští broučci, 
jež byli předlohou pro nejednu pohádku. Odpra-
dávna provázejí naše kroky a svítí nám na cestu. 
Larvy žijí v měkkýších, jim podobné bezkřídlé 
samičky vábí zelenavým světlem ve vzduchu po-
letující a zelenavě svítící samečky. Luciferinem 

tak prosvěcují stinná a bujně zarostlá místa ve-
getací světluška menší Phausis splendidula (L.) 
a světluška větší Lampyris noctiluca (L.)

Křiklavým zbarvením na sebe upozorňují 
dlouhoústcovití - Lycidae, dávajíc tak ptákům 
jasný signál o své nepříliš velké poživatelnosti. 
Na květech složnokvětých a okoličnatých rost-
lin můžeme najít jednoho z našich sedmi druhů 
této čeledě, jenž má měkké tělo, rýhované červe-
né krovky a červený jamkovitý štít - Dictyoptera 
aurora (H.) dlouhoústec červený. Velmi je připo-
mínají páteříčci - Cantharidae, obývající stejně 
jako dlouhoústci luční ekosystémy. Například 
Rhagonycha fulva (S.) páteříček žlutý. Za jakýsi 
mezistupeň mezi světluškami a páteříčky by se 
daly označit Drilidae, například ochlupený Dri-
lus fl avescens (G.).

Výčtem dalších řádů bych mohl pokračovat, 
neboť hmyzí říše je velmi rozmanitá. Sezna-
movat se s ní budeme postupně na výstavách 
a přednáškách, které muzeum pro své návštěv-
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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.

níky připravuje.
S dotazy týkajícími se nejen entomologie, ale 

i zoologie se můžete obracet na adresu  milan.
dvorak@muzeum-sumperk.cz, v muzeu jsem  

k zastižení v pondělí až pátek od 8 do 13:30, po 
telefonické dohodě na 583 363 089.  
 Milan Dvořák, 
 zoolog a geolog

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 27. května od 14 hodin        
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Vašek a Petr.   Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 10. června od 14 hodin     
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Pátek 11. června od 14 hodin v Kavárničce pro 
seniory
Hrají Staří kamarádi  Vstupné 40 Kč

Úterý 15. června od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 

Čtvrtek 24. června od 14 hodin        
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Pátek 25. června od 14 hodin v Kavárničce pro 
seniory
Hrají Vašek a Petr  Vstupné 40 Kč

Úterý 29. června od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

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

Každé sudé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu dů-
chodců 
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna
 Vstup volný

Každou středu od 10 do 11 hodin v Klubu dů-
chodců
Aktivity pro seniory: Trénování paměti  
 Vstup volný

Bližší informace k akcím: V. Schlemmerová, 
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. 

V Kavárničce pro seniory probíhá prodejní vý-
stava pastelů Aleny Pecákové.
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Deváté setkání v rámci čtvrtého ročníku Klu-
bu podvečerního čtení Leporelo chystá na čer-
ven Městská knihovna Šumperk. Setkání dětí, 
rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou, 
nazvané tentokrát „Žáčkovy básničky to jsou 

samé jedničky aneb... můj život patří světu rýmu 
a poezie“, věnované pětašedesátinám tohoto au-
tora, proběhne ve čtvrtek 3. června v 17 hodin 
v prostorách knihovny Sever v Temenické ulici 5. 
Účinkovat budou členové klubu Leporelo. -zk-

VÝSTAVA PŘIBLÍŽÍ HÁJ OČIMA LUĎKA KUČERY

Osmaosmdesátiletý Luděk Kučera žil nejprve 
deset let v Jeseníku a v roce 1962 se usadil v Šum-
perku. Jeseníky si zamiloval, ve volném čase byl 
aktivním členem Horské služby a patřil k zaklá-
dajícím členům sáňkařského oddílu. S rodinou 
i přáteli trávil na horách mnoho času a ve výbavě 
nikdy nescházel fotoaparát. Fotografování Luďka 
Kučeru vždy bavilo a tato záliba ho neopustila ani 
v důchodovém věku, kdy se ale již do hor nedosta-
ne. Jeho archiv obsahuje řadu dnes již unikátních 
fotografi í našich hor. Některé z nich uvidí zájem-
ci během vernisáže výstavy ve čtvrtek 24. června 
v 17 hodin v budově knihovny v ulici 17. listopa-

du. O hudební doprovod na vernisáži se přitom 
postará Dixieland Loučná. 

