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- Společenský měsíčník, 54. ročník -
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Po celé léto mohou návštěvníci výstavy Z pohádky do pohádky sbírat kartičky s pohádkami, které
budou vydávány ke každé zakoupené vstupence.
Klášterní hudební slavnosti:
Gabriela Demeterová

Letošní festivalový ročník má mimořádného patrona - světoznámou českou houslistku Gabrielu
Demeterovou, která v Šumperku vystoupí 10. července.

Černá kronika:
Zloduchové Odkolci, část druhá
Přivést temenické poddané k poslušnosti, jak
jsme poznali v minulém čísle, se mírnými prostředky nepodařilo, proto se zemský hejtman Fridrich
ze Žerotína rozhodl použít sílu. Jako poručník
nedospělého Ladislava Velena ze Žerotína a jeho
majetků nařídil správci zábřežského panství, aby
poskytl poddané k trestné akci proti Temenickým.
Ve středu 15. února 1595 se ozbrojení sedláci sešli
s Odkolkem a jeho poddanými v Bludově, odkud
již za tmy pokračovali do Temenice. Jejich přípravy
neušly pozornosti obyvatel vesnice, z nichž většina hledala ochranu opět u šumperských měšťanů
a předměšťanů. Neučinili tak synové Jokle Graura,
rychtáře z Horní Temenice, kteří byli po potyčce
zajati a uvězněni na temenické tvrzi. Trestná akce
skončila neúspěchem. Zábřežský hejtman vida,
že zde již se svými lidmi nic nepořídí, rozloučil se
s Odkolkem a ještě v noci zamířil s většinou poddaných k Zábřehu.

Noc i dopoledne následujícího dne proběhly
v Temenici v klidu. Rušno však bylo v Šumperku,
ve městě i na předměstí, kam se donesla zpráva o zajetí rychtářových synů a kde se připravovala odveta.
Kolem poledne spatřili obyvatelé temenické tvrze
přicházet asi dvě stě lidí s ručnicemi a jinými zbraněmi. Hlučící dav přitáhl k bráně, vzal ji útokem
a první ozbrojení měšťané vnikli prolomenými vraty dovnitř. Ozývala se střelba. Brzy byli ze sklepení
vysvobozeni uvěznění Graurové. Útočníci vyrazili
vstupní dveře také u budovy tvrze a ohrožovali samotného Odkolka, kterému jeden z rebelů vyhrožoval smrtí, obdobně jako i jeho sloužícím a jemu
věrným poddaným. Nakonec vše vyústilo jen v pohrůžky dalšího násilí a srocený dav s osvobozenými
vězni odtáhl. Zůstala po nich poničená tvrz.
Odkolek byl otřesen, byla uražena jeho šlechtická čest a dosavadní škody se rozrostly o náklady na
opravu tvrze a jejího vnitřního zařízení. Dopisem

Hospodářský dvůr v Temenici v 19. století. Budova s vysokou střechou, bývalá tvrz, svědek dramatických událostí,
již prošla stavebními úpravami. V podkroví vznikla sýpka, v přízemí konírna se vchodem ze dvora a z bývalých
komnat panstva byt správce a kanceláře.
Kresba: Archiv Střední odborné školy v Šumperku, Temenická 3
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požádal císaře Rudolfa o ochranu a označil dvanáct
šumperských měšťanů za původce rebelie a navrhl
jejich uvěznění. Rozhořčen byl i zemský hejtman.
Měšťané hrubě zasáhli do práv cizí vrchnosti a ani
příbuzenské či přátelské vztahy s obyvateli Temenice
nemohly jejich jednání ospravedlnit. Útokem na temenickou tvrz neodpustitelně porušili právní pořádek
Markrabství moravského a museli počítat s přísným
potrestáním.
Horké hlavy vychladly a iniciátoři a vůdci útoku na
Odkolkovu tvrz neměli v šumperských domech klidné spaní. Císařovým zákazem podpory temenických
poddaných a uvězněním jejich hlavních ochránců
a pomocníků, měšťanů Markuse Marciho a Andrease
Haindla, byla protemenická strana ve městě paralyzována. Zatímco stavovská komise kauzu vyšetřovala,
z městské kanceláře odcházely prosebné dopisy k císaři i dalším vlivným osobám.
Vyšetřovací komisí sice nebyla šumperská městská
rada označena za hlavního viníka, ale bylo jí vyčítáno,
že ve městě dovolila přechovávání temenických poddaných, a komisaři konstatovali, že by členové rady
města trestu taktéž neměli ujít. Za skutečné viníky
protiprávního ochraňování Odkolkových poddaných
byli označeni již jmenovaní Haindl a Marci a komise císaři navrhla jejich přísné potrestání. Nejtěžšího
provinění se však podle vyšetřovacího spisu dopustil
Zikmund Pačka, řečený Mejzle, který s několika dalšími vedl útok na temenickou tvrz a hrozil Odkolkovi
zastřelením, a komisaři pro něho navrhovali hrdelní
trest. Šumperskými nenáviděný Odkolek, který městu způsobil mnohé škody, byl nyní „na koni“ a toto
vědomí ztrpčovalo pobyt obou vězněným. Růžovou
budoucnost neviděl ani Zikmund Pačka.
Ubíhaly měsíce, šumperská městská rada zcela nesouhlasila se závěry komise a dožadovala se zastání
podkomořího i členů české kanceláře. Z vězení posílali ospravedlnění a prosby Markus Marci a Andreas
Haindl. Císař s potrestáním otálel, jeho okolí mu zřejmě radilo nepříjemnou záležitost svých poddaných
urovnat bez tvrdých trestů.
Po dvou letech se nejvyšší úředníci Markrabství
moravského obrátili jménem stavů na císaře, aby byly
provedeny závěry vyšetřovací komise z roku 1595,

