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Geschaderův dům 
a expozice Čarodějnické procesy

Autorka obálky: 
Zdeňka Rambousková, www.rambouskova.com

Ve sklepení Geschaderova domu se nachází stálá expo-
zice Čarodějnické procesy.  Foto: archiv MěÚ Šumperk

Geschaderův dům je jednou z historicky a archi-
tektonicky nejhodnotnějších staveb na území měs-
ta Šumperka. Není tajemstvím, že právě tento dům 
vlastnila v druhé polovině 17. století rodina tripařské-
ho cechmistra Heinricha Peschkeho. On a jeho žena 
Marie se stali nejstatečnějšími oběťmi čarodějnické 
inkvizice. Pozdější majitelé, rytířská rodina Terschů, 
vtiskli domu po r. 1780 pozdně barokní podobu. 
Alois Geschader se stal posledním soukromým ma-
jitelem domu, jeho žena Franciska vlastnila dům do 
roku 1900.

Ve 20. století se dům stal sídlem městského muzea, 
později pobočky Státního okresního archivu. Během 
této doby však dům chřadnul, nákladná rekonstrukce 
v polovině 90. let ale domu navrátila původní krásu 
a dala mu nové jméno - Evropský dům setkávání. Své 
sídlo zde našly Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu 
a Společnost česko-německého porozumění. 

Od jara r. 2010 se ve starobylém sklepení Gescha-
derova domu nachází stálá expozice Čarodějnické 
procesy, která sugestivní formou představuje nejtem-
nější období šumperských dějin. Prostřednictvím 
audioprůvodce guidePORT™ expozicí provází hlas 
obávaného inkvizitora Heinricha Franze Bobliga. 
Expozice je během léta otevřena denně, v červnu 
a září od 9:00 do 15:00, v červenci a srpnu od 9:00 do 
17:00 hod. Mimo toto období se lze k prohlídce ob-
jednat předem na tel. 721 346 527. B. Vondruška
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16. června 1622 se Friedrich Hauck společně 
s ostatními členy městské správy a představiteli 
cechů účastnil na radnici čtení císařského re-
skriptu, kterým panovník propouštěl Šumperské 
ze svého poddanství a předal je do dědičného 
vlastnictví knížeti Liechtensteinovi, jenž se pro 
obyvatele města stal tzv. ochrannou vrchnos-
tí, neboť pro účast ve stavovském povstání byly 
městu odebrány veškeré dřívější výsady a svobo-
dy. Šumperk se tak ocitl opět v postavení pod-
danského města. Jednou z nejdůležitějších novot 
provedených vrchností bylo zřízení úřadu kní-
žecího rychtáře, jakési obdoby někdejšího fojta, 
který měl dozírat na městskou správu a život ve 
městě a byl garantem rekatolizace, neboť kníže-
cí rychtář měl vrchní dohled nad dodržováním 
katolických náboženských povinností ve městě, 
měl pátrat po kacířských knihách, zabavovat je 
a ničit a stíhat měšťany za účast na nekatolických 
bohoslužbách. Také pravomoci městské rady 
byly omezeny ve prospěch knížecího rychtáře, 
jenž byl přítomen na všech zasedáních městské 
rady. Jen jemu byla svěřena městská pečeť a vrch-
nost na něho delegovala schvalování všech měst-
ských dokumentů. Jeho prostřednictvím dozírala 
knížecí správa na městské hospodaření. Prvním 
knížecím rychtářem se nestal nikdo jiný než 
„zlý duch“ města Friedrich Hauck. Po nástupu 
do úřadu předal požadovaná městská privilegia 
vrchnosti. Výsady a svobody vrátil Šumperským 
až syn Karla z Liechtensteina, kníže Karel Euse-
bius v roce 1633.

Ve svém úřadě se Friedrich Hauck činil, pro-
následoval evangelické duchovní, pro víru věznil 
šumperské měšťany. Po jeho smrti se ujal úřadu 
knížecího rychtáře Friedrichův bratr Samuel, 
který zprostředkoval zmíněné vrácení městských 
privilegií do radniční truhlice a nechal zakotvit 
v městské vyhlášce z roku 1630 zákaz evangelic-
kých náboženství a příkaz k vyhoštění všech pro-
testantů z města. Ačkoliv byla uvedená vyhláška 
ostře namířena proti šumperským evangelíkům, 
obsahovala řadu progresivních ustanovení ve 
prospěch města. Byla nařízena povinná školní 
docházka pro chlapce do čtrnácti let a do tohoto 
věku nesměli být přijímáni na řemeslo. Nada-

né děti neměly být učeny řemeslu, ale mělo jim 
být zajištěno studium. Mnohé články vyhlášky 
se týkaly pořádku ve městě, včetně jeho čistoty. 
Mezi jiným bylo zakázáno vyvážení odpadků do 
městského příkopu. K protipožárním nařízením 
patřilo povinné základní protipožární vybavení 
každého městského domu.

Za třicetileté války poprvé zaznamenává-
me v Šumperku tvrdý konkurenční boj mezi 
zdejšími pláteníky a soukeníky, z nichž druzí 
jmenovaní jako bohatší z obou cechů ovládali 
městskou radu. Mezi oběma uskupeními textil-
ních výrobců docházelo k ostrým sporům. Když 
v roce 1631 ukřivděný pláteník Mates Zillich na-
dával primátorovi a purkmistrům, byl potrestán 
čtrnáctidenním vězením a povinností se vedení 
města omluvit. Řešení sporů plátenického a sou-
kenického cechu bylo častým námětem zasedání 
městské rady.

Po útrapách třicetileté války přikvačila na 
Šumperské další pohroma. 7. května 1669 zničil 
město rozsáhlý požár, v jehož plamenech zahy-
nuli také primátor a tři radní. Mezi vyhořelými 
budovami byla i šumperská radnice, kterou se 
podařilo opravit a dát do původního stavu až 
v osmdesátých letech. Poslední práce na její ob-
nově patřily výstavbě nové radniční věže. V té 
době zastával úřad knížecího rychtáře Kašpar 
Hutten, vzdělaný muž spřízněný s významnými 
šumperskými rodinami, přítel jiného učené-
ho muže, šumperského děkana Kryštofa Aloise 
Lautnera. Huttenovým přičiněním byly dvě ženy 
obviněné z čarodějnictví při hledání pokladů 
v roce 1666 osvobozeny. To mu přitížilo v době 
následného Bobligova honu na čarodějnice, kdy 
byl nucen z města uprchnout a zachránit si holý 
život před smrtí na hranici. Boblig se však po-
mstil na jeho manželce, kterou nechal jako čaro-
dějnici popravit.

V průběhu čarodějnických procesů zasedal 
v Šumperku zvláštní soudní tribunál, nazývaný 
inkviziční. Nejednalo se o církevní inkvizici, jak 
je někdy činnost šumperského tribunálu chápá-
na, ale o zvláštní civilní soud. Církevní inkvizice, 
jak ji známe ze Španělska a dalších zemí, nebyla 
v našich zemích zřízena. Na Bobligovu žádost 
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tribunál ustaven v Šumperku v roce 1679. Vedle 
inkvizitora Bobliga v něm zasedali knížecí rych-
tář Franz Ferdinand Gaup, purkmistr Johann 
Dominik Beck a městský písař Šebestián Flade. 
Tento prazvláštní soud měl rozsáhlé pravomoci 
kontrolované pouze pražským apelačním sou-
dem, kde měl Boblig své známé. Více než dva-
cet obětí odsouzených k smrti bylo výsledkem 

působení tohoto neobvyklého soudu v životě 
města.

Zmíněný knížecí rychtář Franz Ferdinand 
Gaup byl posledním mužem v tomto úřadě, ne-
boť v roce 1705 byl na zásah státu úřad knížecího 
rychtáře v Šumperku zrušen a řízení města se opět 
vrátilo plně do pravomoci městské rady složené ze 
čtyř purkmistrů, volících si ze svého středu pri-
mátora, a osmi radních. Z. Doubravský

ŠUMPERSKÁ NOKTURNA 
PO ROCE OPĚT VYBÍZEJÍ K ZASTAVENÍ S HUDBOU

Šumperská nokturna již potřetí nabízejí v nejdelších dnech roku možnost prožít podvečerní čas 
s hudbou pod širým nebem. Muzicírovat budou začínající i zralí hudebníci, kteří mají blízký 

vztah k Šumperku. Během letních večerů budeme moci slyšet tóny houslí, violoncella, trubky a trom-
bónu, ale i lidského hlasu. Usínající letní dny na Kostelním náměstí chtějí přinést zklidnění, odpoči-
nek,  příjemné setkání. Zkuste svůj procházkový krok zamířit mezi nás……    

Pondělní koncert bude patřit spolužákům z br-
něnské Konzervatoře. Bára Handzušová je žákyní 
III. ročníku oboru klavír. To jméno si určitě  zapa-
matujte, ještě o ní totiž hodně uslyšíme. Tohle děvče 
má totiž dar od Pána Boha. Petr Osička je žákem 
prvního ročníku oboru violoncello. „Náš Petr“ 
není šumperskému publiku neznámý, koncertuje 
s Motýly a Scholou od sv. Jana Křtitele, účinkoval 
na Preludiu. Jeho muzikálnost nezapře motýlovské 
dědictví. 

Ve středu se rozezní okolí kostela sv. Jana Křti-

tele žesťovými nástroji. Stanislav Bartošek v roce 
2002 založil se svými syny soubor Th e Flash Brass, 
který se zaměřuje převážně na interpretaci historic-
ko-umělecké hudby. Toto trio představuje opravdu 
špičkové rodinné hudební uskupení.

Na pátečním koncertu se sejde rodina Kocůrko-
va. Jejich Musica Gloria představí hudbu od gotiky 
až po současnost, ale navíc nás Karel Kocůrek sezná-
mí se vším možným, na co lze vůbec hrát. A pokud 
najde společnou tóninu se Scholou od sv. Jana Křti-
tele, doprovodí ji při sborovém zpěvu. Vít Rozehnal    

Šumperská nokturna - program

Pondělí 20. června od 20.30 hodin na Kostelním náměstí
Bára Handzušová - klavír, Petr Osička - violoncello

Vstup volný

Středa 22. června od 20.30 hodin na Kostelním náměstí
The Flash Brass

Stanislav Bartošek st. - trubka, Stanislav Bartošek ml. - trubka, Tomáš Bartošek - trombon
Vstup volný

Pátek 24. června od 20.30 hodin na Kostelním náměstí
Musica Gloria

Helena Kocůrková - housle, Irena Kocůrková - klavír, 
Karel Kocůrek - dechové nástroje, Petr Kocůrek - lesní roh

Schola od sv. Jana Křtitele
Sbormistryně - Alena Havlíčková

Vstup volný
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AŠUMPERKEM PROJEDOU RYTÍŘI, ZAHÁJÍ SLAVNOSTI MĚSTA

„Lidé šumperští, pojďte s námi a oslavte velkou událost, kdy páni moravští a slezští svým ujed-
náním podpořiti ráčili volbu krále našeho,“ nejen tato slova zazní první červnový pátek 

před šumperskou radnicí a zahájí tradiční Slavnosti města. Ty již čtrnáctým rokem připomínají 
významnou historickou událost - sněm moravských stavů a zástupců stavů slezských knížectví ze 
4. června 1490, jenž měl pro budoucnost zemí Koruny české zásadní význam. Po smrti uherského 
krále a markraběte moravského Matyáše Korvína totiž rokovaly stavy v Šumperku o zachování spo-
lečného postupu při přijímání nového pána a svým postojem nakonec pomohly udržet jednotu zemí 
Koruny české. „Sněmovní“ oslavy spojí místní radnice, stejně jako v uplynulých letech, se zahájením 
letní sezony ve městě a také s mezinárodním Dnem dětí. 

„Letošní Slavnosti, které proběhnou v pátek 
3. a v sobotu 4. června, se sice ponesou 
v tradičním duchu, ale nabídneme i několik 
novinek. Po oba dny budou například probíhat 
od 10 do 18 hodin na Hlavní třídě v části od ob-
chodního domu po hotel Grand Farmářské trhy,“ 
říká Bohuslav Vondruška z oddělení kultury 
a vnějších vztahů šumperské radnice a dodává, 
že páteční večer odstartují v 18 hodin v Sadech 
1. máje „u koně“ vystoupení místních klubů 
a skupin. Během nich se představí děti z Veselé 
školky, aerobik předvedou členové DASPORTu 
z Vily Doris a FITACTIVE Teamu z DDM U Rad-
nice, dobovou atmosféru navodí historická sku-
pina Perchty von Bladen a „předkrm“ sobotních 
vystoupení v parku „u sovy“ nabídnou tanečnice 
a tanečníci nejrůznějších klubů a skupin. 

Úderem deváté večerní se již tradičně vydá 
z parku za svitu loučí a zvuku bubnů průvod 
rytířů ve středověkých kostýmech, jenž projde 
Hlavní třídou k radnici, kde herold pozve místní 
„konšely“, hosty z partnerských měst a další do 
průvodu vracejícího se zpět do Sadů 1. máje. Zde 
se poté odehraje na pódiu slavnostní ceremonie 
přijetí moravských a slezských stavů a zástupců 
partnerských měst. „Páteční večer završí ohňová 
show a výpravný ohňostroj, který připomene 
uzavření dohod o spolupráci s polskou Nysou 
a slovenskou Prievidzou,“ prozrazuje Vondruška. 
Současně upozorňuje, že od sedmé večerní do 
půlnoci bude Dům kultury pořádat v Pavlínině 
dvoře tradiční košt mikulovských vín.

Po celou první červnovou sobotu budou Sady 
1. máje dějištěm nepřetržitého sledu zábavných 
soutěží a vystoupení šermířů, komediantů, 
muzikantů i divadelníků. Dopolední program 

zahájí v části „u koně“ v deset hodin pohádky 
pro malé a nejmenší, parkem budou znít his-
torické a lidové písničky, účinkující předvedou 
bujaré tance gotických krčem a veselic a pouliční 
divadlo. Chybět nebudou šermířská vystoupení, 
ukázky výcviku rytíře a jeho koně, vystoupení 
sokolníků, katovská dílna s ukázkami mučících 
nástrojů a rytířský turnaj o královnu slavností. 
A zapojit do dění se budou opět moci i samotní 
diváci. Připraveny jsou soutěže a hry s rytířskou 
tematikou, šumperské klání v přetahování la-
nem a tzv. Školička starých řemesel, v níž děti 
z kroužků Domu dětí a mládeže U Radnice 
předvedou tradiční řemesla.  

„Během dne vystoupí na vedlejší scéně 
v parku „u sovy“ celá plejáda regionál-
ních tanečních skupin. Tzv. tribal dance 
předvede Angel´s tribe, scénický tanec 
pak postřelmovské Intro, orientální tance 

Tradiční Slavnosti města připomínají význam-
nou historickou událost - sněm moravských 
stavů a zástupců stavů slezských knížectví ze 
4. června 1490.  Foto: -pk-
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A a bollywood přiblíží Marly, orientální tance 
Vikýřovice, Banu Sabua, Aisha a Šermířský 
spolek ze Šumperka. Na pódiu se představí 
i Sisinky, Andílci a Bubliny šumperského 
Tornáda a místní skupina Old-Country 
Dance. Komentované ukázky tanců a plesové 
formace nabídne Klub společenských tanců 
a street dance ukáže skupina Folí de la Fúl,“ 

vyjmenovává pestrou nabídku vystoupení ref-
erent oddělení kultury a vnějších vztahů.

