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Pavla Gronychová
(autorka obálky)

Autorka obálky, Pavla Gronychová, se narodila
roku 1990 v Zábřehu, ale její bydliště je ve Štítech.
Od roku 2006 studovala VOŠ a SPŠ v Šumperku, obor
Propagační grafika a tento rok ji zakončila maturitou.
Nejvíce ji baví tvorba týkající se grafického designu,
tedy tvorba různých propagačních předmětů (plakáty, loga, atd..). Ve stejném oboru by chtěla pokračovat
i na vysoké škole.
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alší ukázka z knihy o šumperském sportu, jejímž autorem je Vladimír Paštika st., nás přenese
do zlatých let šumperského tenisu.

A nastal den „D“, kdy družstvo v roce 1965
opět bojovalo v kvalifikaci o postup do II. ligy,
tehdy dělené na českou, moravskou a slovenskou. A povedlo se!!! Družstvo v roce 1965
vyhrálo slavně kvalifikaci vítězů všech divizí
a postoupilo do II. ligy. Hráči hráli v sestavě:
František Čech, Petr Huťka (Pavel Huťka v tu
dobu jako šestnáctiletý odešel do velkoklubu
ČLTK Praha a kvalifikace se již nezúčastnil),
Lubomír Lehár, Ing. Bečka, Alena Valentová
- Mrázková a Milada Matějovská. Tedy sestava
4+2, jak se tehdy a vlastně dodnes hraje (fotografie tohoto družstva se bohužel nezachovala).

Jak je již podle jmen zřejmé, nástup mládí byl již
nezadržitelný, a tudíž další výborní starší hráči
již hráli za B družstvo dospělých a mladí hráči
v dorostu a juniorech se již tlačili do sestav dospělých.
Nastává obrovský boom šumperského tenisu, který trval 20 let! Ano, od roku 1965 až do
počátků osmdesátých let vyrostla nejslavnější
generace hráčů. A jak už to ve sportu bývá (a nejenom v tenisu), ti nejlepší odcházejí do velkoklubů, které hrají ty nejvyšší soutěže tehdejšího
Československa. V roce 1965 odešel Pavel Huťka do ČLTK Praha a Petr Huťka v roce 1967 do

Základní dlouholetý druholigový kádr šumperského tenisu (4 + 2): zleva Čech, Pecáková, vedoucí družstva A. Huťka, Nečesaná, Dezort, dole Lehár a Špelda.
Foto: archiv autora
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O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: TENIS

NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU

NHKG Ostrava, ale stačil ještě odehrát první rok
II. ligy v Šumperku.
Rok 1966 představuje pro šumperský tenis
první rok účasti ve II. lize. Dochází k dalšímu
omlazení družstva a sestava těchto hráčů úspěšně
bojuje v druhé nejlepší soutěži Československa:
František Čech, Petr Huťka, Lubomír Lehár, Petr
Dezort, Slávka Sovová - Pecáková, Jiřina Stloukalová (již bez Valentové - Mrázkové, která si
v tu dobu plnila mateřské povinnosti a do II. ligy
naskočila o rok později). Pomalu se krystalizuje
družstvo, které táhne šumperskou druhou ligu
po dlouhá léta. Jsou to hráči Čech, Špelda, Lehár,
Dezort, Wiesner, Slávka Pecáková a Radka Nečesaná. V ženách však je „úmrtnost“ daleko větší,
neboť jen málo z nich vydrží delší dobu u svého
oblíbeného sportu. Proto se v ženách v pozdějších
letech téměř každým rokem mění posty a v sestavě se vystřídají i hráčky, které pouze hostují a patří
kmenově do jiného oddílu v kraji, např. Vojtíšková z Olomouce, Shánělová, Rédlová, Knapová,
atd. Delší dobu s uvedenými hráči po boku hrála
jen Alena Valentová - Mrázková, Slávka Pecáková
a také Radka Nečesaná ze Zábřehu.

V roce 1976 končí ve II. lize ve svých čtyřiceti letech nestor šumperského tenisu František
Čech (ročník 1936) a nahrazuje jej v družstvu
Zdeněk Wiesner ml. Nekončí však s tenisem,
kterému zůstal věrný pod šumperskou vlajkou
až do dnešních dnů a ve svých 73 letech stále
ještě hraje seniorské soutěže. A s úspěchem.
V kategorii čtyřiceti pěti až padesátiletých je
každoročně mistr Československa, od padesáti
let se pohybuje na špici seniorů. A na mezinárodním žebříčku ITF hráčů nad 70 let docílil
umístění na 24. místě. A stále hraje a trénuje
mladé. Zajisté nejvěrnější šumperský tenista
všech dob. V šedesátých a sedmdesátých letech
byl několikrát jmenován v nejlepší desítce sportovců šumperského okresu. Za své velké zásluhy
o tenis byl koncem osmdesátých let vyznamenán čs. tenisovým svazem medailí Karla Koželuha. A do dnešních dnů stále ještě pracuje ve
výboru tenisového oddílu, hraje a trénuje.
Pro Šumperk byly zápasy tenisového družstva velkou událostí, neboť zde hrála družstva
zvučných jmen, jako Brno, Ostrava (NHKG,
Baník, Vítkovice), Bratislava, Košice, Prostějov,

Dva nejúspěšnější odchovanci šumperského tenisu, Pavel Huťka a Michaela Paštiková, reprezentanti,
kteří se dostali do první stovky světového žebříčku ATP mužů a WTA žen.
Foto: archiv autora
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V druhé polovině sedmdesátých let stále ještě hrají ve druhé lize Špelda, Dezort, Wiesner
a k nim naskakují jako čtvrtý a pátý hráč postupně mladí, jako Havelka, Trojan, Paštika
Vladimír ml., atd. V ženách střídají Pecákovou
a Nečesanou mladší hráčky Olga Bečková, Soňa
Kocourková a Jana Paštiková - Kindlová (matka
pozdějších výborných šumperských hokejistů
Jakuba a Denise Kindlových), později nastupují mladičké hráčky Petra Sedláčková a Dagmar
Špeldová.
V roce 1972 odchází výborný Dušan Kulhaj
(roč. 1958) do Brna a posléze do Přerovských
strojíren. Zde prochází všemi reprezentacemi od žáků po dospělé. V roce 1979 odchází
ve svých čtrnácti letech další velká šumperská
tenisová naděje Ivo Paštika (bratr Jany Paštikové - Kindlové), a to do střediska vrcholového sportu do Přerova, kam přichází současně
prostějovský Karel Nováček a z Jihlavy Andrea
Holíková (dcera hokejisty Jardy Holíka), kteří

zatím tvoří základ mladé generace v B družstvu
Přerovských strojíren, hrajících II. tenisovou
ligu, tedy i proti Šumperku. Ve velmi krátké
době však naskočili do družstva A - první ligy.
Uvedení mladí hráči a pražská Olga Votavová
se v roce 1983 stávají reprezentačním družstvem Československa dorostu do osmnácti let
pro celosvětový turnaj Orange Bowle USA na
Floridě v Miami Beach a další turnaje v Jižní
Americe.
V tu dobu byl ve významné funkci přerovského tenisového oddílu Petr Huťka. Byl současně
šéftrenérem a postaral se mimo jiné o růst uvedené trojice.
Počátkem osmdesátých let již výběr hráčů
pro druhou ligu není tak velký, takže postupně se šumperské družstvo jen stěží udržuje
v druhé nejvyšší soutěži. Výborní mladí hráči
odcházejí a v ženách je výběr ještě menší. A tak
zákonitě musí nastat pád a družstvo po dvaceti letech sestupuje v roce 1985 z druhé ligy,
tehdy již nazývané národní ligou a postupně
sestupuje i do divize. Fluktuace hráčů je velká
a po revoluci v roce 1989 ještě větší. Družstvo
dospělých hraje divizi, sestupuje do krajského
přeboru a stále pendluje mezi krajským přeborem a divizí.
Vladimír Paštika st.

SBÍRKU PRADĚDOVY LETOKRUHY POKŘTÍ AUTORKA NA PAPRSKU
Útlá sbírka přírodní lyriky
Paprsek připravil Klub českých
šumperské básnířky Miluše
turistů příležitostné razítko
A. Šajnohové Pradědovy letoa účastnický list, obojí bude
kruhy spatřila nedávno světlo
možno získat již od 10 hodin.
světa. Její křest proběhne v soPořadatelé počítají také s účastí
botu 26. června ve 12 hodin na
milovníků poezie či dixielandu
chatě Paprsek na stejnojmenné
v seniorském věku, pro které již
akci, kterou pořádá DDM-Vila
je Paprsek vysoko a daleko. Pro
Doris ve spolupráci s Klubem
tyto zájemce bude ze Šumperčeských turistů a Městskou
ka vypraven autobus. Cena je
knihovnou Šumperk. Program:
140 Kč, odjezd v 9:00 hod. od
12:00 - křest knihy Pradědovy
Komunitního centra DDM Vila
letokruhy, autorské čtení, autoDoris - „Komín“. Počet míst
gramiáda - M.A. Šajnohová, Ivo
je omezen, nutná je rezervace
Netopil, 13:00 - koncert na hopředem na tel.č. 774 664 648
Sbírka přírodní lyriky Pradědovy le- nebo mailem na adresu klubturách: Dixieland Loučná.
Pro zájemce o pěší výstup na tokruhy.
ristu.sumperk@seznam.cz. -zd-
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Přerov, Zlín, Olomouc a p., neboť v sedmdesátých letech byla II. liga moravsko-slovenská
(Čechy hrály samostatnou II. ligu). Rozhodně
patří 70. léta k nejlepším, jaká v historii šumperského tenisu vlastně byla.

