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Plastika Radost z deště na Hlavní třídě je od 

známé sochařky Ley Vivotové. Dotváří pohodovou 

atmosféru ulice, která je dnes společenským, kul-

turním a obchodním centrem města. Její historie je 

však složitá a odvíjí se již od 18. století.   

Tehdy byla jen silnicí s několika domy, vedla k Ra-

potínu a nazývala se Rapotínskou ulicí. Byla důleži-

tou komunikační trasou. Od počátku 19. století se jí 

říkalo Stodolní, protože zde stála celá řada stodol. 

 Pokračování textu na str. 24

Hlavní třída v dobách „dávno minulých“.  

 Foto: archiv VM Šumperk

Hlavní třída v současnosti.  Foto: -zk-
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MĚSTSKÁ SPRÁVA V ŠUMPERKU DO KONCE 19. STOLETÍ

Do poklidného života měšťanstva zasáhla v ro-

ce 1848 revoluce. Konstituci z března uvedeného 

roku uvítala většina obyvatel Šumperka. Do čela 

revolučního dění se postavili majetní podnikatelé, 

kteří ve městě ustavili národní gardu o 320 mu-

žích, které velel podnikatel Karl A. Wagner. Gar-

disté jako ozbrojená síla magistrátu udržovali 

pořádek ve městě a na pravidelných cvičeních se 

připravovali k případnému ozbrojenému zásahu. 

Volby vynesly zmiňovaného podnikatele Wagne-

ra do křesla v říšské radě a další úspěšný podni-

katel Eduard Oberleithner zasedl v moravském 

zemském sněmu. Podle nového obecního zákona 

z roku 1849 se konaly první obecní volby roku 

následujícího. Do šumperského obecního výbo-

ru bylo zvoleno osmnáct členů a devět náhrad-

níků. Ze svého středu zvolili starostu a tři radní. 

Prvním šumperským starostou se stal v době re-

voluce agilní Karl A. Wagner.

V roce 1850 se stal Šumperk také sídlem ve-

dení nově vytvořeného šumperského politické-

ho okresu, sestávajícího ze tří soudních okresů 

s centry ve Starém Městě pod Sněžníkem, Šum-

perku a Vízmberku (dnes Loučná nad Desnou). 

V Šumperku bylo zřízeno okresní hejtmanství, 

soud, berní úřad, okresní stavební úřad, fi nanční 

komisariát, později i okresní četnické velitelství, 

okresní silniční výbor, okresní školní rada, živ-

nostenský soud a další úřady.

Po zrušení konstituce a nástupu absolutismu 

Alexandra Bacha zůstala jedním z revolučních 

zisků obecní správa ve městech a na vesnicích. 

Tak jako i v jiných městech byla i v Šumperku 

v roce 1851 rozpuštěna národní garda. Po pádu 

Bachovy absolutistické vlády se stal poslancem 

říšské rady šumperský podnikatel Eduard Ober-

leithner a do moravského zemského sněmu byl 

zvolen Ferdinand J. Schneider, který vystřídal 

v křesle šumperského starostu Antona Höni-

ga, jenž v tomto úřadě působil v letech 1857 až 

1864.

Nebývalý rozvoj lnářské a později i hedváb-

nické výroby, který doprovázelo zrušení již ne-

funkčních cechů v roce 1857, vedl k výstavbě 

řady manufaktur a továren, přepychových vil 

a činžovních domů. Vznikaly nové čtvrti a Šum-

perk se rychle rozrůstal. Městský stavební úřad 

se sice snažil o plánovitou výstavbu města, ale na 

neorganizované budování průmyslových objektů 

a sídel podnikatelů byl krátký. Situace se zlepši-

la za dlouhodobého starostování Friedricha von 

Tersche, který mezi jiným inicioval v roce 1893 

založení Spolku pro stavbu levných bytů. Měst-

ská správa se ve druhé polovině 19. století mu-

sela zabývat závažnými stavebními akcemi, které 

mohly zajistit život v početně sílícím Šumperku. 

Nedostatek vody vedl k výstavbě nové vodárny 

a vodovodu v letech 1880 až 1883, v devadesá-

tých letech byla provedena kanalizace města, 

byly dlážděny ulice, zřizovány parky. Starý nevy-

hovující hřbitov u kaple sv. Barbory byl zrušen 

a v roce 1886 zřízen nový za městem. Do majetku 

města byla v roce 1898 převedena plynárna a do 

kompetence mužů na radnici přešla později i sta-

rost o provoz městské elektrárny.

V roce 1865 byla šumperská radnice adapto-

vána pro potřeby rozrůstající se městské správy. 

Úpravy jejích interiérů doprovázelo vydláždění 

Šumperská radnice před zbouráním, počátek 20. sto-

letí. Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku
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městě. Postupem času se ukazovalo, že zmíněná 

adaptace sídla městské správy je nedostatečná 

a od přelomu 19. a 20. století bylo ještě za staros-

tování Friedricha von Tersche uvažováno o zří-

zení nové radniční budovy.

Na závěr si připomeňme alespoň jména dal-

ších šumperských starostů. Po již uvedeném Fer-

dinandu Schneiderovi starostoval letech 1870 až 

1876 Josef Brandhuber, po něm v letech 1876 až 

1882 Anton Hanel, kterého vystřídal rytíř von 

Tersch. Friedrich von Tersch se zapsal do histo-

rie Šumperka jako nejdéle sloužící starosta. Do 

křesla prvního muže ve městě zasedl v roce 1882, 

když již čtyři roky působil v moravském zemské 

sněmu, a starostenský úřad opustil v roce 1907, 

rok po odchodu z moravského zemského sněmu. 

Léta 1876 až 1900, v nichž působil v zastupitel-

stvu města a povětšinu této doby jako starosta, 

zaznamenal v druhém dílu knihy Chronik der 

Stadt Mähr. Schönberg, vydané v roce 1901. Jeho 

chronologicky řazené záznamy jsou cenným svě-

dectvím rozvoje města v uvedeném období. 

 Zdeněk Doubravský             

Friedrich von Tersch, šumperský starosta a čestný 

občan města Šumperka.  

 Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku

RELAXACI A POUČENÍ 
NABÍZÍ NOVÁ ZAHRADA PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ

V Zahradu přátelství a porozumění se proměnil terasovitý hradební svah u tzv. Seidlova paláce 
v Hanácké ulici, v němž sídlí Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk. Díky 

osobnímu nasazení její ředitelky, které se podařilo získat na zajímavý projekt fi nance z evropských 
a státních fondů, patří dnes toto místo k nejkouzelnějším zákoutím historického jádra města. Vybízí 
nejen k odpočinku a relaxaci, ale díky naučné stezce poskytuje i poučení.

Projekt Zahrada přátelství a porozumění, který 

přišel na půldruhého milionu korun, z nichž vět-

šinu poslala do Šumperka Evropská unie v rámci 

operačního programu Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost, „rozjela“ škola loni v únoru. „Projekt 

se skládal z několika dílčích částí a jednou z aktivit 

bylo vytvoření místa pro setkávání. Zahrada při 

škole se přímo nabízela jako optimální prostor, 

který splní požadavky a podpoří multikulturní vý-

chovu a vzdělávání nejen u žáků naší školy,“ uvedla 

ředitelka školy Jana Večeřová. Do přeměny zahrady 

se tak podle ní pustili s pomocí odborníků i samot-

ní žáci se svými učiteli. A zatímco loni šlo větši-

nou o terénní úpravy svahu, letos přišla na řadu 

Do přeměny zahrady se pustili s pomocí odborní-

ků i samotní žáci se svými učiteli.  Foto: archiv
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výsadba zeleně a osazení dřevěných a kamenných 

komponentů, včetně prostorného altánu. „Hlav-

ním smyslem bylo propojit rozvoj schopností žáků 

týmově spolupracovat s úpravou prostředí a vést je 

k tomu, aby poznali, kolik úsilí se musí vynaložit, 

než se dočkají výsledku. Očekáváme, že díky této 

zkušenosti se žáci naučí neničit práci druhých 

a udržovat veřejné prostranství v pořádku,“ vysvět-

lila Večeřová a dodala, že v nové zahradě budou 

děti rovněž rozvíjet své ekologické cítění, v altánu 

se pak budou učit. Z dotačních peněz si navíc škola 

pořídila i křovinořez a malý traktor na další údržbu 

zahrady.

Zahradou přátelství a porozumění se „vine“ i na-

učná stezka se šesti zastaveními, vybudovaná díky 

jinému projektu z prostředků Olomouckého kraje. 

Další fi nance na úpravu zahrady šly ze stodvace-

titisícového evropského grantu v rámci projektu 

Geologie v kostce, zaměřeného na úpravu městské 

zeleně a zkrášlování prostředí. Neformální skupina 

místních studentů ze Střední odborné školy v Ze-

mědělské ulici, rodičů, přátel arboreta, členů mys-

livecko-lesnického kroužku a dalších dobrovolníků 

vytvořila spojením zeleně s netradičními prvky za-

hradní architektury, se sypanými valy a solitérními 

kameny zajímavou expozici s naučnou stezkou, 

kterou provázejí skřítkové - kameníčkové Dim 

a Dam. Jejich zdařilé „podobizny“, které nakreslily 

děti v rámci školní soutěže o nejkrásnějšího skřít-

ka mohou návštěvníci obdivovat v tzv. Open Air 

Gallery, tedy Galerii pod širým nebem, nedaleko 

„altánové“ učebny.

„Naším cílem bylo zrevitalizovat někdejší školní 

zahradu a hradební terasy a zpřístupnit tento pro-

stor nejen žákům, ale i veřejnosti. Myslím, že v cen-

tru města dosud chybělo místo, kde by lidé mohli 

posedět a relaxovat. Bylo to náročné na koordinaci 

jednotlivých projektů a prováděných prací, ale vý-

sledek určitě stojí za zhlédnutí. Doufám, že lidé této 

možnosti využijí,“ podotkla ředitelka školy. Zahra-

da je přitom otevřená během školního vyučování 

a v provozu je i o letních prázdninách. Prohlídku 

si lze domluvit také telefonicky v kanceláři školy na 

čísle 583 213 166. „Budeme se samozřejmě snažit, 

aby za hezkého počasí byla otevřená co nejdéle,“ 

slíbila Večeřová. -zk-
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Zahradou přátelství a porozumění se „vine“ i naučná stezka se šesti zastaveními, jež končí až u ulice 

Okružní.  Foto: -zk-
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Ulice zaplní 
tanečníci z různých koutů světa 

Pestrou směsicí národností a jazyků a přede-

vším hudbou a tancem ožijí šumperské ulice a Sady 

1. máje od středy 17. do neděle 21. srpna. „Prostřed-

nictvím lidových písní, hudby, tanců a lidových her 

si diváci připomínají zvyky a obyčeje svých předků. 

A u zahraničních souborů se snažíme, aby lidé po-

znali jednotlivé země jinak, než je vidí například ve 

zprávách v televizi,“ říká ředitelka festivalu Libuše 

Drtilová ze Sdružení přátel folkloru Severní Hané. 

To spolu s městem Šumperkem, Folklorním sdru-

žením České republiky a s pomocí postřelmovské 

Markovice a šumperských Seniorů Mezinárodní 

folklorní festival, jenž patří mezi nejlepší v repub-

lice a který letos ocenil Olomoucký kraj Cenou za 

výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké 

činnosti, pořádá. 

