
Společenský měsíčník města Šumperka      53. ročník



Kulturní život, společenský měsíčník města Šumperka. 
Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, 
IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová. Redakční 
rada: předseda - Mgr. Hana Nováková, MgA. Kamil Navrátil, 
PaedDr. Zdeněk Doubravský, Mgr. M. Berková, J. Pavlíček, 
V. Zetochová, Mgr. Z. Daňková, O. Polák. Adresa redak-
ce a předplatného: Sudkov 20, 788 21 Sudkov, tel./fax.:  
583 437 352. Cena: 12 Kč. Roční předplatné pro mimošum-
perské odběratele 264 Kč, pro šumperské 132 Kč, včetně poš-
tovného. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní 
správou pošt v Ostravě, čj. 2596/92-P/1 ze dne 16. 11. 1992. 
Grafické zpracování: FTV - production, tiskárna: TG TISK 
Lanškroun s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 16464. Vychází 
vždy k 27. dni v měsíci.

OBSAH ČÍSLA

Do nového století s novou radnicí  ..........................  1

Druhý zářijový víkend: výstava, nová publikace, 

památky a dvoje kulatiny  ..........................................  3

Archiv zve na výstavu přibližující osobnost 

Franze Harrera a jeho význam 

pro město Šumperk  ...................................................  6

K Šumperským proměnám: Domy č. 11 a 13 

na Neutorgasse, dnešní Lužickosrbské ulici  ...........  8

Církevní rok v hudbě opět startuje  .......................  11

Letmé nahlédnutí do sborníku o šumperském 

sportování: Sportovní gymnastika po roce 1945  ...  12

Šumperk má svoji Dlažební kostku  .......................  13

Klasika Viva nabídne varhanistku Ivu Slancovou ...  14

Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku: 

Josef Pavlíček  ............................................................  15

Galerie J. Jílka ............................................................  16

Dům kultury .............................................................  17

V Šumperku zahraje Olympic, zřejmě naposledy  ...  20

Divadlo ......................................................................  21

První večerní premiérou 

bude Kočka na rozpálené plechové střeše  ............  22

Činoherní divadlo v Šumperku slaví „šedesátku“  ...  23

Městská knihovna  ....................................................  25

Kanadu a Aljašku přiblíží výstava i beseda  ..........  26

Vlastivědné muzeum  ..............................................  26

Výstava mapuje vývoj městské památkové zóny ...  30

Společenské středisko Sever  ...................................  30

Vila Doris  ..................................................................  31

Kino Oko  ..................................................................  32

Obchodní akademie v Šumperku

Autorka obálky: Zdeňka Rambousková, 

www.rambouskova.com

Budova gymnázia císaře F. Josefa z konce 19. století. 

 Fotoarchiv VM v Šumperku

Budova dnešní Obchodní akademie v Šumperku 

byla postavena jako německé gymnázium v letech 

1895-1897 podle projektu vídeňských architektů 

bratří Drexlerových. Historizující stavba měla být 

dominantou nového bulváru, vedoucího od budovy 

nádraží k městu. K podtržení významu a poslání stavby 

použili architekti nejen hmotově výrazné členění, ale 

i bohatou sochařskou výzdobu se sochami Homéra 

a Pallas Athény v nikách bočních rizalitů a sochou 

Moravie na střední atice hlavního průčelí. V interiéru 

je  reprezentativní velkoryse řešené schodiště a honosná 

aula. Stavbu realizovali šumperští stavitelé H. Popp 

a F. Hloch, interiéry J. Prosinger. Po roce 1945 se stala 

budova sídlem Obchodní akademie a této škole slouží 

dodnes.  redakce VM v Šumperku

Nynější Obchodní akademie v Šumperku na nám. 

Svobody.  Foto: J. Mašek
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DO NOVÉHO STOLETÍ S NOVOU RADNICÍ

S odcházejícím 19. stoletím se začalo městské 

zastupitelstvo vážně zabývat otázkou výstavby 

nové radniční budovy. Adaptační práce z roku 

1865 byly nedostatečné a budova již nevyho-

vovala potřebám moderní správy města. Proto 

bylo navrženo starou radnici zbourat a na jejím 

místě vystavět novou.

V roce 1899 rozhodlo vedení města, že 

vypíše soutěž na projekt nové radnice a první 

tři nejlepší návrhy odmění cenami. Zastánci 

modernizace staré radniční budovy mezi 

zastupiteli města pravděpodobně argumen-

tovali vysokými náklady na demoliční práce 

a výstavbu nového objektu, neboť šumperský 

rodák, architekt Karl Benirschke, byl pověřen 

vypracováním návrhu na renovaci stávající 

radnice. Zvažování kladů a záporů moderni-

zace objektu na straně jedné a výstavby nové 

radnice na straně druhé bylo pravděpodobně 

příčinou několikaleté prodlevy po uvedeném 

rozhodnutí vedení města z roku 1899.

„Věci se daly do pohybu“ až v roce 1907. 9. dub-

na byl utvořen výbor pro výstavbu radnice, 

do jejíhož čela byl postaven jako reprezentant 

města místostarosta Gustav Oberleithner. Po 

několika zasedáních předložil výbor již 23. dub-

na zastupitelům požadavky na architektonické 

zpracování návrhu nové radnice. 22. října 1907 

jednalo vedení města o maximální výši nákladů 

na vybudování novostavby. Nakonec byla schvá-

lena částka 300 000 korun, která byla vložena 

do požadavků pro soutěžní návrhy. V roce 1908 

začalo stěhování jednotlivých úřadů ze staré rad-

nice, a tak již 29. ledna 1909 mohlo dojít k jed-

nání o demolici staré budovy a vypsání veřejné 

soutěže na architektonické zpracování návrhu 

budovy nové.

Architekt Georg Berger.  

 Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku

Architekt Ludvig Schöne.  

 Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku
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svěřeny stavebnímu podniku Karla Felzmanna 

a následující den bylo uspořádáno slavnostní 

rozloučení se starou radnicí, která sloužila mno-

ha generacím a byla místem, kde se tvořila pod-

statná část historie města. Podle dobového tisku 

bylo loučení dojemné, provázené mnohými díky 

a písněmi. 8. března byl z radniční budovy vyňat 

první kámen a o pět dní později byla snesena 

báň věže a postupně odstraňováno zdivo věže 

a následně zdi budovy. Demoliční práce byly 

ukončeny na sklonku května.

20. květen 1909 byl nejzazším termínem podání 

soutěžních architektonických návrhů na výstavbu 

nové radnice. Pro první tři nejlepší byly připraveny 

ceny ve výši 1 200, 800 a 500 korun. 33 soutěžních 

prací posuzovala porota ve složení: místostarosta 

Gustav Oberleithner jako její předseda, okresní 

hejtman Franz Karger, starosta města Dr. Viktor 

Woelhelm, profesoři Vysoké školy technické ve 

Vídni Max von Ferstel a Leopold Simony, cís. král. 

hlavní inženýr Robert Eder, ředitel spořitelny Jo-

sef Wenzel, stavitel Franz Riess, městský architekt 

Ernst Baier a stavitel Ernst Ullrich.

První cenu získal projekt se soutěžním náz-

vem „Wahrzeichen“ architektů Karla Badstiebera 

a Eduarda Th umba, druhou cenou byl odměněn 

projekt označený „An der Th ess“ a třetí cenou pro-

jekt „Städtebau“. Komise vyslovila uznání dalším 

třem projektům. 18. června posoudila městská 

rada komisí vybrané návrhy, ale k jí stanovenému 

pořadí nepřihlédla. K realizaci nového sídla 

městské správy vybrala návrh až z pátého místa 

s názvem „Vivant sequentes“ architektů Georga 

Bergera a Ludviga Schöneho s odůvodněním, 

že vítězný návrh překročil stanovené náklady. 

Výběrová komise předtím Bergerově a Schöneho 

práci vytýkala, že postrádá uměleckou výlučnost 

a že hlavní architektonický motiv štítu silně 

připomíná radnici ve městě Ptuj, kterou projek-

toval jeden z členů poroty Max von Ferstel.

Za upřednostněním Bergerova a Schöneho 

návrhu představiteli města zřejmě stály fi nanční 

zájmy šumperských komunálních politiků 

a podnikatelů, neboť Georg Berger byl po 

příchodu z Vídně dočasně usazen v Šumperku 

a s mnohými zastupiteli se dobře znal. Výběrové 

řízení tak zavání zmanipulováním. Na jednání 

vedení města bylo konstatováno, že v případě 

Bergerova a Schöneho návrhu jde o promyšlený 

projekt počítající s maximálními náklady na 

výstavbu radnice ve výši 250 000 korun a bylo 

navrženo ho realizovat.

10. srpna 1909 schválili zastupitelé města:

1. na výstavbu nové radniční budovy uvolnit 

z rozpočtu města 250 000 až 270 000 korun zahr-

nujících i honoráře architektů a vícepráce.

2. realizovat projekt architektů Georga Bergera 

a Ludwiga Schöneho.

3. situovat novou budovu 12 metrů od vrch-

ní fronty domů na náměstí a od „pravé strany“ 

náměstí 17 metrů.

K položení základního kamene došlo 17. ledna 

1910. Od toho dne probíhaly práce na výstavbě 

nové radnice, která byla 9. září 1911 slavnostně 

otevřena. Zdeněk Doubravský

Návrh šumperské radnice architektů Bergera 

a Schöneho z roku 1909.  

 Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku

Počátek výstavby nové radnice, jaro 1910.  

 Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku
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Ve znamení historie a šumperských památek se 

ponese druhý zářijový víkend v Šumperku. V rám-

ci Dnů evropského dědictví si budou moci zájemci 

nejen zdarma prohlédnout místní pamětihodnosti 

a muzejní výstavy, ale čeká je i „oslava“ hned dvou 

významných kulatin. Téměř na den přesně před sto 

lety byla totiž otevřena budova radnice na dnešním 

náměstí Míru, kterou město nechalo postavit pod-

le projektu architektů Georga Bergera a Ludwiga 

Schöneho. Významné výročí již připomněla vydá-

ní medaile ke 100. výročí znovupostavení radnice 

a v limitované edici speciálně vyrobené turistické 

známky, na sobotu 10. září je pak přichystáno hned 

několik akcí, vztahujících se k této události. Ze-

jména ti mimošumperští se na ně mohou dopravit 

některým z historických vlaků, jež budou druhou 

zářijovou sobotu jezdit mezi Zábřehem a Sobotí-

nem u příležitosti stého čtyřicátého výročí zahájení 

osobní dopravy na této trati. České dráhy na tento 

den připravily bohatý program v šumperské a ze-

jména v sobotínské železniční stanici.

Památky se otevřou zdarma

Na sobotu 10. září letos připadají Dny evrop-

ského dědictví. V jejich rámci se v celé republice 

i v Šumperku zpřístupní návštěvníkům památky 

zdarma. Otevřeny budou mezi devátou ranní a pá-

tou odpolední a provádět nimi budou zájemce zku-

šení odborní průvodci.

V Šumperku se mohou lidé podívat do barok-

ního kostela sv. Barbory v Jiráskových sadech, 

známého malířskou výzdobou Ignáce Oderlitzké-

ho. Z dílny tohoto uničovského malíře pocházejí 

i nádherné zrestaurované nástropní malby v raně 

barokním farním kostele sv. Jana Křtitele. Lidem 

se zdarma otevře rovněž raně barokní kostel Zvěs-

tování Panny Marie s gotickým jádrem. V 15 ho-

din zde navíc vystoupí Komorní smyčcový orchestr 

místní Základní umělecké školy. 

Z klášterního kostela mohou zájemci zamířit do 

protějšího pozdně barokního měšťanského tzv. Ge-

schaderova domu v Kladské ulici, v němž žila 

mimo jiné rodina Jindřicha Peschkeho, která patří 

k nejtragičtějším obětem čarodějnických procesů 

v 17. století. Právě ve sklepích tohoto tzv. Evrop-

ského domu setkávání se nachází netradičně pojatá 

expozice, jež čarodějnické procesy na Šumpersku 

i atmosféru inkvizicí postiženého města přibližuje. 

Druhou zářijovou sobotu se přitom vstupné do ex-

pozice neplatí.

Svou velikostí a zejména slavnou historií ohromí 

návštěvníky někdejší žerotínský zámek, tzv. Záme-

ček, jenž mimo jiné hostil i sjezd moravských stavů 

a stavů slezských knížectví v roce 1490. Ti, kteří 

zatouží po pohledu na město z ptačí perspektivy, 

mohou zdarma vystoupat na věž radnice, odkud 

je krásný výhled nejen na samotný Šumperk, ale 

i na okolí. Na radnici čeká návštěvníky navíc bo-

hatý program ke stému výročí znovupostavení této 

budovy.

Své brány otevře zájemcům také Státní okresní 

archiv na konci ulice Bří Čapků, který u této pří-

ležitosti nabídne kromě zpřístupněných depozitářů 

s uloženými dokumenty i výstavu nazvanou „Franz 

Harrer – šumperský muzejník a archivář“, její část 

přitom bude věnována 100. výročí zahájení provo-

zu nové radnice, otevřené 9. září roku 1911. 

Vlastivědné muzeum, které sídlí v tzv. Pavlí-

nině dvoře, bude v sobotu 11. září lákat veřejnost 

na prohlídku stálé expozice a na zajímavé výstavy. 

