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Vila Hany Benešové  

Autorka obálky: Zdeňka Rambousková, 

www.rambouskova.com

Vila Hany Benešové byla užívána k bydlení do roku 

1945.  Fotoarchiv VM v Šumperku

Roku 1946 byla vila předána do užívání jako dětské 

zdravotní středisko Hany Benešové s adresou Fialo-

va 14.  Foto: J. Mašek

Když se inženýr Carl Strobach, ředitel olšanských 

papíren, rozhodl postavit si v Šumperku vilu, zvolil 

si jako architekta Georga Bergera, oblíbeného autora 

četných soukromých i veřejných staveb v Šumperku. 

Berger, vídeňský architekt, v té době žijící v Šumper-

ku, se těšil přízni především pro romantický a stále 

ještě historizující přístup k tvorbě, kombinovaný 

s užíváním moderních stavebních technologií. Ty-

pické pro něho bylo přednostní užívání vápenno-

cementových směsí na fasády a železobetonových 

konstrukcí.  Pokračování na str. 8
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NOVÁ RADNICE

Ke slavnostnímu otevření radnice 9. září 1911 

byl vydán pamětní spis, v němž byly stručně 

uvedeny nejdůležitější události z dějin města, 

vzpomenuta stará radnice a v závěru podány 

informace o přípravách a realizaci výstavby rad-

nice nové. Mezi jiným zde nacházíme seznam 

fi rem, které se na budování radnice podílely. 

Velký počet šumperských fi rem dokazuje, že se 

vedení města snažilo dát zakázky šumperským 

podnikatelům. Pouze práce, které nebylo možné 

zajistit přímo ve městě, byly zadány mimošum-

perským podnikům, především specializovaným 

fi rmám z Vídně.

Na budování radnice se podílely následují-

cí fi rmy: vedení stavby bylo svěřeno Hugo Na-

derovi ze Šumperka, traverzy a nosníky dodal 

Karel Müller ze Šumperka, svorníky Eduard 

Rotter ze Šumperka, kamenické práce provedl 

Josef Tannhäuser ze Žulové, pokrývačské práce 

Richard Hartel ze Šumperka, tesařské práce Jo-

hann Schmachtl a Haukovi synové ze Šumperka, 

klempířské práce Josef Rotter ze Šumperka, prá-

ce s měděnou krytinou Heinrich Lefnär z Vídně, 

zámečnické práce Eduard Th iel ze Šumperka, in-

stalatérské práce při zavedení vodovodu a plynu 

s instalací hromosvodu Karl Bezdiczka ze Šum-

perka, věžní hodiny dodali Ferdinand Matei ze 

Šumperka a Rudolf Th öndel u Uničova, malířské 

práce provedl Johann Jilg ze Šumperka, umělec-

ké kamenické práce Roman Kubesch z Vídně, 

štukatérské práce fi rma Osuski a Finda z Vídně, 

práce sklenářské Ignaz Dürr z Vídně, elektro-

instalační práce Adolf Bezdiczka ze Šumperka, 

betonářské práce fi rma Pittel a Brausewetter ze 

Šumperka, instalaci ústředního topení provedla 

fi rma Zentralheizungswerke Aktiengesellschaft  

z Vídně a fasádnické práce rakousko-uherská fi r-

ma Terranovaverwertung G.m.b.H. z Vídně.

Z těch, kteří stavbu organizovali a dozírali na 

ni, zaslouží jmenovat vedle stavitele Hugo Nadera 

a vídeňských architektů Georga Bergera a Ludvi-

ga Schöneho okresního hejtmana Franze Kargera, 

ale především místostarostu Gustava Oberleith-

nera, na jehož bedrech ležela po celou dobu pří-

prav stavby a v jejím průběhu tíha největší. Byl 

mozkem a duší celé náročné akce a své nezměrné 

Slavnostní otevření nové radnice 9. září 1911.  Sbírky VM v Šumperku
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nili nejen jeho současníci, ale i historie.

Slavnostní famfáry z věže nové radnice dozně-

ly. V jejích úřadovnách začal běžný život. Rad-

niční budova se posléze stala objektem fotografů 

a vydavatelů pohlednic. Kolik pohlednic s tímto 

námětem bylo ze Šumperka rozesláno známým 

a příbuzným po rakousko-uherském mocnářství, 

již nikdo nezjistí. Šlo však o úctyhodný počet. 

V měšťanských domácnostech nesměly chybět 

sklenice s barevným vyobrazením šumperské 

radnice.

Již v době zahájení provozu v nové radnici se 

ozvaly kritické hlasy k jejímu vzhledu. Ale kritici 

se najdou vždy. Uplynuly desítky let a s odstupem 

času mohou odborníci zařadit šumperskou rad-

nici do kontextu vývoje architektury na přelomu 

19. a 20. století. Uveďme si hodnocení radniční 

budovy jednoho z nich. Přední znalec novodobé 

architektury, nám známý ze zajímavého televizní-

ho seriálu o našich významných stavbách 20. sto-

letí, Pavel Zatloukal, charakterizoval budovu 

šumperské radnice těmito slovy: „Hřmotná, 

naddimenzovaná a amorfní masa, připomínající 

v některých partiích spíše činžák, byla ztvárně-

na v tzv. saské neorenesanci, aktualizované se-

cesionizujícími detaily. Snaha o monumentalitu 

vyznívá nepřesvědčivě i ve výpravně řešených in-

teriérech.“ Toto hodnocení není příliš lichotivé, 

ale nezbývá, než ho přijmout.

K tomu znalec šumperské historie Drahomír 

Polách dodává drobnou poznámku: „… v rad-

nici, která je z hlediska svéprávnosti Šumperka 

nejreprezentativnější budovou města, najdeme 

snad nejvíce zkomolený městský znak, s jakým 

se lze za celou historii jeho používání setkat.“ 

Polách poukazuje na záměnu barev u tří původ-

ně modrých pahorků, původně bílých věží a pů-

vodně zlatých dvou F umístěných na nich. Až 

půjdete na radnici, všimněte si této abnormality. 

Pro heraldika a historika je to jistě silné kafe. 

Zdá se mi, že vídeňská sklenářská fi rma Ignaze 

Radnice na jedné ze starých pohlednic.  

 Sbírky VM v Šumperku

Interiér slavnostního sálu, dnes obřadní síně, 

v roce 1912.  Sbírky VM v Šumperku
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IDürra se spíše řídila estetickými požadavky než 

pravidly heraldickými a ke své secesní výzdobě 

vitráží si přizpůsobila i barvy městského znaku. 

Z hlediska heraldiky je to neomluvitelné, ale 

opět nezbývá, než tuto skutečnost přijmout jako 

raritu.

Dost již kritických hlasů, byť oprávněných. 

V pátek 9. září a následující sobotu jsme si v mu-

zeu a posléze na radnici připomněli toto stole-

té výročí. A můžeme konstatovat, že po všech 

úpravách a opravách budova slouží svému účelu, 

reprezentuje Šumperk, je sídlem vedení města 

a jeho úřadů, je objektem fotoaparátů turistů, 

odtud vycházejí návštěvníci Šumperka s průvod-

cem po městě a stoupají na ochoz radniční věže, 

aby obdivovali panorama Jeseníků. Nezbývá, 

než radnici popřát, aby byla ještě dlouho jednou 

z dominant města. Zdeněk Doubravský

Událostmi nabité dny prožili druhý zářijový víkend Šumperané. Od pátku do neděle si mohli 
vybírat hned z několika zajímavých kulturních a sportovních akcí, odehrávajících se v různých 

částech města.

V pátek 9. září se na šumperské tenisové dvor-

ce sjela řada osobností z oblasti kultury, sportu, 

politiky i podnikatelské sféry, aby se zúčastnila 

třiadvacátého ročníku známého turnaje ProKen-

nex Cup. A zatímco tenisový turnaj internacio-

nálů končil, další akce, tentokrát z kulturního 

„soudku“, začínala. Galerii Šumperska v míst-

ním muzeu obsadily historické fotografi e, po-

hlednice, umělecká díla, plány a další doklady, 

jež přibližují „Starý Šumperk“ a vývoj městské 

památkové zóny.

„Šumperany staré fotografi e hodně zajímají, 

Knihu „Šumperk ve fotografi ích Josefa Pavlíčka“ pokřtil v pátek 9. září v muzeu také šumperský starosta 

Zdeněk Brož. Foto: -pk-
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I takže jsme se snažili jich nabídnout co nejvíce. 

Některé ale již nelze přímo vystavit, zvolili jsme 

proto grafi cké panely,“ řekla v úvodu vernisáže 

výstavy „Starý Šumperk“ její autorka Milena Fi-

lipová, která se domnívá, že jen málo lidí ví, co 

vlastně městská památková zóna je. Ta šumper-

ská přitom byla vyhlášena před devatenácti lety 

a za tu dobu se střed města změnil k nepoznání. 

„Výstava nenabízí srovnání se současným stavem, 

my ale předpokládáme, že „domácí“ ho důvěrně 

znají. Doufáme tedy, že se bude líbit,“ dodala Fi-

lipová, jež vzápětí předala slovo svému kolegovi 

Zdeňku Doubravskému, autorovi výstavy 100 let 

šumperské radnice, která v Galerii mladých při-

pomíná letošní „kulatiny“ této „první dámy“ 

města. „Tak významné výročí jsme samozřejmě 

v muzeu nemohli pominout. A přestože odbor-

níci na architekturu nehodnotí tuto budovu jako 

významné dílo, pro nás je to ta naše radnice,“ po-

dotkl Doubravský.

Pohled na radnici, ale především na celý 

Šumperk, jeho jednotlivé části, ulice i významné 

stavby zachycuje více než šest desítek let fotograf 

Josef Pavlíček, který letos slaví neuvěřitelné pěta-

osmdesátiny. Výběr dvou set z nich představuje 

publikace nazvaná výstižně „Šumperk ve fotogra-

fi ích Josefa Pavlíčka“. A bezesporu tou nejvhod-

nější příležitostí ke křtu byla právě vernisáž obou 

zmíněných muzejních výstav. Role kmotrů se vedle 

jubilanta ujali kunsthistorička Milena Filipová, au-

torka textu o historii jednotlivých domů a památek, 

šumperský starosta Zdeněk Brož a vydavatel Pavel 

Ševčík ze štítecké Veduty. „Když se řekne fotografi e 

Šumperka, vybaví se mi automaticky jméno pana 

Pavlíčka, který celý svůj život spojil s dokumen-

továním města a jeho proměn. Naším cílem bylo 

vydat publikaci, která by nejen reprezentovala, ale 

hovořila i o jejím tvůrci,“ řekl starosta Zdeněk Brož, 

podle něhož právě tato kniha patří k  nejzdařilej-

ším. „Kromě fotografi í má i úžasnou myšlenku - 

provede nás totiž centrem od radnice až po okraj 

Šumperka i do okolí,“ zdůraznil starosta.

O den později, tedy v sobotu 10. září, si mohli 

nové muzejní výstavy a také všechny šumper-

ské památky prohlédnout zájemci zcela zdarma 

v rámci Dnů evropského dědictví. A čekala je 

i „oslava“ významných kulatin. Téměř na den 

přesně před sto lety byla totiž otevřena nová bu-

dova radnice na dnešním náměstí Míru, kterou 

město nechalo postavit podle projektu architektů 

Georga Bergera a Ludwiga Schöneho. Ohlédnu-

tím za její první „stovkou“ života je výstava na-

zvaná 100. výročí radnice v Šumperku. Zahájena 

byla právě v sobotu dopoledne v prvním patře 

radnice a k vidění je do konce září.

„Tato komorní výstava představuje na různých 

i dosud nepublikovaných dokumentech starou 

V sobotu 10. září se slavily ještě jedny kulatiny. 

U příležitosti 140. výročí zahájení osobní dopravy 

na trati mezi Zábřehem a Sobotínem se mohli lidé 

projet i parní lokomotivou 423 009, přezdívanou 

Velký Bejček, která byla vyrobena v roce 1922.

Prezident republiky Václav Klaus, který přijel do 

Šumperka na ProKennex Cup, dostal od starosty 

Zdeňka Brože novou publikaci o Šumperku. Ky-

ticí přivítala vzácnou návštěvu dcera někdejšího 

tenisty Jiřího Hřebce Barbora.
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I

radnici a okolnosti jejího zbourání, zajímavosti 

kolem výstavby radnice nové a ve stručnosti vý-

znamné proměny, kterými za sto let nová budova 

prošla,“ uvedl během vernisáže výstavy její autor 

Zdeněk Doubravský. Změny a důležité aspekty 

především novodobé historie vzpomněl tajem-

ník úřadu Petr Holub. „Důležitá je především 

otevřenost radnice. Na začátku devadesátých let 

byl problém dostat se na její věž, dnes je situace 

úplně jiná a počítáme, že se ona otevřenost bude 

ještě rozšiřovat,“ slíbil tajemník, který vzápě-

tí představil medaili vydanou ke stému výročí 

znovupostavení radnice. Její stříbrnou nepro-

dejnou verzi s pořadovým čísle 2 předal Zdeňku 

Doubravskému, který ji uloží do sbírek místního 

muzea. Medaile s číslem jedna bude samozřejmě 

uschována na radnici. Zájemci z řad veřejnosti 

si mohli její „sestru“ v leštěném nebo patinova-

ném tombaku koupit přímo na místě za padesát 

korun. K dostání je i nyní, stejně jako turistická 

známka speciálně vyrobená v limitované edici 

k tomuto výročí, hned na několika místech - 

u průvodců na jejich stanovišti v suterénu rad-

nice, v informacích v přízemí radnice, v expozi-

ci Čarodějnické procesy v Geschaderově domě 

Výstava Starý Šumperk nabízí návštěvníků řadu historických snímků, jež ukazují vývoj městské památ-

kové zóny. 

Stříbrnou neprodejnou medaili s pořadovým čís-

lem 2 vydanou ke stému výročí znovupostavení 

radnice předal Zdeňku Doubravskému tajemník 

městského úřadu Petr Holub.
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centru v místním muzeu. 

Ti, kteří si v sobotu z radnice opět „odskočili“ 

na tenisové kurty, určitě nelitovali. Své hráčské 

umění tu předváděli známí umělci, mezi nimiž 

nechyběli Karel Šíp, Josef Mladý, Josef Náhlov-

ský či Petr Janda, a také pravidelný host - pre-

zident Václav Klaus, který do Šumperka dorazil 

v pravé poledne. A sportovně-kulturní fanoušci 

si přišli na své rovněž v neděli. Členy místních 

hudebních skupin mohli vidět v neobvyklé roli. 

Na Bratrušovském koupališti se totiž utkali  v no-

hejbalovém turnaji nazvaném „Cíbova noha“. 

 Z. Kvapilová, Fota: P. Kvapil

Fotograf Josef Pavlíček si letos splnil svůj sen. Plnit si sny v pětaosmdesáti je úžasné. O to víc, když 
z výsledku má radost i někdo jiný. Těmi jsou v našem případě město a také ti, kteří si novou 

publikaci nazvanou Šumperk ve fotografi ích Josefa Pavlíčka koupí.

