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Barbora Neméthová
(autorka obálky)

Autorka obálky Barbora Neméthová letos odmaturo-
vala na VOŠ  a SPŠ Šumperk, obor propagační výtvar-
nictví, a v době předání návrhu obálky se připravovala 
ke studiu na vysoké škole v Olomouci. Je rodilá Šum-
peranka.  Ve volném čase ráda sportuje a okrajově se 
věnuje zážitkové pedagogice. V letních měsících jezdí 
jako instruktorka na letní tábory a GO  kurzy, zajímá 
se také o lanové aktivity a facepainting.

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 264 Kč pro 

mimošumperské odběratele, 
kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím 
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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ULETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU 
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: MOTORISMUS

V tomto čísle nahlédneme do historie dalšího sportu, který poutal pozornost šumperských pří-
znivců - motorismu. Šumperský kotel, to byl pojem mezi milovníky motocyklových závodů. 

Jména Lakomý, Řezníček, Hloch, Rybka a řada dalších, jak se dočtete, byla známá mezi milovníky 
tohoto sportu v celé republice. Šumperští patřili k nejlepším organizátorům motokrosových závodů. 
Následující text je stručnou verzí obsáhlejšího pojednání.

Motorismus po roce 1945
Motorismus na Šumpersku zahájil svoji čin-

nost hned v poválečném období v roce 1946. 
Několik nadšenců založilo městský autoklub 
a zorganizovalo první závody na městském 
okruhu 25. května 1947. Prvními závodníky 
byli Janíček, Cekr, Lakomý, Jílek, Hloch,  Řez-
níček a později Steinhauer, Junek, Valenta, Ko-
nopek, David a velice úspěšný Antonín Rybka.

První závod měl start a cíl na tehdejším Ko-
lišti mezi bývalou mototechnou a mostem ve 
Vančurově ulici. Závod pokračoval po Slovan-

ské ulici k poště a po Langrově a Havlíčkově 
ulici zpět ke startu. Prvním vítězem byl tehdy 
nejlepší závodník Alex Kostoláni z Bratislavy 
na motocyklu Guzzi 500 ccm. Jeho největším 
konkurentem byl Vincenc Staša ze Zlína.

Také šumperští jezdci se začali prosazovat. 
Nejprve v regionálních závodech. Svými vý-
kony se prosadili i do mistrovství republiky. 
Nejúspěšnější byli Bohumil  Lakomý, Bohu-
mil Řezníček, Oldřich Hloch a později nejvíce 
Antonín Rybka. Byly to závody na Velké ceně 
v Brně, v Hořicích, v Jičíně o cenu Prachov-

Šumperští motocykloví závodníci v šedesátých letech minulého století. Zleva stojící: mechanik Bohumila 
Lakomého, Rudolf Valenta, Antonín Rybka, Václav Riedl, Václav Bojko, Jaroslav Riedl, sedící zleva Bo-
humil Lakomý, Bohumil Řezníček a Miroslav Steinhauer.  Fotoarchiv autora



2

N
A

H
L

É
D

N
U

T
Í 

D
O

 S
B

O
R

N
ÍK

U ských skal a další. V roce 1960 se v celém se-
riálu mistrovství republiky umístil  Bohumil 
Řezníček na krásném 3. místě a o dva roky poz-
ději také Antonín Rybka na své ČZ 175  také na 
3. místě. Své zkušenosti uplatnil i jako tovární 
jezdec JAWY Praha na motocyklu JAWA Junior 
Kadet 250 ccm. Také další jezdci se pravidelně 
umisťovali na předních místech mistrovství re-
publiky. 

Antonín Rybka byl nazýván dominantním 
jezdcem třídy 175 ccm. Zahájil svoji kariéru sil-
ničního závodníka již ve svých 18 letech v roce 
1954 a závodil až do roku 2003. To znamená, že 
závodil téměř padesát let bez jediného roku. 

Největšímu zájmu se však těšily závody na 
tak zvaném Šumperském kotli. Atraktivní drá-

ha lákala motoristy k nádherným výkonům 
hlavně při dlouhých skocích ze „skály“. Zájem 
diváků byl tak obrovský, že se závodů zúčast-
ňovalo více než deset tisíc diváků. Ze šumper-
ských jezdců byli nejúspěšnější Václav Bojko, 
Oldřich Hloch a Jaroslav Riedl. Václav Bojko 
byl suverénním jezdcem na Šumperském kotli. 
V padesátých letech, kdy začínal, vítězil téměř 
ve všech závodech. Konkurentem mu byl pou-
ze Olda Hloch. Ten „kotel“ vyhrál třikrát za se-
bou. Postupně se stal úspěšný i Jaroslav Riedl.

Pro atraktivnost a dobrou organizaci se zde 
konaly i kontrolní a přípravné závody české 
motokrosové reprezentace za mezinárodní 
účasti i mistrů světa, ruských jezdců Kavinova 
a Mojsejeva. Z českých jezdců zde byli přede-
vším Falta, Baborovský, Churavý, Velký.

Koncem padesátých let se prosadili v Šum-
perku i další závodníci jako Miroslav Hroch, 
Václav Syrovátka, Václav Riedl a na ně navázali 
Bohumil Šmoldas, Josef Vybíral a později v ku-
batuře do 125 ccm i Milan Riedl.

Novou atraktivitu získal Kotel zahájením 
závodů v sidekarkrosu.  Na konci roku 1968 
se začaly objevovat terénní sidekáry.Tuto éru 
započali především Miroslav Hroch se spolu-
jezdcem Hlockým a dvojice Vybíral - Šmoldas. 
Přidala se k nim i bratrská dvojice Jaroslav 
a Miroslav Zatloukalovi. Tím vzniklo v Šum-
perku celostátní výcvikové středisko Side. 
Šumperk byl jednou z bašt tohoto sportu. 
Mistrovství republiky bylo každoročně zaha-
jováno právě v Šumperku počátkem května. 
Největších úspěchů dosáhla dvojice Jaroslav 
Zatloukal s novým spolujezdcem Milanem Ga-
žíkem, která vybojovala v roce 1978 a 1979 ti-
tul mistrů republiky. Také dvojice Josef Vybíral 
a Bohumil Šmoldas byla velmi úspěšná. Byla 
dvakrát vicemistrem republiky s mnoha vítěz-
nými závody. Největším úspěchem této dvojice 
však bylo dvojnásobné vítězství na mezinárod-
ním sidekarkrosu na Přerovské rokli v letech 
1977  a 1978. Dvojice Hroch a Hlocký vyhrála 
Šumperský kotel a v mistrovství republiky ob-
sadila 4. místo.

Spolujezdec Jaroslava Zatloukala Milan Ga-
žík po rozchodu se Zatloukalem získal ještě tři 
mistrovské tituly, a to dvakrát s Jaroslavem Pe-

Oldřich Hloch, legenda šumperského motorismu, 
závodil až do svých 88 let.  Fotoarchiv autora
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Ítákem a jednou se závodníkem Jiřím Mackem. 
Dosud Milan Gažík aktivně závodí ještě po 
padesátém roku svého věku, a to úspěšně jak 
v mistrovství republiky, tak v mistrovství  Ně-
mecka. Jeho řidičem sidecaru je Jaroslav Kříž 
z Březové u Svitav.

* * *
Po roce 1990 došlo postupně ke zrušení zá-

vodiště na Šumperském kotli. Autoklub musel 
situaci řešit a po dohodě s obcí Rapotín vybu-
doval novou, opět atraktivní motokrosovou trať 
s názvem Rapotínská stráň. Na nové trati dále 
probíhaly závody v motokrosu, sidekarkrosu, 
autokrosu čtyřkolek, ale i v závodech horských 
kol. Každoročně bylo pořádáno mistrovství 
republiky v sidekrosu i otevřené mistrovství 
republiky v motokrosu. Od vzniku nové tratě 
proběhlo již šestnáct ročníků závodů. Celkem 
v Šumperku bylo uspořádáno více než padesát 
ročníků mistrovství republiky. Autoklub byl 
šestkrát vyhodnocen jako nejlepší pořadatel 
motokrosu v České republice. 

Koncem roku 2009 však byla rozhodnutím 
obecního úřadu v Rapotíně smlouva o proná-
jmu vypovězena a zrušena pro záměr výstavby 
rodinných domků. Autoklub musel přerušit 
veškeré přípravy dalších závodů a trať opustit. 
To značně omezuje další činnost Autoklubu, 
protože bez závodiště nelze motorismus pro-
vozovat. Věříme, že se najde způsob, jak tuto 
situaci vyřešit pro další rozvoj motoristického 
sportu. Zvláště proto, že šumperský Autoklub 

byl vždy vynikajícím organizátorem motokro-
su a současně propagoval i město Šumperk 
mezi českou motoristickou veřejností. 

 Danislav Tuček

Sjezd ze „skály“ na Šumperském kotli v šedesátých 
letech minulého století.  Foto J. Pavlíček

RADNICE ODHALÍ ZRESTAUROVANOU SOCHU I MOROVÝ SLOUP

Slavnostní odhalení hned dvou zrestaurovaných děl plánuje na sobotu 21. srpna město Šumperk. 
Zatímco na soše antické bohyně, jež původně stávala ve Smetanových sadech, pracovali pražští re-

staurátoři letos, morový sloup na náměstí Míru procházel renovací a konzervací již od loňského roku.

Socha antické bohyně, jež musela ve Smetano-
vých sadech čelit útokům vandalů a později byla 
uložena v dolnotemenické kapli, ozdobí přízemí 
historické budovy radnice. Zde bude umístěna 
přímo naproti vchodu na novém pískovcovém 
podstavci. Slavnostní předání proběhne v sobotu 
21. srpna ve 14 hodin. Naváže na něj „odhale-
ní“ opraveného morového sloupu na náměstí, 

jehož kompletní renovaci a konzervaci „rozjelo“ 
město loni o prázdninách. Ani po ozdravné kúře 
ale lidé nemohou počítat s tím, že morový sloup 
bude zářit do dáli bělostí. Cílem totiž je přizpů-
sobit míru retuše stáří památky a vlivu prostředí. 
Renovace mariánského sloupu přišla na více než 
milion korun, Šumperku přitom na opravu při-
spělo partnerské město Bad Hersfeld. -zk-
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Folklor ukáží domácí, 
evropští i opravdu exotičtí tanečníci 

Na celých šest dnů, od středy 18. do pondělí 
23. srpna, se město Šumperk promění v jedno 
velké jeviště, na němž se budou nepřetržitě střídat 
muzikanti, zpěváci a tanečníci ze všech možných 
koutů světa. Na pěší zóně, v parku „U sovy“ a na 
pódiu v Pavlínině dvoře budou moci diváci ob-
divovat soubory z Mauricia, Venezuely, Egypta, 
Srbska, Švýcarska, Turecka, Rumunska, Ukrajiny, 
Indonésie a Senegalu. Chybět nebudou ani české 
a moravské soubory - Beskyd ze Zubří, Sedmi-
kvítek z Frenštátu pod Radhoštěm, prostějovská 
Rabussa, Kelt Grass Band ze Stránského, domácí 
Senioři a Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky, 
postřelmovská Markovice a Markovička a také 
dechové hudby ze Šumperska.

„Prostřednictvím lidových písní, hudby, tanců 
a lidových her si tímto způsobem připomínáme 
zvyky a obyčeje svých předků a současně máme 
možnost poznat i jiné, vzdálenější kultury a tra-
dice,“ říká ředitelka festivalu Libuše Drtilová ze 
Sdružení přátel folkloru Severní Hané. To spolu 
s městem Šumperkem, Folklorním sdružením 
České Republiky a s pomocí postřelmovské 
Markovice a šumperských Seniorů Mezinárod-
ní folklorní festival pořádá. „Těší nás, že zájem 
o Mezinárodní folklorní festival neutuchá. Právě 
naopak. Je známý nejen v České republice, ale 
jeho věhlas se nese i za hranice státu, bez nadsáz-
ky můžeme říct i za hranice Evropy,“ podotýká 
Drtilová.

Stejně jako v uplynulých letech také letos měli 
organizátoři z čeho vybírat. V plné kráse se ukáže 
nejen český a moravský folklor, ale také desítka 
zahraničních účastníků festivalu, kteří se již tra-
dičně těší největšímu zájmu veřejnosti. Všichni 
společně nabídnou řadu atraktivních vystoupení 
pod širým nebem na malé scéně „U sovy“ a na 

travnaté ploše před G-klubem v Sadech 1. máje, 
roztančenou ulici a veselici, jež se tentokrát bude 
premiérově odehrávat v Pavlínině dvoře, v němž 
sídlí místní muzeum a na jehož nádvoří vyroste 
pódium. Pavlínin dvůr bude současně i dějištěm 
hlavních festivalových večerů.

Letošní novinkou je možnost zakoupení per-
manentky na všechny hlavní festivalové koncerty 
a sobotní veselici. Stát bude sto sedmdesát korun. 
Za samostatné vstupenky na jednotlivá hlavní 
podvečerní vystoupení zaplatí dospělí diváci od 
šedesáti do devadesáti korun (Pá 90 Kč, So 80 Kč, 
Ne 60 Kč) a děti od třiceti do padesáti (Pá 50 Kč, 
So 40 Kč, Ne 30 Kč). Na padesát korun pak přijde 
vstupné na sobotní veselici.