Ve výstavní síni se mohou zájemci v tento den na-

Historii židovského hřbitova přiblíží krenišovský 

rodák Gerhard Wanitschek, který jako amatér-

ský historik pátrá po zdejších obětech holocaustu 

a jenž osobně „zachránil“ některé z židovských 

hrobů.  Foto: archiv
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spolků v Šumperku téměř před sto lety, o dva týdny 

déle trvá v Hollarově galerii výstava „Když se hou-

by stanou vášní“ a v Galerii Šumperska a přilehlé 

Galerii mladých budou moci návštěvníci zhlédnout 

nově otevřené výstavy „Starý Šumperk“ a „100 let 

šumperské radnice“.

Své dveře otevře v rámci Dnů evropského dě-

dictví zdarma také Muzeum silnic, jež se nachází 

v nedalekých Vikýřovicích a v němž je k vidění stá-

lá expozice „Via est Vita – Silnice je život“. A zcela 

mimořádně se budou moci lidé letos podívat také 

na šumperský židovský hřbitov. Jeho historii při-

blíží krenišovský rodák Gerhard Wanitschek, který 

jako amatérský historik pátrá po zdejších obětech 

holocaustu a jenž osobně „zachránil“ některé z ži-

dovských hrobů, a také historik Drahomír Polách. 

Židovský hřbitov si mohou zájemci prohlédnout 

v neděli 11. září v době od 9 do 17 hodin.

Znovupostavení radnice připomenou 
přednášky, výstava, medaile 
i turistická známka

Ve druhé polovině 19. století se městská správa 

v Šumperku značně rozrostla, a přestože byla v roce 

1865 tehdejší budova radnice adaptována, postu-

pem času přestávala dostačovat. V roce 1899 tak 

rozhodlo vedení města, že vypíše soutěž na projekt 

nové radnice. „Věci se ovšem daly do pohybu“ až 

v roce 1907, kdy vznikl výbor pro výstavbu radni-

ce, jenž formuloval požadavky na architektonické 

zpracování návrhu nové budovy. V roce 1908 za-

čalo stěhování jednotlivých úřadů ze staré radnice, 

o rok později v březnu odstartovala její demolice 

a v srpnu schválili zastupitelé města, že se bude 

realizovat projekt architektů Georga Bergera a Lud-

wiga Schöneho, jenž předpokládal náklady na vý-

stavbu mezi dvě stě padesáti až dvě stě sedmdesáti 

tisíci korunami. K položení základního kamene pak 

došlo 17. ledna 1910 a 9. září 1911 byla nová budova 

slavnostně otevřena.

Ohlédnutí za sto lety života nové šumperské rad-

nice nabídne výstava nazvaná „100. výročí radnice 

v Šumperku“, jež bude k vidění v prvním patře této 

stoleté budovy. Vernisáž výstavy je naplánována na 

desátou dopolední. Ještě před tím „odstartují“ v de-

vět hodin prohlídky radnice s průvodcem a výstupy 

na radniční věž, které skončí úderem páté odpoled-

ní, a také slavnostní fanfáry z balkonu radnice, jež 

se v deset dopoledne odehrají v režii místního žes-

ťového tria Th e Flash Brass. To vystoupí i na závěr 

vernisáže, na nějž naváže křest medaile vydané ke 

stému výročí znovupostavení radnice, kterou si zde 

budou moci lidé hned koupit. Pro zájemce bude 

připraveno i pamětní razítko k otisknutí. S historií 

radniční budovy pak zájemce seznámí Drahomír 

Polách – jeho přednášky začínají v 11 a ve 14 ho-

din.

Zatímco předloni vyšla medaile ke 100. výročí 

zbourání radnice, letos spatřila „světlo světa“ její 

mladší sestra. Autorem medaile ke 100. výročí zno-

vupostavení radnice je zlatník Jiří Tománek ze Zla-

tých Hor. V leštěné mosazi přijde na padesát korun, 

v patinovaném tombaku pak na dvacetikorunu. 

Kromě medaile si mohou zájemci koupit i turis-

tickou známku speciálně vyrobenou v limitované 

edici k tomuto výročí. Prodává se za třicet korun 

hned na několika místech – u průvodců na jejich 

stanovišti v suterénu radnice,v informacích v příze-

mí radnice, v expozici Čarodějnické procesy a také 

Šumperská radnice před zbouráním, počátek 

20. století. 

 Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku
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v místním muzeu. 

Historické budovy přiblíží výstava 
i fotografi cká publikace

Vývoj dnešní šumperské památkové zóny a při-

lehlé části při západním vstupu do města přiblíží 

výstava nesoucí název „Starý Šumperk“. Zahájena 

bude v Galerii Šumperska v místním muzeu v pá-

tek 9. září v 17 hodin a potrvá až do 15. ledna. 

Galerie mladých pak bude hostit výstavu „100 let 

šumperské radnice“.

„Lidé se zde ve zkratce seznámí s historií měst-

ské správy, která měla do výstavby nové radnice své 

sídlo ve staré radniční budově. Kresby, fotografi e 

a informační texty představí dlouhou historii sta-

ré radnice, přiblíží její stav na počátku 20. století 

a uvádějí důvody, proč musela být nakonec až do 

základů zbořena,“ vysvětluje autor výstavy Zdeněk 

Doubravský. Chybět podle něj nebudou ani docho-

vané soutěžní návrhy nejúspěšnějších projektů na 

stavbu nové radnice. „Návštěvník tak bude moci 

porovnat vítězný návrh doporučený komisí odbor-

níků s návrhem, který z pátého místa schválilo ve-

dení města k realizaci,“ podotýká historik a dodává, 

že „první dámu“ Šumperka v prvních desetiletích 

existence představí snímky z výstavby nové budovy 

a jejího slavnostního otevření, nejstarší černobílé 

a kolorované pohlednice i dobové fotografi e jejích 

interiérů. 

Galerie Šumperska bude od 9. září patřit výsta-

vě „Starý Šumperk“. „Budou se zde prezentovat 

skupiny staveb ve vývoji doloženém historickými 

vyobrazeními, uměleckými díly, historickými fo-

tografi emi, plány a doklady o památkové péči,“ 

zdůrazňuje její autorka Milena Filipová a připomí-

ná, že městská památková zóna byla v Šumperku 

vyhlášena v roce 1992. „Památkovou zónu předsta-

vuje v Šumperku střed města s radnicí, hradbami 

a přilehlými ulicemi pod nimi, ulicí Gen. Svobody 

až k ulici Kašparově, Kozinovou ulicí s Jiráskovými 

sady a Hlavní třídou až k ulici Fialově,“ objasňuje 

Filipová. Za více než dvacet let se historický střed 

města podle ní změnil díky cílené snaze k nepozná-

ní. Šumperk využil pro obnovu středu města nejen 

své fi nanční prostředky, ale také dotace z programů 

Ministerstva kultury či pomoci šumperských ro-

dáků z Bad Hersfeldu. „Výstava se vrací prezentací 

starých fotografi í a pohlednic až do 19. století, do 

období, kdy se Šumperku pro jeho výstavnost ří-

kalo Malá Vídeň, a pokračuje až do doby nedávné. 

Vedle fotografi í bude ke zhlédnutí i část výtvarné 

sbírky muzea, která se tématicky týká vyobrazení 

města, a také fi lm o obnově památek v Šumperku 

z devadesátých let 19. století,“ láká na výstavu histo-

rička a dodává, že součástí vernisáže bude slavnost-

ní křest publikace „Šumperk ve fotografi ích Josefa 

Pavlíčka“.

Fotograf Josef Pavlíček zachycuje pohled na 

Šumperk, na jeho jednotlivé části, ulice i významné 

stavby, zajímavé šumperské vily, včetně jejich archi-

tektonických detailů, na více než dvou stech barev-

ných snímcích. Ty doprovází fundovaný text Mileny 

Filipové, který seznamuje s historií jednotlivých 

domů a památek s důrazem na jejich původ a archi-

tekturu. Nová kniha „Šumperk ve fotografi ích Josefa 

Pavlíčka“ má více než sto šedesát stran a je opatřena 

v příloze německým a anglickým překladem. Její au-

tor přitom letos slaví neuvěřitelné pětaosmdesátiny.

„Pan Pavlíček dodal tolik kvalitních a zajímavých 

fotografi í, že příprava knihy a následné grafi cké 

zpracování byla pro mě zajímavá a pěkná práce,“ 

Přebal nové knihy „Šumperk ve fotografi ích Josefa 

Pavlíčka“.
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ARCHIV ZVE NA VÝSTAVU PŘIBLIŽUJÍCÍ OSOBNOST 
FRANZE HARRERA A JEHO VÝZNAM PRO MĚSTO ŠUMPERK
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Výstava odhalí všestrannou osobnost Franze 

Harrera narozeného 17.5. 1869 v Šumperku, od 

jehož úmrtí v německém Weisenburgu uplyne 

letos 16. září šedesát let. Bude představen nejen 

jako archivář a muzejník, ale bude též připome-

nut v jeho původním povolání, v roli ředitele 

proslulé tkalcovny fi rmy Siegl. Rovněž jako his-

torik publikující v regionálním dobovém tisku, 

také jako autor knihy „Dějiny města Šumperka“ 

a v neposlední řadě jako člen zastupitelstva a rady 

města Mährisch Schönberg - tehdejšího Šumper-

ka, od roku 1939 čestný občan našeho města. 

říká vydavatel Pavel Ševčík ze štítecké Veduty. Vzá-

pětí podotýká, že kniha obsahuje přílohu nazvanou 

„Josef Pavlíček fotograf“, jež na čtyřiceti černobílých 

fotografi ích představuje jeho rannou uměleckou 

tvorbu s doprovodným textem Ctirada Medlíka 

z roku 1971. Zajímavá publikace se začne prodávat 

koncem srpna ve všech knihkupectvích v Šumperku 

a k dostání bude i v Regionálním a městském infor-

mačním centru v místním muzeu. Slavnostní křest 

spojený s autogramiádou přitom proběhne v pátek 

9. září na závěr vernisáže výstavy Starý Šumperk 

v Galerii Šumperska.

 

Železnice slaví sto čtyřicet let

1. října 1871 se slavnostně otevřela trať mezi 

Zábřehem a Sobotínem pro veřejnou dopravu. 

Hlavní zásluhu na tom nesli bratři Kleinové, 

kteří v Sobotíně vlastnili železárny. V počátcích 

zde jezdily dva páry smíšených vlaků denně, po 

vybudování tratě do Koutů na Desnou přibyl i je-

den pár vlaků do losinských lázní. Sté čtyřicáté 

narozeniny jsou samozřejmě příležitostí k nále-

žité oslavě. České dráhy proto nabídnou v sobotu 

10. září lidem zajímavý program.

Ten odstartuje odjezd parní lokomotivy 

v 7:48 ze Zábřehu do Šumperka a poté v 8:24 

do Sobotína a zpět. Ti, kteří odjezd nestihnou, 

mohou vyjet ze Šumperka směrem na Sobotín 

opět v 9:00, 11:15, 13:05 a 15:05 hodin. Mezi 

Šumperkem a Zábřehem bude jezdit také his-

torický motorový vlak Jaroslav Březina expres, 

ze Šumperka bude vyjíždět v 7:44, 9:48, 11:412, 

13.24 a 16:04 hodin. „V železničních stanicích 

Zábřeh na Moravě, Šumperk, Sobotín a také 

u doprovodu vlaku mohou lidé získat otisk 

pamětního razítka,“ upřesňuje Petr Viktorin 

z Českých drah. Současně připomíná, že na 

šumperském nádraží bude v sobotu od 8.30 do 

11.30 hodin hrát Teens Jazz Band, v Sobotíně 

je pak program nejbohatší – počínaje ukázkou 

doplňování vody do parní lokomotivy přes 

slavnostní předání mýtnice Olomouckému 

kraji, leteckou exhibici, let horkovzdušného 

balonu, výstavu vojenské a historické techni-

ky a vystoupení žáků ZŠ a MŠ Údolí Desné až 

po svezení se na modelu parního vlaku Sičo-

vy drobné železnice a hudební vystoupení Old 

Time Jazzbandu a skupin VLK a Mirsky Band.

 Z. Kvapilová

V rámci tzv. Dnů evropského dědictví se každoročně v měsíci září i v našem městě otevírají nejšir-
ší veřejnosti brány památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou běžně zčásti nebo 

zcela nepřístupné. Státní okresní archiv v Šumperku nabídne návštěvníkům v sobotu 10. září kromě 
možnosti navštívit archiv netradičním způsobem, tedy vstoupit do jinak veřejnosti nepřístupných de-
pozitářů, a získat tak představu o charakteru uložených archiválií, či samotné historii šumperského 
archivu, také zahájení výstavy věnované významnému předválečnému historikovi Franzi Harrerovi. 

V roce 2009 připravily pracovnice archivu pro 

veřejnost výstavu nazvanou „Nově zrestaurované 

listiny okresního archivu“.  Foto: archiv
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AJako archivář bude prezentován ukázkami roz-

manitých dokumentů, které za svého života v Šum-

perku získal. Shromažďoval je současně s muzejními 

předměty, protože v době jeho působení ještě nedo-

šlo k rozdělení instituce archivu a muzea.

Na dokreslení aktivit F. Harrera na poli muzej-

nictví budou vystaveny ukázky předmětů ze skla, 

kameniny, porcelánu, cínu, železa, dřeva a textilu, 

které byly získány do muzejních sbírek v době, kdy 

byl Franz Harrer správcem šumperského muzea. 

Nebudou chybět ani jím samotným provedené 

originální kresby a malby Šumperka i okolí a ori-

ginály ručně ilustrovaných časopisů, kronika 

města Šumperka s Harrerovými záznamy a z pří-

ležitostných kronik jím vytvořená kronika šum-

perských kuželkářů nebo kronika rodu Harrerů. 

Výstavě bude vévodit podobizna Franze Harrera 

na obraze regionálního malíře F. Urbana. 