Josef Pavlíček zachycuje v publikaci pohled na 

Šumperk, na jeho jednotlivé části, ulice i význam-

né stavby, zajímavé šumperské vily, včetně jejich 

architektonických detailů, na více než dvou stech 

barevných snímcích. Ty doprovází fundovaný text 

Mileny Filipové, který seznamuje s historií jednot-

livých domů a památek s důrazem na jejich původ 

a architekturu. Nová kniha má více než sto šedesát 

stran a je opatřena v příloze německým a anglic-

kým překladem. „Jsem ráda, že kniha vyšla v po-

době, jakou si přál pan Pavlíček. Příprava trvala 

více než rok a vycházela hned z několika koncepcí. 

Přestože onen „porod“ byl opravdu těžký, nakonec 

zvítězila autorova představa a je to dobře,“ zdůraz-

nila Milena Filipová.

„Už před deseti lety jsem měl koncepci i foto-

grafi e pro knihu připravené, ale šance vydat ji byla 

minimální. Mnoho záběrů jsem tak pro tuto pub-

likaci musel dělat znovu, protože místa a domy se 

změnily,“ řekl Jiří Pavlíček, podle něhož je typic-

kým příkladem ulice 17. listopadu. On sám čerpal 

z vlastního archivu, který vznikal už před padesáti 

lety, kdy začal spolupracovat s tehdejším Vlasti-

vědným ústavem. Dalším mezníkem pak podle 

něj bylo setkání se Stáňou Rybičkovou a Františ-

kem Spurným. „Rozjeli jsme Proměny pro Kultur-

ní život Šumperka,“ vzpomněl Pavlíček. Výsledek 

spolupráce na sebe nedal dlouho čekat. V roce 

1992 vyšla kniha Šumperské proměny, která obsa-

hovala srovnávací snímky šumperských ulic a bu-

dov, jež léta vycházely ve zmíněném kulturním 

měsíčníku.

Pětaosmdesátiletý Josef Pavlíček, který se naro-

dil v Brně, žije v Šumperku od roku 1947. Řadu let 

pracoval jako rentgenový laborant a jeho koníčkem 

byla dokumentární i umělecká fotografi e. Některé 

z nich lze nalézt v závěru nové publikace s dopro-

vodným textem Ctirada Medlíka z roku 1971.

„Pan Pavlíček dodal tolik kvalitních a zajíma-

vých fotografi í, že příprava knihy a následné gra-

fi cké zpracování byla pro mě zajímavá a pěkná 

práce. Domnívám se, že i formát knihy zdůraznil 

krásu Šumperka,“ uvedl vydavatel Pavel Ševčík ze 

štítecké Veduty, kterého mile překvapila reakce 

havlíčkobrodského tiskaře. „Když jsem jel pro ho-

tové výtisky, říkali mi, že netušili, jak pěkné měs-

to Šumperk je. Doufám tedy, že i proto se bude 

kniha prodávat,“ dodal Ševčík. Zajímavá publi-

kace je k dostání v šumperských knihkupectvích, 

v Regionálním a městském informačním centru 

v místním muzeu a také na stanovišti průvodců 

v suterénu budovy radnice. -zk-

Ti, kteří přišli na křest nové knihy „Šumperk ve fo-

tografi ích Josefa Pavlíčka“, si mohli nechat publikaci 

podepsat přímo od samotného autora.  Foto: -pk-
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NEJSTARŠÍ HODINY V ŠUMPERKU OPĚT ODMĚŘUJÍ ČAS
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Je čas nepřítelem života? Má nás opravdu ve své moci? Jak se svým časem nakládáme? Nejen tyto 
otázky zazněly z úst farářky šumperského evangelického sboru Hany Chroustové první zářijovou 

neděli během slavnostní bohoslužby, jež se nesla v duchu poděkování za nedávnou opravu věžních 
hodin. Ty se loni v květnu zastavily a jen díky šikovnosti skupiny zábřežských nadšenců, jež se opra-
vám historických hodinových strojů věnuje, dnes opět odměřují čas.

„Orientaci v čase samozřejmě potřebujeme, 

když ji ale máme, jsme na ní závislí, což nás ob-

zvlášť v dnešní hektické době může frustrovat. 

Měli bychom si ale uvědomit, že čas je darem, je 

tady pro nás, je součástí Božího stvoření. A člo-

věk by měl s dary od Boha moudře zacházet,“ 

zdůraznila během svého kázání na téma Čas 

Hana Chroustová. Připomněla, že dnes se příliš 

řídíme podle času měřeného, zvaného chronos, 

bible však pro čas užívá výraz kairos, jež v řecké 

mytologii označuje boha správného okamžiku 

a vhodné příležitosti, a bible tento význam po-

souvá na Boha. „Kairos je čas příhodný, kterým 

Bůh dává příležitost k životu. Přála bych proto 

našim hodinám, abychom se podle nich nejen 

správně řídili, ale aby upomínaly i na čas pří-

hodný, čas k životu,“ uzavřela své kázání farářka. 

Právě jí o chvíli později předali přítomní opravá-

ři ze Zábřehu neobvyklý dárek - novou kliku, jež 

slouží pro natahování hodinového stroje.

„Hodiny jsme nespravovali pro peníze, ale pro 

radost. A ta je opravdu velká. Vždyť jsme doká-

zali zprovoznit nejstarší funkční hodiny v Šum-

perku. Rád bych proto poděkoval všem, kteří 

nedopustili, aby je nahradil nový moderní stroj,“ 

řekl Vladimír Jelínek z party hodinářů. Ten měl 

připravený dárek také pro zástupce místní radni-

ce, jež na opravu poskytla loni v prosinci veřej-

nou fi nanční podporu ve výši dvacet tisíc korun. 

Místostarostovi Petru Suchomelovi předal CD 

s fotografi emi dokumentujícími celou náročnou 

opravu. „Nevěřil jsem, že náš příspěvek, který 

je ve srovnání s ostatními výdaji zanedbatelný, 

bude stačit, neboť hodnota díla je mnohonásob-

ná. Považuji tedy za malý zázrak, že i v dnešní 

době pracují někteří lidé srdcem. Pomáhat fi -

nančně v takovém případě je pro nás radost,“ 

řekl místostarosta Suchomel, který po skončení 

bohoslužby spolu s farářkou Hanou Chrousto-

vou a za přítomnosti staršovstva sboru kyvadlo 

opravených hodin premiérově rozkýval. Samot-

ná farnost přitom na opravu věžních hodin a ci-

ferníku přispěla patnácti tisíci.

Hodiny do věže kostela, jenž byl slavnostně 

otevřen v roce 1874, nainstalovala fi rma Rudolf 

Th öndel z Uničova v roce 1910. Od té doby od-

měřovaly čas rovných sto let, loni v květnu se však 

jeho ručičky zastavily ve chvíli, kdy ukazovaly 

čtvrt na čtyři. Přizvaný odborník stroj prohlédl, 

konstatoval, že dnes již nelze sehnat náhradní 

díly a doporučil pořídit nové, moderní věžní ho-

diny. „Pro evangelický sbor tak nastal čas hledá-

ní a rozhodování, zda koupit hodiny nové, nebo 

se pokusit sehnat někoho, kdo by stroj rozebral, 

opravil a znovu uvedl do provozu,“ připomněl 

loňskou „hodinovou anabázi“ místokurátor sbo-

ru Jan Doubrava. Nakonec podle něj rozhodl tip 

na skupinu nadšenců, jež se opravám historic-

kých hodinových strojů věnuje a která opravila 

hodiny ve věži zábřežského kostela u trati. Ta 

se letos pustila i do opravy hodin šumperských 

a zvládla ji na „jedničku“. 

„V nejhorším stavu byla ložiska kladek. Zřej-

Kyvadlo opravených hodin premiérově rozkývali 

pod dohledem hodinářů farářka Hana Chroustová 

a místostarosta Petr Suchomel.  Foto: -pk-
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HUDEBNÍ CYKLUS LÁKÁ NA GREGORIÁNSKÝ CHORÁL
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Í mě je několik desítek let nikdo nepromazával, 

takže byla vydřená do oválu. Na jednom z ozu-

bených kol se navíc vylomil jeden zub, který jsme 

nemohli navařit, ale museli jsme místo něj na-

šroubit na kolo polotovar a vybrousit ho do po-

třebného tvaru,“ uvedl profesionální hodinář Jiří 

Valenta, který se podílel na obnově šumperského 

hodinového stroje. Ten dnes vypadá jako nový, 

kromě zeleného nátěru navíc přibyl na kyvadle 

malý obrázek kostela. Opravou prošel i jeden ze 

čtyř ciferníků, který  poškodil náboj z malorážky. 

„Alespoň jednou za měsíc je třeba ložiska pro-

mazat a možná jednou týdně hodiny seřídit v zá-

vislosti na počasí, jinak se začnou zpožďovat,“ 

doporučil členům staršovstva sboru Vladimír 

Jelínek. -zk-

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v říjnu svou dru-
hou částí. Tentokrát nabídne Gregoriánský chorál - Historia für Kunigunde.

„Výběr ze sbírky gregoriánských zpěvů pro 

císařovnu Kunigundu, tedy Kunhutu Uherskou, 

jež žila ve 13. století, je opravdovou raritou du-

chovní hudby. V podání sedmi profesionálních 

zpěváků Scholy Bamberg se budeme moci za-

poslouchat do žalmů, modliteb, čtení a jiných 

zpěvů, které byly zhudebněny k oslavě manžel-

ky Přemysla Otakara II, české královny a matky 

Václava II.,“ říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal 

a dodává, že druhé setkání hudebního cyklu 

proběhne ve středu 5. října. Jeho dějiště bude 

od 19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtite-

le ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4. 

 -red- 

Pokračování textu z vnitřní strany obálky

Vila Hany Benešové  

U Strobachovy vily upustil Berger od v Šumper-

ku jím přednostně užívané uzavřené dispozice a vilu 

koncipoval na půdorysu ve tvaru písmene L, ote-

vřeném k jihu a dále členěném předstupující halou 

zastřešenou terasou a terasou s pergolou na úrovni 

1. nadzemního podlaží. 

Reprezentační část objektu je patrová s mansar-

dovou střechou. V jejím parteru je sloupová síň ve 

funkci haly a místnosti pro rodinné a společenské 

vyžití. V patře je další hala, z níž byly přístupné 

soukromé pokoje členů rodiny a sociální zázemí. 

To se již nachází v obslužném křídle připojeném 

ze západní strany. To je jen přízemní s mansardou 

a schodišťovou věží. Zachované vnitřní zařízení, dře-

věné schodiště, vestavěný nábytek a zbytky štukové 

výzdoby v některých místnostech svědčí o původně 

jednotném řešení interiérů.

Vila byla užívána k bydlení do roku 1945. Roku 

1946 pak byla předána do užívání jako dětské zdra-

votní středisko Hany Benešové (Fialova 14). Tuto 

funkci plní dodnes, i když jsou zde další specializova-

né ordinace i pro dospělé. Redakce VM v Šumperku

Vídeňský architekt Georg Berger byl oblíbeným auto-

rem četných soukromých i veřejných staveb v Šumper-

ku, mezi nimi i vily H. Benešové.  

 Fotoarchiv VM v Šumperku
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VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY PŘIPOMENE SMETANOVA MÁ VLAST
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Výročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost při-
pomene během slavnostního koncertu Moravské fi lharmonie Olomouc. Pod taktovkou šéfdiri-

genta Petra Vronského nabídne ve středu 26. října v 19.30 hodin ve velkém sále Domu kultury jeden 
z nejstarších symfonických ansámblů u nás Smetanovu Mou vlast. Koncert pořádají v rámci cyklu 
Klasika Viva, kterou zaštiťuje Agentura J+D Romana Janků, Město Šumperk a místní Dům kultury, 
fi nančně ho podpořil Olomoucký kraj. Vstupenky si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultu-
ry Šumperk a v Regionálním a městském informačním centru. Před koncertem bude pokřtěna kniha 
Víta Lucuka „Přežili svou dobu“.

Moravská fi lharmonie byla založena v roce 

1945 a patří k předním a nejstarším symfonic-

kým orchestrům v České republice. Sídlí v Olo-

mouci, v historické metropoli Moravy, která je 

centrem Olomouckého kraje.

V čele Moravské fi lharmonie stály význam-

né osobnosti české hudební kultury, za jejím 

dirigentským pultem se střídali přední světoví 

dirigenti, např. Lord Yehudi Menuhin, Václav 

Neumann, Libor Pešek, Vladimír Válek a další. 

Jejími hosty byli významní sólisté, např. S. Rich-

ter, I. Oistrach. G. Kremer, S. Ishikawa, P. Four-

nier, J. Suk, V. Hudeček, E. Indjic, J. Carreras, 

A. Baltsa , J. Cura a mnoho dalších.

Během svého působení si Moravská fi lharmo-

nie vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý 

repertoár, jenž zahrnuje vedle české hudby také 

skladby klasiků evropské orchestrální tvorby 

19. a 20. století. Je samozřejmé, že patří k au-

tentickým interpretům klasiků české národní 

hudební kultury - A. Dvořáka, B. Smetany, L. Ja-

náčka a B. Martinů. Filharmonie také intenzivně 

propaguje soudobou českou i světovou hudební 

tvorbu, o čemž svědčí premiéry stovky skladeb 

soudobých skladatelů. V posledních letech se 

Moravská fi lharmonie specializuje na nahrávky 

současné světové hudby.

Moravská fi lharmonie s velkým ohlasem vy-

Moravská fi lharmonie Olomouc se představí v Šumperku ve středu 26. října.  Foto: archiv
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ŠUMPERSKÝ AVONOTAJ SLAVÍ DESÁTÉ NAROZENINY
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Í stupovala v převážné většině evropských států 

a zúčastnila se významných mezinárodních hu-

debních festivalů v České republice i v zahrani-

čí. Podílí se rovněž na organizaci uměleckého 

a koncertního života v Olomouci. Je organizá-

torem a pořadatelem mezinárodního hudebního 

festivalu Dvořákova Olomouc a Mezinárodního 

varhanního festivalu. Pravidelně pořádá i Mezi-

národní dirigentské kurzy.

Petr Vronský, původně velmi úspěšný hous-

lista (vítěz soutěže Beethovenův Hradec 1964), 

začal svou dirigentskou dráhu v r. 1971 v plzeň-

ské opeře, odkud přešel do Ústí nad Labem jako 

šéf operního souboru. Pro jeho umělecký rozvoj 

byly rozhodující úspěchy v dirigentských soutě-

žích v Praze (1970), ve francouzském Besanco-

nu (1971) a v Berlíně, v soutěži H. von Karajana 

(1973). V roce 1978 se stal dirigentem a v letech 

1983-1991 šéfdirigentem Státní fi lharmonie 

Brno, se kterou hostoval v mnoha zemích Evro-

py, v USA a v Japonsku. V době svého brněnské-

ho působení se věnoval pedagogické činnosti na 

JAMU. V období 2002-2005 byl šéfdirigentem 

Janáčkovy fi lharmonie Ostrava a od září roku 

2005 se stal čestným šéfdirigentem Moravské 

fi lharmonie Olomouc a působí jako docent obo-

ru dirigování  na hudební fakultě pražské AMU. 