SLAVNOSTI MĚSTA

ŠUMPERANÉ SI PŘIPOMNĚLI HISTORICKOU UDÁLOST
Na den přesně si letos Šumperk připomněl
významnou historickou událost. 4. června roku
1490 se město stalo dějištěm tzv. Šumperského
sněmu, jenž rozhodoval o budoucnosti Českého
království. A o pět set dvacet let později se do
středověku přenesli i současní Šumperané. Slavnosti města, které zde proběhly již potřinácté,
nabídly úžasnou historickou podívanou, velkolepý ohňostroj, rytířské hry a bitky, historický
jarmark i vystoupení hudebních a tanečních
souborů.
Davy lidí zaplavily Sady 1. máje již během pátečního podvečera. Mnozí zde zhlédli pódiová
vystoupení, jiní se vydali do nedalekého muzea,
v němž v té době probíhala Muzejní noc, další
zamířili do Domu kultury koštovat výborné
víno z Mikulova. Úderem deváté večerní se pak
průvod rytířů, kejklířů a tanečníků, osvícený
hořícími loučemi, vydal z parku k radnici. Zde
v jeho čele stanuli místní „konšelé“ spolu s hosty
z partnerských měst Nisy a Prievidzi. Oděni do

Součástí večerního programu byla i řada vystoupení.

Průvod rytířů v čele s místními konšely se kolem půl desáté večerní vydal za svitu loučí a doprovodu
bubnů z náměstí od radnice do Sadů 1. máje.
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Noční oblohu ozářil v pátek večer velkolepý ohňostroj.

historických kostýmů kráčeli za hnědáky, nesoucími v sedle starostu Zdeňka Brože a zastupitele
Romana Macka. Pohodlí bryčky pak premiérově vyzkoušeli hosté z Bad Hersfeldu. V Sadech
1. máje se poté odehrál tradiční ceremoniál přijetí stavů, na který navázala vystoupení účinkujících a velkolepý ohňostroj.

Sobotní Slavnosti města nabídly kromě rytířských klání a zábavných vystoupení rovněž
jarmark a řadu soutěží pro malé i velké. To vše
korunovalo neuvěřitelně letní počasí, které spolu
se Slavnostmi odstartovalo turistickou sezonu ve
městě.
-zkFoto: P. Kvapil

MĚSTO LÁKÁ NA PROCHÁZKY,
ČARODĚJNICKÉ PROCESY A ROZHLED Z VĚŽE

S

tejná lákadla jako loni připravila letos pro turisty a návštěvníky Šumperka místní radnice. Po
zimní pauze tak prvním červnovým dnem odstartovaly procházky historickým jádrem města
a také rozhledy z radniční věže. Nově pak město otevřelo expozici Čarodějnické procesy ve sklepení
tzv. Geschaderova domu.
Využít zajímavostí a památek, jež se v centru
města nacházejí, se šumperská radnice rozhodla
již před několika lety. Kromě výstupů na radniční věž, na jejímž ochozu je umístěn dalekohled,
a prohlídky historického jádra s odborným výkladem nabízí také okružní cestu po místech
„Kde žily čarodějnice“ a procházku po „Malé
Vídni“. „Šumperk je tři čtvrtě tisíciletí staré město a během jeho dlouhé a bohaté historie, čítající jak doby rozkvětu a blaha, tak i časy temna
a neštěstí, nasbíralo mnoho zajímavostí, příběhů

i kuriozit. Ty přibližují průvodci, kteří „sídlí“
v suterénu historické budovy radnice, během
jednotlivých tématických procházkových okruhů,“ říká Bohuslav Vondruška z oddělení kultury
a vnějších vztahů místní radnice.
Okruh nazvaný Procházka ze 13. do 21. století
seznamuje návštěvníky s historií města, s událostmi, jež v průběhu staletí ovlivňovaly život
v Šumperku, i s nejvýznamnějšími historickými
budovami v jeho centru. Zhruba hodinová prohlídka začíná u radnice, vede ulicemi Starobran-
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PROCHÁZKY MĚSTEM, ROZHLED Z VĚŽE

Se zatajeným dechem sledovali diváci ohňovou
show.

PROCHÁZKY MĚSTEM, ROZHLED Z VĚŽE

skou a Úzkou kolem bývalého klášterního kostela
Zvěstování Panny Marie, který si zájemci mohou
prohlédnout, pokračuje kolem Geschaderova
domu a bývalého zámku až na Kostelní náměstí
a končí na náměstí Míru u morového sloupu.
Smutnou historii čarodějnických procesů přibližuje procházka nazvaná Kde žily čarodějnice.
Vychází se z náměstí Míru u radnice, pokračuje
ulicemi Starobranskou, Úzkou, Kladskou a Zámeckou přes Kostelní náměstí do ulice Černohorské, kde v bývalé šatlavě byly oběti procesů
vězněny a mučeny, a končí v ulici Lužickosrbské. „Během procházky se lidé seznámí nejen
s historií čarodějnických procesů, které si jen
v Šumperku vyžádaly pětadvacet životů, ale uvidí také domy, v nichž údajné čarodějnice a jejich
trýznitelé žili,“ prozrazuje Vondruška a připomíná, že s atmosférou středověkého města a s čarodějnickými procesy na Šumpersku se mohou
zájemci podrobně seznámit v nové expozici, jež
vznikla ve sklepích tzv. Evropského domu setkávání, známého spíše jako Geschaderův dům.
„V polovině 17. století v něm žil a podnikal
Heinrich Peschke, který spolu se svou ženou
Marií patřil k nejznámějším a nejstatečnějším
obětem čarodějnických procesů,“ vysvětluje
pracovník oddělení kultury

a vnějších vztahů. Současně dodává, že netradičně pojatá expozice je vybavena moderním individuálním průvodcovským systémem
GuidePORT, jenž umožňuje propojení textové,
zvukové a obrazové části výstavy pomocí bezdrátového přenosu signálu.
Poslední z procházkových okruhů nazvaný
Zrození „Malé Vídně“ je zaměřen na nejvýznamnější architektonické zajímavosti Šumperka 19. a počátku 20. století. „Jde o stavby, které
projektovali přední vídeňští architekti a jež daly
městu přídomek Malá Vídeň,“ podotýká Vondruška. Trasa vede z náměstí u radnice ulicí Valašskou k Mariiným schodům, jež nechal v Hanácké
ulici postavit šumperský textilní podnikatel Ignác Seidel. Po schodech se sejde do parčíku pod
hradbami a odtud pokračuje prohlídka přes tzv.
„Točák“ po Hlavní třídě k vile v ulici ČSA, v níž
se dnes nachází internát místní Střední zdravotnické školy. Zde prohlídka končí.
Zájemci o pohled na město z ptačí perspektivy mohou vystoupat po jedenasedmdesáti schodech na radniční věž s dalekohledem, odkud je
za jasného počasí vidět panorama Hrubého Jeseníku. „Rozhled z věže nabízíme samostatně, ale
zájemci ho

Zájemci o pohled na město z ptačí perspektivy mohou vystoupit na radniční věž s dalekohledem, odkud
je za jasného počasí vidět panorama Hrubého Jeseníku.
Foto: -pk-
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vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Vstupné: dospělí, studenti a senioři 20 Kč, děti 6-15
let 10 Kč, děti do 6 let zdarma, rodinné vstupné
40 Kč.
Expozice Čarodějnické procesy je v červnu
a září otevřena od pondělí do pátku od 9 do 15
hod., v sobotu od 9 do 12 hod. a v neděli od 13
do 16 hod., v červenci a srpnu pak 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. Vstupné:
dospělí 30 Kč, studenti a senioři 20 Kč, děti 6-15
let 10 Kč, děti do 6 let zdarma, rodinné vstupné
50 Kč, držitelé karty Olomouc region card vstup
zdarma. Podrobnosti lze nalézt na www.sumperk.cz v sekci turistické informace.

Ve středu 30. června budou mít všechny děti, které předloží letošní vysvědčení, vstup
na věž zdarma, stejně jako jejich případný dospělý doprovod. Děti, které budou mít
vysvědčení s vyznamenáním, se mohou navíc těšit na sladké překvapení.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
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 filatelistů
Pátek 2. července od 14 hodin v Kavárničce pro seniory
Hrají Staří kamarádi

Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 22. července od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Vašek a Petr.