Archivářky SOkA v Šumperku děkují za za-

půjčení obrazů a veškerých předmětů ze starého 

sbírkového fondu ochotným kolegyním a paní 

ředitelce Vlastivědného muzea v Šumperku. 

Část letošní výstavy bude věnována 100. vý-

ročí zahájení provozu nové šumperské radnice, 

otevřené 9. září roku 1911. K vidění budou mimo 

jiné snímky zachycující demolici staré radnice. 

Kromě skic vítězného projektu a fotografi í vy-

volených vídeňských architektů Georga Bergera 

a Ludwiga Schöneho budou vystaveny i neusku-

tečněné návrhy a plány ostatních autorů. Výstava 

bude pro veřejnost dále přístupná až do konce 

listopadu každé pondělí a středu od 8 do 17 ho-

din.  Jana Veberová

Portrét Franze Harrera samozřejmě nebude v le-

tošní expozici v šumperském archivu chybět. 

 Foto: archiv

Prohlídkové okruhy městem - Procházka 

ze 13. do 21. století, kde žily čarodějnice 

a Zrození „Malé Vídně“ - a Rozhledy z radniční 

věže probíhají v srpnu denně vždy od 9 do 

12 hod. a od 13 do 17 hod., v září vždy od 9 do 

15 hod. Prohlídky se zahajují po zakoupení 

vstupenky na stanovišti průvodců v suterénu 

radnice 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  srpnu otevřena 

denně od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 

v září vždy od 9 do 15 hod. Podrobnosti na 

www.sumperk.cz v sekci turistické informace.

Klub českých turistů odbor Šumperk a Značkaři 

Šumperk, Dům dětí a mládeže Vila Doris Šumperk, 

obce Bludov a Ruda nad Moravou

pořádají v sobotu 1. října 

POCHOD PO ŠUMPERSKÉM PSANÍČKU

Memoriál Josefa Janků - 19. ročník 

a 15 LET ROZHLEDNY NA HÁJI

Pěšky: ze Šumperka, Bludova a z Rudy n. M. 

Na kole: ze Šumperka

Start: Šumperk DDM Vila Doris 7-10 hod. * 

Bludov - zahrada Kulturního domu 9-10 hod. 

* Ruda n.Mor. - Bistro - zast. BUS samoobsluha 

8.30- 10 hod. Program: U Kostelíčku: 10-16 občer-

stvení, 12-14 jízdy dětí na koních * Rozhledna Háj: 

11-14 výtvarné a pohybové aktivity pro děti, 

12:00 zahájení výstavy k 90. výročí KČT, 

13:00 vyhlášení výsledků soutěže Výlet do hor, 

výstava, 10-15 volný vstup na rozhlednu
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K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM: 
DOMY Č. 11 A 13 NA NEUTORGASSE, DNEŠNÍ LUŽICKOSRBSKÉ ULICI
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V prostoru, kde byla nedávno přistavěna fi r-

mou SAN-JV, s.r.o. Šumperk nová nárožní budo-

va, stávala kdysi Nová brána, kterou se vjíždělo do 

města od Bludova a Temenice. V 19. století byly 

místnosti nad průjezdem branou obydleny a žila 

zde rodina France Klenáka, po ní Rofa a Franz 

Jesserovi a po nich až do zboření brány v dubnu 

roku 1860 Johann a Anna Patzoldovi. Pod brá-

nou bývala zahrada příslušná k domu s uličním 

číslem 13, jenž zde stál již ve druhé polovině 

18. století, kdy ho vlastnila rodina Zillichova. 

Mezi léty 1812 až 1815 koupil tento dům Johan 

Emmer a od něho ve třicátých letech Ferdinand 

Schmitz. Za tohoto majitele došlo v roce 1860 ke 

zboření Nové brány a k terénním úpravám kolem 

zbořeniště. Pozemek na zbořené hradbě a bráně 

s částí Schmitzovy zahrady mezi jeho domem 

a hradbou se nabízel ke stavbě nevelkého domu. 

Ten si zde vystavěl hřebíkář řečený Ruprich. Jeho 

dcera Juliana, která domek zdědila v osmdesá-

tých letech 19. století, se provdala za hodináře 

Edmunda Rziha. Sama si ve svém přízemním 

domku zřídila obchod s obuví.

V již zmíněném sousedním patrovém 

domě číslo 13 bydlel tehdy Franz Slavik, který 

provozoval za rohem v ulici Na Hradbách (Wall-

gasse) tiskárnu. Počátkem 20. století koupil dům 

v Novobranské 13 městský stavitel Ernst Baier 

a pronajímal ho k podnikání. Novou majitelkou 

tohoto patrového domu se stala ve dvacátých le-

tech Karolina Müllerová, která koupila i soused-

ní přízemní domek v Novobranské 11. Patrový 

dům prodala Antonu Riedigerovi, který provo-

zoval v Ballgasse 1 (Ztracená ulice) sodovkárnu 

a později za druhé světové války, kdy jeho dům 

v Novobranské ulici připadl snad pro dluhy Šum-

perské spořitelně, si v něm asi jako nájemce zřídil 

malou restauraci.

Lužickosrbská, někdejší Novobranská ulice (Neutorgasse), ve dvacátých letech 20. století. Přízemní ná-

rožní domek v levé frontě měl uliční číslo 11, sousední patrový dům níže pod ním je Neutorgasse 13 

(foto: sbírky VM Šumperk). Nový snímek ukazuje proměnu této ulice v posledních letech, kdy zde vyrostl 

Palác Schönberg, na který navázal polyfunkční nárožní objekt (foto: P. Kvapil).
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Lužickosrbská ulice po zboření domovní fronty, včetně objektů č. 11 a 13.  Foto: Josef Pavlíček

Firma SAN-JV Šumperk realizovala na pozemcích, které koupila od města, hned několik stavebních 

projektů. Prvním byl polyfunkční objekt na křižovatce ulic Langrovy a Lužickosrbské, letos pak zkolau-

dovala objekt při Lužickosrbské ulici.  Foto: P. Kvapil
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VÝSTAVA SILNIČNÍ ARCHEOLOGIE V MUZEU SILNIC 
VE VIKÝŘOVICÍCH JE PRODLOUŽENA DO KONCE ZÁŘÍ
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la Karolina Müllerová v roce 1930 Rofě a Leopol-

du Reifovým. Kožešník Reif zde měl také obchod 

s konfekcí. Jeho manželka byla v domácnosti stejně 

jako snacha Greta, manželka jejich syna Lea, ale obě 

dvě vypomáhaly při vedení obchodu. Leo se nejdří-

ve snažil živit jako řidič, ale nakonec se věnoval své-

mu řeme-slu a v domě č. 11 v Novobranské ulici si 

zřídil krejčovství. Počátkem druhé světové války byli 

Leopold a Rofa Reifovi již v penzi.

Po druhé světové válce byly bořeny neobydlené 

a chátrající domy. Došlo i na frontu domů v ulici 

Novobranské, nyní nazývané Lužickosrbská. Zboře-

ny byly i oba domy, kterým jsme věnovali pozornost, 

nárožní přízemní domek s uličním číslem 11 a jeho 

soused patrový dům s číslem 13. Malebnou Neutor-

gasse s řadou krámků, živností, lahůdkářstvím a re-

stauracemi známe jen ze starých fotografi í. Zdeněk 

Doubravský

***

Oblast kolem náměstí Republiky a Lužickosrbské 

ulice v centru Šumperka prošla v posledních pěti 

letech výraznou proměnou spojenou se jménem 

šumperské fi rmy SAN-JV, jež v této lokalitě reali-

zuje na pozemcích, které koupila od města, hned 

několik stavebních projektů. Prvním krůčkem byl 

nový polyfunkční objekt, který na podzim roku 

2008 vyrostl na křižovatce ulic Langrovy a Lužicko-

srbské a jež nese název Palác Schönberg. Loni pak 

fi rma dokončila stavbu sousedního polyfunkčního 

domu při Langrově ulici a v polovině letošního roku 

zkolaudovala třetí objekt při Lužickosrbské ulici. 

V posledně zmíněné nové nárožní budově se kromě 

tří nebytových prostor v přízemí nachází také sedm 

bytů. Podle projektu architekta Petra Doležala zde 

vznikl polouzavřený blok se zelení, který doplnil 

jediný historický dům v ulici Na Hradbách. V rám-

ci první etapy navíc investor zrealizoval na vlastní 

náklady také schody, které letos v červnu spojily 

náměstí Republiky s Polskou ulicí. Celkem dosud 

fi rma do zmíněných objektů investovala kolem sto 

jedenadvaceti milionů.  -zk-

O měsíc déle mohou návštěvníci Muzea silnic 

ve Vikýřovicích vidět výstavu unikátních archeolo-

gických nálezů, které se podařilo nalézt při odkrý-

vání a znovuobjevování starých stezek a cest nebo  

při stavbách a opravách moderních silnic a dálnic. 

O některé exponáty se „zasloužila“ ničivá povodeň 

v roce 1997, která  naplavila nejrůznější předměty, 

objevené potom při následné rekonstrukci zniče-

ných silnic a mostů.

Mezi nejstarší předměty, které jsou na výstavě in-

stalovány, patří například byzantská miskovitá min-

ce, stará téměř tisíc let, která byla nalezena v okolí 

silnice z Loštic na Mohelnici, zaujme i tzv. loštický 

pohár, nádoba s typickým puchýřkovitým vzhledem, 

vyráběná středověkými loštickými hrnčíři a vyváže-

ná do celé Evropy. Vystaveny jsou rovněž nalezené 

mince - například stříbrný denár císaře Hadriana, 

zajímavá je i kolekce železných předmětů (šipek, 

ostruh, podkov, spon a přezek a podobně) nebo 

fragmenty kroužkové zbroje. Sbírkové předměty na 

výstavu byly zapůjčeny NPÚ - územním odborným 

pracovištěm v Olomouci, Archeologickým centrem 

Olomouc, Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě 

a Romanem Bednářem.

Trojrozměrné předměty doplňují i zajímavé ná-

lezové fotografi e, záběry na silnice zničené povodní 

a přehled nejznámějších zemských stezek procháze-

jících v 10. století naším územím. Výstava „Silniční 

archeologie“ bude v Muzeu silnic ve Vikýřovicích 

k vidění až do neděle 25. září.  Alena Turková, 

 vedoucí muzea silnic ve Vikýřovicích
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Jižních rytmů si budou moci po tři zářijové a dva říjnové večery užít všichni, kteří zavítají do 
šumperského H-clubu v Rooseveltově ulici. Podzimní netradiční taneční kurzy pořádá již několik 

let místní Řecká obec.

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje i v nadcháze-
jících měsících. Církevní rok má pevný řád a v tomto řádu má nezastupitelné místo hudba. 

Především jako součást liturgie, ale i jako slavnostní ozdoba církevních slavností. Dějiny hudby 
jsou s liturgií velmi úzce spojeny. Velcí hudební skladatelé, vynikající interpreti, pozorní a pokorní 
posluchači tvoří jednotný celek, který se upíná k dílu Stvořitele. 

Netradiční kurzy odstartují v pondělí 12. září 

v 18 hodin v H-clubu v Rooseveltově ulici. Bě-

hem pěti dvouhodinových lekcí, z nichž každá 

přijde na třicet korun, proniknou jejich účastníci 

bez problémů do tajů řeckého tance. Věková hra-

nice navíc není nijak omezena a podmínkou není 

ani klasické „párování“, neboť jde o kolektivní 

tanec. Nově nabyté taneční umění poté mohou 

absolventi kurzu zúročit na Řecké zábavě, jejímž 

dějištěm bude v sobotu 15. října místní Dům kul-

tury a na níž vystoupí šumperský soubor řeckých 

lidových tanců Kalliópi a také brněnská rodinná 

kapela I Parea. Bližší informace T. Vintrová, tel.č. 

602 258 971. -zk- 

Archiv hudebních děl je natolik bohatý, že i v tom 

nejmenším kostelíku mohou znít melodie ke cti 

a chvále Boží. Pořad „Církevní rok v hudbě“ se však 

upíná k těm dílům, která v dnešní době jen velmi 

zřídka znějí v chrámech. Živě je můžeme slyšet jen 

výjimečně v katedrálách či v koncertních síních. 

Program na sezonu 2010-2011 vám předklá-

dáme a zároveň vás zveme na první poslechový 

večer, který proběhne ve středu 7. září. Zaposlou-

cháme se do tónů vynikajícího díla Giovanni Pier-

luigi da Palestriny Missa Papae Marcelli. Poprvé 

bylo dílo provedeno v roce 1555 při korunovaci 

papeže Marcela II. Pontifi kát tohoto papeže byl 

přitom jeden z nejkratších v dějinách církve. Tr-

val pouhé tři týdny. Dějištěm pořadů je vždy prv-

ní středu v měsíci od 19 hodin zkušebna Scholy 

od svatého Jana Křtitele ve Farním středisku na 

Kostelním náměstí 4. Vstupné je dobrovolné a ve-

čery jsou uzavřeny skleničkou vína v liturgických 

barvách.  V. Rozehnal

7. září:  Giovanni Pierluigi da Palestrina - Missa Papae Marcelli  (Mše ke korunovaci papeže Marcela II.)

