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Andrea Masárová
(autorka obálky)

Autorka obálky Andrea Masárová letos odmaturo-
vala na VOŠ a SPŠ Šumperk, obor propagační grafi -
ka. Zajímá se o hudbu, fi lmy a různé kulturní akce. 
Mimo tyto zájmy ji baví četba knih. 

V budoucnu by se chtěla věnovat žurnalistické prá-
ci, zejména v oblasti kultury, fi lmu a hudby. Pokud by 
jí tento „sen“ nevyšel, ráda by pracovala v některém 
grafi ckém studiu či v redakci jako grafi k.  

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: KUŽELKY

Mezi nejúspěšnější sporty v Šumperku v poválečném období patří bezesporu kuželky. Posuďte 
sami. Z pojednání o tomto sportu autora Bohuslava Kučery předkládáme alespoň dvě ukázky.

Do sezony 1972/1973 nastoupilo po postupu 
do 1. ligy ČSR I. družstvo ve složení: Dočekal, 
Klein, Kubíček, Slugeň, Vymazal a Záruba. 
V dalším ročníku 1974/1975 1. ligy bylo složení 
I. družstva posíleno o nové hráče: Kučeru, Pav-
líka, Směřičku a Unzeitiga. Jak se později uká-
zalo, bylo toto rozhodnutí správné. Umístění na 
8. místě ziskem 24 bodů bylo vcelku v možnos-
tech tohoto družstva. V tomto soutěžním roč-
níku měl oddíl v soutěžích šest družstev, z toho 
45 aktivních závodníků, 10 závodnic a 6 přispí-
vajících členů. Celkem měl oddíl kuželek 61 čle-
nů. Předsedu oddílu vykonával v těchto letech 
Vlasta Dočekal.

V soutěžním roce znovu dochází k obmě-
nám družstev podle výkonnosti jednotlivých 
hráčů se záměrem zvýšit výkonnost družstva. 

První družstvo posiluje a sezonu začíná hrát 
v pozměněné sestavě: Dočekal, Drozd, Ku-
bíček, Kučera, Malaník, Směřička, Unzeitig 
a Vl. Vymazal. Přestože sestava byla velmi po-
sílena nejlepšími současnými hráči, výsledek 
se nedostavil a družstvo skončilo na 9. místě. 
Příčina neúspěchu však nebyla jen v hráčích, 
ale i v organizaci. Družstvu byla udělena sankce 
za neoprávněný start náhradníka v utkání Tesla 
Pardubice - LP Šumperk, a tím došlo k odečtu 
4 bodů a snížení celkového průměru družstva 
o 100 bodů.

V ročníku 1977/1978 se formuje podoba 
nového úspěšného družstva žen pod vedením 
trenéra Josefa Kleina. V sestavě Havelková, No-
votná, Smrčková, Šubová, Vávrová, Wankeová, 
Wachutková, Sobotková a Vrbová je v krajském 

I. družstvo mužů - vítěz I. národní ligy v sezoně 1978/79.  Fotoarchiv autora



2

N
A

H
L

É
D

N
U

T
Í 

D
O

 S
B

O
R

N
ÍK

U

Novinový výstřižek v kronice dodnes upomíná na slavné družstvo mistryň ČSSR. První řada zleva: 
Adámková, Smrčková, Keprtová, Šebestová. Druhá řada zleva: Gajová, trenér Vávra, Novotná, Šubová.  

přeboru  jedním z nejlepších družstev a v tomto 
trendu pokračuje několik dalších let.

Ročník 1978/1979 se řadí do dějin oddílu ku-
želek jako jeden z nejúspěšnějších v dosavadních 
letech. I. družstvo mužů zvítězilo v národní lize 
ČSR ve skupině B, když dosáhlo 36 bodů a hrá-
či se mohli radovat z „Titulu MISTR ČR“. Tuto 
náročnou soutěž na 200 hodů sdružených ode-
hráli v sestavě: Kubíček, Kučera, Malaník, Pavlík, 
Směřička, Vymazal a Wanke. Družstvo Šumper-
ka si tak vybojovalo právo účasti v kvalifi kaci 
o postup do nejvyšší soutěže - celostátní extrali-
gy. V posledním utkání na domácí dráze doslova 
deklasovali soupeře. Ovšem tímto utkáním se 
závodníci loučili s výhodou domácího prostředí.           

Po reorganizaci soutěží Šumperk nemohl 
další ročník odehrát na šumperské dvoudráze. 
Pro ligové soutěže byla předepsána čtyřdráho-
vá kuželna. Ke kvalifi kačnímu utkání o postup 
do celostátní ligy jelo družstvo na kuželnu do 
Třebíče, kde se kvalifi kace hrála s vědomím, 
že případné vítězství bude znamenat nejen ti-
tul “Přeborník ČR“, ale i postup. V kvalifi kač-
ním zápase o přeborníka ČR podlehl Šumperk 
družstvu Škody Plzeň s několika reprezentanty 
v sestavě. I tak stříbrné medaile byly největším 
úspěchem a potěšily.

* * * 
V roce 1984 se družstvo žen účastní „Du-

najského poháru“ v Budapešti a po vrcholném 

výkonu všech hráček získává 2. místo za domá-
cím družstvem Maďarek. Velkým úspěchem pro 
Růženu Smrčkovou bylo Mistrovství světa jed-
notlivců v Lublani, odkud dovezla bronzovou 
medaili.

Pro družstvo mužů byl ročník 1985/86 opět 
zakletý. Znovu vyhráli Krajský přebor, ale 
v kvalifi kaci v Plzni a Rokycanech výkonem ne-
přesvědčili a skončili na 6. nepostupovém místě. 
Družstvo žen, vítěz Krajského přeboru, získalo 
na Přeboru ČSR stříbrné medaile a postup na 
Mistrovství ČSSR do Hlohovce. Tam po výko-
nu, který zaslouží uznání, vítězí a získává titul 
„MISTR ČSSR“. Tento úspěch posunul ženy do 
nově zřízené federální extraligy. Již po několi-
káté získává Růžena Smrčková na Mistrovství 
ČSSR jednotlivců stříbrnou medaili a je po prá-
vu odměněna titulem „Mistr sportu“.

Rok 1986/87 se nesl ve znamení suverénní-
ho vítězství žen v extralize. S náskokem třídy 
obhájily titul „MISTR ČSSR“. Vítězstvím v Čes-
koslovenském poháru získali poprvé v historii 
soutěže tzv. DOUBLE a byla to jedna z nej-
lepších sezon tohoto družstva. Začala se psát 
zlatá éra ženských kuželek v Šumperku. Sesta-
va družstva žen byla vynikající: m. s. Růžena 
Smrčková, m. s. Soňa Keprtová, Dana Adám-
ková, Eliška Šebestová, Hana Gajová, Eva No-
votná a Jana Šubová. Úspěšným trenérem byl 
Luboš Vávra. Bohuslav Kučera
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KPAMÁTKY SE ZDARMA OTEVŘOU 11. ZÁŘÍ

Dny evropského dědictví připadají každoročně na druhou zářijovou sobotu. Letos tedy na 11. září. 
V jejich rámci se v celé republice i v Šumperku zpřístupní návštěvníkům památky zdarma. Ote-

vřeny budou mezi 9 a 16 hodinou a provádět nimi budou zájemce zkušení odborní průvodci.

Dny evropského 
dědictví (European 
Heritage Days) ote-
vírají každoročně 
v měsíci září nejšir-
ší veřejnosti brány 
nejzaj ímavějš ích 
památek, budov, 
objektů a prostor, 
včetně těch, které 
jsou jinak zčásti 
nebo zcela nepří-
stupné. V Šumper-
ku se tak zájemci 
mohou podívat do 
barokního kostela 
sv. Barbory v Ji-
ráskových sadech, 
známého malířskou 
výzdobou Ignáce Oderlitzkého. Z dílny toho-
to uničovského malíře pocházejí i nádherné 
zrestaurované nástropní malby v raně barokním 
farním kostele sv. Jana Křtitele, jehož jádro po-
chází ze 13. století a který byl nově vybudován 
po požáru města v roce 1669. 

Druhou zářijovou sobotu se návštěvníkům 
zdarma otevře rovněž raně barokní kostel 
Zvěstování Panny Marie s gotickým jádrem, 
který se může pochlubit zrestaurovaným mobi-
liářem. Odtud mohou zájemci zamířit do pro-
tějšího pozdně barokního měšťanského tzv. Ge-
schaderova domu v Kladské ulici, v němž žila 
mimo jiné rodina Jindřicha Peschkeho, která 
patří k nejtragičtějším a nejstatečnějším obě-
tem čarodějnických procesů v 17. století. Právě 
ve sklepích tohoto tzv. Evropského domu setká-
vání letos vznikla netradičně pojatá expozice, 
vybavená moderním individuálním průvod-
covským systémem guidePORT, jenž čaroděj-
nické procesy na Šumpersku i atmosféru stře-
dověkého města přibližuje. Druhou zářijovou 

sobotu se přitom 
vstupné do expozice 
neplatí.

Svou velikostí 
a zejména slavnou 
historií ohromí ná-
vštěvníky někdejší 
žerotínský zámek, 
tzv. Zámeček, jenž 
byl kdysi význam-
nější než zámek 
v e l k o l o s i n s k ý 
a mimo jiné hostil 
i sjezd moravských 
a slezských stavů 
v roce 1490, který 
již několik let při-
pomínají červnové 
Slavnosti města. 

Ti, kteří zatouží po pohledu na město z ptačí 
perspektivy, mohou v sobotu 11. září zdarma 
vystoupat na věž radnice, odkud je krásný vý-
hled nejen na samotný Šumperk, ale i na okolí, 
a díky dalekohledu rovněž na Praděd, Petrovy 
kameny a další vrcholy Jeseníků. 

Své brány otevře zájemcům také Státní 
okresní archiv na konci ulice Bří Čapků, který 
u této příležitosti nabídne kromě zpřístupně-
ných depozitářů s uloženými dokumenty i vý-
stavu nazvanou Profese archivář, archivářka. 
Vlastivědné muzeum, které sídlí v tzv. Pavlí-
nině dvoře, pak bude druhou zářijovou sobotu 
návštěvníky lákat na prohlídku stálé expozice 
prostřednictvím automatického audioprůvodce 
guidePORT a na zajímavé výstavy. Ve výstavní 
síni až do 26. září představuje romantiku staré 
techniky výstava nazvaná Usnadňovaly práci, 
zpříjemňovaly volný čas, o čtyři dny déle trvá 
v Rytířském sále výstava Léčivé rostliny, aneb 
Není bylina, aby na něco nebyla a do 28. lis-
topadu bude v Hollarově galerii k vidění vý-

Ve sklepích tzv. Geschaderova domu vznikla expozice, jež 
přibližuje čarodějnické procesy na Šumpersku. Druhou záři-
jovou sobotu se za vstup neplatí.  Foto: -zk-
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STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV V ŠUMPERKU 
ZVE NA VÝSTAVU „PROFESE ARCHIVÁŘ, ARCHIVÁŘKA“
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nápaditých pokrývek hlavy nazvaná Nechte na 
hlavě. V Galerii Šumperska pak budou moci 
návštěvníci zhlédnout výstavu výtvarné sekce 
BLAZE.CZ. Více než pětadvacet „Blažených“ tu 

od 10. září, kdy bude výstava zahájena v 18 ho-
din vernisáží, do 7. listopadu představí svoji 
tvůrčí magii v různých médiích tvorby - mal-
bě, prostorové tvorbě, fotografi i, multimediích 
a akcích. -zk-

V rámci Dne evropského kulturního dědictví se i letos 11. září uskuteční Den otevřených dveří 
památek evropských měst. V Šumperku bude kromě věže radnice, Gescharderova domu, muzea 

a šumperských kostelů zpřístupněn také Státní okresní archiv v ulici Bří Čapků. Vzhledem k tomu, že 
letošní Mezinárodní den archivů slavený 9. června měl téma Profese archivář, archivářka, věnovali 
jsme tomuto tématu také naši výstavu.