Úvod festivalu 
patří již tradičně dožínkám

Vlastní srpnový folklorní maraton odstartu-
je ve středu 18. srpna v 17 hodin na malé scéně 
„U sovy“ posezení u cimbálu s domácí „cimbá-
lovkou“ Zbyňka Hrdličky. První hudební po-
hlednice z ciziny je naplánována na čtvrteční 
dopoledne, odpoledne se pak již tradičně ponese 

K DVACETINÁM POPŘEJÍ FESTIVALU MAURICIJCI, 
INDONÉSANÉ, SENEGALCI I DOMÁCÍ SOUBORY

Lidové písně, hudba a tance z nejrůznějších koutů světa ovládnou již tradičně v polovině srpna 
Šumperk. Mezinárodní folklorní festival, který letos vstupuje do jubilejního dvacátého ročníku, 

přivítá na dvě desítky českých a zahraničních souborů, chybět nebudou ani dechová hudba a cim-
bálovka. Kolem pěti set padesáti tanečníků, zpěváků a muzikantů přiblíží lidem kulturu, zvyky 
a tradice nejen českých národů, ale i zemí více či méně exotických. 

Moravský folklor přiblíží v Šumperku i Sedmikví-
tek z Frenštátu pod Radhoštěm.  Foto: archiv
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boru Ministerstva zemědělství ČR. „Tato akce již 
několik let přitahuje řadu diváků. Letos se do její 
organizace zapojí opět zemědělské podniky z celé 
oblasti, diváci tak budou moci ochutnat vynikající 
koláče a mnohé další místní pochoutky,“ láká na 
akci Drtilová. Po dožínkovém průvodu a přivítá-
ní hostů se dostanou ke slovu folklorní soubory 
a celý čtvrteční program zakončí přehlídka de-
chových hudeb ze Šumperka a okolí. 

Páteční program počítá 
s myslivci a ohňostrojem, 
pořadatelé budou oceněni

Třetí festivalový den odstartuje v pátek úderem 
půl desáté dopoledne na malé scéně vystoupení 
hudebních skupin z Mauricia, Venezuely a Se-
negalu. „Letošní novinkou bude velice zajímavý 
odpolední pořad věnovaný tradicím v oblasti 
myslivosti,“ prozrazuje ředitelka festivalu. Diváci 
se tak mohou těšit například na Ženevský sou-
bor alpských rohů, zábřežský Mužský pěvecký 
sbor řádu Svatého Huberta, Rabussu z Přerova či 
keltské písně, které spolu se skotskými a irskými 
tanci předvede soubor Kelt Grass Band ze Strán-
ského. 

Podvečerní program se již bude odehrávat 
na nádvoří Pavlínina dvora. A zahájení první-
ho hlavního koncertu bude více než slavnost-
ní. Organizátorům festivalu se totiž dostane 
ocenění v podobě statutu a vlajky CIOFF. Pod 
touto zkratkou se skrývá světová organizace, 
jež sdružuje vybrané folklorní festivaly z celého 
světa, jednotlivce i kolektivy, které se zabývají 
ochranou tradiční lidové kultury a které naplňují 
ustanovení Úmluvy UNESCO k ochraně nehmot-
ného kulturního dědictví. „Pro svou výjimečnost 
z hlediska kvalitní organizátorské a umělecké 
úrovně byl festival letos přijat za řádného člena 
CIOFF. Činnost této organizace je velice široká. 
Pro nás znamená především péči o tradiční li-
dovou kulturu, uchovávání pokladů lidové tvor-
by pro příští generace, vytváření podmínek pro 
mladou generaci, aby se mohla do této činnosti 
zapojit,“ vyjmenovává Libuše Drtilová. Ta chápe 
přijetí šumperského festivalu za řádného čle-
na CIOFF jako vysoké ocenění v rámci celého 
světového hnutí k ochraně kulturního dědictví. 

„Zvyšuje to nejen prestiž této akce, ale zároveň 
zavazuje k dalšímu zkvalitnění organizace akcí 
pro setkávání se lidových kultur různých zemí 
naší planety,“ dodává.

Na slavnostní akt naváže od půl sedmé večer 
koncert zahraničních hostů „Vítejte u nás“ a zá-
věrečnou tečkou za třetím festivalovým dnem 
bude ve 22.30 slavnostní ohňostroj. 

Sobota nabídne Roztančenou ulici, 
ukrajinské speciality, keltské 
zajímavosti i veselici

Nejbohatší program nabídnou pořadatelé 
nepochybně v sobotu 21. srpna. Kolem deváté 
ranní přijme na radnici starosta města Zdeněk 
Brož zástupce všech souborů, hosté se poté před-
staví před radnicí a kolem půl jedenácté se pěší 
zóna promění v „Roztančenou ulici“. 

Tradiční sobotní Den národů je letos věno-
vaný ukrajinské kultuře. Tu přiblíží od 14.30 na 
malé scéně „U sovy“ písně, tance, kroje i gastro-
nomické speciality. O dvě a půl hodiny později se 
pak program přesune do areálu Pavlínina dvora, 
který bude hostit hlavní sobotní festivalový po-
řad nazvaný „Až pudeš do světa, zastav se!“.

Na jubilejním dvacátém festivalovém ročníku 
se představí kromě jiných i soubor Burevestnik 
z ukrajinského Kharkova. Právě Ukrajině bude 
věnován letošní sobotní Den národů.  Foto: archiv
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berou nejsympatičtější soubor, a to prostřednictvím 
lahví se jmény souborů. Svého favorita budou moci 
ohodnotit fi nanční částkou dle vlastního uvážení. 
Zvláštní cenu pak udělí souboru, který nejvíce po-
chopil smysl festivalových tradic, i pořadatelé. Vý-
sledky obou soutěží vyhlásíme v neděli a vybrané 
peníze předáme stejně jako loni místnímu Dětské-

mu domovu,“ objasňuje pravidla ředitelka festivalu 
a prozrazuje, že sobotní novinkou bude pořad na-
zvaný Začalo to u Mohelnice aneb „Bylo, nebylo“, 
zaměřený na keltské zajímavosti. Na programu je 
v osm večer a naváže na něj tradiční veselice. „Ta se 
tentokrát bude odehrávat pod širým nebem v Pavlí-
nině dvoře „pod kaštanem“. Pouze za deště bychom 
ji přesunuli do Domu kultury,“ podotýká Drtilová.

Program XX. MFF Šumperk 2010
STŘEDA 18. SRPNA
Malá scéna „U sovy“
17:00  Posezení u cimbálu s cimbálovou 
 muzikou Zbyňka Hrdličky

ČTVRTEK 19. SRPNA
Malá scéna „U sovy“
10:30 „Otevíráme bránu festivalu“, 
 hudební pohlednice z ciziny
15:30 Dožínkový průvod, pěší zóna
16:00 Oblastní dožínky 
 s programem folklorních souborů
17:30 Přehlídka dechových hudeb 
 Šumperka a okolí

PÁTEK 20. SRPNA
Malá scéna „U sovy“
9:30 Vystoupení hudebních skupin Mauricius,
  Venezuela,  Senegal 
14:00 Pořad věnovaný tradicím v oblasti 
 myslivosti: Ženevský soubor alpských
 rohů, Mužský pěvecký sbor řádu 
 Svatého Huberta Zábřeh, Rabussa 
 Přerov, Myslivecký spolek okresu
 Šumperk, Kelt Grass Band Stránské
Velká scéna - Pavlínin dvůr
18:00 Slavnostní předání statutu a vlajky C.I.O.F.F.
18:30  „Vítejte u nás“, koncert zahraničních souborů 
22:30 Ohňostroj 

SOBOTA 21. SRPNA
Radnice
9:00 Přijetí zástupců souborů starostou města 
10:15 Představení se zúčastněných souborů
 před radnicí 

Pěší zóna
10:30 „Roztančená ulice“
Malá scéna „U sovy“
14:30 „Den ukrajinské kultury“, písně, tance, 
 krojové vybavení vystoupení souborů,
 gastronomické speciality 
Velká scéna - Pavlínin dvůr
17:00 „Až pudeš do světa, zastav se!“, 
 hlavní festivalový pořad, vystoupení
 domácích a zahraničních folklorních
  souborů 
20:00 Začalo to u Mohelnice „Bylo, nebylo“
21:00 Veselice POD KAŠTANEM v Pavlínině 
 dvoře, k tanci, poslechu i zazpívání 
 hrají  hudby zúčastněných souborů 

NEDĚLE 22. SRPNA
Malá scéna „U sovy“
10:00 „Rok na vsi“, lidové zvyky, obyčeje,
 písně a tance v podání českých, 
 moravských a slezských folklorních 
 souborů
14:00 „Lidová píseň, nezbytná součást 
 lidského života“, Rabussa Přerov
Malá scéna II (trávník)
14:30 Promenádní koncert hudeb 
 zúčastněných souborů 
Velká scéna - Pavlínin dvůr
16:30  „Leť písničko, leť!“, 
 závěrečný festivalový pořad

PONDĚLÍ 23. SRPNA
Vystoupení vybraných zahraničních 
souborů mimo Šumperk

Změna programu vyhrazena!
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v Šumperku jsou nedělní vystoupení
Folklorem ožijí Sady 1. máje a Pavlínin dvůr také 

v neděli 22. srpna. Na malé scéně „U sovy“ se nejpr-
ve setkají české, moravské a slezské soubory na spo-
lečném dopoledním vystoupení nazvaném „Rok na 
vsi“, jehož součástí bude i přiblížení zvyků a obyčejů 
a ochutnávka specialit lidové kuchyně. Odpoledne 
je pak na stejném místě vystřídá přerovská Rabus-
sa a na scéně „na trávníku“ před G-klubem zahrají 
hudby zúčastněných souborů. Od čtvrté odpolední 
pak bude Pavlínin dvůr patřit účastníkům festiva-
lu při závěrečnému pořadu „Leť písničko, leť“. Ten 

bude defi nitivní tečkou za festivalovým děním ve 
městě. Na pondělí 23. srpna jsou totiž naplánová-
na pouze vystoupení zahraničních souborů mimo 
Šumperk. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný program 
XX. Mezinárodního folklorního festivalu najdete 
spolu s fotogalerií z minulých ročníků na interneto-
vé adrese www.festivalsumperk.cz. Celá akce bude 
doplněna účastí lidových řemeslníků. Pořadatelé si 
vyhrazují změnu programu. Za nepříznivého po-
časí budou hlavní pořady probíhat v Domě kultury 
Šumperk.

Od počátku letošního roku mohou návštěvní-
ci CHKO Jeseníky narazit při vycházkách 

na zajímavé cedulky, jež ukrývají mnoho užiteč-
ných informací. Takzvané „Taggy“ jsou opatřeny 
kódem, který prostřednictvím mobilního telefo-
nu poskytne textové, obrázkové a někdy i zvu-
kové informace o dané lokalitě, o chráněných 
druzích, jež se zde nacházejí a jiných přírodních 
či kulturních zajímavostech. 

K použití systému návštěvník potřebuje mobilní 
telefon s fotoaparátem a internetovým připojením, 
což je v dnešní době, hlavně u mladé generace, čím 
dál větší samozřejmostí. Cílem je nejen zlepšení in-
formovanosti veřejnosti v místech, kde není vhod-
né umisťovat klasické informační tabule (např. hře-
beny hor), ale také oslovení mladých lidí, kterým 
tak systém zpestří vycházky do přírody a zároveň 
podpoří jejich osvětu.

Síť informačních cedulek vytváří občanské 
sdružení ACTAEA v rámci projektu „Využití 
moderních komunikačních technologií v ochra-
ně a popularizaci přírodního dědictví. Modelová 
studie na příkladu CHKO Jeseníky a Beskydy“. 
Výběr lokalit a zajímavých témat v Jeseníkách 
i Beskydech probíhá ve spolupráci se Správami 
CHKO, obcemi, informačními centry a školami. 
Projekt je fi nancován z Revolvingového fondu 
MŽP ČR. Více informací najdete na webech: 
www.actaea.cz, www.praded.org a www.javorni-
ky.org. Jan Czasch, 

 Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
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O NA FILMOVÉ 3D VLNĚ PŘIPLUL DO KINA JAKO PRVNÍ SHREK

Jedinečný požitek z fi lmové projekce nabízí od poloviny července šumperské kino Oko. Díky nově 
nainstalované 3D technologii se v těchto dnech jeho návštěvníci ocitají přímo uprostřed Shrekovy 

zelené bažiny a s pomocí speciálních brýlí se doslova nechávají vtáhnout do děje.

„Jde opravdu o atraktivní a zcela nový zážitek 
z prostorové fi lmové projekce. Jsem velice ráda, 
že ho konečně můžeme divákům nabídnout,“ 
říká ředitelka kina Zdena Holubářová. Návštěv-
níci podle ní s potěšením kvitují také lepší obraz 
a zvuk. Kino se totiž může pochlubit novinkou 
v podobě digitální technologie a také novým 
plátnem, které, laicky řečeno, vrací více světla 
směrem k divákům. „Digitalizaci, tzv. 2D projek-
ci, s sebou přináší celosvětový vývoj. Digitální ko-
pie jsou kvalitnější než klasický fi lmový pás a při 
přehrávání nedochází k opotřebení,“ vyjmeno-
vává některé z předností Holubářová. Přínosem 
digitalizace však není pouze vyšší kvalita projek-
ce, ale také levnější výroba a distribuce fi lmů. Ty 
jsou k dispozici ve více kopiích, takže premiérové 

snímky se do kina dostanou dříve. „Dosud jsme 
je dostávali až čtrnáct dní po uvedení a méně 
atraktivní tituly dokonce až po pěti týdnech,“ 
vysvětluje ředitelka a podotýká, že digitalizace 
neznamená konec promítání z klasického fi lmo-
vého pásu. „Půjde o postupný přechod. Mnohé 
snímky se budou ještě nejméně dva roky dodávat 
na fi lmových kopiích,“ dodává.

