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Příští číslo vychází 22. srpna 2018 / Distribuce od 23. do 24. 8. 2018

Vážení a milí čtenáři,
když se řekne v Šumperku měsíc srpen, mno-
hým z vás se nepochybně vybaví „roztančená“ 
Hlavní třída. Folklorní soubory se svými taneč-
níky a zpěváky zavítají do podhůří Jeseníků i le-
tos. Osmadvacátý ročník známého folklorního 
festivalu bude město hostit od středy 15. do 
neděle 19. srpna. A opět bude „okořeněn“ exo-
tikou. Kromě českých a moravských souborů 
totiž přijedou Indové, Indonésané, Ukrajinci, 
Srbové, Bulhaři i sousední Slováci. Milovníky 
nostalgie pak nepochybně potěší jízdy histo-
rickým motorovým vlakem Věžák a „mlsné ja-
zýčky“ se mohou těšit na „roztančené kotlíky“.
O týden později vystřídají v Pavlínině dvoře 
tanečníky zástupci zcela opačného žánru. 
Publikum „rozparádí“ revivalové kapely Ozzy 
Osbourne, Nightwish a český Kabát. Jejich 
„invazi“ můžete očekávat předposlední srp-
nový pátek.
A pokud jste ještě neviděli velkolepý řecký 
mejdan Mamma Mia! Here We Go Again, 
drama Escobar nebo české Úsměvy smut-
ných mužů, můžete to v srpnu napravit – 
najdete je totiž kromě řady jiných v nabitém 
programu kina Oko.
Přeji krásné zážitky a prázdninově slunečné 
dny.                            Z. Kvapilová, redaktorka
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Srpen se v Šumperku nese 
ve znamení 
mezinárodního 
folklorního festivalu.   
Foto: P. Kvapil
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Na zajímavé premiéry se mohou v nadcházející se-
zoně těšit příznivci šumperského divadla. To pro ně 
připravilo tituly osvědčené a celosvětově úspěšné.

První premiérou bude v  září zřejmě nejúspěš-
nější komedie všech dob Jak je důležité mít Filipa od 
Oscara Wilda, kterou s  herci nastuduje režisér Petr 
Veselý. Následovat bude v  říjnu Sherlock Holmes 
a pes baskervillský v režii Adama Doležala, jenž si pro 
šumperské jeviště vybral adaptaci Kena Ludwiga. Na 
úspěch, který měla komedie 1+1=3 u diváků, se diva-
dlo pokusí v  prosinci navázat komedií stejného au-
tora, tedy Raye Cooneyho. Tentokrát půjde o pořádný 
balík peněz, jak název Prachy? Prachy! napovídá, 

Skvělé revivalové kapely budou „řádit“ v  pátek 
24. srpna na nádvoří Pavlínina dvora v areálu míst-
ního muzea. Příchozí hned v  úvodu „rozparádí“ 
legendární rebel Ozzy Osbourne se svými peckami 
Paranoid, Iron Man či Mama, I’m Coming Home. 
Vystoupení Ozzy Osbourne Revival bude zajíma-
vým srovnáním s americkým originálem, který le-
tos v červnu odehrál dlouho očekávaný koncert na 
letišti v Letňanech.

Kromě frontmana britských heavy metalových 
Black Sabbath naservírují pořadatelé další dvě revi-
valové kapely. Jako druhá v pořadí přítomné svými 

V Galerii Jiřího Jílka už v březnu grafik Petr 
Štěpán, varhaník z Českého Brodu, vystavil 
své malby a kresby andělů a teď v srpnu ho 
střídá violoncellista, skladatel, básník a od 
počátku i výtvarník Petr Hejný. Hrávali spolu 
a s profesorem Čepelákem v triu, sobě pro 
radost. Je i třetím v řadě, vystavuje v galerii 
po obou rodičích. 
Jeho výtvarná výpověď je ukotvena v hut-
ném tvaru. Tesá, kreslí a maluje barevnou 
sochu. Hněte ji a pokládá na plochu papíru 
nebo plátna, kde působí jako trojrozměrný 
objekt bez iluzivní hry světel a stínů. Petrovy 
obrazy, barevné kresby a sochy jsou stejno-
rodé a kdesi v hloubi skrývají touhu po doko-
nalém tvaru. 
Petr je známý jako violoncellista a gam-
bista, ale rozhodujícím v obojím, v hudbě 
i v malbě, je mu samo komponování a pro 
něho je i významnější než jeho oslnivá hra 
na hudebním nástroji. Je mu plnou svobo-
dou, vyznáním a cílem. Soubor vystavených 
obrazů, pastelů, koláží a plastik z posledních 
let to potvrzuje. Vernisáž výstavy proběhne 
ve středu 1. srpna v 18 hodin. Jste zváni,  
přijďte…                                               M. Koval

Nejen turisty láká během letních měsíců 
šumperská radnice na procházkové okruhy 
městem či na návštěvu expozice čaroděj-
nických procesů v tzv. Geschaderově domě. 
Oblíbené rozhledy z radniční věže letos ale 
nenabízí. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce 
historické budovy radnice.
Na prohlídkové okruhy (Procházka ze 13. 
do 21. století, Po stopách Malé Vídně, Kde 
žily čarodějnice) se mohou zájemci vydat ze 
stanoviště průvodců v informačním centru, 
které sídlí v budově divadla na Hlavní třídě, 
v červenci a srpnu od 9 do 16 hodin včetně 
každou celou hodinu. Expozice Čarodějnické 
procesy v Geschaderově domě v Kladské ulici 
je o prázdninách otevřena od 9 do 17 hodin, 
poslední prohlídka začíná pětačtyřicet minut 
před koncem provozní doby. Podrobnosti na-
jdou zájemci na webových stránkách města 
www.sumperk.cz v sekci Turista, podsekci 
Volný čas.                                                     -kv-

Exaltovaný anděl, 2005, olej na plátně (výřez), 
130 × 160 cm

Oblíbená finská partička Nightwish nabídne známé písně Nemo, Amaranth či Wish I Had An Angel.    Foto: archiv

O závěrečnou tečku za Revival Invazí se postará kapela 
Kabát.                                                               Foto: archiv

Do Šumperka „zavítá“ legendární rebel Ozzy Osbourne.                                                                   
Foto: archiv

 Jílkova galerie vystaví malby, 
kresby a sochy Petra Hejného

Divadelníci se chystají na novou sezonu, 
nabídnou osvědčené komedie i klasické drama

Srpen se nese ve znamení Revival Invaze, 
proběhne už podesáté

 Město láká turisty na prohlídkové 
okruhy a expozici čarodějnických 
procesů

a  režie se opět ujme Roman Groszmann. Zkušený 
režisér a  dlouholetý šéf divadla v  Uherském Hradi-
šti Igor Stránský bude v  Šumperku režírovat druhé 
nejhranější a  nejspíš také nejpovedenější Jiráskovo 
drama – Vojnarku. A  v  poslední – březnové – pre-
miéře nadcházející sezony zavede režisérka Dagmar 
Hlubková diváky do Grand hotelu Berlín v roce 1928.    