Málokdo totiž ví, co tato profese vlastně ob-
náší. I já, když jsem v patnácti letech přišla do 
šumperského archivu v rámci schůzek historic-
kého kroužku docenta Spurného poprvé, jsem 
nechápala, co tam ty tři pracovnice pořád pře-
nášejí a sepisují. Dnes to vím, protože v archivu 
už osmnáct let pracuji. Jsou zde uloženy písem-
né památky, nejstarší již z roku 1411, týkající se 
okresu Šumperk, například měst a obcí, škol, 
soudů, far a různých organizací. Tyto dokumenty 
se musí z jednotlivých institucí nejprve přijmout 
a potom uspořádat tak, aby mohly být předlo-
ženy badateli, který za účelem studia archiv na-

vštíví. A právě postup a způsob této činnosti ná-
vštěvníkům výstava přiblíží. Navíc bude expozice 
doplněna zajímavými ukázkami nerealizovaných 
stavebních projektů v Zábřeze z konce 19. a za-
čátku 20. století a nejstarších katastrálních map 
šumperského okresu. 

K již tradiční součásti návštěvy archivu patří 
prohlídka badatelny i jinak nepřístupných depo-
zitářů, ve kterých jsou v klimatizovaném prostře-
dí dokumenty uloženy.

Všechny zájemce o náhled do práce archiváře 
srdečně zveme a těšíme se na vaši návštěvu. 
 Martina Černá

Kurzy řeckého tance: pondělí 6. září, pondělí 13. září, pondělí 20. září, pondělí 4. října, 
pondělí 11. října, pondělí 18. října vždy od 18 do 20 hod. 

Bližší informace T. Vintrová, tel.č. 602 258 971.

Netradiční kurzy, které letos v Šumperku pro-
běhnou již podeváté, odstartují v pondělí 6. září 
v 18 hodin v H-clubu v Rooseveltově ulici. Bě-
hem šesti dvouhodinových lekcí, z nichž každá 
přijde na třicet korun, proniknou jejich účastníci 
bez problémů do tajů řeckého tance. Věková hra-

nice navíc není nijak omezena a podmínkou není 
ani klasické „párování“, neboť jde o kolektivní 
tanec. Nově nabyté taneční umění poté mohou 
absolventi kurzu zúročit na Řecké zábavě, jejímž 
dějištěm bude v sobotu 23. října místní Dům kul-
tury.  -zk-

Jižních rytmů si budou moci po tři zářijové a tři říjnové večery užít všichni, kteří zavítají do šum-
perského H-clubu v Rooseveltově ulici. Podzimní netradiční taneční kurzy pořádá již několik let 

místní Řecká obec.

ŘEKOVÉ NAUČÍ JEJICH TANCI
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PŘÍZEMÍ RADNICE ZDOBÍ ZNOVUZROZENÁ VENUŠE

O tom, že antické bohyně mohou i v dnešní době zamotat hlavu obyčejným smrtelníkům, se ne-
dávno přesvědčili zaměstnanci šumperské radnice. Ta nechala v uplynulém půlroce opravit so-

chu, jež původně stávala v Sadech 1. máje a která byla považována za Pallas Athénu. Po usilovném 
pátrání jednoho z pracovníků oddělení kultury a vnějších vztahů se však ukázalo, že jde o řeckou 
bohyni lásky Afroditu. Téměř dva metry vysokou plastiku, jež prošla rukama pražských restaurá-
torů z ateliéru Houska & Douda, může obdivovat každý, kdo vstoupí do historické budovy radnice. 
Začátkem srpna totiž ozdobila středový prostor naproti vchodu u schodiště. Slavnostní „odhalení“ 
pak proběhlo o uplynulém víkendu.

„Postava antické bohyně se zvednutými pažemi 
v jakémsi symbolickém gestu byla považována za 
Pallas Athénu. Mimo jiné i proto, že její levá noha 
spočívala na helmě, jež byla atributem této bohy-
ně. Během restaurování se však objevily ur-
čité pochybnosti,“ říká Bohuslav Vondruška 
z oddělení kul- tury a vnějších 
vztahů. Právě on nakonec celou 
záhadu ko- lem božské 
„totožnosti“ roz-
louskl. Zjistil, že se 
jedná o řeckou 
bohyni lásky Afroditu, kon-
krétně o ko- pii tzv. Venuše 
z Capuy, jejíž originál od 
neznámého au- tora je uložen 
ve sbírkách Ne- ap o l s ké h o 
národního arche- ologického 
muzea v Itálii. „Přídomek 
capujská je o d v o z e n 
od místa, kde byla socha 
nalezena, tedy od italského 
města Capua,“ podotýká Von-
druška a vysvět- luje, že přilba 
pod levou nohou bohyně patří 
jejímu milenci, kterým byl 
bůh války Arés. „Paže jsou 
v takovém gestu, protože se 
soudí, že Afrodita držela Areův 
štít, v jehož refl exu se spatřovala,“ 
dodává.

Autorem sto de-
vadesát š e s t 
centi- me-
trů v y -

s o -

ké plastiky bohyně, která byla odlita ze zinku, je 
pravděpodobně vídeňský sochař Johann Rathausky, 
který v osmdesátých letech 19. století působil ve 
službách sobotínské rodiny Kleinů. Socha stávala 
původně v zámeckém parku na Třemešku, od konce 
padesátých let minulého století pak ve Smetanových 
sadech. Zde ji však mnohokrát poničili vandalové, 
takže byla nakonec uložena v dolnotemenické kap-
li.

„Znovuzrození“ se dočkala letos v ateliéru praž-
ských restaurátorů Ivana Housky a Petra Doudy. 
Ti sochu, jež měla ulomenou levou paži v rameni 
a pravou paži mírně zdeformovanou, nejprve otrys-
káním očistili od zbytků barev a koroze a poté se 
pustili do opravy jednotlivých defektů, upravili sok-
lík a základnu podložili nerezovým plechem. Vzhle-
dem k tomu, že se radnice rozhodla umístit plastiku 
do interiéru, restaurátoři navrhli nevracet se k pů-
vodnímu monochromnímu nátěru, jímž se upravují 
sochy určené do exteriéru, ale ponechat povrch so-
chy v barvě kovu. Ten jen lehce patinovali, zafi xovali 
včelím voskem rozpuštěným v technickém benzínu 
a rozleštili. Navzdory viditelným cínovým spojům je 
tak celkový výraz sochy přirozenější.

Podle dobové fotografi e byla Afrodita umístěna 
na kovovém, nízkém tvarovém soklíku, jenž stál na 
pískovcovém kvádru. Ten se ovšem nedochoval, 
takže město nechalo zhotovit nový z božanovského 
pískovce. Celkem přišlo zrestaurování sochy řecké 
bohyně městskou kasu na necelých dvě stě padesát 
tisíc korun. -zk-

◀ Sochu Venuše může obdivovat každý, kdo vstou-
pí do historické budovy radnice. Začátkem srpna 
totiž ozdobila středový prostor naproti vchodu 
u schodiště.  Foto: -zk-
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CESTA ŠUMPERSKÉ SCHOLY NA SEVER

„Ze zvláštní milosti, ano, z docela zvláštní příz-
ně a štědrosti se nám dostalo slunce tak požehnané-
ho, jakož i hojných mraků a mlh a duh i přepršek; 
pravím, ode všeho jsme viděli; pluli jsme arkádami 
duh a v noci jsme padli do mléčné mlhy, že jsme 
se tak tak ploužili troubíce a zvoníce na poplach, 
viděli jsme temena hor vznášet se nad bílé oblaky, 
paty skal uříznuté mračnou oblohou, jež klesala na 
vodu jako mokrý pytel, a pohoří mávající chocholy 
oblak, dýmající jako vulkány mlh, zamžené jako 
dech na průsvitném chalcedonu, nebesa ve vší slávě  
a šedivé moře… i zaplať bůh, dost toho bylo…“ 
 K. Čapek: Cesta na sever

Promiňte mi, že „zprávu“ o cestě Scholy od 
sv. Jana Křtitele ze Šumperka po krásných sever-
ských zemích začínám slovy Karla Čapka. Ale 
právě jeho dílo - a s ním Keltské pohádky a kníž-

ky Jiřího Barhoně, Marka Váchy, Svatopluka Ka-
ráska - nás provázelo během třinácti dní plných 
dojmů po tichém kraji, ve kterém je ke hvězdám 
tak blízko. 

Nebyla to tentokrát cesta jen plná zpívání, hlí-
daného času, strachu z pozdních příjezdů. Byla 
naplněna vnímáním a předáváním obyčejné 
blízkosti mezi fj ordy tak hluboce vstupujícími 
do tváře země a krajin srdcí. Byla to cesta, která 
jako vzácný dar nám  byla věnována, abychom 
si uvědomovali, že služba a oběť se proměňují 
v krásu. V nezvykle vyhřátých kostelech severu 
jsme vzpomínali na naše zpěvy na zmrzlých ků-
rech malých českých farností, v upřímné radosti 
posluchačů jsme zapomínali na námahu zkoušek 
a vyčerpání z pozdních zájezdových návratů.

Povzbuzení se nám dostalo hned po prvním 
koncertu ve Stockholmu, do kterého jsme do-

Šumperská Schola od 3. do 15. července 2010 ve Švédsku a Norsku

Cesta Scholy nebyla jen plná zpívání, ale byla naplněna poznáváním. V městečku Ørsta, kde Schola 
zpívala, je pohřben norský básník Anders Hovden. Foto: archiv
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Ípluli z gdaňského přístavu. Koncert pořádalo 
české velvyslanectví v kostele sv. Eugenie po 
katolické mši, při které jsme také zpívali. Missa 
brevis českého barokního skladatele Albericha 
Mazáka byla pro místní farníky překvapením. 
Norská a švédská hudba nemá ve svých dějinách 
hudebníky tak staré. Lidé jsou zvyklí poslouchat 
až hudbu romantickou.  Samotného koncertu se 
zúčastnil pan velvyslanec a apoštolský nuncius ve 
Švédsku. Jak milá byla jejich závěrečná slova! Pan 
biskup poděkoval: „Na začátku byly v chrámu 
dvě skupiny lidí - my jako účinkující a proti nám 
posluchači. Vnímal jsem, jak hudba nás všechny 
postupně spojuje do jednoho společenství. Velmi 
živě jsem cítil, jak mi dává křídla. A to je vaším 
úkolem - učit lidi mít křídla. Děkuji vám a pro-
sím, dělejte to i nadále“. Pan velvyslanec přišel za 
námi do šatny, a když jsme mu děkovali za pozvá-
ní a za to, že ve své funkci se nám tolik věnoval,  
s obrovskou skromností nám odpověděl: „Já jsem 
jen úředník, mně neděkujte. Naopak, já děkuji 
vám, protože vy jste těmi pravými vyslanci, vy 
jste přivezli kus něčeho krásného z naší země za 
hranice, vy jste dělali čest našemu národu.“ No, 
není to povzbuzení?

Druhý den jsme opustili Švédsko a uháněli jsme 
do krajin samých fossů (vodopádů). Voringfoss, 
Staindalfoss, Tvindefoss. A fj ordy! Čtvrtý den 
jsme přijeli do Bergenu a ani nebyl pořádně čas 
na vybalení, protože jsme zpívali na vietnamské 
podvečerní mši. Krátce po mši následoval kon-
cert v kryptě kostela sv. Pavla. Po koncertě jsme 
se příliš nezdržovali a rozběhli se po městě a po 
okolí. Bylo opravdu co vidět! A co jsme nestihli, 
zvládli jsme další den. Hlavně proslulý rybí trh. 
Nebylo snad nikoho, kdo by neochutnal nějakou 
z mořských příšer. V poledne jsme se vydali opět 
na cestu. Čekal nás dřevěný kostel v Hoppersta-
du s krátkým zpíváním mezi hřebeny hor a pod-
večerní výlet k ledovcovému splazu Bǿyabreen. 
Nejzdatnější borci vystoupali až k samému ledu. 
Ostatní se kochali tyrkysovou zelení jezera.

Šestý den našeho výletu jsme věnovali výletu 
k dalšímu z ledovcových splazů - Briksdalsbree-
nu. Jakoby pro náš sbor - tedy pro některé naše 
horské vůdce - neexistovaly cesty a oni je opět 
nacházeli, aby se dostali na sněhová pole. Únavu 
z výletu jsme museli překousnout, protože večer 

nás čekal další z koncertů. Tentokrát v půvabném 
městečku Ǿrsta. 