Vstupné 40 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 Kavárničce pro seniory probíhá prodejní výstava
pastelů Aleny Pecákové.

BJB Šumperk zve na
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA V PARKU
v neděli 27. června v 10 hodin na letní scéně za Vilou Doris
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mohou absolvovat i v návaznosti na již zmíněné
procházkové okruhy,“ připomíná pracovník oddělení kultury a vnějších vztahů.
Zuzana Kvapilová
Poznámka na závěr: Prohlídkové okruhy
městem probíhají v červnu a září od pondělí do
neděle vždy od 9 do 15 hod., v měsících červenci
a srpnu pak ve stejné dny vždy od 9 do 12 hod.
a od 13 do 17 hod. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti
6-15 let 20 Kč, děti do 6 let zdarma, studenti
a senioři 20 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a 1-3
děti) 50 Kč.
Rozhledy z radniční věže probíhají v červnu
a září od pondělí do neděle vždy od 9 do 15 hod.,
v měsících červenci a srpnu pak ve stejné dny

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI

V KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
NABÍDNOU OPRAVDOVÉ HUDEBNÍ CHUŤOVKY

T

aké letos v červenci ožije město festivalem klasické vážné hudby. IV. Klášterní hudební slavnosti
Šumperk jsou již připraveny a my bychom rádi pootevřeli programová dvířka tohoto festivalu.
V letošním roce se může hudbymilovná veřejnost těšit na čtyři výjimečné koncerty, jež proběhnou
v prostorách šumperského klášterního kostela Zvěstování Panny Marie od 10. července do 1. srpna.
Naplánovány jsou na nedělní večery a všechny budou velkou hudební událostí nejen pro Šumperk,
ale i pro celý region Olomouckého kraje.
Zahajovací koncert v neděli 11. července nabídne od 20 hodin v prostorách klášterního kostela večer s jedinečným souborem Clarinet factory.
Soubor se prezentoval v Šumperku již dvakrát,
v cyklu Klasika Viva vystupoval ještě pod názvem
České klarinetové kvarteto. Jeho členové na sebe

Dostaveníčko s madame de Pompadour je název
komponovaného hudebně-tanečního projektu,
v němž se mísí hudba a tanec období vlády francouzského krále Ludvíka IX.
Foto: archiv
upozornili nejen změnou názvu, ale v poslední
době především spoluprací s Lenkou Dusilovou
nebo také společným muzicírováním s fenomenálním multiinstrumentalistou Bobbym McFerrinem
při jeho prvních koncertech v Česku v loňském
roce. V červenci se přitom mohou šumperští posluchači těšit na skladby starých mistrů a vlastní
tvorbu souboru v podání rozšířené verze souboru
pod názvem Clarinet factory orchestra.
Druhým festivalovým koncertem přivítáme
v neděli 18. července v klášterním kostele od
20 hodin varhanního virtuosa z Polska Waclava
Golonku. Ten si ke svému koncertu v rámci festivalu přizval ještě trumpetistu Tomasze Ślusarczyka. V programu zazní především skladby polského
baroka, pro českého posluchače ne příliš známé.
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Třetí koncert festivalu v neděli 25. července
bude svým způsobem opravdovou lahůdkou.
V klášterním kostele vystoupí od 20 hodin
houslový virtuos a znalec houslařského umění
Jaroslav Svěcený. Znalci houslového umění se
mohou těšit nejen na setkání s mimořádnou hudební osobností a krásný program složený z děl
barokních mistrů, ale také na povídání o houslích.
Také závěrečný koncert připraví posluchačům
nevšední zážitek. Dostaveníčko s madame de
Pompadour je název komponovaného hudebnětanečního projektu, v němž se mísí hudba a tanec období vlády francouzského krále Ludvíka
IX. Nechybí kostýmovaní tanečníci, rekonstrukce dobových tanců a vynikající hudba. Koncert
proběhne opět v klášterním kostele
v neděli 1. srpna od
osmé večerní.
Vystoupí
taneční
soubor Hartig a Ensemble Accento, soubor
specializující se na autentickou interpretaci.

Během druhého festivalového koncertu se představí varhanní virtuos z Polska Waclav Golonka.
Foto: archiv

v pokladně Domu kultury. Na setkání na koncertech festivalu se těší Roman Janků, intendant
festivalu.
-rj-

Program festivalu a jeho účinkující
▶ Neděle 11. července od 20 hodin v klášterním kostele
POLYFONIE A MEDITACE
Program: hudba 17. a 18. stol., vlastní tvorba souboru
Clarinet factory orchestra - klarinetový soubor. Koncerty Clarinet factory orchestra jsou
doprovázeny i v klasice tak vzácnou improvizací. Originalitu souboru a jeho oblibu u pořadatelů i posluchačů dokládají pozvánky na
prestižní hudební podniky u nás i v zahraničí.
Jmenujme namátkou Inalfa Festival v Holandsku, XXII. mezinárodní jazzový festival Praha
97, Chopinův festival Mariánské lázně 97, Festival B. Martinů Polička 99, Sommer Festival
Norimberk 2000, 2002 Festival Lent Maribor ve
Slovinsku a další. V roce 2003 podnikl soubor se
zpěvačkou J. Koubkovou kulturně hudební misi
po Senegalu v Africe. V témže roce vystoupil
na koncertu v Bruselu při prezentaci ČR jako
kandidáta na vstup do EU. Soubor pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi.
Petr Valášek působí v Orchestru Karla Vlacha
jako basklarinetista a tenorsaxofonista, spolupracuje s interprety převážně jazzovými, k čemuž ho
předurčují jeho mimořádné improvizační a multiinstrumentální schopnosti. Vystudoval konzervatoř v Pardubicích u L. Posekaného a poté
AMU. V CFO hraje především na basklarinet.
Vojtěch Nýdl je členem Pražské komorní filharmonie a Dechového kvinteta Afflatus. V CFO
uplatňuje své vynikající schopnosti nejen instrumentální, ale i pěvecké. Po dokončení studia v Pardubicích a na AMU v Praze absolvoval
mistrovský kurs ve Vevey (Švýcarsko) a půlroční stáž na Conservatoire National Supérieur
v Paříži. V roce 1990 získal první cenu v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga.
Luděk Boura je členem Státní opery v Praze.
V CFO hraje na klarinet a basetový roh. Zabývá se
aranžováním hudebních děl pro kvarteto, ale také
pro dětské pěvecké sbory a divadelní představení. Absolvoval konzervatoř v Pardubicích, AMU

v Praze a půlroční stáž v holandském Utrechtu.
Jindřich Pavliš je klarinetistou Pražské komorní filharmonie. Píše a upravuje skladby pro CFO
a řídí dramaturgii souboru. Svou uměleckou dráhu začal na konzervatoři v Pardubicích, pokračoval na AMU v Praze a pařížské Conservatoire
National Supérieur.
▶ Neděle 18. července od 20 hodin v klášterním kostele
WACLAW GOLONKA - varhany (Polsko),
TOMASZ ŚLUSARCZYK - trumpeta (Polsko)
Program: hudba polského baroka
Waclav Golonka v roce 1993 absolvoval na Hudební akademii v Krakově obor varhany pod vedením prof. T. Nowaka. V roce 1996 ukončil studia
na Hochschule für Musik ve Vídni ve varhanní
třídě prof. H. Haselböcka. Rozvoj jeho umělecké
osobnosti ovlivnila účast na mistrovských kurzech
vedených světoznámými varhanními virtuosy.
Získal 2. cenu v Mezinárodní hudební soutěži
Pražské jaro 1994, je držitelem 3. ceny soutěže
Musica sacra v Norimberku 1995 a vítězem soutěže UNISA v Pretorii v Jihoafrické republice 1998,
kde získal rovněž ocenění za nejlepší provedení
triové sonáty J.S. Bacha, za nejlepší recitál 3. kola
a za nejlepší interpretaci varhanního romantického koncertu s orchestrem ve finálovém kole soutěže.
Repertoár Waclawa Golonky obsahuje díla od
raného baroka po současnost. Koncertoval v řadě míst Evropy, představil se v USA, v Jižní Africe a v Koreji při příležitosti kolaudace nových
varhan firmy Schuke Berliner Orgelbauverkstatt.
Uskutečnil četné nahrávky pro Rakouský rozhlas
ORF ve Vídni, Bavorský rozhlas, Holandský rozhlas NOS Hilversum a Český rozhlas. Záznamy
jeho recitálů na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro byly vysílány v rámci programové
výměny Euroradia řadou rozhlasových organizací sítě EBU. Nahrál rovněž hudbu pro TV Polsat
a TV Katovice.
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Vstupenky na jednotlivé koncerty lze zakoupit v Regionálním a městském informačním
centru, jež sídlí v šumperském muzeu, a také