„Když jsme se s manželkou Libuší přestěhovali 
do paneláku v Prievidské ulici, nadchl mne pohled 
na Háj, který je z našeho okna vidět jako na dlani. 
Každý den je vidět jiná krajina. I okolí se mění. 
Fotografování mne vždycky bavilo, fotoaparát 
byl po ruce a tak se mi podařilo zachytit některé 
neopakovatelné okamžiky,“ prozradil Luděk Ku-
čera. A právě tak vznikla kolekce fotografi í, která 
je zajímavá tím, že zachycuje malý úsek krajiny 
v mnoha podobách. Výstava Pohled na Háj bude 
k vidění v knihovně do konce srpna. -zd, zk-

Pohled na Háj okem fotografa Luďka Kučery nabídne koncem června šumperská Městská knihov-
na. Připravila totiž výstavu tohoto smiřického rodáka, který již osmačtyřicet let žije v Šumperku. 

L. Kučera: Pohled na Háj
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YSBÍRKU PRADĚDOVY LETOKRUHY POKŘTÍ AUTORKA NA PAPRSKU

Útlá sbírka přírodní lyriky šumperské básnířky Miluše A. Šajnohové Pradědovy letokruhy 
v těchto dnech spatřila světlo světa. Verše ovšem vznikly daleko dříve. Autorka je měla scho-

vané „v šuplíku“ minimálně dva roky, kdy z nich recitovala na prvním večeru setkání šumperkých 
básníků, jenž se odehrával pod taktovkou Aleše Kauera. U příležitosti vydání sbírky jsme se proto 
autorky zeptali.

▶ Co pro vás znamenají Jeseníky?
Pocházím z Rychvaldu v okrese Karviná 

a v Šumperku žiji od roku 1968. Jeseníky mi 
učarovaly. Jsou součástí mého života, stejně jako 
město Šumperk.
▶ Pradědovy letokruhy zachycují proměnu horské 
krajiny během roku. Jak tyto básně vznikaly?

Podnětem byly turistické vycházky poté, co 
jsem vstoupila do Klubu českých turistů. Chtěla 
jsem svým kamarádům a kamarádkám dát malý 
dárek. Doufám, že je alespoň trochu potěší.
▶Touha vyjadřovat se verši není dána každému. 
Kdy a jak jste ji v sobě objevila?

Psala jsem už od dětství, ale publikovat jsem 
začala až před deseti lety.
▶ Kolik básnických sbírek jste již vlastně vydala?

Pradědovy letokruhy jsou šestou samostatnou 
sbírkou. Kromě toho jsem se textově podílela na 
publikaci Šumperkem pod křídly v roce 2006 
a na almanachu Krásný vrch v roce 2007.
▶ Pradědovy letokruhy doprovázejí černobílé fo-
tografi e Ivo Netopila. Jak vystihují náladu vaší 
poezie?

Myslím, že s panem Netopilem máme velmi 
podobné vnímání a cítění. Jsem ráda, že spolu-
práci na sbírce Pradědovy letokruhy přijal.
▶ Křest sbírky Pradědovy letokruhy se koná na ho-
rách. Těšíte se?

Těším a moc. Děkuji za rozhovor,
 Zdena Daňková

Poznámka na závěr: Křest sbírky Pradědo-
vy letokruhy proběhne v sobotu 26. června ve 
12 hodin na chatě Paprsek na stejnojmenné akci, 
kterou pořádá DDM-Vila Doris ve spolupráci 
s Klubem českých turistů a Městskou knihovnou 
Šumperk. Program: 12:00 - křest knihy Pradě-
dovy letokruhy, autorské čtení, autogramiáda 
- M.A. Šajnohová, Ivo Netopil, 13:00 - koncert na 
horách: Dixieland Loučná.