Právě mezi dvě původní promítačky umístili 
minulý týden technici z pražské společnosti AV 
MEDIA novou sestavu pro promítání v digitální 
a 3D technologii. „Jedná se o digitální projektor 
Christie a kinoserver Doremi. Instalovaná 3D 
technologie je od společnosti Dolby,“ pozname-
nal obchodní konzultant společnosti Stanislav 
Kulhánek a prozradil, že tímto moderním sys-

Premiérově si šumperští diváci nasadili speciální brýle s polarizačními fi ltry ve čtvrtek 15. července. Použít 
je lze i v kombinaci s brýlemi dioptrickými.  Foto: -pk-
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Otémem je v současnosti vybaveno třiasedmdesát 
kin v republice, z nichž necelá čtyřicítka jsou 
kamenné jednosálové biografy. Šumperské Oko 
je přitom prvním v regionu, které trojrozměrnou 
projekci nabízí. Pro diváky to znamená, že již ne-
musejí jezdit za 3D do nejbližší Olomouce.

V 3D uvidí diváci v srpnu pět snímků
Speciální brýle s polarizačními fi ltry, umožňu-

jící prostorové vnímání, si návštěvníci Oka pre-
miérově nasadili ve čtvrtek 15. července. Prvním 
3D fi lmem, který kino uvádí až do 27. červen-
ce, je poslední díl rodinné animované komedie 
Shrek s podtitulem Zvonec a konec. O dva dny 
později, od 29. července, pak mohou diváci 
zhlédnout ve třech rozměrech fi lm Avatar, jenž 
se bude hrát do 4. srpna. „Každý měsíc vycházejí 
v 3D premiérově jeden až dva fi lmy. V srpnu ale 
odehrajeme i ty, které byly do distribuce nasa-
zeny již dříve,“ prozrazuje Holubářová. Filmoví 
fajnšmekři se tak mohou těšit na taneční snímek 
StreetDance, rodinnou animovanou komedii Jak 
vycvičit draka či na rodinný fi lm Jako kočky a psi: 
Pomsta prohnané Kitty. V premiéře pak kino 
uvede 19. srpna očekávaný fi lmový hit režiséra 
M. Nighta Shyalamana Poslední vládce větru. 

„Výše vstupného na 3D fi lmy závisí mimo jiné 
na tom,jak je daný titul atraktivní a zda jde o pre-
miéru. Pohybuje se tak od sto deseti do sto sedm-
desáti korun. V ceně je zahrnut i třicetikorunový 
manipulační poplatek za brýle,“ vysvětluje ředitel-
ka jediného šumperského biografu. Vyšší vstupné 
se podle ní odvíjí od nákladů na digitální projekci 
s 3D technologií. Ta je mnohonásobně náklad-
nější než projekce z klasického fi lmového pásu. 
„Do budoucna nevylučuji, že bychom například 
premiérové snímky uváděli později, abychom se 
dostali na nižší vstupné. To ale ukáže čas a zájem 
diváků,“ soudí Holubářová.

Speciální brýle je třeba vrátit
Speciální brýle pro prostorové vnímání, které 

lze  používat v kombinaci s brýlemi dioptrický-
mi, obdrží návštěvníci kina Oko u vchodu do 
foyer a po představení je vrátí u východu ze sálu. 
„Po 3D projekci opouštějí diváci kino zatím jen 
jedním východem. Zde brýle vybírají uvaděčky, 
které je ukládají do košů. Ty pak putují do myčky, 

z níž se vracejí čisté k dalšímu použití,“ popisu-
je ředitelka, jež doufá, že lidé se nebudou snažit 
odnést si brýle takzvaně „na památku“. Kino jich 
totiž má k dispozici tři sta osmdesát, což odpo-
vídá kapacitě sálu. „Prosím tedy diváky, aby byli 
solidární s dalšími návštěvníky. Pokud by se nám 
brýle ztrácely, nemohli bychom prodávat všech-
na místa v sále. Navíc je nelze použít k jinému 
účelu než pro projekce v kině,“ zdůrazňuje Ho-
lubářová a dodává, že pokud je náhodou někdo 
zapomene odevzdat, měl by tak učinit co nejdří-
ve. V budoucnu by pak měly vracení brýlí ohlídat 
speciální rámy, které chce kino pořídit a jež fun-
gují na podobném principu jako bezpečnostní 
rámy v prodejnách.

Na modernizaci přispěla místní radnice
i Státní fond kinematografi e

Projekt modernizace, jenž přišel na 3,8 milio-
nu korun, zvládla ředitelka kina Oko Zdena Ho-
lubářová v rekordním čase a doslova za minutu 
dvanáct. Na digitalizaci totiž Oku přispěl i Státní 
fond kinematografi e, který po červnových dota-
cích podporu této technologie v českých biogra-
fech až do konce roku pozastavil. „Žádali jsme 
fond o 1,2 milionu korun, tedy částku, kterou 
poskytl kinům již loni ve dvou vlnách digitali-

Novou sestavu pro promítání v digitální a 3D tech-
nologii umístili technici z pražské společnosti AV 
MEDIA mezi dvě původní promítačky.  Foto: -zk-
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nakonec Rada fondu dotace všem žadatelům 
o čtyři sta tisíc ponížila,“ objasňuje Holubářová, 
která se snažila digitální a 3D projekci pořídit už 
v loňském roce. „Město bohužel loni nemohlo 
potřebné fi nance uvolnit, neboť realizovalo řadu 
nákladných investic. Kino tak muselo s moder-
nizací počkat. A i když je příspěvek nižší, než 
jsem předpokládala, jsem ráda, že se celý projekt 
podařilo zrealizovat. Kdybychom ještě vyčkávali, 
fond by nám již letos žádnou dotaci neposkytl,“ 
konstatuje ředitelka. Chybějících čtyři sta tisíc 
tak uvolní kino Oko ze svého investičního a re-
zervního fondu a přidá k nim další 1,2 milionu 

korun. Město pak přispěje částkou 1,4 milionu 
korun. 

„V době, kdy probíhalo výběrové řízení na doda-
vatele technologie, jsem ještě nevěděla, kolik peněz 
můžeme od fondu očekávat. Ze tří zájemců nakonec 
podala nabídku jediná fi rma, která má v této oblasti 
největší zkušenosti a navíc disponuje silným fi nanč-
ním zázemím. Na splacení faktury tak máme čas do 
konce roku,“ říká Holubářová, která již dnes nosí 
v hlavě další možná vylepšení. „Jakmile si vyděláme 
dost peněz, chtěla bych technologii rozšířit o další 
prvek - tzv. alternativní obsah. Jedná se o satelitní 
přenosy oper, hudebních vystoupení a sportovních 
zápasů z celého světa,“ plánuje ředitelka. -zk-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM: ŠUMPERSKÁ KASÁRNA

Předchůdcem nám známých šumperských 
kasáren byly budovy zrušeného dominikánské-
ho kláštera, které město v roce 1789 poskytlo 
verbovací skupině dělostřelectva. O rok později 

byl Šumperk přes protesty městské rady určen 
za posádkové město a klášterní objekty po ne-
zbytných adaptačních pracích začaly sloužit 
jako kasárna k ubytování vojenských jednotek, 

Celkový pohled na šumperská pěší a dělostřelecká kasárna počátkem 20. let 20. století. V pozadí budovy 
někdejších rakousko-uherských pěchotních kasáren, hlavní budova bývalých zeměbraneckých kasáren se 
nachází více vlevo a nebyla do snímku pojata.  Fotoarchiv VM v Šumperku
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nejčastěji v síle praporu. Vojáci se zde často 
střídali. Napojením Šumperka na hlavní želez-
niční trať výstavbou železnice ze Zábřeha do 
Sobotína a dalším vlakovým spojením s po-
hraničím ve směru na Hanušovice a na druhou 
stranu do Šternberku získalo město na strate-
gickém významu jako perspektivní posádkové 
město. Nezanedbatelným důvodem pro umís-
tění početnějších vojenských sil v Šumperku 
byly také vhodné podmínky pro výcvik vojáků, 
kteří na šumperské cvičiště byli přepravováni 
i z Olomouce.

Rozhodnutí postavit v Šumperku moderní 
kasárenské budovy padlo po zvýšení počtů ra-
kousko-uherské armády v roce 1882, kdy bylo 
vytvořeno 102 pěších pluků. Šumperk a jeho 
blízké i vzdálenější okolí byly určeny za doplňo-
vací obvod nově ustaveného 93. pěšího pluku. 
23. září 1882 přijel do města 3. prapor 93. pěší-
ho pluku a byl provizorně ubytován v Temenici. 
Velitelství praporu sídlilo v Geschaderově domě 
společně s okresním doplňovacím velitelstvím. 

Výstavba pěchotních kasáren byla zahájena 
v roce 1883 a dokončena v roce 1886. V té době 
je v nových kasárnách zaznamenáno umístění 
polního a náhradního praporu 93. pěšího plu-
ku, důstojníci byli ubytováni v soukromých 
bytech ve městě. V roce 1890 došlo k zahájení 
výstavby zeměbraneckých kasáren a samostatný 
16. moravský zeměbranecký prapor, doposud 
umístěný v klášterních kasárnách, byl včleněn 
do 13. zeměbraneckého pluku. Již o dva roky 
později, po dobudování zeměbraneckých kasá-
ren, se mohl šumperský prapor 13. zeměbra-
neckého pluku, označený číslem 3, přemístit 
do nových objektů, přičemž klášterní kasárna 
byla vyčleněna pro náhradní prapor uvedeného 
pluku. Velitelství obou pluků, jejichž prapory 
obývaly šumperská kasárna, bylo však tehdy 
v Olomouci. Žádosti o umístění celého pluku 
i s velitelstvím v Šumperku nebyly před první 
světovou válkou vyslyšeny.

Teprve po první světové válce byl od 1. led-
na 1920 umístěn v Šumperku pěší pluk česko-

Zeměbranecká kasárna v roce 1916. Dnes jsou přestavěna na byty a provozovny.  
 Foto: fotoarchiv VM v Šumperku, P. Kvapil

Pohled přes kasárenský dvůr na budovy pěchotních kasáren v roce 1936. Bývalá pěchotní kasárna byla 
adaptována na byty.  Foto: fotoarchiv VM v Šumperku, P. Kvapil
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číslem 13. K jeho ubytování sloužily budovy 
pěších i zeměbraneckých kasáren, které tak byly 
spojeny. Pluk sestával ze tří praporů (z nichž jeden 
byl umístěn v Olomouci) a náhradního praporu. 
Do šumperských kasáren byla přesunuta také ba-
terie 257. dělostřeleckého oddílu. Rekonstrukcí 
kasárenské budovy č. 5 vzniklo posádkové kul-
turní zázemí, včetně sálu a důstojnického klubu, 
známé pod názvem Vojenské zátiší. Ve městě 
s převahou německých občanů poskytlo Vojenské 
zátiší prostory pro rozvoj činnosti českých spolků. 
Konala se zde vystoupení komorního, smyčcové-
ho i tanečního souboru, svá představení zde míval 
divadelní soubor Národní jednoty.

Dalších oprav a úprav se dočkaly kasárenské 
budovy od října roku 1945, kdy byly předány ve-
liteli vznikajícího československého pěšího plu-
ku 13 velením sovětské armády, které šumperská 
kasárna dočasně užívalo jako sběrné středisko pro 
bývalé sovětské zajatce. Opravená šumperská ka-
sárna byla pluku odevzdána městem v polovině 

roku 1946. Po roce 1948 se v kasárnách často stří-
daly jednotky různých vojenských těles. Po tomto 
období reorganizací zakotvil v Šumperku 36. me-
chanizovaný pluk, přebudovaný a přezbrojený 
v roce 1958 na 60. motostřelecký pluk. Následné 
vytvoření 60. tankového pluku vyvolalo potřebu 
výstavby vozového parku pro tanky T-54, jimiž 
byl pluk v roce 1962 vyzbrojen.

Po okupaci Československa vojsky Varšavské 
smlouvy v roce 1968 předali počátkem října uve-
deného roku velitelé tankového pluku šumper-
ská kasárna sovětskému velení, které v nich opět 
umístilo tankové prapory. Za více než dvacetileté 
působení cizích vojsk došlo v prostoru kasáren 
k další výstavbě a  stavebním úpravám. Po odjez-
du sovětské armády ze Šumperka v červnu 1990 
byla kasárna zrušena a přebudována na byty 
a provozovny. Více jak stoletá historie šumper-
ských kasáren se uzavřela.