Letošní novinkou je sobotní večerní program. Ten 
otevřou na hlavní scéně moderní tance polských sku-
pin z partnerské Nysy Flame, Adaggio a Harmonia 
v Chaosie. Od osmé večerní se pak o zábavu postará 
oblíbená šumperská poprocková formace o5&Radeček, 
jejíž koncert Slavnosti města završí. Z. Kvapilová

Pátek 3. června od 10 do 18 hodin na Hlavní tří-
dě v úseku mezi obchodním domem a hotelem 
Grand
Farmářské trhy

Pátek 3. června v Sadech 1. máje - scéna v parku 
u „koně“
18:00 zahájení Slavností * 18:00 taneční vy-
stoupení dětí z MŠ Veselá školka, Prievidzká 
ul. * 18:10 taneční vystoupení dětí z MŠ Veselá 
školka, Zahradní ul. * 18:20 aerobikové vystou-
pení DASPORTu (DDM a ZpDVP Vila Doris) * 
18:50 aerobikové vystoupení FITACTIVE Tea-
mu (DDM U Radnice) * 19:20 historické tance 
Perchty von Bladen * 19:40 ochutnávka na so-
botní vystoupení v parku „u sovy“: tribal dance 
- Angel´s tribe, vystoupení Tornádo Šumperk 
- Andílci a Bubliny, scénický tanec - Intro Po-
střelmov, orientální tance - Marly, vystoupení 
Old - Country Dance Šumperk, komentované 
ukázky tanců - Klubu společenských tanců,  ori-
entální tance - Banu Sabua a Aisha, street dance 
- Folí de la Fúl

Pátek 3. června ve 21 hodin
Pochodněmi osvícený průvod městem k radni-
ci a zpět

Pátek 3. června v Sadech 1. máje - scéna v parku 
u „koně“ od 21.45 hodin
Slavnostní ceremonie přijetí stavů a zástupců 
partnerských měst
22:15 fi reshow * 22:30 ohňostroj

Pátek 3. června od 19 hodin v Domě kultury
Košt mikulovských vín

Sobota 4. června od 10 do 18 hodin na Hlavní třídě 
v úseku mezi obchodním domem a hotelem Grand
Farmářské trhy

Sobota 4. června v Sadech 1. máje - scéna v parku 
u „koně“
Od 10:00 pohádky pro malé a nejmenší, historické 
a lidové písničky, šermířská vystoupení, sokolníci 
- ukázky letů a výcviku dravců, rytířské dovednosti 
jezdce a jeho koně, soutěže a hry s rytířskou temati-
kou, rytířský turnaj o královnu slavností, bujaré tan-
ce gotických krčem a veselic, šumperské klání - pře-
tahování lana - zábavná soutěž pro všechny, pouliční 
divadlo, katovská dílna, žoldnéři a mušketýři * 18:00 
taneční vystoupení nisské skupiny FLAME * 18:20 
taneční vystoupení nisské skupiny ADAGGIO * 
18:40 taneční vystoupení nisské skupiny HARMO-
NIA W CHAOSIE * 20:00 hudební vystoupení ka-
pely O5&Radeček

Sobota 4. června v Sadech 1. máje - scéna v parku 
u „koně“ od 10 do 18 hodin
Školička lidových řemesel

Sobota 4. června v Sadech 1. máje - scéna v parku 
„u sovy“
Dopoledne vystoupení Tornáda Šumperk - sku-
piny Sisinky, Cvrčci a Bubliny * odpoledne: tri-
bal dance - Angel´s tribe * vystoupení Tornáda 
Šumperk - Andílci a Bubliny * scénický tanec - 
Intro Postřelmov * orientální tance a bollywood 
- Marly a orientální tanec Vikýřovice * vystoupe-
ní Old-Country Dance Šumperk * komentované 
ukázky tanců a plesové formace - Klub spole-
čenských tanců * orientální tance - Banu Sabua 
a Aisha * street dance - Folí de la Fúl

Slavnosti města Šumperka - program 
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ULETMÉ NAHLÉDNUTÍ 
DO SBORNÍKU O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: TURISTIKA

Chystané vydání další cenné publikace o jednom sportovním odvětví v Šumperku s názvem „His-
torie Klubu českých turistů Šumperk“ inspiruje k zařazení úryvku z připravovaného sborníku 

o šumperském sportu věnovaném právě tomuto odvětví. Jelikož osudy české organizované turistiky 
podává obsáhle jmenovaná publikace a čtenáři Kulturního života Šumperka si ji budou moci brzy 
přečíst, zaměřme pozornost v redakčně zkrácené verzi na článek Drahomíra Polácha přinášející pro 
milovníky výletů do Jeseníků neméně zajímavé informace o organizované turistice německé. Budiž 
následující řádky pobídkou k přečtení celého textu po vydání sborníku.

Moravskoslezský sudetský horský spolek, 
sekce Šumperk

První turistickou organizací v Jeseníkách byl 
německý  Moravskoslezský sudetský horský spo-
lek (Mährisch-Schlesischer Sudetengebirgsverein 
- MSSGV), založený 26. dubna 1881 ve Frývaldo-
vě (dnešní Jeseník). Počet jeho sekcí rychle rostl 
(vznikla např. olomoucká, brněnská a dokonce 
i vídeňská a vratislavská sekce), přičemž ústředí 
zůstalo ve Frývaldově. Spolek upravoval a znač-
koval turistické stezky, vydával vlastní časopis 
Altvater, mapy a průvodce. Jednou z hlavních ná-
plní bylo zajištění možnosti ubytování a stravo-

vání na horách. Využívány byly již stojící objekty 
(např. Švýcárna, Ovčárna, zájezdní hostinec na 
Červenohorském sedle). V roce 1883 si členové 
spolku postavili pod Pradědem (v místě dnešní 
chaty Barborka) ochrannou chýši. První chata 
byla spolkem postavena v roce 1888 na Šeráku 
a následovaly další. Na přelomu 19. a 20. stole-
tí bylo vybudováno několik rozhleden, např. na 
Biskupské kupě u Zlatých Hor (1898), na Zlatém 
chlumu u Jeseníku (1899), na Králickém Sněž-
níku (1899) a zejména na Pradědu (otevřená 
1912). Zásluhou členů spolku byla v roce 1886 
zpřístupněna jeskyně na Špičáku, velmi sporné 

Hostinec na Skřítku, který šumperští turisté koupili v roce 1898, měl pět pokojů se šestnácti lůžky a v pod-
kroví vznikla společná noclehárna s osmi lůžky. 
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U z dnešního hlediska byly „rekonstrukční“ zásahy 
do památek, jakými byly např. zříceniny hradů 
Edelštejn a Rychleby.

1. srpna 1885 přinesly šumperské noviny 
Grenzbote krátkou zprávu o Moravskoslezském 
sudetském horském spolku. Bylo konstatováno, 
že spolek existuje již zhruba čtyři roky a také to, 
že má již 19 sekcí, mj. v Olomouci, Brně, Vídni 
a Nise, ale také v Uničově,  Šternberku a dokonce 
ve Starém Městě. Podle spolkového statutu moh-
la být sekce založena, pokud měla alespoň 30 čle-
nů. Protože Šumperk měl k tomuto datu 34 členy, 
bylo dohodnuto jejich setkání. 3. srpna 1885 se 
členové MSSGV sešli v Ditrichově kavárně (stá-
la na místě dnešního domu v Bulharské ulici 2) 
a rozhodli, že založí samostatnou sekci. Byl zvo-
len přípravný výbor, jehož předsedou se stal Jo-
sef Hanszel. Někdy koncem září 1885 byla sekce 
zaregistrována na ministerstvu a 7. října 1885 se 
konala první valná hromada, na které byl prvním 
předsedou sekce MSSGV zvolen milovník cesto-
vání a pozdější zakladatel šumperského muzea 
Hans Hönig (1854-1926).

Počátky činnosti sekce byly věnovány výlet-
ním místům v okolí Šumperka. Jednou z prvních 
akcí byla úprava Městských skal. Členové spolku 
srovnali vrchol malých skal, a protože nádherné 
vyhlídce bránily stromy, bylo v roce 1887 roz-
hodnuto zde vybudovat jednoduchou dřevěnou 
vyhlídkovou věž. Vyhlídka byla opatřena zábrad-
lím a v roce 1889 otevřena pro veřejnost. 

To už stál v čele sekce MSSGV ředitel olšan-
ských papíren Karl Strobach (+1905), za jehož 
předsednictví si šumperští turisté nejprve pro-
pachtovali (1896) a v roce 1898 koupili zájezdní 
hostinec na Skřítku a zřídili v něm turistický do-
mov. Rozšířena byla ubytovací kapacita. Hosti-
nec měl 5 pokojů se 16 lůžky a v podkroví vznikla 
společná noclehárna s 8 lůžky. 

Když v roce 1907 slavil Moravskoslezský hor-
ský spolek 25. výročí založení, patřila již šumper-
ská sekce k největším (v roce 1910 měla 477 čle-
nů). V té době připravovala stavbu nové chaty 
na Červenohorském sedle. V rámci MSSGV se 
podařilo shromáždit 2700 korun, přičemž šum-
perští turisté přispěli částkou 800 korun, což byl 
dvojnásobek příspěvku sekce frývaldovské (např. 
subvence vratislavkého odboru činila 200 korun 

a vídeňského 150 korun). Stavba byla realizována 
v letech 1908 až 1910, fi nančně ji podpořil ma-
jitel rapotínských skláren Max Schreiber a chata 
pak nesla jeho jméno. Max Schreiber, který ze-
mřel 26. června 1914, navíc odkázal sekci v závěti 
200 tisíc korun, z nichž měl být do tří let posta-
ven další objekt, jinak by prostředky propadly 
na dobročinné účely. Vzdor probíhající válce se 
sekci podařilo další budovu postavit a oba objek-
ty byly propojeny v jeden komplex. 1. července 
1917 se konalo slavnostní otevření. Chata pak 
byla ještě v roce 1929 rozšířena a modernizována 
podle projektu vídeňského stavebního rady a ar-
chitekta K. Seidla, jenž pocházel z rodiny šum-
perských textilních podnikatelů. 

Novým předsedou šumperské sekce MSSGV 
byl od roku 1929 textilní podnikatel Robert Sie-
gl. Jeho zástupcem a zároveň správcem chaty na 
Červenohorském sedle se stal velkoobchodník 
Karel Schiller a správcem chaty na Skřítku Josef 
Schön. Výbor tvořilo dalších devět lidí, vesměs 
velmi dobře situovaných obyvatel Šumperka. 
Čestnými členy byli  W. Heinold, G. Löw, senátor 
G. Oberleithner.

I meziválečná činnost šumperské sekce 
MSS GV nadále spočívala především v úpravách 
turistických cest a jejich značkování. Po 1. svě-
tové válce bylo značení zanedbané, takže ho bylo 
nutno obnovovat. Například v roce 1928 bylo ob-
noveno v okolí Skřítku, Frankštátu (dnes Nový 
Malín), Hraběšic, Vikýřovic a Sobotína a zároveň 
členové sekce zpřístupnili celkem 77 km nových 
turistických tras. Stavební činnost ve 30. letech 
prakticky ustala. 

Také v případě MSSGV znamenalo připoje-
ní Sudet k Velkoněmecké říši radikální změny. 
Horské chaty začaly být stále více využívány 
k vojenským účelům - branným výcvikům mlá-
deže a příslušníků SA, zotavování vojáků apod. 
Znalec turistiky v Jeseníkách Jiří Filip soudil, že 
spolek za těchto podmínek jen živořil. Vzhledem 
k tomu, že již na počátku roku 1939 byly zrušeny 
podle říšského vzoru všechny spolky, lze soudit, 
že výjimka neplatila ani pro MSSGV. Nutno do-
dat, že spolek byl pod stejným názvem MSSGV 
obnoven v roce 1954 v německém Ausburgu. 
Působí dodnes a opět vydává i časopis Altvater.
 Drahomír Polách (redakčně zkráceno)
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IHUDEBNÍMI SLAVNOSTMI 
OŽIJE KLÁŠTERNÍ KOSTEL JIŽ V ZÁVĚRU ČERVNA

Letní měsíce patří v Šumperku neodmyslitelně klasické hudbě a festivalu Klášterní hudební slav-
nosti Šumperk. Letošní rok je tak trochu jubilejní, neboť se koná už popáté. Již od počátku zalo-

žení festivalu se koncerty těšily velké pozornosti, neboť dramaturgie vždy nabízela zajímavé tituly 
a také zajímavé umělce. Nejinak tomu bude i letos. 

Páté Klášterní hudební slavnosti Šumperk se 
budou konat od 26. června do 17. července. Bě-
hem tří týdnů se příznivci klasické vážné hudby 
mohou těšit na čtyři koncerty v Šumperku, je-
den koncert v Jeseníku, jeden v Uničově a také 
jeden koncert v Loučné nad Desnou. Jsme velice 
potěšeni možností nabídnout satelitní koncerty 
také v místech mimo Šumperk a věříme, že roz-
šiřování nabídky festivalových koncertů bude 
pokračovat i v příštích letech. Současně nám 
je nesmírnou ctí, že se letošní ročník festivalu 
bude konat pod záštitou náměstka hejtmana 
Olomouckého kraje Radovana Rašťáka.

Zahajovací koncert v neděli 26. června 
nabídne od 20 hodin v prostorách klášterního 
kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku 
mimořádný hudební zážitek. Antonín Dvořák 
je jeden z největších českých skladatelů vůbec. 
Oratorium Stabat Mater, které na zahajovacím 
koncertě zazní, patří mezi nejpůsobivější sklad-
by tohoto druhu a je řazeno spolu se skladbami 
Bachovými a Händelovými mezi vrcholná ora-
torní díla. Dvořák psal toto oratorium v době, 
kdy mu během roku zemřely tři děti. Skladba je 
plná citu, smutku, ale i pokory. Provedení díla 
se ujme Moravská fi lharmonie Olomouc spolu 
s Akademickým sborem Žerotín a taktovky se 
chopí dirigent Pavel Koňárek. Kvarteto sólistů 
nabídne hvězdné mezinárodní obsazení: Eva 
Hornyáková - soprán (Slovensko, sólistka ND 
v Bratislavě), Jana Wallingerová - alt (bývalá 
členka Motýlů Šumperk, sólistka ND v Brně), 
Ondrej Šaling - tenor (Slovensko, sólista ND 
v Bratislavě), David Szendiuch - bas (sólista 
MD Olomouc).

Druhým festivalovým koncertem přivítáme 
v neděli 3. července od 20 hodin v klášter-
ním kostele v Šumperku Rožmberskou ka-
pelu. Soubor se zabývá interpretací gotické, 
renesanční a raně barokní evropské hudby na 

dobové nástroje a v dobových kostýmech. Na 
festival přiváží program „Elixír života“ - Hudba 
na evropských panovnických dvorech období 
renesance. Druhý den, v pondělí 4. července, 
vystoupí soubor v rámci festivalu na koncertě 
v kulturním domě v Loučné nad Desnou také 
od 20 hodin.  