Veškeré informace o předplatném lze získat v ob-
chodním oddělení divadla u  Pavlíny Vyskočilové – 
tel. 583 214 061, klap. 45, mobil 736 627 692 nebo na 
e-mailu obchod@divadlosumperk.cz a  samozřejmě 
na internetových stránkách www.divadlosumperk.cz.  
                                                                                       -red-

metalovými riffy nepochybně „dostane“ oblíbená 
finská partička Nightwish, jež nabídne známé písně 
Nemo, Amaranth nebo Wish I Had An Angel.

Na závěr si pak přijdou na své fanoušci populární 
české skupiny Kabát, která celý letní mejdan za-
končí půldruhé hodiny dlouhým setem, v němž ne-
budou chybět už zlidovělé „hitovky“ Pohoda, Kdoví 
jestli či Šaman. „Srpnová revivalová přehlídka se 
pravidelně těší přízni publika a  atmosféra je vždy 
naprosto jedinečná. Jistě k  tomu přispívá kvalitní 
zvuková a světelná aparatura, která dává koncertům 
patřičnou kvalitu i  efekt,“ zve na akci pod širým 
nebem ředitel pořádajícího domu kultury Vladimír 
Rybička a  připomíná, že Revival Invaze vypukne 
v  pátek 24. srpna od půl osmé večer v  Pavlínině 
dvoře v centru Šumperka.                                     -red-
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Páteční program „odstartuje“ v  deset hodin do-
poledne vystoupení Rabussy z Přerova, Kordulky 
ze  Starého Poddvorova a  mládežnických souborů 
ze Slovenska a Bulharska. Odpoledne se pak již ote-
vřou brány Pavlínina dvora. „Od páté hodiny se před-
staví dlouholetý účastník festivalu Kelt Grass Band 
a slavnostní salvou z mušket zahájí hlavní festivalový 
pořad Spolek přátel historie Magna Moravia z Rapo-
tína. Od půl sedmé podvečerní se na hlavní scéně po-
stupně vystřídají všechny zahraniční soubory v rámci 
hlavního pořadu nazvaného Vítejte u  nás,“ nahlíží 
do programu Březovská a dodává, že celý páteční ve-
čer završí světelná show skupiny Postrpoi.

V  sobotu 18. srpna ráno přijme už tradičně na 
šumperské radnici zástupce všech účinkujících sou-
borů starosta města Zdeněk Brož. „Po slavnostním 
přijetí bude následovat zřejmě nejoblíbenější a prav-
děpodobně také nejatraktivnější část celého festi-
valu – Roztančená ulice. Během ní všechny domácí 
a  zahraniční soubory předvedou své umění přímo 
v  ulicích centra Šumperka,“ láká na akci Březovská 
a podotýká, že v sobotu odpoledne vystoupí na malé 
scéně „u sovy“ české soubory. Pásmo nazvané Veselá 
je dědina začíná ve 14 hodin. Od páté odpolední pak 
bude Pavlínin dvůr hostit druhý hlavní festivalový 
koncert nazvaný Až půjdeš do světa, zastav se, na 
němž vystoupí všechny zúčastněné soubory. Po jeho 
skončení se mohou všichni pod pódiem zapojit do 
„Veselice“ a naučit se lidovým tancům.

Sobotní program doplní tzv. Prázdninové jízdy 
motorovým vozem „Věžák“. České dráhy ho vypraví 
ze Šumperka přes Petrov nad Desnou do Velkých Lo-
sin a  zpět. Jde o  unikátní stroj z  roku 1931 a  jediný 
provozuschopný exponát této konstrukce. Zvláštní je 
mimo jiné tím, že strojvedoucí má řídící stanoviště na 
střeše, takže vidí na obě strany, sedí bokem ke směru 
jízdy a s průvodčím se domlouvá lodním telefonem. 
Vůz je navíc vybaven reverzačním motorem, což zna-
mená, že se motor roztočí při startu vždy podle směru 
jízdy vozu (převodovka nemá zpátečku). Vůz zřejmě 
doprovodí jeho modernější souputník z  roku 1949 
zvaný Hurvínek. Ze šumperského nádraží vyjedou 
v 9.40 a ve 12.30 hodin. Z Velkých Losin se pak vracejí 
v 10.30 a ve 13.25 hodin. Jízdenky v ceně 50 Kč a 30 Kč 
(děti 6–15 let) se budou prodávat přímo u vlaku.

Významné změny letos doznala soutěž ve vaření 
kotlíkového guláše. Ta probíhala v minulých ročnících 
druhý festivalový den u Vily Doris, nyní poměří sou-
těžící svůj kuchařský um až v neděli v Pavlínině dvoře. 
„Zatímco v neděli 19. srpna dopoledne bude u  sovy 
vystupovat ukrajinský soubor Radist, Pavlíniným 
dvorem se bude linout vůně guláše v  rámci kulinář-
ského klání Roztančené kotlíky,“ zdůrazňuje ředitelka 

Pozvání na festival letos přijal také soubor z Bulharska.                                                                               Foto: archiv

Na festivalu nemůže samozřejmě chybět slovenský  
folklor.                                                                     Foto: archiv

Své tradice a  tance přiblíží návštěvníkům festivalu 
i soubor Radist z Ukrajiny.                                 Foto: archiv

Exotiku přiveze do podhůří Jeseníků indický soubor 
Rangsagar.                                                        Foto: archiv

Na obou hlavních koncertech vystoupí rovněž srbští tanečníci.                                                                     Foto: archiv

Šumperk se opět roztančí a rozezpívá, zaplaví ho folklor 

festivalu. Soutěžící začnou vařit od osmi ráno, uvařené 
guláše zhodnotí porota v pravé poledne a od půl jedné 
budou moci zájemci z řad veřejnosti soutěžní guláše 
nejen ochutnat, ale také udělit hlas svému favoritovi 
v  divácké anketě. Její výsledky vyhlásí pořadatelé ve 
14 hodin a těm nejlepším předají ocenění.

Tečkou za festivalem bude závěrečný pořad Leť, 
písničko, leť. Začíná na hlavní scéně ve 14 hodin 
odpoledne a v jeho rámci bude oceněn divácky nej-
úspěšnější soubor.

Vstup na všechna vystoupení, jež se budou odehrá-
vat na malé scéně „u sovy“ v sadech 1. máje je volný, 
stejně jako na Roztančenou ulici. Vstupné na hlavní 
festivalové koncerty v pátek a v sobotu přijde dospělé 
na sto korun, senioři a  studenti zaplatí šedesát ko-
run. Ti, kteří se v neděli vydají do Pavlínina dvora na 
Roztančené kotlíky, zaplatí sto korun a budou moci 
ochutnat deset degustačních vzorků guláše. Vstupné 
na závěrečný koncert pak přijde na šedesát (dospělí) 
a čtyřicet (senioři, studenti) korun.