5. října:  Gregoriánský chorál - Historia für Kunigunde 

  (Zpěvy pro císařovnu Kunigundu) - pořad na přání posluchačů 

2. listopadu:  Giuseppe Verdi - Messa da Requiem  (Mše za zemřelé) 

7. prosince:  Antonín Rejcha - Der Neue Psalm  (Nový žalm) 

4. ledna:  František Max Kníže - Pastoral Messe  (Vánoční mše) 

1. února:  Gioacchino Rossini - Messa di Gloria  (Slavnostní mše) 

7. března:  Antonín Dvořák - Stabat Mater  (Kantáta Stála Matka) - pořad na přání posluchačů 

4. dubna:  František Xaver Brixi - Judas Iscariothes  (Oratorium Jidáš Iškariotský) 

2. května:  Georg Friedrich Händel - Oratorium La Resurrezione  (Oratorium Vzkříšení) 

1. června:  Georg Philipp Teleman - Messiah  (Oratorium Mesiáš) 

POŘADY V SEZONĚ 2010-2011 
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LETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: 
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA PO ROCE 1945
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Z obsáhlého textu Jany Pražákové, která nám přibližuje úspěchy i slabší roky šumperské sportov-
ní gymnastiky, jen stručně vyjímáme několik odstavců a věříme, že si její vzpomínky a informa-

ce z kronik rádi přečtou nejenom gymnasté, ale všichni, kteří mají rádi šumperský sport.

Oddíl sportovní gymnastiky při TJ Lokomotiva 

Šumperk měl v roce 1957 čtyřicet děvčat, šestnáct 

chlapců a sedm vedoucích: František Schön, Ol-

dřich Šiška, Jiří Filip, Miroslav Haltmar, Oldřich 

Ondráček, Věra Dokládalová, Vladimír Slavíček. 

Úspěšnými závodnicemi ČSR se staly Karla Zaple-

talová, Nina Durčáková, Eliška Pavelková, Anna 

Hrdličková a Alena Chytková.

Lída Schönová poprvé startovala v družstvu 

ČSR proti Rumunsku, později ve Štrasburku proti 

Francii a v Moskvě na festivalu mládeže. Na mis-

trovství ČSR byla čtvrtá za Evou Bosákovou, Věrou 

Čáslavskou, Adolfi nou Tačovou a byla nominována 

na MS v Moskvě, kde vybojovala 12. místo na světě. 

Trenérem, který ji připravoval na všechny závody, 

byl vždy její bratr, František Schön.

***

Na přípravu OH v Římě byly jmenovány čtyři zá-

vodnice ze Šumperka, Ludmila Schönová-Švédová, 

Anna Hrdličková, Alena Chytková a Jana Vojtková. 

Počet členů šumperského oddílu tehdy dosahoval 

90 gymnastů, cvičitelskou práci vykonávali Oldřich 

Šiška, František Schön, Oldřich Ondráček, Ivo Otá-

hal, František Elsner, Miloš Švéda, Jana Žižková, 

Lída Krejčí, Anna Sedláková, Vladimír Slavíček, 

Milan Hájek, Ladislav Matyáš, Miroslav Šafář, Vla-

dimír Boleslav a Zdena Sedmerová.

V roce 1959 byl Lídě Švédové udělen titul mistra 

sportu, šumperský oddíl sportovní gymnastiky byl 

vyhodnocen jako první v ČSR podle počtu nosite-

lů olympijských stupňů a Oldřich Šiška a František 

Schön získali uznání za zásluhy o rozvoj českoslo-

venské tělovýchovy. Rok 1960 byl rokem oslav, jež 

vyvrcholily II. celostátní spartakiádou. Skladbu 

vyspělého dorostu „Zapalte ohně na horách“ cvičili 

32 chlapci a 32 dívky pod vedením Oldřicha Šišky 

a Aničky Sedlákové-Kofroňové.

Významným podnikem byly XVIII. OH v Římě, 

kde naše Lída Švédová jako první sportovkyně 

šumperské tělovýchovné jednoty reprezentova-

la naši vlast v družstvu gymnastek ČSSR. Patřila 

k silné čtyřce našeho družstva a přičinila se o stří-

brnou medaili. Umístila se třináctá mezi nejlepšími 

gymnastkami světa. Je potřeba dodat, že její výkon 

nikdo ze šumperských gymnastů do dnešního dne 

nepřekonal.

V roce 1962 se splnila dávná tužba nejen nás gym-

nastů, ale všech sportovců. Dne 10. března se konalo 

otevření nové sportovní haly. Při této slavnosti před-

vedli naši reprezentanti Hana Růžičková, Lída Švé-

dová, Adolfína Tkačíková-Tačová, Oskar Vranský 

a Václav Kubička vystoupení za reportáže trenérky 

Slávky Matlochové. Od 13.5. do 3.6. bylo zde konáno 

soustředění reprezentantek ČSR pro MS v Praze za 

účasti Věry Čáslavské, Evy Bosákové, Hany Růžičko-

vé, Libuše Čmáralové, Lídy Švédové, Adolfíny Tka-

číkové a dalších pod vedením trenérů Slávky Matlo-

chové, Vladimíra Proroka, Miroslava Zítko a Mirka 

Kojdeckého. Po tomto soustředění se uskutečnila 

pro veřejnost tréninková vystoupení a prověrkový 

závod s nominací za velké účasti obecenstva.

Lída Švédová (vpravo) pomohla na mistrovství 

světa v roce 1962 československému družstvu žen 

k získání stříbrné medaile.
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ŠUMPERK MÁ SVOJI DLAŽEBNÍ KOSTKU
NAD NOVOU SBÍRKOU ZDEŇKA GÁBY
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ERok 1962 byl ve znamení MS v Praze. Družstvo 

žen ČSR docílilo druhého pořadí a získalo stříbrnou 

medaili. Naše Lída Švédová se umístila na velmi 

čestném 15. místě ze 116 závodnic světa a prokáza-

la velkou vyrovnanost na každém nářadí spojenou 

s velkou jistotou provedení. Nová šumperská spor-

tovní hala hostila nejlepší sovětské gymnasty Jurije 

Titova a Larisu Latininovou. Po MS v Praze byla při 

této exhibici jmenována Lída Švédová zasloužilou 

mistryní sportu a trenér, její bratr František Schön, 

vzorným trenérem. Jana Pražáková 

 (redakčně upraveno) 

„…a když jsme si večer lehli na slamníky na tako-

vé rozlehlé půdě, blblo se, křičelo a tak. A pak vždycky 

někdo řekl: „Ticho, Teďa bude vykládat!“ - A všichni 

byli náhle ticho, a Teďa na pokračování vykládal. 

Teďa byl o dva roky starší než my, ale zdá se mi, že 

jeho moudrosti a tajemství nedosáhneme nikdy. Prý 

to měl z nějaké knížky, ale já tomu nevěřím; možná si 

to vymyslel nebo to prožil…“ Citovaná část prozaic-

kého textu básníka Zdeňka Gáby pochází z knihy 

Dlažební kostky. Jeho verše a prózy vycházejí úhr-

nem v nakladatelství Kniha Zlín zásluhou básníka 

Pavla Petra. Úvodní citace je vhodným vstupem do 

jeho tvorby, protože Zdeněk Gába dovede vyprávět 

stejně poutavě jako Teďa. Je civilní, žádná silná a vel-

ká slova, a přece umí stvořit obraz velikosti lidského 

údělu; jeho verše a prózy jsou odžité věčnými ces-

tami vlakem, nekonečnými láskami, ale především 

obrovskou lítostí. Lítostí nad vším, co lze i nelze na 

tomto světě pochopit anebo prožít: „…ze všeho nej-

dřív jsem si přečetl všechny staré dopisy. Pocítil jsem 

strašnou lítost nad oběma, kteří je psali. Jenom velmi 

mladé dívky dovedou mít třeba radost nebo lítost bez 

příčiny. To my už ne, a přece těžko říct, čeho mi bylo 

tenkrát tak k smrti líto.“ Ostatně jeho první ofi ciálně 

vydaná sbírka u Jaroslava Erika Friče v nakladatel-

ství Vetus Via z roku 1997 se jmenuje Lítost. 

Zdeněk Gába je pro mě, bez jakéhokoli pejora-

tivního významu, velký „regionální“ básník, onen 

lidový vypravěč, kterému je téměř jedno, zda bude 

vydáván nebo ne. Zkrátka byl osloven, a tak z toho 

svého celoživotního díla vysekl Dlažební kostku, 

která však neleží v dokonalé rovině těch ostatních. 

Je to taková ta „vyglajdaná“ solitérka, která neustále 

hrozí vymknutím nebo vycáknutím staré dešťové 

vody. Ale která se občas i obratně pohybuje vzdu-

chem, a to velice blízko hlav současných básnických 

laureátů! Když Gába cituje oblíbený satirický kuplet 

strýce ze Žeranovic, dodává: „Kdo z těch básnických 

laureátů současnosti, jako je třeba Magor Jirous nebo 

dejme tomu nějaký Topinka, by se na to zmohl? Ma-

gor určitě ne. A Topinka? No, ten taky ne.“ Je sběra-

telem rozhovorů: v bufetu: „Keři němaju dušu, maju 

peníze - a keři maju dušu, maju hovno“; ty je potom 

schopen přetlumočit a dát do širších souvislostí své 

vlastní fi losofi e: „Kaple bez dveří a bez oken. Uvnitř 

jsou tisíce nápisů (nad oltářem je nápis HANUSEK), 

suché listí a lejna. Pán Bůh se odstěhoval. Nebo… 

nebo tu někde je?“ 

Šumperský kraj byl vždycky na tyto „samorosty“ 

bohatý. Vlastně je to jeho nevyčíslitelné bohatství, 

přestože není na světě člověka zbytečnějšího, než 

je básník, jak by řekl Jiří Kuběna (a jeho předkové 

jsou v Šumperku pochováni). Zkrátka, vyšla další 

výborná knížka šumperského básníka a já doufám, 

že bude k mání v každém šumperském knihkupec-

tví!  Aleš Kauer

V olomouckém Muzeu moderního umění se na 

čtení Jiřího Kuběny setkali Zdeněk Gába, Rostislav 

Valušek, Jiří Kuběna a Aleš Kauer.  

 Foto: M. Valušková
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KLASIKA VIVA NABÍDNE VARHANISTKU IVU SLANCOVOU
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Zářijové setkání úspěšného cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva chystají jeho pořadatelé 
na úterý 27. září. Hudbymilovná veřejnost se přitom může těšit na vystoupení varhanistky Ivy 

Slancové. Koncert začíná v 19 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie a v programu 
zazní skladby J.S. Bacha, C.  Francka, F. Liszta a M. Regera. Vstupenky v ceně osmdesát a šedesát 
korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském 
informačním centru.

Iva Slancová studovala varhany nejprve na 

pražské Konzervatoři, kde byla poslední žákyní 

prof. Jiřího Ropka. Po jejím absolvování působi-

la jako varhanice v českobudějovické katedrále 

a současně jako učitelka varhan na zdejší ZUŠ. 

V roce 1994 byla přijata na Hochschule für Musik 

ve Würzburgu do třídy prof. Günthera Kaunzin-

gera, kde v roce 1999 získala titul „Diplommu-

siker“ a v roce 2002 nejvyšší stupeň hudebního 

vzdělání „Meisterklassendiplom“. Během studia 

obdržela dvakrát stipendium od Rotary Clubu, 

stala se členkou bavorského „Tonkünstlerver-

band“ a společnosti „Live Music Now“ pod zášti-

tou sira Yehudi Menuhina.

Roku 1999 získala stipendium na mistrovské 

kurzy J. Guillou v Curichu a později se úspěšně 

zúčastnila i kurzů M.-C. Alaina a P.Planyavské-

ho. V roce 2001 založila v katedrále sv. Mikuláše 

v Českých Budějovicích Mezinárodní varhan-

ní cyklus a stala se jeho uměleckou ředitelkou. 

Roku 2002 byla fi nalistkou na Mezinárodní var-

hanní soutěži v Rimini.

Nyní působí Iva Slancová jako varhanice a re-

genschori v kostele sv. Alfonse ve Würzburgu. 

Vystupuje sólově v zemích Evropy, kde je hostem 

na různých varhanních festivalech. Vedle sólové 

činnosti se věnuje i komorní hudbě. R. Janků

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.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

v Šumperku 

zve na

Varhanní matiné

v neděli 18. září v 10 hodin v evangelickém 

kostele na nám. Svobody 

(naproti hotelu Grand)

Hraje Ruth Forsbachová. 

Na programu jsou skladby J.S. Bacha a F. Liszta 

(k 200. výročí narození).

Varhanistka Iva Slancová zavítá do Šumperka po-

slední zářijové úterý.  Foto: archiv
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KDO JE KDO VE VÝTVARNÉ TVORBĚ NA ŠUMPERSKU: 
JOSEF PAVLÍČEK 
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Fotograf * Narozen 30. prosince 1926 v Brně 

* Absolvent oboru výtvarné fotografi e na lidové 

konzervatoři v Ostravě (1967-1969, u J. Šmoka)

Již v roce 1946 vstoupil do brněnského fotoklu-

bu Čs. fotoamatérů. Od roku 1947 žije v Šumperku 

a věnuje se fotografování, nejdříve jen zájmově při 

zaměstnání technika v šumperské nemocnici, po 

odchodu do důchodu profesionálně. Během pů-

sobení v Šumperku se věnoval výstavní činnosti 

v rámci fotografi e. Roku 1955 založil poradní sbor 

pro fotografi i při OKS v Šumperku a až do roku 

1973 byl převážně jeho předsedou. Roku 1972 orga-

nizoval a zahájil vlastní výstavou činnost Fotokabi-

netu při SD v Šumperku.

Obesílal celostátní i mezinárodní výstavy a získá-

val četná uznání. Vedle fotografi e se věnoval i au-

diovizuální tvorbě, za niž získal řadu ocenění na 

celonárodních přehlídkách. Držitel zlaté a stříbrné 

medaile ze soutěží v roce 1967. Je stálým členem re-

dakce Kulturního života Šumperka.