Následující koncerty nabídnou všem příz-
nivcům světově renomované a uznávané české 
umělkyně. Nejlepší česká houslistka součas-
nosti Gabriela Demeterová a jedna z nejlepších 
světových harfi stek Jana Boušková přijíždějí 
na tři festivalové koncerty s programem, který 
nabídne skladby N. Paganiniho, H.I.F. Bibera, 
W.A. Mozarta, J. Masseneta, J.K. Krumpholze 
a M. Ravela. Koncerty se uskuteční v neděli 
10. července od 20 hodin v klášterním kostele 
v Šumperku, v pondělí 11. července od 20 ho-
din v kapli v Jeseníku a v úterý 12. července od 
20 hodin v koncertní síni v Uničově.   

Závěr festivalu bude patřit hudbě Wolfgan-
ga Amadea Mozarta. Večer s názvem Mozart 
gala nabídne dva tituly z pera tohoto světového 
velikána, serenádu „Malá noční hudba“ a Kon-
certantní symfonii pro housle, violu a orchestr. 
Pozvání na festival přijal světově proslulý Sukův 
komorní orchestr, jenž se zde představí histo-
ricky poprvé. Jako sólisté Koncertantní sym-
fonie vystoupí koncertní mistr SKO, houslista 
Martin Kos a violista Karel Untermüller. Kon-
cert se koná v neděli 17. července od 20 hodin 
v šumperském klášterním kostele. 

Vstupenky na všechny koncerty Klášterních 
hudebních slavností lze zakoupit v Regionálním 
a městském informačním centru v místním 
muzeu a v pokladně Domu kultury. Vstupenky 
nebudou na místa. Kompletní informace nalez-
nete na http://www.klasikaviva.cz/klasterni-
hudebni-slavnosti-sumperk/.

 Roman Janků, intendant festivalu
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Moravská fi lharmonie Olomouc patří k před-
ním a nejstarším symfonickým orchestrům v České 
republice. V jejím čele stály významné osobnosti 
české hudební kultury, za jejím dirigentským pul-
tem se střídali přední světoví dirigenti a jejími hosty 
byli významní instrumentalisté. Za více než padesát 
let svého působení si Moravská fi lharmonie vytvo-
řila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár. 
Orchestr věnuje pozornost velkým tvůrcům světové 
hudby 19. a 20. století. Je samozřejmé, že Moravská 
fi lharmonie patří k autentickým interpretům kla-
siků české národní hudební kultury - A. Dvořáka, 
B. Smetany, L. Janáčka a B. Martinů. Intenzivně pro-
paguje také soudobou českou i světovou hudební 
tvorbu, premiérovala již více než 250 novinek. V po-
slední době se Moravská fi lharmonie specializuje na 
CD nahrávky hudby soudobých autorů. S velkým 
ohlasem vystupovala v převážné většině evropských 
států, do mnoha míst v zahraničí se vrací pro velký 
ohlas obecenstva i kritiky opakovaně téměř každý 
rok. 

Akademický sbor Žerotín je nejstarším olo-
mouckým sborovým tělesem (r. 1880), jehož jméno 
bylo převzato od starého moravského šlechtického 
rodu. Záhy po svém vzniku se stal jedním z nejdůle-
žitějších organizátorů národního kulturního života 
na území Moravy. Pořádal koncerty, operní před-
stavení a spolupracoval s předními českými umělci, 
nejvýznamnější však byla spolupráce s A. Dvořá-
kem. Ten v dubnu r. 1888 osobně dirigoval v Olo-
mouci premiéru svého oratoria „Svatá Ludmila“, 
které dedikoval Žerotínu a sám se stal čestným 
členem sboru. Zásluhou jeho činnosti vznikl i sym-
fonický orchestr - dnešní Moravská fi lharmonie. 
V současné době má sbor asi 40 členů. Jeho reper-
toár zahrnuje tvorbu všech slohových období, stejně 
jako úpravy spirituálů, lidových i populárních písní. 
Významnou část repertoáru tvoří díla českých auto-
rů 20. století. Od roku 1999 pracuje Žerotín při Mo-
ravské fi lharmonii Olomouc, na jejíž abonentních 
i mimořádných koncertech pravidelně účinkuje při 
provádění vokálně - instrumentálních děl. Od roku 

2004 se činnost sboru rozšířila i o spoluúčinkování 
v operních inscenacích Moravského divadla Olo-
mouc. V čele sboru stojí Pavel Koňárek.

Pavel Koňárek je absolventem JAMU v Brně 
v oborech dirigování sboru a dirigování orchestru. 
Pracuje jako sbormistr Janáčkovy opery Národního 
divadla v Brně. Od roku 1995 je uměleckým vedou-
cím a sbormistrem Akademického sboru Žerotín. 
Pod jeho vedením sbor absolvoval více než sto kon-
certů doma i v zahraničí, získal zlatou a stříbrnou 
medaili na mezinárodních sborových soutěžích, 
vydal své první profi lové CD a byl přizván ke spolu-
práci na natáčení pro SW Rundfung Baden - Baden, 
pro fi rmu Vienna Modern Masters i pro Český roz-
hlas. Od roku 2001 externě vyučuje na Univerzitě 
Palackého v Olomouci předmět Řízení pěveckého 
sboru.

Eva Hornyáková je rodačkou z východosloven-
ské Levoče a své profesionální školení zahájila na 
Konzervatoři v Košicích. Její další cesta vedla na 
Vysokou školu múzických umění v Bratislavě a po 
absolutoriu se zdokonalovala v pěveckých kurzech 
Petera Dvorského a Zlatice Livorové. V roce 2002 
mladá umělkyně obdržela cenu za interpretaci   pís-
ně na mezinárodní pěvecké soutěži M. Schneidera-
Trnavského a o dva roky později zvítězila na mezi-
národní pěvecké soutěži Imricha Godina 2004. Do 
povědomí slovenské hudební veřejnosti vstoupila 
tato sopranistka jako protagonistka několika vo-
kálně - instrumentálních děl skladatele Víťazoslava 
Kubičky. V roce 2006 debutovala na jevišti Opery 
Slovenského národního divadla v Bratislavě a v tém-
že roce se probojovala do semifi nále mezinárodní 
soutěže Competizione delll´opera v Drážďanech. 
Dalšími jejími soutěžními úspěchy byly fi nálová 
účast na pěvecké soutěži v německém Bayreuthu, ve 
světoznámé pěvecké soutěži Hanse Gabora Belveder 
ve Vídni a v konkurzu Maria Callas Grand Prix 2009 
v Aténách se probojovala do semifi nále. V současné 
době účinkuje v inscenacích Slovenského národní-
ho divadla.

1. koncert pátého ročníku Klášterních hudebních slavností
v neděli 26. června od 20 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Moravská fi lharmonie Olomouc, Akademický sbor Žerotín , sólisté: Eva Hornyáková - soprán, Jana 
Wallingerová - alt, Ondrej Šaling - tenor, David Szendiuch - bas 
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Jana Wallingerová, rozená Štefáčková, získala 
první pěvecké zkušenosti v Šumperském dětském 
sboru. Vystudovala konzervatoř v Praze a v roce 
1998 získala druhou cenu na soutěžní přehlídce 
českých konzervatoří. Byla sólistkou Opery Mo-
zart v Praze, věnovala se interpretaci staré hudby 
s Ars Cameralis a folkloru s Muzikou Jara. Po ab-
solutoriu hostovala tato mezzosopranistka v Di-
vadle F.X. Šaldy v Liberci, v Městském divadle 
v Ústí nad Labem a v Národním divadle morav-
skoslezském v Ostravě. Od roku 2000 je sólist-
kou Národního divadla v Brně, kde nastudovala 
velkou řadu mezzosopránových rolí. Jako Sharon 
(Ruleta Z. Merty) hostovala na scéně Státní ope-
ry Praha. Dlouhodobě spolupracuje i s pražským 
Národním divadlem a hostovala také v Divadle 
J.K. Tyla v Plzni a v Moravském divadle Olomouc, 
kde nastudovala roli Carmen. Věnuje se koncert-
ní činnosti a spolupracuje s předními českými 
orchestry: Českou fi lharmonií, Symfonickým 
orchestrem hl. m. Prahy FOK, Symfonickým or-
chestrem Českého rozhlasu, Filharmonií Brno, 
Pražskou komorní fi lharmonií, Janáčkovou fi l-
harmonií Ostrava a dalšími. Hostuje v zahraničí 
a za roky 2005 a 2008 jí byla Národním divadlem 

Brno udělena cena diváka Diva. Od roku 2001 se 
hlasově zdokonaluje u sopranistky Natálie Roma-
nové.

Ondrej Šaling patří mezi nejmladší generaci 
operních zpěváků. Studoval na Hudební fakul-
tě Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. 
Po ukončení studia dostal první příležitosti na 
prknech Opery Slovenského národného divadla. 
Navzdory krátkému působení na profesionálních 
jevištích vytvořil mnoho zajímavých postav. On-
drej Šaling je zajímavý jak barvou hlasu, tak i ori-
ginálním typovým herectvím.

David Szendiuch vystudoval konzervatoř 
v Brně, obor sólový zpěv, a od roku 1999 je só-
listou Moravského divadla Olomouc, hostuje 
v Divadle J.K. Tyla v Plzni a v Národním divadle 
v Brně. Na scéně olomoucké opery vytvořil David 
Szendiuch řadu rolí basového a basbarytonového 
oboru a od Moravského divadla Olomouc získal 
vyznamenání za mimořádný umělecký výkon 
v roli Leporella (2002) a vyznamenání za nejlepší 
mužský umělecký výkon sezony 2004-2005. Od 
roku 2002 se zdokonaluje u Jurije Gorbunova.

Letošní Klášterní hudební slavnosti zahájí Moravská fi lharmonie Olomouc spolu s Akademickým sbo-
rem Žerotín.  Foto: archiv
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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. 
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, 

tel.č. 583 214 193, 583 437 352.

MOTÝLÍ ČERVEN JE VELMI ŠŤAVNATÝ

Poslední měsíc čtyřicáté deváté sezony Šumperského dětského sboru před námi a jako obvykle je 
docela šťavnatý. Je totiž třeba, aby všechna sborová oddělení nějakým rozpoznatelným způso-

bem zakončila celoroční práci, protože k čemu by to všechno bylo, kdyby se k něčemu nesměřovalo. 

A tak již ve čtvrtek druhého června naši 
nejmenší, Růžové děti, vyjíždějí na svůj výroč-
ní zájezd, pravda trochu silné slovo pro tento 
jednodenní výlet, ale držme se obvyklé sborové 
terminologie. Ač maličký, obsahuje tento zájezd 
většinu toho, s čím se v dalších letech budou děti 
setkávat. Bude tu koncert, společné stolování, ná-
vštěva atraktivní lokality, likvidace přidělených 
fi nančních prostředků i cestovní návyky autobu-
sové. Hned v dalším týdnu Růžové děti vystoupí 
na koncertech pro děti mateřských škol (sedmého 
a devátého června v sále Miroslava Raichla u nás 
na Komíně). To bude dopoledne. Odpoledne os-
mého a devátého pak mohou všichni, jimž zpívá-
ní zachutnalo, přijít se svými rodiči a domluvit se, 
že by to taky zkusili. Aby to bylo jasnější: toho os-
mého a devátého června v době od dvou do pěti 
máme zápis do sboru a přijít můžou všichni, kteří 
po prázdninách půjdou do první, druhé nebo tře-
tí třídy a chtějí to zkusit. Jedná se skutečně o zá-
pis, nikoli přijímačky, což znamená, že přijmeme 
všechny děti, které mají do zpívání chuť. Na po-
čátku nezáleží na tom, jestli zpívají dobře, trochu 
nebo vůbec. Když budou chtít, naučíme je to.

Ve středu osmého je sice odpoledne zápis, ale 
večer v 19.00 hodin v klášterním kostele svou 
sborovou sezonu zakončí děti, které již sborový 
kumšt ochutnaly podrobněji. Barevné děti a Pla-
meňáci mají svůj závěrečný koncert a jsou ochot-
ny kousek času přenechat také těm, které to u nás 
mají nejtěžší: Mladším dětem hlavního sboru, jež 
před rokem, dvěma či třemi rovnýma nohama 
skočily do temných vln nejstaršího sborového 
oddělení a teď funí, prskají a lapou po dechu, aby 
se neutopily v záplavě požadavků, které na ně ze 

dne na den tento záludný hudební rybník nalo-
žil. Nemají to snadné, obtížnost repertoáru, jeho 
rozsah i tempo práce je ve srovnání se selankou 
mladších sborečků nesrovnatelné. Většina z nich 
se však brzy rozkouká a přesto, že na všechno ješ-
tě stačit nemohou, mnohé již dokážou, a tak by 
bylo škoda nechat je mlčky stranou.

Následuje víkend jedenáctého a dvanáctého. 
Zkušenější část koncertního sboru se na dva dny 
nastěhuje do uničovské koncertní síně, aby poří-
dila čtvrtý a poslední blok nahrávek, které jako 
dvojité CD vánočních zpěvů (zatím se to ještě ni-
jak nejmenuje) spatří světlo světa v prosinci toho-
to roku. Sotva trochu vydechnou, rozezní se opět 
jejich zpěvem podmanivý prostor šumperského 
klášterního kostela při šestém pokračování série 
Koncertů pro UNICEF. Najdete nás tam ve středu 
patnáctého června v 19.00 hodin. Pouze o dvaa-
dvacet hodin později na stejném místě kratičké 
vystoupení při slavnostním vyřazení absolventů 
šumperské Základní umělecké školy. Nu, a pak 
máme čtyři dny na to, abychom zabalili kufry, 
sborové i ty soukromé, a v úterý dvacátého první-
ho brzy ráno zamáváme, abychom večer přistáli 
v Dolomitech, kde budeme účastníky „Interna-
tional Choir Festival Alta Pusteria Italy“ a něko-
lika zajímavých štací okolo. Za týden se vrátíme 
akorát tak včas, abychom se v předvečer ukončení 
školního roku sešli na zahradě u Komína, slup-
li něco menšího, trochu si zazpívali a dali si pac 
před tím, než se rozběhneme na prázdniny. Moc 
času na ně nemáme, protože už sedmého srpna 
začíná prázdninové soustředění a s ním jubilejní 
padesátá sborová sezona. Ale o tom vám povíme, 
až se oslavy přiblíží. -TM-



11

U
P

O
M

ÍN
K

O
V

É
 P

Ř
E

D
M
Ě

T
YMEZI UPOMÍNKOVÝMI PŘEDMĚTY 

JE I SPECIÁLNĚ VYROBENÁ TURISTICKÁ ZNÁMKA

Turistickou známku speciálně vyrobenou v limitované edici ke 100. výročí znovupostavení rad-
nice, sběratelské buttony s heraldickým znakem města, turistický deník, vizitky či lékárničku 

s panoramatem města - nejen tyto nové, ale i další upomínkové předměty potěší všechny, kteří při 
svých toulkách po zajímavých lokalitách zavítají do Šumperka. Koupit si je mohou hned na několi-
ka místech - u průvodců na jejich stanovišti v suterénu radnice, v expozici Čarodějnických procesů 
a také v Regionálním a městském informačním centru v místním muzeu. 