Pro zájemce o pěší výstup na Paprsek při-
pravil Klub českých turistů příležitostné razítko 
a účastnický list, obojí bude možno získat již od 
10 hodin. Pořadatelé počítají také s účastí mi-
lovníků poezie či dixielandu v seniorském věku, 
pro které již je Paprsek vysoko a daleko. Pro tyto 
zájemce bude ze Šumperka vypraven autobus. 
Cena je 140 Kč, odjezd v 9:00 hod. od Komunit-
ního centra DDM Vila Doris - „Komín“. Počet 
míst je omezen, nutná je rezervace předem na 
tel.č. 774 664 648 nebo mailem na adresu klub-
turistu.sumperk@seznam.cz.

Sbírku přírodní lyriky Pradědovy letokruhy pokřtí 
její autorka, šumperská básnířka Miluše A. Šajno-
hová, se svými přáteli z Klubu českých turistů na 
Paprsku v sobotu 26. června.
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Úterý 1. června 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

Středa 2. června od 10 do 11 hodin v MC na „K“ 
Cvičení pro ženy na mateřské dovolené
Možnost hlídání dětí. Informace Eva Pšenčíková, 
tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@do-
ris.cz.  Vstupné 30 Kč

Středa 2. června, čtvrtek 3. června, pátek 4. červ-
na vždy od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Pondělí 7. června od 8.30 do 13.30 hodin v učeb-
ně v 1. patře na „K“
Seminář na téma: „Chraň si svůj hlas“ aneb 
„Jak předejít hlasové indispozici
Lektorka Barbora Polívková. Seminář se zaměří 
na dech a jeho fyziologie - rytmus a frázování 
- neverbální komunikace - verbální komuni-
kace; hlavním cílem je nabídnout pedagogům 
prostřednictvím zážitkových technik cestu, jak 
efektivně zacházet s hlasem a šetřit si jej a jak 
dál rozvíjet své veřejné vystupování. Dílčími cíli 
tohoto programu je uvědomit si důležitost de-
chu, jeho fyziologie a způsobů, kterými správné 
používání dechu napomáhá k překonání stresu 
- pochopit význam rytmu pro mluvenou řeč, 
osvojit si schopnost frázovat, pracovat s artiku-
lací, intonací a dynamikou projevu - pochopit, 
jak důležité je používat neverbální komunikaci 
tak, aby byla v souladu s komunikací verbální 
- osvojit si techniky vedoucí k péči o hlas a způ-
soby, jak si hlas šetřit. Poznámka: počet míst 
je omezen na 10 účastníků. Přihlášky do 31.5. 
Informace Sylvie Marková, tel.č. 583 285 943, 
737 384 948, markova@doris.cz.  Cena 450 Kč

Úterý 8. června 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

Úterý 8. června od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz multimédia
Vždy úterý + čtvrtek. 8 lekcí po 2 hod., program: 
tvorba elektronické prezentace, úprava obrázků 
a fotografi í, přenos z fotografi ckého přístroje 
na počítač, tvorba a úprava zvukové nahrávky, 
využití zdrojů zvukové nahrávky z CD, DVD, 
Internetu, natočení videa digitální kamerou, 
zpracování videa. Informace Bronislav Vavruša, 
tel.č. 583 283 327, 731 6100 31, vavrusa@doris.
cz.  Cena 1300 Kč

Středa 9. června od 10 do 11 hodin v MC na „K“ 
Cvičení pro ženy na mateřské dovolené - bo-
dybuilding
Možnost hlídání dětí. Informace Eva Pšenčíko-
vá, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@
doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Středa 9. června, čtvrtek 10. června, pátek 
11. června vždy od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 10. června od 18.30 hodin v MC na „K“
VIA LUCIS: Klavírní recitál Lukáše Vondráč-
ka
Na programu G.F. Händel, R. Schumann, 
J. Haydn, S. Rachmaninov. Rezervace vstupenek 
a informace: Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 37, konupcik@doris.cz. 
 Vstupné 70 Kč, senioři a mládež 40 Kč

Sobota 12. června
Šumperský geocaching
Turistická, navigační a trochu i internetová 
hra, s vlastní GPSkou můžete poznávat měs-
to trochu jinak, i vy máte možnost si tuto hru 
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DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

KLAVÍRNÍ RECITÁL LUKÁŠE VONDRÁČKA

ve čtvrtek 10. června v 18.30 hodin v klášterním kostele
Na programu G.F. Händel, R. Schumann, J. Haydn, S. Rachmaninov