Bílý dřevěný kostelík evangelicko-lutheránské 
církve nás překvapil svou polohou v zeleni útul-
ného hřbitova a příjemně barevným  interiérem. 
Přestože se v něm nezpívalo  dobře, byli poslu-
chači nadšeni, protože ve farnosti žádný sbor ne-
mají. Koncert jsme uzavírali norskou písní Ned 
i vester soli glader (Když slunce zapadá), jejíž 
slova napsal norský básník Anders Hovden. Jaké 
bylo naše překvapení, když za námi po koncertu 
přišel jeden z posluchačů a ukázal nám na neda-
lekém náhrobku jméno právě tohoto autora. 

Další dny jsme se věnovali norské přírodě 
v okolí měst Ǻlesund a  Andalsnes, cestě po Orlí 
a Trolí soutěsce, vyhlídce z Dalsniby, výletu na 
kolech po pohoří Jotunsheimen, návštěvě skan-
zenu Nord Sel, ve kterém se natáčel fi lm Kristina 
Vavřincova podle románu asi nejznámější norské 
spisovatelky Sigrid Undsetové. 

Den desátý se nám opravdu vydařil. Překrás-
né počasí bdělo nad naším výletem v národním 
parku Rondane. Naše skupina horských myslivců 
vyrazila k nejvyšším vrcholům, další skupinka se 

Improvizované zpívání ve sloupovém kostele 
v Hopperstad Stavkyrkje.  Foto: archiv
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Na poslední prázdninový den, kterým je úte-
rý 31. srpna, připravila místní radnice speciální 
akci pro děti. Ty, které se budou chtít rozloučit 
s prázdninami na radniční věži, na ni budou 
moci v době od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 ho-
din vystoupat spolu se svým dospělým doprovo-

dem zdarma a děti, které jdou 1. září poprvé do 
školy, dostanou od průvodkyní sladké překva-
pení. Ta jsou připravena sice v dostatečném, ale 
přece jen omezeném množství, takže akce platí 
do rozebrání. Poslední výstup na radniční věž se 
v tento den uskuteční v 16.30 hodin. -red-

HUDEBNÍ CYKLUS CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ POKRAČUJE

NA RADIČNÍ VĚŽ 
VYSTOUPAJÍ DĚTI POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÝ DEN ZDARMA

vydala po úbočí hor a já se vydal k chatě Peera 
Gynta, u které jsme se zase všichni sešli. Kéž by 
naše horské chaty byly tak příjemné a čisté! Žasli 
jsme nad tou vší nádherou, která byla všude ko-
lem rozeseta.

Ráno jsme brzo vstali a přemístili se do Osla, 
kde nás v kostele St. Hallvard Kirke čekal posled-
ní koncert v moderním kostele s velmi originální 
architekturou. Jakoby zpívání nebylo dost, před 
další cestou jsme ještě zpívali venku - hlavně pro 

české emigrantky, velmi čiperné devadesátileté 
paní. Následoval nocleh v Sarpsborgu na norsko-
švédské hranici a po něm cesta domů, včetně pří-
jemného nočního trajektu. 

Mohl bych psát ještě dlouho o různých zážit-
cích, o lidech, které jsme poznali, o norské důvě-
řivosti, o nocích v chatkách pod drny. Já si však 
zase vezmu na pomoc pana Čapka a spolu s ním 
zvolám: „Bože, proč má člověk tak rád všechny 
národy, které poznal!“ Vít Rozehnal

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný 
Církevní rok v hudbě pokračuje i v nadcházejících 
měsících. V sezoně 2009/2010 jsme mohli sledovat 
vývoj církevní hudby během tzv. církevního roku. 
V poslechových večerech jsme se mohli seznámit 
s velkými díly skladatelů J.S. Bacha, C. Monteverdiho, 
G.F. Händela, W.A. Mozarta, A. Pärta, která bychom 
jen stěží mohli slyšet v šumperských koncertních 
prostorách. Nejde však jen o to díla vyslechnout, ale 
je možno se o jejich vzniku, historii, provedení a vý-
znamu pro církevní hudbu něco dozvědět.

Dějištěm pořadů je vždy první středu v měsíci od 
19 hodin zkušebna Scholy od svatého Jana Křtitele 
ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4. Vstup-
né je dobrovolné a večery jsou uzavřeny skleničkou 
vína v liturgických barvách. 

Předkládáme vám program na sezonu 2010- 2011 
a zároveň vás zveme na první poslechový večer, kte-
rý proběhne ve středu 1. září. Poslouchat budeme 
dílo českého barokního skladatele Jana Dismase 
Zelenky (1679-1745) Missa votiva v podání Le Col-
legium 1704 et le Collegium Vocale 1704. 

 Vít Rozehnal

Pořady v sezoně 2010-2011

1. září - Jan Dismas Zelenka: 
 Missa votiva (Záslibná mše)

6. října - Georg Friedrich Händel: 
 Israel in Egypt (Oratorium Izrael v Egyptě)

3. listopadu - Claudio Monteverdi: 
 A Mass of Thanksgiving (Mše k díkůvzdání) 

1. prosince - Johann Sebastian Bach: 
 Magnifi cat (Mariánský chvalozpěv)

5. ledna - Georg Philipp Telemann: 
 Christmas Oratorio (Vánoční oratorium)

2. února - Missa Mexicana (Mexická mše)
2. března - Ludwig van Beethoven: 

 Missa solemnis (Slavnostní mše)
6. dubna - Antonín Rejcha: 

 Reguiem (Mše za zemřelé)
4. května - František Ignác Tůma: 

 Stabat Mater (Kantáta Stála Matka)
1. června - Marc-Antoine Charpentier: 

 Te Deum (Bože, chválíme Tě)
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AKLASIKA VIVA VSTUPUJE DO DRUHÉ POLOVINY

Do své druhé poloviny vstupuje v září cyklus koncertů nazvaný Klasika Viva, který ve spolupráci se 
šumperským Domem kultury pořádá Agentura J+D Romana Janků. Zajímavý projekt se stal již ne-

dílnou součástí místního hudebního života, a veřejnost se tak i v nadcházejících měsících může těšit na 
řadu zajímavých koncertů. Redakce KŽŠ v této souvislosti požádala Romana Janků o krátký rozhovor.

▶ V září odstartuje druhá polovina cyklu Klasika Viva. 
Na koho se mohou milovníci klasické hudby těšit?

Pro příznivce koncertů Klasika Viva jsem připra-
vili čtyři lahůdkové večery. V úterý 14. září vystoupí 
v Šumperku Tre Fontane, což je soubor zobcových 
fl éten různých druhů, a představí se profesoři Pražské 
konzervatoře. Soubor v programu přednese skladby 
od 15. století až po současné autory. Můžeme se těšit 
na další večer tzv. poučené dobové interpretace.

26. října se uskuteční tradiční koncert k výročí za-
ložení samostatného státu, kdy se představí Moravská 
fi lharmonie Olomouc a houslista Václav Hudeček. 
23. listopadu pak přijal pozvání na koncert do našeho 
cyklu fenomenální klavírní virtuóz a laureát mnoha 
mezinárodních soutěží, jmenujme alespoň Pražské 
jaro, Ivo Kahánek. Program jeho vystoupení bude 
holdem skladatelům, od jejichž narození letos uply-
nulo dvě stě let - Robertu Schumannovi a Frydericku 
Chopinovi. A vánoční koncert se ponese ve znamení 
vokálního souboru Q - Vox, kteří přijedou do Šum-
perka především s moravskými a českými vánočními 
písněmi různých období.
▶Vraťme se k nadcházejícímu prvnímu koncertu. Mů-
žete přiblížit Tre Fontane?

Jak jsem již naznačil, soubor zobcových fl éten Tre 
Fontane je ansámblem profesorů Pražské konzerva-
toře. Na této nejstarší středoevropské konzervatoři 
se začala zobcová fl étna ofi ciálně vyučovat teprve 
před několika lety a je určitě zajímavé sledovat, kam 
se v současnosti tento nástroj interpretačně ubírá. 
Tre Fontane vystupují ve složení Julie Braná, Jakub 
Kdylíček a Marek Špelina. V programu zazní skladby 
ze staročeských kancionálů, barokních českých a ev-
ropských skladatelů a také autoři současní. Rozhodně 
by si příznivci tohoto nástroje neměli nechat koncert 
ujít.
 ▶ Říjen je již tradičně spojen s koncertem k výročí za-
ložení samostatného státu. Jaký program letos nabíd-
nete?

Jako tradičně přijede do Šumperka Moravská 
fi lharmonie Olomouc. Sólistou koncertu bude náš 

vynikající houslista Václav Hudeček. Milovníci jeho 
houslového umění jistě pookřejí při informaci, že 
mistr se představí v Koncertu pro housle a orchestr 
P. I. Čajkovského, což je jeden z nejhranějších houslo-
vých koncertů na světě. V úvodu koncertu zazní část 
Z českých luhů a hájů z cyklu Má vlast B. Smetany. 
Závěr koncertu pak bude patřit Dvořákově symfonii 
č. 8 „Anglické“. 
▶ V minulosti jste již dvakrát uspořádali ve spolupráci 
s Domem kultury i jeden koncert v rámci podzimního 
festivalu Blues Alive. Chystáte letos něco podobného? 

Letos nic takového nechystáme, dramaturgicky se 
nepodaří každý rok obě akce sladit. Je ovšem možné, 
že se to zdaří někdy v budoucnu. 
▶ Velký zájem je tradičně o koncerty v čase předvánoč-
ním. Prozradíte program letošního koncertování?

Vím, že předvánoční čas je svým způsobem spe-
cifi cký a my se vždy snažíme volit program tak, aby 
co nejvíce posluchače oslovil. Letos jsem pozvali vo-
kální soubor Q - Vox. Je to soubor čtyř zpěváků, kteří 
umějí zpívat nejen starou hudbu a vánoční písně, ale 
skvělým způsobem interpretují také hudbu popovou. 
Program pro předvánoční koncerty ještě dolaďujeme, 
ale mohu slíbit, že se objeví moravské a české koledy 
a vánoční písně různých období. 
 ▶  Jednotlivé ročníky Klasiky Viva dosud uzavíraly led-
nové koncerty. Letos tomu tak není. Proč?

V počátku projektu Klasika Viva jsme končili se-
zonu v první polovině ledna. Mým záměrem bylo 
nabídnout novoroční koncert. Nicméně po Vánocích 
je šumperské publikum přesyceno akcemi a pomalu 
se připravuje spíše na zimní sezonu, než by přišlo na 
koncert. Alespoň tak to bylo s návštěvností doposud. 
Dlouho jsem smysluplnost tohoto koncertu zvažoval. 
Konečně při spoluorganizování Šumperského Prelu-
dia bylo potřeba termíny sladit a případně si nechat 
i nějaký manévrovací prostor. Preludium začne v roce 
2011 v první polovině února, proto jsem se rozhodl 
více se věnovat přípravě tohoto festivalu a v lednu již 
nechat posluchače vydechnout.  Děkuji za rozhovor,

 Zuzana Kvapilová
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Y K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM: NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Náměstí Republiky je sevřeno ulicemi Jiří-
ho z Poděbrad a Langrovou. Od náměstí Míru 
k němu směřuje ulice Lužickosrbská, kdysi 
nazývaná Neutorgasse (Novobranská ulice). 
Ještě v první polovině 20. století sahala zástav-
ba Langrovy ulice, původně nazývané Pfl aster-
gasse (Dlážděná ulice), od dnešní pošty až do 
prostoru současného náměstí Republiky. Zde 
do ní ústila Baderplangasse (Lazebnická ulička) 
a o něco dále Hermanngasse, původně Hermes-
dorfergasse, česky Temenická ulice, jejíž starý 
název vyjadřoval její cíl, neboť od Nové brány 
do ní přímo směřovali lidé jdoucí do Temeni-
ce. Podíváme-li se do plánu města Šumperka 
z roku 1834, najdeme na něm parcelu dnešní-
ho náměstí Republiky zastavěnou domy kolem 
zmíněných ulic Pfl astergasse, Baderplangasse 
a Hermesdorfergasse.