 S použitím publikace Jana Bendy
 „Vojsko, ozbrojená střetnutí a války v historii 

 Šumperska“ zpracoval Zdeněk Doubravský

MĚSTO V LÉTĚ OŽÍVÁ KLÁŠTERNÍMI HUDEBNÍMI SLAVNOSTMI

Čtvrtý ročník Klášterních hudebních slavností, jež hostí jedinečné prostory klášterního kostela 
Zvěstování Panně Marii, vstupuje do druhé poloviny. Hudbymilovné veřejnosti již pořadatelé 

nabídli koncert souboru Clarinet Factory a Velkého klarinetového orchestru a vystoupení polského 
varhanního virtuóza Waclava Golonky, který si ke koncertu přizval trumpetistu Tomasze Ślusarc-
zyka. Opravdovou lahůdku pak chystají na poslední červencovou neděli, kdy do Šumperka zavítá 
houslový virtuóz a znalec houslařského umění Jaroslav Svěcený. Tečkou za letošním festivalem kla-
sické vážné hudby bude první srpnový den Dostaveníčko s madame de Pompadour.

V rámci třetího festivalového koncertu 
vystoupí v neděli 25. července v klášterním 
kostele od osmé večerní houslový virtuóz 
Jaroslav Svěcený. Ten je známý jako proslulý 
popularizátor houslové hry a také jako uzná-
vaný znalec historie a stavby houslí. Poslu-
chači se tak v Šumperku mohou těšit nejen 
na setkání s mimořádnou hudební osobností 
a lákavý program složený z děl barokních mi-
strů, ale také na povídání o houslích. Hostem 
Jaroslava Svěceného bude navíc cembalistka 
Jitka Navrátilová, jež patří k významným čes-
kým umělkyním, které reprezentují vynikající 

cembalovou školu renomované sólistky a pe-
dagožky Zuzany Růžičkové na AMU v Praze. 

Také závěrečný koncert festivalu nabídne 
posluchačům nevšední zážitek. Dostaveníčko 
s madame de Pompadour je název kompono-
vaného hudebně-tanečního projektu, v němž 
se mísí hudba a tanec období vlády francouz-
ského krále Ludvíka IX. Nechybějí tak kos-
týmovaní tanečníci, rekonstrukce dobových 
tanců a vynikající hudba. Program se skládá 
z tanců z různých oper a baletů J.B. Lullyho, 
Andre Campryho a Pascalla Colasse a tanců 
z komedie Dell’arte, které jsou rekonstruo-
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vané podle originálních grafických záznamů 
tzv. Feuilletovy notace a předváděné v do-
bových kostýmech. Na koncertu, který pro-
běhne v neděli 1. srpna opět od osmé večerní 
v klášterním kostele, vystoupí taneční soubor 
Hartig a Ensemble Accento specializující se 
na autentickou interpretaci. 

Vstupenky na koncerty lze zakoupit 

v Regionálním a městském informačním 
centru, jež sídlí v šumperském muzeu, 
tel. č.  583 214 000, a také v pokladně Domu 
kultury, tel.č. 583 214 276. K dostání jsou 
rovněž přímo v kanceláři Agentury J+D, 
tel. č.  603 491 979, e-mail: info@agenturajd.
cz. Bližší informace lze najít na www. agentu-
rajd.cz/khs. -zk-

V neděli 11. července se v klášterním kostele sešlo celkem čtrnáct klarinetistů a výsledek byl ohromující. 
Síla zvuku při vystoupení všech umělců dohromady, barvy připomínající zvuk varhan a nakonec reper-
toárová pestrost. To byly přednosti vystoupení Clarinet Factory a Velkého klarinetového orchestru na 
zahajovacím koncertu festivalu. Posluchačům nabídly nádherně znějící skladby starých mistrů a také 
vlastní skladby, které před několika týdny vydal Supraphon.  Foto: P. Kvapil

Expozice Čarodějnické procesy 

v tzv. Geschaderově domě je v červenci a srpnu otevřena od pondělí do pátku 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hod., v sobotu od 9 do 12 hod. a v neděli od 13 do 17 hod. 
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13. srpna od 18 hodin v Pavlínině dvoře, za deště ve velkém sále DK
REVIVAL INVAZE: Rolling Stones, Kabát, Robbie Williams, Lucie, Mrtvej brouk
Druhý ročník revivalového festivalu.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

▶ D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

▶ VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka

Do 1. srpna
Jiří Ptáček/„Příběhy krajiny“ (malba)
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 4. srpna do 5. září
Zdena Strobachová/„Malba“
Výstava maleb, tvořených kombinovanou technikou akrylu, tempery a rudky či pastelu na papíře, 
autorky známé pod jménem „Sidónie“.  Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 4. srpna od 18 hodin.
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvěz-
dičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

▶ PŘIPRAVUJEME
17. září  DŽEMKAP
24. září  HANA ZAGOROVÁ
25. září  ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 
tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, 
www. dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

NA VÍTĚZÍCH BLUES APERITIVU SE POROTA S DIVÁKY SHODLA

Desítka vybraných kapel z Česka, Polska, Slovenska a USA se v sobotu 19. června vystřídala na 
pódiu v Pavlínině dvoře. Proběhl zde již jedenáctý ročník soutěžní přehlídky Blues Aperitiv, 

kterou sledovaly stovky bluesových fanoušků.

Bluesmani se ucházeli o přízeň poroty i divá-
ků, neboť jedni či druzí jim mohli vystavit po-
zvánku do hlavního programu renomovaného 
podzimního festivalu Blues Alive. Účinkující 
fi nalisty soutěže vybrali pořadatelé z pětatřiceti 
přihlášených kapel podle zaslaných demosním-

ků. A uplynulou sobotu je „naživo“ ohodnotila 
mezinárodní porota, v níž zasedl hudební pub-
licista Ilja Kučera, vydavatel polského časopisu 
Twoj Blues Andrzej Matysik a hudební publicis-
ta a dramaturg Blues Alive Ondřej Bezr.

Z postupu se může radovat slovenská sestava 
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Kŕdel divých Adamov a česko-americká skupina 
Louisiana Alley. Obě kapely dostanou prostor 
v hlavním programu festivalu Blues Alive a také 
zahájí oblíbené jam sessiony v některé ze šum-

perských hospod. „Slováci vystoupí v sobotu, 
Američan David Gore s českou doprovodnou 
kapelou Louisiana Alley zahraje v Šumperku 
v pátek a v neděli také na třetím hlavním kon-
certě Blues Alive v polském Chorzowě,“ uvedl 
ředitel festivalu Vladimír Rybička.

Jak už bývá dobrým zvykem, porota udělila 
také „divokou kartu“. Letos ji dostala česká for-
mace Ladě, jež vystoupí na zahajovacím čtvr-
tečním koncertu podzimního festivalu a také 
na festivalu Boskovice, s nímž Blues Alive nově 
navázal spolupráci.

„Zajímavostí letošního Blues Aperitivu je 
bezpochyby vzácná shoda diváků s porotou. 
Vox populi totiž pasoval na vítěze rovněž ka-
pely Louisiana Alley a Kŕdel divých Adamov,“ 
podotkl dramaturg festivalu Ondřej Bezr. Spo-
lečně s vyhlášením výsledků soutěže pořada-
telé krátce po půlnoci zveřejnili také program 
jubilejního 15. ročníku Blues Alive. Více na 
www. bluesalive.cz a v některém z příštích čísel 
Zpravodaje. -op-
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INVAZE LÁKÁ I NA JEDINÝ OFICIÁLNÍ REVIVAL KABÁTU

Jediný ofi ciální revival české skupiny Kabát zahraje v Šumperku v tzv. Pavlínině dvoře. Kapela 
Kabát Revival Praha se představí šumperským fanouškům vůbec poprvé, a to v rámci festivalu 

Revival Invaze, který se uskuteční v pátek 13. srpna.

Vedle napodobitelů české agrorockové legendy 
naservírují pořadatelé i další slavné kape-
ly. Domácí scénu budou reprezentovat 
vedle Kabátu zlidovělé hity již neexistu-
jící Lucie. „Pražský revival skupiny Lucie 
patří mezi nejlepší u nás. Návštěvníci se 
mohou těšit na celou řadu oblíbených 
písní jako jsou Šrouby do hlavy, Sex je 
náš, Panic a mnohé další,“ představuje 
účinkující Monika Kohajdová z Domu 
kultury Šumperk.

Vedle zmíněných dvou kapel s českým 
repertoárem vystoupí na revivalové přehlíd-
ce trojlístek z britských ostrovů - Rolling 
Stones, Th e Beatles a Robbie Williams. Sa-
mozřejmě všichni v čistě českém revivalovém 
podání.

„Loňský první ročník revivalového festivalu 

se povedl nad naše očekávání. Tentokrát je pro-
gram ještě atraktivnější, a tak doufáme v opě-
tovnou přízeň hudební veřejnosti. Kdo přijde, 
určitě nebude litovat,“ míní ředitel pořádajícího 

Domu kultury Vladimír Rybička. Součas-
ně připomíná, že Revival Invaze pro-

běhne v pátek 13. srpna od 18 hodin 
v Pavlínině dvoře v centru Šum-

perka. Vstupné na celý festival 
přijde v předprodeji na sto pa-
desát korun. Více informací 
a on-line rezervace vstupenek 
na www.dksumperk.cz. -op-

◀ Na šumperské srpnové reviva-
lové přehlídce vystoupí i Rob-
bie Williams revival. 
 Foto: archiv

David Gore a Louisiana Alley se mohou radovat z po-
stupu na podzimní festival Blues Alive.  Foto: archiv
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REKORDNÍM POČTEM ZAHRANIČNÍCH HUDEBNÍKŮ

Česko-američtí Louisiana Alley, slovenští Kŕdeľ divých Adamov a čeští Ladě, vítězné kapely červ-
nové soutěže Blues Aperitiv, doplnily celkovou mozaiku programu festivalu Blues Alive, který pro-

běhne od 18. do 20. listopadu v Šumperku. A jelikož tato největší středoevropská přehlídka bluesové 
hudby letos slaví patnácté výročí, mohou se její návštěvníci těšit na bohatě prostřený hudební stůl. 

„Patnáctka na Blues Alive bude ve znamení nej-
početnější a nejkvalitnější zahraniční účasti za celou 
historii,“ říká ředitel Domu kultury Vladimír Rybič-
ka. „Zároveň se ve větší míře než obvykle na festi-
val vrátí hudebníci, kteří 
v minulosti na Blues Ali-
ve v roli hlavních hvězd 
již vystoupili. Diváci je ale 
budou moci slyšet v nových sestavách a polohách,“ 
doplňuje dramaturg Ondřej Bezr. K nim patří na-
příklad kytarista Corey Harris, harmonikář John-
ny Mars, kytarista a zpěvák Michael Roach nebo 
izraelsko-nizozemsko-americká formace No Blues. 
Nejslavnějším „gratulantem“ se ale na závěr celého 
programu stane hudebník, kterého ještě Blues Alive 
nemělo čest hostit: Johnny Winter, jeden z největ-
ších žijících bluesových kytaristů všech dob. 

„Kromě tradičních součástí programu, jako te-
matické odpoledne, projekce fi lmu, hraní ve foyer 
nebo noční jam sessiony, jsme připravili další no-
vinky,“ prozrazuje Rybička. Festival se rozšiřuje ze 
Šumperka i do dalších měst: na červencový festival 
Boskovice, který nabídne letní Blues Alive scénu. Le-
tos poprvé také paralelně s programem v Šumperku 
poběží bluesové koncerty v Praze v klubu Jazz Dock. 
Návštěvníci patnáctého ročníku získají ke vstupence 
nejen tradiční CD se záznamem loňských koncer-
tů, ale letos navíc unikátní neprodejnou kompilaci 
nahrávek vystoupení zahraničních hvězd z celých 
patnácti let konání. Vstupenky na letošní Blues 
Alive jsou již v prodeji od poloviny července. Více 
informací na www.bluesalive.cz.

Festival zahájí ve čtvrtek 18. listopadu Vise-
grádský večer složený z kapel z Polska, Maďarska, 
Slovenska a České republiky. Většinu pravidel-
ní návštěvníci Blues Alive již znají, jako napří-
klad české Gumbo Ondřeje Konráda, slovenský 
ZVA 12- 28 Band, polské Boogie Boys, popřípadě 
některé uvidí poprvé - maďarsko-americké Karen 
Carrol and Mississippi Grave Diggers.

„Program pátečního večera jsme postavili jinak 
než obvykle,“ říká k dalšímu dni Ondřej Bezr. „Vždy 
se snažíme uvést hudebníky, kteří v České republi-
ce a na Blues Alive ještě nehráli. Nyní je to naopak: 

v pátek diváci uvidí kape-
ly, které zde již s velkým 
úspěchem vystupovaly. 
Letos ale v jiné poloze, 

sestavě či s jiným repertoárem než poprvé,“ podo-
týká.

Hlavním tahákem se stane společný akustický 
koncert Johnnyho Marse, vůbec první velké hvězdy 
Blues Alive, která se objevila v Šumperku na 3. roč-
níku v roce 1998. Tehdy se představil jako originál-
ní „Jimi Hendrix foukací harmoniky“. V současné 
době se vrátil k akustickým kořenům a na Blues Ali-
ve vystoupí v duu s kytaristou a zpěvákem Michae-
lem Roachem. Ten je jedním z nejvýznamnějších 
představitelů tzv. piedmont blues, klasického stylu 
východního pobřeží USA, v němž má značný podíl 
ragtimové cítění a hráčská virtuozita. Roach na festi-
valu poprvé koncertoval na 4. ročníku v roce 1999. 