Informace o  festivalu najdou zájemci na interne-
tových stránkách www.festivalsumperk.cz. Stejně tak 
mohou šumperský festival vyhledat na Facebooku 
na stránce „Mezinárodní Folklorní Festival CIOFF, 
IOV – Šumperk“.                                                     -kv, bv-

Téměř tři dekády již patří neodmyslitelně k  šum-
perskému létu světová exotika, lidové tance, hudba, 
tradice a obyčeje. Dvacátý osmý ročník populárního 
Mezinárodního folklorního festivalu se v Šumperku 
uskuteční od středy 15. do pondělí 20. srpna. Mezi 
hlavní lákadla se letos řadí vystoupení zahraničních 
souborů z Indie, Indonésie, Ukrajiny, Srbska, Bulhar-
ska i sousedního Slovenska.

Podobně jako v  předchozích ročnících se bude 
hlavní program festivalu odehrávat v prostorách Pav-
línina dvora, ten doplňkový pak proběhne na malé 
scéně v sadech 1. máje „u sovy“. „Na diváky se vedle 
tuzemských těší soubory z Indie, Indonésie, Ukrajiny, 
Srbska, Bulharska a  Slovenska. V  současnosti ještě 
jednáme s  egyptským souborem,“ říká Libuše Bře-
zovská, ředitelka festivalu. Z českých folklorních sou-
borů se představí místní Senioři Šumperk a  Magna 
Moravia, přerovská Rabussa, Kordulka ze Starého 
Poddvorova, Kelt Grass Band ze Stránského, pražská 
Rosénka, zlínská Vonica, Búřka z Čejče a Cimbálová 
muzika Matěje Kúrečky ze Starého Poddvorova. Ta se 
na festivalu představí jako vůbec první během zahajo-
vacího odpoledne ve středu 15. srpna, kdy od 17 ho-
din zahraje na malé scéně. „Čtvrteční odpoledne 
zahájí úderem jedné odpolední Rabussa z  Přerova, 
o hodinu později vystoupí indický soubor Rangsagar 
a  program završí společné vystoupení šumperských 
Seniorů a českých krajanů ze srbské Kruščice,“ pro-
zrazuje Březovská.
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Dlouhodobé výstavy
 Do 26. 8. Až přiletí čáp, výstavní síň muzea
 Do 7. 10. Pozor, děti, poletíme!, Muzejíčko
 Do 9. 9. Krtek a jeho kamarádi v přírodě: 
Zvířátka z ilustrací Kateřiny Miler, Rytířský sál, 
muzeum

 Do 28. 10. Historie v kamenech, Hollarova gale-
rie, muzeum

 Do 29. 8. Amygdaly, Galerie mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy

 Od 1. 8. do 2. 9. Petr Hejný: Malby, kresby, 
sochy, Galerie J. Jílka

 Do 31. 8. Draci – kresba, malba, koláž, výstava 
žáků ZUŠ, jižní křídlo domu kultury

 Do 30. 9. Cesta na Východ, fotografie historické 
architektury čínské Šanghaje, tzv. česká kaple, 
klášterní kostel

 Do 10. 9. Robert Rohál: Nostalgia 22, černobílé 
fotografie, divadlo

 Do 23. 8. Labuť/Swan, výstava grafiky, Eagle 
Gallery

 Do 17. 8. Eva Karásková: Můj zoom na přírodu, 
výstava fotografií, Informační centrum Šumperk

 Do 30. 11. Velamos, sál okresního archivu

Středa 1. srpna
  16.05 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, USA, anim., komedie, rodinný, 3D, ČZ
 18.00 Petr Hejný: Malby, kresby, sochy, vernisáž, 
Galerie J. Jílka

 18.00 Úsměvy smutných mužů, ČR, drama, 
komedie, 12+

 20.00 Artvečer – FK: Mečiar, SR, ČR, dokument, 12+

Čtvrtek 2. srpna
  15.00 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, 3D, ČZ
 17.40 Mamma Mia! Here we go again, USA, 

muzikál, 
  20.00 Mission: Impossible – Falout, USA, akční, 

dobr., thriller, 12+, 

Pátek 3. srpna
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  15.20 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, ČZ
 18.00 Úsměvy smutných mužů, ČR, drama, 

komedie, 12+
 20.00 Mission: Impossible – Falout, USA, akční, 

dobr., thriller, 12+, 

Sobota 4. srpna
  14.50 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, ČZ
 17.25 Mission: Impossible – Falout, USA, akční, 

dobr., thriller, 12+, 3D
 20.20 Mamma Mia! Here we go again, USA, 

muzikál, 

Neděle 5. srpna
  15.25 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, 

dobrodružný, 3D, ČZ
 17.00 Fotbal muži: FK Šumperk – SK Hranice, 
hřiště Tyršův stadion

 18.00 Úsměvy smutných mužů, ČR, drama, 
komedie, 12+

 20.00 Escobar, ESP, BG, životopisný, krimi, 15+

Pondělí 6. srpna
  15.25 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, 3D, ČZ
 18.00 Chata na prodej, ČR, komedie
 19.45 Mission: Impossible – Falout, USA, akční, 

dobr., thriller, 12+, 

Úterý 7. srpna
  14.30 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, ČZ
 17.05 Mission: Impossible – Falout, USA, akční, 

dobr., thriller, 12+, 3D
 18.00 Hokej muži: HK Draci Šumperk – HC 
RT Torax Poruba 2011, přípravné utkání, zimní 
stadion

 20.00 Whitney, GB, USA, dokument., hudební, 12+

Středa 8. srpna
  15.05 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, 3D, ČZ
 17.40 Mamma Mia! Here we go again, USA, 

muzikál, 
 20.00 Artvečer – FK: Bistro Ramen, SG, JAP, FR, 

drama

Společenský servis – kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šumperk 
www.infosumperk.cz v záložce Kalendář akcí.

 filmy, promítání
Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz,  
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce,  = tech-
nologie 3D zvuku Dolby Atmos®, ke všem pro-
jekcím k zapůjčení sluchátka pro nedoslýchavé

 divadelní představení
Divadlo Šumperk: Komenského 3, 
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz

 koncerty
Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz
ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz
klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny 
Marie): Kladská ul.
 

 plesy, taneční akce

 akce pro seniory
Kavárnička Lalala: Temenická 5, tel.: 606 756 770, 
583 211 766, www.pontis.cz

 výstavy
Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz
Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276
Eagle Gallery: Nemocniční 8a, tel.: 777 700 740, 
www.eaglegallery.cz
Státní okresní archiv Šumperk: Bří Čapků 35, 
tel.: 583 212 248, www.archives.cz/web/soka/sumperk

 přednášky, besedy
Městská knihovna Šumperk: ul. 17. listopadu 6, 
tel.: 583 214 588, knihovna Sever: Temenická 5, 
tel.: 583 215 530, www.knihovnaspk.cz

 festivaly, slavnosti

  akce pro děti

 tvoření, výtvarné aktivity
SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214, 
Komín: Komenského 9, tel.: 583 283 481, www.doris.cz

 sport, aktivní vyžití
hokej: www.hokejsumperk2003.cz
fotbal: www.fotbal-sumperk.cz
florbal: www.asper.cz, baseball: www.cannibals.cz
basketbal: www.basketbalsumperk.cz
americký fotbal: www.dietos.cz

 ostatní
Informační centrum Šumperk: budova divadla 
na Hlavní třídě 14, otevřeno po–pá od 8 do 17 hod., 
so a ne od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 
tel.: 583 214 000, e-mail: ic@sumperk.cz, 
www.infosumperk.cz