Námi sledovaný prostor prodělal v minulosti 
řadu změn. Ve středověku byl předpolím měst-
ského opevnění a z obranných důvodů nebyl 
pravděpodobně zastavěn. Na místě dnešního 
polyfunkčního domu byly objeveny zbytky vod-

ní nádrže, součásti obranného systému města. 
Počátkem novověku, někdy v průběhu 16. sto-
letí, vznikalo pod Novou bránou předměstí ko-
lem cesty vedoucí do Temenice. Součástí nové 
zástavby se v 17. století stala i Hermesdorfer-
gasse, tehdy obývaná především šumperský-
mi pláteníky. Jakmile hradby ztratily obranný 
význam, začala se zástavba kolem města prs-
tencovitě rozrůstat a její součástí se stala také 
dnešní Langrova ulice, kde v 19. století bydleli 
drobní řemeslníci a obchodníci a lněné textilie 
zde zhotovovaly tři menší lnářské podniky.

Zásadní proměnou prošel prostor náměstí 
Republiky od poloviny padesátých let 20. století. 
Staré domy na nároží Langrovy a Sládkovy uli-
ce (někdejší Hermesdorfergasse) byly zbourány, 
stejně tak objekty podél Langrovy ulice, a na je-
jich místě v roce 1955 upraven prostor budoucího 
náměstí. Na parcely zbouraných domů v Langro-
vě ulici zasáhl také nově vyprojektovaný činžovní 
dům, který byl zprovozněn v roce 1958 a zamýš-
len jako pozadí pomníku Klementa Gottwalda. 
Nové náměstí, nazvané po prvním komunistic-

Gottwaldovo náměstí s pomníkem poúnorového prezidenta bylo za minulého režimu dějištěm mnoha 
komunistických manifestací.  Foto: sbírky VM Šumperk
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Po Sametové revoluci byla socha Klementa Gottwalda odstraněna a asfaltová plocha sloužila k parková-
ní. Letos se proměnila k nepoznání.  Foto: Z. Kvapilová
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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

kém prezidentovi, mělo být v Šumperku místem 
demonstrujícím vítězství nového společenského 
řádu. Na podzim v roce 1958 byla před zmíně-
ným činžovním domem, deklarujícím dodnes 
architekturu padesátých let, slavnostně odhalena 
Gottwaldova socha.

V pozdější době byly zbourány další objekty 
v okolí tehdejšího Gottwaldova náměstí, přede-
vším řada domů pod hradbami, kde bylo zřízeno 
parkoviště. Výstavbě nového sídliště ustoupila 
zástavba Sládkovy ulice, včetně domů v blízkos-
ti nového náměstí na nároží jmenované ulice 
a ulice Langrovy. I sama Sládkova ulice nebyla 
do projektu sídliště zahrnuta a zanikla. Malou 
změnu do vzhledu náměstí, nově pojmenované-
ho náměstí Republiky, přineslo odstranění sochy 
Klementa Gottwalda v lednu 1990.

Novou proměnou prochází náměstí Repub-
liky v současnosti. Po zprovoznění polyfunkč-
ního domu Palác Schönberg v říjnu 2008 dostal 
letos novou podobu vlastní prostor u domu 
zvaném „Rohlík“. Z. Doubravský

Náměstí Republiky 
prošlo zásadní proměnou

Nevzhledná asfaltová plocha náměstí Re-
publiky, známého mezi Šumperany stále jako 
„Gottwalďák“, vzala letos definitivně zasvé. 
V rámci revitalizace prošel prostor u domu 
zvaném „Rohlík“ zásadní proměnou. Autorem 
řešení je projektant Luděk Cekr, jenž vychá-

zel z architektonického návrhu architekta Ivo 
Skoumala, stavební realizace pak je dílem zá-
břežské firmy Ekozis, šumperská firma MUGO 
zahradnická zajistila výsadbu nové zeleně.

Tento prostor je limitován hned několika 
faktory. Kromě poměrně velké koncentrace 
pěších, kteří se pohybují po Langrově ulici 
směrem k „hokejce“, sídlišti či opačným smě-
rem k poště a do centra, bylo nutné respekto-
vat potřebu parkování. Zvolená varianta pojetí 
celého prostoru upřednostňuje chodce a řeší 
i propojení nově řešené autobusové zastávky 
při ulici J. z Poděbrad se schody ve svahu, které 
v blízké budoucnosti propojí nám. Republiky 
s Polskou ulici směrem k radnici. 

Část Langrovy ulice podél náměstí Repub-
liky směrem do centra města přetnul široký 
retardér, jenž zpomalí řidiče jedoucí směrem 
k poště. Zachovaný zůstal chodník podél 
domu na náměstí Republiky, který lemuje 
vzrostlá zeleň, jež tvoří přirozenou bariéru 
mezi parkovištěm a obytným domem. Parko-
viště bylo nově odvodněno, nechybí zde nové 
veřejné osvětlení a mobiliář. Na vlastní dláž-
děné parkoviště, které „rozbíjejí“ plochy se ze-
lení a ostrůvek se vzrostlým stromem, se vejde 
jednapadesát vozidel, tři stání jsou přitom vy-
hrazena pro zdravotně postižené osoby. Revi-
talizace náměstí Republiky přišla šumperskou 
radnici celkem na 4,447 milionu korun. Tato 
částka zahrnuje jak peníze na dopravní část, 
tak na zeleň.  -zk-
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ÍZÁJEM O LETOŠNÍ KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 
PŘEDČIL VŠECHNA OČEKÁVÁNÍ

Festival Klášterní hudební slavnosti Šumperk 
zahájil v neděli 11. července koncert souboru 
Clarinet Factory a Velkého klarinetového orches-
tru. Na pódiu se sešlo celkem čtrnáct klarinetistů, 
z toho tři basklarinety, a výsledek byl ohromující. 
Síla zvuku při vystoupení všech umělců dohro-
mady, barvy připomínající zvuk varhan a na-
konec repertoárová pestrost. To byly přednosti 
vystoupení Clarinet Factory a Velkého klarine-
tového orchestru, stejně jako nádherně znějící 
skladby starých mistrů, zvukové libůstky při vyu-
žívání akustiky klášterního kostela (dělení na ně-
kolik souborů) a také nabídka vlastních skladeb, 
které před několika týdny vydalo vydavatelství 
Supraphon. Koncert sice nebyl úplně vyprodán, 
nicméně všichni, kteří přišli, odcházeli nadšeni.

O týden později pokračoval festival koncer-
tem polských umělců. Vystoupil zde jeden z nej-
lepších polských varhaníků Waclaw Golonka 
a trumpetista Tomasz Slusarczyk. Výkony varha-
níka Golonky jsou šumperskému publiku známé 
a opět překvapil výběrem varhanního repertoá-
ru. Zakomponování skladeb polských autorů 
15. a 16. století bylo velice působivé, stejně jako 
skladby romantického skladatele M. Surzyňské-
ho. Velkým hudebním objevem bylo ovšem vy-
stoupení trumpetisty Tomasze Slusarczyka. Jeho 
neochvějný tón, krásně čisté a průsvitné výšky 
a mimořádný cit pro výběr skladeb, to vše bylo 
velkým hudebním zážitkem. Tento umělec patří 
do užší špičky evropských trumpetistů, o tom 
není pochyb. Posluchači si užili koncert nejen 
po hudební stránce, ale poprvé při varhanním 
koncertě také vizuálně. Hlediště bylo otočeno 
směrem k varhanám, takže bylo možné spatřit 
účinkující, krom toho působivá výzdoba celého 
kostela svíčkami dávala celému večeru nádech 
tajemna a zvláštnosti. Navíc byl téměř celý kostel 
zaplněn. 

Dlouho očekávaný koncert houslisty Jarosla-
va Svěceného v neděli 25. července byl naprosto 
vyprodán a ještě bylo mnoho zájemců, kteří stáli. 
Přesto nelitovali. Slyšeli nejen houslové mistrov-
ství Jaroslava Svěceného, ale dozvěděli se také 
mnoho zajímavého o evropských houslařích a je-
jich nástrojích. Jaroslav Svěcený měl s sebou pět 

Jaroslav Svěcený měl s sebou pět různých nástrojů, 
které postupně publiku představoval a zahrál na 
ně.  Foto: archiv

Na prvním festivalovém koncertu se v klášterním 
kostele sešlo celkem čtrnáct klarinetistů a výsledek 
byl ohromující.  Foto: -pk-
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různých nástrojů, které postupně publiku před-
stavoval a zahrál na ně. Zážitek to byl ohromný 
a velice neobvyklý.

Závěrečný koncert festivalu Klášterní hudební 
slavnosti Šumperk se nesl ve znamení barokního 
tance, barokních kostýmů, barokní hudby, prostě 
barokního divadla. Téměř do posledního místeč-
ka zaplněný koncertní sál bývalého klášterního 
kostela zhlédnul mimořádné představení. Mada-
me de Pompadour diváky provedla společenským 
životem na dvoře Ludvíka XV., který ještě vychá-
zel z tradic Krále Slunce - Ludvíka XIV. Během 
večera bylo možné sledovat nejen rekonstrukce 
několika zásadních tanců pro 16. a 17. století, 
ale slyšeli jsme dobovou instrumentální hudbu 
tohoto období a úryvky z oper a kantát. Taneční 
soubor Hartig se předvedl v neuvěřitelné kon-
dici. Všechny tance byly rekonstrukcemi, které 
připravila umělecká šéfk a souboru. Tanečníci se 
zaskvěli v plejádě rychlých krokových variací, ale 
také v pestrobarevných kostýmech. Všichni měli 
možnost vidět tanečníky v plném lesku. Závěr 
festivalu byl tedy honosnou a barevnou tečkou. 

Jako pořadatel musím být nadmíru spokojen, 
vždyť pouze zahajovací koncert nevyužil všechna 
připravená místa v sále. Další koncerty předčily 
očekávání v návštěvnosti a spokojenost návštěv-
níků dává naději, že koncerty v příštím ročníku 
poctí opět takto skvělou návštěvou.  R. Janků

Závěrečný koncert festivalu Klášterní hudební 
slavnosti Šumperk se nesl ve znamení barokního 
divadla. Téměř do posledního místečka zaplněný 
koncertní sál bývalého klášterního kostela zhléd-
nul mimořádné představení Madame de Pompa-
dour.  Foto: archiv
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Prohlídkové okruhy městem - Procházka ze 13. do 21. století, Kde žily čarodějnice a Zrození 
„Malé Vídně“ - probíhají v srpnu od pondělí do neděle vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 
v září od pondělí do neděle vždy od 9 do 15 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. 

Poslední prohlídka začíná dvě hodiny před koncem otevírací doby. 

Rozhledy z radniční věže probíhají v srpnu od pondělí do neděle vždy od 9 do 12 hod. a od 13 
do 17 hod., v září od pondělí do neděle vždy od 9 do 15 hod. Rozhled z věže každých 30 minut od 

stanoviště průvodců v suterénu  radnice, 
poslední prohlídka začíná půl hodiny před koncem otevírací doby. 

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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Středa 15. září od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Věra Špinarová
Celovečerní recitál stálice české poprockové scény. Věra Špinarová vystoupí s doprovodnou kapelou pod 
vedením Adama Pavlíka.  Vstupné 200, 230 a 250 Kč

Neděle 19. září od 10 hodin ve velkém sále DK
Pohádka na neděli: Čert a Káča
Účinkuje Naše Divadlo Praha - Eva Hrušková a Jan Přeučil. Diváky čeká veselé, ale i poučné představení na 
motivy známé pohádky o vdavkuchtivé Káče. Děti jen nesedí v hledišti, ale spolupracují s herci, zamýšlí se 
s nimi a stávají se součástí pohádky.  Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

Sobota 25. září od 12 hodin ve velkém sále DK
Šumperské Pomněnky
BG Nova, Skowronki z Kapelusza (Pl), A.M.Úlet, Goodfellas, Happy to Meet, NO A CO a další. Hlavní 
koncertní večer 6. ročníku multižánrové přehlídky (nejen) regionální tvorby se vzpomínkou na muzikanta 
Milana Žourka.  Vstupné 60 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 5. září
Zdena Strobachová/„Malba“
Výstava maleb, tvořených kombinovanou technikou akrylu, tempery a rudky či pastelu na papíře, autorky, 
známé pod jménem „Sidónie“.  