viníci potrestáni a Odkolkovi poskytnuta podpora
při vymáhání náhrady škod. Císař odpověděl dopisem, který dal zemský hejtman přečíst před povolaným Odkolkem i zástupci města. Marci a Haindl
měli být dál vězněni a čekat na císařovo rozhodnutí.
Osmnáct ostatních hlavních viníků, včetně útočníků na temenickou tvrz, bylo Rudolfem II. překvapivě vzato na milost.
Protahování sporu oslabovalo napětí mezi znesvářenými stranami a umožňovalo mírnější přístup
k provinění Šumperských. Za této situace se odvážila
šumperská městská rada připomenout císaři škody,
které jí sám Odkolek způsobil a působí, zvláště čepováním svého piva v Temenici. Samotný nový moravský podkomoří Zikmund z Dietrichsteina císaři
dokonce navrhoval, aby byl spíše potrestán Odkolek
a ne Šumperští. Handl a Marci již věřili v brzké propuštění a mírný trest
Teprve v listopadu roku 1600 bylo vydáno konečné císařovo rozhodnutí v temenické kauze. Městské
radě bylo nařízeno vyplatit Odkolkovi odškodné
2 000 zlatých a vymáhat je na provinilcích, osmnácti
osobám bylo přikázáno odprosit Odkolka a podepsat
revers. Účastníci temenické události uznali své přečiny, prosili za prominutí a mezi jiným v reversu podepsali „…paklibychom se toho všeho čeho nejméně
dopustili a jemu panu Janu staršímu Odkolkovi neb
poddaným jeho buď slovy nebo skutkem spomínati
a nad ním se vymstívati chtěli, dáváme tímto reversem častopsanému panu Janovi Odkolkovi právo, aby
se k nám, tak jakož resolucí JMC vyměřuje, zachoval
a nás bez překážky jednoho každého na hrdle trestati dále mohl“. Markus Marci a Andreas Haindl byli
konečně propuštěni bez trestu z vězení, avšak jejich
ﬁnanční podíl jako hlavních iniciátorů odporu proti
Odkolkovi byl na odškodnění temenického vladyky
zřejmě nemalý.
Zle vypadající následky ukrývání temenických poddaných a útoku na Odkolkovu tvrz získaly neuvěřitelně
mírnou podobu. Tak jako po vzpouře proti Tunklovi
i nyní mohli Šumperští děkovat přízni mocných, tentokrát císaři i jemu nakloněných vysoce postavených
osob. Další černé období v dějinách města skončilo.
Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum v Šumperku
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Červenec: to jsou Klášterní hudební slavnosti

L

etní měsíce patří v Olomouckém kraji již neodmyslitelně klasické hudbě a mezinárodnímu hudebnímu festivalu Klášterní hudební slavnosti. Již od počátku založení festivalu se koncerty těšily velkému zájmu posluchačů, především díky tomu, že dramaturgie vždy nabízela zajímavé tituly
a umělce. A nejinak tomu bude i letos.
Šesté Klášterní hudební slavnosti budou probíhat od 1. do 15. července a pořadatelé během
nich nabídnou příznivcům klasické vážné hudby čtyři koncerty v Šumperku, dva v Jeseníku
a koncertovat se bude i v Uničově, Loučné nad
Desnou a na bludovském zámku. „Velice nás
těší, že můžeme nabídnout koncerty také v místech mimo Šumperk, a věříme, že rozšiřování
nabídky festivalových koncertů bude pokračovat
i v příštích letech,“ říká tvůrce Klášterních hudebních slavností Roman Janků a prozrazuje, že
letošní festivalový ročník má mimořádného patrona - světoznámou českou houslistku Gabrielu
Demeterovou. Záštitu nad festivalem pak převzali náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Radovan Rašťák a šumperský starosta Zdeněk
Brož.
Zahajovací koncert v neděli 1. července na-