Druhou páteční hvězdou bude Corey Harris 
z USA, který zazářil na 9. ročníku v roce 2004, kdy 
publikum nadchl se svou kapelou nejen vynikajícím 
spojením blues a kořenů africké hudby, ale také ne-
únavným nočním jamováním i s českými hudební-
ky. Do Šumperka ovšem tentokrát exkluzivně přijíž-
dí jako sólista s programem, vycházejícím z missis-
sippského Delta blues, tedy tak, jak jej fanoušci znají 
z jeho prvních alb pro prestižní label Alligator, která 
jej v 90. letech proslavila.

Páteční večer završí izraelsko-nizozemsko-ame-
rická formace No Blues, která poprvé koncertovala 
na Blues Alive v roce 2007 na 12. ročníku. Stala se 
jedním z největších překvapení v historii festivalu. 
Na poli world music představuje unikátní fúzi blues, 
country a arabské lidové hudby, její největší instru-
mentální hvězdou je virtuóz na arabskou loutnu 
oud Haytham Safi a. 
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Osvobodivá malba Zdeny Strobachové 
(1932-2005) 

Jestliže se Adriena Šimotová stala plně sama 
sebou - a je dneska jednou z nejvýznamnějších 
osobností nejenom své generace, bylo to až po 
smrti bytostného malíře a grafi ka Jiřího Johna 
(1923-1972). Podobně se původní profesí úspěš-
ná sklářská výtvarnice Zdena Strobachová začala 
věnovat výhradně malbě až poté, co se svým ži-
votním i profesním partnerem Václavem Cígle-
rem společně odchovala dvě děti a na zbývajících 
dvacet let odešla do ústraní vesnické samoty 
v jihočeské Řečici u Blatné. A jako by se teprve 
v tamní klauzuře znovu narodila, ponořila se do 
ní v plné síle. Malba stala se jí osvobozující řeho-
lí. Uzavřela se v ní, zpřetrhala svá dřívější pouta 
a už ani příliš nevystavovala. O to oslnivěji se 
v posledních letech vrací, teď už jen zralou pozd-
ní sklizní většinou velkoformátových maleb, pře-
vážněji až divoce rozpoutanou a monumentálně 
pojatou kombinovanou technikou akrylu, tem-
pery a rudky či pastelu na papíře.

Tématem bylo jí snad cokoli: příběhy lidí, zví-
řat a krajin, ale i hojivé ticho světa rostlin a hmy-
zu. Útržky vzpomínek i nahodilých a zdánlivě 
všednodenních okamžiků jejich životů s obdivu-
hodnou lehkostí vrozené malířské jistoty splývají 
v uhrančivém proudu znovu probuzeného pr-
votního úžasu. Nezbytný pohyb, často i přiznaně 
rozfázovaný, plně ovládá výsostně malířsky po-
jatý prostor jejích obrazů. Tělo slastně ponořené 

v průzračném vodním živlu splývá s ním v jed-
notě a ve vrcholné blaženosti. Voda ho nadnáší 
a jeho rajsky čistá i smyslově vzrušující krása je 
tu zjevnou oslavou plnosti života. Jindy naopak 
barvy těžknou a temní, tahy jsou hranatě ostré, 
až zraňující, a jejich vyznění je syrovější. Někdy 
i v poloze drásavě munchovské svědčí o přiroze-
né lidské úzkosti. 

Výstava, zahájená vernisáží ve středu 4. srpna 
v 18 hodin, potrvá až do neděle 5. září a malé 
prodloužení umožní její zhlédnutí i těm, kdo bu-
dou během léta mimo Šumperk. Patří k natolik 
silným zážitkům, že bylo by škoda ji nenavštívit. 
Je mimořádně objevnou; najděte si čas - a přijďte.
 Miroslav Koval 

„Noční výkřik“, 13.1. 1997, 
akryl na papíře 123 x 149 cm

Hlavní sobotní program předznamená tradiční 
tematické odpoledne, tentokrát jej ovládnou pís-
ničkářky nejrůznějších stylů a žánrů: Jana Štefl íč-
ková, Žofi e Kabelková, Terezie Palková a Martina         
Trchová.

V sobotu oslaví Blues Alive patnácté výročí kro-
mě dalších zahraničních kapel s hvězdou nejpovo-
lanější: poprvé v Šumperku zahraje Johnny Winter, 
jeden z největších žijících bluesových kytaristů 
všech dob. „Pro mě osobně je to největší dárek k na-
rozeninám festivalu. Johnnyho Wintera jsem chtěl 
přitáhnout od začátku, byl to vůbec první důvod, 

proč jsem začal pracovat na Blues Alive,“ říká On-
dřej Bezr. Winter je autor dvou desítek vynikajících 
alb, účastník festivalu ve Woodstocku 1969, držitel 
Grammy, spolustrůjce comebacku Muddyho Wa-
terse v 70. letech, jeden z vybrané společnosti, kte-
rou Bob Dylan v roce 1993 sezval na svůj legendární 
koncert, přezdívaný „BobFest“, kde zahrál svou 
slavnou „rychlopalnou“ verzi Highway 61 Revisited, 
kterou má v repertoáru dodnes. „Po mnohaletých 
zápasech s vlastním zdravím je nyní Johnny Winter 
na jednom ze svých dalších uměleckých vrcholů,“ 
uzavírá Bezr. J. Sedlák
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1 POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK 

PRO SEZONU 2010/2011
Pohybové kurzy pro dospělé

▶ Aerobic
Dynamické cvičení při hudbě, různé formy aerobicu, posilování a strečink s využitím techniky Core. Zaháje-
ní 13. a 16. září (volně přístupný celoroční kurz s cenou 30 Kč za jednu lekci). Lektor: Hana Plachá.
▶ Bodybuilding 1, 2 
Kondiční cvičení, formování těla, tvarování postavy, zpevnění břicha, hýždí a boků, horních i dolních kon-
četin se zařazenými zdravotními cviky na zpevnění svalů kolem páteře. Zahájení 6. a 7. září (volně přístupný 
celoroční kurz s cenou 30 Kč za jednu lekci). Lektor: Ivana Kranichová.
▶ Cvičení s míči 
Cvičení na velkých míčích a s overbally s využitím techniky Pilates. Zahájení 5. října, 300 Kč za 10 lekcí. 
Lektor: Michaela Rýznarová.
▶ Dopolední cvičení pro seniory
Kondiční cvičení kombinované se zdravotním tělocvikem. Zahájení 5. října, 200 Kč za 10 lekcí. Lektor: Alena Hájková.
▶ Kalanetika
Cvičení pro zdraví a kondici. Zahájení 30. září, 300 Kč za 10 lekcí. Lektor: Jiří Hrubý.
▶ Pilates 
Cvičení k formování těla spojené s dýcháním (vhodné i pro muže). Zahájení 30. září, 300 Kč za 10 lekcí. 
Lektor: Jiří Hrubý.
▶ Jóga pro začátečníky
Jóga od prvních kroků pro úplné začátečníky. Zahájení 13. září, 550 Kč za 15 lekcí. Lektor: Anna Provazníková.
▶ Jóga pro mírně pokročilé 
Jóga všech věkových kategorií pro ženy i muže. Zahájení 13. září, 550 Kč za 15 lekcí. Lektor: Anna Provazníková.
▶ Jóga pro pokročilé 3, 4
Jóga všech věkových kategorií pro ženy i muže. Zahájení 15. září, 550 Kč za 15 lekcí. Lektor: Anna Provaz-
níková.
▶ Jógalates 2
Kombinace jógy a Pilatesovy metody pro ženy, bez omezení věku. Zahájení 16. září, 300 Kč za 10 lekcí. Lek-
tor: Květa Jordanová.
▶ Power jóga
Dynamická jóga posilující kardiovaskulární soustavu, pozitivně působí na svalový tonus, souměrně protahu-
je celé tělo. Zahájení 16. září, 400 Kč za 10 lekcí. Lektor: Jana Haderková.
▶ Energetizační cvičení
Tvorba a výměna energie mezi přírodou a člověkem. Zahájení 13. října, 550 Kč za 15 lekcí. Lektor: Anna 
Provazníková.
▶ Zdravotní cvičení pro dospělé 1, 2, 3
Zdravotní tělocvik, kurz speciálního cvičení s prvky jógy určený těm, kteří mají problémy s páteří. Zahájení 
13., 14. a 15. září, 550 Kč za 15 lekcí. Lektor: Jaroslava Kučerová.

Pohybové kurzy pro děti a mládež
▶ Sportovní přípravka pro děti od 4 do 6 let
Základy gymnastiky a juda, všeobecná sportovní průprava. Zahájení 29. září, 700 Kč za 20 lekcí. Lektor: 
Miroslav Nečas.
▶ Sebeobrana pro začátečníky (od 6 do 15 let)
Základy sebeobrany s prvky juda pro děti od 6 do 15 let. Zahájení 29. září, 800 Kč za 20 lekcí. Lektor: Miroslav Nečas.
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1▶ Judo pro absolventy sebeobrany

Pokračování sebeobrany, neregistrované páskování výkonnostních stupňů. Zahájení 29. září, 1000 Kč za 
25 lekcí. Lektor: Miroslav Nečas.
▶ Pohybová výchova s tanečními prvky pro děti od 4 do 6 let
Pohybovka s hudbou, rytmika, něco z baletní průpravy, hry, držení těla. Zahájení 22. září, 450 Kč za 15 lekcí. 
Lektor: Šárka Brhelová.
▶ Pohybová výchova s tanečními prvky pro děti od 6 do 9 let
Pokračování taneční průpravy, rytmika s hudbou, baletní prvky, pohybové hry. Zahájení 20. září, 450 Kč za 
15 lekcí. Lektor: Šárka Brhelová.

Taneční kurzy
▶ Kurzy dětského společenského tance
Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého při Domu kultury Šumperk - výuka společenských tanců pro děti 
od 6 let. Vede: Jiří Hrubý. Celoroční kurz. Zahájení září/říjen, 700 Kč za pololetí.
▶ Kurzy tance pro mládež
Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého při Domu kultury Šumperk - tradiční výuka společenských tanců 
pro mládež středních a učňovských škol. Vede: Jiří Hrubý. Zahájení 14. a 15. září, 800 Kč za 10 lekcí + 2 pro-
dloužené.
▶ Taneční pro dospělé, začátečníky i pokročilé
Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého při Domu kultury Šumperk - kurz pro začátečníky i pokročilé, pro 
manželské i přátelské páry. Zahájení konec října, 1 300 Kč za pár, 6 lekcí.

Jazykové kurzy
▶ Angličtina pro začátečníky
Zahrnuje výuku základních gramatických a konverzačních znalostí podle učebnice Angličtina pro samouky 
(do 12. lekce). Zahájení 30. září, 2500 Kč za 30 lekcí. Lektor: Milan Řezáč.
▶ Angličtina 2. ročník
Zahrnuje výuku základních gramatických a konverzačních znalostí podle učebnice Angličtina pro samouky 
(od 12. lekce) a opakování předešlých lekcí. Zahájení 5. října, 2500 Kč za 30 lekcí. Lektor:  Milan Řezáč.
▶ Angličtina 3. ročník
Zahrnuje výuku základních gramatických a konverzačních znalostí podle učebnice Angličtina pro samouky 
(od 16. lekce) a opakování předešlých lekcí. Zahájení 5. října, 2500 Kč za 30 lekcí. Lektor:  Milan Řezáč.
▶ Angličtina pro mírně pokročilé
Výuka podle renomované oxfordské učebnice English for Life Beginner. Zahájení 5. října, 2500 Kč za 30 lek-
cí. Lektor:  Eva Liškařová.
▶ Angličtina pro středně pokročilé
Výuka podle renomované oxfordské učebnice New English File Intermediate. Zahájení 6. října, 2500 Kč za 
30 lekcí. Lektor: Eva Liškařová.
▶ Němčina pro mírně pokročilé
Výuka podle učebnice Sprechen Sie Deutche? (zopakování a navázání na předchozí znalosti uchazečů). Za-
hájení 29. září, 2500 Kč za 30 lekcí. Lektor: Jan Horníček.

Přihlášky do všech kurzů, včetně plateb kurzovného, přijímáme od 23. srpna do konce září v kanceláři 
č. 1 v patře jižního křídla Domu kultury Šumperk v čase: Po-Čt 8.00-11.00, 13.00-16.30 hodin. 

Přihlášky do tanečních kurzů Jiřího Hrubého můžete společně s kurzovným odevzdat na stejném místě do 
stejného termínu nejlépe první dva týdny v září. 

