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Kostel zasvěcený svaté Barboře byl postaven v letech 

1753-1755.  Foto: archiv VM Šumperk

Kostel zasvěcený svaté Barboře byl postaven v le-

tech 1753-1755 na starém šumperském hřbitově uží-

vaném již od počátku 17. století. Hřbitov ležel při 

výpadové cestě z města do údolí Desné, která byla 

funkční až do roku 1840.

Kostel sv. Barbory je kulturní památkou. Je to jed-

noduchá barokní architektura, jež má ve svém prů-

čelí vsazeny náhrobní kameny čtrnácti zesnulých 

šumperských kněží. Před kostelem stojí klasicistní 

kříž s Ukřižovaným a Maří Magdalenou.

Klenby kostela sv. Barbory vyzdobil freskami v ro-

ce 1755 uničovský malíř Ignác Oderlický. Ústředním 

motivem v klenbě lodi je Ukřižování Krista, v kně-

žišti je pak zobrazena pověst o loupeživém rytíři 

Chlévcovi a výjev ze Šumperka z období morové 

nákazy v roce 1713 s velmi zajímavou vedutou Šum-

perka z poloviny 18. století.

Hřbitov kolem kostela byl zrušen roku 1886 

a v roce 1897 začal být přeměňován na park. Přemě-

nou hřbitova  byl pověřen Engelbert Zdenek, který 

promyšleně využil stávající prostor, takže záhy nikdo 

nepoznal jeho někdejší funkci. Úpravy parku trvaly 

až do roku 1899. (redakce VM v Šumperku)
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NEJEN OLOMOUC, ALE I ŠUMPERK SPRAVOVAL MAGISTRÁT

Zrušením úřadu knížecího rychtáře v roce 

1705 se hlásilo osvícené 18. století. Správa města 

se vrátila opět plně do pravomoci čtyř purkmis-

trů, volících si ze svého středu primátora, a osmi 

přísežních radních. Výkonné funkce zůstávaly 

v rukou městského rychtáře s policejními pra-

vomocemi, dozírajícího na pořádek ve městě, 

a městského písaře, který již byl nazýván syndi-

kus, neboť, jak jsme již mohli poznat, jeho úřad 

vyžadoval stále větší a hlubší znalost práva.

Syndikova kancelář byla poradní právní kancelá-

ří pro vedení města, centrem městských fi nančních 

operací, místem realizování nesporných právních 

úkonů, zázemím soudních jednání a místem, kde 

byla uskutečňována řada dalších úkonů důležitých 

pro chod města. Hrdelní pravomoc měst byla ome-

zena až tereziánskou reformou, jíž bylo schválení 

hrdelních trestů delegováno na císařskou kance-

lář. Hrdelní právo využíval Šumperk především 

u kriminálních provinění. V roce 1741 odsouzený 

penězokazec Pauswang k trestu smrti byl na zásah 

císařské kanceláře odsouzen na čtyři roky těžkého 

žaláře. Avšak trest smrti pro kumpány lupičské 

bandy pochytané v roce 1771 byl potvrzen a kromě 

tří z nich zemřelých ve vězení bylo čtrnáct zbýva-

jících v letech 1772 až 1774 popraveno. Zmírnění 

trestu nečekalo ani na dalšího penězokazce Georga 

Königa, který byl v roce 1778 oběšen na Šibenič-

ním vrchu.

Městská správa musela zasahovat v polovině 

18. století proti neoprávněnému šenkování vína ve 

městě, kterého se v té době prodalo kolem 42 000 li-

trů. Vlastníci tzv. vinného šenku se přestali v prodeji 

vína střídat, najímali si hudebníky a přetahovali si 

zákazníky. Městská rada proto v roce 1756 vydala 

nový vinný pořádek, v němž ustanovila, že šenkovat 

víno v domě smějí jen ti, kdo jsou na řadě, ostatní 

mohou prodávat víno jen takzvaně přes ulici.

Šumperská radnice na kresbě J.E. Kastnera z roku 1841.  Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku



2

V
Ý

R
O
Č

Í 
Š

U
M

P
E

R
S

K
É

 R
A

D
N

IC
E V roce 1785 došlo v rámci josefínských re-

forem i k zásadní změně v řízení města s cílem 

zvýšit kvalifi kaci jeho představitelů a zefektiv-

nit jejich práci. Byl zřízen regulovaný magis-

trát, do jehož čela byli postaveni tři právníci, 

tzv. zkoušený purkmistr, první radní a syndik. 

Další tři magistrátní radové byli voleni z řad 

měšťanů volebním výborem a součástí magis-

trátu bylo také dvanáct delegovaných měšťanů 

s poradním hlasem, kteří se vyjadřovali pře-

devším k městským účtům a hospodaření. Od 

roku 1785 se město stalo zcela nezávislé na 

lichtenštejnské vrchnosti nejen ve vnitřní sprá-

vě, ale také v soudnictví, berních a živnosten-

ských záležitostech. Pouze kriminální agenda 

byla v roce 1803 předána na krajský kriminální 

soud v Olomouci. Na počátku 19. století byla 

i v Šumperku zřízena městská policie dohlížejí-

cí na pořádek. Zajímavostí v historii města bylo 

krátkodobé přesídlení olomouckého krajského 

úřadu za napoleonských válek v roce 1809 do 

Šumperka.

V průběhu 18. století docházelo ke změnám 

ve složení městské rady, kterou v předcházejí-

cích dvou stoletích ovládali soukeničtí mistři. 

Příčinou byl zvyšující se objem výroby kvalit-

ního šumperského plátna od posledních dese-

tiletí předcházejícího století. Jak bylo uvedeno 

v červnovém čísle, od třicetileté války dochá-

zelo k ostrým sporům mezi šumperskými sou-

keníky a pláteníky. Příčinou nepřátelství byla 

výroba tzv. kombinovaných textilií, při jejichž 

zhotovování se užíval len i vlna, případně ba-

vlna. Na rozdíl od některých moravských měst 

získali rozhodnutím císaře Josefa I. v roce 1708 

povolení k výrobě polobavlněné látky barche-

tu a polovlněné tkaniny mezulánu šumperští 

pláteníci. Protest šumperských soukeníků proti 

přiznání výroby mezulánu pláteníkům byl císa-

řem v roce 1711 zamítnut. Nová situace vytvo-

řila podmínky pro růst bohatství šumperských 

pláteníků a k úpadku soukenického řemesla. 

Vedení města postupně ovládli bohatí plátení-

ci, z jejichž středu vzešli obchodníci s plátnem 

a přízí, faktoři a manufakturní podnikatelé. 

Šumperk se stal jedním z největších morav-

ských center plátenické výroby. Lněné a polol-

něné textilie putovaly ze Šumperka na uherské, 

rakouské, ale i slezské trhy a později se staly 

důležitou složkou vývozu monarchie.

Šumperský magistrát zažíval horké chvíle 

v roce 1844, kdy námezdní tkalci nespokoje-

ní s nízkými mzdami i samostatně vyrábějící 

tkalci ožebračovaní nízkými výkupními cenami 

společně s přadláky, jimž výkupní ceny stlačila 

produkce první mechanické přádelny v Šum-

perku, chystali pochod na město a zničení me-

chanické přádelny. Ze šumperského magistrátu 

odešla na adresu brněnského gubernia naléhavá 

žádost o vyslání vojska, které před uvedeným 

datem obsadilo město. Dostavil se také krajský 

hejtman hrabě Lažanský, jehož jednání hodné 

diplomata zažehnalo nejhorší a vedlo na krát-

kou dobu k uklidnění situace.

Tyto události již v Šumperku předznamenaly 

revoluční změny, které přinesl rok 1848, včetně 

zásadních změn ve správě měst a obcí. 

 Z. Doubravský

Prohlídkové okruhy městem

Procházka ze 13. do 21. století, kde žily čarodějnice a Zrození „Malé Vídně“ 

a Rozhledy z radniční věže probíhají v červnu od pondělí do neděle vždy od 9 do 15 hod., 

v červenci pak ve stejné dny vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Prohlídky se zahajují po 

zakoupení vstupenky na stanovišti průvodců v suterénu radnice (vchod od morového sloupu) 

každou lichou hodinu u Lavičky vzkazů před radnicí. Rozhled z věže je každých 30 minut od 

stanoviště průvodců v suterénu radnice.

Ve čtvrtek 30. června budou mít všechny děti, které předloží letošní vysvědčení ze základní 

školy, vstup na věž zdarma, stejně jako jejich případný dospělý doprovod.

Expozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě je v červnu otevřena denně 

od 9 do 15 hod., v červenci od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. 

Podrobnosti na www.sumperk.cz v sekci turistické informace.
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ÍMĚSTO OSLAVILO HISTORICKOU UDÁLOST 
I PŘÁTELSTVÍ S NYSOU A PRIEVIDZÍ

Do středověkého hávu se první červnový víkend odělo město Šumperk. Tradiční Slavnosti měs-
ta připomněly nejen nejvýznamnější událost v dějinách města, tzv. Šumperský sněm z června 

roku 1490, ale také patnáctileté přátelství s polskou Nysou a desetileté výročí partnerství se sloven-
skou Prievidzí.

Davy lidí zaplavily centrum Šumperka a Sady 

1. máje již během pátečního večera, kdy prošel 

městem průvod rytířů, bubeníků, tanečníků 

i kejklířů. Do jeho čela se u radnice postavili 

místní „konšelé“ spolu s hosty z partnerských 

měst. V Sadech 1. máje se poté odehrál tradič-

ní ceremoniál přijetí stavů, na který navázaly 

vystoupení hostů, rytířská klání a ohňová show. 

Vše pak „korunoval“ velkolepý ohňostroj, kte-

rý město pojalo jako poctu partnerství s oběma 

městy. 

Zatímco v pátek 3. června se Šumperané vrá-

tili do středověku, sobota nepatřila pouze histo-

rii, ale i současnosti a především budoucnosti. 

Představitelé Šumperka, Nysy a Prievidze totiž 

stvrdili svými podpisy dohody o další vzájemné 

spolupráci. „Za těch deset a patnáct let jsme ušli 

Přátelství Šumperka s Nysou a Prievidzí se budou 

dále rozvíjet. Své rozhodnutí stvrdili potvrzením 

stávajících dohod představitelé všech tří měst - 

starostka Nysy Jolanta Barská (vlevo), šumperský 

starosta Zdeněk Brož a primátorka Prievidze Ka-

tarína Macháčková.  Foto: -on-

Tradiční Slavnosti města připomněly začátkem června nejvýznamnější událost v dějinách města, tzv. 