bídne od osmé večerní v prostorách klášterního kostela Zvěstování Panny Marie mimořádný
hudební zážitek. Středoevropskou premiéru tu
totiž bude mít večer skladeb Te Deum francouzských barokních skladatelů M.A. Charpentiera
a J.B. Lullyho. „Te Deum, latinsky Tebe Boha
chválíme, je oslavná skladba, kterou skladatelé
velmi často reagovali na nějakou velkou a radostnou událost. Charpentierovo Te Deum je přitom
jednou z nejslavnějších verzí, od roku 1954 je
úvod skladby prezentován jako znělka Eurovize.
Skladba Lullyho je zase opředena faktem, že
při jejím slavnostním uvedení 8. ledna 1687 se
autor zranil ozdobnou holí, kterou udával takt.
Dostal infekci, které zanedlouho, i přes amputaci zasažených prstů na noze, podlehl,“ říká Janků
a dodává, že pozvání k provedení těchto děl přijal jeden z nejlepších evropských souborů auten-

Festival zahájí jeden z nejlepších evropských souborů autentické interpretace Musica Florea.
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Foto: archiv

tické interpretace Musica Florea spolu se svým
uměleckým vedoucím Markem Štrynclem.
„Novinkou je, že vstupenky na tento koncert
jsou kategorizovány podle místa, čemuž odpovídá cena. Ty nejdražší jsou v kategorii VIP, určené
náročným návštěvníkům koncertu. Nabízejí nejen nevšední hudební zážitek z nejlepších míst
v sále, ale také možnost společenského setkání
s umělci koncertu a partnery festivalu,“ vysvětluje Janků. Vzápětí podotýká, že podrobnosti lze
najít na webových stránkách festivalu nebo je zájemcům sdělí prodejci vstupenek.
Druhý koncert, který je naplánován na středu
4. července opět v klášterním kostele, se ponese ve znamení večera Klavírních kvintetů
D. Šostakoviče a A. Dvořáka. Jejich provedení
se ujmou Doležalovo kvarteto a švýcarská klavíristka Birgit Farnetová. O týden později, v úterý
10. července, pak do Šumperka zavítá patronka
festivalu Gabriela Demeterová. Spolu s hercem
Marianem Rodenem a klavíristkou Norou Škuta
si pro letošní ročník festivalu připravili premiérový pořad nazvaný „Ludwig van Beethoven Hudba a duše génia“. „V projektu zazní sonáty
tohoto hudebního génia, úryvky z korespondence, ale také vyprávění o jeho životě,“ popisuje
intendant festivalu.
Během závěrečného koncertu festivalu se v neděli 15. července ponese klášterním kostelem
Gregoriánský chorál v podání ženského vokálního souboru Tiburtina Ensemble. Posluchači se
tak mohou těšit na jedinečné provedení hudby
10.-14. století.
Jak již bylo řečeno, koncertovat se bude
i mimo Šumperk. V sobotu 7. července se v koncertní síni v Uničově bude tančit na hudbu období vlády francouzských králů Ludvíka XIV.
a Ludvíka XV. Večer nazvaný Dostaveníčko
s madame Pompadour nabídne rekonstrukci barokních tanců. Vystoupí přitom taneční soubor
Hartig, hudební složka večera pak bude v režii
členů souboru Ensemble Accento.
Renesanční písně s loutnou zazní v rámci festivalu v neděli 8. července v Loučné nad Desnou

Letošní ročník KHS má mimořádného patrona - světoznámou českou houslistku Gabrielu Demeterovou.
Ta vystoupí v Šumperku 10. července. Foto: archiv
v nově zrekonstruovaném kulturním domě v bývalé zámecké oranžérii a o den později, v pondělí 9. července, v koncertním sále na zámku
v Bludově. „V programu „Hudba Shakespearovy
doby“ se návštěvníkům koncertu představí anglický loutnista Brian Wright a česká mezzosopranistka Jarmila Chaloupková,“ podotýká Janků
a zdůrazňuje, že vstupenky na koncerty si mohou zájemci koupit v obvyklých předprodejích.
Kompletní informace o festivalu, účinkujících
i předprodeji vstupenek lze najít na adrese http://
www.klasikaviva.cz/klasterni-hudebni-slavnostisumperk/.
Z. Kvapilová
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Chtěl jsem do každého příběhu vnést něco nového,
což může být někdy kontroverzní, říká autor
Historických toulek Šumperskem