Bližší informace na telefonním čísle 583 363 038 nebo 724 220 946, případně e-mailu 
knapkova@ dksumperk.cz nebo u tanečního mistra Jiřího Hrubého na čísle  606 819 727.
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O MLADÍ AMATÉRŠTÍ DIVADELNÍCI SE OPĚT SEJDOU V ŠUMPERKU

Od 13. do 22. srpna proběhne v divadle pravidelné Setkání mladých amatérských divadelníků, 
nazvané Divadelní dílna. Její účastníci přitom budou pracovat pod vedením některé z osobnos-

tí českého či slovenského divadla.
Hereckou třídu letos povede Václav Klemens, 

zkušený pedagog, režisér a umělecký šéf, který 
prošel scénami v Olomouci, Opavě a Ostravě. Tří-
du loutkoherců má na starost Peter Palik, režisér 
a dramaturg Bratislavského bábkového divadla. Petr 
Nůsek, choreograf, učitel a šermíř, bude vyučovat 

specializaci fi lmového a divadelního ztvárnění boje. 
Dílna Ondřeje Pavelky, herce Národního divadla, 
nese název Čekání a zaměří se na jeho různé formy 
jak v divadle, tak v životě. Josef Krasula, pedagog 
Súkromého konzervatória v Topoĺčanoch, bude 
předávat své třídě umění autorského divadla. -zv-

PŘEDPLATNÉ NA NOVOU SEZONU LZE VYŘÍDIT NA OBCHODNÍM 
ODDĚLENÍ DIVADLA, TELEFONEM I ELEKTRONICKY

Pět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo na nadcházející sezonu 2010/2011 šumperské 
divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvýhodněného předplatného. Na vrátnici 

divadla a v Regionálním a městském informačním centru jsou k dispozici brožury, které obsahují 
přihlášku s veškerými informacemi. Tu je možné odevzdávat až do konce září, a to buď na vrátnici 
divadla nebo na obchodním oddělení, jež sídlí v budově divadla (vchod z Komenského ulice). Před-
platné lze vyřídit i telefonicky na číslech 583 214 062 nebo 583 283 366, H. Pokorná a V. Zetochová 
nebo e-mailem na adrese info@divadlosumperk.cz.

Martin Františák: Eskymo je Welzl!

Premiéra 18. září 2010, režie Martin Františák

První premiéra sezony je inspirována osudy 
slavného rodáka ze Zábřehu na Moravě Jana 
Welzla. Byl cestovatelem, dobrodruhem, lov-
cem, zlatokopem, vynálezcem, náčelníkem Es-
kymáků a nejvyšším soudcem v Nové Sibiři. Je 
známý pod pseudonymem Eskymo Welzl nebo 
také Arctic Bismarck.

Jeho dobrodružství na základě rozhovorů za-
čal sepisovat Rudolf Těsnohlídek. O další se po-
kusil Pavel Eisner, ale práci nedokončil, později 
dílo dotáhli do konce novináři Bedřich Golom-
bek a Edvard Valenta. Kniha Třicet let na zla-
tém severu měla nesmírný úspěch i v zahraničí, 
dokonce vzniklo podezření, že žádný Eskymo 
Welzl neexistuje a autorem je ve skutečnosti Ka-
rel Čapek, který napsal k zahraničnímu vydání 
předmluvu. Welzlův život inspiroval Zdeňka 
Svěráka a Ladislava Smoljaka k vytvoření po-
stavy Járy Cimrmana.

Jan Eskymo Welzl, velmi poutavý vypravěč 

a pábitel, bývá ve světě řazen mezi české klasiky 
vedle Haška a Hrabala. Inscenaci připraví je-
den z nejvýraznějších režisérů mladší generace 
Martin Františák.

N.V. Gogol: Revizor
Premiéra 30. října 2010, režie: Ondřej Elbel

Slavná satirická komedie v pěti aktech vznik-
la už v roce 1836. Její autor, Nikolaj Vasiljevič 
Gogol, se řadí mezi nejhranější autory komedií. 
Autor svou hrou, zachycující tupost, nevzděla-
nost a zkaženost úředníků v jednom ruském 
provinčním městečku prolezlém korupcí a růz-
nými jinými neřestmi, nastavil zrcadlo všem, 
jejichž charakter je pokřiven podlézavostí 
a úplatkářstvím.

Námět k Revizorovi poskytl Gogolovi Ale-
xandr Sergejevič Puškin, který mu vyprávěl 
příběh o tom, jak byl jednou při jakési cestě 
považován za tajného vládního úředníka. V té 
době totiž nebylo ničím neobvyklým, přijel-li 
do okresního města „inkognito“ vysoký státní 
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Oúředník, aby se přesvědčil, zda je vše v pořád-

ku. 
Na začátku hry se objeví informace, že se 

v městečku objevil revizor, který má prověřit 
fungování státních úředníků. Ti jsou v šoku, 
protože jim vždy šlo především o vlastní pro-
spěch. Obecní záležitosti jsou pro ně až na 
posledním místě. Jenže Chlestakov, který se 
ubytoval v hostinci, nemá s revizorem nic spo-
lečného. Brzy pochopí, že tohoto omylu může 
využít ve svůj prospěch. Hejtman jej ubytuje ve 
svém domě a přehlíží, když se falešný revizor 
snaží svést jeho ženu. Dokonce mu nabídne 
ruku své dcery. Nejen hejtman, ale i ostatní 
úředníci mu dávají úplatky, hostí jej a starají 
se o něj jako o poklad. Jenže pravý revizor se 
teprve blíží...

J.M. Synge: Hrdina západu
Premiéra 18. prosince 2010, režie: Jan Novák

Drsná irská komedie z roku 1907 vyvolala 
v době svého prvního uvedení velký rozruch. 
Příběh Christyho Mahona byl horlivými vlas-
tenci a puritány považován za urážku „irské 
národní povahy“.

Jde o příběh mladíka, který se najednou zje-
ví ve vesnici na západním pobřeží Irska a všem 
vykládá, že zabil vlastního otce. Jeho přiznání 
ale nevyvolá rozhořčení či snad jeho zatčení. 
Z Christyho Mahona se stává obdivovaný hr-
dina a především ženy nemají daleko k tomu, 
aby se o něj popraly. Vše se mění, když do ves-
nice dorazí také jeho otec. Christymu se totiž 
vražda nepovedla. Zraněný otec vše převrátí 
naruby. Z „hrdiny“ se stává „nula“. Obdiv stří-
dá výsměch.

Jde o neznámější titul klasické irské dra-
matické literatury. Hrdina západu je tragiko-
mickým pohledem na osudy lidí neschopných 
čehokoli opravdového; pohledem na dnešní 
svět, stejně jako na Irsko minulého století. 
Předstírání, lži, manipulace s realitou. Nikdo 
neví, co realita je. Jak tohle přežít? Černý hu-
mor a ironie podtrhují i odlehčují tragičnost 
lidského bytí.

Touto inscenací se do Šumperka vrací reži-
sér Jan Novák, jehož poslední šumperské dílo, 

Jitřní paní, se setkalo s velkým úspěchem i oce-
něním.

Bernardo Dovizi da Bibbiena: 
Calandriada

Premiéra 19. února 2011, režie: Zoja Mikotová

Doba renesance je dobou, kdy se nejen 
v umění začínají zvolna vytrácet nábožen-
ská témata a čím dál více se objevují námě-
ty, v jejichž centru stojí člověk a jeho osudy 
(a neřesti). S odklonem od náboženského ob-
sahu souvisí i doba plná převratných změn, 
zámořských objevů a rozvoje věd přírodních 
a rovněž věd o člověku. V dramatu byla první 
známkou změny nová dramatická forma, která 
sice vycházela ze studií staré latinské literatury 
(především díla Terentia, Plauta nebo Seneky), 
ovšem inspirovala se i současným životem. 

Rozvoj původní italské komedie ovlivnil 
Bernardo Dovizi da Bibbiena. Svou převrat-
nou komedii Calandria uvedl již v roce 1513. 
Úspěšně v ní smísil římské a současné prvky. 
V Bibbienově hře, zčásti založené na Plauto-
vých Menaechmech, vystupují dvojčata různé-
ho pohlaví, která dá autor dohromady až poté, 
co je vystaví komplikované zápletce založe-
né na převlecích a nedovolených milostných 
pletkách. Tato kombinace tradičního a mo-
derního materiálu posloužila jako vzor pro ty, 
kteří přišli po Bibbienovi. Odlehčené a pikant-
ní situace poskytly spoustu místa pro lechtivý 
humor, který zajímal diváky už v šestnáctém 
století. A zajímá je zcela jistě i dnes.

Režisérka Zoja Mikotová se rozhodla text 
upravit tak, aby byl přístupnější současnému 
divákovi. Proto bude inscenace uvedena ni-
koliv pod původním názvem, ale pod názvem 
Calandriada.

Henrik Ibsen: 
Domeček pro panenky (Nora)

Premiéra 9. dubna 2011, režie: Ondřej Elbel

Jedna z nejslavnějších a nejuváděnějších her 
severské dramatiky pochází z pera Henrika 
Ibsena. Jeho Nora, která se někdy hraje pod 
názvem Domov loutek nebo Domeček pro pa-
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O nenky, vyvolala po premiéře v roce 1880 v Oslu 

velký rozruch, především mezi konzervativní-
mi diváky. Od té doby se pravidelně objevuje 
na divadelních jevištích v celém světě.

Panenka nebo loutka je docela přesný po-
pis Nory Helmerové, jak ji vidíme na začátku 
hry. Je to poněkud naivní žena, oddaná svému 
muži, který si se svou panenkou rád hraje a rád 
ji vychovává. Tímto způsobem jejich manžel-
ství funguje již léta. Děj hry se začne odvíjet 
v době, kdy je Torvald povýšen na místo ředi-
tele banky. Po svém nástupu na tuto pozici se 
chce uchýlit k několika personálním změnám. 
Jednou z nich je také vyhození jistého Krogsta-
da pro jeho prohřešky z minulosti spočívající 
ve falšování podpisů. Právě od Krogstada si 
Nora před lety tajně půjčila peníze. Dluh je již 
skoro splacen. Ale Krogstad se o své místo rve 
urputně...

Na první pohled idylické manželství Hel-
mera a Nory je postupně odkrýváno v celé své 
obludnosti. Jsme svědky neustálého balanco-
vání na hranici toho, co ještě lze považovat za 
normální a co již nikoli a co se bohužel stále 
ještě odehrává v nejedné současné domácnosti. 
Nora je ovšem postavou, která v sobě skrývá 
mnohem víc než loutku. Dramatické události 
ji donutí uvědomit si realitu a postavit se na 
vlastní nohy.

POHÁDKY

Jiří Hájek: V hlavní roli Vlk 
Režie: Jiří Hájek

Pohádka pro menší děti slibuje příběh Čer-

vené Karkulky, která se vydala za babičkou do 
chaloupky v lese. A jak už je u Karkulky zvy-
kem, objevil se vzápětí i vlk. Ale protože vlk je 
povahou smolař, cesta za Karkulkou se mu leh-
ce zamotala. Do cesty se mu připletla tři prasát-
ka, co ráda provokují vlky, a také tři kůzlátka, 
která se vlků trochu příliš bojí. Putování vlka 
za Karkulkou pro něj tedy nebude jednoduché. 
A to ho ještě čeká myslivec a babička...

Tři pohádky v jedné, kde je hlavní postavou 
vlk, objasňují, jak to bylo doopravdy. Vlci to 
mají skutečně těžké a ani tentokrát tomu ne-
bude jinak.

Ulrich Hub: Tučňáci na arše 
Režie: Ondřej Elbel

Pohádka spíše pro starší děti v sobě spojuje 
poučení a zábavu. Děti se úsměvnou formou 
dozví o potopě světa a Noemově arše. Vzdělá-
vací a poučný námět je zpracován velice vtip-
nou formou. Na začátku se tři tučnáci hádají 
a situace připomíná legrační sourozeneckou 
hádku. Pak přilétá holubice a nabízí poslední 
dvě místa na Noemově arše - Bůh už se totiž 
nemohl dívat na to, jak lidé zlobí a hřeší. Jenže 
tučňáci jsou tři. Jednoho tedy na palubu pro-
pašují v kufru. Cesta trvá dlouho a holubice už 
začíná být unavená. Udržet klid na lodi, kde 
vedle sebe spí antilopy a lvi, není vůbec jedno-
duché.

Hra se věnuje zásadním otázkám lidského 
života přístupnou a zábavnou formou. Tučnáci 
se chovají podobně jako malé děti, a tak k nim 
mají blízko. Nepůjde o moralitu ale o svěží pří-
běh s písničkami a poučením. 

Prohlídkové okruhy městem - Procházka ze 13. do 21. století, Kde žily čarodějnice 
a Zrození „Malé Vídně“ - probíhají v měsících červenci a srpnu od pondělí do neděle 
vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Prohlídky se zahajují po zakoupení vstupenky 

u průvodce na stanovišti průvodců v suterénu radnice (vchod od morového sloupu) 
každou lichou hodinu u Lavičky vzkazů před radnicí. 

Rozhledy z radniční věže probíhají v měsících červenci a srpnu od pondělí do neděle 
vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Rozhled z věže každých 30 minut od stanoviště 

průvodců v suterénu  radnice. 
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MVLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
▶ Usnadňovaly práci, zpříjemňovaly volný 
čas
Romantiku staré techniky představuje výstava, 
na níž si uvědomíme, že i technika má svoji 
historii a s ní spojené kouzlo zašlých časů. Vý-
stava trvá do 26. září.

Rytířský sál
▶ Léčivé rostliny, aneb Není bylina, aby na 
něco nebyla
Návštěvníci se dovědí, jak se léčivé rostliny 
používaly v minulosti, je připomenuta historie 
šumperské nákupny léčivých rostlin i Výzkum-
ného ústavu léčivých rostlin ve Velkých Losi-
nách. Výstava trvá do 30. září.

Hollarova  galerie
▶ Nechte na hlavě
Výstava nejrůznějších klobouků, čapek a dal-
ších nápaditých pokrývek hlavy bude zaháje-
na během Dětského dne 28. srpna v sobotu ve 
14 hodin. Výstava potrvá do 28. listopadu.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá 
expozice se jako první muzejní expozice v ČR 

může pochlubit unikátním produktem - zcela 
automatickým audioprůvodcem GuidePORT, 
který oživí exponáty hned ve čtyřech jazycích.