Šumperský sněm z června roku 1490.  Foto: -pk-
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Í obrovský kus cesty. Spolupráce je mezi spor-

tovci, umělci i obyvateli města. Budoucnost 

našich dalších vztahů pak vidím především 

v dětech,“ řekl během slavnostního podepsání 

dohod v šumperském divadle starosta města 

Zdeněk Brož. „Pro obě strany by bylo dobré, 

aby se obnovila pracovní setkání zaměstnanců 

samosprávy, aby se hledaly společné programy 

v rámci projektů mezinárodní spolupráce a aby 

se opět oživila spolupráce na úrovni základných 

škol,“ vyjádřila svoji představu o partnerství 

prievidzská primátorka Katarína Macháčková. 

Podle Jolanty Barské, starostky polské Nysy, 

neexistovaly ve vzájemných kontaktech obou 

měst nikdy žádné bariéry a omezení. Kromě 

spolupráce v oblasti kultury, školství a sportu 

si pravidelně vyměňují své zkušenosti zaměst-

nanci obou úřadů, probíhají Dny Nysy v Šum- perku a Slavnosti města Šumperka v Nyse a obě 

města zrealizovala hned čtyři společné projekty 

podporované Evropskou unií. „Výsledkem naší 

spolupráce jsou přátelské vztahy a v Šumperku 

jsem našli přátele v mnoha oblastech,“ řekla Jo-

lanta Barská.

Slavnostnímu podepsání smluv předcházelo 

zahájení výstavy fotografi í, jež přibližuje práce 

mladých prievidzských fotografů z Centra volné-

ho času Spektrum, jehož fotoklub Junior vede již 

pětačtyřicet let Magdaléna Malichová. Její žáci, 

z nichž nejmladší chodí do čtvrté třídy základní 

školy a nejstarší letos maturují, získávají ocenění  

na mnoha soutěžích. „Zlomek“ z jejich tvorby je 

v divadle k vidění do konce června.

Čtrnáctý ročník historické show byl výjimeč-

ný nejen vpravdě ukázkovým počasím, ale také 

bohatým programem. Kromě rytířských klání, 

soutěží pro malé i velké a vystoupení místních 

klubů a skupin nabídly letošní Slavnosti měs-

ta i farmářské trhy. Novinkou pak byl sobotní 

večerní program, během něhož se představily 

polské taneční skupiny a oblíbená šumperská 

poprocková formace o5&Radeček.  -zk-

V šumperském divadle vystavují do konce června 

své práce mladí prievidzští fotografové. Výstava 

se koná u příležitosti desátého výročí spolupráce 

obou měst.  Foto: -zk-

Součástí večerního programu byla i řada vystoupení. 

 Foto: -pk-

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.
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KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI STARTUJÍ

Hudebními slavnostmi ožívá v těchto dnech klášterní kostel. Letní měsíce patří v Šumperku ne-
odmyslitelně klasické hudbě a festivalu Klášterní hudební slavnosti Šumperk. Již od počátku 

se koncerty těšily velkému zájmu, neboť dramaturgie vždy nabízela zajímavé tituly a také zajímavé 
umělce. Nejinak tomu bude i letos, kdy jde o akci tak trochu jubilejní, neboť festival se koná již po-
páté. Klášterní hudební slavnosti Šumperk probíhají od 26. června do 17. července. Během tří týdnů 
se příznivci klasické vážné hudby mohou těšit na čtyři koncerty v Šumperku, koncert v Jeseníku, 
v Uničově a také koncert v Loučné nad Desnou.

„Jsme velice rádi, že můžeme nabídnout sa-

telitní koncerty také v místech mimo Šumperk, 

a věříme, že rozšiřování nabídky festivalových 

koncertů bude pokračovat i v příštích letech. 

Naší snahou samozřejmě je maximálně pes-

trá a zajímavá dramaturgie,“ říká organizátor 

festivalu Roman Janků a zdůrazňuje, že zaha-

jovací koncert v neděli 26. června nabídne 

od 20 hodin v prostorách klášterního kostela 

Zvěstování Panny Marie v Šumperku mimo-

řádný hudební zážitek.

„Antonín Dvořák je jeden z největších čes-

kých skladatelů vůbec. Oratorium Stabat Ma-

ter, které na zahajovacím koncertě zazní, patří 

mezi nejpůsobivější skladby tohoto druhu a je 

řazeno spolu se skladbami Bachovými a Hän-

delovými mezi vrcholná oratorní díla. Dvořák 

psal toto oratorium v době, kdy mu během roku 

zemřely tři děti. Skladba je plná citu, smutku, 

ale i pokory,“ podotýká Janků a upřesňuje, že 

provedení díla se ujme Moravská fi lharmonie 

Olomouc spolu s Akademickým sborem Že-

rotín. Taktovky se přitom chopí dirigent Pavel 

Koňárek. Kvarteto sólistů nabídne hvězdné 

mezinárodní obsazení: Eva Hornyáková - so-

prán (Slovensko, sólistka ND v Bratislavě), 

Jana Wallingerová - alt (bývalá členka Motýlů 

Šumperk, sólistka ND v Brně), Ondrej Šaling - 

tenor (Slovensko, sólista ND v Bratislavě), Da-

vid Szendiuch - bas (sólista MD Olomouc).

Druhým festivalovým koncertem přivítá fes-

tival v neděli 3. července od 20 hodin v kláš-

terním kostele Rožmberskou kapelu. 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. Dru-

hý 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 čes-

ké umělkyně,“ upřesňuje Janků a dodává, že 

nejlepší česká houslistka současnosti Gabriela 

Demeterová a jedna nejlepších světových har-

fi 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. 

Koncert je naplánován na neděli 10. července 

od 20 hodin v klášterním kostele.   

Závěr festivalu bude patřit hudbě Wolfgan-

ga Amadea Mozarta. Večer s názvem Mozart 

gala nabídne dva tituly z pera tohoto světo-

vého velikána, serenádu „Malá noční hudba“ 

a Koncertantní symfonii pro housle, violu 

a orchestr. „Pozvání na festival přijal světově 

proslulý Sukův komorní orchestr, jenž se zde 

představí historicky poprvé. Jako sólisté Kon-

certantní symfonie vystoupí koncertní mistr 

SKO, houslista Martin Kos a violista Karel 

Untermüller,“ popisuje organizátor festivalu 

a připomíná, že koncert je naplánován na ne-

děli 17. července od 20 hodin v šumperském 

klášterním kostele. 

Vstupenky na všechny koncerty Klášter-

ních hudebních slavností lze zakoupit v Re-

gionálním a městském informačním centru 

v místním muzeu a v pokladně Domu kultury. 

Vstupenky nebudou na místa. Kompletní in-

formace naleznete na http://www.klasikaviva.

cz/klasterni-hudebni-slavnosti-sumperk/. 

 -zk-
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Klášterním kostelem bude 3. července znít hudba období gotiky, renesance a raného baroka v podání 

Rožmberské kapely.  Foto: archiv

Účinkující 5. ročníku Klášterních hudebních slavností

Rožmberská kapela je instrumentálně-vokál-

ní soubor zaměřený na interpretaci gotické a re-

nesanční hudby na historické hudební nástroje. 

Soubor, který byl založen roku 1974, navazuje na 

tradici slavné rožmberské kapely, působící v le-

tech 1552-1602 na českokrumlovském a třeboň-

ském zámku. Novodobá Rožmberská kapela se 

zaměřuje na tzv. poučenou interpretaci hudby 

12.-17. století. Těžištěm repertoáru souboru je 

hudba světská, a to zejména tance a písně. Sou-

bor vystupuje zásadně v dobových kostýmech.

Členové souboru Mario Mesany (umělecký vedou-

cí), Eva Kaniaková, Zbyňka Šolcová, Šárka Hůlová, 

Pavel Polášek, Libor Žídek jsou profesionálními 

hudebníky, působí ve významných pražských hu-

debních tělesech. Některé jejich používané hudební 

nástroje pocházejí z dílny zakladatele souboru Fran-

tiška Poka, jiné jsou replikami historických nástro-

jů od různých specializovaných výrobců. Kromě 

vlastních gramofonových a CD nahrávek pořídil 

soubor snímky pro některé evropské rozhlasové sta-

nice a spolupracoval na několika vlastních pořadech 

s Českou televizí.

Gabriela Demeterová - houslistka, violistka, 

sólistka světových orchestrů, první česká fi nalistka 

a absolutní vítězka Mezinárodní houslové soutěže Ye-

hudi Menuhina v Anglii, členka umělecké rady AMU 

v Praze, držitelka ocenění „Žena roku 2005“ v soutěži 

prestižního časopisu Prague Leaders Magazine.

Gabriela Demeterová hraje na housle od tří let. 

Vystudovala pražskou konzervatoř a Akademii mú-

zických umění v Praze, během studií se pravidelně 

účastnila mistrovských interpretačních kurzů po 

celém světě. V roce 2000 ukončila dvouleté post-

graduální studium na Královské hudební akademii 

v Dánsku u Marty Líbalové. Od roku 1980 se účast-

nila mnoha soutěží doma i v zahraničí a získala řadu 

ocenění - mezinárodní soutěže Yehudi Menuhina 

ve Folkestonu v Anglii se zúčastnila poprvé v roce 

1987 a získala jako první Češka titul fi nalistky. V ro-

ce 1993 vyhrála na stejné soutěži všechny hlavní 
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ceny, včetně titulu absolutního vítěze a zvláštní ceny 

za nejlepší interpretaci díla J.S. Bacha, to vše poprvé 

v historii této prestižní soutěže. Je také držitelkou 

druhé ceny, titulu laureáta a ceny Hlavního města 

Prahy v houslové soutěži Pražského jara z roku 1992. 

V letech 1992-1993 jí byla dvakrát udělena prestižní 

cena „Premier Prix“ Českého hudebního fondu, za 

dosažená vítězství a reprezentaci české kultury na 

světových soutěžích. V roce 1996 byla nominována 

na „Talent roku“ ceny časopisu Harmonie. Její vi-

deoklipy jako jedny z prvních v oblasti vážné hudby 

získaly nominaci a prestižní ocenění „Pecka roku“ 

udělované každoročně asociací AČRA. 