O

tom, jak medvěd zabil žerotínského myslivce, jak Josef Horáček v roce 1741 vypálil bludovský
zámeček, o temenické tvrzi rytířů Odkolků z Oujezdce, o lidových tradicích a faktech o moru
v Temenici, o krutém účtování s velkou loupežnou bandou v Šumperku či o případu zmizelého srdce
Alžběty Juliány ze Žerotína. A také třeba o tom, zda jsou boží muka u Šumperka švédská nebo čarodějnická. To jsou jen některá témata, jež odkrývá ve své knize Historické toulky Šumperskem historik
Drahomír Polách. K dostání je za necelé tři stovky ve všech místních knihkupectvích, premiérově ji
pak autor představí v sobotu 7. července během akce místních turistů na Paprsku nazvané Pradědovy
letokruhy.
Historii zasvětil Drahomír Polách celý svůj život. Jako památkář a archivář sbíral mnoho materiálů, a jak už to u historiků bývá, ty, na které
neměl čas, ukládal „do šuplíku“. Některé z nich
se rozhodl „vytáhnout“ po loňském setkání
s Pavlem Ševčíkem ze štíteckého nakladatelství
Veduta. „Původně jsme neměli jasnou představu
o tom, jak by měla kniha vypadat. Nad vlastivědou nakonec zvítězila forma zajímavostí. Výsledkem je jakýsi náhodný pelmel, v němž jsem se
snažil zmapovat plochu šumperského politického okresu, včetně Staroměstska, Velkolosinska,
Loučenska a dalších,“ říká historik Drahomír Polách. Shromážděné zajímavosti přitom doprovází
pestrý obrazový materiál. Počínaje starými fotografiemi, dotvářejícími dobovou atmosféru, přes
archivní dokumenty a mapu stabilního katastru
až po úžasné mapy vytvořené geometrem Glaubitzem, jenž působil ve službách Jana Ludvíka.
Méně zapálení čtenáři pak nepochybně ocení, že
texty, až na několik výjimek, nejsou dlouhé. Autorovi totiž šlo především o čtivost.
Původní záměr pěti desítek textů nakonec
tvůrci zredukovali na čtyřicet. I tak měl autor
práce „až nad hlavu“. „Intenzivně jsem začal na
knize pracovat v prosinci, termín dodání byl
koncem března. V té době jsem už doslova „mlel
z posledního“, a přestože mám další podklady,
neměl jsem na jejich zpracování sílu,“ přiznává
historik, který na Historických toulkách pracoval

denně, někdy i dvanáct hodin v kuse. Nahlížel do
matrik, objížděl jednotlivá místa na kole, fotografoval, ověřoval spoustu faktických údajů, z nichž

Plnobarevná publikace o dvě stě čtyřiceti stranách
se v těchto dnech začíná prodávat v knihkupectvích
v Šumperku a v dalších městech, a také v informačních centrech měst.

–5–
PUBLIKACE

mnohé se navíc dochovaly pouze v rukopisech
nebo jako archiválie. „Úžasná ale byla ta absolutní volnost. Nikdo mě nenutil, neúkoloval. Téma
mě chytlo od začátku a drželo až do konce,“ zdůrazňuje Polách.
Mezi čtyřicítkou příběhů najdou čtenáři i několik „šumperských“. Přečíst si tak mohou například o památnících obětí 1. světové války, o tom,
jak se šumperské kašny dostaly do Starého Města,
o pozoruhodných nástěnných malbách na bývalé
tovární hale či několik perliček o místním zámku.
„Snažil jsem se do příběhu vnést pověst. A mnohé z nich zatím nikdo nezaznamenal, například
tu o šumperském zámku. Vycházel jsem z odkazu Šumperana Braunera z doby kolem roku 1915,
který vzpomíná na dětská léta a na pověst o zámku. Ten podle ní nemá svoji bílou paní, nýbrž za-

kletou jeptišku, jež nosí klíče a snaží se je někomu
předat. Nepochybně jsou od nějakého pokladu,
který je ještě třeba objevit,“ soudí s úsměvem autor knihy.
A který příběh on sám považuje za nejzajímavější? „Těžko říci, všechny jsou mi blízké. Osobně
se mi strašně líbí Vysoká a okolnosti kořenů Franze Schuberta, jehož dědeček Karel nechal v těchto
místech vytvořit sochu Krista na Olivetské hoře.
Podle mého názoru to je jedno z nejkrásnějších
míst,“ domnívá se historik. „Srdci blízký“ mu je
také příběh o včelím muži, stolaři v Bratrušově,
který vytvořil v roce 1878 včelín v podobě Atlanta držícího nad hlavou zeměkouli. Šlo o téměř
čtyři metry vysokou dřevěnou stavbu s pěti úly,
jež se představila na výstavě ve Vídni. Mezi německými Bratrušany se pak tradovalo, že byla