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

DEN V MUZEU

je určen všem dětem, ale i jejich rodičům a prarodičům, kteří chtějí být aktivní i o prázdninách
ve středu 4. srpna od 9 do 17 hodin

Už se doma nudíte? Pak vás v muzeu v Šumperku čekají komentované prohlídky, 
dílny pro děti, hry, soutěže a kvizy na výstavách Cesta do pravěku v Galerii Šumperska, 

Pomáhaly lidem, zpříjemňovaly volný čas ve výstavní síni a Léčivé rostliny, aneb Není bylina, 
aby na něco nebyla v Rytířském sále.

Vstupné 30 Kč

Do akce není zahrnut vstup do stálé expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy.

Výstava v Galerii Šumperska nazvaná Cesta do pra-
věku se těší mimořádné pozornosti. Ti, kteří ji ještě 
neviděli, mají v srpnu poslední možnost. Výstava 
totiž končí 29. srpna.  Foto: -pk-
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▶ Dětský den s kloboukem, čapkou nebo kšil-
tíkem
V sobotu 28. srpna ve 14 hodin v prostorách 
Pavlínina dvora. Vítáni jsou všichni, kdo mají 
rádi zábavu a legraci, zvláště pak ti, kteří se do-
staví s nápaditou pokrývkou hlavy. Čeká je na-
příklad šest ran do klobouku, hod kloboukem 
na cíl, překvapení v klobouku a troška poučení 
na výstavě Nechte na hlavě. Honem na mamu-
ta nebo experimentální archeologií se budeme 
naopak  loučit s výstavou Cesta do pravěku. 
Vstupné: 40 Kč dospělí, děti zdarma
▶ Akce v klášterním kostele: 25.7. od 20 hod., 
1.8. od 20 hod. - koncerty Klášterní hudební 
slavnosti
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  ote-
vřeno 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 ho-
din. 

Zábřeh
▶ Poezie dřeva
Výstava předmětů ze dřeva, které zapůjčili ob-
čané z mikroregionu Zábřežska. Prezentovány 
jsou například dřevěné plastiky, intarzované 
obrazy, samorosty, drobné šperky, košíkářské 
výrobky a další. Výstava trvá do 28. srpna. 
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského mu-
zea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: za-
breh@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-
sumperk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, 
út- so  9- 12 hod., 13-16 hod.

Mohelnice
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové 

soutěží 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 růz-
ných profesních oblastech v období od 16. do 
20. století. Výstava trvá do 2. října.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-
sumperk.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 
proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-
kladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 
A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mi-
strův ateliér. Expozice seznamuje také s historií 
Loštic, včetně tragického osudu místní židov-
ské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.losti-
ce@muzeum-sumperk.cz www.muzeum- sum-
perk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, 
út- so  9- 12 hod., 13-16 hod.

Úsov
▶ Lovecko-lesnické muzeum
▶ Stará škola: Úsov - kolébka lesnického škol-
ství, stálá expozice
▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, 
interaktivní expozice
▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint 
▶ Zpřístupnělý ochoz
▶ Galerie akademického malíře Lubomíra 
Bartoše
▶ Zoo koutek pro děti
▶ Vážky Slovácka - makrofotografie J. Patu-
chy 
Výstava, která trvá do 31. srpna, je součástí 
prohlídky zámku.
Informace: V měsících červenci a srpnu jsou zá-
mek a Lovecko-lesnické muzeum spolu s Galerií 
Lubomíra Bartoše v Úsově přístupné od úterý do 
neděle od 9 do 17.30 hodin.
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YO TECHNICKÉ „VETERÁNY“ JE NEBÝVALÝ ZÁJEM

V minulém čísle jsme uveřejnili informaci o chystané výstavě „Usnadňovaly práci a zpříjemňova-
ly volný čas“, instalované ve výstavní síni muzea v Šumperku. Byla zahájena s prvním prázd-

ninovým dnem a již první, svátky prodloužený víkend přivedl mezi „technické veterány“ nebývalý 
počet obdivovatelů.

Na vernisáži se o hudbu tentokrát netradičně 
postaraly fl ašinet a klikový gramofon Leophon, 
které navozovaly atmosféru starých zašlých časů, 
ostatně vyzařující i z vystavovaných exponátů. 
První návštěvníci mohli obdivovat důmysl na-
šich předků zhmotněný ve starých rádiových 
přijímačích, pračkách, kamerách, promítacích 
přístrojích, fotoaparátech, fénech, gramofonech, 
žehličkách a dalších svědcích minulosti dávné 
i nedávné. A že objevování a vynalézání je dob-
rodružství, dokumentují informační panely „Pro 
zvídavé …“, na nichž se můžete seznámit s často 
i dlouhou cestou vedoucí k mnoha dnešním, pro 
nás běžným technickým vymoženostem.

Využijte prázdninového volna, jste vítáni 
v prostorách muzea v Šumperku, kde lze navštívit 
nejen zmíněnou výstavu, ale také se vydat Ces-
tou do pravěku našeho regionu nebo se dozvědět 

řadu zajímavostí na výstavě Léčivé rostliny aneb 
Není bylina, aby na něco nebyla. Z. Doubravský

Jeden z mnoha vystavovaných technických „veterá-
nů“.  Foto: -ms-

Na vernisáži výstavy „Usnadňovaly práci, zpříjemňovaly volný čas“ bylo věru na co se dívat. Foto: -ms-
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Ž V ŠUMPERSKÉM MUZEU MŮŽETE NECHAT NA HLAVĚ

Na závěr letní sezony připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku  výstavu Nechte na hlavě, 
která bude opět prezentovat zajímavé muzejní sbírkové předměty, tentokrát pokrývky hlavy 

nejrůznějšího druhu. Návštěvníci uvidí nejrůznější šátky, závoje, klobouky, čepce, vojenské čapky 
a přilby z 19. a 20. století.

Mezi nejzajímavější sbírkové předměty budou 
patřit originální vějířovité dámské měšťanské 
čepce z poloviny 19. století, vojenské čáky z kon-
ce 19.  století, přilby z 1. a 2. světové války i no-
vější pánské a dámské klobouky z dvacátých až 
šedesátých let 20. století. Přislíbena je rovněž zá-
půjčka originálních pokrývek hlav významných 
osobností (T.G.  Masaryka, J. Masaryka, E. Beneše 
a dalších) ze sbírek Muzea Novojičínska. V rámci 
výstavy bude také možno si nejrůznější historické 
čepce, čepice i klobouky vyzkoušet. Výstava bude 
otevřena v sobotu  28. srpna v rámci dětského od-
poledne a rozloučení s prázdninami a její zahájení 
bude oživeno několika „kloboukovými“ soutěž-
ními disciplínami (hod kloboukem do dálky, šest 
ran do klobouku a další). Návštěvníci v originál-
ních pokrývkách hlavy jsou vítáni, budou odmě-
něni malým dárkem a jejich fotografi cké portréty 
budou do výstavy  doinstalovány. Alena Turková

▶ V období secese nosily dámy velké zdobené klobou-
ky se širokou  střechou. Měly často průměr až 60 cm 
a byly zdobeny bohatými kreacemi (např. vycpanými 
ptáky, umělými  květinami a plody, peřím a podob-
ně). Jejich nezbytnou součástí byly jehlice, propichující 
klobouk až do vysoko vyčesaného účesu, bez nichž by 
klobouk nedržel na hlavě.  Foto: archiv VM Šumperk

Soutěž o nejlepší makrofotografi e hmyzu!

Fotíte rádi „hmyzáky“ všeho druhu? V tom případě potřebujeme právě vás a vaši lásku 
k přírodě, uměleckou touhu a kreativitu. Pokusíme se vytvořit dokonalý mikroskopický 

pohled do duše našich šestinohých přátel, kteří obývají planetu Zemi již od prvohor. 
Nejlepší a nejdokonalejší fotografi e budou vybrány pro chystanou výstavu věnovanou 

bezobratlé fauně, konanou příští rok v muzeu Šumperk. 
Fotografi e zasílejte, prosím, na e-mail milan.dvorak@muzeum-sumperk.cz. Prosím vás však 

o jedno. Zasílejte fotografi e  v malém formátu, aby nedošlo k zahlcení schránky. Pokud budou 
vaše  fotografi e vybrány, pak vás požádám o zaslání v plné velikosti na CD. 

Milan Dvořák, zoolog a geolog Vlastivědného muzea v Šumperku
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AMĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba v období prázdnin: červenec a srpen

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. 

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

ku v Temenické ulici 5 pořádá spolu s Klubem 
podvečerního čtení Leporelo již pátý ročník sou-
těží a her nazvaný Prázdninová nenuda. Až do 
31. srpna tak vždy v pondělí, úterý, středu a pátek 
v prostorách knihovny Sever v Temenické ulici 
probíhají nejrůznější soutěže, vědomostní kvizy 

a hry, nechybí ani čtení knih a časopisů a počíta-
čové hry, a to v čase od 9 do 12 hodin a od 13 do 
17 hodin. Pro děti z Baboučka je připravena kni-
hovnička Broučci. Přijďte si zasoutěžit a bojovat 
o titul KRÁL - KRÁLOVNA NENUDA V. Bližší 
informace na www.knihovnaspk.cz/sever. 

 -redakce-

NA PŘELOMU ČERVENCE A SRPNA SE KNIHOVNA UZAVŘE

V době uzavření knihovny v ulici 17. listopadu 
mohou zájemci využít čtenářské legitimace, která 
je společná pro obě knihovny, a vypůjčit si knihy 
nebo časopisy v knihovně Sever v Temenické uli-

ci 5 (kulturní a společenské středisko vedle pro-
dejny Mountfi eld). Nelze tu ale vracet knihy vy-
půjčené v knihovně v ulici 17. listopadu. Výpůjčky 
budou o dobu uzavírky automaticky prodlouženy.

Na více než týden, konkrétně od čtvrtku 29. července do pátku 6. srpna, se uzavře knihovna v uli-
ci 17. listopadu 6. Důvodem je revize knihovních fondů a úprava obou půjčoven. 

Městská knihovna, 17. listopadu 6, půjčovna 
pro mládež pořádá

PRÁZDNINY S PEXESEM
Celé prázdniny jsou v knihovně k dispozici 

pexesa, která si můžeš přijít s kamarády 
kdykoliv zahrát. Navíc, kdo přinese 

nerozstříhané pexeso 
(které ještě nemáme) a bude jej ochoten 
věnovat do muzea pexes, dostane jedno 

originální pexeso Petra Válka.

Městská knihovna, 17. listopadu 6
 zve na výstavu

Luděk Kučera - Pohled na Háj

Výstava je k vidění 
v knihovně do konce srpna.
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SHREK: ZVONEC A KONEC 3D  Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24., neděle 25., pondělí 26. a úterý 27. července jen v 17.00 hodin
USA, 2010, 92 minuty, komedie, rodinný animovaný v českém znění
Poslední kapitola ze zelené bažiny, ve které Shrek vypustí do světa jedno velmi nerozumné přání, díky kterému se 
Království za sedmero horami ocitne ze dne na den vzhůru nohama… Shrek se bude muset hodně snažit, aby dal 
všechno zase do pořádku a půjde hlavně o polibek z lásky od Fiony …  Vstupné 150 Kč

POČÁTEK
Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24., neděle 25., pondělí 26. a úterý 27. července jen v 19.30 hodin, středa 28. července 
jen v 17.15 hodin
USA, 2010, 142 minuty, sci-fi  thriller, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Toto léto bude vaše mysl místem činu… Agent Dom Cobb se umí dostat do mysli bohatých magnátů a jejich 
tajemství a cenné strategie pak prodává největší nabídce. Jeho vzácná schopnost z něho udělala vyhledávaného 
hráče v zákeřném světě korporátní špionáže, ale taky ho stála všechno, co kdy miloval. Teď dostane šanci na vy-
koupení, která spočívá v tom, že musí provést - počátek… Očekávaný fi lmový hit režiséra Christophera Nollana. 
V hlavních rolích Leonardo DiCaprio a Ellen Pageová.  Vstupné 80 Kč

JÁ TAKY  Artvečer - Filmový klub
Středa 28. července jen ve 20.00 hodin
Španělsko, 2009, 103 minuty, mládeži přístupný, titulky

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 5. srpna od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro důchodce 
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Pátek 6. srpna od 14 hodin v Kavárničce pro seniory
Hrají Staří kamarádi  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 19. srpna od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro důchodce 
Hraje Mirox.  Vstupné 40 Kč

Pátek 20. srpna od 14 hodin v Kavárničce pro seniory
Hrají Vašek a Petr  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 26. srpna od 14 hodin        
Setkání členů Městského svazu DIA
Hrají Vašek a Petr.   Vstupné 50 Kč

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. Mateřské 
centrum  Babouček  je v červenci uzavřeno, v srpnu je otevřeno denně od 9 do 12 hodin. V Kavárnič-
ce pro seniory probíhá prodejní výstava pastelů Aleny Pecákové.