Stejně jako v minulosti také letos měli organizá-

toři z čeho vybírat - zájem projevilo dvaasedmdesát 

souborů z celého světa, jen z Turecka jich chtělo při-

jet osm. „Těší nás, že zájem o Mezinárodní folklor-

ní festival neutuchá. Právě naopak. Je známý nejen 

v České republice, ale jeho věhlas se nese za hranice 

státu a dokonce i Evropy. Svědčí o tom fakt, že nás 

letos oslovil vysoce postavený zástupce Ghany, který 

by chtěl na festival osobně přijet. Je to takové pohla-

zení po dušičce,“ prozrazuje Drtilová a dodává, že 

během dvaceti let zavítaly do Šumperka soubory ze 

MĚSTO ZAPLNÍ TANEČNÍCI Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA

Domácí i exotický folklor, zvyky a tradice z celého světa ovládnou v druhé polovině srpna 
Šumperk. Město bude totiž již pojedenadvacáté patřit Mezinárodnímu folklornímu festivalu, 

jenž je od loňska členem celosvětové organizace CIOFF , která sdružuje mezinárodní folklorní festi-
valy všech kontinentů. Na prostranství u radnice, na pěší zóně, v Sadech 1. máje či na pódiu v Pav-
línině dvoře se během pěti dnů představí na pět set tanečníků, muzikantů a zpěváků, mezi nimiž 
nebudou chybět ani tanečníci z Čech a Moravy a také dětské soubory.

Tanečnice indonéské Jakarty pěší zónu v loňském roce doslova roztančily. Do kola vzaly také přihlížející 

malé i velké diváky.  Foto: P. Kvapil
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Lšestapadesáti zemí, tedy téměř z celého světa. „Výběr 

účinkujících, kteří se představí na jedenadvacátém 

ročníku, byl opět obtížný. Snažili jsme se držet vize 

představit soubory nejen známé a osvědčené, ale i ty, 

které na festivalu ještě nebyly. Letos tak přivítáme 

hudebníky a tanečníky z Brazílie a Uzbekistánu,“ 

nahlíží do programu ředitelka festivalu.

V plné kráse se letos opět ukáže český a morav-

ský folklor, který přiblíží soubory Soláň ze Zašové, 

Gajdoši ze Starého Poddvorova s taneční skupinou 

Pohárek, Klas z Kralic na Hané či přerovská Ra-

bussa. Ulicemi budou znít keltské písně, jež spolu 

se skotskými a irskými tanci předvede soubor Kelt 

Grass Band ze Stránského a chybět nebudou ani 

domácí postřelmovská Markovice a Markovička 

a Senioři Šumperk. 

Tradičně největšímu zájmu se každoročně těší 

zahraniční účastníci festivalu. Lidé budou moci letos 

obdivovat taneční umění Slováků, Italů, Ukrajinců, 

Bulharů, Turků, Uzbeků, Rusů, Senegalců a Brazil-

ců. Všichni společně nabídnou řadu vystoupení pod 

širým nebem na malé scéně „U sovy“ a na travnaté 

ploše před G-klubem v Sadech 1. máje, „Roztanče-

nou ulici“ a veselici. Dějištěm veselice a také hlav-

ních festivalových večerů bude opět tzv. Pavlínin 

dvůr, v němž sídlí místní muzeum. 

Úvod festivalu 
patří již tradičně dožínkám 

Vlastní srpnový folklorní maraton odstartuje ve 

středu 17. srpna v 15 hodin na malé scéně „U sovy“. 

Pořadatelé zde nabídnou vystoupení postřelmov-

ské Markovičky, šumperských Seniorů, slovenské-

ho Rozsudce a na závěr posezení s „cimbálovkou“ 

Zbyňka Hrdličky. 

První hudební pohlednice z ciziny je naplánována 

na čtvrteční dopoledne, odpoledne se pak již tradič-

ně ponese v duchu oblastních dožínek v režii místní-

ho odboru Ministerstva zemědělství ČR. „Tato akce 

již několik let přitahuje řadu diváků. Letos se do její 

organizace zapojí opět zemědělské podniky z celé 

oblasti, diváci tak budou moci ochutnat vynikající 

koláče a selský chléb z Jeseníku, tvarůžky z Loš-

tic a mnohé další pochoutky,“ slibuje Drtilová. Po 

dožínkovém průvodu a přivítání hostů se dostane 

ke slovu přerovská Rabussa a celý čtvrteční program 

zakončí přehlídka dechových hudeb, během níž se 

představí místní Modrá muzika, zábřežská Veselá 

kapela, postřelmovská Dechová hudba a Rozma-

rýnka z Rapotína. 

Pátek ovládnou lidoví vypravěči, 
večer ozáří nebe ohňostroj 

Třetí festivalový den odstartuje v pátek úderem 

desáté dopolední na malé scéně vystoupením hosta 

festivalu, jehož jméno zatím pořadatelé tají. Odpo-

ledne pak bude patřit setkání lidových vypravěčů 

za doprovodu slovácké hudby Gajdoši ze Starého 

Poddvorova. „Já osobně dávám právě lidovým 

vypravěčům pomyslnou nejvyšší kartu. Povedlo se 

nám totiž dát dohromady sedm lidových vypravěčů 

z jižní Moravy a Hané, což nám závidí pořadatelé 

všech festivalů v republice,“ podotýká ředitelka fes-

tivalu.

Úderem páté odpolední pak bude malá scéna na 

trávníku hostit hudby zúčastněných souborů a pod-

večer bude na nádvoří Pavlínina dvora patřit kon-

certu zahraničních hostů „Vítejte u nás“. Závěrečnou 

tečkou za pátečním děním bude večerní ohňostroj, 

který ozáří noční oblohu o půl jedenácté.

Sobota nabídne Roztančenou ulici, 
veterány, jarmark i veselici 

Nejbohatší program čeká na diváky nepochyb-

ně v sobotu 20. srpna. Úderem deváté dopolední 

přijme na radnici starosta města Zdeněk Brož 

zástupce všech souborů, hosté se krátce po desáté 

představí před radnicí a od půl jedenácté se pěší 

zóna promění v „Roztančenou ulici“. Celodenní 

program vystoupení domácích a zahraničních 

folklorních souborů doplní tzv. 2. šumperský old-

timer festival, který organizuje Veteran Klub Se-

verního Pomoraví. Nablýskaní automobiloví vete-

ráni vyrobení do roku 1970 a motocykly s datem 

výroby do roku 1945 budou k vidění v dolní části 

pěší zóny od desáté dopolední. Během výstavy 

přitom proběhnou soutěže zaměřené na nejlíbivěj-

ší vůz v kategoriích vymezených do roků výroby 

1945 a 1970, nejatraktivnější motocykl či nejstar-

ší vystavené vozidlo a motocykl, chybět nebude 

soutěž o pohár elegance starosty města Šumperka 

pro vůz a posádku, o pohár Motorservisu Švec 

pro nejsportovnější vozidlo a o pohár Cyklo Moto 
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v podobě poháru pak připravili pořadatelé i pro 

věkově nejstaršího účastníka a pro nejvzdáleněj-

šího účastníka dopraveného po vlastní ose. Mezi 

jednou a druhou odpolední pak vyrazí veteráni na 

slavnostní okružní jízdu elegance městem. Tečkou 

za 2. šumperským oldtimer festivalem bude slav-

nostní vyhodnocení naplánované na pátou odpo-

lední.

Tradiční sobotní Den národů letos nahradí od-

polední jarmark v Sadech 1. máje, který zpestří 

vystoupení souborů Rabussy, Soláně, Markovice 

a Seniorů. Dějištěm hlavního sobotního festiva-

lového pořadu nazvaného „Až pudeš do světa, 

zastav se!“ pak bude od 17 hodin pódium v areálu 

Pavlínina dvora. „Pro diváky jsme opět připravili 

soutěž, v níž vyberou nejsympatičtější soubor, a to 

prostřednictvím lahví se jmény souborů. Svého 

favorita budou moci ohodnotit fi nanční částkou 

dle vlastního uvážení. Zvláštní cenu pak udělí 

souboru, který nejvíce pochopil smysl festivalo-

vých tradic, i pořadatelé. Výsledky obou soutěží 

vyhlásíme v neděli a vybrané peníze předáme 

stejně jako loni místnímu Dětskému domovu,“ 

objasňuje pravidla ředitelka festivalu a připomí-

ná, že sobotní program zakončí tradiční veselice 

v Pavlínině dvoře. 

Tečkou za festivalem
v Šumperku je nedělní vystoupení 

Folklorem ožijí Sady 1. máje také v neděli 

21. srpna. Na malé scéně „U sovy“ se nejprve v de-

set hodin dopoledne setkají moravské folklorní 

soubory na společném koncertu nazvaném „Co 

všechno umíme“, odpoledne „U sovy“ pak bude 

patřit vítězům okresního kola celostátní soutěže 

Zpěváček 2011, kterou každoročně organizuje 

Folklorní sdružení ČR a nad níž převzal záštitu 

slovenský operní pěvec Peter Dvorský. „Chceme 

dát šanci dětem, které prošly okresním kolem, 

a ač jsou výborní zpěváčci, do kola celostátního se 

jim probojovat nepodařilo. Lidové písničky zazní 

v jejich podání a za doprovodu „cimbálovek“,“ vy-

světluje Drtilová.

Od půl třetí odpoledne zahrají na scéně „na 

trávníku“ před G-klubem hudby zúčastněných 

souborů a od 16.30 hodin bude Pavlínin dvůr pat-

řit účastníkům festivalu při závěrečnému pořadu 

„Leť písničko, leť“. Ten bude defi nitivní tečkou za 

Sobotní program zpestří tzv. 2. šumperský oldtimer festival. Nablýskané automobilové veterány vyrobené 

do roku 1970 a motocykly s datem výroby do roku 1945 budou moci návštěvníci obdivovat v dolní části 

pěší zóny.  Foto: -zk-
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jsou totiž naplánována pouze vystoupení zahranič-

ních souborů mimo Šumperk.

Alfou a omegou každého festivalového ročníku 

jsou samozřejmě fi nance. Letos podpořily festival již 

tradičně Olomoucký kraj, město Šumperk, Minis-

terstvo kultury ČR a Folklorní sdružení ČR. „Ráda 

bych všem za jejich pomoc poděkovala, stejně jako 

sponzorským organizacím a soukromým podni-

katelům,“ zdůrazňuje Drtilová. Ona sama letos 

nejvíc „sází“ na slovenský Rozsutec z Těrchové a na 

Ukrajince. „Mám ráda čistý folklor, což oba soubo-

ry splňují na sto procent. Těším se proto na drsný 

jánošíkovský folklor a krásné zpěvy Rozsudce a na 

tance a zpěvy z oblasti Zakarpatské Rusi. Věřím, že 

překvapí podobně jako loni hosté z Rumunska,“ 

tipuje závěrem ředitelka festivalu. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný program 

XXI. Mezinárodního folklorního festivalu najdete 

spolu s fotogalerií z minulých ročníků na interne-

tové adrese www.festivalsumperk.cz. Celá akce bude 

doplněna účastí lidových řemeslníků. Pořadatelé si 

vyhrazují změnu programu. Za nepříznivého poča-

sí budou hlavní pořady probíhat v Domě kultury 

Šumperk.