„Dřevěné turistické známky s motivem atrak-
tivního turistického cíle, které jsou k dostání nejen 
v naší republice, ale například i v Polsku, Německu, 
Itálii nebo Anglii, jsou jedním z nejoblíbenějších 
sběratelských suvenýrů,“ říká referent oddělení kul-
tury a vnějších vztahů šumperské radnice Bohuslav 
Vondruška a připomíná, že každá ze známek má 
pevně stanovené číslo. Ta šumperská nese číslo 784. 
Ke známce města navíc letos přibyla ještě druhá, 
vydaná v limitované edici ke 100. výročí znovupo-
stavení radnice. „Vzhledem k tomu, že rýmařovská 

fi rma Turistické známky vydává pravidelně katalog 
turistických známek a na svém webu má propra-
covaný informační systém s interaktivní mapou 
míst, kde se tyto známky prodávají, jde o zajímavou 
formu propagace,“ podotýká referent a dodává, že 
známky se prodávají za třicet korun.

Oblibě se podle Vondrušky těší také turistický 
deník a vizitky, které do něj lidé sbírají. „Každý tu-
ristický cíl má svoji vizitku ve formě číslované sa-
molepky, jež se lepí do turistického deníku. Sběratel 
tak má ucelený přehled o navštívených místech, do 

Bohuslav Vondruška z oddělení kultury a vnějších vztahů ukazuje nové propagační předměty města. 
 Foto: -zk-
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ZUŠ ŠUMPERK

Pondělí 6. června v 18 hodin v klášterním kostele
Celoškolní koncert hudebního oboru

Od 6. do 25. června vždy od 15 do 18 hodin v ZUŠ 
v Žerotínově ul. (2. poschodí)
Zápis do tanečního oboru ZUŠ

Od 6. do 25. června vždy od 15 do 18 hodin v ZŠ 
v ul. Dr. E. Beneše

Zápis do výtvarného oboru ZUŠ

Pátek 24. června v odpoledních a večerních hodi-
nách na nádvoří muzea 
Evropský den hudby, Muzejní noc

Bližší informace: 
Základní umělecká škola Šumperk, www.zus-sum-
perk.cz.

HUDEBNÍ CYKLUS LÁKÁ NA TE DEUM

Hudební cyklus nazvaný Církevní rok v hudbě má na programu poslední předprázdninový pořad. 
První červnový den nabídne pro srovnání Charpentierovo a Pärtovo Te Deum.

Te Deum laudamus (Tebe Boha chválíme) jsou 
začáteční slova latinského slavnostního hymnu, 
který složil svatý Ambrož (387), biskup v Miláně 
v Itálii, a jenž dal název celé skladbě. „V posled-
ním předprázdninovém pořadu cyklu „Církevní 
rok v hudbě“ budeme moci porovnat dvě zpra-
cování jednoho z nejvýznamnějších textů, který  
je určen pro slavnostní příležitosti jako vyjád-
ření díků Bohu,“ říká zakladatel cyklu Vít Ro-
zehnal a dodává, že  Marc-Antoine Charpentier 
(1643-1704) byl francouzský barokní skladatel, 
který téma Te Deum zpracoval celkem šestkrát. 

V D- dur zpracované dílo vzniklo během jeho 
působní v jezuitském kostele Saint-Louis v Paříži 
a velmi jasná, slavnostní a bojovná předehra se 
stala znělkou Eurovize. „Arvo Pärt, jenž se narodil 
roku 1935, je estonský hudební skladatel, který ve 
své tvorbě používá minimální techniku vyjádření, 
jednoduché dvou či trojzvuky, jež vzbuzují v jeho 
hudbě meditativní pocity,“ podotýká Rozehnal. 
Současně připomíná, že desáté setkání hudebního 
cyklu proběhne ve středu 1. června od 19 hodin 
ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním 
středisku na Kostelním náměstí 4.  -red- 

deníku si navíc může otisknout razítka turistických 
cílů a dělat si poznámky,“ vysvětluje Vondruška. Na 
šumperských vizitkách je přitom zobrazeno město, 
radniční věž a expozice Čarodějnických procesů. 
„Vizitky i známky se prodávají pouze na místech, ke 
kterým se vážou. Bude-li tedy někdo například chtít 
vizitku „Radniční věž v Šumperku“, bude si pro ni 

muset na radnici dojít,“ zdůrazňuje referent 
oddělení kultury a vněj-

ších vztahů. Vzápětí 
prozrazuje, že turis-
tický deník si mohou 
zájemci pořídit za pa-
desátikorunu, vizitka 

pak přijde na dvanáct 
korun.

Potisk s motivem 
města a odkaz na we-

bové stránky najdou turisté i „domácí“ na turistické 
lékárničce z nepromokavého materiálu s praktickou 
kapsičkou, která se dá připevnit na kolo či za opasek, 
a také na praktické bavlněné tašce. Za lékárničku za-
platí pětaosmdesát korun, taška přijde na „dvacku“. 
Sběratelům pak radnice nabízí za pětadvacet korun 
připínací odznak s heraldickým symbolem z edice 
buttonů, což jsou „placky“ se znaky měst a obcí. 
„Pro nadcházející sezonu připravujeme také čtyři 
nové pohlednice a pamětní medaili s výročím rad-
nice,“ prozrazuje Vondruška a dodává, že suvenýry 
a další propagační předměty města jsou k vidění na 
adrese www.sumperk.cz  v sekci turistické informa-
ce a podsekci suvenýry k zakoupení. -zk-

◀ Ke známce města letos přibyla ještě druhá, vydaná 
v limitované edici ke 100. výročí znovupostavení rad-
nice.  Foto: archiv MěÚ Šumperk
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STANISLAV LOLEK

Děti u řeky, olej na lepence, 18 x 27 cm, 1936

Stanislav Lolek Foto: sbírky VM

Malíř * Narozen 13. listopadu 1873 v Paloníně 
u Loštic * Zemřel 9. května 1936 v Praze.

Syn učitele, vlastence a písmáka Jakuba Lolka. Od 
roku 1895 studoval na pražské Akademii výtvar-
ných umění (prof. J. Mařák a R. Ottenfeld), v letech 
1902-1903 se věnoval studiu grafi ky v Mnichově 
(prof. Neumann a Heinemann). Studijní cesty pod-
nikl v r. l907 do Paříže a v r. 1909 do Dalmácie. Roku 
1931 byl jmenován řádným členem České akade-
mie věd a umění ve skupině výtvarnické. Pěstoval 
přátelské vztahy s osobnostmi uměleckého života na 
Moravě - J. Úprkou, A. Kašparem, F. Kretzem aj. Byl 
znám jako krajinář a malíř zvěře s expresivním rea-
listickým rukopisem, který se vyvíjel od subjektiv-
ních nálad až k impresionismu. Cyklus jeho kreseb 
o chytré lišce inspiroval R. Těsnohlídka k napsání 
povídky Liška Bystrouška a následně L. Janáčka ke 
zkomponování opery stejného jména. Lolek byl čle-
nem SVU Mánes (od r. 1900), Jednoty výtvarných 
umělců v Praze (od r. 1907) a zakládajícím členem 
Sdružení výtvarných umělců moravských (1907).
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A Dílo: samostatné výstavy - 1958, Olomouc, 
Dům umění; 1974, Šumperk, VÚ; Mohelnice, 
muzeum; Zábřeh, muzeum; 1980, Písek, muze-
um; 1998, Šumperk, OVM. Zastoupení ve sbír-
kách - VM v Šumperku - 177 volných kreseb, 
113 kreseb ve skicářích, Paleta (se skupinovým 
portrétem přátel), olej na dřevě, 1917; Koroptve 
ve sněhu, lept, nedatováno; Ilustrační celek Liška 

Bystrouška, kolem r. 1897; Krajina, olej na plát-
ně; Jeřábci, olej, 1927; Srnec, olej, 1935; Dravec 
a bažant, olej, kol. r. 1930;  Korespondence mezi 
St. Lolkem a A. Kašparem je uložena v PAK 
v Lošticích; Děti u vody, tempera, 1936; zásadní 
zastoupení má autor v pražské NG a v galeriích 
na Moravě (Olomouc, Ostrava, Hodonín). 

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)

GALERIE J. JÍLKA

Jiří Brodský, „Nic na odiv“, malba a objekty
„Jsi sám. Co nejmíň gest. Nic na odiv“.
 (Vladimír Holan)

Malíř je vždycky sám ponořený do procesu, ve 
kterém se v síti čar a hmoty obraz rodí; ten vzájem-
ným dotykem stává se tělem a získává svou váhu, a to 
i když je jeho síť úsporně řídká.

Už třetím malířem je letos v Galerii Jiří Brodský 
(*1941), o generaci starší než oba předchozí. V malbě 
je svůj, ale právě tím se s nimi potkává. Nedělá nic na 
odiv. Dlouhá léta restauroval, byl i krátce asistentem 
profesora Slánského na pražské Akademii, a přestože 
se dobře vyzná v malířských technikách, ve volné prá-
ci se raději drží ryzí prostoty. Donedávna se k malbě 
dostával jen okrajově. O to víc si jí užívá teď, kdy re-
staurování odsouvá na vedlejší kolej.

V rozlehlém domě v rohu zahrady na samém konci 
města - uprostřed roztodivných věcí a temných koutů 
jimi zanesených od vrchu až dolů do sklepa s opuko-
vým zdivem provoněným jablky - maluje s plachou 
pokorou „úplně obyčejného člověka“. Někdy i na 
holém plátně bez podkladu, blízkém přírodní tkáni 
gobelínů jeho sestry Evy, vyjadřuje se jednoduchým 
způsobem, zacíleným výhradně na to základní. Ma-
lířské fi nesy nechává stranou, a přece se přirozeně 
projevují čistotou linií a ploch v jejich vyváženém čle-
nění. Prosté motivy všedních věcí mu postačí k výpo-
vědi, která i náznakem obsáhne celek v jeho úplnosti. 
Povaze bytostné malby je taková střídmost vlastní. Ta 
nevypráví, s nikým se nehádá a nehledá výjimečné, 
ale čerpá z denně se opakujícího dění, aby se tak na-
vracela k čirým pramenům. 

Světlo tiché radosti i šerosvitu smutku vyzařuje 
z jeho pláten a je druhým poutem mezi ním a Evou. 
Loňské setkání všech tří sourozenců Brodských 
v roudnické galerii to zjevně ukázalo a Jiřího samo-

statná výstava, bezděčně tu uskutečněná v roce jeho 
sedmdesátin, vzájemné souznění věrohodně pečetí. 
Zahájená ve středu 1. června v 18 hodin za autorovy 
účasti potrvá do neděle 26. června.

Na samém konci měsíce, výjimečně ve čtvrtek 
30. června, v obvyklých 18 hodin bude zahájena le-
tošní červencová výstava grafi k, pastelů a akvarelů 
Jitky Chrištofové (*1977), souboru mimořádně cit-
livých prací, tkání přírody - výstava s názvem „Les“. 
Potrvá do neděle 31. července. Podrobněji o ní v čer-
vencovém čísle KŽŠ. Přijďte, nenechte si ujít žádnou 
z obou výstav. Miroslav Koval

Jiří Brodský, „Torzo s knihou“, 2010, kresba na 
plátně, 85 x 60 cm
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Pátek 3. června od 19 hodin v Pavlínině dvoře
Košt mikulovských vín
Oblíbená akce s ochutnávkou výběrových vín z jižní Moravy. K poslechu hraje cimbálová muzika Klaret. 
 Vstup volný

Sobota 4. června od 19 hodin v Čajovně Čarovna
Šamanismus
Přednáška Vladimíra Václavka spojená s koncertem na téma „šamanismus pro život současného člověka“. 
 Vstupné v předprodeji  65 Kč, v den akce 95 Kč

Pátek 3. a sobota 4. června v Sadech 1. máje
Slavnosti města Šumperka
Průvod rytířů městem, ohňostroj, škola tradičních řemesel, fi reshow... Účinkují: Flame, Harmonia w chaosie, 
O5 & Radeček, Tornádo, Old country dance a další. Podrobný program na www.sumperk.cz.  Vstup volný

DIVADLO V PARKU
XVIII. ročník festivalu profesionálních divadel pořádá Divadlo Šumperk a Dům kultury Šumperk.

Pátek 10. června od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)
Úžasná svatba
Hraje Moravské divadlo Olomouc.  Vstupné 100 Kč

Sobota 11. června od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)
Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 min.
Hraje Městské divadlo Zlín.  Vstupné 100 Kč

Neděle 12. června od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)
Calandriáda
Hraje Divadlo Šumperk.  Vstupné 100 Kč

Pondělí 13. června od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)
Benny rock´n´roll star
Hraje Východočeské divadlo Pardubice.  Vstupné 100 Kč

Čtvrtek 16. června od 19.30 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK)
ŠPEK 2011: Fleret a Jarmila Šuláková
Zahajovací koncert festivalu. Oblíbená valašská kapela z Vizovic uvede v Šumperku průřez úspěšnou tvor-
bou. Společně s kapelou Fleret vystoupí legendární zpěvačka a populizátorka lidové písně Jarmila Šuláková. 
 Vstupné v předprodeji 170 Kč, v den akce 190 Kč

Pátek 17. června od 17 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK)
ŠPEK 2011: No Name, Anna K., Imodium, November 2nd, 
Chuť, Johnny said the Number
6. ročník letního festivalu v centru Šumperka. Partnerem akce je pivovar Holba. 
 Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den akce 250 Kč
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Svatodušní varhanní koncert
Varhaník katolických farností v Norimberku a šumperský rodák Radim Diviš uvede dvě díla Johanna Sebas-
tiana Bacha Preludium a fuga c moll a kompletní 3. triovou sonátu. Dále na koncertu zazní velká symfonická 
hudba francouzských mistrů, vedle Chorálu Césara Francka a Nebeské hostiny Oliviera Messiaena také nád-
herná pátá varhanní symfonie Charlese Marie Widora.  Vstupné dobrovolné

Sobota 18. června od 18 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK)
BLUES APERITIV XII.
Sedm statečných bluesových kapel soutěží o možnost hrát na podzim v hlavním programu prestižního mezi-
národního festivalu Blues Alive. Na 12. ročník soutěže se sjedou talentovaní bluesmani z Česka, USA, Polska 
a Slovenska. Svého vítěze si vedle odborné poroty vyberou také diváci! Více na bluesalive.cz.  Vstupné 50 Kč 

Neděle 19. června od 16 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK)
ŠPEK 2011: Moravia Big Band Zábřeh
Promenádní koncert slavného orchestru určený příznivcům kvalitní jazzové a swingové hudby. V programu 
zazní klasické standardy tuzemských i světových autorů, avšak i úpravy moderních hitů, například Wonder-
wall od skupiny Oasis a další.  Vstupné 90 Kč

▶ PRO DĚTI
Neděle 19. června od 10 hodin ve velkém sále DK
Pirátská pohádka
Stará pirátka Žakelína se chystá na odpočinek a chce předat živnost svému synkovi Randulínkovi. Musí ho 
tedy naučit pirátskému řemeslu. Randulínek je velmi hloupý a není pro něj snadné se tomuto řemeslu naučit, 
proto potřebuje pomoc dětí. Vhodné pro děti od 3 let.  Vstupné 50 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 29. května
Pavel Besta, „1+23 malých formátů“, malba a kresba
Výstava maleb jmenovaného autora. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 1. do 26. června
Jiří Brodský, „Nic na odiv“/malba a objekty
Výstava maleb a objektů jmenovaného autora. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 1. června od 18 hodin 
za osobní účasti autora.  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.