Od 8. září do 3. října
Alena Bílková/„Prameny světla“ (barevná grafi ka)
Výstava barevných grafi k jmenované autorky. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 8. září od 18 hodin za 
osobní účasti autorky. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií 
nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

▶ PŘIPRAVUJEME
22. října DŽEMFEST XI.:   
 Monkey Business, Nightwork, 
 Midi Lidi a další
26. října MORAVSKÁ FILHARMONIE
 OLOMOUC a Václav Hudeček

3. listopadu  SCREAMERS
12. listopadu SLET BUBENÍKŮ
18.-20. listopadu  BLUES ALIVE XV.: 
 Johnny Winter, No Blues, 
 Corey Harris a další
27. listopadu HOROVÁNÍ 2010

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
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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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A OSTRAVSKÁ POPROCKOVÁ KRÁLOVNA ZAVÍTÁ DO ŠUMPERKA

V polovině září nabídne Dům kultury Šumperk koncertní pořad, který ocení hudební fanoušci 
napříč generacemi. Ve středu 15. září vystoupí ve velkém sále stálice české poprockové scény 

Věra Špinarová za doprovodu Bandu Adama Pavlíka.

Věra Špinarová je jednou z nejlepších a nejvý-
raznějších osobností českého popu a rocku. Kromě 
mnoha ocenění v podobě zlatých a platinových 
desek patří mezi prvních pět nejprodávaněj-
ších českých interpretek za posledních deset let!
Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro tempe-
ramentní a vitální vystupování na koncertech 
patří mnoho let mezi nejžádanější zpěvačky 
v České a Slovenské republice. Její repertoár zdo-
bí celá řada původních hitů, například Mete-
or lásky, Music box, Bílá jawa 250, Raketou na 
Mars nebo Měj mě rád. Velkým šlágrem Věry 
Špinarové je také píseň Jednoho dne se vrá-
tíš, jejíž melodie je z fi lmu Tenkrát na západě.
„Věra Špinarová patří mezi výjimečné pěvecké 
osobnosti, o čemž svědčí například i to, že pravi-
delně vystupuje v programu největších českých 
festivalů. Prestižní záležitostí také bylo v roce 2007 
pozvání od Joe Cockera, který nemá nikdy na 
svých koncertech předskokany, aby Věra Špinaro-
vá hostovala na jeho ostravském koncertu,“ podo-
tkl dramaturg domu kultury Ondřej Polák.

V Šumperku Věra Špinarová zazpívá v dopro-
vodu kapely Adama Pavlíka, která hraje ve složení 
Petr Musálek (bicí), Ivo Šindel (kytara, klávesy, 
zpěv), Martin Sýkora (kytary, zpěv), Jiří Hrabov-
ský (basa, zpěv) a Adam Pavlík (klávesy, zpěv).

Začátek koncertu je o půl osmé večer. Vstupné 
stojí od 200 do 250 korun. Více informací a on-line 
rezervace vstupenek na www.dksumperk.cz. -ok-

GALERIE J. JÍLKA

Alena Bílková, „Prameny světla“      

Hledání pramenů naděje ve studánkách ryzí 
čistoty duše planoucí i do sebe uzavřené a v nich 
nalézání osvobodivě průzračného světla - to všech-
no sevřené častou kruhovou formou a soustředěné 
v jejím ohnisku - zřetelně vypovídá o povaze prá-

ce grafi čky Aleny Bílkové (1946) - a stejně i o ní 
samé.

Světlo jí není pouhým motivem, ale jádrem 
výpovědi. Zde všudypřítomné a vše rozhodující, 
grafi cké listy ovládá a je zároveň jejich formou 
i obsahem. I perforací matrice a její  výrazně plas-
tickou stopou, přenesenou slepotiskem do živé 

Stálice české poprockové scény Věra Špinarová vy-
stoupí v Šumperku v polovině září.  Foto: archiv
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Otkáně papíru a jistě i tou nejbělostnější osnovou 
velejemných barevných přechodů svou vůdčí roli 
umocněně násobí.

Citově podnícené hledání naděje kdesi v prazá-
kladní hlubinné čistotě snoubí se tu s krajní peč-
livostí tisků. Přirozeně ladí se střídmostí přísně 
asketickou, mimo jiné prověřenou v řemeslné zku-
šenosti původní sklářské profese. V bezprostřed-
ní návaznosti na soubor svobodně rozevlátých 
maleb Sidoniiných je podivuhodně řízenou náho-
dou, že oběma bylo sklo východiskem, a je proto 
spojovacím článkem, přestože se jejich další cesty 
tak zásadně liší.

Blízkým a ctěným mistrem byl Aleně Jiří John, 
podobně jako pro mnohé z nás. Jedna z vystave-
ných Slepých krajin je mu věnována. Jiná je poctou 
Exupérymu a dalším z blízkých osobností, na kte-
rých se shodneme, je Robinson Jeff ers. Zdaleka ne 
na tak opuštěném místě, a přece stranou, na samé 
hranici za Ústím nad Labem, se spolu se sochařem 
(a hvězdářem) Michaelem Bílkem brzy po studiích 
natrvalo usadili. I v tom si dobře rozumíme, příro-
da ve své podstatě posvátná je i nám nepostrada-
telným zdrojem. 

Krajinou lidmi zraňovanou trápila se Alena před 
lety; na severozápadě Čech si ji užívala bohatě. 
Nyní se přiklání k její panenské podobě. K naději 
v ní spolehlivě ukryté a svému znesvěcení odolá-

vající. Potkává se v tom stejně dobře s Evou Brod-
skou jako s Pavlem Sukdolákem a s mnoha dalšími 
z dlouhé řady kmenových autorů Jílkovy Galerie.

Skvěle vyvážená výstava velkoplošných tisků 
jemně barevných grafi ckých listů, zahájená za au-
torčiny účasti ve středu 8. září, potrvá do neděle 
3.října 2010. Přijměte pozvání a určitě přijďte!  
 Miroslav Koval 

Datum Titul Skupina Čas Cena 

So 18.9.  Eskymo je Welzl!  Premiéra, VK   19.30 220 Kč
So 25.9.  Eskymo je Welzl!   B, X, VK  19.30 130 Kč
St 29.9.  Eskymo je Welzl!   A, X, VK  19.30 130 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 

V letošní sezoně se diváci budou setkávat 
s pěti novými tvářemi  hereckého souboru. 
V dívčí části je soubor posílen o Markétu Ka-
lužíkovou a Vendulu Novákovou, v mužské 

části pak o Ondřeje  Bretta, Matěje Kašíka 
a Tomáše Krejčího. V příštích číslech Kultur-
ního života je čtenářům podrobně představí-
me. -vz-

SOUBOR OBOHATILY NOVÉ TVÁŘE

DIVADLO

Z cyklu Rosa - Duše, 1997, kombinovaná techni-
ka, 249 x 247 mm 
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Šumperské divadlo vstoupí v září do jubilejní 
šedesáté sezony. Během ní nabídne pět premié-
rových titulů. Hned v září startují dvě pohádky, 
jedna z nich vypráví příběh nešikovného vlka, 
který stále nemůže dohonit Červenou Karkulku 
a druhá představuje tři tučňáky, kteří se ocitnou 
na Noemově arše. Třetí zářijovou premiérou bude 
premiéra hry Eskymo je Welzl!, přinášející obraz 
slavného zábřežského rodáka.

Na konci října přijede do Divadla Šumperk fa-
lešný Revizor a v listopadu se v drsné irské komedii 
uvede Hrdina západu. První premiérou roku 2011 
bude renesanční komedie Calandriada a posledním 
titulem sezony jedno z nejhranějších severských dra-
mat Nora. Společným jmenovatelem her pro sezonu 
2010-2011 je hrdina, který svou výjimečností a ně-
kdy i směšností odhaluje pravou tvář společnosti, ve 
které se pohybuje.

První sezona
Přestože první zprávy o divadelních produkcích 

v Šumperku jsou z let 1628-1669, kdy hráli měšťané 
během velikonočního týdne ve velkém sále radnice 

pašijové hry, současná scéna funguje od roku 1951. 
Tehdy byla ustanovena šumperská pobočka Kraj-
ského divadla Olomouc, která se 1. ledna 1952 osa-
mostatnila a soubor začal vystupovat pod hlavičkou 
Krajské oblastní divadlo Šumperk. 

První premiérou byla Ostrovského komedie Vý-
nosné místo a druhá část souboru o pár dní později 
představila Jiráskovu Vojnarku. V první sezoně divá-
ci ještě viděli například Kornejčukův Kalinový háj, 
Tylovu hru Jiříkovo vidění, Molierova Misantropa 
a další. Celkem bylo v sezoně 1951-1952 uvedeno 
dvanáct premiér. Nejčastěji je režírovali J. Šotola 
a V. Jirousek, jenž byl i prvním uměleckým ředitelem 
divadla. Od té doby připravilo šumperské divadlo 
522 premiér.  

Za připomenutí stojí i říjnové výročí - 8. října 
uplyne deset let od první premiéry po znovuotevření 
divadla po ničivém požáru. Jaromír Janeček tehdy 
nastudoval Stroupežnického Naše furianty.

Oslavy historie Divadla Šumperk jsou plánovány 
na začátek sezony 2011/2012. Pátého září příštího 
roku totiž uplyne šedesát let od první premiéry. 

 Ondřej Elbel, dramaturg

SEZONA 2010/2011 
Martin Františák: Eskymo je Welzl!  Režie: Martin Františák  Premiéra 18.9. 2010
N.V. Gogol: Revizor  Režie: Ondřej Elbel  Premiéra 30.10. 2010
J.M. Synge: Hrdina západu  Režie: Jan Novák  Premiéra 18.12. 2010
Bernardo Dovizi da Bibbiena: Calandriada  Režie: Zoja Mikotová  Premiéra 19.2. 2011
Henrik Ibsen: Domeček pro panenky (Nora)  Režie: Ondřej Elbel  Premiéra 9.4. 2011

POHÁDKY
Jiří Hájek: V hlavní roli Vlk  Režie: Jiří Hájek
Ulrich Hub: Tučňáci na arše  Režie: Ondřej Elbel

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

Pět večerních inscenací a dvě pohádky připra-
vilo na nadcházející sezonu 2010/2011 šumper-
ské divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět 
využít zvýhodněného předplatného. Na vrátnici 
divadla a v Regionálním a městském informač-
ním centru jsou k dispozici brožury, které obsa-
hují 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 čís-
lech 583 214 062 nebo 583 283 366, H. Pokorná 
a V. Zetochová nebo e-mailem na adrese info@
divadlosumperk.cz. -red-
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APRVNÍ PREMIÉRA SEZONY 
JE INSPIROVÁNA OSUDY SLAVNÉHO ZÁBŘEŽSKÉHO RODÁKA

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 Pa-
vel Eisner, ale práci nedokončil, později dílo dotáhli 
do konce novináři Bedřich Golombek a Edvard Va-

lenta. Kniha Třicet let na zlatém severu měla nesmír-
ný úspěch i v zahraničí, dokonce vzniklo podezření, 
že žádný Eskymo Welzl neexistuje a autorem je ve 
skutečnosti Karel Čapek, který napsal k zahranič-
nímu 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 připravil jeden 
z nejvýraznějších režisérů mladší generace Martin 
Františák. Premiéra se odehraje v sobotu 18. září 
v 19.30 hodin.

Martin Františák: Narozen ve Valašském Me-
ziříčí v roce 1974. Vystudoval JAMU pod vedením  
Arnošta Goldfl ama. Působil v brněnském divadle 
Polárka, nyní je uměleckým šéfem a režisérem v Di-
vadle Petra Bezruče v Ostravě. -oe-

Inscenaci Eskymo je Welzl! připravil jeden z nejvý-
raznějších režisérů mladší generace Martin Franti-
šák.  Foto: archiv

Divadlo Šumperk pořádá
Šansony pro zaplavené oblasti

ve středu 22. září v 19.30 hodin v Divadle Šumperk
Výtěžek z představení Večer šansonů bude zaslán na pomoc postiženým  v povodňové oblasti.

Šansony zazpívají Olga Kaštická, Petr Král a Jiří Bartoň, na klavír bude doprovázet Zdeněk Dočekal.
Vstupné 100 Kč

VÝSTAVA PŘIBLÍŽÍ 
DOBRODRUŽNÉ PUTOVÁNÍ WELZLOVÝCH NÁSLEDOVNÍKŮ

Výstavní sezonu v divadle zahájí projekt nazvaný Cestovatelé - následovníci Welzla. Fotografi e 
z cest dalekých i blízkých představí moderní obdobu dobrodružného putování Eskyma Welzla.