Dílo: samostatné výstavy - 1961, Šumperk, 

foyer SD; 1972, Šumperk, Fotokabinet v SD; 1977, 

Šumperk, foyer SD; 1998, Šumperk, knihovna. 

Realizace - audioprogramy - V kraji Žerotínů, So-

chařovy studánky, Rudí bratři odcházejí. Publi-

kace - Šumperské proměny, Štíty, 1992; Mährisch 

Schönberg - Gestern und Heute, Bad Hersfeld 1999.

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)

Josef Pavlíček

Šumperk 2010 Foto: J. Pavlíček
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Lubomír Janečka, „Bůh žehnej Americe“ 
(věnováno obětem útoku z 11. září 2001), kresby tužkou a pastelem

Kresby sochaře Lubomíra Janečky (*1948) jsou 

výrazně nadčasové i v motivech prostých a časově 

daných. Přirozenou věcností a  výsostným přesa-

hem navazují na všechno, co ryzího je v umění 

předcházelo, a nové jsou z podstaty, nikdy chtěním. 

V souladu s výrokem „vaše řeč budiž jen: ano, ano 

- ne, ne“, trvá Luboš na svém; ničeho se nedomáhá, 

nikomu nepodbízí a platí za to osamělostí. Často se 

drásá trýznivou výčitkou, a i proto raději mlčí. O to 

víc je bytostně soucitný a jeho kresby plné váhy mlu-

ví za něho. Mají tvárnou hutnost sochy a nepochyb-

ně patří k vrcholným.

Letošní výstava je především připomín-

kou šoku z jedenáctého září roku 2001, otřes-

né události, která ho silně zasáhla i proměnila. 

Uhrančivé kresby, s ničím nesrovnatelné, a přece 

málokomu  jinde známé, jsou jejím jádrem. První 

vznikly ve vypjaté chvíli bezprostředně po útoku, 

kdy se chystal do Šumperka a pro uzamčené nebe 

nad New Yorkem nemohl odletět. Dvě z nich byly 

součástí už první výstavy a jejich rozsáhlý soubor 

dominoval druhé, spolu se skvostnými „portréty“ 

rukou.

Výstavu věnovanou zemi, se kterou se po léta ne-

snadně sžíval, ale ke které se dávno a s obdivem hlá-

sí, doplnil o ještě nikde nevystavené vize zasaženého 

Manhattanu; o kresby prostoupené solidaritou s ní 

a živené úctou k Americe, ani vražedným útokem 

nepokořené. Ty nové a většinou barevné jsou opro-

ti předchozím výrazně ztišenější a snad i posunuté 

do polohy znepokojivého snu. A přidal k nim další 

z milovaných pouští středozápadu -  tváří panenské 

země proroků, Andělů a Démonů (téma jeho třetí 

šumperské výstavy), spolu se zvířaty a ptáky v roli 

výmluvných podobenství a symbolů.

Lubomír Janečka, krom Jiřího Jílka jediný, se do 

Galerie vrací počtvrté. Dávno je v ní doma, a jako 

všechny předchozí je výstava znovu svátkem. Navzdo-

ry syrovosti témat je radostí nejenom ze síly a čiré krá-

sy jeho kreseb, ale i z ryzího přátelství, které nepomíjí. 

Přijďte; výstava, zahájená ve středu 7. září v 18.00 ho-

din, potrvá do neděle 2. října 2011.   Miroslav Koval

 „America“, Utah, západně od města Moab, 2009, pastel na papíře 25 x 31 cm
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Neděle 28. srpna od 19 hodin v Čajovně Čarovna

Sándor Mester

Recitál maďarského kytarového virtuosa a skladatele, který je považován za nejaktivnějšího klasického 

kytaristu střední a východní Evropy. Za několik posledních let odehrál pět set koncertů v Portugalsku, 

Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, USA, Itálii a Izraeli.  Vstup volný

Sobota 10. září od 12 hodin ve velkém sále DK

ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY: BG Nova, Second Hand Husband, Happy to meet, Madalen, Shodou 

okolností, MY a další

Hlavní koncertní večer 7. ročníku multižánrové přehlídky se vzpomínkou na muzikanta Milana 

Žourka. Předprodej pouze v prodejně Akord na Hl. třídě v Šumperku.  Vstupné 100 Kč

Neděle 11. září od 10 hodin na Bratrušovském koupališti

Cíbova noha 2011

Turnaj šumperských kapel v nohejbalovém sportu. Účast přislíbily družstva: Rampa Music, O5 a Ra-

deček, Dying Passion, Dead pope´s company, Jupiter, Shockwave, Zbořec, Koblížci a další. 

 Vstup volný

Čtvrtek 15. září od 18 hodin v klubovně I. DK

Syrová strava a 5 Tibeťanů

Syrová strava a cvičení Pěti Tibeťanů jako jedinečný recept na cestě k trvalému zdraví. Beseda volně 

navazuje na květnové setkání s Věrou a Radomírem Talandovými.  Vstupné 60 Kč

Pondělí 19. září od 19.30 hodin v Čajovně Čarovna

Zdeněk Kotvan: Práce s vyšším Já

Přednáška Zdeňka Kotvana na téma božské stravy, zdraví a práce s vyšším Já. Více na kotvan.cz. Před-

prodej vstupenek pouze v Čajovně.  Vstupné 60 Kč

Pátek 23. září od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Olympic

Celovečerní koncertní program stálice české rokenrolové scény. Legendární Olympic slaví padesát let 

na scéně a zároveň se rozloučí se Šumperkem na svém posledním turné po menších kulturních sálech. 

Na programu proto budou všechny zásadní hity, které Petr Janda a spol. za uplynulé půlstoletí nahráli 

a nazpívali. Partnerem koncertu je Pivovar Holba.  Vstupné 220, 250 a 290 Kč

Neděle 25. září od 15 hodin ve velkém sále DK

Moravští muzikanti

Zábavné taneční odpoledne pro všechny milovníky kvalitní dechové hudby. Návštěvníci se mohou 

těšit na tříhodinový program ve společnosti špičkového orchestru Moravští muzikanti, který sdružuje 

umělce ze šumperského regionu. Moravští muzikanti jsou držitelé ofi ciálního ocenění 3. nejlepší de-

chová hudba v Evropě!  Vstupné s místenkou 100 Kč

Úterý 27. září od 10 hodin ve velkém sále DK

Elektrická pumpa

Představení je určeno pro střední školy a II. stupeň ZŠ i pro širokou veřejnost. Muzikál Jiřího Suchého 

a Ferdinada Havlíka paroduje anglické bondovky. Inscenaci hraje divadlo SemTamFór s původními 
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Úterý 27. září od 19 hodin v klášterním kostele

KLASIKA VIVA: Iva Slancová

Úvodní koncert 2. pololetí cyklu Klasika Viva 2011 ve společnosti přední české hráčky na varhany. 

 Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč

Pondělí 3. října od 19 hodin ve velkém sále DK

Leoš Šimánek: Nový Zéland

Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů s oblíbeným cestovatelem a dobrodruhem. Leoš 

Šimánek ozdobí své poutavé vyprávění ojedinělou panoramatickou diashow.  Vstupné 160 Kč 

▶ PRO DĚTI
Neděle 18. září od 10 hodin ve velkém sále DK

Kluk z plakátu

Pohádkový příběh kluka z plakátu a jeho kamarádky Karolínky, kteří se vydají zachránit cirkus Hopla-

Hop. Podaří se jim najít klaunský nos, uspat lva, přelstít chytrou opici Bertu nebo zkrotit neposedného 

pudlíka Lůňu? Detektivní pohádku podle klasického večerníčku připravilo Divadlo Tramtarie Olo-

mouc.  Vstupné 50 Kč

▶ ZDRAVÝ POHYB
Sobota 17. září od 16 hodin ve velkém sále DK

Zumba party

Dvě hodiny oblíbeného cvičení v latinskoamerickém rytmu pro každého. Lektoři zumby: Martin Vala 

a Šárka Elsnerová.  Vstupné 110 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 4. září

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

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

Od 7. září do 2. října

Lubomír Janečka: „Bůh žehnej Americe“ (věnováno obětem útoku z 11. září 2001), kresby tužkou 

a pastelem

Věnováno obětem útoku z 11. září 2001. Výstava maleb jmenovaného autora. Vernisáž k výstavě pro-

běhne ve středu 7. září od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzi-

onu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně 

podporuje Ministerstvo kultury ČR.

▶ PŘIPRAVUJEME
15. října  ŘECKÁ ZÁBAVA

16. října POHÁDKA: SKŘÍTEK SKŘÍŇÁČEK

21. října  DŽEMFEST 2011: Mig 21, 

 Prago Union, O5 a Radeček, Udg a další
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BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 

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

www. dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

23. října        MICHAL NESVADBA

26. října MORAVSKÁ FILHARMONIE 

 OLOMOUC 

3. listopadu  SCREAMERS

11. listopadu TURBO: 30 let

17.-19. listopadu  BLUES ALIVE XVI.: 

 Kenny Wyne Shepherd, 

 Put Smillie,  Walter Wolfman

  Washington a další

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
DOPOLEDNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY
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.
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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 čísle 
583 363 038 nebo 777 652 073, případně na e- mai-
lu faltusova@dksumperk.cz nebo u tanečního mistra 
Jiřího Hrubého na telefonním čísle 606 819 727. 

NOVĚ: on-line rezervace do kurzů na 
www.dksumperk.cz

Koncertní událostí číslo 1 bude v září v Šumperku celovečerní recitál legendární kapely Olympic. 
Rokenrolový kvartet oslaví s fanoušky padesát let na scéně a zároveň se rozloučí se Šumperkem, 

kde vystoupí naposledy. Podle dostupných informací totiž Olympic odehraje ještě i příští rok turné 
po menších kulturních domech, pak už se ale bude soustředit pouze na koncerty ve větších halách.

Koncertní událostí číslo 1 bude v září v Šumperku celovečerní recitál legendární kapely Olympic.  Foto: archiv
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OŠumperský koncert bude proto pro zdejší re-

gion výjimečnou událostí, která vypukne v pátek 

23. září ve velkém sále Domu kultury Šumperk.  

Začátek je plánován na půl osmou večer, vstupné 

se pohybuje od 220 do 290 korun. „Olympic má 

připraven koncertní průřez bohatou autorskou 

tvorbou, a tak se můžeme těšit na mnoho hitů, 

které Petr Janda a spol za uplynulé půlstoletí na-

hráli a nazpívali,“ slibuje dramaturg Domu kul-

tury Ondřej Polák.

Skupinu Olympic založil před padesáti lety 

Miloslav Růžek s původním názvem Karkulka 

(KARlínský KULturní KAbaret). Tehdejší členo-

vé patří mezi zakladatele české rockové hudby, 

debutové album Želva je považováno za jedno 

z přelomových alb českého bigbítu. 

Po slabším období, kterým si skupina prošla 

v první polovině 70. let minulého století, pak 

nastává další z vrcholů tvorby v podobě koncep-

tuální albové trilogie Prázdniny na Zemi, Uli-

ce a Laboratoř. Tu už nahrává baskytarista Milan 

Broum, který do skupiny vnesl nejen moderní 

vidění rockové hudby, ale hlavně skvělé instru-

mentální výkony, o kterých přesvědčil už na 

svém prvním albu v sestavě Olympiku, kterým 

byl Marathón (1978). Později skupina koketovala 

i s heavy metalem, ale její nejsilnější polohou jsou 

melodické rockové písně s kvalitními texty a ná-

paditými aranžemi. Texty dodávali zejména Zde-

něk Rytíř a Pavel Vrba (v období 1965-1969 byl 

téměř výhradním textařem Pavel Chrastina). 

Dnes kapela koncertuje v sestavě Petr Janda (ky-

tara, zpěv), Milan Broum (basa), Milan Peroutka 

(bicí) a Jiří Valenta (klávesy). Poslední regulérní 

album vydal Olympic v roce 2007 pod názvem 

Sopka.  -red-

Šumperský Džemfest se dává do gala! Říjen a s ním 12. ročník oblíbeného festivalu je sice ještě 
daleko, ale pořadatelé už začínají přicházet s prvními „zlepšováky“. Nový kabát si nyní oblékly 

webové stránky festivalu, které zájemci najdou na adrese dzemfest.cz.

„Webovky mají nejen nový design, jehož au-

torem je kreativní grafi k Zdeněk Nováček, ale 

jsou zde i nové odkazy a interaktivní rubriky. 

Návštěvníci webovek se už také mohou vyjád-

řit v anketě k letošnímu programu, který jsme 

nedávno zveřejnili,“ připomněl za pořadatele 

Ondřej Polák. Vzápětí prozradil, že v hlavním 

programu Džemfestu, který se uskuteční 21. říj-

na, zahrají kapely Mig 21, Prago Union a Livě 

Band, Udg, O5 a Radeček, Obzzor a návštěvníci 

uslyší také mistra ČR ve slam poetry Jana Jílka.

 -red-

Datum Titul Skupina Čas Cena

So 17.9.  Kočka na rozpálené plechové střeše   P, VK   19.30  220 Kč

Pá 23.9.  Zlatá šedesátá Foyer a Zrcadlový sál, písničkový pořad   VK  19.30  70 Kč

So 24.9.  Kočka na rozpálené plechové střeše   B, X, VK  19.30   130 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další 

informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-

kladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 

Divadelní svět 1951-2011

Výstava fotografi í bude zahájena ve čtvrtek 1. září.
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PRVNÍ VEČERNÍ PREMIÉROU 
BUDE KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE
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První premiérou sezony bude zřejmě nejslavnější drama amerického dramatika Tennessee Wil- 
liamse. Odehraje se v sobotu 17. září od 19.30 hodin v šumperském divadle v režii Petra Štindla.