Gabriela Demeterová se již řadu let intenzivně vě-

nuje studiu barokní hudby a její interpretaci na mo-

derním nástroji s použitím dobových prvků. V roce 

2001 začala Gabriela Demeterová studovat hru na 

violu. Spolupracuje s významnými tělesy a dirigenty 

po celém světě. Od roku 1995 byla sólistkou a umě-

leckou vedoucí komorního souboru Collegium 

českých fi lharmoniků. Ten se pod jejím vedením 

specializoval na interpretaci barokní hudby a málo 

známých děl českých autorů. V červnu 2005 zalo-

žila soubor Collegium Gabriely Demeterové, jehož 

je sólistkou a uměleckou vedoucí. V roce 2001 za-

ložila mezinárodní hudební festival „Barokní perly 

Gabriely Demeterové“. Zaměřoval se na podporu 

mladých talentovaných hudebníků, kteří se během 

festivalu mohli účastnit interpretačních seminářů 

v různých oborech pod vedením renomovaných 

umělců z celého světa. V lednu 2003 založila Nadač-

ní fond Gabriely Demeterové, který se stal hlavním 

organizátorem výše uvedeného festivalu. Jeho hlav-

ním cílem je vedle podpory mladých umělců rovněž 

oprava kulturních památek.

Gabriela Demeterová hraje na housle z dílny ital-

ského mistra Giuseppa Roccy z roku 1855 a Kašpara 

Strnada z roku 1795. Viola, kterou používá, je z dí-

len českého mistra Dalibora Bzirského z roku 2006.

Jana Boušková se díky svým výrazným umě-

leckým úspěchům rychle stala velmi žádanou har-

fi stkou vystupující na renomovaných světových 

pódiích nejen sólově, ale i komorně s takovými 

interprety, jako Maxim Vengerov, Jurij Bashmet, 

Patrick Gallois, Sharon Kam či zesnulý Mstislav 

Rostropovitch. Mimo své sólové činnosti je také 

současně profesorkou na Royal Conservatory 

v Bruselu, na Konzervatoři v Praze a na AMU. Od 

roku 2005 je také první harfi stkou České fi lharmo-

nie.

Houslistka Gabriela Demeterová je první českou 

fi nalistkou a absolutní vítězkou Mezinárodní 

houslové soutěže Yehudi Menuhina v Anglii.  

 Foto: archiv

Jana Boušková se díky svým výrazným uměleckým 

úspěchům rychle stala velmi žádanou harfi stkou 

vystupující na renomovaných světových pódiích.  

 Foto: archiv
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Jana Boušková je zatím jedinou harfi stkou v his-

torii naší republiky, která dosáhla nejvyšších oce-

nění na nejprestižnějších harfových soutěžích světa 

v USA a v Izraeli. Mezi nesčetné množství cen patří 

i vítězství v Concours International de Musique de 

Chambre v Paříži a v Torneo Internazionale di Mu-

sica v Itálii. V Čechách získala cenu Talent roku 96´ 

a jako jedna z deseti nejvýznamnějších žen České 

republiky a první interpretka z klasické hudby vůbec 

byla vyznamenána cenou „Lady Pro“.

Jana Boušková absolvovala konzervatoř v Praze 

a Ostravskou univerzitu a pokračovala ve studiu na 

renomované americké škole Indiana University. Vy-

stupuje pravidelně sólově i v komorních sestavách na 

významných domácích i světových koncertních pó-

diích a festivalech a je pravidelně zvána k účinkování 

na světových harfových kongresech a sympoziích, 

stejně tak i jako pedagog k vedení řady mistrovských 

kurzů po celém světě. Od roku 2000 je členkou Umě-

lecké rady Akademie múzických umění. 

Sukův komorní orchestr byl založen v roce 1974. 

Do roku 2000 byl uměleckým vedoucím skladatelův 

vnuk, houslista Josef Suk, který poté předal umělecké 

vedení do kompetence koncertního mistra a sólisty 

Sukova komorního orchestru houslisty Martina Ko-

se. Sukův komorní orchestr hraje bez dirigenta a do 

jeho bohatého repertoáru jsou zahrnuta díla všech 

stylových období - od barokního po tvorbu sou-

dobou. Klasickou hudbou reprezentuje naši zemi 

v zahraničí již třicet let. Od roku 2000 je rezidentním 

orchestrem festivalu W.A. Mozarta v německém 

Augsburgu. V rozšířeném obsazení pod vedením di-

rigenta W.F. Walze je každým rokem koncertně pro-

vedena jedna z geniálních Mozartových oper s pěvci 

těch nejprestižnějších evropských operních scén 

a „Galakoncerty“ s díly tohoto miláčka posluchačů 

celého světa. Koncerty a festivaly na domácích pódi-

ích jsou však pro Sukův komorní orchestr stále těmi 

nejprestižnějšími. Od června 1997 do června 2007 se 

uskutečnilo deset úspěšných ročníků cyklu komor-

ních koncertů „Hudební klenoty z Prahy Evropou 

do světa“, realizovaných vlastní agenturou a pod mo-

rální záštitou České komise pro UNESCO. 

Sukův komorní orchestr nahrál více než tři-

cet CD v ČR, 13 titulů bylo publikováno vlastním 

vydavatelstvím a mnohé další pak pro zahraniční 

nahrávací společnosti. Od roku 2002 je Sukův ko-

morní orchestr nositelem prestižní „Světové ceny 

Antonína Dvořáka“, která mu byla udělena za šíření 

tradice českého interpretačního umění, za nahrávky 

zvukových nosičů a dlouholetou reprezentaci České 

republiky v zahraničí.

Martin Kos se hře na housle začal věnovat pod 

vedením svých rodičů, učitelů Lidové školy umění 

v Horní Bříze. Pokračoval na konzervatoři v Plzni 

a svá studia ukončil absolutoriem pražské AMU. Je 

několikanásobným účastníkem evropských turné 

Mládežnického orchestru Gustava Mahlera a v roce 

1991 působil jako koncertní mistr francouzského 

národního studentského orchestru v Bordeaux.

Od r. 1993 spolupracuje s komorním souborem 

Collegium Musica Sacra a s Orchestrem Atlantis 

jako koncertní mistr, od r. 1999 pak jako sólista, v le-

tech 1995-1998 působil v Kvartetu M. Nostitzové, 

které v roce 1997 získalo první cenu v mezinárodní 

soutěži komorních souborů „Charles Hennen Con-

cours“ v holandském Heerlenu. V květnu roku 1998 

se umístilo na druhém místě v mezinárodní sou-

těži Pražského jara a v červnu téhož roku zvítězilo 

v mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v italské 

Cremoně.

Se souborem nazvaným Kosovo trio (1995-1997) 

provedl Martin Kos řadu skladeb tradičního reper-

toáru a také skladby soudobých autorů. Od roku 

1999 zastává Martin Kos místo koncertního mistra 

Sukova komorního orchestru. Vede řadu mistrov-

ských kurzů.

Karel Untermüller je absolventem Pražské kon-

zervatoře a Hudební fakulty AMU v Praze. Zúčast-

nil se mistrovských kurzů u významných osobností. 

Je členem Heroldova kvarteta, které je nositelem 

Ceny Českého spolku pro komorní hudbu pro rok 

2001. Jako sólista spolupracoval Karel Untermüller 

s mnoha českými orchestry, významná je jeho spo-

lupráce s jedinečnou osobností české hudby, hous-

listou Josefem Sukem. S ním a dalšími vynikajícími 

českými instrumentalisty natočil tři kompaktní dis-

ky s komorními skladbami Antonína Dvořáka a Jo-

sefa Suka a vystupoval na mnoha koncertech, včetně 

festivalových večerů Pražského jara. K. Untermüller 

je často zván ke spolupráci s dalšími komorními 

soubory a třetím rokem působí jako pedagog na 

Konzervatoři Teplice.
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ULETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU 
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: VZPÍRÁNÍ

Z obsáhlejšího textu Miloslava Glíže uveřejňujeme tři ukázky o sportu v Šumperku méně zná-
mém, ale úspěšném. Nahlédneme do období, kdy měl oddíl vzpírání svá „dětská léta“ již za 

sebou a dostavily se výrazné úspěchy, do let šedesátých, v nichž se vytvořilo nové silné družstvo, 
a nakonec si představíme i ženy, které se zvedání činek nelekají. Sám autor patří k nejúspěšnějším 
vzpěračům našeho města, jak se v knize o šumperském sportu budete moci dočíst.

V roce 1957 se dále rozšířila početní základna 

a vzrostla výkonnostní úroveň. Družstvo bylo vy-

bráno do celostátní soutěže sedmičlenných druž-

stev, protože splňovalo výkonnostní podmínky 

ve všech hmotnostních kategoriích. Jarní utká-

ní s Gottwaldovem bylo však nad jeho síly. Glíž 

získal bronz na mistrovství ČSR, Kalina byl pátý, 

Pisúr byl v dorostu stříbrný a Hochsman  čtvrtý. 

Na soustředění nadějí do Sedlčan byli vybráni 

Glíž a Pisúr.

V přímém protikladu k výsledkům bylo však 

zázemí. Oddíl neměl kde trénovat, příprava od 

jara probíhala před kůlnou na nářadí na stadionu 

Baníku. V roce 1957 ale většina závodníků při-

bližně stejného věku odešla na vojnu nebo do škol 

a zůstalo prakticky jen několik vzpěračů.

Nebylo možné dokončit soutěže, nebylo kde 

cvičit. V roce 1958 ještě startovali na MČR Kalina 

a Hochsman. Kalina získal bronz. Z bývalých čle-

nů startovali na MČR Červený a Glíž za vojenské 

oddíly. V roce 1959 odešel na vojnu i Hochsman 

a oddíl ukončil činnost. Naštěstí se z vojny vrátil 

nadšenec Koďousek, který převzal péči o nářadí 

a udržoval kontakt se všemi příznivci a bývalými 

členy. Závodníci s lepšími výkony se uplatnili v ji-

ných oddílech. Kalina a Červený v ligovém Zlíně, 

Červený tam získal dokonce titul mistra ČSR jako 

jediný odchovanec Šumperka, Krejčí závodil za 

ligovou Ostravu. Ostatní přežívali pod vedením 

Koďouska v různých kůlnách a skladech.