Petr Vronský je pravidelně zván k předním or-

chestrům celého světa, spolupracuje rovněž 

s nejlepšími orchestry u nás (Česká fi lharmonie, 

Symfonický orchestr FOK, Státní fi lharmonie 

Brno, SOČR) a operními scénami u nás (Národ-

ní divadlo Praha, Státní opera Praha, Janáčkova 

opera Brno, Divadlo J.K. Tyla Plzeň) i v zahraničí 

(Kammeroper Wien, Dance Th eatre Haag). Jeho 

repertoár zahrnuje přes dvě stě klasických, mo-

derních, operních a symfonických děl. Je pova-

žován za všestranného dirigenta širokého záběru 

s mimořádným temperamentem a citem pro in-

terpretaci. -red-

Pěvecký soubor s instrumentálním doprovodem Avonotaj, jenž převzal název po první písni, kte-
rou členové společně secvičili, vznikl roku 2001 a věnuje se interpretaci židovské hudby v jazyce 

hebrejském, jidiš a ladino. Původně přitom šlo pouze o projekt na jeden ze šumperských adventních 
koncertů v roce 2001. Všichni zúčastnění zpěváci a muzikanti však našli v této hudbě zalíbení, a tak 
pokračovali dál.

Následujících devět let se Avonotaj pravidelně 

účastnil šumperských adventních koncertů a účin-

koval například i na festivalu Pražské znění 2004 a na 

festivalu židovské kultury v Holešově v letech 2007 

a 2008. Každý rok má soubor nejvíc pilno o adventu, 

kdy zpívá hlavně v blízkém okolí. Koncerty se těšily 

a stále těší velké oblibě a pro velký zájem posluchačů 

se soubor v roce 2008 odhodlal vydat své první CD. 

Většina úprav písní pochází z dílny Tomáše 

Novotného, hudebníka a teologa, který působí na 

Ostra vské univerzitě. Ten bude také hostem výroč-

ního koncertu k desátým narozeninám. Uskuteční 

se v sobotu 22. října v 18 hodin v klášterním kostele 

ve spolupráci s  místním muzeem a Avonotaj si na 

něj pozval několik hostů - kromě Tomáše Novotné-

ho také Vladimíra Mertu, Zdeňka Dočekala, Karla 

Cvrka a přichystáno je i jedno překvapení. Vstupné 

je dobrovolné. -mk-

Členové sboru s pacienty Domova svatého Jose-

fa v Žirči, postiženými roztroušenou sklerózou, 

u kostela Nejsvětější Trojice v Kuksu.  Foto: archiv
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KDO JE KDO VE VÝTVARNÉ TVORBĚ NA ŠUMPERSKU: 
BOHUMIL TEPLÝ 
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Sochař, medailér, restaurátor, pedagog 

* Narozen 13. dubna 1932 v Olomouci 

Vystudoval PdF UP v Olomouci (1951-1954), 

sochařskou a kamenickou školu v Hořicích 

(1957-1959, prof. J. Kalfus), 1959-1960 pracoval 

u Pozemních staveb Praha 1, na stavbě Emau-

zy. Následovalo externí studium na Akademii 

výtvarných umění v Praze (prof. K. Pokorný), 

1964 absolutorium FF UP v Olomouci (sochař-

ství u prof. V. Navrátila). Žije a tvoří v Olomou-

ci, ale často pobývá na Šumpersku, v ateliéru ve 

Vernířovicích. Vedle sochařské práce vyučoval 

v letech 1960-1978 na FF UP v Olomouci so-

chařství, v 90. letech působil i na univerzitě 

v Ostravě, na technice v Brně a SPŠ v Hořicích. 

Publikuje v oblasti odborné technologie. Člen 

Unie výtvarných umělců Olomoucka, Asociace 

restaurátorů v Praze a Asociace umělců medai-

lérů ČR.

Dílo: samostatné výstavy - 1966 Litovel, mu-

zeum (s K. Homolou); 1969, Olomouc, OGVU, 

(s S. Vymětalem); 1970 Frýdek-Místek, muzeum 

(s K. Lepíkem); 1971, Šumperk, VÚ (s A. Su-

chanem); 1981, Hukvaldy; Olomouc, Divadlo 

hudby; 1983, Šumperk DK; 1992, Hrad Sovinec; 

Šternberk, Galerie; 1993, Uničov, Výstavní síň; 

Přerov, Muzeum Komenského; Šumperk, GJJ; 

1994, CMTF UP Olomouc; 1995, Olomouc, 

Galerie Na hradě, 1996, Praha, Galerie Genesis; 

1997, Tábor, Galerie A. D. 1551; 1998, Prostě-

jov, Muzeum; Praha, VFN KU; 2000, Šumperk, 

OVM; Prostějov, Muzeum; 2002, Sv. Kopeček, 

Galerie Jana; Litovel, Městský klub; Hořice 

v Podkr., Galerie plastik; Prostějov; Národ-

ní dům; Olomouc, Galerie Patro; 2003, Brno, 

MZM; 2006; Olomouc, Galerie Patro (s J. Jemel-

kovou); 2010, Olomouc, PřF UP; Nové Město 

na Mor., Muzeum; zastoupení ve sbírkách - VM 

v Šumperku, Kameník, pískovec, sádrový model 

bronzové plastiky hříběte, umístěné v Sadech 

1. máje, 1984. Je zastoupen ve sbírkách v Krem-

nici, NM v Praze, MZM v Brně, Muzea Komen-

ského v Přerově, Muzea Prostějovska a MU 

v Olomouci; realizace v Šumperku - Šumperk, 

Sady 1. máje, Hříbě, 1984. 

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)

Bohumil Teplý Foto: archiv VM Šumperk

Hříbě v Sadech 1. máje v Šumperku, bronz, 1984
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LETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU 
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: VOLEJBAL
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Volejbal vždy patřil k oblíbeným sportům. Do sborníku o něm napsali Jindřich Mitter a Pavel 
Arzt. Na slavná léta šumperského, potažmo dolnostudénského volejbalu v padesátých letech, 

vzpomíná Pavel Arzt.

Volejbal je nejméně náročná míčová hra, po-

kud se týče vybavení hřiště: postačí dva sloupy, 

síť, míč a parta lidí, která má radost z pohybu. 

Soutěžní sport však vyžaduje daleko více -  pravi-

delné tréninky, fyzickou přípravu a spoustu utká-

ní v soutěži i na turnajích.

Úroveň šumperského volejbalu se pohybovala 

vždy na pomyslné houpačce tak, jak se vytvořila 

silná družstva v určité době. Se vší úctou k mlad-

ší generaci se však nejpopulárnější mužský volej-

bal v Šumperku hrál v padesátých letech, kdy se 

kolem bývalého kapitána československé repre-

zentace Mojmíra Valenty vytvořilo výkonnost-

ně velmi dobré družstvo spojením dvou oddílů: 

Lokomotivy Šumperk a Sokola Dolní Studénky. 

Toto družstvo patřilo k těm nejlepším na Moravě 

a dokázalo porážet přední ligová družstva. V té 

době reprezentovali šumperský volejbal Josef 

Soural, Mojmír Valenta, Jaroslav Soural, Jan Štol-

fa, Miloš Kuba, Jindřich Mitter a Pavel Arzt. Na 

zápasy přicházely stovky diváků, kteří vytvářeli 

vynikající kulisu.

Mezi největšími úspěchy tohoto družstva byla 

vítězná pětisetová utkání nad tehdy výbornými 

družstvy Slavie Olomouc a Křídla vlasti, vítězství 

na Calábkově memoriálu v Přerově a na turnaji 

v České Lípě.

Další úspěchy v mužské odbíjené se datují do 

šedesátých let, kdy se družstva ujal trenér Ota Po-

spíšil a hráče výborně připravil hlavně po fyzické 

stránce. Družstvo hrálo v sestavě Harapát, Nová-

čik, Macek, Vágner, Staněk, Starsy a Šimůnek.

Přesto, že se jednalo o hráče nižších postav 

(Šimůnek, Arzt), atraktivní hrou plnou signálů 

si získalo přízeň diváků i respekt soupeřů. Mezi 

největší úspěchy družstva patří vítězství nad ex-

traligovým Gottwaldovem na turnaji Mojmíra 

Valenty a probojování se do fi nálové skupiny na 

silně obsazeném turnaji v Čelákovicích. 

 Pavel Artz (redakčně kráceno)

Šumperští volejbalisté na turnaji v České Lípě. 

 Foto: archiv

Večerní rozhledy z radniční věže 

v sobotu 22. října od 17 do 22 hodin

Vstupné 20 Kč dospělí, 10 Kč děti, 

děti do 6 let zdarma

Výstupy na radniční věž budou začínat na 

stanovišti průvodců a vstup bude možný 

pouze v doprovodu průvodce, poslední 

výstup na věž se uskuteční 15 minut před 

koncem provozní doby.

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!

Roční předplatné činí 264 Kč 

pro mimošumperské odběratele, kterým 

se měsíčník distribuuje prostřednictvím 

České pošty. Obyvatelé Šumperka pak 

zaplatí za předplatné 132 Kč. Zájemci 

o předplatné mohou kontaktovat 

redakci Kulturního života Šumperka,

tel.č. 583 214 193, 583 437 352.
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SBOROVÝ ČTYŘLÍSTEK ZAHAJUJE PADESÁTOU SEZONU 
ŠUMPERSKÝCH ZPĚVÁKŮ (O SBOROVÉM JUBILEU PODRUHÉ)
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Šumperský dětský sbor letos slaví jubilejní padesátou sezonu.Vstoupí do ní ve čtvrtek 29. září spolu s dal-

šími třemi výbornými dětskými sbory.  Foto: archiv

Tak už nám to začíná. Červencový Kulturní život přinesl povídání o nadcházejícím půlstoletí 
Šumperského dětského sboru, a sotva jsme se rozkoukali po návratu z letního tábora, již nám 

na dveře klepe první velká akce sborových padesátin. Ve čtvrtek 29. září se do Šumperka sjedou tři 
výborné dětské sbory, aby společně zahájily naše tažení napříč jubilejní sezonou.

Šumperské děti před časem postupně navští-

vily Nový Jičín, Český Krumlov a Dačice. Tehdy, 

když novojičínský Ondrášek, českokrumlovská 

Medvíďata a Kvítek Dačice slavili svá sboro-

vá výročí. Seběhlo se to tak, že vždycky spolu 

s námi byly společně přítomny právě tyto tři 

sbory a vždycky se podařilo připravit nezapome-

nutelná setkání. Letos neformální cyklus končí 

a povedený čtyřlístek se schází v Šumperku.

Naši hosté se nejdříve trochu poohlédnou 

po okolí a využijí babího léta k alespoň malé 

ochutnávce horských půvabů jesenické přírody. 

Také město nepřijde zkrátka. Kteréhosi dopo-

ledne budete potkávat skupinky uspěchaných 

sboristů dychtících nasbírat potřebné informace 

a proměnit je v co nejlepší bodový zisk soutěže 

„Vítejte v Šumperku“. Připravujeme ji pro hosty 

místo tradiční procházky s výkladem průvodce. 

Pak ovšem zpívání. Vystoupí domácí, a to i ti 

mladší, protože s péčí o sto dvacet návštěvníků 

budou pomáhat rodiny Barevných dětí a Plame-

ňáků. Vystoupí hosté se svými programy a šum-

perské publikum bude mít možnost vnímat tři 

odlišné a současně vesměs výborné ukázky pě-

veckého kumštu naší přední sborové garnitury. 

A tak v pátek 30. září v 19 hodin rozezní pro-
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K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM: ROZHLEDNA NA HÁJI
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kamarádů, v sobotu 1. října v 18 hodin se k nim 

přidají i šumperská zpívající mláďátka a jiný, po-

někud méně vážný program, předvedou všichni 

v Domě kultury Šumperk. Oba koncerty zakončí 

sborová čtveřice nevelkým blokem společných 

zpěvů. 

V neděli 2. října dopoledne se rozloučíme 

s hosty a o půl hodiny později nás čeká milé 

setkání s těmi, kteří stáli ve sborových řadách 

v uplynulém půlstoletí. Emeritní sborové člen-

stvo se schází k první ze čtyř zkoušek, aby na-

studovalo obsáhlý programový blok na závěr 

slavnostního koncertu, jímž padesátý sborový 

rok vyvrcholí o první květnovém víkendu 2012. 

Zahajovací zkouška bude nepochybně setkáním 

zajímavým a ve chvíli, kdy tyto řádky vznikají, 

je také setkáním notně tajuplným. Počet přihlá-

šených se právě pomalu blíží ke třem stovkám. 

Kolik si jich udělá čas již na toto setkání? Víme 

jen tolik, že do naší zkušebny se určitě nevejdou. 

Chcete-li vidět opravdu hodně sborových pěvců 

všech generací pohromadě, zastavte se v neděli 

2. října po desáté hodině v klášterním kostele. 

K poslouchání to ještě úplně nebude, ale ten po-

hled si rozhodně nenechejte ujít.

A ještě malý přívažek. Je tomu devět let, co 

po požáru povstalo šumperské divadlo do nové 

krásy. Nevím již, kolik večerů po sobě ožívala 

novotou zářící budova ohlasem dalších a dalších 

pořadů, které Šumperk svému divadlu k nové-

mu otevření věnoval. Také sborové zpívání zde 

mělo své místo, a protože se takový večer ukázal 

jako dobrý nápad, pokračovali jsme pak ve stej-

ném duchu a podobném čase každý rok. V pátek 

21. října v 19 hodin se velký sál divadla rozezní 

našimi písničkami podesáté. Podesáté je zde kon-

cert vyhledávaný milovníky sborového zpěvu, 

kteří si v krásném přostředí dokážou vychutnat 

bezprostřední kontakt s interpretem, kteří cho-

dí na své oblíbené písničky a současně se těší na 

novinky v repertoáru sboru. Je krásnou shodou 

okolností, že v jubilejní padesáté sezoně sboru 

uvedeme jubilejní desátý koncert Motýli v diva-

dle. Dovolte, abychom také vás pozvali mezi naše 

stálé příznivce. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Podnět k výstavbě dřevěné rozhledny na Háji 

dal šumperský odbor Klubu československých 

turistů spolu s vojáky místní posádky ve třicátých 

letech dvacátého století. Společně byl vytvořen 

výbor pro řešení stavebních a peněžních otázek. 

Přípravné práce byly zahájeny v roce 1933.

Rozhlednu postavil majitel první české staveb-

ní fi rmy v Šumperku Karel Čunderle. V prostředí 

vzrůstajícího nacionalismu byl navržen a přijat 

název Štefánikova rozhledna. Slavnostní otevření 

se konalo 17. června 1934 za hojné účasti Šumpe-

ranů i turistů ze vzdálenějších míst. 