Od 30. června do 31. července
Jitka Chrištofová: „Les“
Výstava z výtvarného díla jmenované autorky (akvatinta, pastel, akvarel). POZOR: vernisáž k výstavě pro-
běhne výjimečně ve čtvrtek 30. června v 18 hodin za osobní účasti autorky!!
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BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 
tel. č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www. dksum-
perk.cz, www.bluesalive.cz

ŠPeK VSTUPUJE V POLOVINĚ ČERVNA DO ŠESTÉHO ROČNÍKU

Slovenští hitmakeři No Name, mnohonásobná držitelka ceny Anděl Anna K., světová kapela No-
vember 2nd či folklorní rockeři Fleret s Jarmilou Šulákovou. Ti a mnozí další vystoupí na Open 

Airu ŠPeK, který se uskuteční v prostorách Pavlínina dvora od čtvrtku 16. do neděle 19. června.

„Hudební festival v areálu Pavlínina dvora vznikl 
před šesti lety, a založil tak novou tradici „velkého 
hudebního festivalu pod širým nebem“, který má 
v centru města oživit letní kulturní nabídku nejen 
mladým hudebním fanouškům, ale také poslucha-
čům středního věku,“ popisuje akci ředitel Domu 
kultury Vladimír Rybička. Letošní ročník ŠPeKu za-
hájí ve čtvrtek 16. června recitál valašské kapely Fle-
ret v čele s legendární popularizátorkou lidové písně 
Jarmilou Šulákovou. Koncert začne o půl osmé večer 
a vstupné stojí v předprodeji 170 korun.

Druhý festivalový den nabídne oproti zahajo-
vacímu večeru daleko delší a pestřejší program. Již 
v 17 hodin se na scéně objeví crossoverová kapela 
Chuť z Plzně, jejíž tvorbu zdobí melodika a skotačivé 
aranže. Jeviště pak bude patřit v současné době velmi 
populární skupině Johnny said the Number z Nového 
Jičína hrající rokenrol. Známá broumovská kapela 
Imodium se dostane k mikrofonům kolem sedmé ho-
diny večerní a poté mladé rockery vystřídá populární 
zpěvačka Anna K., která uvede s kapelou průřez těmi 
největšími hity své bohaté kariéry, jako jsou Nebe, Ne-
lítej nízko, Stačí když se díváš, Večírek za koncem...

Další várku plnotučných hitů bude na ŠPeKu ser-
vírovat jedna z nejúspěšnějších kapel slovenské histo-
rie No Name, která posluchačům nakrmí uši písněmi 
Nie alebo áno, Věčnost, Lekná, Duša a ja, Prvá, Čím 
to je? nebo debutovým megahitem Žily. Závěrečnou 
tečku za hlavním festivalových večerem napíše kape-
la November 2nd v čele s charismatickou zpěvačkou 
Sašou Langošovou. Skupina, která má na svém kontě 
nominaci na Anděla za Objev roku, právě dokončuje 
v New Yorku a Nashvillu nové album s názvem Night 
Walk with Me, ze kterého uslyší ukázky už i návštěv-
níci šumperského festivalu. Vstupné na hlavní pro-
gram je v předprodeji za 220 korun.

Novinkou 6. ročníku festivalu ŠPeK Open Air bude 
nedělní promenádní koncert úspěšného orchestru 
Moravia Big Band Zábřeh, který je určený přízniv-
cům kvalitní jazzové a swingové hudby. V programu 
zazní klasické standardy tuzemských i světových au-
torů, avšak i úpravy moderních hitů, například Won-
derwall od britských Oasis. Promenádní koncert 
začne v 16 hodin a vstupné je 90 korun.

Více informací a online rezervace vstupenek na 
www.dksumperk.cz. O. Polák

O APERITIV SE UTKÁ SEDM STATEČNÝCH

Také letos dá mezinárodní hudební soutěž Blues Aperitiv šanci bluesmanům, aby si „vyhráli“ účast na 
prestižním festivalu Blues Alive. Ten se uskuteční v Šumperku od 17. do 19. listopadu. 

▶ PŘIPRAVUJEME
12. srpna  Revival Invaze: LEGENDY SE VRACÍ!,  
 AC/DC, ROXETTE, PETER NAGY,  
 OZZY OSBOURNE & BLACK SABATH

17.-21. srpna MEZINÁRODNÍ 
 FOLKLORNÍ  FESTIVAL 
23. září  OLYMPIC
25. září  MORAVŠTÍ MUZIKANTI

 „Velmi nás těší, že zájem kapel o postup na Blu-
es Alive prostřednictvím soutěžní přehlídky Blues 
Aperitiv se nezmenšuje a že kromě zavedených ka-

pel se hlásí i zcela nové soubory. Stejně tak nás těší, 
že z původně ryze českého festivalu je akce meziná-
rodní,“ říká ředitel festivalu Vladimír Rybička. Na 
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začátku května podle něj vybrala odborná porota 
složená s hudebních publicistů, aktivních muzikan-
tů a festivalových promotérů sedm skupin, které se 
mohou na živo představit v rámci fi nálového kon-
certu v sobotu 18. června na Pavlínině dvoře v cent-
ru Šumperka. Ze sedmi vybraných kapel přitom vze-
jdou dva vítězové, kterým pořadatelé garantují mís-
ta v hlavním programu renomovaného podzimního 
festivalu Blues Alive. Zkušenost z minulých ročníků 
navíc dává naději více než pouze dvěma souborům! 
I další účinkující, kteří na přehlídce Blues Aperitiv 
zaujmou porotu či uspějí v diváckém hlasování, 
mohou dostat pozvánku k účinkování na vedlejších 
scénách Blues Alive či na přehlídkách v Polsku. 

 „Přestože se kapel letos přihlásilo hodně, stejně 
jako v loňském roce musím přiznat, že úroveň je slab-
ší. Porotě se pak těžko vybíralo deset postupujících, 
a tak letos vůbec poprvé v historii přehlídky postupu-
je pouze sedm kapel,“ řekl k výběru šéf poroty a dra-
maturg festivalu Blues Alive Ondřej Bezr a dodal: 
„Na druhou stranu ale víme z praxe minulých roč-
níků, že o skutečné kvalitě muzikantů stejně vždycky 
rozhodne až živé hraní. Většina skupin totiž nemá 
s nahráváním zkušenosti a občas se stane, že ten, kdo 
byl nominován třeba jen jako náhradník, porotu při 
živém vystoupení překvapí.“ 

Finálový koncert soutěže Blues 
Aperitiv se uskuteční v sobotu 
18. června v prostorách Pav-
línina dvora od 18 hodin. 
Vstupné je symbolických 
50 korun. -op-

Postupující na fi nálový koncert 
Blues Aperitiv XII.

1. Th e Kingsize Boogiemen (CZ), 2. Žalman Bro-
thers Band (SK), 3. Jiří Šlupka Svěrák (CZ), 4. Ban-
daband (CZ), 5. Juicy Band (PL), 6. Boogie Chilli 
(PL), 7. Pap´n´dekl (CZ). Náhradníci: 1. Moody 
Rain (CZ), 2. Petr Karas Band (CZ)

Jednou z vybraných kapel, jež postupuje na červnový Blues Aperitiv, jsou polští Boogie Chilli.  
 Foto: archiv

Šanci „vyhrát“ si účast na prestižním festivalu 
Blues Alive bude mít i česká kapela Jiřího Šlupky 
Svěráka.  Foto: archiv
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Domácí soubor se na festivalu představí v komedii Calandriáda. V ní diváci kromě jiných uvidí Matěje Kašíka 
coby kouzelníka Ruff a, Vendulu Novákovou jako Santillu a Jana Kroneisla v roli sluhy Fannia.  Foto: Jan Valchař

Datum Titul Skupina Čas Cena 

So 4.6. Muž před pultem Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč

Divadlo v parku - letní scéna, event. divadlo 
Pá 10.6. Úžasná svatba Moravské divadlo Olomouc VK 21.00 100 Kč
So 11.6. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 min. VK 21.00 100 Kč 
 Městské divadlo Zlín  
Ne 12.6. Calandriáda Divadlo Šumperk VK 21.00 100 Kč
Po 13.6. Benny rock´n´roll star  VK 21.00 100 Kč
 Východočeské divadlo Pardubice 

Pá 17.6. Muž před pultem Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč
So 18.6. Zlatá šedesátá VK 19.30 70 Kč
 Písničkový pořad ve foyer a Zrcadlovém sále
Pá 24.6. Hrádek pro krále aneb Pocta Louisi Armstrongovi VK 19.30 70 Kč, 30 Kč
 Hrádek, host Bob Zajíček, hraje Teens Jazzband Velké Losiny

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další infor-
mace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla 
Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 
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Letošní přehlídka divadelní domácí tvorby, Festival Miloše Movnara, má své vítěze. O udělení 
ceny za nejlepší ženský a mužský herecký výkon uplynulé sezony rozhodly opět tři poroty. Osm-

náctý festivalový ročník přitom ukázal dvě výrazné herecké osobnosti.

„Movnarovskou sbírku“ si letos opět rozšířila 
Bohdana Pavlíková. Coby Nora Helmerová v Ibse-
nově Domečku pro panenky, jenž měl svoji premi-
éru začátkem dubna, zabodovala nejen u odborné, 
ale i u divácké poroty a za svůj výkon si ve středu 
20. dubna krátce před půlnocí odnášela z klubu Su-
teren lounge sošku Harlekýna.

Jako výrazná herecká osobnost se v letošní sezo-
ně ukázal nováček souboru Ondřej Brett. Sympatie 
členů odborné i divácké poroty si získal především 
jako cestovatel Eskymo Welzl v inscenaci Eskymo 
je Welzl!

Ocenění pojmenované podle nadějného mladé-

ho herce Miloše Movnara, jenž podlehl těžké ne-
moci, udělilo divadlo již poosmnácté. Stejně jako 
v předchozích ročnících také letos vybíraly nejvý-
raznější hereckou osobnost místního souboru tři 
poroty - kromě odborníků diváci z řad předplatitelů 
a studenti místních středních škol. Zatímco odbor-
ná a divácká porota se letos jednomyslně shodly, 
studentská porota byla úplně jiného mínění. Pro její 
členy byla nejvýraznější herečkou v právě končící se-
zoně Olga Kaštická jako vdova Quinová ve hře Hr-
dina západu, v mužské roli je pak nejvíc oslovil Petr 
Komínek jako hejtman Anton Antonovič Skvoznik 
- Dumchanovskij v Gogolově Revizorovi. -zk-

ČERVEN SE NESE VE ZNAMENÍ DIVADLA V PARKU

Divadlo Šumperk a místní Dům kultury pořá-
dají v červnu již tradičně festival profesionálních 
divadel známý jako Divadlo v parku. Jeho osm-
náctý ročník proběhne od pátku 10. do pondělí 
13. června. Všechna představení bude hostit letní 
scéna v Sadech 1. máje, za nepříznivého počasí 
pak šumperské divadlo.

Pátek 10. června od 21 hodin na letní scéně (event. 
divadlo)
Úžasná svatba 

Svatební den. Po rozlučkovém večírku se svo-
bodou se nastávající ženich probudí ve svatebním 
apartmá vedle krásné, leč úplně neznámé dívky. 
Pátrá v paměti, co se asi dělo minulou noc, když 
v tom se k pokoji blíží jeho budoucí žena... Úžas-
nou situační komedii současného britského dra-
matika Robina Hawdona, která rozesmává hlediš-
tě po celém světě, v režii Milana Schejbala přiveze 
do Šumperka Moravské divadlo Olomouc.

Sobota 11. června od 21 hodin na letní scéně 
(event. divadlo)
Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 min. 

Máte pocit, že je nemožné vidět v jediném 

večeru kompletní dílo Williama Shakespeara? 
OMYL! Zdá se vám, že dvě hodiny nejsou pro 
šestatřicet her dostatečný čas? OMYL! Myslíte si, 
že už vás v divadle nic nepřekvapí? OMYL! Tři 
herci MDZ - OMYL! Dva herci a jedna herečka 
MDZ vám dokáží pravý opak. Pavel Vacek, Zde-
něk Lambor a Hana Tomáš Briešťanská pro vás 
pod režijní taktovkou Jakuba Nvoty připravili ko-
medii, která nemá obdoby! Městské divadlo Zlín 
se na šumperském festivalu představí o víkendu. 

Neděle 12. června od 21 hodin na letní scéně 
(event. divadlo)
Calandriáda 

Svou převratnou komedii Calandria uvedl 
Bernardo Dovizi da Bibbiena již v roce 1513 
a úspěšně v ní smísil římské a současné prv-
ky. V Bibbienově hře, zčásti založené na Plau-
tových Menaechmech, vystupují dvojčata 
různého pohlaví, která dá autor dohromady 
až poté, co je vystaví komplikované zápletce 
založené na převlecích a nedovolených mi-
lostných pletkách. Tato kombinace tradičního 
a moderního materiálu posloužila jako vzor 
pro ty, kteří přišli po Bibbienovi. Odlehčené 
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lechtivý humor, který zajímal díváky už v šest-
náctém století. A zajímá je zcela jistě i dnes.
Režisérka Zoja Mikotová se rozhodla text upra-
vit tak, aby byl přístupnější současnému diváko-
vi. Hraje „domácí“ Divadlo Šumperk. 

Pondělí 13. června od 21 hodin na letní scéně 
(event. divadlo)
Benny rock´n´roll star 

Rekonstrukcí osudů prototypu rokenrolového 

krále jménem Benny Rock´n´Roll Star vás pro-
vedou známí „akademici“ (nikoli divadelníci!) 
Kristina Jelínková, Jiří Kalužný a Jiří Šlupka Svě-
rák. Členové alternativní Akademie hudebních 
věd k sobě tentokrát přizvali ještě akademické-
ho nováčka Josefa Vránu a kapelu Na tahy! alias 
Můžete si za to sami! alias Benny Rock´n´Roll 
Band, která vám v režii Jiřího Seydlera předve-
de pořádnou rokenrolovou smršť. Držte si klo-
bouky! Východočeské divadlo Pardubice letošní 
festival uzavírá. -red-

PŘEDPLATNÉ NA NOVOU SEZONU 
LZE VYŘÍDIT RŮZNÝMI ZPŮSOBY

Pět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo na nadcházející sezonu 2011/2012 šumperské 
divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvýhodněného předplatného. Na vrátnici 

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

Tennessee Williams: 
Kočka na rozpálené plechové střeše 
Premiéra 17. září 2011, režie Petr Štindl

První premiérou sezony bude zřejmě nejslav-
nější drama amerického dramatika Tennesseeho 
Williamse. Starý pan Pollit, hlava bohaté jižanské 
rodiny, se vrací z nemocnice na svou farmu, aby 
mohl oslavit své pětašedesáté narozeniny. On a jeho 
žena jsou přesvědčeni, že trpí pouze banální nemo-
cí střev. Zbytek rodiny má však v rukou lékařskou 
zprávu, která uvádí, že jde o nevyléčitelnou rako-
vinu v posledním stádiu. Otec posílený falešnými 
nadějemi i svou buldočí povahou se pokouší vyře-
šit životní krizi svého syna Bricka a nadechnout se 
k novému životu.