Program MFF Šumperk 2011

STŘEDA 17. SRPNA 

▶ Malá scéna „U sovy“

15:00 „Otevíráme bránu festivalu“ * 15:10 Malá 

Markovička Postřelmov * 15:20 Senioři Šumperk 

- hudba, zpěv * 15:45 Rozsutec - hudba, zpěv * 

17:00 Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou 

Zbyňka Hrdličky

ČTVRTEK 18. SRPNA 

▶ Malá scéna „U sovy“

10:30 Hudební pohlednice z ciziny * 15:30 Dožín-

kový průvod, pěší zóna * 16:00 Oblastní dožínky 

s programem folklorních souborů * 17:00 Rabus-

sa Přerov * 17:30 Přehlídka dechových hudeb Šum-

perka a okolí

PÁTEK 19. SRPNA 

▶ Malá scéna „U sovy“

10:00 Host festivalu * 14:00 Setkání lidových vypra-

věčů a cimbálových muzik

▶ Malá scéna „trávník“

17:00 Promenádní koncerty hudeb zúčastněných 

souborů

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

18:30 „Vítejte u nás“ - koncert zahraničních souborů 

* 22:30 Ohňostroj 

SOBOTA 20. SRPNA 

▶ Radnice

9:00 Přijetí zástupců souborů starostou města * 10:15 

Představení se zúčastněných souborů před radnicí 

▶ Pěší zóna

10:30 „Roztančená ulice“

▶ Malá scéna „U sovy“

14:30 Jarmark - v podání souborů Rabussa, Soláň, 

Markovice, Senioři

Dolní část pěší zóny

10:00-13:00 „2. šumperský oldtimer festival“ - výsta-

va aut, doprovodná festivalová akce * 13:00-14:00 

„2. šumperský oldtimer festival“ - Slavnostní okruž-

ní jízda elegance městem, doprovodná festivalová 

akce, pořádá Veteran Klub Severního Pomoraví 

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

17:00 „Až pudeš do světa, zastav se!“, hlavní festi-

valový pořad, vystoupení domácích a zahraničních 

folklorních souborů 

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

21:00 „Veselice pod kaštanem“ - k tanci a poslechu 

hrají a zpívají hudby zúčastněných souborů Kelt 

Grass Band, Soláň, Rozsutec, Huculski barvy

NEDĚLE 21. SRPNA 

▶ Malá scéna „U sovy“

10:00  „Co všechno umíme“, písně a tance v podá-

ní moravských folklorních souborů * 14:00 Lidová 

píseň v podání dětských zpěváčků - vítězů okresní-

ho kola soutěže Zpěváček 2011

▶ Malá scéna „trávník“

14:30 Promenádní koncerty hudeb zúčastněných 

souborů 

▶ Velká scéna - Pavlínin dvůr

16:30 „Leť písničko, leť!“, závěrečný festivalový 

pořad, ocenění vyhodnocených souborů

            

PONDĚLÍ 22. SRPNA 

Vystoupení vybraných zahraničních souborů mimo 

Šumperk
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Napsat třináct knih je kus života. Ke knihám Miroslava Kubíčka je třeba přidat články v časo-
pisech a novinách, především v druhé polovině šedesátých let, kdy určitou dobu pracoval jako 

redaktor a chtěl se natrvalo věnovat novinářské tvorbě. Jenže to byla „zlatá šedesátá“, kdy naděje 
v lepší a spravedlivější život u nás byla na dosah. V této době hledání a optimismu vychází v Ostravě 
jeho první básnická sbírka Dny sluncí. Jenže ...

Zatím poslední Kubíčkovou básnickou sbírkou je vý-

bor Toulavou touhou, který s působivými ilustracemi 

Václava Smejkala vydává Oft is v Ústí nad Orlicí.

Od roku 1970 dvacet let (!) nesměla vyjít žádná 

Kubíčkova kniha! Dovede si třeba dnešní dvacetiletý 

autor představit, že by první knihu směl vydat až ve 

čtyřicítce? A celých dvacet let se bát vyslovit svůj ná-

zor? Je to skoro dávno. Jak pro koho ...

Po roce 1990 znovu jako středoškolský pedagog 

a znovu prameny tvorby. Tři knihy pohádek a pověstí 

- Jesenické pohádky a pověsti (i s dotiskem náklad 

8 tis.), Hornohanácké pohádky a pověsti, Pradědovy 

pohádky aneb Pohádkový cestopis do Jeseníků (ná-

klad 12 tis.) a devět knih poezie. Zmiňme jen některé 

- Láskoviny, Volba volnosti, Rod roku, Hlučná hlína. 

Tuto psanou tvorbu doplňují dvě „cédéčka“ a náměty 

k Večerníčkům režiséra Pavla Linharta.

Zatím poslední autorovou básnickou sbírkou je 

výbor Toulavou touhou, který s působivými ilustra-

cemi Václava Smejkala vydává Oft is v Ústí nad Orli-

cí. Autor na konci knihy poznamenává: „Výbory jsou 

vždy ošidné. Vybral jsem texty, které ve mně stále 

doznívají.“ Čtenář si v padesáti pěti básních může 

vybrat.

Nacházíme zde přírodní lyriku inspirovanou pře-

devším jesenickou krajinou, milostné básně, působi-

vé haiku. Toto rozdělení ale nic neříká o kráse naší 

mateřštiny, o originální obraznosti, o „posedlosti 

obcovat s vokály“, vždyť už samotný název knihy 

„toulavou touhou“ je jakousi předehrou díla. Připo-

meňme si: „voda vodu vodí“, „stará tráva zrána mlas-

ká“, „ztichlými místy listy zní“, „chladná nahá rána“, 

„křoví křížů křivd“ a další.

Působivé jsou básně reagující na dobové poměry 

- „Vánoční 1989“, „Sudety“, „Vlaštovčí hnízda v po-

hraničí“, „Podzimní cesta do Lichkova“, „Kamenitý 

kraj“.

Domnívám se, že i současní „nečtenáři“ poezie, 

pokud se s knihou setkají, objeví a dotknou se krásy, 

které je v této knize jako květin.

A jaké plány má Miroslav Kubíček po překonání 

„třináctky“? Je to již dopsaná kniha Rychlebské bá-

chorky, příběhy z podhůří málo známých a opomí-

jených Rychleb, o pohraničí, které příliš neznáme, 

skoro o každé obci od Bílé Vody až po Mikulovice. 

Snad se najde sponzor, který pomůže nejen knize, ale 

hlavně tomuto kraji. Josef Pospíšil
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NA ŠUMPERSKU: LEA VIVOTOVÁ 

Radost z deště, bronz, 2002 Foto: archiv

Lea Vivotová Foto: archiv

Vlastním jménem Drahomíra Hekelová * 

Sochařka * Narozena 25. února 1948 v Šum-

perku - Temenici 

V letech 1964-1968 absolvovala na SUPŠ 

v Praze scénografi i (prof. J. Svoboda). Po emi-

graci v roce 1968 studovala na Academii di Brera 

v Miláně, na Ontariu College of Art v Torontu 

a Art Studentś League v New Yorku. Její první 

bronzová socha byla odlita v roce 1973. Věnuje se 

monumentální i interiérové plastice v realistické 

formě. V současné době žije střídavě v Torontu, 

Montrealu a New Yorku. Občas se vrací do Šum-

perka.

V roce 2003 se stala držitelkou ceny Význam-

ná česká žena ve světě a roku 2007 získala Cenu 

Olomouckého kraje za přínos v kultuře.

Dílo: samostatné výstavy - 2001, Šumperk, 

Galerie divadla; 2009, Šumperk, Vlastivědné 

muzeum. Zastoupení ve sbírkách - VM v Šum-

perku, voskový model a katalog výstavy. Reali-

zace - Šumperk, bronzová lavička s plastikou 

matky s dítětem (nám. Míru), 1999; fontána Ra-

dost z deště, 2002 (Hlavní třída); Indián, písko-

vec, v majetku města (neumístěno), další díla ve 

Vrchlabí, v Praze, Kapském Městě, New Yorku, 

Montrealu aj. (upraveno pro potřeby KŽŠ)

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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HISTORICKÉHO CENTRA ŠUMPERKA

Začátkem letošního června se veřejnosti nově 

otevřelo schodiště spojující ulici Langrovu s his-

torickým jádrem města. Každý správný Šumpe-

ran si je jistě dobře vědom toho, že nové schodiště 

není takovou novinkou, jakou se může zdát. Ne-

zanedbatelnou část druhé poloviny 20. století bylo 

možné ve stejném místě po schodech směrem 

k radnici vystoupat.

V roce 1958 začala původní historická zástav-

ba při jižní straně Langrovy ulice postupně ustu-

povat současnému parkovišti. Někdy na konci 

šedesátých let se zřejmě za účelem vytvoření 

pohodlnější a kratší cesty pro pěší na náměstí 

Míru, než jakou nabízelo strmé stoupaní Lužic-

kosrbské ulice, vybudovalo ve stráni za bývalým 

hostincem přímé jednoramenné schodiště z mo-

nolitického betonu, s odpočívadlem, ocelovým 

zábradlím a přístupovou cestou dlážděnou žu-

lovými kostkami, jež byla na několika místech 

napříč přerušena betonovými prahy proti „roz-

jíždění“ dlažby.

Schodiště se brzy dočkalo značné obliby, ces-

tu si tudy krátila řada lidí, například obyvatelé 

„Rohlíku“, obloukové dominanty ve stylu soci-

alistického realismu na dnešním náměstí Re-

publiky. V zimě využití schodiště dostávalo další 

rozměr. Jelikož se úklid sněhu obvykle zanedbá-

val, děti z okolních domů si často ze schodiště 

dělaly sáňkařskou dráhu, tedy alespoň do té 

doby, než byly schody posypány popelem.

V průběhu času se schodiště nijak neopravo-

valo, až na konci 90. let bylo v natolik žalostném 

stavu, že se město Šumperk rozhodlo stávající 

schodiště zbourat v souvislosti s rekonstrukcí 

inženýrských sítí a povrchů ulic Na Hradbách 

a Polské v roce 1998. Po bouracích pracích 

vzniklý výškový rozdíl nahradila pouze sanova-

ná opěrná stěna z lomového kamene - nejedná 

se o zbytky hradebního zdiva, jak se mnoho lidí 

domnívá, ty jsou ukryty pod povrchem sousedící 

vozovky ulice Na Hradbách. Není tajemstvím, 

že při stavebních úpravách této konstrukce do-

cházelo často ke konfl iktům mezi zadavatelem 

zakázky a zhotovující fi rmou, která nectila po-

žadavky na historickou technologii zdění, mimo 

jiné dělala mezi jednotlivými kameny příliš velké 

spáry z cementové malty. Stavební úpravy zdi-

va doplnilo ještě kvůli bezpečnosti zábradlí se 

sloupky, jejichž dřík byl ocelový a kulové hlavice 

z litiny. Tvar hlavic navrhl a formu na ně vysou-

stružil G. Hujber z Velkých Losin. Hlavice byly 

poté odlity v zábřežské slévárně. Prakticky stejné 

sloupky zábradlí od stejného autora lze spatřit na 

schodišti k hlavnímu vchodu radnice, kde je na-

víc spodní řada kulových prvků doplněna o znak 

města Šumperka.

Protože veřejnost volala po obnově tolik ob-

líbeného schodiště, byla v dubnu 1999 vypsána 

architektonická soutěž na návrh schodiště nové-

ho. Mezi soutěžícími se objevila jména architektů 

I. Skoumala, F. Dvořáka, Z. Reichla a J. Valerta, 

přičemž poslední jmenovaný soutěž vyhrál. Vět-

šina soutěžních návrhů, včetně toho vítězného 

pojímala schodiště jako nákladné umělecké dílo 

a nedostatek fi nancí stál za tím, že se tehdejší 

radní rozhodli výstavbu schodiště nerealizovat 

i navzdory skutečnosti, že odbor rozvoje měs-

ta Městského úřadu Šumperk přišel s návrhem 

poměrně levné, účelné a na údržbu nenáročné 

varianty schodiště, které by tvořila lehká ocelová 

konstrukce se stupni z tzv. pororoštů.