Po Mnichovu padla rozhledna do rukou Něm-

ců, kteří ji využívali pouze pro sebe. Ke konci 

války byla používána jako protiletecká pozoro-

vatelna. Po osvobození převzal péči o rozhled-

nu šumperský odbor Klubu československých 

turistů, který obnovil svou činnost v roce 1945. 

Výbava rozhledny byla z období války značně 

poškozena, včetně bleskosvodu. Protože bles-

kosvod nebyl včas opraven, po zásahu bleskem 

celá vyhořela. Jako rok požáru se uvádí rok 1954, 

řada pamětníků však hovoří roku 1953 nebo také 

1952. 

V sedmdesátých letech se začalo mluvit o ob-

nově rozhledny na Háji. Řada nadšenců z odboru 

turistiky tehdejšího ČSTV v čele s Josefem Janků 

navrhla výstavbu nové rozhledny a byly zpraco-

vány četné studie jejího vzhledu. Stavba se však 

v té době neuskutečnila. 

O výstavbě rozhledny se začalo vážně uvažo-

vat až v devadesátých letech v souvislosti s roz-

šiřující se sítí mobilních operátorů. Podařilo se ji 

uskutečnit sdružením prostředků obcí, na jejichž 

katastru se Háj nachází, tedy Šumperka, Bludo-

va a Rudy nad Moravou, s významným podílem 

fi rmy Eurotel. Autoři projektu Vladimír Malaska 

a Ivo Barvíř vytvořili moderní objekt, který zven-

čí věrně připomíná původní dřevěnou stavbu ze 

třicátých let. Rozhledna byla otevřena 28. září 

1996 a opět se stala významným turistickým cí-

lem. Zdeňka Daňková
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Dobové foto ze slavnostního otevření rozhledny 

v roce 1934.  Foto: archiv

Model rozhledny na Háji, vyrobený iniciátorem 

výstavby Josefem  Janků, nechyběl na novoročních 

výstupech v 80. letech.  Foto: archiv

Dnešní stavba vzhledem připomíná původní ob-

jekt ze třicátých let.  Foto: V. Krejčí

Štefánikova rozhledna před druhou světovou vál-

kou.  Foto: archiv
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Josef Černý, „Ohlédnutí“, 

malba, kresba  a grafi ka

Jedním z prvních žáků Františka Jiroudka, kte-

rý ateliér krajinářské a fi gurální školy akademie 

převzal po náhlé smrti Vlastimila Rady, byl i Josef 

Černý (*1934). Byl tehdy jen o dva roky výš než já; 

je ale o deset let starší, a na AVU přišel jako téměř 

třicetiletý. Se svými ročníkovými spolužáky, ale 

vlastně mými vrstevníky (s Františkem Hodonským 

/*1945 a výsostným malířem Vladimírem Říhou 

/1944- 2007) patřil k těm, kteří se snad od počátku 

s profesorem názorově i formou míjeli. Franta už 

tehdy tíhl k pastózní krajinomalbě, zatímco Pepa 

s Vláďou, každý jinak, asi nejvíc k nové fi guraci - 

a fi gurální téma u něho dodnes výrazně převažuje.

Výstava je malým ohlédnutím za jeho malbou, 

kresbou a grafi kou ve výběru z uplynulých čtyřiceti 

let, a je proto přirozeně různorodá. Během času se 

plynule proměňuje, i reprodukce v listech to při-

znávají, a přece trvá jádro sdělení, někdy nesené 

dechem humorné nadsázky či výtvarné grotesky 

a zjevného potěšení z ní. Nervní kresebná linka, 

spontánně uvolněná i virtuózní, vyznačující se čas-

tou expresivní zkratkou, hraje tu vůdčí roli, a v mal-

bě, ať už temperou nebo olejem, je to pak čistý tón 

jasné a nelomené barvy. 

Pepa se svou ženou Magdou (restaurátorkou) už 

před lety Prahu opustili. Žije na vesnici, blízko Fillo-

vy Peruce u Loun, a nerad se, podobně jako my, do 

města vrací. Stará se tam o rozlehlý dům se zahra-

dou a o početná zvířata. Zůstává v ústranní a dlouho 

už ani nevystavuje. To proto je i pro mě jeho výstava 

překvapivým seznámením se s neznámým, přestože 

se spolu dobře známe. Narozdíl od nás žije v krajině 

s dalekým obzorem a vysokým nebem, těší se z pro-

cházek  se svými psy a osamělost ho netrápí. 

O to víc si ale samostatnou výstavu zaslouží, 

a jsem rád, že mou nabídku přijal. Po Oldřichu Ti-

chém, naopak jednom z pozdních žáků Jiroudkova 

ateliéru, je letos v Galerii jejím druhým absolventem, 

a jako Olda podobně svébytným. Výstava, zahájená 

ve středu 5. října v 18.00 hodin, potrvá do neděle na 

konci měsíce. Jste zváni, přijďte.  Miroslav Koval 

„Jaro“, 1971, kresba tužkou a tuší. 
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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

Sobota 1. října od 18 hodin ve velkém sále DK

50 let Šumperského dětského sboru

Slavnostní zahájení jubilejní 50. sezony Šumperského dětského sboru. Účinkují: Šumperský dětský 

sbor, Kvítek Dačice, Ondrášek Nový Jičín a Medvíďata Český Krumlov.  Vstupné 50 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 

Neděle 9. října od 18 hodin v klášterním kostele

Oboroh

Koncertní recitál kultovní folkrockové kapely z východních Čech. Oboroh, v čele se Slávkem Kle-

candrem, uvede duchovní příběh na křižovatce folku, rocku, klasiky a blues. 

 V předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Čtvrtek 13. října od 19 hodin v G-klubu

Jiří Suchý slaví 80 let

Komponovaný pořad skvělého pianisty, zpěváka a vypravěče Richarda Pogody u příležitosti neu-

věřitelných osmdesátých narozenin Jiřího Suchého. Máte-li rádi Klokočí, Pramínek vlasů, Píseň 

o rose, Tulipán, Zuzanu, Babetu, Klementajn, tak vězte, že uslyšíte nejen je, ale dalších dvacet ne-

stárnoucích hitů z 60. let!  Vstupné v předprodeji 70 Kč, v den akce 90 Kč

Sobota 15. října od 20 hodin ve velkém sále DK

Řecká zábava

Tradiční večer pořádaný Řeckou obcí Šumperk plný tance, zábavy, hudby a gastronomických speci-

alit. Účinkuje hudební skupina I Parea z Brna a taneční soubor Kalliopi. 

 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

Středa 19. a čtvrtek 20. října od 9 do 17 hodin v prostorách DK

Prezentační výstava Škola

Prezentační výstava středních škol a odborných učilišť.  Vstup volný

Středa 19. října od 19.30 hodin v Čajovně Čarovna

Mystika Tibetu

Jako generálku před listopadovým cestovatelským festivalem Horování můžete navštívit diashow zku-

šeného dobrodruha Miroslava Lukeše. Čech žijící ve Švýcarsku absolvoval přechod s karavanou jaků 

přes Transhimálaj, územím Nomádů až k bráně Changtangu. Více na www.mireklukes.ch.  

 Vstupné v předprodeji 70 Kč, v den akce 90 Kč
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Džemfest

Mig 21, O5 A Radeček, UDG, Obzzor, Prago Union + Livě band, Jan Jílek. Hlavní festivalový večer XII. roč-

níku hudebně-fi lmové přehlídky Džemfest. Festival má také bohatý doprovodný program, více informací na 

www.dzemfest.cz.  Vstupné v předprodeji 220 Kč, v den akce 290 Kč

Středa 26. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK

KLASIKA VIVA: Moravská fi lharmonie Olomouc - Má vlast

Koncert k výročí vzniku samostatného Československého státu. Smetanovo vrcholné dílo Má vlast přednese 

Moravská fi lharmonie Olomouc. Před koncertem bude pokřtěna kniha Víta Lucuka „Přežili svou dobu“. 

Slavnostní večer pořádá Město Šumperk a Dům kultury Šumperk za fi nanční podpory Olomouckého kraje. 

 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

► PRO DĚTI
Neděle 2. října od 10 hodin ve velkém sále DK

O statečném Jankovi

Veselá pohádka o lenošném Jankovi, který se jednoho dne rozhodne vysvobodit princeznu Kačenku ze zám-

ku čaroděje Habakuka. Pohádku plnou kouzel připravilo Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod.  Vstupné 50 Kč

Neděle 16. října od 10 hodin ve velkém sále DK

Červená Karkulka

Kdo by neznal tuto klasickou pohádku. Při tomto představení děti sami napovídají hercům, co se má na 

jevišti právě odehrát, a tím posouvají děj dopředu. Přitom vzniká nečekaná řada komických situací, už proto, 

že sama postava Karkulky není vlastně tak úplně obyčejná Karkulka. Připravilo Divadlo ŠUS Praha.  

 Vstupné 50 Kč

Neděle 23. října od 10 hodin ve velkém sále DK

Michalův salát

Nový zábavný pořad pro děti v podání oblíbeného herce a moderátora Michala Nesvadby. Děti do dvou let 

mají vstup zdarma bez nároku na místo. Pořádá Pragokoncert Praha.  Vstupné 140 Kč 

► ZDRAVÝ POHYB
Sobota 15. října od 15 hodin ve zkušebně DK

Sobotní odpoledne s jógou aneb přijďte si zacvičit s Mirkem Petrem

Cvičení tradiční Hatha jógy systematicky působící na celé tělo se závěrečnou řízenou relaxací. V říjnové lekci 

se zaměříme na jógu v pomalém rytmu.  Vstupné 100 Kč

Neděle 23. října od 15 hodin ve velkém sále DK

Nedělní zumba 

Oblíbené cvičení v latinskoamerickém rytmu pro každého s lektorkou Šárkou Elsnerovou.  Vstupné 50 Kč

► D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

► VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
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DŽEMFEST LÁKÁ NA ČESKÉ HVĚZDY, ALE I NA U2
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TDo 2. října

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

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

Od 5. do 30. října

Josef Černý, „Ohlédnutí“, malba, kresba a grafi ka

Výstava maleb, kreseb a grafi ky jmenovaného autora. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 5. října od 

18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tří-

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

► PŘIPRAVUJEME
3. listopadu  SCREAMERS

4. listopadu  RYTMUS

11. listopadu TURBO: 30 let

17.-19. listopadu  BLUES ALIVE XVI.: 

 Kenny Wyne Shepherd, Put Smillie, Walter Wolfman Washington a další

26. listopadu  HOROVÁNÍ 2011

27. listopadu  PAT A MAT, nedělní pohádka 

14. prosince  ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA

16. prosince  LUNETIC

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

Svérázná formace Mig 21 v čele se šoumenem Jiřím Macháčkem bude hlavním lákadlem festivalu 
Džemfest. Ten se uskuteční v pátek 21. října v Domě kultury Šumperk.

Program oblíbené akce schovává v rukávu ale 

i další esa. Na Džemfestu zahrají například Prago 

Union a to v nejširším obsazení. Dále návštěvníci 

uslyší jednu z nejžádanějších festivalových kapel 

současnosti UDG a pak také domácí borce O5 

a Radeček. Na akci se představí i vítěz vyhledávací 

soutěže Džemkap skupina Obzzor a mistr ČR ve 

slam poetry Jan Jílek. „Vedle skvělých kapel čeká na 

návštěvníky stánek s absintovou limonádkou, čajov-

na nebo soutěže o míchané drinky. Já osobně se ale 

nejvíc těším na skvělou džemfestovou atmosféru, 

kterou umí vytvořit pouze jedinečné šumperské pu-

blikum!“ míní pořadatel Tomáš Patný. 

Festival Džemfest, který vznikl před jedenácti 

lety, tehdy jako malý studentský happening, přine-

se vedle hlavního večera také pestrý doprovodný 

program. Od 10. do 22. října se uskuteční satelitní 

Na Džemfestu nebudou chybět ani domácí O5 

a Radeček.  Foto: archiv
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VÝCHODOČESKÝ OBOROH ZAVÍTÁ DO ŠUMPERKA
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„V rámci doprovodného programu se Džemfestu 

zúčastní i spisovatel Jaroslav Rudiš, který nejprve 

absolvuje literární besedu v knihovně a poté uve-

de v kině Oko premiéru animovaného fi lmu Alois 

Nebel, na kterém spolupracoval s Jardou Švejdíkem 

z kapely Priessnitz,“ dodal pořadatel. Další lahůdkou 

fi lmové scény bude projekce prvního trojrozměrné-

ho koncertního záznamu na světě U2 3D. Fanoušci 

irské kapely U2 uvidí na vlastní oči její koncert. Sice 

jen na fi lmovém plátně, zato trojrozměrně! Filmo-

vá část šumperského festivalu totiž uvede unikát-

ní projekci fi lmu U2 3D, který se stal v roce 2007 

prvním 3D koncertním záznamem na světě. „Film 

jsme chtěli na Džemfestu promítnout už předloni, 

ale až letos se nám povedlo získat práva, a to díky 

pomoci ředitelky kina Oko Zdeny Holubářové. 

Věříme, že projekce udělá radost všem fanouškům 

U2,“ řekl Tomáš Patný. Ojedinělé koncertní předsta-

vení se odehraje v šumperském kině Oko ve dnech 

10. -  11. října v obou promítacích časech.

Filmová část Džemfestu pak bude pokračovat 

také 12. října, kdy se v Oku uskuteční regionální 

premiéra fi lmového komiksu Alois Nebel za účasti 

jeho tvůrců.  

Vstupenky na pátek 21. října, kdy Džemfest vyvr-

cholí v šumperském „kulturáku“ koncertem skupin 

Mig 21, Prago Union, O5 a Radeček, UDG a Obz-

zor, lze objednávat online na www.dzemfest.cz. 

 O. Polák

Svérázná formace Mig 21 v čele se šoumenem Jiřím Macháčkem bude hlavním lákadlem festivalu.  Foto: archiv

Oboroh je folkrocková kapela z východních 

Čech, která se za třiadvacet let své existence stala 

legendou. Téměř dvacet pět tisíc prodaných nosičů 

(kritikou velmi dobře přijatých alb), přes osm set pa-

desát koncertů nejen v tuzemsku, ale i na Slovensku, 

v Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku 

a Irsku, společné vystoupení s Filharmonií Hradec 

Králové a především léta zkušeností daly Oborohu 

jistotu a přesvědčivost při koncertním provedení 

skladeb, ať už starozákonních žalmů zhudebněných 

vedoucím kapely Slávkem Klecandrem, který v po-

sledních letech vystupuje rovněž i sám se sólovými 

recitály, nebo jiných písní, opatřených většinou jeho 

fi lozofujícími texty.

Skupina Oboroh nahrála na jaře 2011 v brněn-

ském studiu INDIES dosud poslední album žalmů 

„Pozvedám své oči k horám“, které vydala v květnu 

renomovaná fi rma Indies Happy Trails Records.