Brickovo manželství s temperamentní Margarett 
je na samé hraně rozpadu a velký podíl na tom má 
jeho závislost na alkoholu. Situace se snaží využít 
Brickův bratr a jeho žena s několika nesnesitelnými 
dětmi, kteří jsou přesvědčeni, že by otec měl milio-
nový majetek odkázat právě jim.

Tragikomické drama vyznačující se bravurní psy-
chologickou kresbou postav se dočkalo i fi lmového 
zpracování, ve kterém v hlavních rolích zazářili Paul 

Newman a Elizabeth Taylor. Film natočený v roce 
1958 získal šest oskarových nominací.

„Co je vítězstvím pro kočku na rozpálené plecho-
vé střeše? To kdybych věděla... Asi aby tam vydržela 
co nejdýl...“

Ondřej Elbel: 
Priessnitz není Schrott a voda není víno! 
Premiéra 29. října 2011, režie Ondřej Elbel

Polodokumentární hra s tímto pracovním ná-
zvem vzniká přímo na míru souboru DŠ a navazuje 
na starší inscenace, které se věnovaly regionálním 
tématům. Hra se zaměří na dvě výrazné postavy 
- Vincence Priessnitze a Johanna Schrotta. Oběma 
se podařilo vybudovat významná lázeňská místa 
a ovlivnit život na Jesenicku v 19. století a vlastně až 
dodnes. Jejich práce se stala známou daleko za hra-
nicemi regionu i českých zemí.

Přesto, že osudy obou byly pozoruhodně podob-
né, jejich vztah se měnil od přátelství během školních 
let až po velkou nenávist pramenící z rozdílného po-
hledu na to, co považovali za správnou léčbu. Oběma 
se podařilo vybudovat lázně téměř z ničeho a oba 
dosáhli mezinárodní proslulosti, oba se museli vy-
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a k oběma se jezdily léčit výrazné osobnosti. Jejich 
metody léčby se však v jednom podstatném aspektu 
lišily. Zatímco Priessnitz léčil pacienty především 
studenou vodou a pohybem po horách, Schrott se 
mu smál a sám léčil bílým vínem a suchými houska-
mi, pohyb sice vítal, ale ve formě tance. 

Rivalita mezi oběma musela jistě zapůsobit i na 
významné hosty, kteří se v lázních léčili. Jedním 
z nich byl i N.V. Gogol, který u Priessnitze pobýval 
dokonce dvakrát. Ten se nejspíš ve hře ujme role vy-
pravěče.

Sabina, Smetana, Czernecki, Dočekal: 
Prodaná nevěsta aneb Naše cesta 
Premiéra 17. prosince 2011, režie Józef Z. Czernecki

Klasický příběh z české vesnice o lásce a penězích 
je uváděn především jako opera. Soubor šumperské-
ho divadla operní ambice nemá, proto bude příběh 
přepsán a diváci se mohou těšit na komediální a iro-
nickou zpěvohru o dvou zamilovaných - Jeníkovi 
a Mařence, kterou chtějí provdat její rodiče za syna 
bohatého sedláka Michny, o dohazovači Kecalovi, 
koktavém Vaškovi a dalších postavách jednoduché, 
přesto populární opery, která byla poprvé uvedena 
již v roce 1866.

Hra se zpěvy, kterou upravuje Józef Z. Czernec-
ki ve spolupráci se Zdeňkem Dočekalem, vychází 
z McLuhanovy defi nice světa jako globální vesnice. 
Příběh nejnárodnější opery bude propojen s příbě-
hem českých dějin. V prvním dějství si společenství 
žije spokojeně a zpívá Proč bychom se netěšili, když 
nám Pán Bůh zdraví dal, ve druhém přijíždí ruský 
cirkus a závěrečná část se už odehrává na vesnici, 
která vstoupila do Evropy.

Režisér dodává: „Uslyšíte všechny známé operní 
árie a také další písně známé i neznámé. Inscenace 
bude plná vtipu a žertu. Inscenace jen pro odvážné 
a chytré diváky se smyslem pro humor.“ 

Zdeněk Jirotka: Saturnin 
Premiéra 18. února 2012, režie Ondřej Elbel

První premiéra roku 2012 přivede na jeviště jed-
noho z neslavnějších sluhů a s ním i dramatizaci 
populární knihy Zdeňka Jirotky. Charismatický, ne-
předvídatelný, záhadný, ironický, mazaný, odvážný, 

silný, pružný a ve všech směrech dokonalý Saturnin 
pracuje u mladého muže, jehož jméno v románu 
ani jednou nezazní. A postará se mu o velice dobro-
družných pár měsíců života. Protivná a nesnesitelná 
teta Kateřina, přitroublý maminčin mazánek Mi-
louš, sympatický dědeček se zálibou ve všem, co se 
týká elektřiny, stoicky klidný glosátor doktor Vlach 
a krásná slečna Barbora - tyto postavy, komické si-
tuace a místy dramatický příběh zapříčinily, že se 
Saturnin stal nejlepším a nejvydávanějším Jirotko-
vým dílem.

Českou verzi anglických humoristických románů 
napsal Zdeněk Jirotka v roce 1942. Příběh se pod-
le časových údajů skrytých v textu knihy odehrává 
v roce 1941. Byl tedy zřejmě pro autora únikem 
z přituhující situace v Protektoráru Čechy a Morava. 
V roce 2009 román vyhrál čtenářskou anketu Kniha 
mého srdce.

Na motivy románu natočil roku 1994 režisér Jiří 
Věrčák celovečerní fi lm Saturnin, který byl posléze 
zpracován i do podoby čtyřdílného televizního se-
riálu.

Anton Pavlovič Čechov: Racek 
Premiéra 7. dubna 2012, režie Hana Mikolášková

Trpká komedie přivádí do DŠ po velmi dlouhé 
době jednoho z nejzásadnějších autorů světové dra-
matiky. Zápletku hry Čechov postavil na výrazné 
odlišnosti jednotlivých postav. Romantický Kon-
statin Treplev s velkými literárními i dramatickými 
ambicemi je konfrontován se svou pragmatickou 
matkou, která je přesvědčena, že je velkou umělkyní 
i velmi krásnou ženou. 

Treplev je zamilovaný do dcery ze sousedního 
statku Niny, jež se po vzoru Treplevovy matky touží 
stát herečkou. Trepleva zase tajně a beznadějně mi-
luje dcera správce statku Sorina Máša, do které je 
opět neopětovaně zamilován učitel Medvěděnko.

Treplev se pokusí prosadit jako dramatik, ale jeho 
hra je předem jak matkou, tak spisovatelem Trigori-
nem ponížena tak, že její jediné provedení na zahra-
dě statku předčasně ukončí. Treplev se pak pokusí 
spáchat sebevraždu.

Matka se poté, co Treplev vyzve na souboj Tri-
gorina, snaží zabránit skandálu a odvézt syna pryč. 
Těsně před odjezdem Nina vyzná Trigorinovi lásku 
a sama sebe přirovná k zastřelenému rackovi.
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MČtvrté dějství je odděleno časovou mezerou dvou 
let, během kterých se většině postav podařilo splnit 
si své sny. Ovšem jen zdánlivě. Celá hra i její vyús-
tění totiž vypráví především o nenaplněných ambi-
cích a neopětované lásce.

POHÁDKY

Václav Čtvrtek, Konrád Popel: Rumcajs 

Legendární loupežník z lesa Řáholce, který se 
prý nachází kousek od Jičína, bude řádit na scéně 
DŠ. Malí díváci se mohou kromě Rumcajse těšit 
i na Manku (tu si nakonec vybral za ženu místo 
Anky), starostu Humpála (jehož mohutnou nohu 
Rumcajs urazil), kněžnu (které zavřel do věže kní-
žete) a mnoho dalších postav. Veselá pohádka, která 

bude inscenována s respektem k Václavu Čtvrtkovi 
a Radku Pilařovi, je určena menším dětem. 

Astrid Lindgrenová, Karel Hoff mann: 
Pipi, dlouhá punčocha 

Oslava fantazie a nespoutané radosti očima 
malé dívky se zrzavými vlasy a nadlidskou silou. 
Devítiletá Pipi žije úplně sama na kraji městečka 
ve vile Vilekule a spolu se svými novými kama-
rády ze sousedství zažije mnoho malých i velkých 
dobrodružství. Společnost jim přitom dělá kůň 
Alfred a opička Nilsson. Na malou holku si trouf-
nou například lupiči nebo protivná Dáma, která ji 
chce odvést do dětského domova. Pipi ovšem na 
všechny vyzraje. Bláznivá pohádka s písničkami se 
vhodná spíše pro větší děti.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
▶ Retro II aneb v naší kanceláři...
Nahlédnutí do světa známých i zapomenutých 
kancelářských pomůcek, přístrojů a strojů. Vý-
stava trvá do 12. června. K výstavě lze objednat 
komentované prohlídky na tel.č. 583 363 088.
▶ Pod spolkovým praporem aneb jak se bavili 
Šumperáci před sto lety
Výstava nabídne pohled do historie německých 
i českých spolků v Šumperku téměř před 100 lety. 
Vernisáž výstavy proběhne v rámci 6. šumperské 
muzejní noci na Pavlínině dvoře, který se stane 
místem srovnání toho, jak se před sto lety bavili 
naši předkové a jak se dokážeme bavit my. Verni-
sáž výstavy proběhne v pátek 24. června v 19 ho-
din. Výstava potrvá do 11. září.

Hollarova galerie
▶ Když se houby stanou vášní
Na fotografi ích a kresbách přerovského mykologa 
Jiřího Polčáka a na dřevěných modelech řezbáře 
Josefa Rulíška (1867-1944), rodáka z Bartoňo-
va, jsou představeny vedle jedlých také jedovaté 
a dřevokazné houby, běžné i vzácnější druhy, kte-
ré můžeme nalézt v doubravách, dubohabřinách, 
bučinách, smrčinách, v sadech, parcích, na lou-

kách a pastvinách nebo podél cest. Výstava trvá 
do 25. září. Ve dnech 15.-17. září se bude konat 
tradiční výstava živých hub.

Rytířský sál
▶ Dětské kovové stavebnice Merkur
Výstava sběratele Jiřího Mládka, která s velkým 
úspěchem putuje po republice, představuje slo-
žené exponáty ze známé stavebnice Merkur a ta-
ké umožňuje návštěvníkům vytvořit si vlastní 
předmět z děravých destiček stavebnice. Součástí 
výstavy je tvořivá dílna. Výstava trvá do 17. čer-
vence.

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 
▶ Putování středověkem
Výstava přibližuje vývoj v našem regionu od 7. do 
15. století. Pozornost je věnována zejména sta-
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církvi a církevnímu umění, hrnčířství nebo do-
bývání a zpracování kovů. Stejně jako při výstavě 
Cesta do pravěku jsou nachystány experimenty, 
skládačky a doplňovačky. Ti nejšikovnější, malí 
i velcí návštěvníci, určitě najdou indicie a rozluš-
tí záhadu loštického poháru. Vystavené exponáty 
pocházejí nejen ze sbírek Vlastivědného muzea 
v Šumperku, ale také z dalších kulturních institu-
cí a od soukromých osob. K výstavě lze objednat 
komentovanou prohlídku po telefonické domlu-
vě u A. Navrátilové na čísle 583 363 072. Výstava 
trvá do 4. září.
Akce v klášterním kostele  26.-29.5. - Meziná-
rodní festival vokální duchovní hudby, 27.5. od 
17.50 hod. - Noc kostelů, 2.6. v 18 hod. - Celo-
školní koncert hudebního oboru ZUŠ Šumperk, 
3.6. v 18 hod. - koncert P. Šíma, 8.6. v 19 hod. 
- Závěrečný koncert mladších dětí ŠDS, 
15.6. v 19 hod. - Koncert pro UNICEF ŠDS, 
16.6. v 17 hod. - slavnostní vyřazení absolventů 
ZUŠ Šumperk, 17.6. v 17 hod. - slavnostní vy-
řazení absolventů SZŠ Šumperk, 20.6. v 8 hod. -  
předávání maturitních vysvědčení Gymnázium 
Šumperk, 20.6. v 16 hod. - předávání maturitních 
vysvědčení VOŠ a SPŠ Šumperk, 21.6. v 9 hod. - 
předávání maturitních vysvědčení SOŠ železniční 
a stavební Šumperk, 22.6. v 17 hod. - módní pře-
hlídka Dětský klíč, 24.6. v 16.30 hod. - slavnostní 
vyřazení absolventů VOŠ a SPŠ Šumperk, 26.6. 
ve 20 hod. - koncert Klášterní hudební slavnosti                                                               
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno ce-
loročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 
hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je otevřen út-
pá 12-16 hod., so a ne 10-14 hod. Otevírací doba 
Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 
hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Zábřeh
▶ Na zdraví aneb vše o pití
Vystavené sbírkové předměty představuje fond 
zábřežského a šumperského muzea. Zpestřením 
výstavy jsou fotografi e hospůdek a restaurací ze 
Zábřehu a z jeho nejbližšího okolí od počátku 20. 
století až do současnosti. Výstava trvá do 27. srp-
na.

▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13-16 hod.

Mohelnice
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové 
soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní vý-
stavou roku 2005! 
▶ Svět hmyzu
Zoologická výstava zaměřená na svět hmyzu 
z našeho regionu na fotografi ích profesionálů 
i amatérů. Fotografi e jsou doplněny entomolo-
gickými sbírkami Vlastivědného muzea v Šum-
perku. Výstava trvá do 26. června.
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. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mis-
trův ateliér. Expozice seznamuje také s historií 
Loštic, včetně tragického osudu místní židovské 
komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13-16 hod.

Úsov
▶ Lovecko-lesnické muzeum
▶ Stará škola: Úsov - kolébka lesnického škol-
ství, stálá expozice
▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, 
interaktivní expozice
▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint
▶ Zpřístupnělý ochoz
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▶ Zoo koutek pro děti
▶ Stará škola
Cesta do pravěku
Provede návštěvníka pravěkými obdobími od 
dob lovců mamutů až po protohistorické kultu-
ry z přelomu letopočtu. Ani na Úsově nechybějí 
mamutí kly, neolitické venuše nebo bronzové 
předměty z doby popelnicových polí. Pravěkou 
atmosféru navozují i velkoformátové tisky a po-
užité instalační prostředky. Velmi atraktivní jsou 
také ukázky z oblasti experimentální archeologie 
- některé pravěké techniky, jako drcení na zrno-
těrce, vrtání kamene a tkaní na vertikálním stavu 

si může návštěvník vlastnoručně vyzkoušet. Vý-
stava trvá do 30. října.

Sobota 4. června od 20.00 hodin
A zase tu straší -  noční prohlídka zámku 

Informace: Začátky každého vstupu v měsících 
dubnu až říjnu najdete na webu muzea, sekce 
Zařízení, odkaz Zámek Úsov, otevírací doba. 
Upozorňujeme návštěvníky na změnu otevírací 
doby na zámku v Úsově. V měsících květnu 
a červnu je otevírací doba od 9.00 do 19.00 hodin, 
poslední vstup je v 17.30 hodin.

VÝSTAVA PŘIBLÍŽÍ, JAK SE ŠUMPERANÉ BAVILI PŘED STO LETY

Na letní sezonu připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku výstavu s názvem Pod spolkovým 
praporem, která by měla návštěvníkům na prezentaci několika nejvýznamnějších německých 

a českých spolků ukázat, jak se obyvatelé Šumperka bavili před sto lety. Výstava bude zahájena 
v pátek 24. června v 19 hodin ve výstavní síni na úvod 6. muzejní noci.