Eva Karásková: Můj zoom na přírodu Teheránská tabu Jan Palach
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Čtvrtek 9. srpna
  15.15 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, ČZ
 17.50 Meg: Monstrum z hlubin, USA, akční, 

horor, sci-fi, 12+, 3D, 
 20.00 Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni, FR, USA, komedie, 12+

Pátek 10. srpna
  15.15 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, 3D, ČZ
 17.50 Temné síly, USA, sci-fi, thriller, 12+
 20.00 Miss Hanoi, ČR, SR, drama, krimi, 12+

Sobota 11. srpna
  15.25 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, ČZ
 18.00 Miss Hanoi, ČR, SR, drama, krimi, 12+
 20.00 Meg: Monstrum z hlubin, USA, akční, 

horor, sci-fi, 12+, 

Neděle 12. srpna
  15.15 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, 3D, ČZ
 17.50 Temné síly, USA, sci-fi, thriller, 12+
 20.00 Miss Hanoi, ČR, SR, drama, krimi, 12+

Pondělí 13. srpna
  14.35 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, 3D, ČZ
 17.10 Meg: Monstrum z hlubin, USA, akční, 

horor, sci-fi, 12+, 
 19.30 André Rieu: Amore – hold lásce, koncert, 

Živě v Oku

Úterý 14. srpna
  15.15 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobr., ČZ
 17.50 Meg: Monstrum z hlubin, USA, akční, 

horor, sci-fi, 12+, 3D, 
 20.00 Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve 

skříni, FR, USA, komedie, 12+

Středa 15. srpna
  16.00 Úsměvy smutných mužů, ČR, drama, 

komedie, 12+, Senior Oko
 17.00 Mezinárodní folklorní festival: Posezení 
u cimbálu, malá scéna „u sovy“, sady 1. máje

 18.00 Miss Hanoi, ČR, SR, drama, krimi, 12+
 20.00 Artvečer – FK: Teheránská tabu, SRN, A, 

anim., drama, 18+

Čtvrtek 16. srpna
 13.00, 14.00, 15.00 MFF: vystoupení souboru 
Rabussa, vystoupení souboru z Indie, vystou-
pení souboru ze Srbska a TFS Senioři Šumperk, 
malá scéna „u sovy“, sady 1. máje

  15.35 Příběh koček, PRC, anim., rodinný, dob-
rodružný, ČZ

 17.35 Špión, který mi dal kopačky, USA, akční, 
komedie, 12+

 20.00 Equalizer 2, USA, akční, krimi, thriller, 
15+, 

Pátek 17. srpna
 10.00, 10.30, 11.00 MFF: vystoupení souboru 
Rabussa, vystoupení souboru Kordulka Starý 
Poddvorov, vystoupení mládežnických souborů 
ze Slovenska a Bulharska, malá scéna „u sovy“, 
sady 1. máje

  15.25 Příběh koček, PRC, anim., rodinný, dob-
rodr., ČZ
 17.00 MFF: vystoupení souboru Kelt Grass 
Band, velká scéna Pavlínin dvůr, areál muzea

 17.25 Equalizer 2, USA, akční, krimi, thriller, 
15+, 

 18.00 MFF: „Vítejte u nás“ – 1. hlavní koncert, 
vystoupení zahraničních souborů, velká scéna 
Pavlínin dvůr, areál muzea

 20.00 BlacKkKlansman, USA, drama, krimi, 
komedie, životop., 12+
 22.00 MFF: Světelná show POSTRPOI, velká 
scéna Pavlínin dvůr, areál muzea

Sobota 18. srpna
 9.40, 12.30 „Prázdniny ve ‚Věžáku‘ “, nostalgické 
jízdy motorovým vozem „Věžák“ z roku 1931 na 
trati Šumperk – Petrov nad Des. – Velké Losiny 
a zpět, v rámci MFF, vlakové nádraží
 10.30 MFF: Představení zúčastněných souborů, 
nám. Míru u radnice
 10.40 MFF: „Roztančená ulice“, pěší zóna – ul. 
Starobranská, Gen. Svobody a Hl. třída
 14.00 MFF: „Veselá je dědina“ – vystoupení čes-
kých souborů, malá scéna „u sovy“, sady 1. máje

  15.35 Příběh koček, PRC, anim., rodinný, dob-
rodružný, ČZ
 16.30 MFF: vystoupení souboru Magna Mora-
via, velká scéna Pavlínin dvůr, areál muzea
 17.00 MFF: „Až půjdeš do světa, zastav se“ – 
2. hlavní koncert, vystoupení všech zúčastně-
ných souborů, velká scéna Pavlínin dvůr, areál 
muzea

 17.35 Špión, který mi dal kopačky, USA, akční, 
komedie, 12+

 20.00 Temné síly, USA, sci-fi, thriller, 12+
 21.00 MFF: „Veselice“ – výuka lidových tanců, 
hrají, zpívají a učí zúčastněné soubory, velká 
scéna Pavlínin dvůr, areál muzea

Neděle 19. srpna
 8.00 „Roztančené kotlíky 2018“, zahájení 
VI. ročníku soutěže o nejchutnější kotlíkový 
guláš, Pavlínin dvůr, areál muzea
 10.00 MFF: Vystoupení vybraného zahranič-
ního souboru, malá scéna „u sovy“, sady 1. máje

 12.30 „Roztančené kotlíky 2018“, prodej vzorků 
veřejnosti a veřejná anketa o nejlepší guláš, Pavlí-
nin dvůr, areál muzea

 14.00 „Roztančené kotlíky 2018“, vyhodnocení 
soutěže, předání ocenění, Pavlínin dvůr, areál muzea
 15.00 MFF: „Leť, písničko, leť“ – závěrečný 
koncert a ocenění divácky nejúspěšnějších 
souborů, velká scéna Pavlínin dvůr, areál muzea, 
v případě nepříznivého počasí se koncert ruší

  15.30 Příběh koček, PRC, anim., rodinný, dob-
rodružný, ČZ

 17.00 Fotbal muži: FK Šumperk – 1. HFK Olo-
mouc, hřiště Tyršův stadion

 17.30 Temné síly, USA, sci-fi, thriller, 12+
 19.40 BlacKkKlansman, USA, drama, krimi, 

komedie, životop., 12+

Pondělí 20. srpna
  14.30 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, 3D, ČZ
 17.05 Mission: Impossible – Falout, USA, akční, 

dobružný, thriller, 12+, 
 20.00 Scorpions Forever and a Day, SRN, hu-

dební, dokument

Úterý 21. srpna
  14.55 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, ČZ
 17.30 Špión, který mi dal kopačky, USA, akční, 

komedie, 12+
 18.00 Hokej muži: HK Draci Šumperk – JKH 
GKS Jastrzebie, přípravné utkání, zimní stadion