V lednu 2009 také vyšlo k dvacetinám Oboro-

hu u Indies - Happy Trails koncertní DVD s účastí 

všech čtrnácti hudebníků, kteří ve skupině během 

její dvacetileté historie působili. V Šumperku vy-

stoupí v neděli 9. října od 18 hodin v klášterním 

kostele. -red-
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LÍSTKY NA BLUES ALIVE SE JIŽ PRODÁVAJÍ 
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Již od 12. září se prodávají v pokladně místního Domu kultury vstupenky na koncerty velkých 
hvězd americké i britské bluesové scény. Ty vystoupí na šestnáctém ročníku největšího domácího 

bluesového festivalu Blues Alive, který v Šumperku proběhne od 17. do 19. listopadu. Především 
„domácí“ vyznavači blues by si měli pospíšit, neboť vzhledem k on-line nakupování lístků na inter-
netových stránkách festivalu se jejich zásoba povážlivě tenčí.

„Zájem o koupi vstupenek přes internet je znač-

ný, takže jsme s dostatečným časovým předstihem 

dali 12. září lístky také do běžného předprodeje, aby 

místní příznivci blues měli možnost si je včas poří-

dit,“ říká ředitel festivalu Vladimír Rybička. Vzápětí 

prozrazuje, že permanentka na pátek a sobotu, jejíž 

součástí je i CD s vybranými nahrávkami z loňské-

ho ročníku, stojí stejně jako loni 790 Kč. Za 420 Kč 

nebo 570 Kč si lze koupit lístky na jednotlivé večery. 

Vstupné na čtvrteční samostatný koncert Kennyho 

Waynea Shepherda pak je 490 Kč. Předprodej pro-

bíhá v pokladně Domu kultury od pondělí do pát-

ku od 14 do 18 hodin, tel.č. 583 214 279.

Letošní Blues Alive je naplánován na 17.-19. lis-

topadu a jeho největší hvězdou zřejmě bude mladý 

americký kytarista Kenny Wayne Shepherd, jenž 

přiveze materiál z právě vydaného nového alba 

How I Go. „Shepherd zahraje na samostatném 

koncertě ve čtvrtek 17. listopadu a předskočí mu 

speciálně sestavená kapela vedená dvěma domácí-

mi mladými kytarovými esy Lukášem Martinkem 

a Marcelem Flemrem,“ prozrazuje Rybička.

Hlavními hvězdami pátečního programu bu-

dou britští Hokie Joint, velmi syrová kapela s ex-

centrickým zpěvákem JoJo Burgessem. Večer pak 

uzavře soubor JUJU, který do Šumperka poprvé 

přiveze blues s africkými kořeny. Ty bude v ka-

pele zastupovat gambijský zpěvák a hráč na jed-

nostrunné housle Juldeh Camara. Britskou část 

projektu bude prezentovat fenomenální kytarista 

Justin Adams. „Kapela přináší plnokrevný rock, 

který v sobě kromě afrických prvků nese ohlasy 

hookerovského blues i zeppelinovského rocku,“ 

upřesňuje ředitel festivalu a dodává, že program 

večera doplní polská mladá kapela Juicy Band, její 

krajané Around Th e Blues, česko-americká jižan-

ská kapela Louisiana Alley a slovenská bluesová 

písničkářka Zuzka Suchánková.

Sobotní odpoledne se tradičně ponese v duchu 

poněkud méně bluesově ortodoxním. Česká sku-

pina United Cans Unlimited spojuje bluesové pra-

základy s psychedelickým a alternativním rockem, 

česko-fi nsko-nizozemské trio Th e Spermbankers 

hraje klasické žánry s drivem garážového rocku, 

kapela Please Th e Trees spojuje ve svých potemně-

lých písních alternativní rock i country. 

„Večerní koncert otevřou domácí tradicionalis-

té Th e Kingsize Boogiemen, následováni zajíma-

vou slovenskou skupinou Kŕdeľ divých Adamov. 

Bravurní hru na foukací harmoniku pak předvede 

nejuznávanější maďarský mistr tohoto nástroje 

Mátyás Pribojszki se svou novou kapelou,“ nahlíží 

do programu Rybička. K vrcholu bude program 

spět v bloku chicagského bluesového zpěváka 

a milovníka soulových odboček Pata Smillieho 

a vyvrcholením bezesporu bude vystoupení dvaa-

sedmdesátileté legendy texaského blues, kytaristy 

známého pod uměleckým jménem Guitar Shorty. 

Ten patří nejen k technicky nejlepším představite-

lům svého žánru, ale velmi pověstná je také jeho 

až „hendrixovská“ pódiová show. -red-

Bravurní hráč na harmoniku Matyas Pribojszki 

z Maďarska vystoupí na Blues Alive s doprovod-

nou kapelou.  Foto: archiv
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LEOŠ ŠIMÁNEK ZVE NA ZIMNÍ NOVÝ ZÉLAND
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Jen málokdo zná nejkrásnější kout naší planety s azurově modrým mořem, stále zeleným pobřežím 
a s čerstvě zasněženými vrcholky hor! Leoš Šimánek je známý tím, že rád dělá neobvyklé věci. 

Vzdát se kýženě očekávaného léta a vydat se zpět do zimy? Stěží by to někdo udělal! On však věděl, 
do čeho jde. Věděl, že jej a jeho rodinu očekává zajímavý svět, a o to víc v zimě.

Leoš s manželkou Lenkou, synem Jakubem a dce-

rou Veronikou vyrazili na dlouhou cestu, tentokrát 

do Aotearoa - země dlouhého bílého mraku, jak na-

zývají Maorové, původní ostrovní obyvatelé Nové-

ho Zélandu, své ostrovy. Skoro tři měsíce Šimánkovi 

důkladně poznávali novozélandské souostroví na-

cházející se mezi rovníkem a jižním pólem. V délce 

šestnácti set kilometrů se od severu k jihu řadí celý 

kaleidoskop geografi ckých zajímavostí začínající 

u písečných pláží s palmami, také v zimě kvetoucí-

mi ibišky, kolem gigantických kuželů sopek, gejzírů, 

barevných vulkanických jezírek s vařící se vodou 

či bublajícím blátem, podél křišťálově průzračných 

horských jezer, do velehor pokrytých ledovci. Ani 

tentokrát autor nefotografoval pouze přírodu, faunu 

a fl óru, ale věnoval se se svojí rodinou všemožným 

aktivitám. O své zážitky se podělí během velko-

plošné panoramatické diashow v pondělí 3. října 

v 19 hodin ve velkém sále Domu kultury.

Vstupenky si mohou zájemci koupit v předpro-

deji Domu kultury, tel.č. 583 214 279 nebo v pro-

dejně fi rmy Tilak v Krátké ulici 1, tel.č. 583 222 152. 

Nově zpracovanou live-diashow doplňuje vydání 

stejnojmenné fotografi cké knihy - Nový Zéland: 

Zimní putování po ostrovech přírodních superlati-

vů. Více informací o autorovi, knihách i termínech 

diashow - turné lze získat na www.leossimanek.cz.

 -red-

Panoramatickou live-diashow nazvanou Nový 

Zéland - Zimní putování po ostrovech přírodních 

superlativů doplňuje vydání stejnojmenné knihy.

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Knihovna 

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. Ve 
středu 28.9. budou knihovny zavřeny, ve středu 12.10. bude půjčovna pro dospělé otevřena do 
17.30 hod., v sobotu 29.10. bude zavřeno.  
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KNIHOVNA POŘÁDÁ 
V RÁMCI TÝDNE KNIHOVEN HNED NĚKOLIK AKCÍ
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Hned několik zajímavých akcí pořádá v rámci Týdne knihoven, jenž připadá na dny od pondě-
lí 3. do soboty 8. října, šumperská Městská knihovna. Kromě setkání s nejmenšími a besedy 

o Libyi nabídne křest další knihy Vladimíry Krejčí a Václava Roháče, jenž zahájí výstavu dětských 
prací. Ve čtvrtek 6. října pak otevře své dveře široké veřejnosti a ti, kteří se v Týdnu knihoven přihlá-
sí za stálé čtenáře, mohou vyhrát zajímavé ceny.

„Noví čtenáři, kteří se přihlásí do knihovny 

v ulici 17. listopadu 6 nebo do knihovny Sever 

v Temenické ulici 5 od 3. do 8. října, budou 

zařazeni do slosování o věcné ceny,“ prozra-

zuje ředitelka knihovny Zde-

na Daňková. Vzápětí dodává, 

že na zmíněné dny připravuje 

knihovna Sever v rámci své 

půjčovní doby dvě zajímavé 

akce - kromě výstavy dětských 

prací Můj nejmilejší večerní-

ček ze stejnojmenné soutěže to 

budou literární soutěže a hry 

nazvané Bibliohrátky.

Týden knihoven zahájí dět-

ská půjčovna v ulici 17. lis-

topadu v pondělí 3. října 

v 9.30 hodin setkáním nazvaným Zadáno pro 

nejmenší, které je určeno všem, kteří chtějí pěs-

tovat u svých dětí vztah ke knížce od nejranější-

ho věku. O den později, v úterý 4. října, budou 

prostory knihovny v ulici 17. listopadu patřit od 

desáté dopolední křtu knihy Vladimíry Krejčí 

a Václava Roháče Odporné dětství a strašní ro-

diče, na který naváže autogramiáda. Současně 

zde bude zahájena výstava dětských prací.

Večer věnovaný povídání o cestě Tomáše 

Janíčka, šumperského lékaře, do nitra Libye 

nazvaný Kosmické krajiny Libye s podtitu-

lem Cesta trojího poznání připravila knihovna 

v ulici 17. listopadu na středu 

5. října od 18.30 hodin. Díky 

speciálně upraveným terénním 

vozům se mu poštěstilo dostat 

se na místa, která patří k nejmé-

ně dostupným na této planetě. 

„Tomáš Janíček se s přítomný-

mi podělí o dojmy z přírodních 

krás nekonečné pouště i krás 

historických památek. Zjistíte, 

jak může být poušť rozmanitá - 

klasická písečná, sněhobíle kří-

dová i černá sopečná. Navštívíte 

také místa s pravěkými rytinami a malbami, an-

tické památky i pouštní města a berberská sídla, 

z nichž řada je na seznamu památek UNESCO,“ 

láká na přednášku, doplněnou o bohatou foto-

dokumentaci, Daňková. Vstupné je čtyřicet 

korun.

V rámci Dne otevřených dveří ve čtvrtek 

6. října nabídne knihovna v ulici 17. listopadu 

netradiční exkurzi po knihovně. „Lidé i školáci 

se budou moci podívat nejen do prostor, v nichž 

se čtenáři běžně pohybují, ale také do „zákuli-

sí“, bez kterého by se k nim knížky nedostaly. 

Prezentace se přitom zaměří na detaily, kterých 

si běžný čtenář při své návštěvě nepovšimne,“ 

vysvětluje ředitelka knihovny a upřesňuje, že 

komentované prohlídky budou probíhat od 

9 do 16 hodin vždy po půl hodině. Kolektivům,  

například školám, ovšem knihovnice doporu-

čují dohodnout si předem individuální termín 

návštěvy - v případě budovy v ulici 17. listopadu 

na telefonu 583 214 588, u knihovny Sever v Te-

menické ulici pak na čísle 583 215 530. -zk-

Své povídání o cestě do nitra Libye doplní Tomáš 

Janíček promítáním fotografi í.  Foto: -tj-
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KNIHOVNICE ZVOU NA AUTORSKÉ ČTENÍ

OSOBNOST BOHUSLAVA INDRY PŘIPOMENE BESEDA

M
Ě

S
T

S
K

Á
 K

N
IH

O
V

N
A

Zajímavé autorské čtení připravuje na středu 12. října šumperská Městská knihovna, jež sídlí 
v ulici 17. listopadu. Z knihy Konec punku v Helsinkách bude od 18 hodin číst její autor Jaroslav 

Rudiš. Ten se poté zúčastní premiéry fi lmu Alois Nebel v kině Oko.

Sto dvacáté výročí narození Bohuslava Indry, jenž se narodil v Bludově 5. října 1891, připomene 
šumperská Městská knihovna během dopolední a odpolední besedy nazvané Povídání o pověs-

tech s podtitulem Severomoravské pověsti a zkazky. Obě proběhnou ve čtvrtek 20. října v půjčovně 
v ulici 17. listopadu.

Jaroslav Rudiš patří mezi největší hvězdy 

donedávna nejmladší spisovatelské generace, 

která se nicméně pomalu blíží středním letům. 

Konec punku v Helsinkách se v mnohém vrací 

k autorově prvotině Nebe pod Berlínem. Potká-

vají se tu rázovité postavy, které mají společný 

nadstandardní zájem o rockovou (nikoli jen 

punkovou) hudbu a vedou poněkud neuspořá-

daný život. Rudiš je sleduje s pochopením i iro-

nickým odstupem: jsou mu sympatičtí a dost 

možná se cítí být jedním z nich, ale zároveň si 

uvědomuje, že jejich mírně nonkonformní ži-

vot je spíše politováníhodný; rozhodně ne zá-

bavný, inspirativní a dobrodružný, jak to často 

prezentují jiní.

Román je zároveň studií mladistvého protestu 

ve dvou různých obdobích: ve zmíněných osm-

desátých letech, kdy za překročení jeho úzkých 

hranic v Jeseníku i v Oleho Německé demokra-

tické republice hrozil přinejmenším vyhazov ze 

školy, a v současnosti, kdy je gesto protestu vta-

hováno do šoubyznysu a reklamních kampaní. 

Celý text kritiky lze nalézt na  Pavel Mandys 

www.iliteratura.cz. Autorské čtení je dopro-

vodnou akcí XII. ročníku Džemfestu. Ti, kteří 

předloží vstupenku na tuto akci, zaplatí vstupné 

na autorské čtení ve výši dvaceti korun, ostatní 

pak o dvacet korun více. Na autorské čtení bude 

navazovat účast Jaroslava Rudiše, který je auto-

rem námětu a scénáře, na premiéře fi lmu Alois 

Nebel, jež se odehraje od 19.30 hodin v kině 

Oko. -red-

Hosty obou besed budou ředitelka Státního 

okresního archivu Hana Jarmarová, jež před-

staví něco málo z Indrovy bohaté pozůstalosti, 

kterou archiv spravuje, Drahomír Polách po-

hovoří o pověstech Bohuslava Indry z pohle-

du historika a Pavel Ševčík ze štítecké Veduty 

přiblíží práci nakladatele, spojenou se znovu-

objevováním starých textů. Ukázky z Indrovy 

sbírky lidové tvorby pak zazpívají nebo zahrají 

žáci místní Základní umělecké školy a Knižní-

ci ze šumperské knihovny přečtou ukázky In-

drových textů. První beseda je přitom na pro-

gramu v 10 hodin dopoledne a zájemci o účast 

by se měli z organizačních důvodů ohlásit na 

adrese knihovna@knihovnaspk.cz nebo na 

telefonu 583 283 138. Odpolední setkání pak 

začíná v 16 hodin.