Lukáš Vondráček se narodil 21.10. 1986 v Opavě. Na klavír začal hrát ve dvou letech pod vedením 
rodičů. První veřejné vystoupení absolvoval jako čtyřletý, v jedenácti letech vydal první CD 

a dnes má za sebou více než devět set koncertů na šesti kontinentech. 
Už jako dvanáctiletý byl přijat na Ostravskou univerzitu, kde studoval pod vedením Rudolfa Bernatíka, 

soukromě také studoval ve Vídni u Petera Barcaby a v polských Katovicích u Anderzeje Jásinského. 
První zahraniční turné absolvoval v roce 1997, kdy se představil v americkém Chicagu. V následujících 

letech se stal častým hostem na významných amerických pódiích a spolupracoval
 s mnoha renomovanými zámořskými orchestry. 

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

Auditorio Nacional v Madridu, Concertgebouw v Amsterodamu či Sala Sao Paulo ve stejnojmenném 
brazilském velkoměstě.

Jeho velkým přítelem a zároveň příležitostným soukromým pedagogem je slavný ruský klavírista 
a dirigent Vladimir Ashkenazy. Právě pod jeho taktovkou debutoval s Českou Filharmonií na Pražském 

jaru 2002 v Prokofj evově klavírním koncertu č. 1. 
Lukáš Vondráček je držitelem několika významných ocenění - v roce 2001 převzal z rukou 

Ashkenazyho Cenu Hanno R. Ellenbogen pro nejtalentovanějšího mladého umělce, 
v rodné Opavě byl vyznamenán 

Cenou Petra Bezruče za významný přínos v oblasti kultury. V červnu 2009 obdržel na mezinárodní 
klavírní soutěži Th e Van Cliburn 2009 cenu poroty: Th e Raymond E. Buck Jury Discretionary Award. 

Lukáš Vondráček v současné době žije v Praze a je otcem tříletého syna Rafaela. 

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

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.

v Šumperku zahrát, stačí se jen podívat na tuto 
stránku www.doris.cz/itecko/geocaching/geo-
caching.htm a získáte bližší informace, určeno 
pro mládež, rodiče s dětmi a dospělé ze Šum-
perka a okolí. Informace Bronislav Vavruša, 
tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@do-
ris.cz.

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris,17. listopa-
du 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.
č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 
583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komín-
kov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, 
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.
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Středa 2. června od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru 
ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Pedig  Vstupné 50 Kč

Sobota 5. června od 9 do 17 hodin v Sadech 1. máje
Slavnosti města
Ukázka a výuka řemesel, pletení košíků, tkaní, dráto-
vání, zpracování ovčího rouna a podobně. 
 Vstup volný

Pondělí 7. června od 16 do 17 hodin v učebně PC v pří-
zemí 
PC, internet 
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Středa 9. června od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru  
ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Korálkování
Šité korálky, ketlování, s sebou korálkovací jehlu, ko-
rálky.  Vstupné 50 Kč

Sobota 12. června od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. patře 
Kurz malby - krajina
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Informace 
R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, romana.
vecerova@seznam.cz. Platba zálohy 200 Kč do 7. červ-
na.  Vstupné 300 Kč

Pondělí 14. června od 16 do 17 hodin v učebně PC 
v přízemí 
PC, internet 
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Čtvrtek 17. června od 9 hodin
Waldorfská iniciativa - Putování za Potůčkovou 
vílou
Každoroční putování po Šumperských loukách, začá-
tek Bludovská ul. u autoškoly. Informace Romana Ve-
čeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, romana.vece-
rova@seznam.cz; waldorfska.alternativa@seznam.cz.

Pátek 18. června od 10 do 12 hodin a od 18 do 20 hodin 
v tělocvičně Gymnázia
Akademie 2010
Charitativní akce, představení taneční skupiny Tor-
nádo DDM U Radnice a hostů, výtěžek akce půjde 

pro Dětské centrum Pavučinka, dopoledne pro školy 
a okolí - vstupné 20 Kč, v podvečer veřejnost - vstupné 
40 Kč.