Paralelně k ofi ciálnímu výběrovému řízení se 

uskutečnila i soutěž mezi studenty dnes již ne-

Nové schody slavnostně otevřeli v pátek 3. červ-

na jednatel fi rmy SAN-JV Josef Vymazal (vlevo), 

šumperský starosta Zdeněk Brož (uprostřed) a ar-

chitekt Petr Doležal (vpravo).  Foto: -zk-
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Tříramenné terénní schodiště s žulovými schodišťovými stupni, stěnami ze zdiva lícových cihel a dlažbou 

chodníků z žulových kostek navrhl architekt Petr Doležal.  Foto: -zk-

Staré schody z Langrovy ulice do vnitřního města v devadesátých letech 20. století.  

 Foto: archiv MěÚ Šumperk
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v Šumperku. Studenti se k této problematice po-

stavili se ctí a vzniklo několik velmi zajímavých 

projektů, často s parametry profesionálního díla, 

všechny však zůstaly bez využití.

Na více než jednu dekádu chybějící schodiště 

si lidé postupně zvykli, avšak v roce 2011 se Šum-

perané dočkali obnovené premiéry. V souvislosti 

s rozsáhlou stavební činností v bezprostředním 

okolí původního schodiště došlo k dohodě mezi 

městem Šumperkem a společností SAN-JV, kte-

rá v tomto místě realizuje stavby areálu paláce 

Schönberg na pozemcích koupených od města. 

V odpoledních hodinách sluncem prozářeného 

prvního červnového pátku roku 2011 bylo nové 

veřejné schodiště slavnostním přestřižením pás-

ky uvedeno do provozu, a opět tak pěším spojilo 

ulice Na Hradbách a Langrovu. Návrh tohoto 

tříramenného terénního schodiště s žulovými 

schodišťovými stupni, stěnami ze zdiva lícových 

cihel a dlažbou chodníků z žulových kostek, po-

chází z pera architekta Petra Doležala, který dle 

vlastních slov usiloval o maximální propojení 

estetiky a užitné hodnoty s použitím tradičních 

trvanlivých materiálů, jež byly důsledně konzul-

továny s oddělením státní památkové péče šum-

perského úřadu. 

Schodiště svou podobou a použitými materiá-

ly nápadně připomíná vůbec první veřejné scho-

diště ve městě, jež nechal v 70. letech 19. století 

vybudovat a po své ženě Marii pojmenovat vý-

znamný šumperský podnikatel Ignác Seidl. Tyto 

schody vedou z bývalého parkánového příkopu 

nad Okružní ulicí na ulici Hanáckou a těsně sou-

sedí s původním Seidlovým palácem, v němž se 

dnes nachází školské zařízení.

Nové schodiště vybudovala fi rma SAN-JV, ta 

také hradila většinu nákladů na výstavbu, která 

přišla na 1,4 milionu Kč, z toho dvě stě tisíc po-

užitých zejména na přeložky inženýrských sítí 

zaplatilo ze svého rozpočtu město.

 B. Vondruška

LETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU 
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: SPORTOVNÍ STŘELBA PO ROCE 1945

Ze zajímavého vyprávění Zbyňka Strouhala o sportovní střelbě v Šumperku tentokrát vybíráme 
historii zcela nedávnou, ačkoliv i ta dávnější se skvěla jmény výborných střelců. Po přečtení ná-

sledujících řádků jistě oceníte práci funkcionářů střeleckého oddílu a trenérů, kterou věnují zvláště 
mladým sportovcům. Nezbývá, než dodat: „Gratulujeme.“

V Temenici se muselo začínat od píky, a to 

tak, aby se vědělo o šumperských střelcích v celé 

České republice. Začalo se tím, že se podchytila 

mládež a pro ni se každoročně organizuje pětiko-

lová soutěž ze vzduchových zbraní „Šumperská 

liga mládeže“ a jednorázová soutěž „Šumperská 

diabolka mládeže“. Je to jediná střelecká soutěž 

celostátního významu, která se střílí na otevřené 

střelnici. Mládež střílí ve věkových kategorií od 

12, 14 a 18 let a ze vzduchové pistole i do 20 let. 

Z těchto soutěží vyšla i celá řada těch, kteří se 

dostali do reprezentace ČR ať z Temenice, tak 

i z dalších klubů. Každoročně jsou v Temenici 

pořádány 4 soutěže z malorážky na 60 ran vle-

že a 3x20 ran v polohách, jako jsou „Velká cena 

Šumperka“, „Velká cena SSK Temenice“, „Velká 

cena Pradědu“ a „Memoriál Jana Malého“. V pis-

tolových disciplinách jsou tři soutěže, a to „Vel-

ká cena Šumperka“, „Velká cena SSK Temenice“ 

a „Memoriál Jaroslava Štecha“.

Pro občany Šumperka a okolí jsou pořádány 

veřejné soutěže, jako jsou „Vymetání pavučin“ 

a „Podvlíkačková“, kde je na programu i „Stře-

lecký souboj“, na který se závodníci i diváci ve-

lice těší. V Temenici se pořádají také dětské dny 

pro mentálně i zdravotně postiženou mládež na 

požádání ústavů nebo soutěže pro zaměstnance 

OŘ Policie ČR v Šumperku a dalších podniků. 

Na střelnici se provádí také výcvik Policie ČR, 

Finanční stráže a dalších organizací. Jsou zde 

prováděny závěrečné zkoušky žadatelů o zbrojní 

průkazy.

Jak bylo již výše uvedeno, práce s mládeží se 

velmi vyplatila. Výsledky se dostavily. Šumper-

ská Liga i Diabolka jsou takovou základní školou 

střelců, která přivedla ty pracovité až do repre-
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zentace ČR. V Temenici to je především Zuzana 

Driemerová-Měrková, Jana Zelinková, Lenka 

Inderková, Vladimír Halda a nesmíme zapome-

nou i na ty, kteří se dostali mezi nejlepší a byli 

v péči střediska mládeže ČSS. Byli to vynikající 

puškaři Michal Driemer, Miroslav Hojte, Aleš 

Jarýn, Ladislav Zelinka, Luboš Satora, Michal 

Piskovský, Ondřej Falada a další. Z pistolářů 

to byl především Ondřej Žižka. O mládež se ze 

začátku starali především osvědčení trenéři Jan 

Malý a Václav Václav, kteří již bohužel nejsou 

mezi námi. Mládež musela jezdit i po závodech 

mimo Šumperk, a tak na závodech v Brně, Plzni, 

Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě 

atd. je doprovázeli vynikající trenéři, jako jsou 

pan Vladimír Driemer, Jaroslav Vaculík, Dana 

Navrátilová a další.

Jeden ze závodníků z SSK Policie Ostrava pro-

hlásil o temenické střelnici: „To je špica!“ a s ob-

divem si ji prohlížel. A tak není divu, že se zde 

prezentovali na závodech takoví střelci, jako jsou 

olympijský vítěz ze Soulu Miroslav Varga i dal-

ší olympionici Václav Bečvář (Atlanta 5. místo, 

Sydney 4. místo), Lucie Valová (Sydney 11. mís-

to) z Dukly Plzeň a nesmíme zapomenout ani na 

další olympioničku Adélu Sýkorovou (Peking) 

z Rapidu Plzeň. Skvěle se těmto reprezentantům 

postavili i domácí závodníci, jako jsou Drieme-

rová-Měrková, šestinásobná mistryně ČR, Ze-

linková, čtyřnásobná mistryně ČR, Inderková, 

trojnásobná mistryně ČR a další závodníci jako 

Falada, Haloda či Satora. Šumperští závodníci na 

Mistrovství České republiky, které pořádá Český 

střelecký svaz za účasti kompletní reprezenta-

ce i olympioniků, vybojovali dosud 13 zlatých, 

11 stříbrných a 10 bronzových medailí.

V celostátní střelecké lize družstev obsadilo 

dorostenecké družstvo z Temenice pětkrát první 

místo a dvě druhá místa. Družstvo dospělých pak 

bylo dvakrát na druhém místě. O vysokých vý-

konech dorosteneckého družstva SSK Šumperk-

Temenice svědčí i to, že fi nále Celostátní střelec-

ké v Brně ze sportovní malorážky na 3x20 ran 

v polohách vytvořilo v sestavě Zelinka Ladislav, 

Zelinková Jana a Haloda Vladimír nový rekord 

České republiky nástřelem 1685 kruhů, který ni-

kdo od roku 2002 dosud nepřekonal.

Naše děvčata zůstala věrná Šumperku a nej-

více se na vrcholových soutěžích dařilo Zuzaně 

Driemerové-Měrkové, která byla nominována 

na mistrovství světa ve Španělsku 1998 do ju-

niorského družstva ze sportovní malorážky na 

3x20 ran v polohách, kde družstvo ČR v sesta-

vě Šimková, Hrdličková a Driemerová vystřílelo 

bronzovou medaili. V témže roce na mistrovství 

Evropy ve stejné sestavě z malorážky na 60 ran 

vleže a 3x20 ran v polohách vystřílely dvě stří-

brné medaile a v roce 1999 v sestavě Valová, 

Hrdličková a Driemerová opět bronzové medai-

le. Ještě většího úspěchu dosáhla na mistrovství 

Evropy ve Francii v roce 2007 pistolářka Lenka 

Inderková, když juniorské družstvo ze vzducho-

vé pistole v sestavě Musilová, Hejnyšová a Inder-

ková se stalo mistryněmi Evropy a vystřílelo zlaté 

medaile! V roce 2005 byla mladičká Inderková 

vítězkou Českého poháru mládeže, když ve fi nále 

v Českých Budějovicích zvítězila jak ze vzducho-

vé pistole, tak i sportovní pistole. Mimo to, že je 

trojnásobnou mistryní ČR, stala se i juniorskou 

mistryní Slovenska v roce 2007. Zbyněk Strouhal

 redakčně kráceno

Zuzana Driemerová-Měrková, několikanásobná 

mistryně ČR, bronzová medailistka z MS, stříbrné 

a bronzová medaile z ME. Foto: archiv
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POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY 
V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2011/2012

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ 

AEROBIC
Zahájení 19. září.  Kurzovné 40 Kč / 1 lekce
BODYBUILDING

Zahájení 5. září.  Kurzovné 40 Kč / 1 lekce
ZUMBA
Zahájení 13. září.  Kurzovné 50 Kč / 1 lekce
CVIČENÍ S MÍČI
Zahájení 6. září.  Kurzovné 300 Kč / 10 lekcí

DŮM KULTURY

Pátek 12. srpna od 18 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK)

REVIVAL INVAZE 2011: Legendy se vracejí

AC/DC, ROXETTE, PETER NAGY, OZZY OSBOURNE a BLACK SABBATH. Úspěšná revivalová 

přehlídka letos láká na skutečné legendy včetně kapely Legendy se vrací, kterou tvoří slavní muzikanti  

Libor Pyško, Andonis Civopulos, Izzi a Petr Šiška, kterého zná veřejnost  také coby charismatického 

televizního moderátora pořadů „Nic než pravda“ či „Vysoká hra“. Kapelu Legendy se vrací zdobí špič-

kové vokály, brilantní hra na akustické nástroje i poutavé průvodní slovo představující posluchačům 

jednotlivé „legendární“ skladby.  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

Do 31. července

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

Výstava z výtvarného díla jmenované autorky. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje 

Ministerstvo kultury ČR.

Od 10. srpna do 4. září

Leona Křížová, „Ve ztišení“, kresby tužkou a pastelem

Vernisáž proběhne ve středu 10. srpna v 18.00 hodin za osobní účasti autorky. Galerie je přístupná 

denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. 

Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 

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

dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

▶ PŘIPRAVUJEME
15. září SYROVÁ STRAVA A 5 TIBEŤANŮ

23. září OLYMPIC

25. září MORAVŠTÍ MUZIKANTI

15. října ŘECKÁ ZÁBAVA

21. října DŽEMFEST 2011
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Zahájení 4. října.  Kurzovné 200 Kč / 10 lekcí
JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Zahájení 12. září.  Kurzovné 600 Kč / 15 lekcí
JÓGA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Zahájení 12. září.  Kurzovné 600 Kč / 15 lekcí
JÓGA PRO POKROČILÉ
Zahájení 13., 14. a 20. září.  
 Kurzovné 600 Kč / 15 lekcí
KALANETIKA
Zahájení 15. září.  Kurzovné 300 Kč / 10 lekcí
KONDIČNÍ CVIČENÍ 
S NÁČINÍM-GYROTONIC
Zahájení 5. a 8. září.  Kurzovné 300 Kč / 10 lekcí
PILATES
Zahájení 15. září.  Kurzovné 300 Kč / 10 lekcí
PILATES - JÓGA
Zahájení 14. a 15. září.  Kurzovné 300 Kč / 10 lekcí
POWER JÓGA
Zahájení 1. září.  Kurzovné 400 Kč / 10 lekcí
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
Zahájení 5., 6. a 7. září.  Kurzovné 600 Kč / 15 lekcí

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA pro děti od 4 do 6 let
Zahájení 5. října.  Kurzovné 700 Kč / 20 lekcí
SEBEOBRANA pro děti od 6 do 15 let
Zahájení 5. října.  Kurzovné 800 Kč / 20 lekcí
JUDO PRO ABSOLVENTY SEBEOBRANY
Zahájení 5. října.  Kurzovné 1.000 Kč / 25 lekcí
POHYBOVÁ VÝCHOVA pro děti od 3,5 do 6 let
Zahájení 19. září.  Kurzovné 900 Kč / 30 lekcí
POHYBOVÁ VÝCHOVA pro děti od 6 do 8 let
Zahájení 19. září.  Kurzovné 900 Kč / 30 lekcí
ZUMBA PRO KLUKY A HOLKY od 6 do 11 let
Zahájení 21. září.  Kurzovné 500 Kč / 10 lekcí

TANEČNÍ KURZY 

Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého 
při Domu kultury Šumperk

DĚTSKÝ SPOLEČENSKÝ TANEC pro děti od 6 let. 
Zahájení září/říjen.  Kurzovné 700 Kč / pololetí

KURZY TANCE PRO MLÁDEŽ
Tradiční výuka společenských tanců pro mládež 
středních a učňovských škol. Zahájení 12. a 13. září.
 Kurzovné 900 Kč / 10 lekcí + 2 prodloužené
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - ZAČÁTEČNÍCI
Zahájení 30. října.
 Kurzovné 1.390 Kč / 6 lekcí + 1 prodloužená
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - POKROČILÍ
Zahájení 30. října.
 Kurzovné 1.390 Kč / 6 lekcí + 1 prodloužená

JAZYKOVÉ KURZY 

ANGLIČTINA - 1. ročník
Výuka podle učebnice Angličtina pro samouky.
Zahájení 6. října.  Kurzovné 2.500 Kč / 30 lekcí
ANGLIČTINA - 2. ročník a 3. ročník
Výuka podle učebnice Angličtina pro samouky.
Zahájení 4. října.  Kurzovné 2.500 Kč / 30 lekcí
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
Výuka podle učebnice English for Life Beginner.
Zahájení: 4. října.  Kurzovné 2.500 Kč / 30 lekcí
ANGLIČTINA pro středně pokročilé
Výuka podle učebnice New English File Intermediate.
Zahájení: 4. října.  Kurzovné 2.500 Kč / 30 lekcí

Příhlášky do všech kurzů, včetně plateb kurzov-
ného, přijímáme od 29. SRPNA do 23. ZÁŘÍ 
v kanceláři č. 1. v 1. patře Domu kultury 
Šumperk v době: 
PO a ST 8.30 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin a ÚT 
a ČT 8.30 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin. 
Přihlášky do tanečních kurzů Jiřího Hrubého 
můžete odevzdat na stejném místě 
od 1. do 12. ZÁŘÍ. 
Bližší informace o kurzech na telefonním čís-
le 583 363 038 nebo 777 652 073, případně na 
e- mailu faltusova@dksumperk.cz nebo u taneč-
ního mistra Jiřího Hrubého na telefonním čísle 
606 819 727. 

NOVĚ: on-line rezervace do kurzů na 
www.dksumperk.cz
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ŠUMPERK ČEKÁ SRPNOVÁ INVAZE REVIVALOVÝCH KAPEL

Těžká jízda revivalových úderníků dobude v pátek 12. srpna centrum Šumperka. Na akci nazva-
nou Revival Invaze míří koaliční armáda švédských, slovenských, australských a amerických 

muzikantů.

Rockoví fanoušci se druhý srpnový pátek mo-

hou těšit například na revival kultovní kapelu 

AC/DC. Australská hard rocková skupina, kte-

rou v roce 1973 založili bratři Angus a Malcolm 

Youngovi, je spolu s Deep Purple nebo Black 

Sabbath považována za průkopníky hard rocku 

a heavy metalu. Ostatně zmiňovaní Black Sabath 

zahrají v Šumperku také, a to ve společném pro-

gramu s Ozzy Osbourne revival.

„Opravdovou lahůdkou pro milovníky staré 

rockové klasiky a vrcholem 3. ročníku šumper-

ské revivalové přehlídky bude koncert kapely Le-

gendy se vrací. Seskupení tvoří slavní muzikanti 

Libor Pyško, Andonis Civopulos, Izzi a Petr Šiš-

ka, kterého zná veřejnost také coby charisma-

tického televizního moderátora pořadů Nic než 

pravda či Vysoká hra,“ představuje účinkující 

dramaturg šumperského Domu kultury Ondřej 

Polák a dodává, že kapelu Legendy se vrací zdo-

bí brilantní vokály, virtuózní hra na akustické 

nástroje i poutavé průvodní slovo představující 

posluchačům jednotlivé „legendární“ sklad-

by. „V programu také vy-

stoupí šoumen 

Pepa Devátý, 

který si 

z í s k a l 

r e -

publikový věhlas jako DJ Kofola. Tentokrát se 

u nás ale představí coby Peter Nagy,“ prozrazuje 

Polák a dodává, že již podruhé dostane na Invazi 

prostor pražský revival Roxette, a to s ohledem 

na nedávný comeback této švédské kapely, která 

v Česku vyprodala oba červnové koncerty.

Revival Invaze proběhne v pátek 

12. srpna od 18 ho-

din v Pavlínině dvoře 

v místním muzeu. 

V případě deště 

se akce uskuteční 

ve velkém sále 

Domu kultury. 

Za vstupenku 

v předprodeji 

zaplatí zá-

jemci sto pa-

desát korun. 

Více informací 

a on-line re-

zervace vstupe-

nek na www.

dksumperk.cz.

 -red-

Opravdovou lahůdkou pro milovníky staré rockové klasiky bude koncert kapely Legendy se vrací.  Foto: archiv

Rockoví fanoušci se druhý srpnový pátek mohou 

těšit například na revival kultovní kapelu AC/DC. 

 Foto: archiv
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Zrcadlení, 2010, pastel a tužka na tmavém papíře, 21 x 29,7 cm

Leona Křížová, „Ve ztišení“, 
kresby tužkou a pastelem  

„Dovnitř k světlu, v kraje jiné, vracíš se jak do vi-

din“. (Georg Trakl)

Už motto napoví, že Leoninou touhou a cílem je 

pokus o nahlížení do samého jádra tajemství toho, 

co ani nejjemnější kresbou, natož hlínou keramiky 

nelze zachytit. Co nezrozené spočívá v živoucí síle, 

ve které všechny vtělené útvary pramení, a co před 

očima zavřenýma rodí se jí v rozpomínce na místa 

posvěcená silným nábojem. Je to „zpráva čtená mezi 

řádky“ rozhovoru kresby s výmluvným prázdnem 

ryzí neporušenosti ještě nepojmenovaných věcí, by-

tostí a jevů. 

Zrcadlí vůli přiblížit se jim skrze „kraj jiný“, ukry-

tý tam ve stínu pod ořechem, v trávě pod jabloní, 

v průhledu brankou do předjaří, do plnosti léta, do 

podzimní průzračnosti.Ve zjitřeném okamžiku mys-

li dostávají snivé obrysy v pomíjivém trvání deště 

okvětních plátků i v jejich vůni, na chvějivé hladině 

vody, v jemném žilkování rostlin, na křídlech motýlů 

a ptáků i na povrchu kamene. Vládne tu modré ticho 

nebe nad krajinou v záři slunce, modro-zlato-žlutá 

erbovní barva jí samé i světlem zalité zahrady - živé 

bytosti ženské povahy - se kterou Leona důvěrně 

srůstá. Dala a dává jí tvář, je jí sestrou a útočištěm. 

Vytvořila v ní skryté kouty samoty a skloubila v nich 

dálku s intimitou a už sama zahrada je zjevně jejím 

obrazem pravým a nejpodstatnějším.  

Vystavit ale může jenom své kresby tužkou a pas-

telem. Starší z nich čerpají z křížové klenby a trych-

týřů opěrných sloupů kláštera v Teplé a jejich motivy 

následně rozvíjí ve variacích. Soubor drobnějších 

pastelů souvisí se zahradou a s Leoninou meditač-

ní kresbou v ní. Pro obojí je ale stejně důležitý její 

křehký záznam i samotná tkáň těla papíru: to, co je, 

i to, co zůstává nedotčené, se tu otevírá k uvidění. Je 

snem o ráji, kterého se rukou ostýchavě dotýká i se 

kterým se pod tíhou dne míjí… 

Shodou okolností dvoustá výstava Galerie, tichá 

a do sebe ponořená práce Leony Křížové (*1969) ze 

Šternberka, absolventky výtvarného oboru Peda-

gogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

především u Inge Koskové a Jiřího Krtičky, bude 

z provozních důvodů zahájena mimořádně až dru-

hou středu v měsíci, 10. srpna, jinak už v obvyklých 

18.00 hodin. Najděte si čas a přijďte.  Miroslav Koval 
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LETOŠNÍ BLUES APERITIV ZNÁ VÍTĚZE

Sedm bluesových kapel z Čech, Polska a Slovenska se v sobotu 18. června vystřídalo na pódiu 
šumperského Domu kultury, kde se uskutečnil již dvanáctý ročník soutěžní přehlídky Blues 

Aperitiv. Bluesmani se přitom ucházeli o přízeň poroty i diváků, neboť jedni i druzí mohli volit 
vítěze, a tedy postupujícího do hlavního programu renomovaného podzimního festivalu Blues 
Alive. 

Účinkující fi nalisty soutěže vybrali pořadate-

lé ze sedmatřiceti přihlášených kapel podle za-

slaných demosnímků. A v sobotu 18. června je 

„naživo“ ohodnotila vedle publika také porota. 

V ní zasedli legendární bluesman Pepa Streichl, 

vydavatel polského časopisu Twoj Blues Andrzej 

Matysik a hudební publicista a dramaturg Blues 

Alive Ondřej Bezr. „Já osobně hodnotím letoš-

ní Aperitiv jako vůbec nejpovedenější ročník. 