* * *

V létě roku 1963 došlo k ustanovení samostat-

ného oddílu vzpírání. Našlo se několik talentů 

a oddíl byl přihlášen do soutěží a zařazen do KP 

Severomoravského kraje. Hned v prvním utkání 

v hale TS porazilo šumperské družstvo (mimo 

Miloslav Glíž opět na stupni nejvyšším na mistrov-

ství Evropy veteránů, 1997.

Bohuslav Šulc, jeden z nejlepších šumperských 

vzpěračů, juniorský mistr republiky, reprezentant 

na mistrovství světa v roce 1963.
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Ý jiné Kalina, Glíž, Milec, Koďousek) favorizova-

nou Ostravu a v průběhu roku pak i další a vy-

hrálo KP. Pro vyšší soutěž ale nebyl dostatečný 

kádr závodníků (bylo třeba obsadit více váhových 

kategorií). V roce 1964 družstvo znovu vyhrálo 

KP a postoupilo do divize.

V té době byl kolektiv velmi silný s řadou vý-

borných závodníků, kteří později odešli do vyš-

ších soutěží (Milec, Mlýnek, Žampa). Řadu re-

kordů oddílu vytvořili i další, bratři Matějčkové, 

J. Karas a další.

V hale TS probíhala řada soutěží, druhá liga, 

přátelská utkání s Poláky, v březnu 1973 české 

mistrovství juniorů, za které Šumperk dostal po-

chvalu jako pořadatel, v listopadu 1976 mistrov-

ství ČR vybraných krajských družstev dorostu, 

kde pozdější vítěz OH Zaremba překonal několik 

československých rekordů.

* * *

Absolutní hvězdou v kategorii veteránek je Jit-

ka Štolfová, která má dvě zlaté a jednu stříbrnou 

z MS a v ME startovala osmkrát bez porážky se 

ziskem osmi zlatých.

Tímto jménem se dostáváme k další důležité 

skupině - ženám v oddíle vzpírání. Zatím se tu 

objevily jen tři, první byla Silvie Sialiniová v roce 

1994, která po krátké přípravě již ve stejném roce 

získala stříbro z MR, závodila ještě další rok, pak 

odešla za prací mimo Šumperk. V současné době 

jsou u nás dvě závodnice - mladá maminka Ivana 

Kalousková, která stále trénuje, má také na kon-

tě stříbro z MR. Hvězdou oddílu je ovšem Jitka 

Štofl ová, která kromě již uvedených úspěchů má 

jako jediný člen za celé trvání oddílu zisk zlata-

titulu mistryně ČR bez omezení věku. 

 Miloslav Glíž

NASVÍCENÍ DODÁVÁ SLOUPU NOVOU ATMOSFÉRU

Jedinečnou večerní atmosféru dodává od začátku června šumperskému morovému sloupu na ná-
městí Míru dekorativní nasvětlení speciálními refl ektory, osazenými do historické dlažby. Vy-

chutnat si ji mohli „domácí“ i „přespolní“ poprvé v den zahájení letošních Slavností města.

Po dohodě s odborníky z pražské fi rmy Artech-

nic-Schréder, která se specializuje především na 

veřejné, dekorativní a architektonické osvětlení 

významných památek a budov, zvolila místní rad-

nice takové nasvícení mariánského sloupu, jež tuto 

památku nijak nepoškozuje a současně dává vynik-

nout její kráse. Instalace pěti moderních světlometů 

přitom přišla na tři sta třicet sedm tisíc korun, které 

šly z prostředků majetkoprávního odboru, jenž má 

na starosti správu městského majetku.

Morový sloup vznikl na počátku 18. století po 

velké morové epidemii, která zasáhla Šumperk v le-

tech 1714-1715 a jež si vyžádala sto pětaosmdesát 

obětí. Po jejím odeznění se místní rozhodli postavit 

na náměstí u radnice mariánský sloup jako poděko-

vání za konec strašné pohromy i jako ochranu před 

podobným neštěstím. Na podzim roku 1720 bylo 

toto dílo vrcholného baroka dokončeno, sochařské 

práce jsou přitom přisuzovány kladskému sochaři 

a řezbáři Michaelu Kosslerovi. V uplynulých letech 

prošel morový sloup dvakrát renovací a konzerva-

cí - cílem té poslední, jež probíhala loni a předloni, 

bylo přizpůsobit míru retuše stáří památky a vlivu 

prostředí. Nasvícení je svým způsobem tečkou za 

restaurátorskými úpravami. -zk-

Jedinečnou večerní atmosféru dodává marián-

skému sloupu dekorativní nasvětlení speciálními 

refl ektory.  Foto: -pk-
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Především na bohatou historii vsadilo ve své nabídce pro turisty i „místní“ město Šumperk. Láká 
je nejen na loni otevřenou expozici Čarodějnické procesy ve sklepení tzv. Geschaderova domu 

a na tématické procházky historickým jádrem města, ale také na radniční věž, na niž mohou lidé 
vystoupat a rozhlédnout se po okolí. 

„Šumperk, známý také jako „Brána Jeseníků“, 

se může pochlubit bohatou a dlouhou historií 

a také velkým počtem historicky cenných pa-

mátek. Cesta za jejich poznáním vede prohlíd-

kovými okruhy městem v doprovodu průvodců, 

kteří „sídlí“ v suterénu historické budovy radni-

ce,“ říká Bohuslav Vondruška z oddělení kultury 

a vnějších vztahů místní radnice. S historií města 

i s nejvýznamnějšími historickými budovami v je-

ho centru seznamuje návštěvníky okruh nazvaný 

Procházka ze 13. do 21. století. Zhruba hodino-

vá prohlídka začíná u radnice, vede ulicemi Sta-

robranskou kolem bývalého klášterního kostela 

Zvěstování Panny Marie, který si zájemci mohou 

prohlédnout, pokračuje kolem Geschaderova 

domu a bývalého zámku až na Kostelní náměstí 

a končí na náměstí Míru u morového sloupu. 

Smutnou historii čarodějnických procesů při-

bližuje procházka nazvaná Kde žily čarodějnice. 

„Lidé se během ní seznámí nejen s historií ča-

rodějnických procesů, které si jen v Šumperku 

vyžádaly pětadvacet životů, ale uvidí také domy, 

v nichž údajné čarodějnice a jejich trýznitelé žili,“ 

prozrazuje Vondruška a připomíná, že s atmosfé-

rou středověkého města a s čarodějnickými pro-

cesy na Šumpersku se mohou zájemci podrobně 

seznámit i v netradičně pojaté expozici, jež loni 

vznikla ve sklepích tzv. Evropského domu setká-

vání, známého spíše jako Geschaderův dům.

Poslední z procházkových okruhů nazvaný 

Zrození „Malé Vídně“ je zaměřen na nejvý-

znamnější architektonické zajímavosti Šumperka 

19. a počátku 20. století. „Jde o stavby, které pro-

jektovali v období průmyslové revoluce přední ví-

deňští architekti a jež daly městu přídomek Malá 

Vídeň,“ podotýká pracovník oddělení kultury 

a vnějších vztahů. 

Ti, kteří se pak chtějí pokochat pohledem na 

město z ptačí perspektivy, mohou vystoupat po 

jedenasedmdesáti schodech na radniční věž, na 

jejímž ochozu je umístěn dalekohled. „Za jasného 

počasí jsou odtud vidět všechny vrcholky jesenic-

kých hor, jako jsou například Mravenečník, Pra-

děd, Petrovy kameny či Břidličná,“ láká k výstupu 

na věž Vondruška a dodává, že rozhled z věže 

mohou zájemci absolvovat samostatně i v návaz-

nosti na již zmíněné procházkové okruhy. 

Jednoznačně největším lákadlem pro turisty je 

podle Vondrušky expozice Čarodějnické proce-

sy, kterou místní radnice otevřela loni v tzv. Ge-

schaderově domě. „V polovině 17. století v něm 

žil a podnikal Heinrich Peschke, který spolu se 

svou ženou Marií patřil k nejznámějším a nej-

statečnějším obětem čarodějnických procesů,“ 

vysvětluje pracovník oddělení kultury a vnějších 

vztahů. Současně dodává, že netradičně pojatou 

expozicí, jež sugestivní formou představuje nej-

temnější období šumperských dějin, provází hlas 

obávaného inkvizitora Heinricha Franze Bobliga. 

Je totiž vybavena moderním individuálním prů-

vodcovským systémem GuidePORT, jenž umož-

ňuje propojení textové, zvukové a obrazové části 

výstavy pomocí bezdrátového přenosu signálu. 

„Lidé zde uvidí například známé inkvizitorské 

příručky, kterým vévodí zejména Malleus Malefi -

carum, rozsudky nad obviněnými čarodějnicemi, 

repliky mučících nástrojů a jako pomník lidského 

utrpení - vězení Heinricha Peschkeho,“ prozrazu-

je na závěr Vondruška. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Prohlídkové okruhy 

městem a Rozhledy z radniční věže probíha-

jí v červnu a září od pondělí do neděle vždy 

od 9 do 15 hod., v měsících červenci a srpnu 

pak ve stejné dny vždy od 9 do 12 hod. a od 

13 do 17 hod. Expozice Čarodějnické proce-

sy je v červnu a září otevřena denně od 9 do 

15 hod., v červenci a srpnu pak od 9 do 12 hod. 

a od 13 do 17 hod.  Podrobnosti lze nalézt na 

www. sumperk.cz v sekci turistické informace.
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ČESTNÉ OBČANSTVÍ PŘEVZALA RODINA JIŘÍHO VEBERA BĚHEM 
FESTIVALU DUCHOVNÍ HUDBY

Polský Chór „Camerata“, německý Jugendkantorei am Konstanzer Münster, italský Coro Santa 
Lucia di Magras, Pražští pěvci - ti všichni se o posledním květnovém víkendu sjeli do Šumperka, 

aby popřáli Mezinárodnímu festivalu duchovní vokální hudby k jeho desátým narozeninám. Mezi 
gratulanty nechyběli ani domácí Motýli a také katolický kněz a ředitel rádia Proglas Martin Holík, 
jenž se letos ujal průvodního slova. Po tři dny naplnily hudba a zpěv nejen klenby klášterního koste-
la Zvěstování Panny Marie, ale především srdce všech posluchačů. Ti byli navíc v sobotu 28. května 
svědky mimořádného slavnostního aktu, během něhož převzala vnučka Jiřího Vebera jménem celé 
rodiny čestné občanství, jež udělilo město tomuto kazateli a komunálnímu politikovi loni v říjnu in 
memoriam.