Sobota 19. června od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. patře 
Kurz malby - fi gura
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Informace 
R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, roma-
na.vecerova@seznam.cz. Platba zálohy 200 Kč do 
14. června.  Vstupné 300 Kč

Sobota 19. června od 14 do 18 hodin v kuchyňce 
ve 2. patře 
Indické vaření
Pod vedením Anju Agrawal. Nutná rezervace míst 
do 16.6. a platba zálohy 80 Kč. Informace R. Veče-
řová, 583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@
seznam. cz.  Vstupné 130 Kč

Středa 23. června na Krásném
Waldorfská iniciativa - Jánská slavnost na Krás-
ném
Bližší informace o roční slavnosti sledujte na waldorf-
sumperk.webnode.cz, informace R. Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@seznam.
cz; waldorfska.alternativa@seznam.cz.

Sobota 26. června od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. pa-
tře 
Kurz malby - zátiší
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Informace 
R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, roma-
na.vecerova@seznam.cz. Platba zálohy 200 Kč do 
21. června.  Vstupné 300 Kč

Sobota 26. června od 14 do 18 hodin v kuchyňce 
ve 2. patře 
Indické vaření
Pod vedením Anju Agrawal. Nutná rezervace míst do 
23.6. a platba zálohy 80 Kč. Informace R. Večeřová, 
583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@seznam.
cz.  Vstupné 130 Kč

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. 
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ROBIN HOOD
Čtvrtek 27. května jen v 17.30 hodin, pátek 28., sobota 29. a neděle 30. května v 17.00 a ve 20.00 
hodin, pondělí 31. května, úterý 1. a středa 2. června jen v 19.00 hodin
USA, dobrodružný, 2010, 148 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Další fi lmové zpracování anglické legendy o slavném zbojníkovi, který chránil své bližní před zlovůlí 
a tyranií šerifa z Nottinghamu. V hlavní roli výpravného dobrodružného velkofi lmu zasazeného do 
12. století  Russel Crowe, Kate Blanchettová a William Hurt. Režie Ridley Scott.  Vstupné 85 Kč

PROMĚNA  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 27. května jen ve 20.15 hodin
Lucembursko, Itálie, Francie, 2009, 111 minut, od 12 let, titulky
Sophie Marceau a Monica Belluci v hlavních rolích mysteriózního thrilleru o dvou ženách, které 
spojuje zvláštní tajemství jejich identity.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

DEŠŤOVÁ VÍLA  Hrajeme pro děti
Sobota 29. a  neděle 30. května jen v 15.00 hodin, pondělí 31. května a úterý 1. června jen v 17.00 
hodin
ČR, 2010, 93 minuty
Klasická pohádka, ve které jsou lidé Dešťovou vílou potrestáni za to, že začali myslet hlavně na 
peníze a přestali myslet na lásku… V hlavní roli Lenka Vlasáková.  Vstupné 70 Kč 

KINO OKO

Film Jana Svěráka Kuky se vrací, kombinující hraný a animovaný příběh, je plný akčních scén a vtipných 
dialogů.
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KUKY SE VRACÍ  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 3. a pátek 4. června jen v 17.00 hodin., sobota 5. a neděle 6. června jen v 15.30 hodin, pondělí 7., úterý 
8. a středa 9. června jen v 17.00 hodin
ČR, 95 minut, rodinný fi lm
Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze zdravotních důvodů musí pryč i jeho oblíbená hračka - růžový med-
vídek Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do popelnice, začne pracovat Ondrova fantazie, v níž prožívá 
medvídkovy příběhy v neznámém přírodním světě. Je to ale opravdu jen sen malého kluka a nebo se Kuky 
skutečně vydal za největším dobrodružstvím svého plyšového života? Jedinečný poetický snímek kombinují-
cí hraný a animovaný příběh, který je plný akčních scén a vtipných dialogů. V hlavních rolích Oldřich Kaiser, 
Ondřej Svěrák, Kristýna Nováková a Filip Čapka. Režie Jan Svěrák.  Vstupné 75 Kč
V sobotu 5. a v neděli 6.6. v 15.30 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče, kteří navští-
ví kino se svými dětmi do 15 let, je 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení děkujeme fi rmě 
SHM, s.r.o., Šumperk.