Výstavu tvoří výběr z fotografi í devíti následovní-
ků zábřežského rodáka. Tito moderní světoběžníci, 
žijící v našem regionu, nám přiblíží své cesty za dob-
rodružstvím a poznáním velkoformátovými fotogra-
fi emi, zobrazujícími buď krásy přírody či atmosféru 
života domorodých obyvatel. Všichni z nich se roz-
hodli pro putování po světě v duchu welzlovské tradi-

ce, tedy bez pomoci a zajištění cestovních kanceláří. 
Fotografi e jsou vybraným torzem rozsáhlé výstavy, 

kterou v únoru loňského roku uspořádala Základní 
umělecká škola Zábřeh a Zábřežská kulturní pod zá-
štitou Města  Zábřehu. Doufáme, že výstava, zahájená 
v den premiéry 18. září, navodí a dotvoří  atmosféru 
hry. Srdečně zveme! -vz-
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Výstavní síň
▶ Usnadňovaly práci, zpříjemňovaly volný čas
Romantiku staré techniky představuje výstava, 
na níž si uvědomíme, že i technika má svoji his-
torii a s ní spojené kouzlo zašlých časů. Výstava 
trvá do 26. září.

Rytířský sál
▶ Léčivé rostliny, aneb Není bylina, aby na něco 
nebyla
Návštěvníci se dovědí, jak se léčivé rostliny po-
užívaly 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 dalších 
nápaditých pokrývek hlavy bude zahájena během 
Dětského dne 28. srpna v sobotu ve 14 hodin. 
Návštěvníky s pokrývkou hlavy čeká v tento den  
sladká odměna. Výstava potrvá do 28. listopadu.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem - zcela automa-
tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Galerie Šumperska 
▶ Cesta do pravěku
Nejzajímavější nálezy z našeho regionu od star-
ší doby kamenné až po období Keltů a Římanů 
nabízí výstava, na níž je možné vyzkoušet si tech-
niku mletí obilí, tkaní nebo vrtání do kamene. 
Výstava trvá do 29. srpna.
▶ BLAZE.CZ
Více než 25 Blažených představí svoji tvůrčí ma-
gii v různých médiích tvorby - malbě, prostorové 

tvorbě, fotografi i, multimédiích a akcích. Blaže-
ným jde především o podporu tvůrčích procesů, 
komunikaci mezi umělci a podporu prezentace 
umění. Vernisáž výstavy se uskuteční 10. září 
v 18 hodin. Výstava potrvá do 7. listopadu. 

Pavlínin dvůr - nádvoří
▶ Dětský den s kloboukem, čapkou nebo kšil-
tíkem
V sobotu 28. srpna ve 14 hodin v prostorách Pav-
línina dvora. Vstupné: 40 Kč dospělí, děti zdar-
ma
▶ Akce v klášterním kostele: 7.9. Varhanní kon-
cert - Gymnázium Šumperk, 17.9. - Imatrikulace 
studentů VŠB - MÚ Šumperk
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevře-
no 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 Ga-
lerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 ho-
din, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Zábřeh
▶ Poezie dřeva
Výstava předmětů ze dřeva, které zapůjčili obča-
né z mikroregionu Zábřežska. Prezentovány jsou 
například dřevěné plastiky, intarzované obrazy, 
samorosty, drobné šperky, košíkářské výrobky 
a další. Výstava trvá do 28. srpna.
 ▶ Václav Nasvětil - s paletou v přírodě
V. Nasvětil - krajinář, malíř loveckých zátiší a vý-
jevů ze života zvěře. Vernisáž se koná v pátek 
3. září v 18 hodin. Výstava potrvá do 17. listo-
padu.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
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.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
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▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové 
soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní vý-
stavou roku 2005! 
▶ Významní rodáci města Mohelnice
Výstava prezentuje životní osudy osobností, kte-
ré se narodily v Mohelnici a vynikly v různých 
profesních oblastech v období od 16. do 20. sto-
letí. Výstava trvá do 2. října.
▶ Přednáška Významní rodáci města Mohel-
nice - 15. září v 17 hodin. Doplňující přednáška 
k výstavě Významní rodáci města Mohelnice při-
nese informace o dalších osobnostech spjatých  
s dějinami města Mohelnice. Přednáší Zbyněk 
Žouželka.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
perk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13-16 hod.

Loštice
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které 
proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-
kladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-
para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 
Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně 
tragického osudu místní židovské komunity.

Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.los-
tice@ 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 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 - makrofotografi e J. Patuchy 
Výstava, která trvá do 31. srpna, je součástí pro-
hlídky zámku.
▶ Sokolníci na zámku Úsově
V sobotu 4. září v době od 14 do 17 hodin bu-
dou na zámeckém nádvoří k vidění sokolníci 
se svými dravci. Rozlety dravců proběhnou od 
15 do 16 hod. Zámek bude otevřen až do 17 ho-
din. Pořádají Vlastivědné muzeum v Šumperku 
a Českomoravská myslivecká jednota - Klub so-
kolníků Olomouc.
Informace: V  srpnu jsou zámek a Lovecko-les-
nické muzeum spolu s Galerií Lubomíra Barto-
še v Úsově přístupné od úterý do neděle od 9 do 
17.30 hodin, v září pak od úterý do neděle a ve 
svátek v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 
16.00 hod. 

Otevírací doba ve Dnech evropského dědictví - 11. září (sobota)
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-16 hodin * Klášterní kostel 9-16 hodin 

* Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově 9-12, 13-16 hodin 
* Památník A. Kašpara v Lošticích, Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice 9-12,13-16 hodin

Otevírací doba v Den české státnosti - 28. září (úterý)
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin * Klášterní kostel 10-14 hodin 

* Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově 9-12, 13-16 hodin 
* Památník A. Kašpara v Lošticích, Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice 9-12 hodin

 
Na všech zařízeních Muzea v Šumperku budou v oba dny  (11.9. a 28.9.) vstupy zdarma 
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ČAPKOU NEBO KŠILTÍKEM

Zajímavou akci pro rodiny s dětmi akci nazvanou Den v muzeu připravili začátkem srpna šum-
perští muzejníci. Na děti, které ve středu 4. srpna do místního muzea zamířily, čekaly hry, 

soutěže a různé kvizy v rámci výstav Cesta do pravěku, Pomáhaly lidem, zpříjemňovaly volný čas 
a Léčivé rostliny, aneb Není bylina, aby na něco nebyla. Příležitosti ověřit si své znalosti a doved-
nosti přitom využilo na čtyři sta návštěvníků. Obdobnou akci navíc chtějí muzejníci uspořádat 
v závěru srpna.

„Dětský den s kloboukem, čapkou nebo jinou 
nápaditou pokrývkou hlavy je určen všem, kteří 
mají rádi zábavu a legraci,“ říká tisková mluvčí 
muzea Miluše Berková. Současně prozrazuje, že 
na příchozí čeká v sobotu 28. srpna od 14 hodin 
například šest ran do klobouku, hod kloboukem 
na cíl, překvapení v klobouku a také trocha pouče-
ní na výstavě nazvané Nechte na hlavě, která bude 
v tento den zahájena v Hollarově galerii. „Honem 
na mamuta nebo experimentální archeologií se 
budeme naopak loučit s výstavou Cesta do pravě-
ku. Ta skončí v neděli 29. srpna,“ dodává Berková 
a připomíná, že akce proběhne v prostorách Pavlí-
nina dvora za každého počasí. -zk-

Na děti, které zamířily ve středu 4. srpna do míst-
ního muzea, čekaly hry, soutěže a různé kvizy.  
 Foto: archiv VM

BLAŽENÍ SE PŘEDSTAVÍ V GALERII ŠUMPERSKA

Výtvarná skupina BLAZE.CZ prezentuje svůj dlouhodobý projekt „Blaze“ po celé České repub-
lice. Nyní bude hostovat v Galerii Šumperska a nabídne divákům jak malby, kresby, fotografi e, 

prostorové instalace a videoart od mnoha umělců, tak i živá hudební, multimediální vystoupení 
a performance na vernisáži. Ta proběhne v pátek 10. září v 18 hodin a vystoupí na ní Signal 4 (ra-
diojockeys), Vít Kraus „2000 bit“ a Pomalý posun.

Výstavy skupiny BLAZE.CZ mají vždy pest-
rý a široký záběr zvolených technik a médií pro 
zpracování daného tématu. Nyní je téma v soula-
du s názvem skupiny „Blaze“, je tedy dán prostor 
všem zúčastněným autorům se k tomuto tématu 
vyjádřit jakoukoliv výtvarnou řečí. 

BLAZE.CZ spojuje mladé umělce, studen-
ty a absolventy několika vysokých škol, kteří se 
věnují různým médiím tvorby (malba, kresba, 
prostorová tvorba, fotografi e, multimedia, video, 
akce). Přizváni byli také pedagogové různých vy-
sokých škol, například prof. Peter Rónai, Stani-
slav Filip či Petr Lysáček.

BLAZE.CZ má účel především v setkávání, 
konfrontaci a prezentaci tvorby tvůrců z různých 

regionů. Za poslední dva roky trvání Blaze se 
podařilo zapojit autory z téměř celé ČR. Skupi-
na vystavovala v Praze, Brně, Olomouci, Jihlavě, 
Zlíně i Telči. 

V Šumperku budou vystavovat ATOM (Anna 
Dorušková-Ronovská a Tomáš Ronovský), Kate-
řina Burgertová, Čert a káča (Kateřina Kudělová 
a Petr Horák), De Ardoise, Vendulka Chalánko-
vá, Radana Chocholoušová, Petr Holub, Jan Kar-
píšek, Ladislav Václav Kouba, Vít Kraus, Daniela 
Mikulášková, Jana Podzemná, Vendula Rulcová, 
Patrik Sedlaczek, Václav Skácel, Aneta Souku-
pová a Josef Daněk, Jan Symon, Jana Tichotová, 
Kateřina Tmějová a Ivana Vičanová. 
 Anna Ronovská
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AMUZEUM SE CHYSTÁ NA DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Vždy v září, tentokrát je to v době od desátého 
do devatenáctého, organizuje Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska Dny evropské-
ho dědictví - Dny otevřených dveří památek. Je 
to rozsáhlý celoevropský projekt, který chce upo-
zornit na kulturní odkaz našich předků a v tento 
den umožnit vstupy i do jinak často nepřístupných  
prostor našich památek. Od roku 1991, kdy se brá-
ny památek v duchu této myšlenky otevřely popr-

vé, je každoročně  vyhlašováno ústřední téma, kte-
rým se v tomto roce stala „Duše památek“. 

Národní zahájení Dnů evropského dědictví 
bude tentokrát v Příboře, a to 10. září. V Olo-
mouckém kraji zpřístupníme památky zdarma 
v sobotu 11. září. Pracovníci muzeí v Šumperku, 
Zábřehu, Mohelnici, v Památníku Adolfa Kašpara 
v Lošticích a Lovecko-lesnického  muzea na zám-
ku v Úsově se těší na vaši návštěvu.

VYCHÁZÍ ŠESTADEVADESÁTÝ SVAZEK SEVERNÍ MORAVY

Jako výhodu vlastivědných sborníků obecně vidím v jejich možnosti nabídnout čtenáři pestrou 
škálu prací nejrůznějšího charakteru od  historických sond přes zajímavosti, zprávy až po recen-

ze. Obsahová pestrost se projevuje také ve formě, kterou autor použije. Od analýzy, odlehčeného 
vyprávění až k dialogu. Vše je ve sborníku dovoleno. Tak si vybere laik i odborník, vlastivědec i umě-
lec, student i profesor. Všechny tyto výhody najdete i v 96. svazku Severní Moravy, který se brzy 
objeví mezi novými muzejními tituly.

Z článků opravdu záslužná je práce Ivany Ta-
kácsové, Slovenky, absolventky UP v Olomouci 
žijící v Norsku, která zpracovala a doslova na 
světlo vynesla osobnost a tvorbu Franze Urbana, 
malíře a grafi ka evropského formátu pocháze-

jícího z Frankštátu (Nový Malín). F. Urban byl 
uznávaným, ale u nás po 2. světové válce málo 
známým umělcem, protože patřil mezi sudeto-
německé malíře tvořící mezi dvěma světovými 
válkami. Po válce žil v Německu, kde také v roce 
1959 v Tutzingu zemřel.