Jiří Veber, jedna z velkých morálních auto-

rit pro mnoho obyvatel Šumperka, zemřel koni 

v září. Krátce po jeho skonu rozhodli zastupitelé 

o udělení čestného občanství města in memoriam 

za významné aktivity spojené nejen s ekumenic-

kým hnutím a výchovou mladé generace v době 

totality, ale především s počátky svobody města 

po Sametové revoluci a s rozvíjením demokracie. 

Jako vhodná příležitost pro předání titulu rodi-

ně se ukázal být právě festival duchovní vokální 

hudby, který každé dva roky pořádá Schola od 

sv. Jana Křtitele spolu s místní římskokatolickou 

farností. Slavnostnímu aktu předcházelo v sobo-

tu večer vystoupení Pražských pěvců.

„Jiří Veber je pro mne symbolem demokracie 

v té nejčistší podobě. Nikdy mu nešlo o vlastní 

Zcela zaplněný klášterní kostel odměnil sobotní vystoupení účinkujících sborů dlouhým potleskem. Mezi 

posluchači byla i rodina Jiřího Vebera, kterému město loni udělilo čestné občanství in memoriam.  Foto: -zk-



13

O
H

L
É

D
N

U
T

Í,
 L

O
S

IN
S

K
É

 K
U

L
T

U
R

N
Í 

L
É

T
O

prospěch, ale vždy se snažil pomoci těm dru-

hým. Myslím, že se nemýlím, když řeknu, že 

v nás všech zanechal hlubokou stopu,“ řekl šum-

perský starosta Zdeněk Brož a vzápětí předal 

čestný titul vnučce Jiřího Vebera. „Ptala jsem se 

dědečka, proč si vybral zrovna teologii a on mi 

odpověděl, že původně chtěl studovat chemii. Po 

zkušenostech z války, kdy byl nasazen na nucené 

práce v Německu, se prý ale rozhodl pro dráhu 

duchovního,“ připomněla osobnost svého dě-

dečka Tereza Veberová. „Je mi velkou ctí, že dnes 

mohu jménem celé rodiny toto čestné občanství 

převzít,“ dodala.

Důstojnou tečkou za slavnostním aktem bylo 

vystoupení domácího sboru Motýli, který pod 

vedením Heleny Stojaníkové předvedl Pergolesi-

ho Stabat mater. Sbor spolu se sólistkami Ludmi-

lou Pospíšilovou a Františkou Havlíčkovou nabí-

dl mimořádný hudební zážitek, který posluchači 

odměnili dlouhotrvajícím potleskem. -zk-

Čestné občanství, jež udělilo město Jiřímu Veberovi 

loni v říjnu in memoriam, převzala jeho vnučka 

Tereza z rukou starosty Zdeňka Brože.  Foto: -zk-

LOSINSKÉ KULTURNÍ LÉTO MÁ NOVOU PODOBU

V pátek 1. července začínají nejen dvouměsíční letní prázdniny, ale v tento den vypukne i tradič-
ní festival Losinské kulturní léto. Návštěvníkům této oblíbené akce přitom letos pořadatelé ze 

šumperské agentury Scaron Production nabídnou hned několik novinek. Tou největší bude fi lmový 
festival, jenž naváže na divadelní představení a hudební vystoupení.

„Festival, který se programově nerozvíjí, po-

malu umírá. Největší novinkou tak je spojení 

s fi lmovou tvorbou, což vystihuje i nový  název 

festivalu Losinské kulturní léto - festival diva-

delní, hudební a fi lmové tvorby,“ říká Jiří Horák 

z pořádající agentury Scaron Production a dodá-

vá, že změnu přináší i nový, výrazný vizuální styl 

festivalu, který využívá původní logo. Příznivci 

akce mohou nově navštívit i doménu www.lo-

sinskeleto.cz a také stránku na sociální síti www.

facebook.com/losinskeleto. 

Festival odstartuje v pátek 1. července diva-

delní spolek Frída, který do velkých Losin při-

veze komedii Pánská jízda. „Vesnický ochotnický 

soubor připravuje představení Čechovových Tří 

sester. Problém nastává, když ochotníkům do-

jde, že v ansámblu jsou samí muži. Ti, kteří jsou 

zvědaví, jak se pánové zhostí ženských rolí, by 

si toto představení plné humoru neměli nechat 

ujít,“ láká na představení Horák. Vzápětí prozra-

zuje, že v divácky atraktivní hře se návštěvníci 

setkají s osobnostmi z televizních seriálů, jako 

jsou například Martin Trnavský a Radim Novák, 

který působil i v šumperském divadle. Sobota 

2. července pak bude patřit Komikům s.r.o., kteří 

uvedou to nejlepší z pořadu Na stojáka. Hlavním 

protagonistou nebude nikdo jiný něž populární 

Miloš Knor.

Další díl festivalu by měl udělat radost milov-

níkům jazzu, neboť v pátek 8. července vystoupí 

v Losinách Peter Lipa & Band. „Atmosféru mu 

připraví předkapela Miloš Teplý Band. Bude to 

určitě hudební bonbónek pro všechny generace,“ 

soudí Horák. O den později, v sobotu 9. červen-

ce, bude pódium na nádvoří losinského zámku 

patřit dvojici skvělých herců Vilmě Cibulkové 

a Miroslavu Etzlerovi. Ti si pro festivalové publi-

kum připravili příběh o lásce až na věčnost v au-

torské režii Petra Strnada. Jde o tragikomedii, jež 

je pro diváky o to zajímavější, že ji autor napsal 

Vilmě Cibulkové a Miroslavu Etzlerovi přímo 

na tělo.

Letošní novinku - Velkolosinský velkofi lmo-

vý minifestival nabídnou pořadatelé divákům 
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od pátku 22. do pondělí 25. července. „Odstar-

tujeme ho letním kinem na nádvoří losinského 

zámku, a to snímkem Kladivo na čarodějnice. 

Vidět tento fi lm přímo v místech, kde se jeho děj 

odehrává, bude nepochybně unikátní zážitek,“ 

domnívá se Jiří Horák.

Výběr druhého fi lmu pořadatelé nechali na 

divácích, kteří mohli vybírat na Facebooku, na 

stránce příznivců Losinského kulturního léta. 

Zvolili britský historický velkofi lm Královna 

Viktorie, který nebyl nikdy uveden v českých ki-

nech a jenž má na svém kontě jednoho Oscara. 

Poté již minifestival zamíří do kamenného kina 

ve Velkých Losinách. Milovníci stříbrného plátna 

se mohou těšit na kvalitní výběr fi lmů a scházet 

nebudou besedy se zajímavými hosty. „Příleži-

tost dostanou také mladí fi lmaři. Do programu 

jsme zařadili i blok autorských fi lmečků dětí pod 

názvem To nejlepší z fi lmového tábora Sobotín. 

Učí se zde, jak se točí fi lmy a samy je také tvoří. 

K vidění bude kolekce nejlepších snímků z po-

sledních let. A kdo ví, třeba nám tady vyrůstá 

nový Fellini,“ říká Horák.

Tečku za Losinským kulturním létem udělá 

Noc plná fl amenca, o kterou se postará Martin 

Bies. Tento interpret patří mezi nejprestižnější 

kytaristy hrající fl amenco ve střední Evropě. Za-

čátky jeho umělecké dráhy jsou spojené se slav-

nou fl amenco kytarovou školou Paca Peňu. 

Přijede s formací Flamenco Clan, hrající vlastní 

tvorbu a aranžmá nejslavnějších skladeb kytaris-

tů fl amenca.

„Věřím, že okouzlující prostředí a skvělí di-

váci opět vytvoří příjemnou atmosféru, která 

nadchne všechny účinkující. Jsme rádi, že se 

festival stal neodmyslitelnou součástí letní kul-

turní scény, a to nejen v regionálním, ale také 

v krajském měřítku,“ podotýká Horák a při-

pomíná, že před dvěma lety získalo Losinské 

kulturní léto Cenu Olomouckého kraje za kul-

turu v kategorii Výjimečný počin roku v oblas-

ti profesionálního divadla. Vzápětí dodává, že 

zájemci si mohou koupit vstupenky na všechna 

představení v pokladně zámku ve Velkých Losi-

nách a v infocentrech v Šumperku a ve Velkých 

Losinách.                                                      -zk, sos-

Okouzlující prostředí velkolosinského zámku a zajímavý program přiláká každoročně na známý festival 

velké množství diváků.  Foto: archiv Scaron
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ŠUMPERSKÝ DĚTSKÝ SBOR OSLAVÍ PADESÁTINY

Vy, kteří si ještě pamatujete a umíte dobře počítat, nelekejte se prosím. Je to skutečně tak, Šum-
perský dětský sbor byl založen v říjnu roku 1962, takže padesátky se v těchto dnech při nejlepší 

vůli ještě nedožívá. Chvíle, kdy se tak stane, však není příliš vzdálená, proto již dnes trochu pře-
mýšlíme, jak s jubilantem naložit. Myslíme si, že padesát let neutuchající chuti do zpívání zase není 
úplně běžná záležitost, a tak bychom rádi měli vše včas rozmyšleno i připraveno. Generace našich 
dětí, jejich rodičů i příznivců sborového zpívání v Šumperku si to rozhodně zaslouží.

Zamýšleli jsme se nad podobou takové oslavy 

a zjistili, že nebude možné sezvat kamarády na 

narozeninovou párty někdy na odpoledne, tro-

chu poklábosit a trochu zazpívat. Především kdo 

všechno jsou sboroví kamarádi? Máme zde ty, kteří 

ve své době bývali sborovými dětmi a vidíme, že 

nejstarší z nich již překročili šedesátku, zatímco 

nejmladší ještě váhají, jsou-li dosud dětmi či již 

vkročili do řad dospělců. Jsou zde ti, kteří při nás 

stáli radou i skutkem, když sbor ještě přešlapoval 

v dětských střevíčkách, i ti, kteří se k nám chodili 

přiučit, aby se později sami stali nositeli sborové-

ho světla. Máme tu děti spřátelených sborů, které 

v době nedávné slavily svá výročí a pro tu chvíli 

se staly hostiteli dětí našich. Jsou zde obdivovatelé 

umu šumperských zpěváčků z blízkého i vzdále-

ného zahraničí, muzikanti, jimž nebývalo zatěž-

ko propůjčit své profesionální renomé spolupráci 

s odlehlým městečkem pod horami, i zástupy 

pomocníků, kteří z pouhého pocitu užitečnosti 

sborové věci v každé době věnovali svůj čas, um 

i peníze, aby zařídili vše nezbytné tam, kde to re-

zorty ofi ciální kultury a školství zařídit nedovedly, 

nebo se dosud nedověděly, že by se něco zařizovat 

mohlo a mělo. Řeč také dosud nebyla o těch, kteří 

kolík sborové štafety nesou právě teď a z větší části 

ponesou i v roce jubilejním.