 20.00 Jan Palach, ČR, drama, před filmem 
promítání ČFT 35/68 autentické události 21.–
28. srpna 1968 v délce 17 minut, 12+

Středa 22. srpna
  15.25 Příběh koček, PRC, anim., rodinný, 

dobružný, ČZ
 17.25 BlacKkKlansman, USA, drama, krimi, 

komedie, životop., 12+
 20.00 Artvečer – FK: Utøya, 22. července, NOR, 

drama, thriller, 15+

Čtvrtek 23. srpna
  15.30 Příběh koček, PRC, anim., rodinný, dob-

rodružný, ČZ 
  17.30 Kryštůfek Robin, USA, dobrodr., ro-

dinný, komedie, titulky
 18.00 Hokej muži: HK Draci Šumperk – HC 
Zubr Přerov, přípravné utkání, zimní stadion

 20.00 Slender Man, USA, horor, 15+

Pátek 24. srpna
  14.55 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobro-

družný, 3D, ČZ
 17.30 Jan Palach, ČR, drama, 12+
 19.30 REVIVAL  INVAZE 2018: Ozzy Os-

bourne, Nightwish, Kabát, Pavlínin dvůr, v pří-
padě deště velký sál domu kultury

 20.20 Slender Man, USA, horor, 15+

Sobota 25. srpna
  14.55 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobr., ČZ
 17.30 Jan Palach, ČR, drama, 12+
 20.20 Slender Man, USA, horor, 15+

Neděle 26. srpna
  15.30 Příběh koček, PRC, anim., rodinný, dob-

rodružný, ČZ
  17.30 Kryštůfek Robin, USA, dobrodr., ro-

dinný, komedie, titulky
 20.00 Jan Palach, ČR, drama, 12+

Pondělí 27. srpna
  15.15 Příběh koček, PRC, anim., rodin., dobr., ČZ
 17.15 Jan Palach, ČR, drama, 12+
 20.00 Špión, který mi dal kopačky, USA, akční, 

komedie, 12+

Úterý 28. srpna
  15.35 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovo-

lená, anim., komedie, rodinný, USA, ČZ
  17.30 Kryštůfek Robin, USA, dobrodr., ro-

dinný, komedie, titulky
 20.00 Jan Palach, ČR, drama, 12+

Středa 29. srpna
  14.40 Úžasňákovi 2, USA, anim., akční, dobr., ČZ
 17.15 Jan Palach, ČR, drama, 12+
 20.00 Artvečer – FK: Vlasy, USA, Západní Něm., 

1979, muzikál, komedie, 12+

Čtvrtek 30. srpna
  16.05 Kubík hrdina, ISL, BEL, anim., dobrodr., ČZ
 18.00 Alfa, USA, akční, drama, thriller, 12+
 20.00 Důvěrný nepřítel, ČR, SR, thriller, 12+

Pátek 31. srpna
  15.35 Kubík hrdina, ISL, BEL, anim., dobrodr., ČZ
  17.30 Kryštůfek Robin, USA, dobrodr., ro-

dinný, komedie, titulky
 20.00 Důvěrný nepřítel, ČR, SR, thriller, 12+

Bratrušovské koupaliště
Pondělí–neděle 10.00–20.00

Bližší informace: 
tel.: 583 214 295, www.aquacentrum.net 
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Knížka Cesta na Praděd vychází u pří-
ležitosti 130 let založení Klubu českých 
turistů.

90 91

Vrcholky hor lákají poutníky už od pradávna. V dnešní 
době, při všech vymoženostech, které máme, chodí 
do  hor lidí stále víc. Vezměte si třeba náš Praděd. 
Nevím, zda někdo spočítal, kolik tisícovek turistů jej 
navštíví během jedné sezóny. Dostat se tam můžeme 
pěšky po značených cestách, na kole po asfaltové silnici, 
komu se nechce, může se svézt autobusem nebo autem 
až na samé úpatí pána našich hor. 
Jak tomu ale bylo v dřív? Co všechno museli absolvovat 
poutníci, kteří se rozhodli nejvyšší moravskou horu 
Praděd dobýt někdy před 150 lety? 
V devatenáctém století neměli turistické značky, které by 
je dovedly k cíli, když chtěli mapu, museli si ji nakreslit 
sami, a  GPS navigaci by si nedokázali představit ani 
v nejsmělejší fantazii. Příprava na letní cestu na Praděd  
jim v těch dobách zabrala celou zimu.
Autobusy tehdy ještě nejezdily a  jediná možnost, 
jak se dostat do  Pradědských hor, jak se tenkrát 
Hrubému Jeseníku říkalo, byla jet Kleinovou železnicí 
do Sobotína.
Unikátním dokladem o  tom, kolik úsilí takové 
dobytí Pradědu turisty v  19. století stálo, je text Jana 
Havelky, který dobývání Pradědu popsal v knize Cesty 
po Moravě, vydané v roce 1883. 

..

.

..

.

Cesta na Praděd

Cestopis z konce 19. století
Jan Havelka

. .

.

. .

.

Spolupráce je velmi těžká disciplína, ale rozhodně se vyplácí,  
říká Zdeňka Daňková
Někdejší ředitelka městské knihovny, spolutvůrkyně festivalu Město čte knihu, předsedkyně šumperské pobočky Klubu českých turistů, letošní drži-
telka ceny za přínos městu, dlouholetá členka a poté předsedkyně redakční rady Kulturního života Šumperka, dnešní Živé brány. Řeč je, jak mnozí jistě 
tuší, o Zdeňce Daňkové. Přestože si už téměř dva a půl roku užívá důchodu, je stále „v jednom kole“. Právě teď chystá dvě akce, kterými místní turisté 
„oslaví“ sto třicáté výročí založení Klubu českých turistů, a samozřejmě se velmi těší na otevření knihovny v někdejší „masaryčce“. Nejen o tom je 
následující rozhovor.

Sněžník. Na Slovensku je to určitě Do-
lina sedmi pramenů pod Belanskými 
Tatrami, Prosiecká dolina a  spousta 
dalších míst.
Nějaké vysněné místo asi nemám. Vždyť 
všude je hezky. Teď se zrovna těším na 
zájezd do Lužických hor, který chytáme. 
Tam bude nepochybně také krásně.