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI, DDM U RADNICE

Waclaw Golonka je uměleckým ředitelem festivalu hudby J.S. Bacha ve svém rodném městě.
Věnuje se také pedagogické činnosti na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze a na Hudební akademii
v Krakově.
▶ Neděle 25. července od 20 hodin v klášterním kostele
JAROSLAV SVĚCENÝ - housle
JITKA NAVRÁTILOVÁ - cembalo
Program: barokní houslové sonáty
Jaroslav Svěcený je jedním z nejlepších současných českých houslistů a výraznou osobností české
hudební scény. Jeho sólistická dráha začala již v době
studií na pražské konzervatoři a Akademii múzických umění, kde studoval u prof. Františka Pospíšila
a prof. Václava Snítila. Své vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u slavných světových virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera. Jaroslav Svěcený je
proslulý popularizátor houslové hry, zejména jeho
televizní, rozhlasové a koncertní projekty přitahují
publikum všech věkových skupin. Početná koncertní
turné a festivalová vystoupení obsáhla USA, Kanadu,
celou Evropu, Brazílii, Kubu, Turecko, Izrael, Egypt,
Libanon, Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Saudskou Arábii, Indii a další. Jaroslav Svěcený doposud
natočil 40 CD s díly světových a českých autorů. Jako
první český houslista nahrál kompaktní disk pro
SONY CLASSICAL. V roce 1996 mu byla udělena
prestižní cena Masarykovy akademie umění za tvůrčí
uměleckou činnost. Je také uznávaným znalcem historie a stavby houslí. Jeho koncertní projekt pod souhrnným názvem „VIOLINO“ představuje mistrovské
housle významných houslařů 17. až 20. století.

Jitka Navrátilová patří k významným českým
umělkyním, které reprezentují vynikající cembalovou
školu renomované sólistky a pedagožky prof. Zuzany Růžičkové na AMU v Praze. Svá studia doplnila
dvojí účastí na mezinárodních mistrovských kurzech
v Curychu a Stuttgartu. Kromě své domácí koncertní
činnosti hostovala jako sólistka se známým Sukovým
komorním orchestrem mimo jiné v Rakousku, SRN
a ve Španělsku. Vedle sólistické činnosti pravidelně
spolupracuje s houslistou Jaroslavem Svěceným. Natočila řadu snímků barokních mistrů i současných
českých skladatelů.
▶ Neděle 1. srpna od 20 hodin v klášterním kostele
Ensemble Accento a soubor HARTIG:
DOSTAVENÍČKO S MADAME POMPADOUR
Program: hudba a tance francouzského dvora za
vlády Ludvíka XIV. Cembalistka Edita Keglerová
a flétnistka Julie Braná uvádějí spolu se souborem
Hartig a v choreografii Heleny Kazárové hudebně
taneční dostaveníčko, které vás zavede do ovzduší „galantního století“. Program se skládá z tanců
z různých oper a baletů J.B. Lullyho, Andreho Campry a Pascalla Colasse a tanců z komedie Dell’arte
(podle slavné knihy rytin G. Lambranziho, vydané
v Norimberku 1716), které jsou rekonstruované
podle originálních grafických záznamů tzv. Feuilletovy notace a předváděné v dobových kostýmech.
Taneční soubor Hartig se zabývá jako jediný v Čechách a na Slovensku tímto autentickým repertoárem,
který zrcadlí jedinečné propojení hudby a tance ve velké éře Ludvíka XIV. a dalších evropských dvorů, pro
které byla hudební a taneční kultura Francie vzorem.

DDM U RADNICE
Sobota 26. června od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. patře
Kurz malby - zátiší
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@seznam.cz.
Vstupné 300 Kč
Sobota 26. června od 14 do 18 hodin v kuchyňce ve 2. patře
Indické vaření
Pod vedením Anju Agrawal. Informace R. Večeřová, 583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@seznam.cz.
Vstupné 130 Kč
Informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 583 215 395,
www. mddm. adam.cz.

10

S

e „zlatem v hrdle“ i na něm se začátkem května vrátili z belgického Neerpeltu Motýli Šumperského dětského sboru. Na mezinárodní soutěži Music Festival for Young People vyzpívali v kategorii
mládežnických sborů do pětadvaceti let „1ste prijs cum laude“. Úspěšné zpěváky i jejich sbormistry
přijali v obřadní radnice šumperský starosta Zdeněk Brož a místostarostové Marek Zapletal a Petr
Suchomel.
„Máme velkou radost z toho, že když někde obava, zda budeme město důstojně reprezenzpíváte, současně také skvěle reprezentujete tovat, nenaplnila. Rád bych proto poděkoval
naše město. Svědčí o tom například ohlasy z na- všem, kteří do sborové stavby, jež je dnes velmi
šich partnerských měst, odkud na vás slyšíme rozsáhlá, přikládali jednotlivé kamínky. Vytvojen samou chválu,“ obrátil se k mladým zpěvá- řili tak zázemí, které nám kdekdo závidí,“ řekl
kům starosta Zdeněk Brož. „To, co umíte, ale během setkání Tomáš Motýl a prozradil, že
samozřejmě nespadlo z nebe. Je za tím spousta dění posledních dnů probíral se svým otcem
dřiny, nejen vaší, ale také práce sbormistrů, kla- během jedné z pravidelných společných snídavíristky a rodičů,“ podotkl Brož a prozradil, že ní. „Otec mi řekl: Vyřiď, že ten nápad pozvat
ač ve sboru nikdy nezpíval, určitým způsobem naše zpěváky na radnici, byl moc dobrý. Splse cítí být jeho
nilo se mi tak
absolventem.
další přání,
„Poprvé jsem
ty děti si to
se se sborem
zaslouží,“ tluseznámil, když
močil slova
začala zpívat
zakladatele
dcera Helensboru současka. Tehdy jsem
ný sbormispo
vánočtr. Současně
ním koncertu
zdůraznil, že
u muzea poděti předvedmáhal rozebíly v Neerpelrat stupně. Pak
tu skutečně
jsem se stal jeprvotřídní
jich stavěčem
výkon.
„Ti,
a
nakonec
kteří
nám
šéfem tech- Úspěšní Motýli i jejich sbormistři dostali pozvání do obřadní síně fandí a ktenicko-organi- radnice. Na závěr setkání ji celou rozezpívali.
Foto: -zk- ří z našeho
začního štábu
umístění měli
Krajiny zpěvu s právem účastnit se veškerého radost, trochu zveličili letošní úspěch a mluvisborového dění. Dnes se již vánoční koncerty li o nás jako o vítězi soutěže. Chtěli bychom
konají u radnice a mě napadá, zda jsem se na ni tuto nepřesnost poopravit - Neerpelt je pásnevyšplhal právě po sborových stupních,“ řekl mová soutěž a o sboru, který získá první místo
s úsměvem starosta.
s pochvalou, skutečně nelze mluvit jako o víPočátky vztahů mezi sborem a představiteli tězi. Ocenění „1ste prijs cum laude“ si v naší
Šumperka spadají podle sbormistra Tomáše kategorii vyzpíval ještě Ostravský dětský sbor.
Motýla do poloviny šedesátých let, kdy musel Jedná se o výkon, který byl porotou hodnocen
jeho otec Alois, jenž sbor založil, vysvětlovat v rozmezí 90-97,99 procent možného bodovétehdejšímu vedení, proč si dovolil dát do názvu ho zisku, a to je velmi slušný úspěch,“ objasnil
přízvisko šumperský. „Jsem rád, že se počáteční Tomáš Motýl.
-zk-
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ÚSPĚŠNÍ MOTÝLI SE SLÉTLI NA RADNICI