Chceme-li si tu velkou chvíli připomenout 

s každým z nich, jedno odpoledne jistě stačit ne-

bude. A tak celá padesátá sborová sezona se stane 

obdobím, kdy se budeme setkávat s někdejšími 

zpěváčky, kdy přivítáme milé hosty, jejichž sou-

znění s naší sborovou zahradou proznívalo celým 

půlstoletím, kdy chceme poděkovat všem, kteří 

kdy stáli nablízku, a kdy naše současné děti i je-

jich kamarádi z partnerských sborů budou moci 

ochutnat výjimečný pocit z toho, že „právě nás to 

potkalo“. 

Od letošního září do června roku následujícího 

v rámci sborového jubilea nabídneme jedenáct 

koncertů, setkáme se s pěticí hostujících sborů, 

při čtyřech zkouškách připravíme půlhodinové 

vystoupení bývalých členů sboru, vydáme nové 

CD i malou publikaci mapující uplynulá léta, 

přivítáme řadu významných hostů a setkáme se 

s těmi, jejichž přítomnost nám v minulosti bývala 

milá a prospěšná. Věříme, že náš padesátý rok se 

stane především poděkováním všem, kteří svou 

troškou do mlýna sborovou dlouhověkost pomá-

hali stavět.

Vás všechny, kteří jste s námi kdy měli, máte nebo 

chcete mít cos do činění, prosíme, abyste pomohli 

oslovit naše někdejší pěvce, šumperské i vzdálené, 

a tuto výzvu pomohli co nejvíce rozšířit:

MOTÝLI ŠUMPERK - ŠUMPERSKÝ DĚTSKÝ 

SBOR ve školním roce 2011-2012 slaví sborové pa-

desátiny. Chcete-li být při tom, informace najdete 

na www.motyli-sumperk.cz kapitola PADESÁTI-

NY nebo facebook.com/motyli.spk. 

 T. Motýl, sbormistr ŠDS

Několikrát do roka koncertuje „motýlí“ sbor 

i v klášterním kostele. Letos v květnu nechyběl na 

festivalu duchovní vokální hudby.  Foto: -zk-
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Fotograf * Narozen 8. listopadu 1944 v Dubu nad 

Moravou * Absolvent Institutu výtvarné fotografi e 

v Brně (1980-1982). Působí v Šumperku a speciali-

zuje se na fotografi i krajiny, konkrétně na horskou 

a podhorskou krajinu především na Jeseníky. V mi-

nulosti fotografoval i slovenské hory. Je autorem či 

spoluautorem četných publikací, průvodců a kalen-

dářů, i řady pohlednic. Dlouhodobě spolupracuje 

s časopisy Krásy Slovenska, Turista a dalšími peri-

odiky. Průběžně je žádán o spolupráci prestižními 

agenturami v Praze, Olomouci i v Šumperku. 

Dílo: monografi e - Město Šumperk a okolí, 1998; 

Jeseníky, 2000; Jeseníky, 2003; Beskydy, 2004; Šum-

perkem pod křídly, 2008; fotoilustrace - Vlastivěda 

šumperského okresu, 1993; Květena Hrubého Jese-

níku, 1995; Šumperk, město a jeho obyvatelé, 1996; 

Velké Losiny - 650 let, 2001; Olomoucko - chráněná 

území ČR, 2003; Kámen v rukodělné výrobě čes-

kého venkova, 2003; Ostravsko - chráněná území 

ČR, 2004; Železnice Desná, 2004; Evropské národní 

parky (2004); Olomoucký kraj, 2006; A. Šajnohová 

- Pradědovy letokruhy, Štíty, 2010. 

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)

Ivo Netopil se specializuje na fotografi i krajiny, 

především na Jeseníky. 
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Neděle 26. června od 20 hodin v klášterním kostele

Klášterní hudební slavnosti Šumperk: Antonín Dvořák - Stabat Mater

Zahajovací koncert 5. ročníku mezinárodního festivalu Klášterní hudební slavnosti Šumperk. Účin-

kují Moravská fi lharmonie Olomouc a pěvecký sbor Žerotín pod vedením dirigenta Pavla Koňárka. 

Sólisté: Eva Hornyaková - soprán (SK), Jana Wallingerová - mezzosoprán, Ondrej Šaling - tenor (SK), 

David Szendiuch - bas.  Vstupné 200 Kč

Neděle 3. července od 20 hodin v klášterním kostele

Klášterní hudební slavnosti Šumperk: Rožmberská kapela

Koncert v rámci Klášterních hudebních slavností představí fenomenální soubor, jenž se věnuje au-

tentické interpretaci renesanční a raně barokní hudby na dobové nástroje a v dobových kostýmech. 

Program s názvem „Elixír života“ bude věnován hudbě na evropských panovnických dvorech období 

renesance.  Vstupné 120 Kč

Neděle 10. července od 20 hodin v klášterním kostele

Klášterní hudební slavnosti Šumperk: Gabriela Demeterová a Jana Boušková

3. koncert festivalu je ve znamení světových hvězd klasického hudebního nebe. Nejvýraznější dáma českého 

a evropského houslového nebe Gabriela Demeterová a nejlepší světová harfi stka Jana Boušková společně před-

staví program, na kterém zazní skladby Mozarta, Bibera, Masseneta, Paganiniho a Ravela.  Vstupné 250 Kč

Neděle 17. července od 20 hodin v klášterním kostele

Klášterní hudební slavnosti Šumperk: Sukův komorní orchestr - Mozart gala

Na závěrečném koncertu 5. ročníku festivalu Klášterní hudební slavnosti vystoupí světoznámý Sukův 

komorní orchestr. V programu zazní skladby W.A. Mozarta Malá noční hudba a Koncertantní symfo-

nie pro housle a violu.  Vstupné 150 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

Od 30. června do 31. července

Jitka Chrištofová: „Les“ (akvatinta, pastel, akvarel)

Výstava z výtvarného díla jmenované autorky. POZOR: vernisáž k výstavě proběhne výjimečně ve 

čtvrtek 30. června v 18 hodin za osobní účasti autorky!! Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvo-

nit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program 

Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

► PŘIPRAVUJEME
12. srpna Revival Invaze: LEGENDY SE

 VRACÍ!, AC/DC, ROXETTE, 

 PETER NAGY, OZZY OSBOURNE 

 & BLACK SABATH

17.-21. srpna MEZINÁRODNÍ FOLK. FESTIVAL 

23. září  OLYMPIC

25. září  MORAVŠTÍ MUZIKANTI

3. října  LEOŠ ŠIMÁNEK: NOVÝ ZÉLAND

15. října  ŘECKÁ ZÁBAVA

21. října  DŽEMFEST 2011
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DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 

tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.

dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

GALERIE J. JÍLKA

Jitka Chrištofová, „Les“, akvatinta, pastel, 
akvarel

Výjimečně už ve čtvrtek 30. června v obvyklých 

18 hodin bude v Galerii za účasti autorky, Jitky 

Chrištofové (*1977, absolventky grafi ckého ateliéru 

Vladimíra Kokolii na pražské AVU a členky sdru-

žení grafi ků Hollar), zahájena letošní červencová 

výstava jejích prací na papíře. Zmínil jsem se o ní 

jenom okrajově v minulém čísle Kulturního života 

Šumperka - a proto teď doplňuji chybějící uprave-

ným textem z obvyklého listu k výstavě. Zvu tedy 

na výstavu, která stojí za zhlédnutí. Je celá obrácena 

tváří k čiré přírodě - a z toho vyplývá i můj text:  

 …Pradávnou úctu k Zemi obrátilo křesťanství 

k jejímu Tvůrci, aby obojí snad zákonitě vyústi-

lo pádem do nicoty, ve které je příroda mrtvým 

materiálem. Klamnou úplností stal se tak svět 

lidí a umění jen jeho zrcadlením, přestože je 

pouhým zlomkem  skutečnosti. Naštěstí tu jsou 

malíři, kterým je arch papíru či plátno výsost-

ným územím, kam sebestřednost umělého svě-

ta neproniká - a právě jejich směřování k čirým 

pramenům prvotní jednoty je páteří programu 

Jílkovy galerie. 

Očividně patří k ní i Jitka Chrištofová. Její 

sametově zářivé proměny nervní tkáně vláčné-

ho těla přírody jsou přirozeným způsobem by-

„Smrkoviště“, 2005, škrábaná akvatinta, papír, 70 x 100 cm 
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Atostného setkání s ním ve splynutí - a proto ne 

náhodou se spolu se Štěpánem Vrbickým usadila 

na samotě, kde má jeho nevyčerpatelné zdroje na 

dosah ruky. Ponořená v náruči živé přírody, na-

chází tam samu sebe v plynutí času růstu i v po-

zvolném uvadání. Vcítěním do jejího vnitřního 

sebeutváření poznává se v hlubině lesa. Naslou-

chá šepotu větru a šumění deště v listí a ve vět-

voví, těší se ze všeho, co ji tam venku obklopuje 

a na co se doma rozpomíná. Často si své nalezené 

motivy zaznamená i fotografi í a mění je nejenom  

zkušeností s obrácením ze světla do tmy. A přece 

výsledné podoby „obrazu“ dosahuje jedině pocti-

vou rukodělnou prací nestárnoucími výtvarnými 

prostředky. Trvale je jim věrná - a už tím se zjev-

ně s jádrem kmenových autorů Galerie potkává. 

Ať výraznou barevností pastelů a akvarelů nebo 

přísností skvostných grafi ckých listů se k nim 

prostě a tiše připojuje. S pozváním jsem ani na 

okamžik nezaváhal. Neváhejte ani vy a zastavte 

se v Galerii na výstavě, která potěší… Výstava, 

zahájená ve čtvrtek 30. června, potrvá do neděle 

31. července. Nenechte si ji ujít! 