Ze zajímavostí bych upřednostnila rozhovor  
Dagmar Tempírové-Kotrlé s jedním z nejvý-
znamnějších zábřežských rodáků prof. dr. Lu-Franz Urban.

Dr. Luboš Kohoutek, světoznámý astronom, s cho-
tí Christine.
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A bošem Kohoutkem, mezinárodně uznávaným 
astronomem. Tak se setkáváme s touto mimořád-
nou osobností, jedním z mála posrpnových emi-

grantů, které musel i tehdejší normalizační režim 
uznat, poprvé i na stránkách Severní Moravy.

K největší společensko-kulturní události loň-
ského roku v Šumperku, k výstavě soch světově 
proslulé kanadské sochařky českého původu Ley 
Vivotové, se Miluše Berková vrací ve zprávách, 
kde se mimo jiné dočtete o nedožitých 90. naro-
zeninách Bohumila Šuly, dále o nákupně léčivých 
rostlin v Šumperku i o bohaté činnosti Vlastivěd-
ného muzea v Šumperku v roce 2009.

Devadesát šest stran pestrého čtení pro všech-
ny zakoupíte za 45 Kč od 1. září v Muzeu Šumperk 
i na jeho pobočkách. -mb-

Pomník dozorce fi nanční stráže Josefa Navrátila ve 
Vrchní Orlici.

Erb Petřvaldských z Petřvaldu.

H. Šilberský: Ilustrace k Bájím a pověstem s erbem 
pánů z Bouzova z roku 1944. Lea Vivotová na vernisáži v Galerii Šumperska.
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Půjčovní doba v srpnu

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna 

na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

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

RADEK OREL PŘEDSTAVÍ V KNIHOVNĚ 
SNÍMKY MEZI REPORTÁŽÍ A DOKUMENTEM

Od 16. září do 3. listopadu bude v Městské 
knihovně k vidění fotografi cká výstava nazvaná 
Mezi reportáží a dokumentem. Autor vystavova-
ných prací, výtvarník a amatérský fotograf Radek 
Orel, touto prezentací bilancuje výsledky svých „ne-
jenreportáží“ z let 2009-2010.

„Reportáž beru jako jakousi kostru, strukturu, na 
kterou se čas od času podaří zavěsit i něco navíc,“ 
říká o svém koníčku Radek Orel, podle něhož re-
portážní způsob záznamu drží fotografujícího tak-
zvaně při zemi, nutí jej vyjadřovat se sice dost popis-
ně, zároveň však vede k přehledné výstavbě obrazu, 
k přehledné kompozici. „Klade také nároky na foto-
grafovu schopnost předvídat. Pokud se podaří všem 
těmto nárokům dostát, je to dobře, vše ostatní pak 
víceméně přichází samo,“ dodává.

Radek Orel se přímo nehlásí k žádné fotografi cké 
„škole“ nebo vzoru. „Tvorbu českých i slovenských  Foto: R. Orel
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reportérů a dokumentaristů znám poměrně dobře, 
beru si ode všech a ode všeho trochu. Občas mám 
potřebu vyzkoušet si tematiku, kterou už někdo 
přede mnou zpracovával, v mezích možností si však 
témata hledám sám,“ prozrazuje Orel. 

Téměř pět desítek barevných fotografi í, soustře-

děných v Městské knihovně, představuje výběr 
z akcí, jichž se autor účastnil jako volný fotograf. 
Fotografi e jsou rozčleněny do reportážně-doku-
mentaristických, částečně i chronologicky řazených 
cyklů. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 16. září 
v 17 hodin. -zd-

VILA DORIS

Středa 1. září - čtvrtek 30. září od pondělí do pátku 
vždy od 8 do 12 hodin na „K“
Výstava „Afghánistán a Gruzie“
Zveme školy a školská zařízení, ale i širokou ve-
řejnost na výstavu „Afghánistán a Gruzie“, kterou 
nám zapůjčila obecně prospěšná společnost Člověk 
v tísni a Husova knihovna v Modřanech. Výstava je 
souborem 30 fotografi í, které zachycují život v Af-
ghánistánu a Gruzii. Informace Sylvie Marková, 
tel. č. 583 285 943, 737 384 948, markova@doris.cz.

Úterý 7. září od 8.30 do 12.30 hod. a od 14 do 17 hod. 
na „K“
Putování za zdravím
Prezentačně propagační akce podporující zdra-
vý životní styl; stanoviště ze soutěžemi, hrami 
a tvořením pro děti. Informace Eva Pšenčíková, 
tel. č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.
cz.  Vstupné 5 Kč

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

Od 13. září každé pondělí od 15 do 18 hodin v MC 
na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dět-
mi.  Vstupné 40 Kč

Úterý 14. září od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz multimédia
Vždy úterý + čtvrtek. Program: tvorba elektronické 
prezentace, úprava obrázků a fotografi í, přenos z fo-
tografi ckého přístroje na počítač, tvorba a úprava 
zvukové nahrávky, využití zdrojů zvukové nahráv-
ky z CD, DVD, internetu, natočení videa digitální 

kamerou, zpracování videa. Informace Bronislav 
Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 6100 31, vavrusa@
doris.cz.  Cena 1300 Kč

Úterý 14. září od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“ 
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Od 15. září každou středa od 10 do 11 hodin v MC 
na „K“
Cvičení pro ženy - bodybuilding
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Od 15. září každou středu od 15 do 18 hodin v MC 
na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dět-
mi.  Vstupné 40 Kč

Pátek 17. září od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dět-
mi.  Vstupné 40 Kč

Pátek 17. září od 19.30 hodin z náměstí Míru
Uličkami s lampičkami
Start mezi 19.30 a 20.00 hodin z náměstí Míru (od 
radnice), večerní putování městem pro rodiče s dětmi, 
startovné 5 Kč/osoba, s sebou lampióny nebo lampič-
ky. Informace Zuzana Vavrušová, tel. č.  583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
 Startovné 5 Kč/osoba

Pondělí 20. září od 8.30 do 13.30 hodin v učebně 
v 1. patře na „K“
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ISSeminář na téma: „Chraň si svůj hlas“ aneb „Jak 
předejít hlasové indispozici“
Lektoka Barbora Polívková se zaměří na: dech 
a jeho fyziologie - rytmus a frázování - neverbální 
komunikace - verbální komunikace; hlavním cílem 
tohoto programu je nabídnout pedagogům pro-
střednictvím zážitkových technik cestu, jak efektiv-
ně zacházet s hlasem a šetřit si jej a jak dál rozvíjet 
své veřejné vystupování. Dílčími cíli tohoto progra-
mu je: uvědomit si důležitost dechu, jeho fyziologie 
a způsobů, kterými správné používání dechu napo-
máhá k překonání stresu - pochopit význam rytmu 
pro mluvenou řeč, osvojit si schopnost frázovat, pra-
covat s artikulací, intonací a dynamikou projevu - 
pochopit, jak důležité je používat neverbální komu-
nikaci tak, aby byla v souladu s komunikací verbální 

- osvojit si techniky vedoucí k péči o hlas a způsoby, 
jak si hlas šetřit. Poznámka: počet míst je omezen na 
10 účastníků. Přihlášky do 17.9. 2010 na naši adresu; 
dosud jsou volná místa! Informace Sylvie Marková, 
tel.č. 583 285 943, 737 384 948, markova@doris.cz. 
 Cena 450 Kč

Pondělí 20. září od 14.30 do 16.30 hodin v učebně 
v 1. patře na „K“
„Drumben - originální rytmický nástroj k bub-
nování, okrase a posezení“
Zveme všechny zájemce z řad dospělých i mládeže 
na seminář, který povede lektor Zdeněk Roller. Ten 
se zaměří na: seznámení s drumbenem, seznámení 
se základní uživatelskou metodikou, ukázky základ-
ních výtvarných technik, pomocí nichž lze drum-

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

„NOTEČKY“

ve čtvrtek 30. září v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Setkání s hercem Ladislavem Lakomým, 

večer bude věnovaný poezii O. Mikuláška a J. Skácela.
Svůj nezaměnitelný hlas a češtinu propůjčil francouzské fi lmové hvězdě Alainovi Delonovi, 

divadelním a fi lmovým rolím. Umí však mnohem víc - oživit básně. 
Ladislav Lakomý (* 14. listopadu 1931 v Náměšti na Hané) je český herec a divadelní pedagog, 
jenž svůj profesionální herecký život strávil v Brně. Od roku 1956 byl angažován v Divadle bratří 

Mrštíků, kde hrál devět let, od roku 1965 byl členem činohry Národního divadla v Brně, v roce 1991 
odešel do penze, na scéně brněnského Národního divadla ale vystupoval nadále pohostinsky. 
Lakomého výhradní spojení s Brnem a také jeho vyloučení z Komunistické strany po roce 1968 

vyústilo v poměrně málo početnou a ještě méně významnou participaci ve fi lmu i televizi. Na svém 
kontě má sice desítky natočených titulů, nikdy ale nehrál větší roli.

Neméně významná je jeho práce pro rozhlas, rád a řadu let se věnuje také uměleckému přednesu 
a recitaci. Na svém kontě má i stovky titulů v dabingu, svůj hlas například propůjčil francouzským 
hvězdám, jako byli Jean Marais a Alain Delon nebo německý herec Horst Buchholz. V roce 1998 

získal za celoživotní mistrovství v dabingu Cenu Františka Filipovského. V České televizi zaujal též 
jeho civilní projev v dokumentárním seriálu o Poutních místech v Čechách a na Moravě, který uváděl 

společně s Josefem Somrem.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, Irea, s.r.o., DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, 

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

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

práce - Nový Malín, Penzion LEOŠ HALTMAR - Ramzová, www.haltmar.cz.
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Sobota 5. září od 9 do 17 hodin na náměstíčku před 
kostelem v Novém Malíně
Ukázka a výuka řemesel, vystoupení tanečního 
kroužku Tornádo Vstup volný

Pátek 18. září od 13.30 do 17 hodin na střelnici pod 
Bludovským kopcem
Střelecké odpoledne
Pro děti od 8 let, střelba ze vzduchovky, hod graná-
tem, občerstvení, ceny. Odvoz účastníků od 1. ZŠ ve 
13.30 hod.  Vstup volný

Středa 22. září od 16 do 18 hodin v herně TTC 
v areálu kasáren
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný

Středa 29. září od 16 do 18 hodin v herně TTC 
v areálu kasáren
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný

DDM U RADNICE

ben vyzdobit - ukázky toho, co se s drumbenem 
dá provádět (zážitkovou formou), bude se jednat 
o hudební a pohybové techniky; v průběhu semi-
náře bude účastníkům nabídnuta čajovna. Přihláš-
ky do 17.9. 2010 na naši adresu; dosud jsou volná 
místa! Informace Sylvie Marková, tel.č. 583 285 943, 
737 384 948, markova@doris.cz.  Cena 100 Kč

Úterý 21. září od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“ 
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Středa 22. září od 8.30 do 10 hodin v učebně v 1. patře 
na „K“
Kurz angličtiny pro rodiče na „mateřské dovole-
né“ a další zájemce z řad veřejnosti, kteří již zvlád-
li základy AJ
Maximálně 10 účastníků ve skupině. Učebnice: New 
English fi le pre-intermediate. Cena 2000 Kč, 60 lekcí 
- 1x týdně 2 hodiny. Lektor: Bořivoj Šedivý. Infor-
mace a přihlášky Sylvie Marková, tel.č. 583 285 943, 
737 384 948, markova@doris.cz.

Pátek 24. září od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dět-
mi.  Vstupné 40 Kč

Pátek 24. září od 10 do 11 hodin v AD na „K“

Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 30. září od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis: „Notečky“
Setkání s hercem Ladislavem Lakomým, večer bude 
věnovaný poezii O. Mikuláška a J. Skácela. Rezer-
vace vstupenek a informace Petr Konupčík, tel.
č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
 Vstupné 50 Kč

Středa 6. října od 8.30 do 10 hodin v učebně v 1. patře 
na „K“
Kurz angličtiny pro třetí věk 
Maximálně 10 účastníků ve skupině. Učebnice: 
„Angličtina pro seniory“ (kratší úseky učiva, nej-
běžnější slovíčka a fráze, doprovodné CD s nahráv-
kami textů a cvičení). Cena 2000 Kč, 60 lekcí - 1x 
týdně 2 hodiny. Lektorka: Blažena Coufalová. Infor-
mace a přihlášky Sylvie Marková, tel.č. 583 285 943, 
737 384 948, markova@doris.cz.