Zázračná socha Panny Marie Utěšitelky z Kolštejna: Veduta Kolštejna namalovaná asi v polovině 19. století
podle rytiny B. Katzera a C. Strobiga z konce 18. století. Nový mariánský kostel s věžními hodinami je vzadu
mezi stávajícím kostelem a vstupní věží zámku.
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dokonce prezentována i na světových výstavách
v Paříži a Chicagu.
„Pravdou je, že nejvíc jsem se nadřel a nejvíc
provokuji v případě Nového Hradu,“ přiznává
Polách. Všeobecně se totiž mluví o tom, že pokud
je Nový Hrad, musí existovat i ten „Starý“. Jeho
lokace je ovšem složitá. „Podařilo se mi pomocí
pomístních názvů najít zajímavé souvislosti v německé literatuře. Zjistil jsem, že na Lužné jsou dvě
lokality, o nichž se hovoří jako o hradu či hradní
zahrádce. V této souvislosti jsem si úmyslně zafabuloval a jsem zvědav, jak na to budou reagovat
především odborníci,“ podotýká historik, který
si je vědom, že v mnoha věcech narušuje zažitou
představu a snaží se úmyslně provokovat. „Chtěl
jsem do každého, byť známého, příběhu vnést
něco nového, což může být někdy kontroverzní.
Myslím ale, že je to potřeba, protože se mnohdy
na danou věc díváme velmi jednoduše, ustáleně,
již o ní ani nepřemýšlíme,“ domnívá se autor knihy.
Historické toulky Šumperskem vydává v těchto dnech nakladatelství Veduta Štíty. A proč
právě tuto knihu? „Oslovil jsem Mirka Polácha,
protože jsem znal řadu jeho prací z tisku i sborníku Severní Morava. Těm však většinou chyběl
obrazový materiál. I proto naše publikace, která
je určitě přínosem k dalšímu poznání regionu,

Hudební skladatel Franz Schubert a jeho dědeček
Karl z Nové Vsi (dnes Vysoké): Obytný dům bývalé
selské usedlosti, kterou vyženil Karel Schubert - akvarel Josefa Kargera kolem roku 1950.
působí jinak. A pokud se bude dobře prodávat,
nebráním se vůbec pokračování,“ říká nakladatel
Pavel Ševčík. „Přiznám se, že bych rád pokračoval, protože mě toto téma opravdu baví a zajímá.
Uvidíme, jaký ohlas kniha přinese,“ doplňuje nakladatele Drahomír Polách.
-zkPoznámka na závěr: Plnobarevná publikace
o dvě stě čtyřiceti stranách se již prodává v knihkupectvích v Šumperku a v dalších městech, v informačních centrech měst a objednat ji lze i na
adrese www.sevcik-veduta.cz. Doporučená prodejní cena je 295 korun.

Historické toulky Šumperskem se představí během
Pradědových letokruhů na Paprsku

J

iž třetí ročník akce nazvané Pradědovy letokruhy chystají na první červencovou sobotu Klub českých turistů ve spolupráci s DDM Vilou Doris a šumperskou Městskou knihovnou. Jeho dějištěm
bude opět horská chata Paprsek.
Název akce si pořadatelé „vypůjčili“ od Miluše
Anežky Šajnohové. Právě její sbírka básní nazvaná
Pradědovy letokruhy se v červnu v roce 2010 na
Paprsku křtila. „Na horskou chatu tehdy dorazilo
několik stovek pěších turistů i cyklistů, autobusem pak vyjela početná skupina členů Klubu důchodců,“ říká ředitelka knihovny Zdena Daňková,

která je současně předsedkyní šumperských turistů. Atmosféru prvního ročníku „doladil“ koncert
loučenského dixielandu Old Time Jazzband. „Loni
jsme koncem června na Paprsku představili publikaci Historie Klubu českých turistů Šumperk
a z akce zamýšlené původně jako jednorázová se
stala tradice,“ vzpomíná Daňková.
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A křtít se bude i letos. V těchto dnech se totiž
na pultech knihkupectví a v informačních centrech
na Šumpersku a Jesenicku objeví kniha nazvaná
Historické toulky Šumperskem, kterou vydává
štítecké nakladatelství Veduta. Její autor, historik
Drahomír Polách, v ní dává řadu typů na výlety za
historickými zajímavostmi, nacházejícími se na území původního okresu Šumperk z 19. století, do něhož patří mimo jiné i region Staroměstska. Publikaci
pokřtí její autor spolu s dalšími „kmotry“ v sobotu

7. července právě na Paprsku. Akci zahájí Old Time
Jazzband Loučná nad Desnou v pravé poledne,
křest je naplánován na 12:15 a loučenská kapela zde
bude hrát až do druhé odpolední. Příležitostné razítko a účastnický list pak mohou zájemci získat od
10 do 14 hodin. „Pro ty, kteří si netroufnou dorazit
pěšky nebo na kole, vypravíme autobus. Zájemci se
mohou přihlásit v půjčovně pro dospělé v knihovně
v ulici 17. listopadu, případně telefonicky na čísle
583 283 138,“ dodává ředitelka knihovny.
-zk-