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

VÝTVARNÍK ZE ŠUMPERSKA
VYSTAVOVAL VE FRANCOUZSKÉM L´HAY-LES ROSES

Z

ajímavou zkušenost má za sebou šumperský výtvarník Günter Hujber. Od 5. do 22. května vystavoval své obrazy a grafiku spolu s dalšími třemi výtvarníky v galerii v L’ Hay-les Roses, předměstské části Paříže.
Své práce představil Günter Hujber, žijící a tvořící
ve Velkých Losinách, ve francouzském L’ Hay-les Roses, spolu s místním umělcem Claudem Binétruym,
německým sochařem a malířem Berndem Weylandem z Bad Hersfeldu a severoirskou abstraktní malířkou Samanthou Foxovou z Omaghu. „Celá akce
vznikla na popud L’ Hay-les Roses, které má družební přátelské kontakty s německým Bad Hersfeldem
a Omaghem v Severním Irsku. A protože Hersfeldští
mají již mnoho let velmi dobrý vztah se Šumperkem, bylo rozhodnuto pozvat i výtvarníka z tohoto
města,“ vysvětlil Günter Hujber, který se svými ko-

legy strávil čtyři dny v pařížských muzeích, galeriích
a památkách. Současně dodal, že na vernisáž přišlo
nejen mnoho místních obyvatel, ale také členové
tamní výtvarné skupiny, jež má v této oblasti, stejně
jako v německém Bad Hersfeldu, již dlouholetou
tradici v pořádání různých společných akcí. Cílem
té květnové přitom bylo navázat přátelské kontakty
mezi výtvarníky ze čtyř evropských zemí. „Domnívám se, že se to opravdu podařilo. Věřím, že jsme se
neviděli naposledy,“ uzavřel výtvarník, jenž se zabývá i psaním povídek, básní a společenskými projekty
nezávislého výtvarného sdružení Notrow.
-red-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM: CEMBRIT SLAVÍ STO LET
Pokračování z minulého čísla
V prosinci 1979 byla šumperská výrobna začleněna do koncernového podniku Cementárny
a vápenky se sídlem v Hranicích. Počet pracovníků
tehdy pro nedostatek pracovních sil klesl až na 389.
V osmdesátých letech byla zavedena výroba desek
UNICEF a další vývoj směřoval k nahrazování azbestu jinými surovinami. Došlo k výstavbě Vítkovického skladu a do výrobních hal byly instalovány
nová barvící linka, bezsítový stroj a nový lis. Roku
1988 pracovalo v závodě 388 zaměstnanců.
V roce 1990 byl založen státní podnik Českomoravské eternitové závody Šumperk. Vývoj bezazbestových materiálů umožnil vyrábět požárně odolné
desky Dekalit P, využívající vláknitých křemičitých
přísad a kaolínu. Zvyšující se poptávka po bezazbestových výrobcích vyvolala potřebu dalších
investic do úprav strojního zařízení linek, do nové
přípravny celulózy a mlecí linky. Od roku 1992 nesl
podnik název EZA Šumperk, a.s., k jeho přejmenování na EZANOVA a.s. došlo v roce 1996. Majoritním
vlastníkem podniku se stal Dansk Eternit Fabrik, A/S
Aalborg. Ukončena byla výroba veškerých vláknitocementových desek a azbestocementových výrobků.
Do šumperského závodu byla postoupena práva
k výrobě autoklávovaných vlnitých desek a autoklá-
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vovaných tvarovek. Zaplavením pozemků podniku
při povodni v roce 1997 došlo k narušení výroby
a následky vodního živlu byly odstraňovány ještě
celý následující rok. Díky komplexní pojistné ochraně neutrpěla firma finanční ztráty. Již v roce 1998
byla firma přejmenována na Cembrit Moravia, a.s.
Od roku 1997 probíhala modernizace technologií
a stavěla se nová skladovací hala.
22. prosince 2000 prodala společnost Cembrit
Moravia svůj podnik společnosti Cembrit Bohemia,
a.s. V posledním desetiletí prošel závod zásadními
změnami, když byla ukončena výroba v dánském
Aalborgu a výrobní a barvící linky byly přemístěny do Šumperka. Tento krok vyžadoval řadu úprav
v šumperském závodu a náročné organizační práce
spojené s demontáží, montáží a uvedením linek do
provozu. Od roku 2005, kdy byl celý technologický komplex zprovozněn, narůstal objem výroby
vyžadující nové skladovací haly a rekonstrukci
komunikací. V současnosti má šumperský Cembrit zákazníky po celé Evropě, zejména v Dánsku,
Holandsku, Německu, Anglii, Belgii, Finsku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku a také v Čechách a na
Moravě.
S použitím publikace vydané společností Cembrit
zpracoval Z. Doubravský

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
Hlavní výrobní hala Eternitových závodů Hatschek a spol. v roce 1926 a výrobní linka X2 v roce 2010.
Foto: archiv Cembrit
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DŮM KULTURY
▶ 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 4. července
Karel Brabec: Grafika a kresba
Výstava z díla jmenovaného autora. Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo
kultury ČR.
Od 7. července do 1. srpna
Jiří Ptáček/„Příběhy krajiny“ (malba)
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 7. července v 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen
zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý
program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.
▶ 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
▶ 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

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
BODYBUILDING - kondiční cvičení, formování těla, tvarování postavy, zpevnění břicha, hýždí a boků, horních i dolních končetin se zařazenými zdravotními cviky na zpevnění svalů kolem páteře
CVIČENÍ S MÍČI - cvičení na velkých míčích a s overbally s využitím techniky Pilates
DOPOLEDNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY - kondiční cvičení kombinované se zdravotním tělocvikem
KALANETIKA - cvičení pro zdraví a kondici
PILATES - cvičení k formování těla spojené s dýcháním (vhodná i pro muže)
JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY - jóga všech věkových kategorií pro ženy i muže
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Pohybové kurzy pro děti a mládež
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA pro děti od 4 do 6 let - základy gymnastiky a juda, všeobecná sportovní
průprava
SEBEOBRANA PRO ZAČÁTEČNÍKY - základy sebeobrany s prvky juda pro děti od 6 do 15 let
JUDO PRO ABSOLVENTY SEBEOBRANY - pokračování sebeobrany, neregistrované páskování
výkonnostních stupňů
POHYBOVÁ VÝCHOVA S TANEČNÍMI PRVKY 1 pro děti od 4 do 6 let - pohybovka s hudbou,
rytmika, něco z baletní průpravy, hry, držení těla
POHYBOVÁ VÝCHOVA S TANEČNÍMI PRVKY 2 pro děti od 6 do 9 let - pokračování taneční
průpravy, rytmika s hudbou, baletní prvky, pohybové hry
Taneční kurzy
KURZY DĚTSKÉHO SPOLEČENSKÉHO TANCE
- výuka společenských tanců pro děti od 6 let, celoroční kurz
KURZY TANCE PRO MLÁDEŽ
-tradiční výuka společenských tanců pro mládež středních a učňovských škol
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ, začátečníky i pokročilé
- kurz pro začátečníky i pokročilé, pro manželské i přátelské páry
Jazykové kurzy
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY - lektor Milan Řezáč
ANGLIČTINA 2. ROČNÍK - lektor Milan Řezáč
ANGLIČTINA 3. ROČNÍK - lektor Milan Řezáč
ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ - lektor Eva Liškařová
ANGLIČTINA PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ - lektor Eva Liškařová
NĚMČINA MÍRNĚ POKROČILÉ - 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, 13.00-16.30hodin. 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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JÓGA PRO POKROČILÉ - jóga všech věkových kategorií pro ženy i muže
JÓGALATES, JÓGALATES PRO ZAČÁTEČNÍKY - kombinace jógy a Pilatesovy metody
POWER JÓGA - dynamická jóga posilující kardiovaskulární soustavu, souměrně protahuje celé tělo
GYROTONIC - GYROMETODA se cvičí v sedu na velkém míči, ve stoji, v sedu, kleku a lehu na
podložce, cvičení je určeno pohybům ve všech kloubech, včetně páteře, a všem svalům i v té nejhlubší
vrstvě
ENERGETIZAČNÍ CVIČENÍ - tvorba a výměna energie mezi přírodou a člověkem
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ - zdravotní tělocvik, kurz speciálního cvičení s prvky jógy
určený těm, kteří majíproblémy s páteří

LOSINSKÉ KULTURNÍ LÉTO

ŠUMPERSKÉ KLAVÍRISTKY OPĚT ZABODOVALY
Žákyně klavírního oddělení šumperské Základní umělecké školy si připsaly další cenná
ocenění. Po předních umístěních v celostátní
soutěži pro klavírní dua „Dvořákův Lipník“ přivezla šumperská klavírní dua ocenění z regio-

nální soutěžní přehlídky ve čtyřruční hře, která
se konala 20. května v Olomouci. V I. kategorii
dosáhly stříbrného pásma Hana Saxová a Michaela Pleyerová, ve III. kategorii získaly zlaté pásmo
Kateřina Šebestová a Aneta Bočková.
-jav-

JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK LOSINSKÉHO KULTURNÍ LÉTA
STARTUJE ZAČÁTKEM ČERVENCE

P

řesně před deseti lety se divákům poprvé otevřely v rámci festivalu Losinské kulturní léto brány
zámku ve Velkých Losinách. Za tuto dobu se vystřídalo v nádherném prostředí renesančního
nádvoří dvaasedmdesát divadelních a hudebních souborů. Některé se na festival vracejí pravidelně a staly se nedílnou součástí letní scény. Okouzlující prostředí a skvělí diváci vždy vytvoří velmi
příjemnou atmosféru, jež nadchne všechny účinkující, kteří se na losinský zámek rádi vracejí. Jsme
velmi rádi, že se festival stal neodmyslitelnou součástí letní kulturní scény, a to nejen v regionálním,
ale také v krajském měřítku. Na osm desítek představení navštívilo téměř třicet tisíc diváků, což je
pro nás obrovská odměna a důkaz toho, že naše práce má smysl a diváci ji oceňují.
Významného ocenění se festivalu dostalo také v roce 2009, kdy jsme obdrželi Cenu Olomouckého kraje
za kulturu v kategorii Výjimečný počin roku v oblasti
profesionálního divadla. Díky tomuto úspěchu se festival zařadil do společnosti nejvýznamnějších kulturních projektů Olomouckého kraje. Nemalou zásluhu
na tom mají také partneři festivalu, bez kterých by
nebylo možné akci v takovémto rozsahu vůbec pořádat. Za to bych jim chtěl touto cestou velmi poděkovat a věřím, že nám zachovají svoji přízeň i v dalších
letech. Rád bych také poděkoval celému realizačnímu
týmu, který se celých deset let podílel na bezchybném
průběhu a který festivalem přes léto žil. Zvláštní poděkování patří Aničce Pařízkové a manželům Fialovým,
kastelánům na zámku Velké Losiny, kteří pro nás vždy
velmi ochotně a trpělivě vytvářeli skvělé podmínky.
Letošní jubilejní ročník začíná 3. července a opět
nabídne kvalitní program, který je koncipován tak,
aby si téměř každý mohl najít to své. Nebudou chybět komedie, které jsou pro diváky velmi přitažlivé
a pro krásné letní večery téměř ideální. Jsem rád, že
se podařilo získat představení Manželský trojúhelník
v hlavních rolích s Pavlem Liškou, Josefem Poláškem
a Martinem Zbrožkem. Také skvělá komedie Nebyla
to pátá, byla to devátá v hlavních rolích s Rudolfem
Hrušínským a Janou Švandovou jistě přiláká na losinský zámek mnoho obdivovatelů těchto umělců. Velmi
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se těším na krásné představení Balada pro banditu
v podání Divadla Šumperk, které v nádherném prostředí zámku získá zcela jiný rozměr. Jako každý rok
přijede Ořechovské divadlo, tentokrát s hudební komedií Paroháči, aneb červené kalhoty. Jak sám autor
Vlastimil Peška tuto hru nazval, jedná se o třeskutou
frašku, plnou humoru a pěkných písniček. Divadelní
část uzavírá představení Limonádový Joe v podání
Hoffmannova divadla z Uherského Hradiště. Děj vychází z velmi úspěšného stejnojmenného filmu.
Hudební část festivalu nabídne koncert Pavla
Dobeše, který před třemi lety sklidil velký úspěch,
a večer věnovaný ohnivému flamengu, nazvaný Andaluská noc flamenga. Také tento žánr si získal své
věrné fanoušky a letos uvedeme již 6. večer věnovaný
tomuto strhujícímu žánru. Divákům se opět představí
kytarista Petr Vít, spolu s ním tanečník a zpěvák Mateo el Gallito, španělská tanečnice Virginie Delgado,
Monica Vítová, houslista Cyril Kubiš a flamengová
skupina Aires del Sur.
Vstupenky jsou v prodeji na obvyklých místech,
tedy v Regionálním a městském informačním centru v Šumperku v budově Vlastivědného muzea,
v pokladně zámku a prodejně Zdekup ve Velkých
Losinách. Bližší informace o programu naleznete na
adrese www.scarongroup.cz.
V. Šebesta, ředitel festivalu

GALERIE J. JÍLKA

GALERIE J. JÍLKA
Jiří Ptáček, „Příběhy krajiny“ (malba)
Prohlížím si katalogy obrazů českobudějovického
malíře Jiřího Ptáčka (1949) a porovnávám starší s novými. Motivy zůstávají, a přece se v nich plynule cosi
zásadního proměňuje. Dál jsou to komorní příběhy
krajiny utkané převážně z přírodních prvků, teď ale
pročištěnější a malované snad na samé hraně jejího
rozostření. Útvary se vzájemně překrývají, vrůstají
do tkáně barevné hmoty a měkčím podáním ji až
překvapivě scelují. Linie zpředmětněly a odpoutané
od tvarů, staly se jedním ze svébytných prostředků
malby. Její barvy jsou jemněji laděné a dříve pevnější obrysy se z ní už téměř vytratily. Zmizely i poslední figurální stopy, ale člověk - malíř sám - je v ní dál
plně přítomný svou niternou účastí v dialogu s přírodou. Ta se mu nabízí, ukazuje - a především zdá.
Už názvy potvrdí, že jde o běžně známé věci a jevy,
ale ať je to cokoli, vše noří se zároveň do i z reality
bezbřehého snění. Pramení v živé skutečnosti, tady
ale hustě prostoupené mocným proudem představ,
pocitů a zjitřených stavů autorovy mysli.
Vystavené práce snad někomu připomenou Valtrovy svěží malířské záznamy a možná i střídmě ba-

Křehká rovnováha II, 2010, akryl, deska
40 x 30 cm

Vlna, 2009, akryl, deska, 150 x 122 cm
revné kresby Michala Ranného. Těm oběma ale bylo
modelem vždy cosi zcela určitého, ať místo v krajině
nebo v ní nalezený kámen a výsledkem citlivě sejmutý otisk, do kterého sami nikdy nevstupovali.
O to zřetelněji jsou na rozdíl od nich cyklické řady
obrazů Jiřího Ptáčka hluboce prožívaným, bdělým
denním snem na pokračování. Poukazují i k jeho
vrozenému daru slova - k humornému vyprávění,
jímž někdy rád na chvíli uniká z tíhy dnů a smutků
života. To obojí se navzájem doplňuje jako světlo
s tmou a je mi proto i klíčem k poznání pravé povahy jeho malby. Ta je oproti nadlehčenému slovu
naopak až zadumaně vážná a vědomě útěšlivá.
Obrazy jsou mu azylem duše, jejím vysněným
domovem, a přestože působí bezprostředním dojmem, malíř jim dopřává dostatek času. Nechá je
v klidu zrát a znovu se k nim vrací. Zbývá i hodně
nedopovězeného, ale tam, kde se vyladit podaří,
zajiskří čirou krásou. Krásou, která se samovolně
z malby rodí a jen v ní, bezejmenná, tiše se zpřítomňuje. Je prostým darem nám - a odměnou autorovi.
Odměnou jistě zaslouženou.
Výstava, za účasti autora zahájená ve středu
7. července v 18.00 hodin potrvá do neděle 1. srpna.
Jste zváni, přijďte.
Miroslav Koval
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DIVADLO

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

P

ět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo na nadcházející sezonu 2010/2011 šumperské
divadlo pro své návštěvníky. Tu 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). Předplatné 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, lovcem, zlatokopem, vynálezcem, náčelníkem Eskymáků a nejvyšším soudcem v Nové Sibiři. Je
známý pod pseudonymem Eskymo Welzl nebo
také Arctic Bismarck.
Jeho dobrodružství na základě rozhovorů začal sepisovat Rudolf Těsnohlídek. O další se pokusil Pavel Eisner, ale práci nedokončil, později
dílo dotáhli do konce novináři Bedřich Golombek a Edvard Valenta. Kniha Třicet let na zlatém severu měla nesmírný úspěch i v zahraničí,
dokonce vzniklo podezření, že žádný Eskymo
Welzl neexistuje a autorem je ve skutečnosti Karel Čapek, který napsal k zahraničnímu vydání
předmluvu. Welzlův život inspiroval Zdeňka
Svěráka a Ladislava Smoljaka k vytvoření postavy Járy Cimrmana.
Jan Eskymo Welzl, velmi poutavý vypravěč
a pábitel, bývá ve světě řazen mezi české klasiky
vedle Haška a Hrabala. Inscenaci připraví jeden z nejvýraznějších režisérů mladší generace
Martin Františák.
N.V. Gogol: Revizor
Premiéra 30. října 2010, režie: Ondřej Elbel
Slavná satirická komedie v pěti aktech vznikla už v roce 1836. Její autor, Nikolaj Vasiljevič
Gogol, se řadí mezi nejhranější autory komedií.
Autor svou hrou, zachycující tupost, nevzdělanost a zkaženost úředníků v jednom ruském
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provinčním městečku prolezlém korupcí a různými jinými neřestmi, nastavil zrcadlo všem,
jejichž charakter je pokřiven podlézavostí
a úplatkářstvím.
Námět k Revizorovi poskytl Gogolovi Alexandr
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 úředník, aby se přesvědčil, zda
je vše v pořádku.
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 prospěch.
Obecní záležitosti jsou pro ně až na posledním
místě. Jenže Chlestakov, který se ubytoval v hostinci, nemá s revizorem nic společného. 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 vlastenci a puritány považován za urážku „irské
národní povahy“.
Jde o příběh mladíka, který se najednou zjeví ve vesnici na západním pobřeží Irska a všem