Starý pan Pollit, hlava bohaté jižanské rodiny, se 

vrací z nemocnice na svou farmu, aby mohl oslavit 

své pětašedesáté narozeniny. On a jeho žena jsou 

přesvědčeni, že trpí pouze banální nemocí střev. 

Zbytek rodiny má však v rukou lékařskou zprávu, 

která uvádí, že jde o nevyléčitelnou rakovinu v po-

sledním stádiu. Otec, posílen falešnými nadějemi 

i svou buldočí povahou, se pokouší vyřešit životní 

krizi svého syna Bricka a nadechnout se k nové-

mu životu. Brickovo manželství s temperamentní 

Margarett je na samé hraně rozpadu a velký podíl 

na tom má jeho závislost na alkoholu. Situace se 

snaží využít Brickův bratr a jeho žena s několika 

nesnesitelnými dětmi, kteří jsou přesvědčeni, že by 

otec měl milionový majetek odkázat právě jim.

Tennessee Williams (vlastním jménem Th omas 

Lanier Williams) se narodil v roce 1911 jako po-

tomek sicilských přistěhovalců. Pocházel z rodiny 

obchodního cestujícího. Rodiče se často hádali 

a děti toto ustavičné napětí těžce snášely. Williams 

většinu svého dětství strávil u svých prarodičů 

z matčiny strany. Otec byl věčně opilý a matku 

Th omas považoval za „nebezpečně hloupou“. Ni-

kdy jí neodpustil, že sestru Rose poslala na dras-

tickou operaci mozku, která ji zbavila způsobilosti. 

Psát začal ve 12 letech a od té doby prý psal každý 

den. Vzdělání získal nejprve na střední škole ve 

St. Louis, poté začal studovat žurnalistiku. Studia 

musel po psychickém kolapsu na jeden rok pře-

rušit. Po ukončení studia odešel do Los Angeles 

a začal používat jméno Tennessee Williams. Když 

ve svých osmnácti letech viděl v divadle Ibsenovu 

hru, rozhodl se, že bude dramatikem. Během hos-

podářské krize pracoval jako úředník a od roku 

1938 žil v New Orleans. V roce 1940, ve 29 letech, 

se otevřeně přiznal k homosexualitě, což ho po-

stavilo do konfl iktu s jeho dosavadní křesťanskou 

výchovou.

Za své drama Tramvaj do stanice touha získal 

v roce 1948 Pulitzerovu cenu. Jeho nejznámějšími 

hrami jsou dále např. Skleněný zvěřinec, Tetovaná 

růže nebo Noc s leguánem. Kočka na rozpálené 

plechové střeše byla poprvé uvedena v březnu roku 

1955 na Brodwayi. Díky hře si Tennessee Williams 

vysloužil nejedno ocenění, například podruhé ob-

držel Pullitzerovu cenu. Filmová adaptace této hry 

s Paulem Newmanem a Liz Taylorovou v hlavních 

rolích mu vynesla lukrativní fi nanční odměnu. 

Byla to zejména tragédie jeho sestry, která Wil-

liamse pronásledovala po celý život, trpěl depre-

semi, situaci zhoršoval i alkoholismus a závislost 

na lécích, kterými depresi léčil. Dlouho též trpěl 

výčitkami pro svou sexuální orientaci.

Nejvíce klidu do jeho života přinesl čtrnáctiletý 

vztah s bývalým námořníkem Frankem Merlem. 

Jeho smrt v roce 1963 znamenala pro Williamse 

začátek konce, a to jak osobního, tak i umělecké-

ho. Úspěch z 50. let se již nevrátil. Měl problémy 

s alkoholismem, byl závislý na amfetaminech 

a barbiturátech. Po několika nervových kolapsech 

ho jeho bratr v roce 1969 poslal na léčení, což mu 

spisovatel nikdy neodpustil.

Williams považoval za štěstí, že on ani jeho 

sourozenci neměli děti, nechtěl prý totiž, aby se 

„šílenství“ jejich rodiny šířilo dál. Zemřel v úno-

ru 1983 ve známém newyorském hotelu Elysée. 

Podle tehdejšího tisku se opilý udusil uzávěrem 

lahvičky od očních kapek, jiné zprávy jako pří-

činu smrti uváděly alergickou reakci na požité 

léky, pravděpodobná je však také otrava alkoho-

lem po těžké pitce.

Je zřejmé, že Williams do značné míry vkládá do 

svých her sama sebe, vlastní zkušenosti, sexuální 

orientaci, pocity...  Jeho dramata popisují podobné 

události, kterými prošel během svého života. Dal-

ším důležitým momentem jeho her je snaha o útěk 

od reality do vlastního uzavřeného světa, jenž je 

pro ostatní nedostupný. Tak jako Brick utíká k al-

koholu, ke gramofonu atd., Kočka Maggie utekla 

na horkou rozpálenou střechu a snaží se tam ze 

všech sil vydržet. Příběhy se navíc vyznačují jistou 

nedokončeností, nedoslovením. Jakoby třemi teč-

kami na konci repliky. Tak končí i vyznívá také hra 

Kočka na rozpálené plechové střeše. P. Štindl
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PŘEDPLATNÉ NA NOVOU SEZONU LZE VYŘÍDIT NA OBCHODNÍM 
ODDĚLENÍ DIVADLA, TELEFONEM I ELEKTRONICKY

ČINOHERNÍ DIVADLO V ŠUMPERKU SLAVÍ ŠEDESÁTKU
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Před šedesáti lety - 5. září 1951 - se odehrálo 

první představení souboru, který později vytvořil 

plnohodnotné činoherní divadlo. Divadlo, které 

působí ve třicetitisícovém Šumperku, má vlastní 

herecký soubor a ke dvěma stovkám repríz a akcí 

za sezonu, je malý zázrak. Historie divadla je histo-

rií boje o uměleckou kvalitu a jedinečnost, nalez-

neme v ní však i okamžiky, kdy divadlo bojovalo 

o holý život, včetně tragického požáru v roce 1994. 

Ale dnes je důležité, že divadlo v Šumperku je, že 

máme krásnou divadelní budovu, v ní vlastní či-

noherní soubor. A my všichni - jak diváci, tak lidé 

podílející se na divadelním provozu - bychom si 

jej měli užít, protože takový soulad, taková síla 

tvořivosti a výsledné kvality se nemusejí opako-

vat. Proto si i v této sezoně klademe nemalé cíle. 

Oslavte s námi našich šedesát let - a to tím, že 

nás navštívíte. Připravujeme sedm premiér - pět 

večerních a dvě pohádkové. Těšíme se na setkání 

s vámi. René Sviderski, ředitel divadla 

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. Tragikomické drama vyznačující se 

bravurní psychologickou kresbou postav se do-

čkalo i fi lmového zpracování, ve kterém v hlav-

ních rolích zazářili Paul Newman a Elizabeth 

Taylor. Film natočený v roce 1958 získal šest 

oskarových nominací.

Ondřej Elbel: 

Priessnitz není Schrott a voda není víno! 

Premiéra 29. října 2011, režie Ondřej Elbel

Polodokumentární hra s tímto pracovním ná-

zvem vzniká přímo na míru souboru DŠ a nava-

zuje na starší inscenace, které se věnovaly regio-

nálním tématům. Hra se zaměří na dvě výrazné 

postavy - Vincence Priessnitze a Johanna Schrotta. 

Oběma se podařilo vybudovat významná lázeň-

ská místa a ovlivnit život na Jesenicku v 19. století 

a vlastně až dodnes. Jejich práce se stala známou 

daleko za hranicemi regionu i českých 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-

 Foto: archiv
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A 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, pro-

to bude příběh přepsán a diváci se mohou těšit 

na komediální a ironickou zpěvohru o dvou za-

milovaných - Jeníkovi a Mařence, kterou chtějí 

provdat její rodiče za syna bohatého sedláka 

Michny, o dohazovači Kecalovi, koktavém Vaš-

kovi a dalších 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, 

vychází z McLuhanovy defi nice světa jako glo-

bální vesnice. Příběh nejnárodnější opery bude 

propojen s příběhem českých dějin. V prvním 

dějství si společenství žije spokojeně a zpívá Proč 

bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví 

dal, ve druhém přijíždí ruský cirkus a závěrečná 

část se už odehrává na vesnici, která vstoupila do 

Evropy. Režisér dodává: „Uslyšíte všechny zná-

mé operní árie a také další písně známé i nezná-

mé. Inscenace bude plná vtipu a žertu. Inscenace 

jen pro odvážné a chytré diváky se smyslem pro 

humor.“ 

Zdeněk Jirotka: 

Saturnin 

Premiéra 18. února 2012, režie Ondřej Elbel

První premiéra roku 2012 přivede na jeviště 

jednoho z neslavnějších sluhů a s ním i dramati-

zaci populární knihy Zdeňka Jirotky. Charisma-

tický, nepředvídatelný, záhadný, ironický, mazaný, 

odvážný, silný, pružný a ve všech směrech doko-

nalý 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 ro-

mánů napsal Zdeněk Jirotka v roce 1942. Příběh 

se podle časových údajů skrytých v textu knihy 

odehrává v roce 1941. Byl tedy zřejmě pro autora 

únikem z přituhující situace v Protektoráru Če-

chy 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 Mikoláško-

vá

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 bezna-

dějně miluje dcera správce statku Sorina Máša, 

do které je opět neopětovaně zamilován učitel 

Medvěděnko.

Treplev se pokusí prosadit jako dramatik, ale 

jeho hra je předem jak matkou, tak spisovatelem 

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 

Trigorina, snaží zabránit skandálu a odvézt syna 
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Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

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 - do středy 31. srpna
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Apryč. Těsně před odjezdem Nina vyzná Trigori-

novi lásku 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 se vhodná spíše pro větší děti.

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

Ve středu 28.9. budou knihovny zavřeny.
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POMNĚNKOVÉ DĚTI OBSADÍ KNIHOVNU

KANADU A ALJAŠKU PŘIBLÍŽÍ VÝSTAVA A BESEDA

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
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Motto „Cílem není malovat život, ale dát život malbě“ provází výstavu nazvanou Cestou barev, 
jež bude v půjčovně pro mládež v šumperské Městské knihovně v ulici 17. listopadu zahájena 

vernisáží ve středu 7. září v 10 hodin dopoledne. Výtvarné práce na ní představí žáci, studenti i uči-
telé Základní a střední školy Pomněnka o.p.s.

Cílem výtvarné tvorby není výsledný produkt, 

i když ten je pro děti vždy motivací, a tedy určitou 

satisfakcí, ale celý proces. Děti by si ho měly užít. 

V jeho průběhu jsou mnohokrát podporovány 

k sebevyjádření pro ně samotné nejbližším, nej-

přijatelnějším a nevíce odpovídajícím způsobem, 

o kterém si rozhodují samy. Takto se pracuje na 

akceptaci sebe sama a ostatních členů skupiny. 

Děti se učí přijímat odlišnosti v rámci skupiny, což 

vede následně přirozeně k větší toleranci. -red-

Výprava do Kanady a na Aljašku Karla Kocůr-

ka, Jakuba Černého z Rájce a tří kolegů se vydala 

na cestu v červnu 2010. Navštívili divokou příro-

du Skalistých hor, pluli lodí kolem ostrovů SZ po-

břeží Kanady a Aljašky, pozorovali velryby, tuleně, 

orly, medvědy a losy. Putovali Yukonem, navštívili 

hrob polárníka Eskymo Welzla a indiánské kul-

tury totemů. Na Aljašce přecházeli ledovce. Jejich 

putování přiblíží výstava fotografi í, která bude 

v šumperské Městské knihovně v ulici 17. listo-

padu k vidění od 8. září do 26. října. O své zážitky 

se Karel Kocůrek podělí během besedy, která je 

naplánována na středu 21. září na 18.30 hodin. 

Vstupné na besedu je čtyřicet korun. -zd-

Výstavní síň

▶ Pod spolkovým praporem aneb jak se bavi-

li Šumperáci před sto lety

Výstava nabízí pohled do historie německých 

i českých spolků v Šumperku téměř před 100 lety. 

Výstava trvá do 11. září.

▶ Člověk tvůrce: Hlína

Výstava z cyklu Člověk tvůrce představuje jeden 

z dalších přírodních materiálů, který člověk po 

staletí užíval k výrobě předmětů nejen pro svoji 

potřebu, ale i pro potěšení. Výstava  představí 

archeologické, etnografi cké, historické i umě-

lecké sbírky šumperského muzea. Výstava bude 

zahájena 29. září v 9 hodin a potrvá do 29. led-

na 2012.

Hollarova galerie

▶ Když se houby stanou vášní

Na fotografiích 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 vzácnější druhy, které můžeme nalézt v doub-

ravách, dubohabřinách, bučinách, smrčinách, 

v sadech, parcích, na loukách a pastvinách 

nebo podél cest. Výstava trvá do 25. září. 

Rytířský sál

▶ Experiment ze tmy

Výstava fotografií nevidomého fotografa Vác-

lava Fanty, doplněná o kolekci tyflografických 

map velkých měst naší republiky pořízených 

Danou Fuxovou. 

Výstava je uskutečněna ve spolupráci se Sjed-

nocenou organizací nevidomých a slabozra-

kých, oblastní pobočkou Šumperk-Jeseník. 

Vernisáž výstavy, která potrvá do 30. září, se 

koná 1. září v 17 hodin.
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▶ Tradiční výstava živých hub 

Výstava proběhne ve dnech 15.-17. září, a to 

v případě, že bude k dispozici dostatečné množ-

ství houbařských „úlovků“.

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 regionu od 7. do 15. století. 