Od devadesátých let minulého století 
„šéfujete“ místnímu klubu turistů. 
Co vlastně tato práce obnáší?
Pro členy KČT organizujeme jedno 
i vícedenní výšlapy do blízkého i vzdá-
lenějšího okolí pod vedením vedou-
cích turistiky, autokarové výpravy po 
republice i  do zahraničí a  také různé 
společenské akce. Pro veřejnost pak 
pořádáme několikrát ročně pochody, 
z  nichž některé, například Novoroční 
výstup na Háj, mají dlouholetou tra-
dici. A  v  neposlední řadě zajišťujeme 
přístup veřejnosti na rozhlednu Háj. 
Nezdá se to, ale s  tím vším je spojena 
spousta organizační práce a  papíro-
vání. Naštěstí na to nejsem sama, v od-
boru máme řadu obětavých nadšenců, 
kteří pomohou vždy, když je to třeba – 
a jsme zase u té spolupráce, kterou jsem 
zmínila.

Kolik máte v současnosti členů? Mají 
zájem o turistiku i mladí?
Náš odbor KČT má zhruba dvě stě 
členů, ale převažují lidé staršího věku. 
To však neznamená, že mladí nemají 
o  turistiku zájem. My se jen v  Šum-
perku nepotřebujeme organizovat na 
to, abychom šli na hory. Je to spíš o so-
ciálních vazbách, přátelství…

Prozradíte, jaké akce chystáte v  nej-
bližší době? 

Klub českých turistů si letos připomíná 
130 let od svého založení. V Šumperku 
toto výročí připomeneme dvěma, dá se 
říci, mimořádnými akcemi. 
První z  nich, Cesta na Praděd, je na-
plánovaná na sobotu 8. září. V  tento 
den organizujeme výstup na Praděd, 
na který odpoledne naváže koncert 
Old Time Jazzbandu a  představení 
nového vydání více než sto třicet let 
starého textu poetického rodáka Jana 
Havelky o  výletu na Praděd v  teh-
dejší době. Právě tento krásný text nás 
k uspořádání akce inspiroval. 
Havelka totiž velmi pěkně píše o tom, 
jak se na výstup celou zimu chystali, 
jak si malovali mapy, protože v té době 
žádné neměli, popisuje, co všechno si 
s sebou vzali a jakým zážitkem pro ně 
byla už samotná cesta vlakem. Navíc 
Praděd nakonec nedobyli, skončili na 
Františkově myslivně, kam je zahnalo 
nepříznivé počasí, a výstup se jim po-
dařil až další rok. 
Knížku, která si nepochybně najde své 
čtenáře, budeme samozřejmě stylově 
vítat téměř na Pradědu – na Kurzovní 
chatě. Akce tak vlastně navazuje na 
Pradědovy letokruhy, jež si oblíbila 
řada Šumperanů. 
4. října pak otevřeme v  Muzeu silnic 
ve Vikýřovicích výstavu k  historii tu-
ristiky v Jeseníkách, kterou připravuje 
pamětník a  dlouholetý funkcionář 
KČT Ján Babnič. V  současné době 
dokončujeme texty a  shromažďujeme 
trojrozměrné exponáty od našich 
členů. Pokud se najdou majitelé turi-
stických zajímavostí ze starých časů 
a budou ochotní nám je zapůjčit, mo-
hou se na nás obrátit. 

Děkuji za rozhovor.            Z. Kvapilová

Inspiraci pro tento festival jsme zís-
kali v  zahraničí, ale akce v  současné 
podobě je určitě originál. Velmi dů-
ležité je, že míří na různé věkové sku-
piny, odehrává se v  řadě kulturních, 
školních i  společenských prostor, li-
teraturu provázejí také další kulturní 
aktivity, výtvarné umění, film, hudba. 
Je příležitostí ke spolupráci kulturních 
a vzdělávacích institucí. To je obrovský 
potenciál, který je dobré rozvíjet v kaž-
dém případě.

Do jaké míry je obtížné shodnout se 
na tom, co se bude ten který rok číst?
Spolupráce je velmi těžká disciplína, ale 
rozhodně se vyplácí. Akce Město čte 
knihu je toho důkazem. Po skončení 
každého festivalu pravidelně přemýš-
líme o  tom, co bude příští rok. Není 
lehké se shodnout, ale zatím se nám to 
daří. I to je jedna z velkých hodnot to-
hoto festivalu.

Vaší velkou láskou je turistika. Kdy 
jste jí vlastně „propadla“?
Na hory jsem chodila v dětství nejdřív 
s rodiči, pak s přáteli. Členem turistic-
kého spolku jsem se stala někdy v osm-
desátých letech. Přilákala mne možnost 
levněji cestovat a udržela mě tam spo-
lečnost stejně naladěných přátel. Díky 
jim jsem se dostala do míst, kam bych 
se sama nevypravila.
 
Máte nějaké oblíbené místo, kam se 
ráda vracíte? A  nějaké místo, kam 
byste se ještě chtěla určitě podívat?
Oblíbených míst je spousta. Z  těch 
nejbližších cílů jsou to třeba Cikánský 
buk, Olšanská Hora, Paprsek, Králický 

Letos jste obdržela Cenu za přínos 
městu. Jak toto ocenění vnímáte?
Musím říci, že nominace mě nejprve 
překvapila. Ocenění je pro mne velkou 
ctí a vážím si jej.
 
Většina lidí má Vaše jméno spojeno 
s  knihovnou, kterou jste řadu let 
vedla. Před dvěma lety jste odešla 
do penze, ale řada čtenářů se s Vámi 
potkává dál v  knihovně Sever, kde 
pracujete na půl úvazku. Užíváte si 
té skutečné práce knihovnice „v  te-
rénu“? Co Vás na ní nejvíc baví?
Skutečnost, že jsem se od navenek 
možná neviditelné, ale psychicky ná-
ročné práce, dostala opět mezi čtenáře, 
mohu jim pomoci vybrat knihu, si do-
opravdy užívám. A co mne nejvíc baví? 
Asi hledat texty, s jejichž pomocí mohu 
literaturu přiblížit budoucím čtená-
řům – dětem v předškolním věku, což 
je mým současným úkolem. Pokud je 
zaujmu, má to velký ohlas, když ne, pak 
nedávají pozor. Mám radost pokaždé, 
když se mi to povede.

Blíží se slavnostní otevření knihovny 
v  prostorách někdejší „masaryčky“. 
O  tento projekt jste se velmi zasa-
dila a věnovala mu několik let života. 
Není Vám líto, že „neokusíte“ ten po-
cit pracovat se čtenáři v  prostorách, 
které konečně nejsou stísněné?
Když se město před dvanácti lety roz-
hodlo řešit nedostatek prostor, se 
kterými se již tehdy knihovna potý-
kala, nikoho z  nás nenapadlo, jak to 
bude dlouhá a  složitá cesta. Líto mi 
to ale není, jsem ráda, že se uživatelé 
knihovny i  knihovníci konečně do-
čkají. A i já si jich alespoň trochu užiji. 
Dostala jsem totiž nabídku pomoci při 
sobotních službách, kterou jsem ráda 
přijala.

Co byste „nové“ knihovně popřála?
Budova Masarykovy školy má své 
„genius loci“. Přeji všem, aby tr-
valo i  v  nové etapě. Aby se tam líbilo 
všem, kteří tam vstoupí. A v současné 
době také to, aby se podařilo stávající 
knihovnu přestěhovat a provoz v nové 
budově úspěšně zahájit. Každý, kdo se 
stěhoval byť jen do vedlejšího pokoje, 
tuší, že to nebude jednoduché.