 Miroslav Koval 

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK 
V SEZONĚ 2011/2012

► AEROBIC - dynamické cvičení při hudbě

► BODYBUILDING - kondiční cvičení, formování těla

► ZUMBA - spojení cvičení s tancem v latinskoamerickém rytmu

► DOPOLEDNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY - kondiční cvičení

► KALANETIKA - cvičení pro zdraví a kondici

► PILATES - cvičení k formování těla 

► ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ - zdravotní tělocvik

► JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ - pro ženy i muže

► PILATES - JÓGA - kombinace metody Pilates a jógy

► POWER JÓGA - dynamická jóga

► CVIČENÍ S MÍČI - cvičení na velkých míčích a s overbally 

► KONDIČNÍ CVIČENÍ S NÁČINÍM - GYROTONIC

► SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA - pro děti od 4 do 6 let 

► SEBEOBRANA PRO ZAČÁTEČNÍKY - pro děti od 6 do 15 let 

► JUDO PRO ABSOLVENTY SEBEOBRANY

► POHYBOVÁ VÝCHOVA S TANEČNÍMI PRVKY - pro děti od 3,5 do 6 let 

► POHYBOVÁ VÝCHOVA S TANEČNÍMI PRVKY - pro děti od 6 do 8 let 

► KURZY DĚTSKÉHO SPOLEČENSKÉHO TANCE

► KURZY TANCE PRO MLÁDEŽ

► TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - pro začátečníky i pokročilé

► ANGLIČTINA - pro začátečníky, pro mírně i středně pokročilé 

Přihlášky do všech kurzů, včetně plateb kurzovného, přijímáme od 29. srpna do 23. září 
v kanceláři č. 1 v 1. patře jižního křídla Domu kultury Šumperk 

v čase: Po-St 8.30-12.00, 13.00-16.00; Čt  8.30-12.00 hodin.

Bližší informace o kurzech na telefonním čísle 583 363 038 nebo 777 652 073, 

případně na e-mailu: faltusova@dksumperk.cz  

NOVĚ: On line rezervace do kurzů na www.dksumperk.cz.
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Výstavní síň

► Pod spolkovým praporem aneb jak se bavi-

li Šumperáci před sto lety

Výstava nabízí pohled do historie němec-

kých i českých spolků v Šumperku téměř před 

100 lety. Výstava trvá do 11. září.

Hollarova galerie

► Když se houby stanou vášní

Na fotografi ích a kresbách přerovského myko-

loga Jiřího Polčáka a na dřevěných modelech 

řezbáře Josefa Rulíška (1867-1944), rodáka 

z Bartoňova, jsou představeny vedle jedlých 

také jedovaté a dřevokazné houby, běžné i vzác-

nější druhy, které můžeme nalézt v doubravách, 

dubohabřinách, bučinách, smrčinách, v sa-

dech, parcích, na loukách a pastvinách nebo 

podél cest. Výstava trvá do 25. září. Ve dnech 

15.- 17. září se bude konat tradiční výstava ži-

vých hub.

Rytířský sál

► Dětské kovové stavebnice Merkur

Výstava sběratele Jiřího Mládka, která s velkým 

úspěchem putuje po republice, představuje 

složené exponáty ze známé stavebnice Mer-

kur a také umožňuje návštěvníkům vytvořit si 

vlastní předmět z děravých destiček stavebnice. 

Součástí výstavy je tvořivá dílna. Výstava trvá 

do 17. července.

Stálá expozice VM v Šumperku

► Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá 

expozice se jako první muzejní expozice v ČR 

může pochlubit unikátním produktem - zcela 

automatickým audioprůvodcem guidePORT, 

který oživí exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Galerie Šumperska 

► Putování středověkem

Výstava přibližuje vývoj v našem regionu od 

7. do 15. století. Pozornost je věnována zejmé-

na starým Slovanům, středověkým hradům, 

zbraním, církvi a církevnímu umění, hrnčířství 

nebo dobývání a zpracování kovů. Stejně jako 

při výstavě Cesta do pravěku jsou nachystány 

experimenty, skládačky a doplňovačky. Ti nejši-

kovnější, malí i velcí návštěvníci, určitě najdou 

indicie a rozluští záhadu loštického poháru. Vy-

stavené exponáty pocházejí nejen ze sbírek Vlas-

tivědného muzea v Šumperku, ale také z dalších 

kulturních institucí a od soukromých osob. 

K výstavě lze objednat komentovanou prohlídku 

po telefonické domluvě u A. Navrátilové na čísle 

583 363 072. Výstava trvá do 4. září.

► Středověká slavnost v Pavlínině dvoře 23.7. 

od 14 hodin, vystoupí hudební skupina Rabus-

sa, skupina historického šermu Barbaři, sokol-

níci, soutěže a atrakce pro děti i dospělé

Akce v klášterním kostele 26.6., 3.7., 10.7. 

a 17.7. vždy ve 20 hod. - koncerty Klášterní hu-

dební slavnosti

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-

sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  ote-

vřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., 

so 9-13 hod., ne 13-17 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 představují 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. srpna.

Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@

muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.

cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 

hod., 13-16 hod.



21

V
L

A
S

T
IV

Ě
D

N
É

 M
U

Z
E

U
MMohelnice

► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

► Retro II aneb v naší kanceláři...

Nahlédnutí do světa známých i zapomenutých kan-

celářských pomůcek, přístrojů a strojů. Zahájení vý-

stavy 1. července. Výstava potrvá do 24. září.

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 pro-

slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

► Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokla-

dů muzea.

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-

para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 

Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně 

tragického osudu místní židovské komunity.

Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@mu-

zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, ote-

vřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 

hod.

Úsov

► Lovecko-lesnické muzeum

► Stará škola: Úsov - kolébka lesnického školství, 

stálá expozice

► Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-

teraktivní expozice

► Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

► Zpřístupnělý ochoz

► Galerie akademického malíře Lubomíra Bar-

toše

► Zoo koutek pro děti

► Stará škola

Cesta do pravěku

Provede návštěvníka pravěkými obdobími od dob 

lovců mamutů až po protohistorické kultury z pře-

lomu letopočtu. Ani na Úsově nechybějí mamutí kly, 

neolitické venuše nebo bronzové předměty z doby 

popelnicových polí. Pravěkou atmosféru navozují 

i velkoformátové tisky a použité instalační prostřed-

ky. Velmi atraktivní jsou také ukázky z oblasti expe-

rimentální archeologie - některé pravěké techniky, 

jako drcení na zrnotěrce, vrtání kamene a tkaní na 

vertikálním stavu si může návštěvník vlastnoručně 

vyzkoušet. Výstava trvá do 30. října.

Informace: Začátky každého vstupu v měsících dub-

nu až říjnu najdete na webu muzea, sekce Zařízení, 

odkaz Zámek Úsov, otevírací doba. Upozorňujeme 

návštěvníky na změnu otevírací doby na zámku 

v Úsově. V měsíci červnu je otevírací doba od 9.00 do 

19.00 hodin, poslední vstup je v 17.30 hodin, v čer-

venci je otevírací doba od 9.00 do 19.30 hodin, posled-

ní vstup je v 18.00 hodin.

Otevírací doby o státních svátcích 

5. a 6. července 

Muzeum Šumperk od 9 do 13 hodin * klášterní 

kostel Zvěstování Panně Marii v Šumperku od 

10 do 12 hodin * Muzea Zábřeh, Mohelnice, PAK 

v Lošticích od 9 do 12 hodin * Lovecko-lesnické 

muzeum na zámku v Úsově 

od 9 do 19.30 hodin.

Po oba dny je vstup do všech zařízení 

Vlastivědného muzea v Šumperku, mimo Lovecko-

-lesnického muzea na zámku v Úsově, zdarma.

MUZEUM CHYSTÁ NA 23. ČERVENCE AKCI 
STŘEDOVĚKÁ SLAVNOST ANEB O PRÁZDNINÁCH DO MUZEA

Vlastivědné muzeum v Šumperku nabízí již od 

února tohoto roku šumperské veřejnosti rozsáh-

lý projekt -  interaktivní výstavu, ve které se snaží 

přiblížit návštěvníkovi období, jež bylo v 19. století 

nazváno STŘEDOVĚKEM. (Středověk je tisíci-

letá epocha mezi léty 486-1453 nebo 1492. 1453 

je rokem zániku Byzantské říše a rok 1492 rokem 

objevení Ameriky.) Středověk hned vedle novově-

ku  stále patří k nejpopulárnějším obdobím našich 

dějin. Proč nás toto období tak přitahuje? Zřejmě 
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králů, chrabrých rytířů a sličných princezen. Je to 

ale i období největší slávy v české historii, kdy naši 

králové významně zasahovali do evropské politiky 

a husité ohrožovali okolní státy.

Výstava Putování středověkem, přibližující 

především historický  vývoj v naší oblasti od 7. do 

15. století, umožňuje návštěvníkovi, aby si středověk 

doslova ohmatal nebo se proměnil ve vznešenou 

dámu či středověkého rytíře. Smyslem výstavy, která 

mimochodem trvá až do 4. září, je, aby se středo-

věk stal pro návštěvníka „aktuálním“, aby se aktuální 

stala sama „středověká činnost“, kterou si může na 

výstavě vyzkoušet.

Aby se středověk stal opravdu „aktuálním“, chys-

tá muzeum na sobotu 23. července od 14 hodin na 

Pavlínině dvoře pro všechny příznivce této epochy 

velkolepou Středověkou slavnost. Na návštěvníka 

čeká hodně nového, nevyzkoušeného, protože mož-

nosti středověké zábavy jsou nevyčerpatelné.

Na Slavnosti vystoupí skupina historického šer-

mu Barbaři, která předvede základní i náročné 

šermířské techniky. Ukázky sokolnictví a především 

sokolnicky cvičení draví ptáci budou patřit k těm 

opravdu silným zážitkům. Dobovou atmosféru na-

vodí hudební skupina Rabussa a v programu nebu-

dou chybět ani atrakce a soutěže pro děti i dospělé. 

S dobrou náladou se počítá i u táboráku.

Vstupné činí pro dospělé 60 Kč, pro děti a seniory 

30 Kč. Na vaši návštěvu se těší pracovníci Vlastivěd-

ného muzea v Šumperku. -mb-

Interaktivní výstava Putování středověkem je 

v Galerii Šumperska k vidění až do 4. září. 