Tak jak se dnes pro zábavu sdružujeme v nej-
různějších souborech, klubech a oddílech, tak 
se i v minulosti naši předkové scházeli podle 
svých zájmů a zakládali nejrůznější spolky, kte-
ré se pak podílely na společenském životě města 
Šumperka. Německé spolky působily v Šumper-
ku již v 19. století. V kulturní oblasti byl jedním 
z nejaktivnějších německý mužský a ženský pě-
vecký spolek (Der Männergesang Verein, Da-
menchor, zal. 1849 a 1867), na svých koncertech 
doprovázený často městskou kapelou (Städtische 
Musikkapelle). V osvětové činnosti byl svými 
přednáškami nejznámější spolek KOSMOS (zal. 
1864), snahou o rozkvět města se prezentoval 
Okrášlovací spolek (Verschönerungsverein, zal. 
1883),  sportovní činnost zaštiťoval především 
Turnerský (tělocvičný) spolek (Turnverein, zal. 
1863). Výstava ale představí i další německé spol-
ky - muzejní, střelecký, čtenářský a další.

Český spolkový život se v Šumperku rozvíjel 
až po roce 1918. Nejaktivnější byly odbory Ná-
rodní jednoty - např. pěvecký kroužek mužského 
odboru a pěvecký kroužek ženského odboru NJ 
v Šumperku nebo dramatický odbor Tyl. Český 
společenský život se rozvíjel také díky kulturním 
a sportovním aktivitám místního Sokola, nejrůz-

nějšími společenskými podniky (divadelními vy-
stoupeními, tanečními večery, koncerty i před-
náškami) byl v Šumperku známý i  Akademický 
spolek (zal. 1927). Jedinečnou úlohu v kulturním 
a sportovním životě českého obyvatelstva Šum-
perka sehrál osvětový odbor 13. pěšího pluku, 
v jehož kasárnách byl veřejnosti zpřístupněn 
prostor pro nejrůznější společenské akce, později  
tzv. vojenské zátiší. 

Výstava tyto spolky a jejich činnost ve městě 
představí na nejrůznějších muzejních sbírkových  
předmětech - dobových plakátech, fotografi ích 
a pohlednicích, pamětních odznacích, medailích, 

Městská hudba v roce 1911. 
 Foto: sbírky VM Šumperk
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spolkových stuhách a dalších Návštěvníci budou 
moci zhlédnout například i první sbírkové před-
měty německého muzejního spolku a archiválie 
ze šumperského archivu (stanovy spolků, diplo-
my a kroniky). 

V rámci konání 6. muzejní noci se letos Pav-
línin dvůr stane místem srovnání toho, jak se 
před sto lety bavili naši předkové a jak se dnes 
dokážeme bavit my. Na historii, prezentovanou 

na výstavě, naváže současnost, a to vystoupením 
několika šumperských pěveckých, hudebních, 
tanečních a sportovních souborů, představí se 
i herci šumperského divadla. 

Výstava bude zahájena v pátek 24. června 
v 19 hodin na úvod muzejní noci, až do nočních 
hodin potom bude následovat doprovodný pro-
gram. Návštěvníci budou moci výstavu zhléd-
nout až do 11. září.  Alena Turková

Ženský pěvecký spolek byl v Šumperku založen v roce 1867.  Foto: sbírky VM Šumperk

ŠUMPERSKÉ MUZEUM ZAVÍTALO DO NITRY

Vlastivědné muzeum v Šumperku pořádá 
s podporou dotace MEIS již 2. ročník akce Mu-
zejní mosty. Tato akce si klade za cíl prezentovat 
muzea či kulturní instituce z různých zemí EU. 
V prvním ročníku se prezentovalo Hornonitrian-
ské muzeum v Prievidzi v Šumperku, v letošním 
roce se naopak prezentuje Vlastivědné muzeum 
v Šumperku a region Šumperska na Slovensku 
v Prievidzi.   

Šumperské muzeum připravilo výstavku loštic-

kých pohárů spolu s příběhem, který se k této uni-
kátní keramice váže. Současně jsou prezentována 
i další specializovaná muzea v našem regionu, byť 
jen propagačními materiály a ukázkami výroby 
(Muzeum papíru ve Velkých Losinách, Pivovarské 
muzeum Holba a Muzeum tvarůžek v Lošticích).

Akce Muzeujní mosty 2 proběhla v Hornonitri-
anském muzeu v Prievidzi ve dnech 12.- 15. května, 
výstavka loštických pohárů potrvá do 30. června.
 -mb-
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Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna 

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

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz, výstava 
Jan Žmolík - Kresby potrvá k knihovně v ul. 17. listopadu do 22. června.

POLSKÁ FOTOGRAFKA 
SE ZAMĚŘILA NA ČESKO-POLSKÉ SOUSEDSTVÍ

„Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí.  
Ne že by byl, 
ale já ho pořád tak vidím“ Bohumil Hrabal

Polská fotografk a Grazyna Wojtkówá z Nysy pro 
svoji výstavu v Šumperku zvolila téma polsko-českého 
sousedství. Soubor ze společné hranice svědčí o úsilí 
autorky svými pracemi dokumentovat stav krajiny, 
ale také mysli, ovlivněné smyslovými i empirickými 
podněty, které při svých cestách potkává. Oblíbeným 
autorem Grazyny Wojtkówé je Bohumil Hrabal, citát 
z jeho díla zvolila jako motto. Výstava nazvaná Tak 
blízko bude zahájena v Městské knihovně Šumperk 
ve čtvrtek 23. června v 18.00 hodin a bude spojena 
s malou zahradní slavností, na které zahraje Old Time 
Jazzband Loučná nad Desnou.   -zd-

◀Polská fotografk a Grazyna Wojtkówá představí 
své práce v knihovně.  Foto: archiv

KNIHA O HISTORII KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ SE PŘEDSTAVÍ 
NA PRADĚDOVÝCH LETOKRUZÍCH

Před třemi roky oslovilo město Klub českých turistů spolu s dalšími sportovními kluby a spol-
ky s výzvou, abychom přispěli do připravované knihy o historii sportu v Šumperku. Hned na 

úvodní schůzce bylo řečeno, že cílem je nejen vydat zmíněnou knihu, ale současně vzbudit zájem 
o historii jednotlivých sportů a možná i přimět oddíly k dalšímu mapování své historie a k jejich 
případnému vydávání. V případě turistů to tak skutečně dopadlo. Vypravili jsme se do archivu, 
bádali, oslovovali pamětníky, sháněli fotky, staré diplomy, plány a další materiály…

Zjistili jsme spoustu věcí z historie, která byla 
také v našem případě pestrá a složitá. Spoustu 

věcí jsme samozřejmě nezjistili; možná také pro-
to, že jsme se o historii klubu dřív nijak mnoho 
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jiné našli pečlivě psaný zápis z ustavující valné 
hromady KČST Šumperk z roku 1921… Ještě 
v roce 2009 jsme náš text uspořádali a odevzda-
li, a když  jsme o rok později procházeli Česko 
- Saské Švýcarsko, přišla řeč i na městskou knihu 
o sportu. Tehdy nás napadlo vydat vlastní historii 
KČT Šumperk a připomenout tak členům Klu-
bu českých turistů i dalším zájemcům 90. výro-
čí vzniku české organizované turistiky v našem 
městě. 

Nastalo další kolo bádání, dopisování, shro-
mažďování vzpomínek a dokumentů. Zdálo se, 
že máme dostatek času, ale blížil se termín uzá-
věrky a nám se hlásili pamětníci se vzpomínkami 
i dokumenty. Není tomu konec; materiály a fo-
tografi e dostáváme nadále. Do našeho sborníč-
ku je sice již nemůžeme zařadit, ale i tak je rádi 
využijeme k rozšíření dokumentace klubu. Roz-
hodně mohu dosvědčit fakt, že nás, kteří jsme se 
na vzniku knihy podíleli, začala vlastní historie 
mnohem víc zajímat.  

Kniha Historie Klubu českých turistů Šumperk 
bude pokřtěna 25. června ve dvanáct hodin před 
chatou Paprsek v Jeseníkách na druhém ročníku 
akce Pradědovy letokruhy.  Zdeňka Daňková

Kniha Historie Klubu českých turistů Šumperk 
bude pokřtěna 25. června před chatou Paprsek.

Klub českých turistů Šumperk, 
DDM - Vila Doris Šumperk a Městská knihovna Šumperk pořádají 2. ročník akce  

PRADĚDOVY LETOKRUHY
v sobotu 25. června na chatě Paprsek 

Program:
12:00 křest knihy Historie Klubu českých turistů  Šumperk  

12:30 koncert Old Time Jazzband Loučná nad Desnou
Příležitostné razítko a účastnický list od 10:00 do 14:00 hodin

Pěšky např.: ze sedla Ramzová 8 km po červené značce, ze Starého Města 6 km po zelené značce, 
autobusem ze Šumperka - místo v autobuse si rezervujte předem 

na tel. 774 664 648, cena 140 Kč, 
odjezd autobusu v 9:05 z autobusové zastávky na nám. Republiky, 

v 9:15 z autobusového nádraží (zastávka linky MHD 2 a 4) u Penny marketu, 
předpokládaný příjezd do 17 hod. 

Kontakt na pořadatele tel.č. 774 664 648, 
e-mail: klubturistu.sumperk@seznam.cz.
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Sobota 4. června od 10 do 18 hodin v Sadech 1. máje 
Slavnosti města - školička lidových řemesel
Pletení košíků, tkaní, drátování, zpracování ovčího 
rouna apod.  Vstup volný

Čtvrtek 7. června od 15 do 17 hodin v dílně
Stavíme modelovou železnici Vstup volný

Sobota 9. června od 15 do 17 hodin v dílně
Modeláři
Rady a nápady pro mladé modeláře.  Vstup volný
 
Sobota 11. června od 9 do 12 hodin v Kozím krámku 
v Úzké ulici

Malování na hedvábí
V ceně hedvábný šál, přihlášky v Krámku. 
 Vstupné 135 Kč

Úterý 14. června od 15 do 17 hodin v dílně
Modelaříte a potřebujete poradit?
Náměty a rady pro mladé kutily.  Vstup volný

Čtvrtek 16. června od 15 do 17 hodin v dílně
Modelářství od A do Z  Vstup volný

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Rad-
nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel.  č. 583 214 076, 
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 9. června od 14 hodin v KD 
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.  Vstupné 40 Kč

Pátek 10. června od 14 hodin v KS
Taneční odpoledne
Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 40 Kč

Úterý 14. června od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 23. června od 14 hodin v KD
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Pepa Frnka.  Vstupné 40 Kč

Pátek 24. června od 14 hodin v KS
Taneční odpoledne
Hraje Pepa Frnka.  Vstupné 40 Kč

Úterý 28. června od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 30. června od 13.30 hodin v KD
Setkání Městského svazu DIA
Hraje Albatros.   Vstupné 50 Kč

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

Každé pondělí od 9 hodin v „KD“ 
Aktivity pro seniory: Angličtina pro seniory

Každé pondělí od 13.30 a od 15 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině
13.30 hod. - začátečníci, 15 hod. - pokročilí

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory

Každé liché úterý od 9 hodin v „KD“ 
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
7.6. - Keramika, 21.6. - Batika

Každou středu od 10 hodin v „KD“
Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Trénování paměti

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, „KS“ 
= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. 
V květnu probíhá v Kavárničce pro seniory výstava 
amatérských fotografi í Jany Veselé, od června do 
konce srpna pak výstava obrazů Jana Jančíka.
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Neděle 29. května 
Odyssea - duatlon
Informace na www.odyssea-spk.cz, Petr Konup-
čík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@
doris.cz.

Do 30. června na „K“
Cesty české rozvojové pomoci - Mongolsko
Výstava, kterou zapůjčila Katedra rozvojových 
studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palac-
kého Olomouc, je souborem fotografi í, které za-
chycují život v Mongolsku. Lze ji zhlédnout po 
domluvě se Sylvií Markovou, tel.č. 583 285 943, 
737 384 948, markova@doris.cz.

Od 1. června do 30. září
Šumperský geocaching 2011
Hra začíná 1. června a potrvá do 30. září. Účast-
níci akce šumperský geocaching obdrží spe-      
ciální putovní mince - geocoin s kódem. Tyto si 

pak mohou sami nebo u nás aktivovat a v rámci 
svých cest a dovolených umístit do různých částí 
naší republiky, případně do zahraničí. Budeme 
pak sledovat na mapě, jaký kraj či zemi putovní 
mince navštíví. Celá akce bude doplněna cesto-
vatelskou výstavou v měsíci říjnu a zhodnoce-
ním, která mince se dostala nejdále. Nabízíme 
teenagerům a rodičům s dětmi zajímavé využití 
volného času zejména o letních prázdninách. 
Žádáme všechny zájemce o tuto hru, aby se při-
hlásili během měsíce června o putovní mince 
na adrese: Bronislav Vavruša, tel.č. 731 610 031 
nebo vavrusa@doris.cz.

Do 10. června každé pondělí, středu, čtvrtek a pá-
tek od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 40 Kč

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS:  „Tour de France je když...“
ve čtvrtek 9. června od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Setkání se sportovní fotografkou Markétou Navrátilovou, která od roku 2002 pravidelně mapuje 
nejslavnější cyklistický závod. 

Markéta Navrátilová - Čas na jídlo má pouze brzy ráno a pozdě večer. Jinak sedí celý den za 
řidičem na motorce a pozoruje okolní svět přes velký objektiv. Riskuje v prudkých sjezdech nebo 
stojí na okraji prudkého srázu. To vše dělá česká fotografka Markéta Navrátilová jen kvůli tomu, 

aby na Tour de France udělala co nejlepší snímek. Letos jede slavný závod už popatnácté. 
Sport ji moc nezajímá. Ráda fotí módu, portréty a design ve svém pražském ateliéru. Cyklistika, 
s níž je každý rok v průměru sedmdesát dní v roce na cestách po celém světě, je však výjimkou. 

Proto zažila éru Miguela Induraina, Marca Pantaniho, Lance Armstronga. Pravidelná účast na Tour 
a dalších závodech série ProTour je pro Navrátilovou privilegium. Jako jedna z mála totiž může 

každý den pořizovat snímky ze sedla motocyklu.
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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v MC na „K“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 50 Kč

Od 7. června vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 18 
hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
8 lekcí po 2 hod., program: první krok s počíta-
čem, Microsoft  Windows Vista, Microsoft  Offi  ce 
Word 2007, Microsoft  Offi  ce Excel 2007, Micro-
soft  Offi  ce PowerPoint 2007, Internet a elektro-
nická pošta, informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Cena 1100 Kč

Čtvrtek 9. června od 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS: „Tour de France je když...“ 
Setkání se sportovní fotografk ou Markétou Na-
vrátilovou, která od r. 2002 pravidelně mapu-
je nejslavnější cyklistický závod. Rezervace 
vstupenek a informace Petr Konupčík, tel.č. 