Ke spokojenosti nás pořadatelů i početného 

publika přispěli svými výkony samotní sou-

těžící, jejichž úroveň byla letos mimořádná,“ 

zhodnotil soutěž její ředitel Vladimír Rybička, 

podle něhož letos mohla na vítězství pomýšlet 

kterákoliv ze sedmi fi nálových kapel.

Postup do hlavního programu Blues Alive, 

jenž proběhne od 17.- do 19. listopadu, vybojo-

vali čeští Th e Kingsize Boogiemen a polští Juicy 

Band, na jam session si pak zahrají Boogie Chil-

li z Polska, kteří získali Cenu diváků. V polském 

Chorzówě vystoupí v rámci hlavního programu 

Blues Alive Th e Kingsize Boogiemen, český 

Žalman Brothers Band pak postupuje na kon-

cert Blues Alive v Piekarech a Petr Karas Band 

se představí na scéně Blues Alive na festivalu 

v Boskovicích. -op-

CENA MAXE BRODA 2011 PUTUJE DO ŠUMPERKA

V pražském sídle Senátu Parlamentu ČR, 

v hlavním sále Valdštejnského paláce, byly 

v polovině června slavnostně vyhlášeny vý-

sledky celostátní literární soutěže o nejlepší 

esej - Cena Maxe Broda. Ta je určena mladým 

lidem do dvaceti let, kteří jsou ochotni pře-

mýšlet a psát nejen o odkazu spisovatele Fran-

ze Kafky.

Letošního 17. ročníku soutěže se zúčastni-

li v pěti vyhlášených kategoriích (tématech) 

152 mladí autoři z celé republiky. První místo 

obsadila s příspěvkem Můj dopis otci - Prozaik 

mého života Hana Jugová, nedávná absolvent-

ka šumperského Gymnázia, jež v současnosti 

studuje 1. ročník Lékařské fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci. Cenu převzala od ře-

ditelky Společnosti Franze Kafky Markéty Ma-

lišové a členů odborné poroty Jiřiny Šiklové 

a Vladimíra Karfíka. -js-

▶ Hana Jugová převzala prestižní cenu Maxe Bro-

da 2011.                                                       Foto: -js-
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ODDĚLENÍ DIVADLA, TELEFONEM I ELEKTRONICKY

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. Před-
platné lze vyřídit i telefonicky na číslech 583 214 062 nebo 583 283 366, H. Pokorná a V. Zetochová 
nebo e-mailem na adrese info@divadlosumperk.cz.

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 banál-

ní nemocí střev. Zbytek rodiny má však v rukou 

lékařskou zprávu, která uvádí, že jde o nevyléči-

telnou rakovinu v posledním stádiu. Otec posí-

lený falešnými nadějemi i svou buldočí povahou 

se pokouší vyřešit životní krizi svého syna Bricka 

a nadechnout se k novému životu.

Brickovo manželství s temperamentní Marga-

rett 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 několi-

ka nesnesitelnými dětmi, kteří jsou přesvědčeni, 

že by otec měl milionový majetek odkázat právě 

jim.

Tragikomické drama vyznačující se bravurní 

psychologickou kresbou postav se dočkalo i fi l-

mového zpracování, ve kterém v hlavních rolích 

zazářili Paul Newman a Elizabeth Taylor. Film 

natočený v roce 1958 získal šest oskarových no-

minací.

„Co je vítězstvím pro kočku na rozpálené ple-

chové 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 

názvem vzniká přímo na míru souboru DŠ 

a navazuje na starší inscenace, které se věnovaly 

regionálním tématům. Hra se zaměří na dvě vý-

razné postavy - Vincence Priessnitze a Johanna 

Schrotta. Oběma se podařilo vybudovat význam-

ná lázeňská místa a ovlivnit život na Jesenicku 

v 19. století a vlastně až dodnes. Jejich práce se 

stala známou daleko za hranicemi regionu i čes-

kých zemí.

Přesto, že osudy obou byly pozoruhodně po-

dobné, jejich vztah se měnil od přátelství během 

školních let až po velkou nenávist pramenící 

z rozdílného pohledu na to, co považovali za 

správnou léčbu. Oběma se podařilo vybudovat 

lázně téměř z ničeho a oba dosáhli mezinárodní 

proslulosti, oba se museli vypořádat se žalobami 

podanými místními felčary a k oběma se jezdily 

léčit výrazné osobnosti. Jejich metody léčby se 

však v jednom podstatném aspektu lišily. Zatím-

co Priessnitz léčil pacienty především studenou 

vodou a pohybem po horách, Schrott se mu smál 

a sám léčil bílým vínem a suchými houskami, po-

hyb sice vítal, ale ve formě tance. 

Rivalita mezi oběma musela jistě zapůsobit 

i na významné hosty, kteří se v lázních léčili. Jed-

ním z nich byl i N.V. Gogol, který u Priessnitze 

pobýval dokonce dvakrát. Ten se nejspíš ve hře 

ujme role vypravěče.

Sabina, Smetana, Czernecki, Dočekal: 

Prodaná nevěsta aneb Naše cesta 

Premiéra 17. prosince 2011, režie Józef Z. Czer-

necki

Klasický příběh z české vesnice o lásce a pe-

nězích je uváděn především jako opera. Soubor 

šumperského divadla operní ambice nemá, proto 

bude příběh přepsán a diváci se mohou těšit na 
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lovaných - Jeníkovi a Mařence, kterou chtějí pro-

vdat její rodiče za syna bohatého sedláka Michny, 

o dohazovači Kecalovi, koktavém Vaškovi a dal-

ších postavách jednoduché, přesto populární 

opery, která byla poprvé uvedena již v roce 1866.

Hra se zpěvy, kterou upravuje Józef Z. Czer-

necki ve spolupráci se Zdeňkem Dočekalem, vy-

chází z McLuhanovy defi nice světa jako globální 

vesnice. Příběh nejnárodnější opery bude propo-

jen s příběhem českých dějin. V prvním dějství si 

společenství žije spokojeně a zpívá Proč bychom 

se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dal, ve dru-

hém 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 hu-

mor.“ 

Zdeněk Jirotka: 

Saturnin 

Premiéra 18. února 2012, režie Ondřej Elbel

První premiéra roku 2012 přivede na jeviště 

jednoho z neslavnějších sluhů a s ním i dramati-

zaci populární knihy Zdeňka Jirotky. Charisma-

tický, nepředvídatelný, záhadný, ironický, maza-

ný, odvážný, silný, pružný a ve všech směrech do-

konalý Saturnin pracuje u mladého muže, jehož 

jméno v románu ani jednou nezazní. A postará 

se mu o velice dobrodružných pár měsíců života. 

Protivná a nesnesitelná teta Kateřina, přitroublý 

maminčin mazánek Milouš, sympatický dědeček 

se zálibou ve všem, co se týká elektřiny, stoicky 

klidný glosátor doktor Vlach a krásná slečna 

Barbora - tyto postavy, komické situace a místy 

dramatický příběh zapříčinily, že se Saturnin stal 

nejlepším a nejvydávanějším Jirotkovým 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 při-

tuhující 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 tele-

vizního seriálu.

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 

dramatiky. Zápletku hry Čechov postavil na vý-

razné odlišnosti jednotlivých postav. Romantický 

Konstatin Treplev s velkými literárními i dra-

matickými 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 

 Foto: archiv



21

D
IV

A
D

L
O

, 
B

Á
S

N
IC

K
Á

 S
B

ÍR
K

Ajeho hra je předem jak matkou, tak spisovatelem 

Trigorinem ponížena tak, že její jediné provedení 

na zahradě 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 lás-

ku a sama sebe přirovná k zastřelenému rackovi.

Čtvrté dějství je odděleno časovou mezerou 

dvou let, během kterých se většině postav poda-

řilo splnit si své sny. Ovšem jen zdánlivě. Celá 

hra i její vyústění totiž vypráví především o ne-

naplněných ambicích a neopětované lásce.

POHÁDKY

Václav Čtvrtek, Konrád Popel: 

Rumcajs 

Legendární loupežník z lesa Řáholce, který se 

prý nachází kousek od Jičína, bude řádit na scé-

ně DŠ. Malí diváci se mohou kromě Rumcajse 

těšit i na Manku (tu si nakonec vybral za ženu 

místo Anky), starostu Humpála (jehož mohut-

nou nohu Rumcajs urazil), kněžnu (které zavřel 

do věže knížete) 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 kamará-

dy 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 písnička-

mi je vhodná spíše pro větší děti.

DLAŽEBNÍ KOSTKY, 
KNÍŽKA POEZIE A PRÓZY ZDEŇKA GÁBY Z LET 1961-2010

Zdeňka Gábu znám již 25 let. Znám ho jako 

zapáleného geologa, mineraloga, fi lozofa, his-

torika, vlastivědce, v tom nejlepším smyslu slo-

va, milého člověka, který vždy pomůže radou, 

svým nadhledem a znalostmi. Málokdo  však ví, 

že byl také například sportovec, přesevším atlet. 

Dneska ho poznáváme  jako básníka a prozaika 

v knížce, v níž se střídá vybraná poezie a próza, 

kterou autor nazval Dlažební kostky. Tato kní-

žečka představující výběr z poezie, prózy a afo-

rismů z let 1961-2010 je sympatická již na první 

pohled i dotyk. Každá ze 111 básní a 24 kratič-

kých próz, včetně několika výroků na závěr, se 

stává jakousi „symbolickou kostkou“. 

„Chtěl bych psát tak, jako dělníci v lomech 

dělají dlažební kostky. Psát o těžkých věcech 

a být jemný. Ve skutečnosti mluvíme docela 

jinak, obyčejně, a nestydíme se za to. Ty věci, 

kterým trestuhodně přibližně říkáme láska, 

lítost, odvaha, něžnost a čistota - nemůžeme 

říkat jedním dechem s připálenou omáčkou.“

V jeho celoživotní literární tvorbě je všechno. 

Všechno podstatné. Je plná  citu a lítosti, i hlu-

bokých myšlenek střídajících se často jen s let-

mo načrtnutými emotivními obrazy.

„…měly by tam být poezie a příroda a poled-

ní vedro a chlad v noci a měla by tam být i jis-

tota smrti, měl by tam být ďábel, svůdce a lhář 

a měl by tam být Bůh“.

Gábova literární tvorba neodráží život, ona se 

tím životem přímo stala. Je opravdová, pronika-

jící do morku kostí, a přitom tak něžná a laskavá. 

Je to poezie, kterou potřebujeme všichni a která 

si nás podmaní svou upřímností a otevřeností.

Dlažební kostky, autor Zdeněk Gába, vydala 

Kniha Zlín, edice Walt - Vratký oheň, odpověd-

ný redaktor Pavel Petr, 240 stran, červen 2011. 

Na podzim 2011 se můžeme těšit na předsta-

vení knížky ve Vlastivědném muzeu v Šumper-

ku. Miluše Berková
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Výstavní síň

▶ Pod spolkovým praporem aneb jak se bavili 

Šumperáci před sto lety

Výstava nabízí pohled do historie německých i čes-

kých spolků v Šumperku téměř před 100 lety. Výsta-

va trvá do 11. září.

Hollarova galerie

▶ Když se houby stanou vášní

Na fotografi ích a kresbách přerovského mykologa 

Jiřího Polčáka a na dřevěných modelech řezbáře Jo-

sefa Rulíška (1867-1944), rodáka z Bartoňova, jsou 

představeny vedle jedlých také jedovaté a dřevokaz-

né houby, běžné i vzácnější druhy, které můžeme 

nalézt v doubravách, dubohabřinách, bučinách, 

smrčinách, v sadech, parcích, na loukách a pastvi-

nách 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 slože-

né exponáty ze známé stavebnice Merkur a také 

umožňuje návštěvníkům vytvořit si vlastní předmět 

z děravých destiček stavebnice. Součástí výstavy je 

tvořivá dílna. Výstava trvá do 4. srpna.