SEX VE MĚSTĚ 2
Čtvrtek 3. a pátek 4. června jen v 19.00 hodin, sobota 5. a neděle 6. června v 17.15  a ve 20.00 hodin, pondělí 
7., úterý 8. a středa 9. června jen v 19.00 hodin
USA, komedie, 2010, od 12 let, 146  minut, titulky
Čtyři kamarádky žijící v New Yorku, které  hledají ideální vztahy, sex a dokonalý život, se vrací na plátna kin, 
aby po dvou letech zažily nečekané dobrodružství na jednom z nejúžasnějších míst na světě… V hlavní roli 
novinářky Carrie Bradshawové opět Jessica Parkerová, novou postavou je Lydie v podání Penelope Cruzové 
a v epizodní roli se představí americká popová hvězdička Miley Cyrusová.  Vstupné 80 Kč

PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12., neděle 13., pondělí 14., úterý 15. a středa 16. června v 17.30 a ve 20.00 
hodin
USA, akční dobrodružný, 2010, 116 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Gemma Artertonová a Jake Gyllenhaal v hlavních rolích výpravného dobrodružného velkofi lmu z tajemné 
Persie šestého století. Rozpustilý princ Dastan je nucen spojit síly se záhadnou princeznou Taminou, aby se 
společně pokusili porazit temné síly a získali prastarou dýku, schopnou ovládat písky času - dar bohů, který 
dokáže vracet čas a umožňuje tomu, kdo ho vlastní, vládnout celému světu… Film, který ohromuje svou 
nápaditostí, velkolepostí a fenomenálními akčními scénami natočil Mike Newell.  Vstupné 85 Kč

TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 17. června jen v 17.00 hodin, pátek 18. června jen v 16.00 hodin, sobota 19. a neděle 20. června 
v 10.00 a v 16.00 hodin, pondělí 21. úterý 22. a středa 23. června jen v 16.30 hodin
USA, 2010, 86 minut, rodinný fi lm, české znění 
Nová kapitola slavného fi lmového příběhu, jejíž hlavní hrdinové rakeťák Buzzy a kovboj Woody jsou ten-
tokrát spolu s ostatními hračkami omylem vyhozeni do popelnice, odkud se jim podaří utéct do dětského 
zábavního centra. Po zkušenosti s nezkrotnými malými uličníky, kteří je nenechají chvíli na pokoji, se snaží 
dostat zpátkyt domů…  Vstupné 75 Kč
V sobotu 19.6. a v neděli 20.6. v 10.00 hodin dopoledne je vstupné pro všechny děti 50 Kč. Za fi nanční 
dar na tato představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

VEJDI DO PRÁZDNA  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 17. června jen v 19.00 hodin
Francie, Německo, Itálie, 2009, 160 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Vizuálně úchvatný a velmi podmanivý fi lm z prostředí tokijských nočních klubů vypráví příběh dvou sou-
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rozenců, kteří si přísahali, že už je nikdy nic nerozdělí… Režie Gaspar Noé. Film byl vloni nominován na 
Zlatou palmu v Cannes.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK
Pátek 18., sobota 19. a neděle 20. června jen v 17.45 hodin
Velká Británie, komedie pro děti, 2010, 108 minut, rodinný fi lm, širokoúhlý, české znění
Kouzla vám dají křídla… Kouzelná chůva je zpátky, aby tentokrát pomohla z nesnází jedné farmářce a dala 
za vyučenou všem, kteří jí ztrpčovali život. Scénář magického a zábavného vyprávění znovu napsala Ema 
Th ompsonová, která zároveň hraje i hlavní roli.  Vstupné 70 Kč

TO BYL ZÍTRA FLÁM
Pátek 18., sobota 19. a neděle 20. června jen ve 20.15 hodin
USA, komedie, 2010, 100 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Na změnu není nikdy pozdě! Originální komedie, která nahlíží na zklamání a opětovné naděje zpackaného 
života a ve které čtyři kamarádi ze studentských let dostanou po mnoha letech šanci ovlivnit svou budouc-
nost a začít tak svůj život podruhé… V jedné z hlavních rolí John Cusack.  Vstupné 75 Kč