Pověsti z kraje „od Bukové Hory k Pradědu“, 

tedy z okolí Štítů,  Horních Studének, Olšan, 

Raškova, Rudy nad Moravou, Bohutína,  Blu-

dova, Kopřivné a Velkých Losin, přibližují život 

v minulosti a zároveň zaujmou vlídným humo-

rem a krásnou češtinou. Knihu Severomoravské 

pověsti a zkazky Bohuslava Indry vydal v roce 

1932 v prvním vydání šumperský nakladatel 

J.V. Mangl. V roce 2000 spatřilo světlo světa ob-

novené vydání s ilustracemi Anežky Kovalové 

a v jazykové úpravě Ctirada Medlíka, jež vyšlo 

v nakladatelství Veduta Štíty a bylo v rekordním 

čase rozprodáno. V letošním roce tak vycházejí 

Severomoravské pověsti a zkazky v dalším vydá-

ní k výročí narození Bohuslava Indry. Na besedě 

bude možné si tuto knihu koupit i s autogramem 

ilustrátorky Anežky Kovalové. -zk, zd-
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Datum Titul Skupina Čas Cena

Čt 6.10.  Kočka na rozpálené plechové střeše  S2, VK, X 17.00 130 Kč

Pá 7.10.  Hrádek pro krále Hrádek, VK 19.30 70 Kč

 host Michal „Goody“ Zpěvák, hraje Teens Jazzband Velké Losiny

So 8.10.  Kočka na rozpálené plechové střeše  F, VK, X   19.30   130 Kč

St 12.10.  Kočka na rozpálené plechové střeše  A, VK, X   19.30   130 Kč

Čt 13.10.  Kočka na rozpálené plechové střeše  S1, VK, X   17.00   130 Kč

St 19.10.  Domeček pro panenky (Nora)   VK 17.00 80 Kč

 Poslední představení v Šumperku (s kupónem KŽŠ 1+1 zdarma)

Pá 21.10.  Motýli v divadle Podzimní koncert  VK   19.00   50 Kč

So 22.10.  Rumcajs  R+D, VK   15.00   60 Kč

So 29.10.  Voda není víno a Priessnitz není Schrott!  P, VK   19.30   220 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. 

Ve Williamsově Kočce na rozpálené plechové střeše se role Tatíčka zhostil Petr Komínek, jako Mae se 

představí Bohdana Pavlíková (vpravo) a Margaretu hraje Vendula Nováková (vlevo).  Foto: R. Nieč
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A DOMEČEK PRO PANENKY UVEDE DIVADLO NAPOSLEDY

ŘÍJNOVÁ PREMIÉRA PŘEDSTAVÍ PRIESSNITZE A SCHROTTA

Soubor Divadla Šumperk byl na počátku lis-

topadu pozván k hostování v pražském Žižkov-

ském divadle s inscenací Domeček pro panenky. 

Ve středu 19. října proto proběhne poslední šum-

perská repríza, na kterou srdečně zveme všech-

ny, kteří ji v uplynulé sezoně neměli možnost 

zhlédnout, a také ty, kteří by ji chtěli vidět znovu. 

Vstupné je osmdesát korun, pro držitele slevové-

ho kupónu ze zadní strany měsíčníku Kulturní 

život Šumperka pak platí cena 1+1 zdarma. -vz-

Přesto, že osudy obou byly pozoruhodně 

podobné, jejich vztah se měnil od přátelství 

během školních let až po velkou nenávist pra-

menící z rozdílného pohledu na to, co pova-

žovali za správnou léčbu. Oběma se podařilo 

vybudovat lázně téměř z ničeho a oba dosáhli 

mezinárodní proslulosti, oba se museli vypo-

řádat se žalobami podanými místními felčary 

a k oběma se jezdily léčit výrazné osobnosti. 

Jejich metody léčby se však v jednom podstat-

ném aspektu lišily. Zatímco Priessnitz léčil pa-

cienty především studenou vodou a pohybem 

po horách, Schrott se mu smál a sám léčil bílým 

vínem a suchými houskami, pohyb sice vítal, 

ale ve formě tance. Rivalita mezi oběma muse-

la jistě zapůsobit i na významné hosty, kteří se 

v lázních léčili. Jedním z nich byl i N.V. Gogol, 

který u Priessnitze pobýval dokonce dvakrát, 

ten se nejspíš ve hře ujme role vypravěče.

Jak Vincenc Priessnitz tak Johann Schrott 

vycházeli z pozorování přírody a na tomto zá-

kladě rozvinuli léčebné metody, které pomoh-

ly, a některé stále pomáhají, celé řadě pacientů. 

Oba tvoří drsné revoluční duo jesenických lido-

vých léčitelů, kteří zásadně ovlivnili evropské 

lázeňství. Zatímco věhlasný Priessnitz vyna-

lezl v devatenáctém století v dnešním Jeseníku 

moderní vodoléčbu, Schrott v nedaleké Lipové 

odvážně začal s dietologií. Své pacienty vyhla-

dověl a dehydroval za pomoci pocení a alkoho-

lu. Ti, kdo přežili, ho vychválili do nebes.

Pacient, jemuž nedokázala pomoci ani teh-

dejší medicína, ani Priessnitzova vodoléčba, 

mohl zkusit štěstí v Dolní Lipové. První den 

dostal k večeři staré suché pečivo. V noci byl 

pak opakovaně balen do mokrých prostěra-

del, dokud se už vůbec nepotil. Pak absolvoval 

tzv. velký pitný den: ráno půl litru svařeného 

vína, ovesnou kaši a housku, k obědu ovesnou 

či rýžovou polévku. Až čtyři hodiny poté dvě 

deci vína, potom pomalu další litr vína. K ve-

čeři housku, v noci zábaly. Pak malý pitný den: 

stejné jídlo, ale víno až odpoledne. Šest až 

osm neděl střídal suché dny (naprostý zákaz 

pití) s velkými a malými pitnými dny, zábaly 

každou noc. Podle Schrotta se takto zahus-

tily škodliviny v těle a měly vyjít ven: Pokud 

podvyživený a opilý pacient přežil v temné 

místnosti vesnického stavení těžkou krizi, vy-

soké horečky a bolestivé vyrážky, jeho stav se 

zlepšil.

Traduje se, že se desítky let v místních re-

stauracích nejdříve vyhublým „schrottovcům“ 

sbíhaly sliny, když viděli hodovat „priessnit-

zovce“, a pak se zas ti šklebili, když od vedlej-

šího rozjařeného stolu zaslechli ovíněný zpěv. 

U Priessnitze se řezalo dřevo, u Schrotta se 

tančilo. O. Elbel

Polodokumentární hra s tímto pracovním názvem vzniká přímo na míru souboru DŠ a na-
vazuje na starší inscenace, které se věnovaly regionálním tématům. Hra, která bude mít 

premiéru v sobotu 29. října, se zaměřuje na dvě výrazné postavy - Vincence Priessnitze a Jo-
hanna Schrotta. Oběma se podařilo vybudovat významná lázeňská místa a ovlivnit život na 
Jesenicku v 19. století a vlastně až dodnes. Jejich práce se stala známou daleko za hranicemi 
regionu i českých zemí.
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Výstava nazvaná Putování po historických stavbách v Jeseníkách ze sedla Skřítek až na vrchol Krá-
lického Sněžníku, jež nese podtitul Historické pohlednice ze sbírky šumperského sběratele Petra 

Možného, bude v Divadle Šumperk zahájena v úterý 4. října v 17 hodin. Výstava se koná ve spolupráci 
s Klubem českých turistů u příležitosti devadesáti let od založení KČT Šumperk. Zájemci jsou rovněž 
zváni na vycházku po Šumperku s výkladem historika Drahomíra Polácha, která bude vernisáži před-
cházet. Sraz je v úterý 4. října v 15 hodin před budovou šumperského vlakového nádraží.

Petr Možný, narozený r. 1947, se věnuje fi lokartii 

čili sběratelství pohlednic více než třicet let. Zamě-

řuje se především na historické pohlednice města 

Šumperka, pohoří Jeseníků a širšího okolí. Speciálně 

sbírá i snímky československého opevnění, postave-

ného před druhou světovou válkou.

Svoji sbírku si nenechává jen pro sebe, rád 

a ochotně představuje jednotlivé exponáty širší ve-

řejnosti. Od roku 1984 poskytoval historické snímky 

do měsíčníku Kulturní život Šumperka pro seriál 

„Šumperské proměny“, který byl tak oblíben, že poz-

ději vyšla na jeho základě kniha se stejnojmenným 

názvem. Pomáhá i nakladatelům knih. Historické 

pohlednice poskytl do více než dvaceti publikací; 

osobně prováděl výběr snímků tak, že většinou byly 

otisknuty poprvé. Snímky z jeho archivu byly použi-

ty i v televizním seriálu „Šumná města“, v dílu, který 

ČT vysílala o Šumperku a okolí. 

Historické pohlednice Petra Možného znají i stu-

denti a žáci šumperských škol; zapůjčil je např. Střed-

ní odborné škole na výstavu při oslavách 140. výročí 

založení školy, Střední a základní škole v Hanácké 

ulicí slouží snímky ke vzdělávací práci a propagaci 

Seidlova paláce, v němž sídlí. Jeho originální po-

hlednice jsou zastoupeny například ve Vlastivědném 

sborníku „Severní Morava“ a v čísle 1 „Sborníku“, 

který vydal Státní okresní archiv Šumperk, v regio-

nálním tisku publikoval řadu svých článků. 

Petr Možný je známý nejen jako fi lokartista, ale 

též jako fotograf, badatel, turista a dopisovatel. Svou 

prací výrazně přispívá k propagaci města Šumperka, 

okolních vesnic a oblasti Jeseníků. Z. Daňková

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: 12 km (Šumperk - U Červeného kříže - Háj - U Kostelíčku - Šumperk), 15 km (Šumperk - 

Zámeček - Háj - U Kostelíčku - Šumperk), 22 km (Šumperk - most přes Desnou - Zámeček - U Kostelíčka - Háj 

- Šumperk), 35 km (Šumperk - Dražník - Dlouhomilov - Šebená - Brníčko - Sudkov - Zámeček - U Kostelíčku 

- Háj - Šumperk), 50 km (Šumperk - Vikýřovice - Tulinka - Městské skály - Rejchartice - Prameny - Kopřivná - 

Nový hrad - Bohdíkov - Rovinka - Komňátka - U Kostelíčka - Háj - Šumperk) * Na kole: ze Šumperka: 45 km 

(Šumperk - Vikýřovice - Rapotín - Rejchartice - Prameny - Hynčice nad Mor. - Hanušovice - Raškov - Bohdíkov 

- Ruda n. M.- Hrabenov - Vápenice - U Kostelíčka - Vápenice - Šumperk)

Start: Šumperk DDM Vila Doris (z nádraží ČD rovně směr centrum asi 200 m - po zelené značce) 7-10 hod. 

Program: U Kostelíčku 10-16 občerstvení u Kostelíčku, 12-14 jízdy dětí na koních z Ranche Viktorie 

* Rozhledna Háj 11-14 výtvarné a pohybové aktivity pro děti na Háji, 12:00 zahájení výstavy k 90. výročí 

Klubu českých turistů, 13:00 vyhlášení výsledků soutěže Výlet do hor, výstava, 10-15 volný vstup na 

rozhlednu, pamětní list a příležitostné razítko, zdobení „výročního dortu“ na Háji. Přineste příspěvek z cesty: 

houbu, list, šišku či jinou přírodninu. Pro nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka překvapení!

Startovné: členové KČT, děti 20 Kč, ostatní 25 Kč 

(v ceně diplom + občerstvení- při dobrém počasí špekáček na trase pochodu). 
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Výstavní síň

▶ 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 ar-

cheologické, etnografi cké, historické i umělecké 

sbírky šumperského muzea. Výstava bude zahá-

jena 29. září od 9 hodin a potrvá do 29. ledna 

2012.

Rytířský sál

▶ Experiment ze tmy

Výstava fotografi í nevidomého fotografa Václava 

Fanty, doplněná o kolekci tyfl ografi ckých map 

velkých měst naší republiky pořízených Danou 

Fuxovou. Výstava je uskutečněna ve spolupráci 

se Sjednocenou organizací nevidomých a sla-

bozrakých, oblastní pobočka Šumperk-Jeseník. 

Výstava trvá do 2. října.

▶ Robert Vano - Výběr z Platinové kolekce - fo-

tografi e

Robert Vano se proslavil zachycováním muž-

ských i ženských  aktů a gay tematikou, ale také 

portréty, květinovými zátišími nebo třeba  zá-

koutími staré Prahy. Jak sám říká, nachází se ve 

třetí etapě svého života, a tak má již právo na 

ohlížení a bilancování své dlouhé kariéry. Výsta-

va Platinová kolekce je toho důkazem. Vernisáž 

výstavy, která potrvá do 30. listopadu, proběhne 

ve čtvrtek 6. října v 17 hodin.

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 

▶ Starý Šumperk - městská památková zóna 

v Šumperku

Výstava trvá do 15. ledna 2012. K výstavě lze ob-

jednat komentovanou prohlídku po telefonické 

Během Dětského středověkého dne, který muzeum uspořádalo v sobotu 3. září, si mohl každý vyzkoušet 

nějaký středověký model. K nejoblíbenějším atrakcím patřil dřevěný koník.  Foto M. Stuchlá
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Mdomluvě na čísle 583 363 072 u A. Navrátilové.

Galerie mladých

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

lerie mladých

Výstava trvá do 15. ledna 2012. K výstavě lze ob-

jednat komentovanou prohlídku po telefonické 

domluvě na čísle 583 363 072 u A. Navrátilové.

▶ Akce v klášterním kostele: 30.9. v 19 hodin 

- koncert ŠDS a jeho hostů, 2.10. v 10 hodin - 

zkouška bývalých členů ŠDS k 50. výročí založení 

sboru, 9.10. v 19 hodin - koncert Oboroh, 22.10. 

v 18 hod. - koncert Avonotaj

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

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

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

no celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 

9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je v září 

otevřen út-pá 12-16 hod., so a ne 10-14 hod., v říj-

nu je uzavřen. 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 pro-

vincie v Mexiku v 17.-18. století  

Výstava  představuje jezuitský řád reprezento-

vaný rodákem z našeho kraje Matějem Kukulí-

nem a současně přibližuje zajímavou tematiku 

mise jezuitů v Mexiku entomologem Oldřichem 

Kašparem během jeho dvacetiletého působení 

v Mexiku. Vystaveny jsou reprodukce kreseb, 

fotografi e, trojrozměrné předměty, veduty měst, 

mapy, dobové oblečení apod. Tyto předměty jsou 

doplněny o vybrané sbírkové předměty z období 

baroka VM v Šumperku. Výstava trvá do 11. lis-

topadu.

▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

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

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

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

13-16 hod.

Mohelnice

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové 

soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní vý-

stavou roku 2005! 

▶ Léčivé rostliny, aneb Není bylina, aby na něco 

nebyla

Výstava o léčivých rostlinách a jejich používání 

v minulosti.

Výstava potrvá do 12. listopadu.

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

perk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 

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

13-16 hod.