K Šumperským proměnám: Farní středisko
na Kostelním náměstí 4
Osudy budovy do vzniku
Farního střediska mládeže
V minulém čísle jsme si představili historii budovy bývalého děkanství do konce druhé světové války a mohli porovnat její exteriér z přelomu
19. a 20. století se současným vzhledem po obnovení
fasády. Nyní nahlédněme dovnitř objektu a povězme
si, jaké osudy jsou s ním spojeny po roce 1945.
Jako německý majetek byl dům na Kostelním
náměstí 4 po květnu 1945 zestátněn. Od roku
1958 se o jeho prostory musely dělit fara a farní
úřad římskokatolické církve, jež se sem načas vrátily, s domovem zvláštní školy. 29. července 1959
bylo přiznáno a obnoveno vlastnické právo k této
budově Nadaci Emilie Ulbrichové, nám známé ze
třicátých let 20. století. V minulém čísle bylo mylně
uvedeno příjmení Emilie Ulbrichové a můžeme také
upřesnit, že kupní smlouva ve prospěch nadace byla
uzavřena již 10.8. 1932. Majetek nadace spravovala
na přelomu padesátých a šedesátých let Náboženská
matice, která objekt obratem nabídla darem městu
Šumperku. V únoru 1961 byla nabídka Městským
národním výborem v Šumperku oﬁciálně přijata
a budova na Kostelním nám. 4 papírově přešla do
majetku města, jehož součástí ostatně fakticky byla.
V té době bylo uvažováno o adaptaci interiérů pro
potřeby jeslí, která se však neuskutečnila.
Internát zvláštní školy zde existoval dál. Léta

neopravovaná budova vyžadovala neodkladný zásah stavebních čet, a tak v polovině šedesátých let
došlo ke generální opravě interiérů a k přístavbám
objektu.
Změny uživatelů a vlastníka přinesla až devadesátá
léta. Nejdříve byla v červnu 1992 podepsána nájemní
smlouva mezi tehdejším vlastníkem, okresním školským úřadem, a novým uživatelem prvního poschodí
budovy, Salesiánským střediskem mládeže. Vztahovala
se na šest ložnic, klubovnu, služebnu a další zázemí.
Nový nájemník si vzápětí nechal zavést do zřizované
kuchyňky plyn a splnil jeden z bodů smlouvy, když
v roce 1994 provedl udržovací práce na pronajatém
majetku.
Zdeněk Doubravský,
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Ve Farním středisku dnes probíhá řada činností, mimo
jiné přednášky a zkoušky pěveckých sborů. Foto: archiv
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Takto vypadala budova někdejší fary, v níž se dnes nachází Farní středisko, ještě loni v dubnu. Dnes má za
sebou rekonstrukci.
Foto: archiv, -pvFarní středisko mládeže
V roce 1996 požádala Nadace Emilie Ulbrichové
Zvláštní školu internátní v Šumperku o předání budovy na Kostelním nám. 4. Zde je nutné podotknout,
že komunistickému režimu se nikdy nepodařilo nadace zrušit, jenom nemohly vykonávat žádnou činnost. Vedení zvláštní školy odmítlo majetek vydat
a odmítalo právní kontinuitu nadace. Nastalo dlouhé
soudní martyrium, při kterém soud uznal, že majetek,
který byl veden ve vlastnictví československého státu, se má vrátit Nadaci Emilie Ulbrichové. Soud však
nedokázal určit, která složka státu má majetek vydat
(ČR - Zvláštní škola internátní v Šumperku nebo ČR

- Školský úřad Šumperk nebo ČR - ministerstvo školství). Situaci zkomplikoval i nový zákon o nadacích
z roku 1997, který určil, že nadace musí mít jmění
ve výši alespoň 500.000 Kč. Toto samozřejmě Nadace
Emilie Ulbrichové nesplňovala. Východiskem bylo
transformovat nadaci v obecně prospěšnou společnost.
Proto vzniklo Farní středisko mládeže, o.p.s. a soud
právní nástupnictví této organizace uznal.
Soudní pře trvala až do roku 2002, kdy vzhledem
k tomu, že se soud již v problematice sám neorientoval, řízení zastavil. Nedlouho potom přešly některé
majetky státu na kraje. Mezi nimi byl i sporný majetek Farního střediska mládeže. Velmi krátce po jeho
předání Olomouckému kraji požádali zástupci obec-