Vystavené exponáty pocházejí nejen ze sbírek Vlas-

tivědného muzea v Šumperku, ale také z dalších kul-

turních institucí a od soukromých osob. K výstavě 

lze objednat komentovanou prohlídku u A. Navráti-

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

▶ Starý Šumperk - městská památková zóna 

v Šumperku

▶ 100 let šumperské radnice (1911-2011) - Galerie 

mladých

Jsou názvy dvou výstav, kterými se Vlastivědné mu-

zeum v Šumperku hlásí ve dnech 9.-11. září v rámci 

Dnů evropského dědictví k významnému jubileu 

této „první dámy“ města Šumperka. Vernisáž obou 

výstav proběhne 9. září v 17 hod. V rámci vernisá-

že se uskuteční křest knihy Šumperk ve fotografi ích 

Josefa Pavlíčka. Knihu bude možné zakoupit v infor-

mačním centru muzea. Výstavy potrvají do 15. ledna 

2012. K výstavám lze objednat komentovanou pro-

hlídku po telefonické domluvě na čísle 583 363 072 

u A. Navrátilové.

Galerie mladých

▶ Jeseníky 1 - lesy a vody

Výstava fotografi í Jitky Václavíkové je k vidění do 

31. srpna.

▶ 100 let šumperské radnice (1911-2011) 

Vernisáž výstavy, která potrvá do 15. ledna 2012, 

proběhne 9. září v 17 hod.

Pavlínin dvůr 

▶ Dětský den v muzeu

V sobotu 3. září od 14 hodin čekají děti různé atrak-

ce, hry, rytířská klání a soutěž ve střelbě z kuše o krá-

le ostrostřelců. Vstupné je 30 Kč (všechny atrakce 

jsou v ceně).

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

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

zeum-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

▶ V zemi Opeřeného hada, jezuité z české provin-

cie v Mexiku v 17.-18. století  

Výstava  představí jezuitský řád reprezentovaný rodá-

kem z našeho kraje Matějem Kukulínem a současně 

přiblíží zajímavou tematiku mise jezuitů v Mexiku 

entomologem Oldřichem Kašparem během jeho  

dvacetiletého působení v Mexiku. Vystaveny budou 

reprodukce kreseb, fotografi e, trojrozměrné před-

měty, veduty měst, mapy, dobové oblečení apod. 

Tyto předměty budou doplněny o vybrané sbírkové 

předměty z období baroka VM v Šumperku. Verni-

sáž se koná 9. září v 17 hodin.

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

kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

Nejen během Muzejní noci, ale také v rámci Dět-

ského středověkého dne se budou moci návštěvníci 

přenést o několik století dříve.  Foto: -ms-
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um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 

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

Mohelnice

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěží 

muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou roku 

2005! 

▶ Retro II aneb v naší kanceláři...

Nahlédnutí do světa známých i zapomenutých kan-

celářských pomůcek, přístrojů a strojů. Výstava trvá 

do 24. září.

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.

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 pokladů 

muzea.

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-

para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 

Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně tra-

gického osudu místní židovské komunity.

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

um-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 školství, 

stálá expozice

▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-

teraktivní expozice

▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

▶ Zpřístupnělý ochoz

▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Barto-

še

▶ Zoo koutek pro děti

▶ Stará škola

▶ Cesta do pravěku

Provádí návštěvníka pravěkými obdobími od dob 

lovců mamutů až po protohistorické kultury 

z přelomu letopočtu. Ani na Úsově nechybějí 

mamutí kly, neolitické venuše nebo bronzové 

předměty z doby popelnicových polí. Pravěkou 

atmosféru navozují i velkoformátové tisky a po-

užité instalační prostředky. Scénář i samotné 

výtvarné zpracování výstavy jsou přizpůsobeny 

návštěvníkovi - laikovi tak, aby si každý odnesl 

ty základní poznatky o nejstarším období his-

torie člověka. Velmi atraktivní jsou také ukázky 

z oblasti experimentální archeologie - některé 

pravěké techniky, jako drcení na zrnotěrce, vrtá-

ní 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 srpnu je otevírací doba od 9.00 do 

19.30 hodin, poslední vstup je v 18.00 hodin, v měsíci 

září je otevírací doba od 9.00 do 16.15 hodin, poslední 

vstup je ve 14.45 hodin.

Otevírací doba ve Dnech evropského dědictví 

sobota 10. září 

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-17 hod. 

* klášterní kostel 9-17 hod. * Lovecko-lesnické 

muzeum na zámku v Úsově 9-12,13-19.30 hodin 

* Památník A. Kašpara v Lošticích, Muzeum 

Zábřeh 9-12, 13-16 hod. * Den evropského 

dědictví proběhne v Muzeu v Mohelnici v sobotu 

17. září (vstup zdarma)

10. září bude vstup do zmíněných zařízení 

Vlastivědného muzea v Šumperku zdarma.

Otevírací doba v Den české státnosti 

středa 28. září 

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin 

* klášterní kostel 10-14 hodin * Lovecko-lesnické 

muzeum na zámku v Úsově 9-12, 13-19.30 hodin 

* Památník A. Kašpara v Lošticích, Muzeum 

Zábřeh, Muzeum Mohelnice 9-12 hodin.

S výjimkou Lovecko-lesnického muzea na zámku 

v Úsově bude 28. září na ostatní zařízení VM 

v Šumperku vstup zdarma (muzea v Šumperku, 

Zábřehu, Mohelnici, v Památníku Adolfa Kašpara 

v Lošticích a v klášterním kostele v Šumperku).
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Na závěr letní sezony připravilo šumperské 

muzeum akci nazvanou Dětský středověký den. 

Ten připadne na sobotu 3. září a bude rozlou-

čením nejen s výstavou Putování středověkem, 

která je dosud k vidění v Galerii Šumperska, ale 

pro děti především s prázdninami.

Zajímavá akce odstartuje v sobotu 3. září 

ve 14 hodin na nádvoří Pavlínina dvora a pře-

devším děti se mohou těšit na celou řadu her 

a soutěží. Vstupné je třicet korun s tím, že 

všechny atrakce si budou moci po celé odpo-

ledne užít zdarma. -red-

Vyhlašujeme soutěž o nejzajímavější snímky 

pro výstavu fotografi í nerostů a hornin. Je ur-

čena všem milovníkům „šutrologie“, amatérům 

i profesionálům. Mohou to být  fotografi e poho-

ří, masívů, sutí, ale i jednotlivých kusů nerostů 

a hornin. Chrlící sopky či drobné zkameněliny. 

Okolí Šumperka, ale i nejvzdálenější ciziny. Na 

jaře příštího roku pak bude z vybraných fotogra-

fi í vytvořena výstava podobně jako z fotografi í 

na výstavě věnované hmyzu. Fotografi e budou 

doplněny o  exponáty z depozitáře našeho muzea 

a výstava může být obohacena, po předchozí do-

mluvě, i kousky z vašich sbírek. Fotografi e, pro-

sím, zasílejte ve zmenšeném formátu  na e-mail 

milan.dvorak@muzeum-sumperk.cz.  

Milan Dvořák zoolog a geolog VM v Šumperku

100 let šumperské radnice (1911-2011)  a Starý Šumperk - městská památková zóna jsou ná-
zvy dvou výstav, kterými se Vlastivědné muzeum v Šumperku hlásí ve dnech 9.-11. září 

v rámci Dnů evropského dědictví  k významnému jubileu této „první dámy“ města Šumperka. Na 
vernisáži, kterou zahájí Marie Gronychová, ředitelka šumperského muzea, a Zdeněk Brož, starosta 
města Šumperka, promluví k oběma výstavám  jejich autoři Milena Filipová a Zdeněk Doubravský. 
Součástí vernisáže bude také pokřtění knihy Šumperk ve fotografi ích Josefa Pavlíčka spojené s auto-
gramiádou. Zájemci budou mít možnost zakoupit si knihu v Regionálním a městském informačním 
centru šumperského muzea.

Souběžně s  výstavou Starý Šumperk - městská 

památková zóna bude připomenuto letošní „kula-

té“ výročí významné budovy našeho města, šum-

perské radnice. 9. září 2011 uplyne sto let od jejího 

slavnostního otevření. Návštěvník výstavy se ve 

zkratce seznámí s historií městské správy, která 

měla do výstavby nové radnice své sídlo ve staré 

radniční budově. Kresby, fotografi e a informační 

texty dokumentují dlouhou historii staré radnice, 

přibližují její stav na počátku 20. století a uvádějí 

důvody, proč musela být nakonec až do základů 

zbořena. Na dochovaných soutěžních návrzích si 

ukážeme nejúspěšnější projekty na stavbu radni-

ce nové a návštěvník bude moci porovnat vítězný 

návrh doporučený komisí odborníků s návrhem, 

který z pátého místa schválilo vedení města k rea-

lizaci. Fotografi e z výstavby nové budovy a jejího 

slavnostního otevření, nejstarší černobílé a kolo-

rované pohlednice šumperské radnice i dobové 

snímky jejích interiérů představí „první dámu“ 

v prvních desetiletích své existence.

Výstavu Sto let šumperské radnice lze zhléd-

nout v Galerii mladých a výstavu Starý Šumperk 

- městská památková zóna v Galerii Šumperska. 

Obě budou zahájeny vernisáží v pátek 9. září 

v 17 hodin. Zdeněk Doubravský
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Výstava Starý Šumperk se bude věnovat vývoji prostorů dnešní městské památkové zóny a při-
lehlé části při západním vstupu do města. O zápůjčky na výstavu požádalo muzeum město 

Šumperk, jež řadu materiálů z doby rekonstrukce MPZ v 90. letech 20. století vlastní. Výstava 
bude instalována v Galerii Šumperska v muzeu od 9. září, kdy v 17 hodin proběhne vernisáž, až do 
15. ledna roku 2012. Budou na ní prezentovány skupiny staveb ve vývoji doloženém historickými 
vyobrazeními, uměleckými díly, historickými fotografi emi, plány a doklady o památkové péči. 

V roce 1992 byla v Šumperku vyhlášena tzv. 

městská památková zóna. Památková zóna je úze-

mí v němž se nachází značné množství stavebních 

památek, které je nutno chránit, aby zůstaly zacho-

ván charakter a genius loci místa. V Šumperku je 

to střed města s radnicí, hradbami a přilehlými 

ulicemi pod nimi, ulicí Gen. Svobody až k ulici 

Kašparově,  Kozinovou ulicí s Jiráskovými sady 

a Hlavní třídou až k ulici Fialově. Známější pojem, 

městská rezervace, je určen pro lokalitu, kde jsou  

památky  naprosto převažujícími. 

Město Šumperk má městskou památkovou 

zónu již dvacet let. A nebyla vyhlášena marně. Za 

tu dobu se historický střed města změnil díky cíle-

né snaze k nepoznání. Šumperk využil pro obnovu 

středu města nejen své fi nanční prostředky, ale také 

všech dostupných dotací z programů Ministerstva 

kultury, s díky přijal podporu od šumperských 

rodáků z Bad Hersfeldu a motivoval občany žijící 

ve městě vlastním programem k záchraně historic-

kých fasád. Opršalé a špinavé fasády téměř zmizely, 

kostely i radnice se opět staly nepřehlédnutelnými 

dominantami. Obrovskou akcí byla výměna inže-

nýrských sítí v MPZ, díky níž bylo stabilizováno 

podloží a následně provedeny nové zádlažby. 

Výstava se vrací prezentací starých fotografi í 

a pohlednic až do 19. století, do období, kdy se 

Šumperku pro jeho výstavnost říkalo Malá Vídeň, 

a pokračuje až do doby nedávné. Vedle fotografi í 

bude ke zhlédnutí i část výtvarné sbírky muzea, 

která se tématicky týká vyobrazení města, ať již cel-

kového nebo jen jeho historických částí. Součástí 

výstavy bude i promítání fi lmu o obnově památek 

v Šumperku z 90. 19. století. M. Filipová

Čtvrtek 1. září od 14 hodin v „KD“ 

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Pepa Frnka.  Vstupné 40 Kč

Pátek 9. září od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 40 Kč

Úterý 13. září od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Pravidelné setkání fi latelistů.

Čtvrtek 15. září od 14 hodin v „KD“  

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Úterý 27. září od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Čtvrtek 29. září od 13.30 hodin v „KD“ 

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.   Vstupné 40 Kč

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 

12 hodin

Mateřské centrum

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - 

začátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - 

pokročilí
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Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 

Každou středu od 9 hodin v „P“

Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Každý čtvrtek od 10 hodin v „P“ 

Aktivity pro seniory: Cvičení s fl exi-bary

Bližší informace k akcím: 

V. Schlemmerová, tel.č. 583 211 766. Plavání ko-

jenců 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 se-

niory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 

Gen. Svobody 68. 

Mateřské centrum  Babouček  je v srpnu uzavře-
no. Do konce srpna probíhá v Kavárničce pro 
seniory výstava obrazů Jana Jančíka.

Úterý 6. září od 8.30 do 12 hod. (pro školy a rodiče 

s dětmi) a od 13 do 15.30 hod. (pro rodiče s dětmi) 

na „K“

Putování za zdravím

Prezentačně propagační akce podporující zdravý 

životní styl; stanoviště, na kterých si mohou děti 

i rodiče zasoutěžit, něco si vyrobit i užitečného se 

dozvědět. Školy - potřeba rezervace. Informace 

Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 

psencikova@doris.cz.  Vstupné 5 Kč

Středa 7. září od 17 do 18.30 hodin v IT na „K“

Finty nejen s internetem

Téma: Jak si vytvořit vlastního AVATARa. Více 

na www.doris.cz/akce.htm, informace Vratislav 

Šula, tel.č. 583 214 212, 731 186 059, sula@doris.

cz.  Vstupné 30 Kč

Středa 14. září od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“

Laktační poradna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Konzultace 50 Kč

Středa 14. září od 17 do 20 hodin v MC na „K“

Sedánky pro mamky

Tvoření, vyrábění pro ženy. Informace Eva Pšen-

číková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psenciko-

va@doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Pátek 16. září od 19.30 hodin z náměstí Míru

Uličkami s lampičkami

Start mezi 19.30 a 20.00 hodin z náměstí Míru 

(od radnice), večerní putování městem pro rodiče 

s dětmi, startovné 5 Kč/osoba, s sebou lampiony 

nebo lampičky. Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 

583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz. 