 Foto: -ms-

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba v období prázdnin - od pátku 1. července do středy 31. srpna

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. Ve 
státní svátky 5.7. a 6.7. budou obě knihovny uzavřeny. V knihovně v ul. 17. listopadu je k vidění 
výstava „Grazyna Wojtkówá - Fotografi e: polsko české sousedství“.
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RZDENĚK MORÁVEK BUDE V NYSE 

VYSTAVOVAT FOTOGRAFIE VLAKŮ A VLÁČKŮ 

Výstava Vlaky a vláčky na fotografi i, doplněná o dětskou výtvarnou soutěž Můj vlak na prázdniny 
v roce 2009, byla úspěšnou akcí knihovny v období prázdnin. V letošním roce se autorem doplně-

ný a aktualizovaný soubor fotografi í přesouvá do knihovny v Nyse, kde bude vystaven v měsíci srpnu. 

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 4. srpna 

v podvečer. Díky grantové podpoře z Olomouc-

kého kraje budou mít návštěvníci vernisáže v Ny-

se  možnost obdivovat stejně jako v Šumperku již 

od dopoledních hodin model kolejiště TT z dílny 

autora výstavy a model parní lokomotivy Sičovy 

drobné železnice, která bude jezdit v prostoru 

náměstí před budovou knihovny. Obojí jistě po-

těší děti i dospělé.  

Pro zájemce o vernisáž výstavy a návštěvu 

Nysy bude vypraven autobus, který vyjede ráno 

v 8 hodin a zpět se vrátí ve večerních hodinách. 

Více informací a přihlášky: půjčovna pro dospělé 

knihovny v ulici 17. listopadu 6. -zd-

NA VERNISÁŽI NETOPILOVÝCH FOTOGRAFIÍ V PRIEVIDZI 
ZAZNĚLY VERŠE ŠAJNOHOVÉ

Hornonitrianská knižnica v Prievidzi ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk vystavuje 
fotografi e Ivo Netopila. Na vernisáži četla své verše Miluše Anežka Šajnohová.

Vernisáž výstavy Jeseníky očami fotografa Ivo 

Netopila proběhla v Hornonitrianskej knižnici 

v Prievidzi ve čtvrtek 26. května. Výstava je prv-

ní akcí po asi pětadvaceti letech, kdy byl kontakt 

mezi oběma knihovnami přerušen. Na obnovení 

spolupráce jsme se s vedením knihovny v Prievid-

zi dohodli již v loňském roce, rádi bychom spolu-

pracovali při pořádání kulturních akcí pro dospělé 

i dětské čtenáře pravidelně. Na vernisáži výstavy 

četla své verše šumperská básnířka Miluše Anežka 

Šajnohová, prezentovali se také členové literárního 

klubu Poet, který se schází v prievidzské knihovně. 

Výstava Ivo Netopila v Prievidzi, která byla fi nančně 

podpořena z grantů města Šumperka a Olomoucké-

ho kraje, potrvá do konce července.  

 Z. Daňková, ředitelka knihovny

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

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

Pátek 8. července od 14 hodin v KS

Taneční odpoledne

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 21. července od 14 hodin v KD 

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 40 Kč

Každé pondělí od 9 do 10 hodin v DPS Alžběta

Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory

Každé sudé úterý od 9 do 10 hodin v DPS Tereza

Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 do 10 hodin v DPS Alžběta

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 dů-

chodců. Mateřské centrum Babouček je v červen-
ci uzavřeno. Do konce srpna probíhá v Kavár-
ničce pro seniory výstava obrazů Jana Jančíka.
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PAŘBA V BANGKOKU 2 

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 

představit… 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

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 divá-

ků.  Vstupné 100 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

Rodinnou komedii Pan Popper a jeho tučňáci s Jimem Carrym v hlavní roli uvádí kino Oko začátkem 

prázdnin.
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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 

dědictvím 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 80 Kč

V úterý 5.7. a ve středu 6.7. nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich děti ve věku do 

15 let je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

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, sci-fi , 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. Roz-

bíhá se závod s časem a Autoboti i znovu povstávající Decepticoni nasazují do boje své nejlepší členy...

  Vstupné 140 Kč

LIDICE

Čtvrtek 7. července jen v 17.45 hodin, pátek 8., sobota 9. a neděle 10. července jen v 19.30 hodin
ČR, 2011, 126 minut, drama, 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

MELANCHOLIA  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 7. července jen ve 20.00 hodin
Dánsko, 2011, 130 minut, od 15 let, titulky, digitální projekce

Třetí pokračování úspěšné sci-fi  série Transformers nabídne kino tentokrát prostorově ve 3D.
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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

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 1. část

Pátek 8., sobota 9. a neděle 10. července jen v 10.00 hodin dopoledne
Velká Británie, USA, 2010, 153 minuty, rodinná fantasy, české znění, digitální projekce

Před uvedením druhé části posledního dílu potterovské ságy si připomeňme, kam až se Harry a jeho 

přátelé dostali na své cestě ke zničení tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti…  Vstupné 80 Kč

V PEŘINĚ  Hrajeme pro děti

Pátek 8., sobota 9. a neděle 10. července jen v 17.30 hodin, pondělí 11., úterý 12. a středa 13. července 

jen v 15.00 hodin
ČR, 2011, 103 minuty, rodinný hudební fi lm, digitální projekce

Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohád-

ce F.A. Brabce. Jedná se o pohádkovou hudební komedii, která je natočená v rozverném letním stylu 

a ve které zazní 22 původních skladeb. V hlavních rolích Lucie Bílá, Karel Roden, Eliška Balzerová, Jiří 

Mádl, Anna Stropnická, Bolek Polívka a další známé herecké tváře.  Vstupné 80 Kč 

V pondělí 11.7. v 15.00 hodin je vstupné pro děti do 15 let 50 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě 

SHM, s.r.o. Šumperk.

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA 3D    3D
Pondělí 11. a úterý 12. července jen v 17.00 hodin
USA, 2011, 140  minut, dobrodružná komedie, mládeži přístupný, české znění

Čtvrté dobrodružství kapitána Jacka Sparrowa. V hlavních rolích Johnny Depp, Penelope Cruzová 

Film režiséra Petra Nikolaeva Lidice hraje šumperské kino v červenci již podruhé.
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ŽENY SOBĚ 

Pondělí 11. a úterý 12. července jen ve 20.00 hodin, středa 13. července jen v 17.45 hodin
USA, 2011, 125 minut, komedie, od 15 let, titulky, digitální projekce

Rozlučka se svobodou v Las Vegas tentokrát v ženské sestavě. Jedna z nejlepších komedií letošního 

roku o tom, že i ženy to dokážou před svatbou  pořádně roztočit. Zvlášť když je největší kamarádka 

nevěsty magnet na katastrofy, který na co sáhne, to přinejlepším selže, případně skončí zatčením, 

nebo otravou jídlem… V hlavní roli exceluje Kristen Wiigová.  Vstupné 85 Kč

CIGÁN  Artvečer - Filmový klub

Středa 13. července jen ve 20.00 hodin
Slovenská republika, 2011, 107 minut, mládeži přístupný, slovenské znění + titulky (romština)

K Bohu i Ďáblovi je stejně blízko… Cigán je příběh patnáctiletého Adama, který se po smrti otce 

pokouší překročit hranice romské osady, a zlepšit tak život svých sourozenců. Naráží však na rasové, 

kulturní a sociální předsudky, i nepsané zákony vlastní komunity… Variace na hamletovské téma 

v podání vynikajícího slovenského režiséra Martina Šulíka.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 2. část 3D   3D
Čtvrtek 14., pátek 15., sobota 16. a neděle 17. července v 16.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 18., úterý 19., 

středa 20., čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23., neděle 24., pondělí 25. a úterý 26. července v 17.00 a ve 

3D podívanou nabídnou 11. a 12. července Piráti z Karibiku, kteří se tentokrát „pohybují“ na vlnách podivna.
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Velká Británie, USA, 2011, 150 minut, rodinná fantasy, mládeži přístupný, české znění

V Bradavicích se schyluje k závěrečné velkolepé bitvě… Hrají Daniel Radcliff e, Emma Watsonová, 

Rupert Grint, Ralph Fiennes a další.  Vstupné 160 Kč

GENERACE SINGLES   Artvečer - Filmový klub

Středa 27. července jen ve 20.00 hodin
ČR, 2011, 77 minut, od 12 let, digitální projekce

Jsou dnes dlouhodobé vztahy přežitkem nebo těžce dosažitelným ideálem? Dokumentární fi lm Jany 

Počtové hledá odpověď prostřednictvím šesti hrdinů, kteří se rozhodli žít bez partnera. Jejich otevřené 

výpovědi přinášejí příběhy o promarněných šancích na život ve dvou, o strachu z neúprosně utíkající-

ho času, o sexu a intimitě, o stále se zužující nabídce potenciálních partnerů…  

 Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč 

AUTA 2 3D   Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 28., pátek 29., sobota 30., neděle 31. července, pondělí 1., úterý 2., středa 3., čtvrtek 4., pátek 5., 

sobota 6., neděle 7., pondělí 8., úterý 9. a středa 10. srpna jen v 17.00 hodin
USA, 2011, 113 minut, rodinná animovaná komedie v českém znění

Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák, se dostanou až za 

moře na celosvětový závod Grand Prix, kde se má rozhodnout o nejrychlejším autě na světě. Ale cesta 

na šampionát je plná děr, objížděk a komických překvapení…Pokračování jednoho z nejúspěšnějších 

dětských animovaných fi lmů všech dob.  Vstupné 165 Kč, od čtvrtka 4.8. 160 Kč

V sobotu 30.7. v 17.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich děti ve věku do 

10 let je 135 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

JANA EYROVÁ

Čtvrtek 28. a pátek 29. července jen v 19.30 hodin
Velká Británie, 2011, 120 minut, romantické drama, od 12 let, titulky, digitální projekce

Romantický příběh osudové lásky z viktoriánské Anglie natočený podle románu Charlotte Brontëové. 

Hrají Mia Vasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell a další.  Vstupné 85 Kč

Připravujeme na srpen: Strom života, Captain America: První Avenger 3D, Auta 2 3D, Auta 2, Zro-

zení planety opic, Šmoulové 3D, Barbar Conan, Šmoulové, Muži v naději, Přehlídka fi lmů pro děti 

Filmový klub: Zvuk hluku, Útěk ze Sibiře,  Zbytečná krutost 

Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prosto-

rový vjem, samostatný basový kanál 1000 W. DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI. 

Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prv-

ního představení. Vstupenky na všechna červencová představení jsou v prodeji od 1. července 2011. 

KINO OKO NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET.