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. lis-
topadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 
(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateř-
ské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), 
recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://
www. doris.cz

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.
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POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU 3D    3D
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

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 mu-
set 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
Další pokračování úspěšné fi lmové série, v níž Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, musí 

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Čtvrtek 2. září od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Pátek 3. září od 14 hodin v Kavárničce pro se-
niory
Hrají Staří kamarádi  Vstupné 40 Kč

Úterý 7. září od 16 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 16. září od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Mirox.  Vstupné 40 Kč

Pátek 17. září od 14 hodin v Kavárničce pro se-
niory
Jiřinková zábava  Vstup zdarma

Úterý 21. září od 16 hodin

Klub fi latelistů

Čtvrtek 30. září od 14 hodin
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

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

Každou středu vždy od 16 do 17.45 hodin
Mateřské centrum

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.

KINO OKO
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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

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, titulky
Čínská odpověď na Transformers. Čína roku 2046. V přísně tajném vládním programu je stvořen 
dokonalý prototyp super kyborga s lidskou tváří K-1, který má veškeré předpoklady k tomu, aby zne-
škodnil 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 nej-
čtenějších knih současnosti. 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

LET´S DANCE 3D    3D
USA, 2010, 100 minut, hudební, taneční, mládeži přístupný, titulky
Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4., neděle 5., pondělí 6., úterý 7. a středa 8. září v 17.00 a ve 20.00 hodin
Třetí pokračování úspěšného tanečního fi lmu, jehož hlavní hrdinové opět tančí jako o život - tentokrát 
prostorově ve 3D.  Vstupné 150 Kč

Poslední díl „Shrekovské“ trilogie uvádí Kino Oko v závěru srpna, tentokrát v klasickém formátu.
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USA, 2010, 110 minut, thriller, fantasy, mládeži přístupný, digitální projekce, titulky
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11. a neděle 12. září jen v 17.30 hodin
Nicholas Cage, Monica Bellucciová, Jay Baruchel a Alfred Molina v hlavních rolích velkolepé podíva-
né do světa velkých kouzel… Nejzákeřnější čarodějové světa v souboji s čarodějným mistrem Blakem 
a jeho nedobrovolným žákem Davem, který v sobě musí najít veškerou odvahu k tomu, aby jako 
čarodějův učeň přežil svůj výcvik, zachránil město a získal srdce své vyvolené.  Vstupné 80 Kč

KAJÍNEK 
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11., neděle 12. září jen ve 20.00 hodin, pondělí 13., úterý 14. a středa 
15. září jen v 17.30 hodin
ČR, 2010, 118 minut, kriminální thriller, od 15 let, širokoúhlý, digitální projekce
Příběh muže, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Režie Petr Jákl ml. 
 Vstupné 80 Kč

AGORA
Pondělí 13., úterý 14. a středa 15. září jen ve 20.00 hodin
Španělsko, 2009, 127 minut, drama, historický, romantický, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Roku 391 n.l. se svět navždy změnil… Po oscarovém snímku Hlas moře a hororovém dramatu Ti 
druzí zve režisér Alejandro Amenábar diváky do světa zapomenuté civilizace. Agora je výletem do sta-
rověkého Egypta, do mýtického města Alexandrie za událostmi, které vedly k dramatickému zničení 
nejvýznamnější knihovny své doby. V hlavních rolích Rachel Weiszová a Max Minghella.  
 Vstupné 80 Kč

Napínavý příběh nabízí fi lm Muži, kteří nenávidí ženy, natočený podle prvního dílu knižní trilogie Milé-
nium Stiega Larssona, jež je jednou z nejčtenějších knih současnosti.
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TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK 3D   Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18. a neděle 19. září jen v 16.30 hodin, pondělí 20., úterý 21. a středa 
22. září jen v 17.00 hodin
USA, 2010, 103 minuty, širokoúhlý, rodinný fi lm v českém znění
Nová kapitola slavného fi lmového příběhu tentokrát ve 3D.  Vstupné 130 Kč 
V sobotu 18. a v neděli 19. zářív 16.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu. Vstupné pro rodiče 
s dětmi do 15 let je 100 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

SALT 
Čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18. a neděle 19. září jen v 18.30 hodin
USA, 2010, 100 minut, akční thriller, od 12 let, širokoúhlý, digitální projekce, titulky
Evelyn Salt je agentkou CIA, kterou obvinili z toho, že je ruskou špionkou. Od této chvíle je na útěku 
před svými kolegy a snaží se vypátrat pravého zrádce, což jen podněcuje stále další dohady o její pravé 
identitě…  Angelina Jolieová v hlavní roli akčního thrilleru.  Vstupné 80 Kč

EXPANDABLES: POSTRADATELNÍ
Čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18. a neděle 19. září jen ve 20.30 hodin
USA, 2010, 100 minut, dobrodružný thriller, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Sylvester Stallone a jeho hvězdný tým v rolích nebezpečných zabijáků, kteří jsou nejlepšími žoldáky 
na světě. Jediný způsob života, jaký kdy poznali, je válčení, jediná loajalita, kterou kdy prokazovali, je 
sobě navzájem… Dále hrají Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, 
Jet-Li a další „veteráni“ akčních fi lmů posledních desetiletí.  Vstupné 80 Kč 
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Velkolepou podívanou ze světa velkých kouzel nabídne americký snímek Čarodějův učeň s Nicolasem 
Cagem v hlavní roli.



35

DOSTAŇ HO TAM!
Pondělí 20., úterý 21. a středa 22. září jen v 19.30 hodin
USA, 2010, 109 minut, komedie, od 15 let, digitální projekce, titulky
Mladý Aaron Green právě dostal práci svých snů - má za úkol postarat se o doprovod bývalému 
rockovému idolu na jeho cestě z Londýna do L.A. Rocková hvězda Aldus Snow je nejen obletovaný 
hudebník, ale také sexuální mašina, která se právě rozhodla najít svůj smysl života…  Vstupné 80 Kč

MACHŘI
Čtvrtek 23. a pátek 24. září jen v 18.00 hodin, sobota 25. a neděle 26. září jen v 19.30 hodin
USA, 2010, 102 minuty, komedie, od 12 let, digitální projekce, titulky
Adam Sandler v hlavní roli bláznivé komedie o třech přátelích, kteří po létech zjišťují, že zestárnout 
nutně neznamená dospět… Dále hrají Salma Hayeková, Rob Schneider a další.  Vstupné 80 Kč

MANIFESTO - OZVĚNY SVĚTOVÝCH  FESTIVALŮ: 23.-29. ZÁŘÍ
MUŽ VE STÍNU
Čtvrtek 23. a pátek 24. září jen ve 20.00 hodin  
Anglie, Německo, Francie, 2010, 128 minut, thriller, od 12 let, širokoúhlý, titulky 
Th riller z pera mistra historických románů Roberta Harrise přináší napínavý příběh spisovatele, který 
je najat na sepsání pamětí bývalého britského premiéra. Záhy se ale ukáže, že expremiér je muž, v je-
hož minulosti se skrývají tajemství, která mohou i zabíjet… Film právem oceněný Stříbrným medvě-
dem na letošním festivalu Berlinale. Režie: Roman Polanski.  Vstupné 75 Kč
  
MIMINA
Sobota 25. září jen v 18.00 hodin 
Francie, 2010, 79 minut, rodinný dokument, přístupnost neomezená, beze slov
Film o nejkrásnějším období našeho života. Každou vteřinu se narodí čtyři děti. Čtyři fi lmové štáby 
současně zaznamenávají první tři roky dětí narozených v Kalifornii, Namibii, Tokiu a poušti Gobi. 
 Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

ILUZIONISTA
Neděle 26. září jen v 17.45 hodin
Francie, 2010, 90 minut, smutná komedie, mládeži přístupný, titulky
Animovaný fi lm podle originálního scénáře Jacquese Tatiho vypráví příběh stárnoucího iluzionisty, 
kterého z místa na slunci vytlačují rockoví hudebníci…  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

VRAH VE MNĚ
Pondělí 27. září jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, 2010, 120 minut, drama, krimi, western, od 18 let, titulky
Brutální kriminálka zasazená do texaského městečka 50. let. Drsný fi lm o drsném strážci zákona, kte-
rý porušuje všechny psané i nepsané zákony… V hlavní roli Casey Affl  eck, jeho ženskými protějšky 
jsou Jessica Alba a Kate Hudson. MFF Karlovy Vary 2010.   Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

ČTYŘI LVI
Úterý 28. září jen ve 20.00 hodin
Velká Británie 2009, 94 minuty, drama, komedie, od 15 let, titulky
Film vychází z bohaté tradice britské komedie a vážné téma sebevražedných útoků představuje v šo-
kující podobě. Parta potenciálních teroristů plánuje útok, při kterém má protéct mnoho krve. Jen se 
nemohou shodnout, čí krev by to měla být… Film byl s úspěchem uveden na MFF Sundance a stal se 
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v Anglii kultovním snímkem roku.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

THE RUNAWAYS
Středa 29. září jen ve 20.00 hodin
USA, 2010, 106 minut, hudební, životopisný, punk, od 12 let, titulky
Životopisný fi lm o zrodu legendární punkové skupiny Th e Runaways, která byla v podstatě první dívčí 
rockovou kapelou vůbec. Ve fi lmu si zahrála a zazpívala hvězda Twillight Sagy Kristen Stewartová 
nebo mladičká Dakota Fanningová.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč 

LET´S DANCE 3D    3D
USA, 2010, 100 minut, hudební, taneční, mládeži přístupný, titulky
Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. září jen v 17.30 hodin
Třetí pokračování úspěšného tanečního fi lmu, jehož hlavní hrdinové opět tančí jako o život - tentokrát 
prostorově ve 3D.  Vstupné 150 Kč

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 3D   Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 30. září, pátek 1., sobota 2., neděle 3., pondělí 4., úterý 5. a středa 6. října jen v 16.30 hodin
Belgie, 2010, 78 minut, rodinný animovaný fi lm v českém znění
Za svůj život přeplavou mořské želvy tisíce kilometrů, aby se pak v dospělosti vrátily na pláž, kde se 
narodily…  Film vypráví příběh želvy Sammyho od jeho narození až do dospělosti a jeho ústředním 
motivem je přátelství, odvaha a láska. Snímek zábavnou formou předává dětem poselství o potřebě 
ochraňovat naši planetu. To všechno v úžasné 3D animaci.  Vstupné 130 Kč 

ROMÁN PRO MUŽE 
Čtvrtek 30. září, pátek 1., sobota 2., neděle 3., pondělí 4., úterý 5. a středa 6. října v 18.00 a ve 20.15 
hodin
ČR, 105 minut, komedie, od 12 let, digitální projekce
Nová fi lmová komedie podle románu Michaela Viewegha s Miroslavem Donutilem v hlavní roli. Výlet 
tří sourozenců, který má být jakousi cestou posledních (a splněných) přání a který se nakonec změní 
v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a postojů. Dále hrají Miroslav Vladyka, Vanda Hyb-
nerová, Tatiana Pauhofová, Jan Budař a další. Režie Tomáš Bařina (Bobule).  Vstupné 80 Kč

Připravujeme na říjen: Habermannův mlýn, Karate Kid, Resident Evil 3D, Já, padouch 3D, Scott 
Pilgrim proti zbytku světa

Změna programu vyhrazena.
Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu!   
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prosto-
rový vjem, samostatný basový kanál 1000 W.
DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI.
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prv-
ního představení. Vstupenky na všechna zářijová představení jsou v prodeji od 1. září 2010.

Kino Oko nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů i projekci re-
klamních videoklipů. V případě zájmu vám zprostředkujeme výrobu diapozitivů i klipů. Větší obraz, 
vyšší kvalita a dobré ozvučení! Bližší informace na telefonu 583 212 000.
Průměrná měsíční návštěva kina je 6000 diváků. Cena za diapozitiv/10 s/3000 Kč, za videoklip/30 s/
5000 Kč měsíčně.
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