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 starým 

Slovanům, středověkým hradům, zbraním, círk-

vi a církevnímu umění, hrnčířství nebo dobývání 

a zpracování kovů. Stejně jako při výstavě Cesta 

do pravěku jsou nachystány experimenty, sklá-

dačky a doplňovačky. Ti nejšikovnější, malí i velcí 

návštěvníci, určitě najdou indicie a rozluští záhadu 

loštického poháru. Vystavené exponáty pocházejí 

nejen ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku, 

ale také z dalších kulturních institucí a od soukro-

mých osob. K výstavě lze objednat komentovanou 

prohlídku po telefonické domluvě u A. Navrátilové 

na čísle 583 363 072. Výstava trvá do 4. září.

Galerie mladých

▶ Jeseníky 1 - lesy a vody

Výstava fotografi í Jitky Václavíkové bude k vidění 

od 2. do 31. srpna.

▶ Den v muzeu - určený dětem, rodičům a praro-

dičům, kteří jsou o prázdninách aktivní

Ve čtvrtek 4. srpna od 9 do 17 hodin. Komentova-

né prohlídky, hry a dílny pro děti, soutěže, kvizy na 

výstavách Putování středověkem, Když se houby 

stanou vášní, Pod spolkovým praporem - aneb jak 

se Šumperk v minulosti bavil a poslední možnost 

pohrát si na výstavě Stavebnice Merkur (další den 

výstava končí). Vstupné 30 Kč.

▶ Dětský středověký den

V sobotu 27. srpna od 14 hodin. Hry, soutěže v pro-

storách Pavlínina dvora, loučení s výstavou Putování 

středověkem. Vstupné 40 Kč dospělí, děti zdarma.

▶ Akce v klášterním kostele: 19.8. v 18 hodin 

- Ukrajinský smíšený pěvecký sbor Gloria - Luck 

- duchovní písně klasické i nové

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, 

e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz,  www.

muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-

12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-17 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 
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Mvýstavy jsou fotografi e hospůdek a restaurací ze Zá-

břehu a z jeho nejbližšího okolí od počátku 20. sto-

letí až do současnosti. Výstava trvá do 27. srpna.

▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Es-

kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

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

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

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

hod.

Mohelnice

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výsta-

vou roku 2005! 

▶ Retro II aneb v naší kanceláři...

Nahlédnutí do světa známých i zapomenutých 

kancelářských pomůcek, přístrojů a strojů. Výsta-

va trvá 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 

proslavily 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@

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, in-

teraktivní expozice

▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

▶ Zpřístupnělý ochoz

▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bar-

toše

▶ Zoo koutek pro děti

▶ Stará škola

Cesta do pravěku

Provádí 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 at-

mosféru navozují i velkoformátové tisky a použité 

instalační prostředky. Scénář i samotné výtvarné 

zpracování výstavy jsou přizpůsobeny návštěvní-

kovi - laikovi tak, aby si každý odnesl ty základní 

poznatky o nejstarším období historie člověka. 

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 vlastnoruč-

ně vyzkoušet. Výstava trvá do 30. října.

Informace: Začátky každého vstupu v měsících 

dubnu až říjnu najdete na webu muzea, sekce Za-

řízení, odkaz Zámek Úsov, otevírací doba. Upozor-

ňujeme návštěvníky na změnu otevírací doby na 

zámku v Úsově. V měsících červenci a srpnu je ote-

vírací doba od 9.00 do 19.30 hodin, poslední vstup 

je v 18.00 hodin.

Prohlídkové okruhy městem 

Procházka ze 13. do 21. století, kde žily 

čarodějnice a Zrození „Malé Vídně“ 

- a Rozhledy z radniční věže 

probíhají v červenci a srpnu od pondělí do 

neděle 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.

Expozice Čarodějnické procesy 

v tzv. Geschaderově domě je v červenci 

a srpnu otevřena denně od 9 do 12 hod. 

a od 13 do 17 hod. Podrobnosti na www.

sumperk. cz v sekci turistické informace.
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Během 7. muzejní noci se letos Pavlínin dvůr stal místem srovnání zábavy našich předků a nás. Na histo-

rii, prezentované na výstavě Pod spolkovým praporem aneb jak se Šumperáci v minulosti bavili, navázala 

vystoupení několika šumperských pěveckých, hudebních, tanečních a sportovních souborů.  

 Foto: M. Stuchlá
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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 - do středy 31. srpna

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

čovně v ulici 17. listopadu vydstavuje své práce fotografk a Grazyna Wojtkówá.
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SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 4. srpna od 14 hodin v KD 

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Pepa Frnka.  Vstupné 40 Kč

Pátek 12. srpna od 14 hodin v KS

Taneční odpoledne

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 18. srpna od 14 hodin v KD 

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 25. srpna od 13.30 hodin v KD

Setkání Městského svazu DIA

Hraje Mirox.   Vstupné 50 Kč

Bližší informace k akcím: V. Schlemmerová, tel.č. 

583 211 766. Plavání kojenců v rodinách pro děti od 

narození do půl roku věku je stále v provozu - infor-

mace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ = Ka-

várnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. 

Mateřské centrum  Babouček  je v červenci uza-
vřeno, v srpnu je otevřeno pouze od 1. do 14.8. Do 
konce srpna probíhá v Kavárničce pro seniory vý-
stava obrazů Jana Jančíka.

Po roce 1850, když se začaly na jejím západním 

konci stavět velké a výstavné paláce, byla nazývána 

Panská, přestože zde stála i řada domů skromnějších. 

Když se v roce 1869 začaly šumperské ulice označo-

vat cedulemi s názvy, byla nazvána ulicí Friedricha 

Schillera. 

Stala se novým centrem města, bylo zde za-

vedeno plynové osvětlení, vozovka byla nejdříve 

štětována, později vydlážděna žulovými kostkami. 

Na začátku 20. století byl postaven na novém ná-

roží Spolkový dům s divadelním sálem a v ulici se  

usídlila i řada institucí a obchodů. Název po velkém 

německém básníkovi vydržel až do okupace, kdy 

byla ulice přejmenována na Adolf Hitler-Strasse. 

Po osvobození byla ulice třídou Rudé armády. Jako  

průjezdná komunikace od údolí Desné směrem na 

Zábřeh a Hanušovice byla nepříjemně rušná. V 60. 

letech byla pro dopravu až k Sadům 1. máje uzavře-

na a byla z ní vyloučena doprava.  

Od roku 1991 je ulice Hlavní třídou a výstavným 

středem města, protože většina domů má nové nebo 

rekonstruované fasády. Roku 2002 byla provedena 

i rekonstrukce vozovky a ulice byla oživena zelení. 

Díky tomu je zde možné strávit v sezoně příjemné 

chvíle odpočinku a na četných předzahrádkách se se-

tkávat se známými a přáteli. Po vybudování nárožního 

domu při ulici Fialově je patrně stavební vývoj této 

části města na čas ukončen. redakce VM v Šumperku

Hlavní třída - pokračování textu z vnitřní strany obálky
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PÍSEŇ O ŠUMPERKU V RAKOUSKÉM SCHÖNBERGU BODOVALA

Naprosto ojedinělé setkání všech evropských míst, jež se nazývají Krásný Vrch, proběhlo začátkem červ-
na v rakouském Schönbergu im Stubaital, který se nachází nedaleko Innsbrucku. Právě do tohoto 

městečka se sjelo čtrnáct výprav ze šesti států Evropy. A nechyběli mezi nimi ani moravští Šumperané.

„Šumperané“ či spíše „Schönbergané“ z Itálie, 

Rakouska, Německa, Belgie a Rumunska se setkáva-

jí každé tři roky a na letošní, v pořadí již čtvrtý, sraz 

pozvali premiérově i delegaci z jediného českého 

Šumperka. Přestože byla počtem druhá nejmenší, 

získala si nakonec největší sympatie. Nikoliv tím, že 

moravské město je ze všech evropských Schönbergů 

suverénně největší co do rozlohy i počtu obyvatel, 

neboť všechny ostatní jich mají kolem tisícovky, ale 

jeho zástupci zabodovali především nejlépe hod-

nocenou písničkou o Krásném Vrchu. Tu do Ra-

kouska přivezl její autor Hynek Pálka, jenž písničku 

o Šumperku musel zazpívat před pěti sty nadšenými 

posluchači. Ti navíc při prezentacích jednotlivých 

„Šumperků“ a následné ochutnávce krajových piv 

ohodnotili hanušovický Šerák nejvyšší možnou 

známkou, čímž Šumperk zanechal mezi ostatními 

„konkurenty“ nesmazatelnou stopu. 

„Ocenění mě samozřejmě velmi potěšilo,“ řekl 

po návratu z rakouského „Šumperka“ Hynek Pál-

ka, který do textu písně, jejíž zkrácená verze se 

začátkem letošního roku objevila i na You Tube, 

zařadil devětadevadesát výrazů vztahujících se 

nějakým způsobem k Šumperku. Zpívá se v ní 

o známých místech, šumperských fenoménech 

a zajímavých akcích. „Já osobně už dál nepůjdu, 

protože všeho moc škodí. Přiznám se však, že by se 

mi docela líbilo, kdyby si jakákoliv kapela či mu-

zikant poskládali sloky dle svého gusta a přitom 

pěli Šumperk, Šumperk, Šumperk! A pan Hrubý, 

taneční mistr, snad ještě vytvoří k písničce šum-

perskou choreografi i, aby šumperské „zviditelně-

ní“ nabylo vrchu,“ podotkl s úsměvem Pálka, je-

hož koníčkem je právě psaní písniček „do šuplíku“. 

Tu o Šumperku z něj nakonec „vytáhl“ a společně 

s herečkou Bohdanou Pavlíkovou a hudebníkem 

Alešem Sekyrou ji natočili. Naposledy, i když v ji-

ném aranžmá, ji mohli posluchači slyšet a s po-

mocí rozdaných textů si ji v plném, nezkráceném 

znění také zpívat během letošní Muzejní noci 

v Pavlínině dvoře - společně s herci šumperského 

divadla. Během prázdnin si ji pak budou moci zá-

jemci po zadání hesla „Šumperk náš“ poslechnout 

v plné verzi a aranžmá opět na You Tube.

Hájit barvy rodného města budou moravští Šum-

perané opět za tři roky, tentokráte v Schönbergu ba-

vorském. „Doufám, že třeba za šest let či později se 

sraz evropských Šumperků uskuteční v našem městě 

a dostojí sloganu, který je sice třeba brát s rezervou, 

ale na druhou stranu svědčí o zdravém patriotismu 

všech, kteří z Krásných Vrchů pocházejí. V překladu 

z němčiny zní asi takto: Nejvíce, čeho může člověk ve 

svém životě dosáhnout, je - pocházet ze Schönberga, 

tedy Šumperka,“ dodal závěrem autor písně. -zk-

Poznámka na závěr: Na setkání evropských Schön-

bergů zamířili také mladí lidé a studenti středních 

a vysokých škol, kteří mezi sebou změřili síly v nejrůz-

nějších sportovních či vědomostních soutěžích. 