Loštice

▶ Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které 

proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-

kladů muzea.

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 

A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mis-

trův ateliér. Expozice seznamuje také s historií 

Loštic, včetně tragického osudu místní židovské 

komunity.

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

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

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

13-16 hod.

Úsov

▶ Lovecko-lesnické muzeum

▶ Stará škola: Úsov - kolébka lesnického škol-

ství, stálá expozice

▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, 

interaktivní expozice

▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

▶ Zpřístupnělý ochoz

▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bar-

toše

▶ Zoo koutek pro děti

▶ Stará škola

Cesta do pravěku

Provádí návštěvníka pravěkými obdobími od 

dob lovců mamutů až po protohistorické kultu-

ry z přelomu letopočtu. Ani na Úsově nechybějí 

mamutí kly, neolitické venuše nebo bronzové 

předměty z doby popelnicových polí. Pravěkou 
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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 

dubnu až říjnu najdete na webu muzea, sekce 

Zařízení, odkaz Zámek Úsov, otevírací doba. 

Upozorňujeme návštěvníky na změnu otevírací 

doby na zámku v Úsově. V měsících září a říjnu 

je otevírací doba od 9.00 do 16.15 hodin, poslední 

vstup je ve 14.45 hodin.

Otevírací doba v Den české státnosti 

středa 28. září 

Otevírací doba v Den vzniku samostatného 

československého státu - pátek 28. října 

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hod. 

* klášterní kostel 10-14 hodin * Lovecko-lesnické 

muzeum na zámku v Úsově 9-12, 13-16.15 

hodin * Památník A. Kašpara v Lošticích, 

Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice 9-12 hod.

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).

Více informací, novinek a důležitých sdělení se 

dozvíte na  www.muzeum-sumperk.cz

Sborník Severní Morava sice vychází jednou ročně, zato nabyl na objemu a troufám si i říci, že 
i na zajímavosti. V 97. svazku najdeme téměř všechno, co by měl vlastivědný sborník čtenáři 

nabídnout. 

Hned v úvodu je to cestopisně pojatý článek 

Zdeňka Doubravského přispívající k poznání 

života předbělohorské šlechty spjaté se Šum-

perkem - Kavalírské cesty za vzděláním Bu-

kůvků z Bukůvky a jejich vrstevníků v před-

bělohorském období. Obraz Josefa Eberhardta 

Kargera Pavlínin dvůr v Šumperku z roku 1938, 

vsazený do secesního rámu na obálce časopisu, 

může být pro leckterého Šumperana překvapu-

jící. Upozorňuje na příspěvek Aleny Turkové, 

věnovaný historii tohoto honosného panského 

sídla, a rodině Chiari, která ho vlastnila. 

Zásadní, hluboké a dramatické změny struk-

tury krajiny v českých zemích v období od 

konce druhé světové války až do současnosti 

se staly námětem studie Jana Odehnala v pří-

spěvku Proměny krajiny na Šumpersku ve 

druhé polovině 20. století. V Zajímavostech 

se dozvíme o tom, že se obci Brníčku podařilo  

▶ 97. svazek sborníku Severní Morava vyšel teprve 

nedávno a lze ho koupit ve foyer muzea.
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sehnat finance na celkovou opravu významné 

kulturní památky hradu stejnojmenného ná-

zvu a že se s opravami počítá i v tomto roce. 

O tom, že ničivé povodně nesužují Českou 

republiku každým rokem jen v posledních 

dvou desetiletích, nýbrž tomu bylo i v dávné 

historii, svědčí nejstarší česky psaný „povod-

ňový“ tisk z roku 1591, kdy v létě tohoto roku 

postihla Šumpersko přívalová povodeň, kte-

rá zmařila „na sto lidských životů“. Na málo 

známou skutečnost, že Jeseníky byly v historii 

i nedávné minulosti také významnou lokalitou 

v těžbě stříbra, upozorňuje příspěvek Stříbro 

moravskoslezských Jeseníků.

Ve společenské rubrice upozorňujeme na 

odchod jednoho z posledních zakladatelů Se-

verní Moravy, na Jana Kapustu, a vzpomínáme 

také na Jana Kabelíka (v r. 2011 si připomí-

náme 120 let od narození), významného léka-

ře a vědce - polyhistora, který bádal zejména 

v oblasti mikrobiologie, geologie a botaniky. 

Po druhé světové válce vybudoval ve Velkých 

Losinách Výzkumný ústav léčivých rostlin.

Ve zprávách připomínáme edici Knihovnič-

ka Severní Moravy, která dosáhla již třiceti 

titulů, ale mezi čtenáři je málo známá. Posled-

ním titulem Muzea v Šumperku, který vyšel 

v rámci Knihovničky, je slovník Kdo je kdo 

ve výtvarné tvorbě na Šumpersku. Přehled 

jednotlivých titulů je k dispozici na webových 

stránkách muzea www.muzeum-sumperk.cz.

Sborník stojí 50 Kč a lze ho zakoupit ve 

foyer Muzea v Šumperku a na jeho detašova-

ných pracovištích.       Miluše Berková

Středa 5. října od 15.45 do 16.45 hodin v herně 

TTC v areálu kasáren

Škola stolního tenisu

Pro děti od 6 do 7 let, přezůvky s sebou! Infor-

mace Z. Formánek, tel.č. 734 820 090.  Vstup 

volný

Středa 5. října od 17 do 18 hodin v herně TTC 

v areálu kasáren

Stolní tenis

Pro děti od 8 let, přezůvky s sebou!  Vstup volný 

Středa 5. října od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru 

ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Ketlované 

šperky

S sebou kleště, korálky.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 6. října od 15 do 17 hodin v dílně

Železniční modelaření od A do Z

Rady a nápady pro kluky i tatínky.  Vstup volný

Čtvrtek 6. října od 15.30 do 17 hodin v klubovně 

v 1. patře

Deskové hry

Informace P. Tkadlec, tel.č. 605 964 457.  

 Vstup volný

Úterý 11. října od 15 do 17 hodin v dílně

Modelaříte a potřebujete poradit?

Jsme tu pro vás.  Vstup volný

Středa 12. října od 17.30 do 19.30 hodin v ateli-

éru ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Šité korálky

Obšívaná kulička a dutinka a šperky z nich. 

S sebou rokajl pravidelné velikosti.  

 Vstupné 50 Kč

Sobota 15. října od 9 do 14 hodin v keramické díl-

ně ve 2. patře 

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 15. října od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 

3. patře 

Šperkování 

Výroba šperků z korálků, šité šperky. 

 Vstupné 50 Kč

Středa 19. října od 15.45 do 16.45 hodin v herně 

TTC v areálu kasáren

Škola stolního tenisu

Pro děti od 6 do 7 let, přezůvky s sebou! Informa-

ce Z. Formánek, tel.č. 734 820 090.  Vstup volný
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Středa 19. října od 17 do 18 hodin v herně TTC 

v areálu kasáren

Stolní tenis

Pro děti od 8 let, přezůvky s sebou!  Vstup volný 

Středa 19. října od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - 3D korálky

Prostorové květiny a zvířátka. S sebou rokajl pra-

videlné velikosti.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 20. října od 15.30 do 17 hod. v klubovně 

v 1. patře

Deskové hry

Informace P. Tkadlec, tel.č. 605 964 457.  

 Vstup volný

Čtvrtek 27. října od 15 do 17 hodin v dílně

Stavíme modelovou železnici!

Rady a náměty, jak co udělat.  Vstup volný

Čtvrtek 29. září od 13.30 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.   Vstupné 40 Kč

Pátek 7. října od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 40 Kč

Úterý 11. října od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Čtvrtek 13. října od 14 hodin v „KD“ 

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Pepa Frnka.  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 20. října od 13.30 hodin v „KD“

Setkání Městského svazu DIA

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 25. října od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Čtvrtek 27. října od 14 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 9.30 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Cvičení SM systém

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

Každé úterý od 9 hodin v „P“

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

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 

583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

Bližší informace k akcím: V. Schlemmerová, tel.č. 583 211 766. Plavání kojenců v rodinách pro děti 

od narození do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ 

= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
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Středa 28. září od 9 do 16 hodin ve Vile Doris

Medový den

Přijďte se dozvědět zajímavosti o včelách a jejich 

životě. Den plný her, výtvarných aktivit a soutěží 

o včelách a včelařích. Informace Lenka Kampo-

vá, 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

Sobota 1. října 

Časovka MTB

Informace Jaroslav Ondráček, tel.č. 583 214 214, 

602 766 411, ondracek@doris.cz.

Sobota 1. října v 7.30 hodin na Červenohorském 

sedle (Kouty nad Desnou)

Podzimní festival ptactva

Vycházka v místě významné tahové cesty ptáků 

s pracovníkem správy CHKO Jeseníky, ukončení 

akce asi ve 12:00 hod., informace Lenka Kam-

pová, tel.č. 583 214 213, 733 712 901 kampova@

doris.cz.

Sobota 1. října od 13 hodin na Háji

Vyhlášení výsledků soutěže, předání cen, vý-

stava výtvarné soutěže Výlet do hor

Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 

731 610 036, silhanova@doris.cz.

Pondělí 3. října od 8 do 18 hodin na Třemešských 

rybnících

Podzimní festival ptactva

Ukázka odchytu, určování a kroužkování ptá-

ků, poznávání běžných ptáků podle hlasu, pro-

pagační materiály a spousta zajímavých infor-

mací. Školní kolektivy nutné nahlásit předem. 

Informace Lenka Kampová, tel.č. 583 214 213, 

733 712 901 kampova@doris.cz.

Od října každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC 

Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

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

731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Cena lekce 50 Kč

Od října každou středu od 17 do 18.30 hodin 

v MC Komínkov

Laktační poradna

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

731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Konzultace 50 Kč

Středa 5., 12. a 26. října 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

Od října každý čtvrtek 

Předporodní kurz

10 lekcí pro nastávající maminky týkajících se 

těhotenství, porodu, šestinedělí, péče o novoro-

zence, kojení… Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 

583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 

Pro rodiče s dětmi.  Cena 600 Kč/10 lekcí

Čtvrtek 6. října od 17 hodin v Rytířském sále mu-

zea

VIA LUCIS: Setkání s fotografem Robertem 

Vano

Informace a rezervace vstupenek Petr Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.

cz.  Vstupné 50 Kč

Od října každý pátek od 15 do 18 hodin v MC 

na „K“

Volná herna

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



34

V
IA

 L
U

C
IS

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: Setkání s fotografem Robertem Vano 

ve čtvrtek 6. října od 17 hodin v Rytířském sále Vlastivědného muzea

Robert Vano, světoznámý fotograf s americkým pasem, slovenskými kořeny, maďarskými rodiči, 

nakonec v roce 1990 zakotvil v Praze. Zdá se, že čím v životě byl, tím byl rád. A nebylo toho málo. 

Cesta ke kariéře špičkového fotografa a k fotografi i vůbec však nebyla jednoduchá a přímočará. 

Narodil se roku 1948 a jeho rodištěm jsou Nové Zámky na Slovensku. Fotografi i nikdy nestudoval, 

řemeslu se podle vlastních slov naučil na ulici. K profesi ho dovedlo jeho původní povolání 

kadeřníka ve Spojených státech, kam odjel v roce 1967 ve svých devatenácti letech. Zde pracoval 

jako kadeřník, vizážista, maskér a asistent pro fotografy módy (Horst, Glaviano, Castel, Fallai), 

později se prosadil jako fotograf světových módních časopisů (Harpers Bazaar, Vogue, Elle, 

Cosmopolitan). Po roce 1989 se vrátil do Čech a zakotvil v Praze. Vydal několik fotografi ckých 

publikací, vystavoval v New Yorku, Miláně, Londýně a Praze. Roberta Vana ale ze všeho nejvíc 

proslavily mužské akty. Jeho fotografi e mužského těla oplývají intimitou, dráždivou vitálností 

a citlivou jednoduchou kompozicí.

VIA LUCIS: „Mým marodům“

Setkání s MUDr. Janem Hnízdilem

ve čtvrtek 20. října od 18 hodin v sále Vily Doris

Jan Hnízdil, narozen 1958; studium medicíny na Karlově univerzitě ukončil v roce 1984. Asistent 

na katedře tělovýchovného lékařství Fakulty tělovýchovy a sportu UK, v letech 1994-2004 vedoucí 

lékař rehabilitačního oddělení Fakultní polikliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a externí 

pedagog III. lékařské fakulty UK pro problematiku dopingu a sportovní zátěže. V současné době 

pracuje v Centru komplexní péče v Dobřichovicích u Prahy. Autor knih Mým marodům, Bolesti zad: 

mýty a realita, Jak léčit nemoc šílené medicíny, v nichž píše o svých pacientech, kteří v obludném 

soukolí českého zdravotnictví málem přišli o zdraví.

Jan Hnízdil řekl: Nejsem schopen zázraků a nemám nic, čemu se říká „léčitelské schopnosti“. Jen 

se snažím praktikovat komplexní psychosomatickou medicínu. Když se jeden pacient ptal Jiřího 

Šavlíka, průkopníka české psychosomatiky, co že to dělá za zvláštní obor, odpověděl: „Zatímco 

ostatní lékaři léčí choroby, já léčím lidi.“

Dobrý lékař musí mít nejen znalosti lidského těla, ale také intuici (dříve se říkalo „čuch“). Jenže 

moderní technika v lékaři vyvolává dojem, že je díky ní vševědoucí a jeho intuice zakrněla. 

Komplexní medicína tedy není nic nového, jde jen o návrat k něčemu, co se kvůli překotnému 

rozvoji medicínské techniky v průběhu dvacátého století zapomnělo. Jejím základem je 

psychosomatika, učení o nedělitelném spojení tělesných a duševních dějů. 

Vstupenky na oba pořady v ceně po 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Šumperská setkání sponzorují: Agritec Šumperk, Irea, s.r.o., DAMA Sport, Petr Waniek, rozvoz 

květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké práce, Ruční papírna Velké Losiny a.s., 

Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín s.r.o., Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové 

nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou, 

Petr Viktorín - zámečnické a svářečské práce - Nový Malín, Penzion LEOŠ HALTMAR - Ramzová, 

www.haltmar.cz.
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KINO OKO

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

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Středa 12. října 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

Sobota 15. října od 14 hodin na letišti u Šumper-

ka

Drakiáda

Středisko ekologické výchovy zve společně 

s Aeroklubem Šumperk na hromadné pouště-

ní draků. Výroba zvířátek z kaštanů a větrníků, 

hravé atrakce pro děti, statická ukázka klubo-

vých letadel. Informace Lenka Kampová, tel.č. 

583 214 213, 733 712 901 kampova@doris.cz. 

 Vstup zdarma

Sobota 15. října od 14 do 17 hodin v AT na „K“

Keramika pro veřejnost (volná tvorba)

Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 

731 610 036, silhanova@doris.cz.  Cena 50 Kč

Neděle 16. října 

Mistrovství Olomouckého kraje v deskových 

hrách Smart games - na ledové kře, Activity Ju-

nior Turbo Ubongo

Součástí bude i PEXESIADA 2011. Informace Ja-

roslav Ondráček, tel.č. 583 214 214, 602 766 411, 

ondracek@doris.cz.