583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
 Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 16. června od 9 do 16 hodin v prostorách 
střediska Komín
Když oči nevidí
Zajímavosti ze života nevidomých spojené se 
soutěžemi a zábavou; kompenzační pomůcky pro 
zrakově postižené; chůze s bílou holí (můžete si to 
zkusit); ukázky prací zrakově postižených; může-
te se pokusit vyrobit dekorativní předmět; dáme 
vám možnost vyzkoušet si s klapkami na očích 
běžné činnosti ze života (nalít vodu do sklenice, 
poznávat potraviny dle čichu nebo předměty po-
mocí hmatu… ); nabídka aktivizačních progra-
mů pro zrakově postižené (časopisy, stolní hry, 
showdown, střelba se zvukově naváděné pistole 
aj.); předvedení náročných elektronických kom-
penzačních pomůcek pracovníky Tyfl oCentra 
Olomouc; pořádá Sjednocená organizace nevi-
domých a slabozrakých ČR oblastní odbočka 
Šumperk - Jeseník a DDM a ZpDVPP Vila Doris; 
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 031, vavrusova@doris.cz.

KINO OKO

MEDVÍDEK PÚ  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. a neděle 29. května jen v 16.00 hodin, pondělí 30., úterý 31. května 
a středa 1. června jen v 17.00 hodin
USA, 2011, 70 minut, kreslená komedie, české znění, digitální projekce
Příběhy ze Stokorcového lesa určené nejmenším divákům. Medvídek Pú a jeho kamarádi zažijí neče-
kané dobrodružství a budou mít plné ruce práce, aby našli Ljáčkův ocas, zachránili Kryštůfk a Robina 
před imaginárním stvořením a dali zase všechno do pořádku… Snímek je natočen v klasickém Dis-
neyho ručně kresleném uměleckém stylu.  Vstupné 80 Kč 
Ve středu 1.6. v 17.00 hodin nabízíme slevu: Vstupné pro děti ve věku do 10 let je 50 Kč. Za fi nanč-
ní dar ke Dni dětí děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk 

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. a neděle 29. května v 17.30  a ve 20.00 hodin, pondělí 30., úterý 
31. května a středa 1. června jen v 19.00 hodin
USA, 2011, 128 minut, dobrodružná komedie, mládeži přístupný, české znění
Čtvrté dobrodružství kapitána Jacka Sparrowa, tentokrát klasicky, nikoliv ve 3D.  Vstupné 110 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 
(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: 
AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz
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Čtvrtek 2. a pátek 3. června jen v 17.30 hodin, sobota 4. a neděle 5. června v 15.30 a v 17.45 hodin, 
pondělí 6., úterý 7. a středa 8. června jen v 16.15 hodin, sobota 11. jen v 15.30 hodin a neděle 12. června 
jen v 10.00 hodin dopoledne
USA, 2011, 96 minut, rodinný animovaný, české znění
Pokračování příběhu, jehož hlavní hrdina panda Po už dávno není roznašečem nudlí a užívá si život  
legendárního Dračího bojovníka, který s ostatními bojovníky chrání Údolí míru. Všudypřítomnou 
pohodu ale naruší zprávy o zlosynovi, který plánuje krádež mocné zbraně, jež by mu mohla pomoci 
dobýt Čínu a zničit umění kung-fu. Po tedy společně se svými přáteli vyráží na strastiplnou pouť na-
příč Čínou, aby se utkali se silným nepřítelem. Jak ale mohou zničit zbraň, která je odolná vůči všemu, 
co ovládají nejlépe?...  Vstupné 130 Kč
V neděli 12.6. v 10.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče, kteří navštíví kino se 
svými dětmi ve věku do 15 let, je 100 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 
Šumperk.

MELANCHOLIA  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 2. června jen v 19.30 hodin
Dánsko, 2011, 130 minut, od 15 let, titulky, digitální projekce
Překrásný fi lm o konci světa. Nový fi lm dánského režiséra Larse von Triera vypráví uhrančivý příběh 
dvou sester, který začíná honosnou svatbou a končí zánikem světa… V hlavních rolích Kirsten Dun-
stová a Charlotte Gainsbourgová, která omráčila diváky i kritiky v šokujícím mysteriu Antikrist. Sní-
mek s gradovanou atmosférou, nečekanými zápletkami, které ústí do ještě neočekávanějšího konce. 
 Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

WESTERNSTORY
Pátek 3. června. jen v 19.30 hodin, sobota 4. a neděle 5. června jen ve 20.00 hodin, pondělí 6., úterý 7. 
a středa 8. června jen ve 20.30 hodin
ČR, 2011, komedie, 94 minuty, mládeži přístupný, digitální projekce
Střelená komedie nabitá létem, která navazuje na tradici legendárního Limonádového Joea. Vypráví 
příběh obyvatel, ochotnických herců a návštěvníků nefalšovaného westernového městečka v Bosko-
vicích u Brna, kde se pro letní sezonu připravuje divadelní představení z Divokého západu. Problém 
nastane v momentě, kdy si hlavní hrdina zlomí obě ruce a jako jeho náhradník se dostaví populární 
pražský herec TV seriálů… Hrají Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr Vondráček, Bob Klepl, Pavel 
Zedníček, Kristýna Leichtová a další. Režie Vlastimil Peška.  Vstupné 85 Kč

VODA PRO SLONY
Pondělí 6., úterý 7. a středa 8. června jen v 18.00 hodin
USA, 2011, romantický příběh, 120 minut, od 12 let, titulky, digitální projekce
Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let 20. století o zakázané lásce, naději, spáse, druhých 
životních šancích a nalezení opravdového štěstí vznikla podle celosvětového bestselleru Sary Grueno-
vé. V hlavních rolích Reese Witherspoonová a Robert Pattinson.  Vstupné 85 Kč

KAROL: PAPEŽ, KTERÝ ZŮSTAL ČLOVĚKEM
Neděle 12. června jen v 15.30 hodin
Itálie, Kanada, Francie, Německo, 2005, životopisný, 180 minut, od 12 let, titulky nebo slovenské znění
Piotr Adamczyk v hlavní roli silného a pravdivého příběhu charizmatického duchovního vůdce. Po 
úspěšném uvedení prvních dvou dílů tohoto mimořádného snímku, které jsme uvedli pod názvem 
Karol: Člověk, který se stal papežem, vám nabízíme ke zhlédnutí jeho další dva díly, které zachycují 
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především působení Karola Wojtyly v papežském úřadě a jeho výrazný vliv na církev a dění v celém 
světě. Režie Giacomo Battiato.  Vstupné dobrovolné

X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11. června jen v 17.30 hodin, neděle 12. června jen v 19.00 hodin, pondělí 
13., úterý 14. a středa 15. června jen ve 20.00 hodin
USA, 2011, akční sci-fi , drama, 140 minut, mládeži přístupný, české znění, digitální projekce
Příběh se odehrává ve  40. a 60. letech minulého století a zavádí nás tak na počátek slavné fi lmové 
série. Charles Xavier a Erik Lehnsherr byli tehdy mladí a zatím jen zkoumali své zvláštní schopnosti 
a společně pracovali na zastavení největších hrozeb pro lidstvo. Z bývalých přátel se ale nakonec stali 
nepřátelé na život a na smrt, což vedlo k nekonečné válce mezi X-Meny a Bratrstvem… 
 Vstupné 85 Kč

LIDICE
Čtvrtek 9., pátek 10. a sobota 11. června jen ve 20.00 hodin, pondělí 13., úterý 14. a středa 15. června 
jen v 17.30 hodin
ČR, 2011, drama, 126 minut, od 12 let, digitální projekce
Film Lidice není historickým dokumentem, ani válečným fi lmem. Film Lidice vypráví především 
o osobních dramatech obyčejných lidí jedné malé středočeské vesnice, kteří se absurdní náhodou 
připletli do cesty „dějinám“…  Hrají Karel Roden, Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, Veronika Ku-
bařová, Roman Luknár a další. Režie Petr Nikolaev.  Vstupné 85 Kč

Střelená komedie Westernstory vypráví příběh obyvatel, ochotnických herců a návštěvníků nefalšovaného 
westernového městečka v Boskovicích u Brna.
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V PEŘINĚ 3D  Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18. a neděle 19. června jen v 16.30 hodin, pondělí 20., úterý 21. a středa 
22. června jen v 17.00 hodin
ČR, 2011, 103 minuty, rodinný hudební fi lm
Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové po-
hádce F. A. Brabce. Jedná se o pohádkovou hudební komedii, která je natočená v rozverném letním 
stylu a ve které zazní  22 původních skladeb. Efektní podívanou slibuje poctivý a plnokrevný 3D 
formát a velkolepé herecké obsazení, kterému vévodí Lucie Bílá, Karel Roden, Eliška Balzerová, Jiří 
Mádl, Anna Stropnická, Bolek Polívka a další známé herecké tváře. První český fi lm natočený ve 3D! 
 Vstupné 130 Kč

PAUL
Čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18. a neděle 19. června jen v 18.30 hodin
USA, 2011, komedie, 104 minuty, od 12 let, titulky, digitální projekce 
S Paulem se rozhodně nudit nebudete! Neboť Paul dokonale mluví anglicky, ukazuje zadek na veřej-
nosti, miluje staré hitovky, v jednom kuse nadává a dokáže třeba oživit ptáka, aby ho potom snědl… 
Toto je přibližný popis Paula, na kterého narazí dva kamarádi, komiksoví maniaci, kteří se zajímají 
o UFO, při autonehodě cestou do oblasti 51. A zjistí, že Paul je skutečný, nefalšovaný mimozemšťan, 
který prchá před lovcem UFO Jasonem Batemanem…  Vstupné 85 Kč

NA MAMUTA!  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 16. června jen ve 20.30 hodin
Francie, 2010, 92 minuty, mládeži přístupný, titulky
Gérard Dépardieu v hlavní roli bláznivé roadmovie o stárnoucím chlapíkovi, který se vrací na místa 
svého mládí, aby získal potřebné dokumenty kvůli penzi. Nasedá na svou legendární motorku Mam-
mut z roku 1973 a ještě netuší, že se jeho vyjížďka brzy změní ve ztřeštěnou cestu plnou bizarních 

Očekávaný fi lm režiséra Petra Nikolaeva Lidice hraje šumperské kino od 9. do 15. června.
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setkání, vzpomínek na bývalou lásku a nečekaných událostí… Dále hrají Isabelle Adjaninová, Yolande 
Moreauová a další.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

REKVALIFIKACE 
Pátek 17., sobota 18. a neděle 19. června jen ve 20.30 hodin
ČR, 2011, komedie, 80 minut, mládeži přístupný
Komedie o tom, jak je těžké po padesátce  najít práci. Hlavní hrdina fi lmu pan Zrzavý se při hledá-
ní svého pracovního uplatnění nevědomky zaplete s místními mafi ány… a jeho dobrodružství plné 
absurdit může začít…  Režie Vlado Štancel. Hrají Vlado Štancel, Vlasta Špicnerová, Pavel Vondruška 
a další.  Vstupné 80 Kč

KAZATEL 3D 3D
Pondělí 20., úterý 21. a středa 22. června jen v 19.30 hodin
USA, 2011, akční sci-fi  thriller, 87 minut, od 12 let, titulky
Post apokalyptický sci-fi  thriller, zasazený do světa zpustošeného staletími válek mezi lidmi a upíry. 
Příběh se točí kolem legendárního Kazatele-bojovníka (Paul Bettany), který nyní žije v tajnosti mezi 
ostatními utiskovanými lidmi v antiutopických městech obehnaných zdmi, ve kterých vládne Církev. 
Když je jeho neteř unesena krvežíznivými upíry, vystupuje ze své anonymity, aby ji zachránil dřív, než 
z ní udělají jednu z nich…   Vstupné 140 Kč 

SNADNÝ PRACHY  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 23. června jen ve 20.00 hodin
Švédsko, 2010, 119 minut, od 15 let, titulky
Drsný kriminální thriller ze stockholmského podsvětí natočený podle úspěšného románu švédského 
autora Jense Lapiduse. Režie Daniel Espinoza.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 3D  3D
Čtvrtek 23., pátek 24., sobota 25. a neděle 26. června jen v 18.00 hodin

Akční sci-fi  X-Men: První třída uvádí kino Oko v první polovině června.
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Velká Británie, 2009, přírodopisný dokument, 81 minuta, rodinný fi lm v českém znění
Fascinující výlet do světa pod mořskou hladinou. Napínavá dobrodružná cesta mořské želvy napříč světový-
mi oceány nabízející unikátní pohled na barevný mořský svět. To vše prostorově ve 3D. 
 Vstupné 90 Kč

AVATAR 3D  3D 
Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. června jen ve 20.00 hodin
USA, 2009, sci-fi , 166 minut, mládeži přístupný, české znění
Nejúspěšnější fi lm v dějinách kinematografi e, který uvádíme znovu především na přání mnoha diváků. 
 Vstupné 100 Kč

PAŘBA V BANGKOKU 2 
Pátek 24., sobota 25. a neděle 26. června jen ve 20.00 hodin, pondělí 27., úterý 28. a středa 29. června jen 
v 18.00 hodin
USA, 2011, 102 minuty, komedie, od 12 let, titulky, digitální projekce
Co se stane ve Vegas, může sice zůstat ve Vegas, ale co se pak stane v Bangkoku, si nedokážete ani předsta-
vit… Další bláznivé dobrodružství čtyř nerozlučných přátel nás zavede do exotického Th ajska na Stuovu 
svatbu. Po velkolepé rozlučce se svobodou v Las Vegas se ale už nic nevyvíjí podle pečlivě připraveného 
plánu…  Vstupné 85 Kč

MÉĎA BÉĎA 3D  Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 30. června jen v 15.30 hodin
USA, 2011, 80 minut, rodinná komedie, české znění
Dobrodružství Médi Bédi a jeho přátel.  Vstupné 70 Kč

PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 30. června, pátek 1., sobota 2., neděle 3., pondělí 4., úterý 5. a středa 6. července jen v 17.00 hodin
USA 2011, 100 minut, rodinná komedie v českém znění, pro děti od 5 let, digitální projekce
Jim Carry v roli úspěšného podnikatele, kterému obrátí život naruby dědictví po zemřelém strýci. Tím dě-
dictvím je šest tučňáků, kteří se ze dne na den ocitnou v jeho luxusním newyorském bytě a udělají svému 
novému pánovi ze života peklo. Všechno zlé je ale vždy k něčemu dobré…   Vstupné 85 Kč

TRANSFORMERS 3D 3D
Čtvrtek 30. června, pátek 1., sobota 2., neděle 3., pondělí 4., úterý 5. a středa 6. července jen v 19.00 hodin
USA, 2011, 130 minut, mládeži přístupný, české znění
Třetí pokračování úspěšné sci-fi  série tentokrát prostorově ve 3D. Po porážce Decepticonů a zničení Fallena 
nastává na Zemi chvíli klid. Ten je ale brzy narušen objevením desítky let starého tajemství, jehož odhalení 
by mohlo defi nitivně zvrátit rozložení sil ve prospěch jedné ze soupeřících stran. Rozbíhá se závod s časem 
a Autoboti i znovu povstávající Decepticoni nasazují do boje své nejlepší členy...  Vstupné 140 Kč

Připravujeme na červenec:c Auta 2 3D, Harry Potter a relikvie smrti 2. část, Monte Carlo, Ženy v sobě a další.
Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový 
vjem, samostatný basový kanál 1000 W. DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI. 
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního 
představení. Vstupenky na všechna červnová představení jsou v prodeji od 1. června 2011.

KINO OKO NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET.
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