Rekonstrukce Farního střediska probíhala několik let. První snímek byl pořízen v červenci roku 2004, druhý
pak letos v červnu, kdy se již ve „stavebním prostoru“ nacházela kuchyně.
Foto: archiv, -pk-
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ně prospěšné společnosti krajské orgány o převedení
majetku. Krajské zastupitelstvo velmi rychle rozhodlo
a všechen sporný majetek darovalo Farnímu středisku
mládeže, o.p.s.
Tato obecně prospěšná společnost začala objekt
okamžitě spravovat. Všechny nemovitosti byly předány ve velmi zbědovaném stavu, plesnivé, promáčené. Od roku 2002 dodnes opravuje majetek skupina
dobrovolníků - byly strženy prakticky všechny vnitřní
omítky, musely se opravit nebo vyměnit některé stropní konstrukce, zcela byly obnoveny inženýrské sítě,
rekonstruovaly se všechny podlahy, v přízemí dokonce
i se systémem odvětrávání vlhkosti. Vznikla zcela nová
sociální zařízení a kuchyňský trakt. Velmi důkladnou
obnovou prošlo vnitřní historické schodiště a byly
obnoveny fragmenty fresek. Byla zrekonstruována
chlebová pec. Podařilo se opravit vedlejší budovy a ve
dvorním traktu vybudovat hřiště. Na všech objektech
byla položena nová krytina. V minulém roce byla budova obdařena novou omítkou. V současné době se
rekonstruují sklepy, buduje se dvorní kamenné schodiště, vzniká letní divadelní scéna a pomalu se začíná
obnovovat zeleň v celém dvorním traktu.
Vzhledem k velmi nákladným rekonstrukcím nemohla už obecně prospěšná společnost, vedená něko-

Během rekonstrukce vnitřních prostor byly nad schodištěm objeveny nástěnné fresky.
Foto: -pklika nadšenci, pokračovat vlastními silami, a proto byl
majetek v roce 2008 převeden na Římskokatolickou
farnost v Šumperku.
V současné době žije Farní středisko mládeže velmi
čilým životem. V budově probíhají výuky katecheze, setkávají se v ní mnohá společenství, pracují zde
různé kroužky, zkoušejí pěvecké sbory, v budově sídlí Centrum pro rodinu, je v ní půjčovna a prodejna
knih. Probíhá v ní přednášková a koncertní činnost,
letní tábory pro děti a mnoho dalších akcí. Taktéž je
možné si pronajmout krásný společenský sál či malý
vinný sklípek.
Vít Rozehnal

Výstava v Muzeu silnic
připomíná ničivou povodeň z roku 1997

O

d ničivé povodně na Moravě v roce 1997 uplyne letos patnáct let. Tuto mimořádnou událost,
která postihla také 36 obcí šumperského okresu a zdevastovala 105 km2 jeho území, je třeba
stále připomínat. Mimo jiné i proto, že si zde vyžádala čtyři lidské životy, donutila přes tři a půl tisíce
lidí opustit své do té doby bezpečné domovy a způsobila obrovské ztráty na majetku .
Muzeum silnic ve Vikýřovicích připomíná tuto katastrofu na výstavě „Co velká voda vzala a dala – silnice
a mosty šumperského okresu po ničivé povodni na
Moravě v roce 1997“. Na silniční síti okresu Šumperk
byly škody vyčísleny na více než pět set milionů korun.
Zcela zničeno bylo čtrnáct mostů a zdevastováno přes
padesát pět kilometrů úseků silnic.
Na mnoha fotograﬁích je prezentován stav silniční
sítě šumperského okresu bezprostředně po povodni,
některá místa a především nové mosty, vybudované

na místech těch zničených, jsou dokumentovány na
současných záběrech. Návštěvníci se také mohou těšit
na dobové ﬁlmové dokumenty, výstavu umocňují i
trojrozměrné předměty, které s sebou velká voda přinesla. Fotograﬁe z archivu Správy silnic Olomouckého
kraje - Střediska údržby Šumperk doplňují i snímky
zapůjčené z Povodí Moravy, Vlastivědného muzea v
Šumperku a Kulturního domu v Bludově a z fotoarchivu Šumperského a jesenického deníku. Výstava trvá
až do konce letošního září.
Alena Turková
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Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku:
Otto Švestka
Inženýr, architekt * Narozen 10. července 1910
ve Vikýřovicích * Zemřel 15. února 1992
v Šumperku
Po absolutoriu Vyšší průmyslové školy stavební
v Hradci Králové vystudoval r. 1937 architekturu
a pozemní stavitelství na ČVUT v Praze. V letech 1938-1947 měl projekční ﬁrmu v Úpici.
Poté rok pracoval jako stavební referent v n.p.
Moravolen Šumperk. V roce 1949 založil pobočku
Stavoprojektu v Šumperku, kterou vedl do roku
1959, poté byl až do roku 1964 projektantem
v Krajském projektovém ústavu v Olomouci a do
jeho šumperského pracoviště se vrátil jako hlavní architekt po roce 1967. Roku 1971 odešel do
důchodu. V Šumperku se věnoval veřejné činnosti
v plánovací komisi MěNV, v komisi výstavby ONV
a jako aktivista Vlastivědného ústavu. Byl členem
SA a registrován u ČFVU. Po celý život se věnoval
i výtvarné práci. Byl zručným kreslířem, předmětem jeho zájmu byla historická architektura a městské veduty.