Bernardo Dovizi da Bibbiena:
Calandriada
Premiéra 19. února 2011, režie: Zoja Mikotová
Doba renesance je dobou, kdy se nejen
v umění začínají zvolna vytrácet náboženská
témata a čím dál více se objevují náměty, v jejichž centru stojí člověk a jeho osudy (a neřesti).
S odklonem od náboženského obsahu 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 převratnou komedii Calandria uvedl již v roce 1513.
Úspěšně v ní smísil římské a současné prvky.
V Bibbienově hře, zčásti založené na Plautových Menaechmech, vystupují dvojčata různého pohlaví, která dá autor dohromady až poté,
co je vystaví komplikované zápletce založené na
převlecích a nedovolených milostných pletkách.
Tato kombinace tradičního a moderního mate-

riálu posloužila jako vzor pro ty, kteří přišli po
Bibbienovi. Odlehčené a pikantní 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 nikoliv
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 panenky, vyvolala po premiéře v roce 1880 v Oslu
velký rozruch, především mezi konzervativními diváky. Od té doby se pravidelně objevuje
na divadelních jevištích v celém světě.
Panenka nebo loutka je docela přesný popis 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 manželství funguje již léta. Děj hry se začne odvíjet
v době, kdy je Torvald povýšen na místo ředitele banky. Po svém nástupu na tuto pozici se
chce uchýlit k několika personálním změnám.
Jednou z nich je také vyhození jistého Krogstada 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 Helmera
a Nory je postupně odkrýváno v celé své obludnosti.
Jsme svědky neustálého balancování 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.
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vykládá, že zabil vlastního otce. Jeho přiznání
ale nevyvolá rozhořčení či snad jeho zatčení.
Z Christyho Mahona se stává obdivovaný hrdina a především ženy nemají daleko k tomu,
aby se o něj popraly. Vše se mění, když do vesnice dorazí také jeho otec. Christymu se totiž
vražda nepovedla. Zraněný otec vše převrátí
naruby. Z „hrdiny“ se stává „nula“. Obdiv střídá
výsměch.
Jde o neznámější titul klasické irské dramatické literatury. Hrdina západu je tragikomickým
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 humor a ironie podtrhují i odlehčují tragičnost lidského bytí.
Touto inscenací se do Šumperka vrací režisér
Jan Novák, jehož poslední šumperské dílo, Jitřní paní, se setkalo s velkým úspěchem i oceněním.

DIVADLO

POHÁDKY
Jiří Hájek: V hlavní roli Vlk
Režie: Jiří Hájek
Pohádka pro menší děti slibuje příběh Červené Karkulky, která se vydala za babičkou do
chaloupky v lese. A jak už je u Karkulky zvykem, objevil se vzápětí i vlk. Ale protože vlk
je povahou smolař, cesta za Karkulkou se mu
lehce zamotala. Do cesty se mu připletla tři
prasátka, 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 nebude 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. Vzdělávací a poučný námět je zpracován velice vtipnou 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 propašují v kufru. Cesta trvá dlouho a holubice už začíná být unavená. Udržet klid na lodi, kde vedle sebe
spí antilopy a lvi, není vůbec jednoduché.
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 příběh s písničkami
a poučením.

Foto: archiv
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Výstavní síň
▶ Usnadňovaly práci, zpříjemňovaly volný čas
Romantiku staré techniky představí výstava, na níž
si uvědomíme, že i technika má svoji historii a s ní
spojené kouzlo zašlých časů. Vernisáž výstavy se koná
1. července v 18 hodin. Výstava potrvá 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 Výzkumného ústavu léčivých
rostlin ve Velkých Losinách. Výstava trvá do 30. září.

Hollarova galerie
▶ Zapomenutí hrdinové
Putovní výstava, která se zabývá tématem německých
odpůrců nacismu v českých zemích. Výstava trvá do
7. července.

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 Římanů nabízí výstava, na níž je možné vyzkoušet si techniku mletí obilí,
tkaní nebo vrtání do kamene.
Výstava trvá do 29. srpna.

Galerie mladých
▶ Lanx, alebo Netradičné rozprávanie o časoch Tibéria
▶ V tej Prievidzi, alebo Premeny hlavného námestia a jeho priľahlých uličiek

Připravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
v rámci projektu Muzejní mosty 2010. Výstavy trvají
do 13. července.
▶ Akce v klášterním kostele: 11., 18. a 25.7. vždy 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, 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
▶ Poezie dřeva
Výstava předmětů ze dřeva, které zapůjčili občané
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 muzea
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@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 různých 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
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Dlouhodobá výstava představuje poháry, které proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů
muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kašpara.
V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně tragického
osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@muzeum-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, interaktivní expozice
▶ Zpřístupnělý ochoz
▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše
▶ Zoo koutek pro děti
▶ Novinka - Strašidelný labyrint ve sklepení Vlašimského paláce
▶ Vážky Slovácka - makrofotografie J. Patuchy
Výstava, která potrvá do 31. srpna, je součástí prohlídky zámku.
▶ Dětský den
26. června od 14 hodin. Pro děti budou připraveny soutěže, různé atrakce a ukázky výcviku policejních psů.
Informace: V měsících červnu 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.

Otevírací doby o státních svátcích 5. a 6. července
Muzeum Šumperk od 9.00 do 13.00 hodin * Galerie Šumperska od 9.00 do 13.00 hodin
- vstup přes výstavní síň * klášterní kostel Zvěstování Panně Marii v Šumperku od 10.00 do 12.00 hodin
Muzeum Zábřeh, Mohelnice, PAK v Lošticích od 9.00 do 12.00 hodin
Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově od 9.00 do 17.30 hodin
Po oba dny je vstup do všech zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku zdarma.

MUZEJNÍ NOC SE VYDAŘILA

O

chutnávka hornonitrianských specialit, ukázky tradiční vázací techniky z oblasti horní Nitry
a mnohé další čekalo na všechny, kteří v pátek 4. června odpoledne zamířili na nádvoří Pavlínina dvora. Úderem třetí odpolední zde odstartovalo tzv. muzejní odpoledne, na které plynule
navázala v pořadí již šestá šumperská muzejní noc. Ta se letos setkala s mimořádným zájmem veřejnosti.
„Našimi hosty v rámci muzejního odpoledne i muzejní noci byli kolegové z Prievidzi, kteří přijeli do Šumperka v rámci prvního
ročníku mezinárodního setkání nazvaného
Muzejní mosty 2010,“ uvedla ředitelka muzea
Marie Gronychová. Prievidzští muzejníci, kteří přivezli i slavné Trombitáše z horní Nitry, se
v Galerii mladých představili hned dvěma výstavami, které jsou k vidění až do 13. července.
První z nich nazvaná Lanx, alebo Netradičné rozprávanie o časoch Tibéria, pojednává
o unikátním římském pokladu z prievidzského sbírkového fondu, samotné město pak přibližuje výstava V tej Prievidzi, alebo Premeny
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hlavného námestia a jeho priľahlých uličiek.
V rámci muzejní noci se mohli návštěvníci
nejen občerstvit na nádvoří, ale především si
zdarma prohlédnout stálou expozici i další výstavy - v Rytířském sále „čerstvě“ otevřenou výstavu Léčivé rostliny, aneb Není bylina, aby na
něco nebyla, ve výstavní síni mohli obdivovat
Objekty Antonína Suchana, v Hollarově galerii Zapomenuté hrdiny a v Galerii Šumperska
se mohli vydat na Cestu do pravěku. „Letošní
zájem veřejnosti o muzejní noc naprosto překonal naše očekávání. To nás samozřejmě těší
a zároveň zavazuje i pro další ročníky,“ uzavřela
s úsměvem Gronychová.
-zk-

Pavlínin dvůr je již známým společensko-kulturním centrem.
Foto: -ms-

Trombitáši z Horní Nitry zahajovaly vernisáž
dvou výstav.
Foto: -zkObjekty Antonína Suchana se líbily.