Čtvrtek 20. října od 18 hodin v sále Vily Doris

VIA LUCIS: „Mým marodům“

Setkání s MUDr. Janem Hnízdilem. Informa-

ce a rezervace vstupenek Petr Konupčík, tel.č. 

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

 Vstupné 50 Kč

Sobota 22. října od 10 do 12 hod. a od 14 do 

18 hodin na „K“

Dýňobraní

Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 

731 610 039, vavrusova@doris.cz. 

Od 25. října 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 počítačem, 

Microsoft  Windows Vista, Microsoft  Offi  ce Word 

2007, Microsoft  Offi  ce Excel 2007, Microsoft  Offi  -

ce PowerPoint 2007, Internet a elektronická pošta, 

informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 

731 610 031, vavrusa@doris.cz.  Cena 1100 Kč

Středa 26. října od 10 do 11 hodin v AT na „K“

Keramika pro rodiče a děti

Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 

731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Cena 30 Kč

MUŽI V NADĚJI

Úterý 27., středa 28. a čtvrtek 29. září jen v 17.45 hodin, pátek 30. září, sobota 1. a neděle 2. října jen 
ve 20.00 hodin 
ČR, 2011, 115 minut, komedie, mládeži přístupný

Komedie režiséra, scénáristy a producenta Jiřího Vejdělka, jehož snímek Ženy v pokušení lámal rekordy 

v návštěvnosti kin vloni, je tentokrát věnována mužům. Nabízí podobný žánr a hvězdné herecké obsazení: 

Bolek Polívka, Ondřej Macháček, Petra Hřebíčková, Simona Stašová, Eva Kerekésová.  Vstupné 85 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 

583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 

(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: 

AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz
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Úterý 27., středa 28., čtvrtek 29., pátek 30. září, sobota 1. a neděle 2. října jen v 16.00 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 80 Kč

JANA EYROVÁ

Úterý 27. a středa 28. září jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2011, 120 minut, romantické drama, od 12 let, titulky

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

Hrají Mia Vasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell a další.  Vstupné 80 Kč

KŮŽE, KTEROU NOSÍM  Artvečer - Filmový klub

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

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 příbě-

hu renomovaného plastického chirurga (Banderas), který vyvine nový odolný typ kůže, který by bý-

val 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, 

Steve Carell a Julianne Mooreová se představí v hlavních rolích romantické komedie o ztracené a zno-

vunalezené lásce.
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 Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč.

NOC ŽRALOKA 3D    3D

Pátek 30. září, sobota 1. a neděle 2. října jen v 17.45 hodin, středa 12. října jen v 17.00 hodin
USA, 2011, 115 minut, horor, thriller, od 15 let, titulky

Pod hladinou jezera se skrývá nepředstavitelná hrůza v podobě obrovských masožravých žraloků. 

Začíná nerovný souboj na život a na smrt, během něhož se lidé, co přežili, snaží dostat na pevninu. 

Žraloci však nepředstavují jediné nebezpečí, které na ně číhá… Děsivá Noc žraloka má ambice stát se 

Čelistmi 3D generace…  Vstupné 130 Kč

BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA

Pondělí 3., úterý 4. a středa 5. října jen v 17.45 hodin
USA, 2011, 118 minut, romantická komedie, od 12 let, titulky

Steve Carell a Julianne Mooreová v hlavních rolích romantické komedie o ztracené a znovunalezené 

lásce.  Vstupné 85 Kč

DRIVE

Pondělí 3., úterý 4., středa 5., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. října jen ve 20.00 hodin
USA, 2011, 95 minut, thriller, od 15 let, titulky

Říkají mu Řidič. Přes den je fi lmovým kaskadérem, po nocích si přivydělává jako nájemný řidič zloči-

neckých gangů. Nezajímá ho, o jakou práci jde a kdo jsou „pasažéři“ v jeho voze. Jen řídí… V hlavní 

roli napínavého a mimořádně dobře vystavěného thrilleru, v němž nechybí ani romantika, Ryan Go-

ssling. Režisér fi lmu Nicolas Winding Refn získal za fi lm Drive cenu za nejlepší režii na MFF v Cannes 

2011 a o jeho snímku se již nyní mluví jako o fi lmu roku 2011.  Vstupné 90 Kč

NEZVRATNÝ OSUD 5 3D   3D

Čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. října jen v 18.00 hodin
USA, 2011, 92 minuty, horor, od 15 let, titulky

Smrti se nelíbí, když ji chce někdo napálit… Série hororů s příměsí černé komedie pokračuje, tento-

krát se skupinou sedmi mladých lidí, které  nesleduje žádný démon ani šílenec, ale samotná smrt… 

 Vstupné 130 Kč

ROZKAZ  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 6. října jen ve 20.00 hodin
Finsko, Německo, Řecko, 2008, 115 minut, od 12 let, titulky

Morálka, city, erotika a ideály se spolu sváří v solidně vystavěném příběhu z jedné smutné kapitoly 

fi nských dějin, z doby, kdy v roce 1918 proběhla ve Finsku občanská válka. Na straně „Červených“ bo-

jovaly i oddíly žen… Silný příběh, výtečné herecké výkony, zajímavé scény v dramatu, jehož humánní 

poselství je stále aktuální.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

NA VLÁSKU  Hrajeme pro děti

Sobota 8. a neděle 9. října jen v 16.00 hodin
USA, 2010, 92 minuty, rodinný animovaný fi lm v českém znění

Klasická pohádka na motivy pohádky bratří Grimmů o dívce s kouzelnými vlasy a banditovi, který 

ukradl korunu ztracené princezny, se zařadila mezi nejúspěšnější fi lmy z dílny Walta Disneye. Skvělá 

zábava, krásné písničky, dojemný a roztomilý příběh!  Vstupné 75 Kč, děti do 12 let 55 Kč 
Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
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Pondělí 10. a úterý 11. října v 18.00 a ve 20.00 hodin
USA, 2007, 85 minut, hudební fi lm

Unikátní projekt - první 3D záznam koncertu na světě. Film byl natočen během amerického turné 

Vertigo legendární skupiny U2. Exkluzivně byl u nás uveden v roce 2008 a byl k vidění výhradně 

v IMAXu v Praze. Nyní se poprvé dostává v naší republice ofi ciálně do širší distribuce a i po čtyřech 

letech nabízí úžasný zážitek nejen fanouškům U2.  Vstupné 150 Kč

ALOIS NEBEL  DŽEMFEST 2011

Středa 12. října jen v 19.30 hodin
ČR, 2011, 87 minut, mládeži přístupný, černobílý

Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný 

příběh s atmosférou podobnou fi lmům Sin City nebo Valčík s Bašírem, k jehož realizaci použil režisér 

Tomáš Luňák poprvé v české kinematografi i rotoscoping, unikátní technologii kombinující kreslený 

a hraný fi lm. Příběh začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde 

slouží jako výpravčí Alois Nebel, tichý samotář, který trpí podivnými halucinacemi… V hlavní roli 

Miroslav Krobot, dále hrají Tereza Voříšková, Karel Roden a další. 

 Vstupné 80 Kč, pro držitele vstupenky na Džemfest 60 Kč

Filmové představení se uskuteční za účasti jeho tvůrců. Snímek uvedou spisovatel Jaroslav Rudiš 

a kreslíř Jaromír 99, po konci projekce bude následovat beseda.

Johnny English nosí ve skvělé akční komedii o britských tajných službách tvář Rowana Atkinsona, alias 

Mr. Beana.



39

K
IN

O
 O

K
OJOHNNY ENGLISH SE VRACÍ

Čtvrtek 13., pátek 14., sobota 15., neděle 16., pondělí 17., úterý 18. a středa 19. října v 18.00 a ve 
20.00 hodin, čtvrtek 20. a pátek 21. října jen v 18.00 hodin, v sobotu 22. října jen v 17.30 hodin, v ne-

děli 23. října jen v 18.00 hodin
Velká Británie, Francie, Japonsko, 2011, 101 minuta, komedie, mládeži přístupný, titulky

Britské tajné služby se řítí do kolosálního průšvihu, když nejsou schopny zaručit bezpečnost čínskému 

premiérovi, na kterého má být spáchán atentát. Jediný, na koho se může šéfová MI7 spolehnout, je 

muž, který disponuje mimořádným rejstříkem grimas a který je magnetem na katastrofy všeho druhu 

- Johnny English, který nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana. Skvělá akční komedie, na kterou 

její tvůrci navěsili nepřeberné množství fórů a jejíž hlavní hrdina s obrovským úspěchem bavil diváky 

v kinech poprvé před osmi lety. Dále hrají Gillian Andersonová, Rosamunda Pikeová, Dominic West 

a další.  Vstupné 90 Kč

NÁKAZA

Čtvrtek 20., pátek 21., neděle 23., pondělí 24., úterý 25. a středa 26. října jen ve 20.00 hodin
USA, Spojené arabské emiráty, 2011, 105 minut, akční, sci-fi  thriller, od 12 let, titulky

Jeden z velmi očekávaných fi lmů letošního roku se soustřeďuje na čtyři světové kontinenty, které 

postihla smrtící nákaza představující pro lidstvo zánik jeho existence. Do ohniska hrůzné nákazy je 

seslán mezinárodní tým lékařů, který se s touto smrtelnou hrozbou bude muset vypořádat a co nej-

rychleji najít lék… Film má megahvězdné herecké obsazení, kterému se snad žádný letošní fi lm  ne-

může rovnat: V hlavní roli Matt Damon, dále hrají Marion Cotillardová, Gwyneth Paltrowová, Kate 

Winsletová, Jude Law a další. Režie Steven Soderbergh.  Vstupné 90 Kč

GISELLE 3D Záznam baletu  3D

Sobota 22. října jen v 19.30 hodin
90 minut

Exkluzivní záznam prvního baletu natočeného ve 3D formátu z Mariinského divadla v St. Petěrsbur-

gu. Romantický balet Giselle vznikl podle legendy o zasnoubených dívkách, které zemřou ještě před 

svatbou a po smrti se promění ve víly. Když do jejich království zabloudí muž, utančí ho k smrti. 

Jednoho dne se však víla Giselle setká s vévodou Albertem, do kterého se na první pohled zamiluje… 

(stručný popis děje obdrží diváci ke vstupence). Kouzelnému světu nadpřirozena plného roztanče-

ných víl a úžasných tanečních výkonů vévodí v titulní roli Natálie Osipová, v roli Alberta vystoupí 

Leonid Sarafanov.  Vstupné 300 Kč

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

Pondělí 24., úterý 25. a středa 26. října jen v 18.00 hodin    

ČR, 2011, 106 minut, drama, od 12 let

Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet… Netradiční road movie na pozadí sou-

časné hospodářské krize je rodinným dramatem o partnerském soužití. Vysoce postavený bankovní 

úředník Libor se chytil do pasti peněžních machinací a hrozí mu vězení.  Na zásadní rozhodnutí, zda 

ponese za své činy zodpovědnost, nebo před ní uteče, mu zbývá jeden den… Hrají Igor Chmela, Eva 

Vrbková, Simona Babčáková, Jan Budař, Marek Taclík a další. Režie Robert Sedláček.  Vstupné 90 Kč

LVÍ KRÁL 3D  Hrajeme pro děti 3D

Sobota 22. října jen v 15.30 hodin, neděle 23. října jen v 16.00 hodin
USA, 1994, 89 minut, rodinný fi lm v českém znění

Malý Simba je odvážné lvíče, které je odmalička připravováno na to, že po svém otci jednoho dne převezme 

vládu nad zvířecí říší. Jediný, komu se to nelíbí, je jeho strýček Scar, který by rád vládnul říši sám… Klasický 
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animovaný fi lm z dílny Walta Disneye se vrací na plátna kin ve formátu 3D a stále přesvědčuje o tom, že má 

nové generaci diváků co nabídnout, neboť příběh odvážného lvíčka Simby doprovázený geniální hudbou 

stále bere dech. V kinech je tento snímek uváděn jen po omezenou dobu, máte tedy poslední možnost 

svým ratolestem ukázat slavného lvího hrdinu na velkém plátně.  Vstupné 130 Kč  

Rodinná sleva: Pro rodiče, kteří navštíví kino se svými dětmi ve věku do 12 let, je vstupné 100 Kč na 

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

TŘI MUŠKETÝŘI 3D  3D

Čtvrtek 27. října jen v 18.00 hodin, pátek 28., sobota 29. a neděle 30. října v 17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 

31. října, úterý 1. a středa 2. listopadu jen v 18.00 hodin
Francie, USA, Velká Británie, Německo, 2011, 110 minut, akční, dobrodružný, mládeži přístupný, české 

znění

Francie 17. století. Do Paříže přijíždí mladý gaskoňský šlechtic D´Artagnan, aby se stal členem gardy krá-

lovských mušketýrů… Nové moderní zpracování jednoho z nejslavnějších světových románů nabízí skvě-

lou akční podívanou, která je již nyní přirovnávána k úspěšným Pirátům z Karibiku. V hlavní roli devate-

náctiletý Logan Lerman, dále hrají Mia Jovovichová, Orlando Bloom, Christoph Waltz a další. Režie Paul 

Anderson.  Vstupné 130 Kč

LŮNO  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 27. října jen ve 20.00 hodin 

Německo, Maďarsko, Francie, 2010, 111 minut, od 15 let, titulky

Eva Greenová v hlavní roli milostného dramatu s prvky science fi ction. Příběh osudové lásky pod režijním 

vedením jednoho z mezinárodně nejuznávanějších režisérů Benedeka Fliegaufa. 

 Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

OŠETŘOVATEL  Hrajeme pro děti 

Sobota 29. a neděle 30. října jen v 15.30 hodin
USA, 2011, 104 minuty, rodinná komedie, pro děti od 8 let, české znění

Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého ošetřovatele Griffi  na, a tak když vidí, jaké má pro-

blémy s láskou, nabídnou mu svou pomoc. Rozhodnou se porušit prastaré pravidlo mlčení a začnou mlu-

vit, a aby Griffi  na, který má v úmyslu ZOO opustit,  přiměla zůstat, začnou mu dávat lekce seznamování 

a dvoření. A Griffi  n se skutečně začne řídit jejich radami, což ne vždy vede ke kýženému cíli… Bezvadná 

komedie s mluvícími zvířaty.  Vstupné 75 Kč  

PARANORMAL ACTIVITY 3

Pondělí 31. října, úterý 1. a středa 2. listopadu jen ve 20.00 hodin
USA, 2011, 95 minut, horor, od 15 let, titulky

Pamatuješ si, co se nám stalo, když jsme byly malé? Nepamatuju, ale vím, že se to živilo strachem… Pokra-

čování úspěšné hororové série.  Vstupné 90 Kč

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. Předpro-

dej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního předsta-

vení. Vstupenky na všechna říjnová představení jsou v prodeji od 1. října 2011.

KINO OKO NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET.
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