 Startovné 5 Kč/osoba

Úterý 20. září od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“

Cvičení pro nastávající maminky

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 50 Kč

Od 20. září vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 18 ho-

din v IT na „K“

Počítačový kurz pro začátečníky

8 lekcí po 2 hod., program: první krok s počíta-

čem, Microsoft  Windows Vista, Microsoft  Offi  ce 

Word 2007, Microsoft  Offi  ce Excel 2007, Micro-

soft  Offi  ce PowerPoint 2007, Internet a elektro-

nická pošta, informace Bronislav Vavruša, tel.č. 

583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 

 Cena 1100 Kč

Středa 21. září od 17 do 18.30 hodin v IT na „K“

Finty nejen s internetem

Téma: Jak efektivně vyhledávat na internetu. Více 

na www.doris.cz/akce.htm, informace Vratislav 

Šula, tel.č. 583 214 212, 731 186 059, sula@doris.cz. 

 Vstupné 30 Kč

Středa 28. září od 9 do 16 hodin ve Vile Doris

Medový den

Přijďte se dozvědět zajímavosti o včelách a jejich 
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životě. Den plný her, výtvarných aktivit a soutěží 

o včelách a včelařích. Informace Lenka Kampová, 

tel.č. 733 712 901, kampova@doris.cz. 

Čtvrtek 29. září od 15 do 18 hodin v MC na „K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Pátek 30. září od 15 do 18 hodin v MC na „K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi. Vstupné 40 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. lis-

topadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 

583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 

Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 

(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateř-

ské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: 

AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, 

http://www.doris.cz

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 2. část 3D 3D 

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

Sobota 27., neděle 28., pondělí 29., úterý 30. a středa 31. srpna jen v 15.30 hodin
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

Sobota 27., neděle 28., pondělí 29., úterý 30., středa 31. srpna, čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 

4. září 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 

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 2. část 

Sobota 3. a neděle 4. září jen v 15.00 hodin dopoledne
Velká Británie, USA, 2011, 130 minut, fantasy, titulky, digitální projekce 

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

Rupert Grint, Ralph Fiennes a další. Pozor, fi lm je v původním znění s českými titulky! 

 Vstupné 80 Kč



33

K
IN

O
 O

K
O

TRANSFORMERS 3D  3D

Pondělí 5., úterý 6. a středa 7. září jen v 17.00 hodin
USA, 2011, 154  minuty, akční sci-fi , mládeži přístupný, české znění

Pokračování úspěšné sci-fi  série tentokrát prostorově ve 3D. Desítky let staré tajemství, jehož odhalení by 

mohlo defi nitivně zvrátit rozložení sil ve prospěch jedné ze soupeřících stran, znovu rozpoutá válku mezi 

Autoboty a Deceptiony… Hrají Shia Labeouf, John Turturo, John Malkovich, Rosie Hungtingtonová a další. 

 Vstupné 130 Kč

HARRY POTTER A RELIKVI SMRTI - 2. ČÁST 

Čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a neděle 11. září jen v 17.00 hodin
Velká Británie, USA, 2011, 130 minut, fantasy, mládeži přístupný, české znění

V Bradavicích se schyluje k velkolepé závěrečné bitvě… Promítáme klasicky, nikoli digitálně. Film uvádíme 

naposledy!  Vstupné 75 Kč

GENERACE SINGLES  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 8. září jen v 19.30 hodin
ČR, 2011, 77 minut, od 12 let, digitální projekce

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

vé 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 utíkajícího času, o sexu 

a intimitě, o stále se zužující nabídce potenciálních partnerů…  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč 

KOVBOJOVÉ A VETŘELCI

Pátek 9., sobota 10. a neděle 11. září jen v 19.30 hodin, pondělí 12., úterý 13. a středa 14. září jen v 17.30 hodin
USA, 2011, 118 minut, akční sci-fi , mládeži přístupný, české znění, digitální projekce

Seshora přicházejí podivné zvuky a oslepující světla, obyvatelé města Absolution mizí beze stopy a nikdo 

Může být nevěra základem šťastného manželství? Odpověď nejen na tuto otázku dává nová komedie  

Jiřího Vejdělka Muži v naději. Šumperské kino ji hraje v září hned dvakrát.
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neví, kdy přijde řada na něho… Daniel Craig, Harrison Ford a Olivia Wildeová v hlavních rolích atraktivní 

sci-fi , v níž se poněkud netradičně utkají nejdrsnější pistolníci Divokého západu s ještě drsnějšími mimo-

zemšťany. Režie Jon Favreau (Iron Man).  Vstupné 85 Kč

ŠMOULOVÉ 3D  Hrajeme pro děti 3D

Sobota 10. a neděle 11. září jen v 15.00 hodin
USA, Belgie, 2011, 102 minuty, 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 145 Kč

VIDITELNÝ SVĚT 

Pondělí 12., úterý 13. a středa 14. září jen ve 20.00 hodin
Slovensko, 2011, 104 minuty, thriller, od 12 let, slovenské znění, digitální projekce

Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá… Nejčastějším společníkem osamělého letového dispečera Olivera je da-

lekohled, kterým šmíruje šťastnou rodinku z protějšího domu. S rolí pouhého pozorovatele si však dlouho 

nevystačí a snaží se alespoň část jejich štěstí si přivlastnit… Působivý psychologický thriller, který se zabývá 

sledováním a voyeurstvím coby fenomény současného světa. V hlavní roli Ivan Trojan, dále hrají Jana Hlavá-

čová, Ivan Palúch a další. Režie Peter Krištúfek.  Vstupné 80 Kč

 

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL  Hrajeme pro děti

Čtvrtek 15. září jen v 17.00 hodin, pátek 16., sobota 17. a neděle 18. září jen v 16.00 hodin, pondělí 19., úterý 

20. a středa 21. září jen v 16.30 hodin, čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. září jen v 16.15 hodin
ČR, 2011, 90 minut, rodinná komedie, digitální projekce

Máš-li mámu čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ... Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před 

mnoha lety nad Saxánou, studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí za svou 

Šmoulové, malé modré bytosti, se opět vracejí na fi lmové plátno. Tentokráte v kombinovaném hrané 

a animované podobě. Kino Oko uvádí šmoulí příběh koncem srpna a poté ještě v září.
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Oláskou Honzou Bláhou. Nyní žije se svým manželem a dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem 

Evženem v krásné rodinné vile a úplně zapomněla na to, že se na půdě ukrývá tajemství o jejím předešlém 

čarodějnickém životě. Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví její dcerka a nenadálou souhrou 

okolností se ocitne v kouzelné Říši pohádek, kde na ni čekají neuvěřitelná dobrodružství v neznámém světě, 

který se právě ocitl na pokraji zkázy…  Vstupné 85 Kč

V sobotu 24.9. v 16.15 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich děti ve věku do 

15 let je 65 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

CESTA ZA HORIZONT  Artvečer-Filmový klub

Čtvrtek 15. září jen v 19.00 hodin
Švýcarsko, Rumunsko, Francie, 2009, 96 minut, od 12 let, titulky, digitální projekce

Filozofi cké sci-fi  drama o nebezpečí zneužití vědy a marných iluzích o lidské nesmrtelnosti. Poslední fi lm 

s Guillaumem Depardieuem v hlavní roli přináší příběh muže, který se vyrovnává s následky silniční nehody 

stejně jako samotný herec...  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

SUPER 8

Pátek 16., sobota 17. a neděle 18. září jen v 17.45 hodin, pondělí 19. září jen v 18.15 hodin
USA, 2011, 112 minut, dětské sci-fi , mládeži přístupný, české znění, digitální projekce

V létě roku 1979 natáčela v Nevadské poušti skupina žáků amatérský fi lm na kameru Super 8 a stala se svědky 

nehody speciálního vlaku, který převážel přísně utajený náklad z oblasti 51 (přísně střežená základna ame-

rických vzdušných sil). Krátce po havárii začali v městečku mizet lidé… Režisérem snímku je J.J. Abrams, 

producentem Steven Spielberg.  Vstupné 80 Kč

OBHÁJCE

Pátek 16., sobota 17. a neděle 18. září jen ve 20.00 hodin
USA, 2011, 118 minut, thriller, drama, krimi, od 12 let, titulky

Ve strhujícím thrilleru Obhájce ztvárnil Matthew McConaughey roli bezvýznamného trestního advokáta 

Hallera, který z ničeho nic dostane svůj životní případ: obhajobu bohatého playboye, který je obviněn z po-

kusu o vraždu. Na první pohled jasný případ se však  rychle obrátí v děsivý souboj dvou mistrů manipulace 

a krizi Hallerova svědomí…  Vstupné 80 Kč

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ

Pondělí 19. září jen ve 20.15 hodin, úterý 20. a středa 21. září jen v 18.15 hodin
USA, 2011, 98 minut, komedie, od 15 let, titulky, digitální projekce

Co se dá dělat, když zjistíte, že váš šéf je šílenec a sadista? Tři kamarádi se poradí s bývalým trestancem 

a vymyslí komplikovaný plán, jak se jednou provždy svých nadřízených zbavit. Ale i ten nejlepší plán je vždy 

jen tak spolehlivý jako mozek, který ho vymyslel…  V rolích nesnesitelných šéfů uvidíme Kevina Spaceyho, 

Collina Farrella a Jenifer Anistonovou.  Vstupné 80 Kč

JANA EYROVÁ

Úterý 20. a středa 21. září jen ve 20.00 hodin, úterý 27. a středa 28. září jen ve 20.00 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 80 Kč

GREEN LANTERN 3D   3D

Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. září jen v 18.00 hodin
USA, 2011, 105 minut, akční fantasy, od 12 let, titulky
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galaxiemi. Když se však objeví mocný nepřítel Parrallax, který hrozí, že zničí veškerou rovnováhu Vesmíru, 

leží osud a zkáza Země v rukou prvního lidského člena Green Lantern Hala Jordana - nafoukaného zkušeb-

ního pilota, který má v sobě něco, co sbor očividně po celou dobu potřeboval: lidskost. V hlavní roli Ryan 

Reynolds.  Vstupné 130 Kč

TAXIKÁŘ  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 22. září jen ve 20.00 hodin
USA, 1976, 113 minut, titulky, digitální projekce

Příběh vojenského veterána, který po návratu z Vietnamu trpí nespavostí a najde si proto práci jako noční 

taxikář. Při nekonečném popojíždění ulicemi New Yorku naráží jen na násilí, drogy a prodejný sex a v dlou-

hodobě traumatizovaném Travisovi sílí odhodlání k radikálnímu činu… V hlavní roli Robert De Niro, 

dále hrají Judie Fosterová, Harvey Keitel, Peter Boyle, Martin Scorsese a další. Režie Martin Scorsese. Nově 

zrestaurovaná digitální kopie fi lmové klasiky uvedená nedávno na MFF v Karlových Varech.  

 Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

MUŽI V NADĚJI

Pátek 23., sobota 24. a neděle 25. září jen ve 20.00 hodin, pondělí 26., úterý 27., středa 28. a čtvrtek 29. září jen 

v 17.45 hodin, pátek 30. září, sobota 1. a neděle 2. října v 17.45 a ve 20.00 hodin 
ČR, 2011, 115 minut, komedie, mládeži přístupný, digitální projekce

Bolek Polívka a David Macháček v hlavních rolích komedie Jiřího Vejdělka.  Vstupné 85 Kč

KŮŽE, KTEROU NOSÍM  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 29. září jen ve 20.00 hodin
Španělsko, 2011, 118 minut, od 15 let, titulky, digitální projekce

V thrilleru s prvky melodramatu, natočeném podle románu Tarantule Th ierryho Jonqueta, se po více než 

dvaceti letech sešli ke spolupráci Pedro Almodóvar a jeho oblíbenec Antonio Banderas. V příběhu reno-

movaného plastického chirurga (Banderas), který vyvine nový odolný typ kůže, který by býval před lety 

zachránil život jeho milované ženy, hraje zásadní roli chladně vykalkulovaná a precizně provedená pomsta…  

Almodóvarův devatenáctý fi lm, v němž suverénně kombinuje časové roviny, mezi něž rozpíná svá témata 

vášně, tělesnosti a pohlavní identity, je opět sofi stikovanou poctou fi lmu.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

DEVÍNSKY MASAKER

Pondělí 26. září jen ve 20.00 hodin

Slovensko, 70 minut, drama, od 15 let, slovenské znění, digitální projekce

Detailní rekonstrukce tragické události, kdy Lubomír Harman loni v létě vyvraždil obyvatele sousedního bytu 

na bratislavském sídlišti Devínská Nová Ves, události, která dodnes vyvolává řadu otázek…  Vstupné 75 Kč

Připravujeme na říjen: Nezvratný osud 5 3D, Drive, Johnny English se vrací, Alois Nebel, Spy Kids 4: Stroj 

času 3D, Noc žraloka 3D a další.

Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! 

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

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

vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního představení. 

Vstupenky na všechna zářijová představení jsou v prodeji od 1. září 2011. 

KINO OKO NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET.