KINO OKO
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trpícím Downovým syndromem, založená na skutečném životě jeho představitele Pabla Pinedy. Režie Antonio 
Naharro, Álvaro Pastor.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

AVATAR   3D  3D
Čtvrtek 29. a pátek 30. července jen v 19.00 hodin, sobota 31. července, neděle 1. srpna v 15.00 a v 19.00 hodin, 
pondělí 2. a úterý 3. srpna jen v 17.00 hodin, středa 4. srpna jen v 16.30 hodin
USA, 2009, 166 minut, akční, dobrodružný, sci-fi  thriller, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění 
Nejúspěšnější fi lm všech dob, v kině Oko tentokrát ve formátu 3D!  Vstupné 130 Kč 

UŽÍVEJ SI, CO TO JDE 
Pondělí 2. a úterý 3. srpna jen ve 20.15 hodin
USA, Francie, 2009, 92 minuty, komedie, od 12 let, titulky
Nejzábavnější komedie Woodyho Allena opět plná svérázných názorů na mezilidské vztahy, v níž režisér znovu 
potvrzuje, že ve vztazích nefunguje nic a zároveň cokoli. Je to fi lm o lidech, kteří nejsou šťastní, protože žijí tak, 
jak od nich očekává společnost, ale  kteří dostanou šanci poznat, že na jakoukoliv změnu není nikdy pozdě…  
 Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

PRECIOUS  Artvečer - Filmový klub
Středa 4. srpna jen ve 20.00 hodin
USA, 2009, 109 minut, od 15 let, titulky
Cesta z temnoty, bolesti a bezmocnosti k lásce a svobodnému rozhodování… Nízkorozpočtový, velmi působivý 
fi lm o tom, že se má člověk snažit vyhrabat z každého životního srabu a že se vždycky najde někdo, kdo mu podá 
pomocnou ruku. Režie Lee Daniels, v hlavní roli šestnáctileté Precious, což je přezdívka a znamená Zlatíčko, Ga-
bourey Sidibe. Snímek právem nominovaný na Oscara v kategorii nejlepší fi lm.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 3D  Hrajeme pro děti 3D
čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. srpna jen v 15.45 hodin
USA, 2010, 105 minut, širokoúhlý, rodinný fi lm v českém znění
Dobrodružná animovaná komedie, která se odehrává na drsném Severu v období vlády Vikingů, kteří odjakživa 
bojovali s draky. Dokud jeden kluk nepřišel na to, jak si draka ochočit… Od tvůrců fi lmů Shrek a Madagaskar. 
 Vstupné 110 Kč

STREETDANCE 3D 3D
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. srpna jen v 17.30 hodin, pondělí 9. a úterý 10. srpna jen ve 20.00 hodin, 
středa 11. srpna jen v 17.30 hodin
Velká Británie, 2010, 98 minut, hudební, taneční, mládeži přístupný, české znění
První taneční fi lm ve 3D, který nabízí především úžasná taneční čísla; dobře natočená a sestříhaná. Ve spojení 
s prostorovým obrazem pak nabízí zážitek dvojnásobný, jeho choreografi e zvláště v první půlce vyráží dech… 
 Vstupné 120 Kč
KAJÍNEK
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. srpna jen ve 20.00 hodin, pondělí 9. a úterý 10. srpna jen v 17.30 hodin
ČR, 2010, 118 minut, kriminální thriller, od 15 let, širokoúhlý
Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják?... Kriminální thriller inspirovaný příběhem muže, 
který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Filmový Kajínek je silným příběhem dvojná-
sobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy. 
Hrají Konstantin Lavronenko, Tatiana Wilhelmová, Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, Boguslaw Linda a další. 
Režie Petr Jákl ml.  Vstupné 80 Kč
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PAN NIKDO  Artvečer - Filmový klub
Středa 11. srpna jen v 19.30 hodin
Kanada, Belgie, Francie, 2009, 155 minut, mládeži přístupný, anglická verze, titulky
Pan Nikdo je stosedmnáctiletý muž, který je posledním smrtelníkem v době, kdy díky vědeckým poznatkům už 
nikdo neumírá. Na smrtelné posteli vzpomíná na své tři životy, které možná prožil se třemi různými ženami. Nej-
dražší belgický fi lm v historii je experimentálním snímkem o mnoha různých životech, které může prožít jeden 
člověk… Scénář a režie Pierre van Dormael. Hrají Jared Leto, Diane Krugerová a další.  
 Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

JAKO KOČKY A PSI: POMSTA PROHNANÉ KITTY 3D  Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14., neděle 15., pondělí 16., úterý 17. a středa 18. srpna jen v 16.00 hodin
USA, 2010, 90 minut, rodinný fi lm v českém znění
V pradávné bitvě mezi kočkami a psy zašla jedna kočička až příliš daleko, a tak poprvé v historii budou muset 
kočky a psy spojit své síly, aby zachránili sebe i celé lidstvo. Komedie pro celou rodinu, která spojuje loutkařské 
umění s počítačovou animací. Připravte se na akční komedii, ve které budou lítat chlupy!   Vstupné 130 Kč

PREDÁTOŘI 
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14. a neděle 15. srpna jen v 18.00 hodin
USA, 2010, 108 minut, sci-fi , akční horor, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Nová kapitola v dějinách Predátorů zachycuje boj o přežití nebezpečných zabijáků, kteří jsou uneseni na neznámé 

Požitek z fi lmové projekce 3D nabídne začátkem srpna snímek Jak vycvičit draka.
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Omísto, kde jsou předhozeni jako živá kořist pro novou rasu Predátorů… Hrají Adrien Brody, Laurence Fishburne 

a další.  Vstupné 80 Kč

SOLOMON KANE
Pondělí 16., úterý 17. a středa 18. srpna jen v 18.00 hodin
Francie, ČR, Velká Británie, 2009, dobrodružný, fantasy, 104 minuty, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Za smlouvu s ďáblem zaplatíš pekelnou cenu… Kapitán Solomon Kane je mimořádně výkonný zabiják žijící 
v 16. století. Je to muž, který uniká ďáblu a který se také  musí vypořádat s dávným rodinným tajemstvím… 
V hlavní roli charizmatický James Purefoy. Film se natáčel převážně v České republice a v jedné z rolí se objeví 
i Marek Vašut.  Vstupné 80 Kč

ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14. a neděle 15., pondělí 16., úterý 17. a středa 18. srpna jen ve 20.00 hodin
USA, 2010, 110 minut, akční komedie, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Cameron Diazová a Tom Cruise v hlavních rolích akční komedie, ve které se nesourodý pár tvořený tajným agen-
tem a maloměšťačkou, která touží po romantickém vztahu, ocitá na bláznivém útěku před  agenty většiny světo-
vých tajných služeb… Letní fi lmový hit.  Vstupné 85 Kč

POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU 3D 3D
Čtvrtek 19., pátek 20., sobota 21., neděle 22., pondělí 23., úterý 24. srpna v 17.00 a v 19.45 hodin, středa 25. srpna 
jen v 17.30 hodin, čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. a neděle 29. srpna jen v 17.45 hodin
USA, 2010, 103 minuty, rodinný, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, české znění
Čtyři národy, jeden osud… Film se odehrává ve světě zničeném vyčerpávající válkou. Žijí v něm čtyři národy, 
které vyznávají vždy jeden ze čtyř základních elementů - oheň, zemi, vzduch nebo vodu. Národ ohně však usiluje 
o nadvládu nad celým světem a nabízí ostatním národům jen dvě možnosti - porobení nebo totální vyhlazení, 
respektive vypálení. Záchrana přichází v podobě chlapce, který mistrně ovládá vzdušný element a navíc, jako 
poslední Avatar, umí ovládat i ostatní živly… Očekávaný fi lmový hit od režiséra M. Nighta Shyalamana.  
 Vstupné 150 Kč

BUNNY A BÝK  Artvečer - Filmový klub
Středa 25. srpna jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2009, 95 minut, od 12 let, titulky
Černá komedie, ve které mladý Stephen ve svém bytě, ze kterého nikdy nevychází, vzpomíná na cestu přes celou 
Evropu, kterou před lety podniknul se svým kamarádem Bunnym. Kombinace vizuálních nápadů a hořkosladké-
ho příběhu dělá z fi lmu vtipnou, dojemnou a naprosto jedinečnou cestu z jednoho konce pokoje na druhý. Režie 
Paul King.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

SHREK: ZVONEC A KONEC  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. a neděle 29. srpna jen v 16.00 hodin
USA, 2010, 92 minuty, komedie, rodinný animovaný v českém znění
Poslední kapitola ze zelené bažiny, ve které Shrek vypustí do světa jedno velmi nerozumné přání, díky kterému se 
Království za sedmero horami ocitne ze dne na den vzhůru nohama… Shrek se bude muset hodně snažit, aby dal 
všechno zase do pořádku a půjde hlavně o polibek z lásky od Fiony … Film bude uveden v klasickém formátu, 
nikoli ve formátu 3D.  Vstupné 80 Kč

TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. a neděle 29. srpna jen ve 20.00 hodin
USA, 2010, 135 minut, romance, horor, fantasy, od 12 let, širokoúhlá projekce, titulky
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mezi Edwardem a Jakobem a hlavně musí učinit ještě jedno rozhodnutí: zda má zvolit život, či smrt. Ale co pro ni 
znamená život a co je smrt ?... V hlavních rolích opět Kristen Stewartová a Robert Pattinson.  Vstupné 85 Kč

KUNG-FU KYBORG
Pondělí 30., úterý 31. srpna a středa 1. září jen v 17.00 hodin
Hongkong, Čína, 2009, 102 minuty, akční, sci-fi , komedie, romantický, od 12 let, české znění 
Čínská odpověď na Transformers. Čína roku 2046. V přísně tajném vládním programu je stvořen dokonalý pro-
totyp super kyborga s lidskou tváří K-1, který má veškeré předpoklady k tomu, aby zneškodnil nebezpečného 
androida, který ohrožuje město…  Vstupné 80 Kč

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Pondělí 30., úterý 31. srpna a středa 1. září jen v 19.30 hodin
Švédsko, 2009, 152 minuty, krimithriller, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Film natočený podle prvního dílu knižní trilogie Milénium Stiega Larssona, která je jednou z nejčtenějších knih sou-
časnosti. Novinář Mikael Blomkvist a počítačová hackerka Lisbeth Sandlerová se snaží rozplést  podivnou rodinnou 
událost mocného klanu Vangerů, která se odehrála téměř před čtyřiceti lety…  Vstupné 80 Kč

Připravujeme na září: Let´s Dance 3D, Čarodějův učeň, Dostaň ho tam, Agora, Toy Story 3 3D, Salt Román pro 
muže, Festival MANIFESTO - OZVĚNY SVĚTOVÝCH FESTIVALŮ, Alenka v Říši divů 3D
Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! Ozvu-
čení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový vjem, samo-
statný basový kanál 1000 W. DIGITÁLNÍ KINO PODLE STANDARDU DCI. 3D TECHNOLOGIE. Před-
prodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního představení. 
Vstupenky na všechna srpnová představení jsou v prodeji od 1. srpna 2010.

Napínavý příběh nabízí fi lm Muži, kteří nenávidí ženy, natočený podle prvního dílu knižní trilogie 
Milénium Stiega Larssona, jež je jednou z nejčtenějších knih současnosti.



7.PEKAŘOVSKÁ POUŤ
13.- 14. 8. 2010 (pátek – sobota)

Pořádají:
Obec Jindřichov, Obnova kulturního dědictví údolí Desné o.s., Penzion Pekařov, 

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a Římskokatolická farnost Velké Losiny.

HLAVNÍ  PROGRAM:   pátek 13.8.2010

16:00  přivítání a produkce fl ašinetářů v Ruční papírně Velké Losiny 
17:00  převoz fl ašinetářů kočárem taženým koňmi do Pekařova
19:30  přivítání a produkce fl ašinetářů u Penzionu Pekařov
20:30  večerní divadelní představení Sestra Paskalína 
 (hrají: M.Borová a M.König)

sobota 14.8.2010

  6:30 Mše svatá v kostele ve Velkých Losinách
  7:40  odchod poutníků z Velkých Losin do Pekařova
 9:45   požehnání opravené kapličky pod školou
10:00  Mše svatá spojená s požehnáním kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově 
11:30  průvod poutníků a fl ašinetářů od kaple k Penzionu Pekařov
11:45 slavnostní zahájení pouti (P. Milan Palkovič a hosté)
12:00 I. Mezinárovní setkání fl ašinetářů v Pekařově (představení a produkce) 
13:00 taneční vystoupení folklórních souborů Markovička Postřelmov a Senioři 

Šumperk 
14:00  předvedení historického kroje Podesní 
14:15  vystoupení cimbálové muziky Dúbrava (primáš Jan Dostál)
15:30   odpolední divadelní představení Sestra Paskalína
17:00   požehnání opravené kapličky Panny Marie Lurdské v Pekařově
17:30 ofi ciální ukončení pouti společným vystoupením fl ašinetářů u penzionu
18:00 – 20:00 podvečerní posezení s cimbálovou muzikou Dúbrava
20:00 – k poslechu i k tanci hraje kapela Lišajband

DOPROVODNÝ PROGRAM: sobota 14.8.2010

11.00 - 17.00 dětská pouť a dětský koutek pro nejmenší, projížďka na koních, prodejní
 stánkyukázky lidových řemesel, putovní výstava „Podesní“ v kapli 
12:30 - 17:00 produkce potulných fl ašinetářů na různých místech Pekařova

akce se koná za každého počasí www.vresovka.cz                                                                

parkování pro jedno osobní vozidlo 30 Kč; vstup zdarma
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