OKO NAD PRAHOU 
Pondělí 21. a úterý 22. června jen v 18.15 hodin
ČR, dokument, 2010, 78 minut
Příběh jednoho muže, jedné stavby a jedné lásky… Film režisérky Olgy Špátové, který sleduje dramatický 
společenský příběh tvůrčí imaginace a také intimního vztahu muže a ženy, je vzpomínkou na významného 
českého architekta Jana Kaplického.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč
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Výpravný dobrodružný velkofi lm z tajemné Persie šestého století, nazvaný Princ z Persie: Písky času, 
uvádí kino Oko od 10. do 16. června.
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PODIVNÍ
Pondělí 21. a úterý 22. června v 19.45 hodin, středa 23. června v 18.15 hodin
USA horor, sci-fi  thriller, 2010, 101 minuta, od 15 let, titulky
Obyvatelé poklidného městečka se začnou ze dne na den chovat jako vraždící monstra… Velkolepá hrůzo-
strašná podívaná na motivy hororové klasiky George Romera.  Vstupné 75 Kč

HADEWIJCH - MEZI KRISTEM A ALLÁHEM   Artvečer - Filmový klub, Ozvěny Febiofestu
Středa 23. června jen ve 20.00 hodin
Francie, 2009, 105 minut, mládeži přístupný, titulky
Fascinující studie následků, které mohou vzniknout ze slepé a fanatické víry v boží lásku oceněná Velkou 
cenu poroty na MFF v Cannes. Scénář a režie Bruno Dumont. Hlavní roli mladé novicky Hadewijch, která 
byla pro svoji neomezenou víru vypovězena z kláštera, aby objevila samu sebe, ztvárnila Julie Sokolowski. 
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

ŽENY V POKUŠENÍ 
Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. června jen v 17.45 hodin, pondělí 28., úterý 29. a středa 30. červ-
na jen ve 20.00 hodin 
ČR, komedie, 118 minut, od 12 let
Nepořádného chlapa je třeba nahradit chlapem pořádným a vždycky je dobré mít alespoň jednoho v zálo-
ze… Skvělá vášnivá komedie o ženách, kterou natočil režisér Jiří Vejdělek (Účastníci zájezdu, Václav). V hlav-
ních rolích Eliška Balzerová v roli nestárnoucí a velmi vitální babičky, Lenka Vlasáková v roli její daleko méně 
temperamentní dcery a Veronika Kubařová, která ztvárnila postavu její vnučky. Jejich mužskými protějšky 
jsou Vojtěch Dyk, Jiří Macháček a Roman Zach. Uvádíme naposledy!  Vstupné 80 Kč 

KICK-ASS
Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. června jen ve 20.00 hodin, pondělí 28., úterý 29. a středa 30. červ-
na jen v 18.00 hodin
USA, Velká Británie, komiks, komedie, 2010, 106 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Svět potřebuje nové hrdiny! Film natočený podle stejnojmenného populárního komiksu vypráví o průměr-
ném středoškolákovi, který dostane jedinečný nápad stát se superhrdinou. Bohužel mu k tomu chybí to nej-
důležitější - výjimečné schopnosti… Nadupaná akce, drsné fóry, černý humor, adrenalinová jízda, ve které je 
cynismus, drzost a provokace na prvním místě, a navíc pochvalné kritiky!  Vstupné 80 Kč

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ  Hrajeme pro děti
Sobota 26. a neděle 27. června jen v 15.45 hodin, pondělí 28., úterý 29. a středa 30. června jen v 16.00 hodin
USA, 2010, 100 minut, rodinný fi lm, české znění
Kdo by neznal příběh Alenky, která spadne do králičí nory a objeví tak svět plný záhad, dobrodružství a kou-
zel… Režie Tim Burton, v hlavních rolích Johny Depp a Mia Wasikowska.  Vstupné 70 Kč

Připravujeme na červenec: Twilight Saga: Zatmění (1.-11.8.), Souboj Titánů, Zelená zóna, Shrek: Zvonec 
a konec, Muž ve stínu, Počátek, Záložní plán, Nejlepší z Brooklynu, Dopisy pro Julii
Filmový klub: Precious, Já taky
Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový 
vjem, samostatný basový kanál 1000 W. Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšením obrazu. 
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního 
představení. Vstupenky na všechna červnová představení jsou v prodeji od 1. června 2010.
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