S knihami je spojený i projektu Město 
čte knihu, u  jehož zrodu jste také  
stála. Letos proběhne jeho čtrnáctý 
ročník. Vnímáte tuto akci jako šum-
perský fenomén? V  čem vidíte její 
hlavní přínos a také potenciál, může 
se dále rozvíjet?

Zdeňka Daňková si setkání se čtenáři v knihovně Sever, kde pracuje na půl úvazku, 
opravdu užívá.                                                                                                           Foto: -kv-
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Architektonické plány na stavbu jaku-
bovického kostela vyprojektoval známý 
italský architekt Domenico Martinelli 
v letech 1693–1702.     Foto: L. Kirkosová

Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku
Barokní architekt Domenico Martinelli a odkaz jeho tvorby v Jakubovicích

 Muzeum zve 
na aktuální výstavy 
za zvýhodněné vstupné

i  zámecké rezidence a  farní kostely 
na jejich moravských venkovských 
panstvích. Kupříkladu pro hraběte 
Dominika Ondřeje Kounice připravil 
sérii plánů pro úpravu a  výstavbu zá-
mecké rezidence ve Slavkově u  Brna 
i  stavby v  okolních vesnicích na slav-
kovském panství Kouniců (Rousínov, 
Letonice, Bánov aj.). Kontakty získal 
také v Praze, kde navrhoval například 
známý Šternberský palác pro hraběte 
Václava Adalberta Šternberka.

Vraťme se však na Moravu, do na-
šeho regionu. Ve Vídni navázal Mar-
tinelli známosti s  knížetem Janem 
Adamem Ondřejem z  Lichtenštejna, 
kterým byl následně osloven se  žá-
dostí vyprojektovat plány na dvě po-

zoruhodné realizace na Šumpersku, 
přestavbu úsovského zámku (1692–
1699) a  novou stavbu farního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v  Jakubo-
vicích (1693–1702), kde stál původně 
dřevěný kostelík. 

Právě zde navrhl Domenico Marti-
nelli v  půdorysu latinského kříže jed-
nolodní stavbu kříženou transeptem. 
Díky křížení je fasáda kostela nejen 
působivě meandrovitě zvlněna, ale 
také staticky zpevněna, což Martinelli 
odpozoroval zřejmě od svého kolegy, 
architekta Carla Rainaldiho, respektive 
z římského kostela S. Maria in Campi-
telli (1663–1667). 

Jak uvádí Rostislav Švácha, obdobné 
řešení můžeme vidět i na kostele v Bá-
nově či v Letonicích, i  když v  těchto 
případech není příčná loď v půdorysu 
už tolik zdůrazněna. Vedle obdobného 
půdorysu spojuje zmiňované moravské 
realizace i architektonicky dekorovaná 
fasáda kostela, především zdvojené li-
zénové rámování stěn. Architektonická 
dispozice jakubovického kostela je po-
zoruhodná i  neobvyklým umístěním 
hranolové věže, která je umístěná na 
východní straně, nad polygonálním 
presbytářem. Naopak západní průčelí 
zdobí štít. 

Možná si na závěr položíte otázku, 
zda svůj návrh Martinelli v  Jakubovi-
cích osobně řídil? V tomto případě vás 
zřejmě zklamu, práce na stavbě vedl 
zednický mistr Gabriele de Gabrieli.  

L. Kirkosová, VM Šumperk

Ve Velkých Losinách, kde jsme se 
pomyslně pohybovali v  předešlých 
dvou článcích, je k vidění řada dalších 
význačných uměleckých realizací ba-
rokní éry. Nicméně abychom nahlédli 
do všech koutů šumperského okresu 
a přičichli také k barokní architektuře, 
přesuňme se v  tomto čísle do Jakubo-
vic, poklidné malebné vesničky, kde 
na přelomu 17. a  18. století vznikla 
pozoruhodně kvalitní stavba, navržená 
věhlasným barokním architektem Do-
menicem Martinellim (1650–1718). 

Martinelli se narodil v  toskánském 
městě Lucca. V roce 1673 byl vysvěcen 
na kněze, ale ve šlépějích svého otce 
se vzdělával také v  oboru geometra, 
zeměměřiče a vytvářel své první archi-
tektonické náčrty. Studiu architektury 
se naplno oddal v roce 1678, kdy odjel 
do Říma a navštěvoval prestižní Acca-
demia di San Luca. 

V  roce 1683 byl zvolen profesorem 
architektury a  perspektivy. Na aka-
demické půdě působil s  Carlem Rai-
naldim, Matteem de Rossim i  Carlem 
Fontanou. Ti všichni patřili do okruhu 
pozdních, barokně klasicistních ná-
sledovníků Gian Lorenza Berniniho. 
V  roce 1690 se Domenico Martinelli 
přestěhoval do Vídně a zásadně ovlivnil 
architekturu střední Evropy. V  Záalpí 
setrval až do roku 1705, poté se vrátil 
zpět do rodné Itálie. Avšak zde v nuz-
ných podmínkách roku 1718 zemřel. 

Vedle návrhů aristokratických pa-
láců ve Vídni projektoval pro šlechtice 

Od 3. do 16. června uskutečnil koncertní sbor 
Motýli Šumperk zájezd do Norska s účastí na mezi-
národní soutěži v  rámci „Grieg International Choir 
Festival“ v  Bergenu. Ve třech kategoriích (duchovní 
hudba, soudobá hudba, folklor) soutěžilo dvacet 
sborů ze sedmi zemí, bez ohledu na věk a obsazení 
sboru. Šumperské děti pod vedením sbormistryně 
Heleny Stojaníkové vynikajícím výkonem obsa-

Výstava Pozor, děti, poletíme! je 
k vidění v Muzejíčku. 

Foto: VM Šumperk

Motýlí norské putování aneb jak jsme soutěžili v Bergenu

Ti, kteří o prázdninách zamíří 
do šumperského muzea, mo-
hou zhlédnout aktuální výstavy 
za zvýhodněné vstupné. Na-
bídka se týká výstavy modelů 
letadel s názvem Pozor, děti, 
poletíme!, určené hlavně pro 
malé i velké kluky, ale i pro bu-
doucí letušky, výstavy Až přiletí 
čáp, kde jsou k vidění kočárky 
pro opravdová miminka i pro 
panenky a je tu také několik 
kočárků na hraní, a konečně 
výstavy Krtek a jeho kamarádi: 
Zvířátka z ilustrací Kateřiny 
Miler, na níž se děti seznámí 
s nově vydaným příběhem 
o Krtečkovi a dozvědí se různé 
zajímavosti nejen o tomto 
zvířátku. Dospělí za vstup na 
všechny tři zmíněné výstavy 
zaplatí po celé léto pouze 
jedno vstupné ve výši čtyřicet 
korun.                                     -kv-

dily dvě třetí místa v  kategoriích „duchovní hudba“ 
a  „soudobá hudba“, v  obou případech za smíšeným 
sborem Helene Stureborgs kammarkör ze Švédského 
Stockholmu a ženským sborem Oriana Youth Female 
Choir z ukrajinské Oděsy.