Foyer muzea provoněly léčivé čajíčky. Foto: -ms-

Foto: -ms-

Muzejní noc nabízela vyžití i na výstavě Cesta do
pravěku.
Foto: -pk-
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Během muzejní noci obdivovali návštěvníci
i Lanx, unikátní římský poklad z prievidzského
sbírkového fondu.
Foto: -pk-

VÝSTAVA

USNADŇOVALY PRÁCI, ZPŘÍJEMŇOVALY VOLNÝ ČAS

T

elefonujeme mobilem při chůzi na ulici, píšeme na počítači, který nám umožňuje využívat
spoustu funkcí, doma posloucháme kvalitní hudbu z moderních přehrávačů, pereme v automatických pračkách, fotografujeme digitálními fotoaparáty… Kdopak si ještě vzpomene na telefonní
přístroje s otočným číselníkem, na klasické gramofony s jehlou a šelakovými deskami, kotoučové
magnetofony, sifonové láhve, první opékače topinek, vířivé pračky a odstředivky, černobílé televizory, fotoaparáty na film, diaprojektory, zvětšovací přístroje…
Inu, i technika má svoji historii a s ní spojené
kouzlo zašlých časů. Jen si představte takový gramofon na kliku. Hrál bez elektřiny a dodnes hraje. A nebo starý „měchový“ fotoaparát. Dejte do
něho film a uděláte s ním kvalitní fotografie. Film
i fotografie však budete muset vyvolat klasickou
„mokrou“ cestou. Zapojíte-li telefon ze třicátých
let do telefonní sítě, bude spolehlivě fungovat
i dnes. Nevěříte? Staré krásné a ještě k tomu použitelné věci.
Ne všechny se však dochovaly v úplnosti, ne
všechny ještě pracují. I za ně jsme v muzeích
vděčni. Taková krystalka. Kdysi s ní někdo se
sluchátky na uších poslouchal rozhlasové vysílání. A opět k tomu nepotřeboval zapojit přístroj
do elektrické sítě. Využíval energie elektromagnetických vln vysílače. V takové Praze, tam byl
příjem bez problémů. Nebo elektronka, to byl
kdysi malý zázrak. I tranzistor je již muzejním
kouskem.
Mnohé, co nás kdysi obklopovalo, budete moci
zhlédnout na výstavě s názvem „Usnadňovaly
práci, zpříjemňovaly volný čas“. Díky sbírkám
Vlastivědného muzea v Šumperku můžete nahlédnout do někdejších kuchyní, zjistit, jak dříve
zvládaly maminky a babičky praní, jak
žehlily
voňavé
prádlo,
jak se parádily. Rozhlas po drátě
už málokomu,
zvláště z řad
mladých, co řek-

ne. Uvidíte ho vedle desítky starých i mladších
„lampových“ přijímačů a gramofonů. Připomeneme si zmiňované kotoučové magnetofony. I na
ty starší telefony dojde. Dědečky, tatínky i kluky
bude zajímat, jak se fotografovalo a vyvolávaly
filmy a fotografie. Starší to ví a zavzpomínají si,
mladší se to dozví. Vždyť také pro ně je výstava
připravena. Promítání filmů, diafilmů a diarámečků mělo vždy svoje kouzlo, zvláště v rodinném kruhu. Setkání s promítacími přístroji vás
tak přenese o mnohá desetiletí zpátky. A navíc,
některé vystavované „svědky minulosti“ si budete moci sami
vyzkoušet.
Výst ava
„Usnadňovaly
práci, zpříjemňovaly
volný
čas“ bude otevřena
vernisáží
ve výstavní síni
Vlastivědného muzea v Šumperku ve
čtvrtek 1. července
v 18.00 hodin.
Zdeněk Doubravský

Romantiku staré techniky představí výstava, na níž si uvědomíme, že i technika má svoji historii a s ní
spojené kouzlo zašlých časů.
Foto: archiv VM
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KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
Půjčovna pro dospělé
Po, Út, St

Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Čtvrtek

Půjčovní doba v období prázdnin: červenec a srpen
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8-11 12-17

8-11 12-16

9-12 13-17

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8-11 12-17

8-11 12-16

9-12 13-17

Sobota

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Po, Út, St
Čtvrtek

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

NA PŘELOMU ČERVENCE A SRPNA SE KNIHOVNA UZAVŘE

N

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

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 ulici 5

(kulturní a společenské středisko vedle prodejny
Mountfield). Nelze tu ale vracet knihy vypůjčené
v knihovně v ulici 17. listopadu. Výpůjčky budou
o dobu uzavírky automaticky prodlouženy. -red-

Městská knihovna, 17. listopadu 6,
půjčovna pro mládež pořádá
PRÁZDNINY S PEXESEM
Celé prázdniny budou 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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KLUB PODVEČERNÍHO ČTENÍ POŘÁDÁ PRÁZDNINOVOU NENUDU
Půjčovna Sever Městské knihovny v Šumperku v Temenické ulici 5 pořádá spolu s Klubem
podvečerního čtení Leporelo již pátý ročník
soutěží a her nazvaný Prázdninová nenuda. Od
1. července do 31. srpna tak budou vždy v pondělí, úterý, středu a pátek v prostorách knihovny
Sever v Temenické ulici probíhat nejrůznější sou-

těže, vědomostní kvizy a hry, chybět nebude ani
čtení knih a časopisů a počítačové hry, a to v čase
od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Pro děti
z Baboučka bude připravena knihovnička Broučci. Přijďte si zasoutěžit a bojovat o titul KRÁL KRÁLOVNA NENUDA V. Bližší informace na
www.knihovnaspk.cz/sever.
-red-

KINO OKO
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 film, české znění
Kdo by neznal příběh Alenky, která spadne do králičí nory a objeví tak svět plný záhad, dobrodružství
a kouzel… Režie Tim Burton, v hlavních rolích Johny Depp a Mia Wasikowska.
Vstupné 70 Kč
ŽENY V POKUŠENÍ
Sobota 26. a neděle 27. června jen v 17.45 hodin, pondělí 28., úterý 29. a středa 30. června 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 zá-

Svět plný záhad ožije v kině Oko v příběhu Alenka v říši divů.
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KICK-ASS
Sobota 26. a neděle 27. června jen ve 20.00 hodin, pondělí 28., úterý 29. a středa 30. června 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 průměrném středoškolákovi, který dostane jedinečný nápad stát se superhrdinou. Bohužel mu k tomu chybí to nejdůležitější - 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
CHLUPATÁ ODPLATA
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3., neděle 4., pondělí 5., úterý 6. a středa 7. července jen v 16.15 hodin
USA, 2010, 92 minuty, rodinný film v českém znění
Rodinná komedie, jejímž hlavním námětem je válka zvířat proti jednomu stavaři, který chce jejich
les proměnit ve staveniště obytných domů. Lesem se nese odhodlaný řev, odplata bude krutá, nelítostná… a chlupatá! Generál mýval velí útok! V hlavních rolích Brendan Fraser a živá lesní zvířata.
Vstupné 75 Kč
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3., neděle 4., pondělí 5., úterý 6. a středa 7. července v 18.00 a ve 20.30 hodin, čtvrtek
8. červnce jen v 17.30 hodin, pátek 9., sobota 10. a neděle 11. července jen ve 20.00 hodin
USA, romance, horor, fantasy, 2010, 135 minut, od 12 let, širokoúhlá projekce, titulky
Další pokračování úspěšné filmové série, v níž Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, musí se rozhodnout 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
35 PANÁKŮ RUMU
Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 8. července jen ve 20.00 hodin
Francie, Německo, 2008, 100 minut, od 12 let, titulky
Příběh otce a dcery, na který se nezapomíná. Smutný příběh šťastných lidí o vztazích mezi rodiči a dospívajícími dětmi. Zvláštní atmosféru filmu podporuje hudba skupiny Tinderstiks, režie Claire Denisová.
Vstupné 65, členové FK 60 Kč
SOUBOJ TITÁNŮ
Pátek 9., sobota 10. a neděle 11. července jen v 17.30 hodin
USA, dobrodružný, 2010, 120 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Nebezpečná cesta hluboko do zakázaných světů, kterou musí projít polobůh Perseus, aby zabránil válce mezi
bohy a zachránil tak Zemi před ohnivým peklem. Výpravný velkofilm.
Vstupné 70 Kč
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 filmy s dvojnásobným
zvětšením obrazu.
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loze… Skvělá vášnivá komedie o ženách, kterou natočil režisér Jiří Vejdělek (Účastníci zájezdu, Václav).
V hlavních 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

KINO OKO

V PONDĚLÍ 12., V ÚTERÝ 13. A VE STŘEDU 14. ČERVENCE JE KINO UZAVŘENO Z DŮVODU
INSTALACE DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGIE PRO PŘEHRÁVÁNÍ 3D OBSAHU.
V provozu zůstává pouze pokladna kina.
OD 15. ČERVENCE PROMÍTÁME TAKÉ 3D FILMY!
ZAHAJUJEME FILMEM SHREK: ZVONEC A KONEC - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 1. ČERVENCE.
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ 3D BRÝLÍ:
3D brýle lze používat v kombinaci s dioptrickými brýlemi.
3D brýle obdržíte u vchodu do foyer a po představení je vrátíte u východu ze sálu. Pokud brýle zapomenete vrátit, učiňte tak co nejdříve, nelze je použít k jinému účelu než pro projekce v kině. Manipulační
poplatek za 3D brýle je zahrnut v celkové ceně vstupenky (30,- Kč).

PŘED UZÁVĚRKOU TOHOTO ČÍSLA KŽŠ NEBYLO JEŠTĚ UZAVŘENO
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DIGITALIZACI KINA S ROZŠÍŘENÍM NA 3D PROJEKCI
S 3D BRÝLEMI. SLEDUJTE, PROSÍM, PLAKÁTY A NEBO PROGRAM KINA NA
INTERNETU. PRVNÍ 3D PROJEKCE JE NAPLÁNOVÁNA NA 15. ČERVENCE
2010. KINO ZAHÁJÍ FILMEM SHREK: ZVONEC A KONEC.

První 3D projekce v šumperském kině Oko bude patřit 15. července filmu Shrek: Zvonec a konec.
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