Písničku o Krásném Vrchu přivezl do Rakouska její 

autor Hynek Pálka. Ocenění připomíná tabulka 

v pivnici U Švábů.  Foto: -zk-
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HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 2. část 3D   3D
Úterý 26. července v 17.00 a ve 20.00 hodin, středa 27. července jen v 17.00 hodin, sobota 30. a neděle 

31. července jen v 19.30 hodin
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

KINO OKO

Pokračování jednoho z nejúspěšnějších dětských animovaných fi lmů všech dob Auta hraje šumperské 

kino Oko v srpnu hned několikrát.
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O 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 nej-

úspěšnějších 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 Brontëo-

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

STROM ŽIVOTA

Pondělí 1., úterý 2. a středa 3. srpna jen v 19.30 hodin
USA, 2011, 138 minut, drama, fantasy, od 12 let, titulky, digitální projekce

Film sleduje život dvanáctiletého Jacka, jednoho ze tří synů průměrné rodiny, která žije na americ-

kém středozápadu v 50. letech minulého století. Jack, který prožil krásné a bezstarostné dětství, za-

číná dospívat a zjišťuje, že život není jen krásný, ale i plný voleb a vnitřních bojů… Vítězný snímek 

letošního MFF v Cannes je poctou životu, přírodě a světu kolem nás a je aktuální dnes stejně jako 

před více než půl stoletím. V hlavních rolích hrají Brad Pitt a Jessica Chastainová, režie Terrence 

Malick.  Vstupné 80 Kč, členové FK 75 Kč

CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER 3D  3D
Čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6., neděle 7., pondělí 8. a úterý 9. srpna jen v 19.30 hodin
USA, 2011, 120 minut, komiks, mládeži přístupný, české znění

Děj fi lmu, inspirovaného slavným komiksem, je zasazen do období 2. světové války. Průměrný dob-

rovolník Steve Rogers se přihlásí do přísně tajného armádního programu, díky němuž se z něho 

stane supervoják s nadlidskou silou, nadčlověk, který bojuje za právo, spravedlnost a Bílý dům… 

Očekávaný fi lmový hit letošního léta. V hlavní roli Chris Evans, režie Joe Johnston.  

 Vstupné 130 Kč

ZVUK HLUKU  Artvečer - Filmový klub - Ozvěny Febiofestu

Středa 10. srpna jen v 19.30 hodin
Švédsko, Francie, 2010, 102 minuty, od 12 let, titulky, digitální projekce

Hudba může opravdu měnit životy lidí… Policista Amadeus pochází z hudebně nadané rodiny, ale 

ironií osudu je pro něj hudba tím největším trestem. Tento nevysvětlitelný odpor k hudbě nabývá 

své absurdnosti ve chvíli, když se Amadeus dostává na stopu skupinky hudebních teroristů, která se 

rozhodla ovládnout veřejný prostor akustickými útoky… Snímek získal Cenu mladé kritiky na MFF 

v Cannes 2010.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

AUTA 2  Hrajeme pro děti

Čtvrtek 11. a pátek 12. srpna jen v 10.00 hodin dopoledne, sobota 13., neděle 14., pondělí 15., úterý 

16. a středa 17. srpna jen v 15.00 hodin 

USA, 2011, 103 minuty, rodinný animovaný fi lm v českém znění, digitální projekce

Pokračování jedné z nejúspěšnějších animovaných komedií všech dob tentokrát dvojrozměrně, ni-

koliv ve formátu 3D.  Vstupné 90 Kč
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OVe čtvrtek 11.8. v 10.00 hodin je vstupné pro děti 60 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, 

s.r.o., Šumperk.

ŠMOULOVÉ 3D  Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 11., pátek 12., sobota 13., neděle 14., pondělí 15., úterý 16. a středa 17. srpna jen v 17.00 ho-
din
USA, Belgie, 2011, 109 minut, rodinná dobrodružná komedie v českém znění

Připravte se na modrý nálet ! Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí v dobách středověku, 

které se omylem přenesou do současného New Yorku. Jejich snahu vrátit se zpátky domů samozřejmě 

komplikuje mocný čaroděj Gargamel, aby je využil pro svoje nekalé plány… Kombinovaný hraný 

a animovaný fi lm.  Vstupné 165 Kč, 20. a 21.8. 160 Kč

ZROZENÍ PLANETY OPIC

Čtvrtek 11., pátek 12., sobota 13., neděle 14., pondělí 15. a úterý 16. srpna jen v 19.00 hodin
USA, 2011, 100 minut, sci-fi , od 12 let, titulky, digitální projekce

Děj fi lmu je zasazený do současného San Francisca, kde se mladý vědec snaží najít lék na Alzheime-

rovu chorobu. Jeho experimentování na šimpanzovi jménem Caesar však vyústí v nadměrný vývoj 

inteligence u opic… Nejedná se o remake původní Planety opic, ale o samostatný příběh. Na rozdíl 

od předchozích fi lmových zpracování, kde byly použity kostýmy a masky, zde jsou opice vytvořeny 

digitálně pomocí technologie CGI, Weta Digital (společnost na vizuální efekty, která získala už pět 

Oscarů, mimo jiné za Pány prstenů a naposledy za Avatara). V hlavní roli James Franco (127 hodin). 

 Vstupné 85 Kč

Strom života, vítězný fi lm letošního MFF v Cannes, je poctou životu, přírodě a světu kolem nás. V hlavní 

roli se představí Brad Pitt.
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JMENUJI SE OLIVER TATE  Artvečer - Filmový klub

Středa 17. srpna jen v 19.00 hodin
Velká Británie, USA, 2010, 97 minut, od 12 let, titulky, digitální projekce

Patnáctiletý Oliver Tate má dva cíle: zachránit manželství svých rodičů a přijít o panictví před svými 

patnáctými narozeninami… Snímek natočený podle slavné knižní předlohy Joea Dunthornea je ne-

konvenčním a podmanivým příběhem o dospívání a navazuje na nejlepší tradici britských komedií, 

které jsou a nejsou k smíchu. Režie Richard Ayoade.  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

ZKAŽENÁ ÚČA

Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20. a neděle 21. srpna jen v 18.00 hodin
USA, 2011, 92 minuty, komedie, od 12 let, titulky, digitální projekce

Cameron Diazová v hlavní roli hrubozrnné komedie o učitelce, která je sprostá, zlá, pije a bere drogy 

a dělá všechno pro to, aby mohla kariéru učitelky opustit. Její bizarní plány a jejich bláznivé následky 

šokují nejenom  její studenty a spolupracovníky, ale dokonce i ji samotnou…  Vstupné 80 Kč

BARBAR CONAN 3D   3D
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20., neděle 21. srpna jen ve 20.00 hodin, pondělí 22., úterý 23. a středa 

24. srpna jen v 18.00 hodin
USA, 2011, 110 minut, akční, fantasy, od 12 let, titulky

Udatný a nepřemožitelný Barbar Conan znovu ožívá v remaku dnes již kultovního fantasy fi lmu na-

točeného v roce 1982,  který odstartoval hvězdnou kariéru Arnolda Schwarzeneggera. Příběh o ne-

přemožitelném bojovníkovi, který byl po vyvraždění jeho rodné vesnice v dětství uvržen do otroctví. 

Po propuštění na svobodu se už jako dospělý muž, vycvičený pro gladiátorské zápasy, vydává na cestu 

pomsty… V hlavní roli Jason Momoa.  Vstupné 130 Kč

V komedii Zkažená úča hraje hlavní roli učitelky, která je sprostá, zlá, pije a bere drogy a dělá všechno 

pro to, aby mohla kariéru učitelky opustit, Cameron Diazová.
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Pondělí 22. a úterý 23. srpna jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, Polsko 2010, 133 minuty, válečný, od 12 let, titulky

Útěk byl teprve začátek… Dramatický dobrodružný příběh založený na skutečné události z roku 1940 

popisuje útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Silný příběh o lidské vůli a touze po 

svobodě natočil Peter Weir. V hlavních rolích Collin Farrell a Ed Harris. 

 Vstupné 75 Kč, pro členy FK 70 Kč

ZBYTEČNÁ KRUTOST  Artvečer - Filmový klub

Středa 24. srpna jen ve 20.00 hodin
Čína, 2009, 95 minut, od 15 let, titulky

Film Zbytečná krutost aneb Žena, zbraň a obchod s nudlemi je čínským remakem stejnojmenného 

fi lmu bratří Coenů. Kriminální drama s komickými prvky o podváděném manželovi, který plánuje 

vraždu své nevěrné manželky a jejího milence a najme si na to profesionála, je tentokrát zasazeno do 

středověku, do ušmudlané nudlárny v provincii Šan-si, kde nic neroste a kde je těžké vykopat i hrob… 

Režie Zhang Yimou.  Vstupné 75 Kč, pro členy FK 70 Kč

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 2. část 3D 3D
Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. srpna jen v 10.00 hodin dopoledne
Velká Británie, USA, 2011, 130 minut, fantasy, české znění

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

Rupert Grint, Ralph Fiennes a další.  Vstupné 130 Kč

ŠMOULOVÉ  Hrajeme pro děti

Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27., neděle 28., pondělí 29., úterý 30. a středa 31. srpna jen v 15.30 ho-
din

Druhou část fi lmu Harry Potter a relikvie smrti uvádí kino Oko v 3D formátu.
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O USA, Belgie, 2011, 109 minut, rodinná dobrodružná komedie v českém znění

Připravte se na modrý nálet! Kombinovaný hraný a animovaný fi lm tentokrát dvojrozměrně, nikoliv 

ve 3D.  Vstupné 90 Kč

Ve středu 31.8. v 15.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro děti ve věku do 12 let je 

70 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

MUŽI V NADĚJI

Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27., neděle 28., pondělí 29., úterý 30., středa 31. srpna, čtvrtek 1., pátek 2., 

sobota 3. a neděle 4. září jen v 17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 5., úterý 6. a středa 7. září jen ve 20.00 
hodin
ČR, 2011, Komedie 100 minut, mládeži přístupný, digitální projekce

Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf  je o tom, že ano, i ve 

svých šedesáti letech přesvědčen a o to víc nechápe naivitu svého nesnesitelně slušného a věrného zeťe 

Ondřeje. A tak se rozhodne v zájmu záchrany jeho skomírajícího manželství Ondřeje trochu „převy-

chovat“… Komedie režiséra, scénáristy a producenta Jiřího Vejdělka, jehož snímek Ženy v pokuše-

ní lámal rekordy v návštěvnosti kin vloni, je tedy tentokrát věnována mužům. Nabízí podobný žánr 

a hvězdné herecké obsazení : Bolek Polívka, Ondřej Macháček, Petra Hřebíčková, Simona Stašová, Eva 

Kerekésová.  Vstupné 110 Kč, od 1.9. 100 Kč 

Připravujeme na září: Harry Potter a relikvie smrti - 2. část 3D, Kovbojové a vetřelci, Obhájce, Saxána 

a Lexikon kouzel, Děvínský masakr, Super 8, Muži v naději 

Filmový klub: Generace Singles

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.

Kino Oko nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů i projekci 

reklamních videoklipů. V případě zájmu vám zprostředkujeme výrobu diapozitivů i klipů. 

Větší obraz, vyšší kvalita a dobré ozvučení! Bližší informace na telefonu 583 212 000.

Průměrná měsíční návštěva kina je 6000 diváků. 

Cena za diapozitiv/10 s/3000 Kč, za videoklip/30 s/5000 Kč měsíčně.

KINO OKO PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU UVADĚČKU. ZÁJEMKYNĚ SE MOHOU HLÁ-
SIT PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU - kinosumperk@seznam.cz. Uveďte, prosím, své jméno, věk, 
nejnižší dosažené vzdělání a telefonní číslo. Vhodné pro mladší důchodkyně ve věku do 62 let. Jedná 
se o pracovní poměr na dohodu o pracovní činnosti, úvazek 0,5. 