Mluvím-li o  vynikajícím výkonu, mám na my-
sli nejen provedení obou soutěžních programů, ale 
také úroveň dalších čtyř vystoupení, která v  rámci 
festivalu proběhla. Soutěžní program v  kategorii 
„duchovní hudba“ pak považuji za nejzdařilejší in-
terpretační počin v  celé dlouhé historii sboru. Děti 
tak patrně připravily nejednoduchou situaci festiva-
lové porotě. Byla nucena určit pořadí tří vynikajících 
sborů – smíšeného, ženského a dětského – bez mož-
nosti některé z míst zdvojit. Třetí místo v tomto dů-
stojném společenství, spolu se zvláštní cenou poroty, 
je významným úspěchem, jehož hodnotu děti pocho-
pily a s dobrou myslí přijaly.

Každý festival pěveckých sborů má svou tvář, ta 
letošní byla seversky neokázalá, nicméně vlídná 
a  příjemná. Nebylo dlouhých projevů a  představo-
vání hodnostářů, sbory nedefilovaly v pestrém prů-
vodu, jak často bývá obvyklé, pořadatelé neplýtvali 
okázalými dary a  pohoštěním. Zahajovací koncert 
byl uveden třemi srdečnými větami, také závěrečný 
ceremoniál s  vyhlášením výsledků proběhl stručně 
a věcně. Převládal dojem, že tento významný festival 
(jeho součástí je také národní soutěž norských sborů 

a mezinárodní soutěž mladých sólových pěvců) po-
řádá společenství lidí, kteří takto naplňují společný 
zájem, a usilují o to, aby se sbory setkaly, měly mož-
nost své umění prezentovat v pěkném prostředí a byly 
hodnoceny týmem svrchovaných odborníků. Všude 
jsme se setkávali s  ochotou a  vlídností, převažovala 
jednoduchá a  přesná organizace, pominu-li několik 
drobných opomenutí, která občas vnesla nejistotu 
stran konání v příští chvíli. 

Měli jsme mimořádné štěstí na počasí. Po celou 
dobu (s výjimkou posledního dne) teplo a slunečno.  Historické centrum Bergenu.

Soutěžní vystoupení v rámci „Grieg International Choir 
Festival“ v Bergenu.
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Seriál Šumperské proměny:  
Zelená školka v Temenické ulici slouží většímu počtu dětí

V  červnu letošního roku byla roz-
šířena kapacita Zelené školky, která je 
zařízením mateřské školy Veselá školka 
sídlící v Prievidzské ulici.

Budova v Temenické ulici náleží 
malým dětem po mnoho desetiletí. 
Mateřská škola sem byla umístěna ně-
kdy po druhé světové válce. Jak bylo 
tehdy obvyklé, topilo se ještě v  kam-

nech umístěných v každé z místností. 
Teprve v letech 1969 až 1970 bylo za-
vedeno ústřední vytápění a  zastaralá 
elektroinstalace byla nahrazena no-
vou, odpovídající předpisům. V  dal-
ších letech bylo upraveno okolí školky 
a zřízeno hřiště.

Úbytek dětí předškolního věku 
umožnil v první polovině devadesátých 

V rámci rozsáhlých úprav objektu, který spojovacím krčkem navazuje na stávající mateřskou školu, došlo k rozšíření o přístavbu s kancelářemi a zázemím provozu školky, 
zateplila se fasáda a střecha, vyměnila okna, dveře a veškeré rozvody a zásadní změnou prošly vnitřní dispozice. Původní hlavní vstup se zazdil a školka je nově přístupná 
bočním vchodem.                                                                                                                                                                                                                                               Foto: P. Kvapil

let minulého století adaptovat některé 
prostory školky na učebny 4. základní 
školy v  Šumperku. Žáků ale postupně 
ubývalo a dnes škola používá jen svou 
hlavní budovu. Snížení energetické ná-
ročnosti stavby si vyžádalo v roce 2013 
výměnu oken a dveří s kompletním za-
teplením celé budovy. 

Opětný nárůst počtu dětí předškol-

ního věku v  druhé dekádě 21. století 
si vynutil stavební úpravy prvního 
i  druhého nadzemního podlaží ma-
teřské školy a  realizaci přístaveb. Tak 
je možné umístit do objektu další dvě 
oddělení s  veškerým potřebným záze-
mím. Nové herní prvky obohatily vy-
bavení školní zahrady.    Z. Doubravský,

 Vlastivědné muzeum Šumperk

 Díky poloze ubytování (hostel Montana) ležel celý  
Bergen pod námi jako na dlani. Ve chvílích, kdy se 
nezpívalo či nesledovalo vystoupení ostatních sborů, 
nabízelo město množství malebných zákoutí. Mimo-
řádným zážitkem byla návštěva památníku hudeb-
ního skladatele Edvarda Griega, jehož si Norové velmi 
váží a dávají to nepřehlédnutelným způsobem znát. 

Téměř dvoutýdenní zájezd však nespočíval pouze 
v účasti na festivalu. Norsko láká bezpočtem přírod-
ních krás a děti měly možnost ochutnat alespoň malý 
vzorek z jeho široké nabídky. Po noclehu na trajektu 
z dánského Frederikshavn do Osla nejprve zastávka 
v  osadě Torpo s  dřevěným stavkirke, jedním z  ne-
mnoha kostelíků, které přežily hromadnou likvidaci 
těchto objektů koncem devatenáctého století. Jízda 
náhorní planinou Hardangersvidda nasjonalpark 
nás přenesla do podivného souběhu léta i zimy, aby 
vyústila u  vodopádu Voringsfossen. Ten zevrubně 
prozkoumán shora v bezpečí vyhlídkové terasy a ná-
sledně i  zdola krkolomnou cestou údolím k  jeho 
úpatí. Pěší túra údolím čtyř vodopádů k jezeru téměř 
stříbrnému. Bezpočet pohledů na kouzelné scenérie 
fjordů v ranním oparu i pozdním slunci, které ne a ne 
zapadnout, z  oken kempingových domků, z  auto-
busu i  paluby trajektů. Pohled do závratné hloubky 
z vyhlídky Dalsnibba k bílým lodím na hladině Gei-
rangerfjordu i  zatajený dech krkolomnou cestou 

v serpentinách Trollstigen. Zájezd obohacující a ma-
gický světem sborového zpěvu i úchvatné přírody. 

Dovolte tedy poděkování těm, kteří cestu umož-
nili: Ministerstvo kultury ČR, Olomoucký kraj, město 
Šumperk, SVČ Doris, Dormer Pramet, Modré špend-
líky a skvělé děti Šumperského dětského sboru s těmi, 
kteří vše připravili a posléze uskutečnili.

T. Motýl, foto: archiv ŠDS

Vysoko nad Geirangerem.