Otto Švestka.

Pavlínin dvůr, kresba tužkou, 1964.

Foto: archiv VM

Archiv VM
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Dílo: samostatné výstavy - 1982, Šumperk, DK;
zastoupení ve sbírkách: VM v Šumperku, Vidnava,
jižní část náměstí, kresba tužkou, 1966; Vidnava,
dvorní štíty historických staveb, kresba tužkou 1966
Zámek Velké Losiny, kresba tužkou, Pavlínin dvůr,
kresba tužkou; realizace: v Úpici několik vil a činžovních a obchodních domů, rekonstrukce přádelny,
úprava náměstí a průtahu městem a další; na severní
Moravě rekonstrukce bělidla ve Starém Městě pod

Sněžníkem, závodu Moravolen 07, přádelen pro
Lenas Bruntál a Hanušovice; v 50. letech 20. stol.
5.-6. blok v Havířově, KSVB Vítkovice a Karviná,
nám. Kl. Gottwalda a Komerční banka v Šumperku,
rekonstrukce kongresového sálu v lázních Jeseníku,
územní plánování pro Šumperk, Bruntál a část
Zábřehu, bytová výstavba i dostavby proluk ve městech Severomoravského kraje, práce pro elektrárnu
Dlouhé Stráně.
(upraveno pro potřeby KŽŠ)

Lidé mohou „ochutnávat“ Jeseníky a také soutěžit

J

ídla uvařená podle receptů z historických kuchařek mohou až do konce září ochutnávat obyvatelé
i návštěvníci jesenických hor. Druhý ročník gastronomického festivalu Chuť Jeseníků odstartoval ve
čtvrtek 14. června v šumperské kavárně PředMěstí. A pořadatelé letos přicházejí s řadou novinek.
„Originální pokrmy z Jeseníků vaří dvacítka
restaurací na Šumpersku, Jesenicku, Rýmařovsku
a Bruntálsku. Návštěvníci je poznají podle speciálního označení u vchodu. To najdou i u nejvýše
položené restaurace na vysílači Praděd,“ uvedla
hlavní organizátorka akce Tereza Schreiberová
a prozradila, že do festivalu se zapojila ještě před
jeho zahájením školní jídelna ve Vrchlického
ulici, která celý týden podávala malým strávníkům tradiční jesenická jídla. „Žáci tak například
ochutnali vozkovu houskovou polévku nebo lesnickou bramborádu s rejvízským křenem,“ dodala
Schreiberová.
V nabídce restaurací opět nechybějí polévky,
hlavní jídla či dezerty a také nejméně jedno kompletní menu. Milovníci jídla se tak mohou těšit
třeba na masové kuličky v nudlovém těstě nebo
frýdeberský salát. „Hosté mohou servírovaná menu
a jejich kuchaře hodnotit, čímž se zapojí do soutěže
o hodnotné ceny,“ řekla organizátorka akce.
A jaké novinky letos pořadatelé nabízejí? Jsou to
například kurzy vaření pro kuchaře jesenických restaurací či gurmánská akce „Sněz, co můžeš“, která
proběhla ve středu 20. června v kavárně Předměstí.
„Na prázdniny chystáme dlouhodobou soutěž ve
vaření amatérů. Bude se odehrávat ve stylu oblíbeného televizního pořadu Prostřeno a její vítěz získá

Během letošního festivalu Chuť Jeseníků se mohou
milovníci jídla těšit třeba na jesenické masové kuličky
v nudlovém těstě.
Foto: -znhotovost a ceny v celkové hodnotě pětadvacet tisíc
korun,“ podotkla Tereza Schreiberová.
„Ochutnávat“ Jeseníky mohou lidé do konce
září. Tečkou bude vyhlášení výsledků hlasování strávníků o nejlepší restauraci začátkem října.
Seznam restaurací a bližší informace o festivalu lze
nalézt na www.chutjeseniku.cz.
-red-
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Festival Dixieland Day: Do Šumperka zavítá
fenomenální pianista se svou kapelou

Š

umperský svátek tradičního jazzu letos připadne na sobotu 21. července. Od 19.30 hodin se
v H-clubu sejdou kapely Teens Jazzband Velké Losiny a Jakub Šafr Quartet.

Vedle koncertů k poctám jazzových muzikantů, které se konají od roku 2009, zavedl loni Teens
Jazzband tradici dixielandového festivalu, a navázal
tak na mezeru vzniklou zrušením jazzových festivalů
konaných v Šumperku a ve Velkých Losinách. Loňský
ročník festivalu Dixieland Day s sebou přinesl hudební
i osobní soulad mezi zkušenou profesionální kapelou
kornetisty Boba Zajíčka a energickým mládím v podání „domácího“ Teens Jazzbandu a jeho jazzových
vrstevníků z Plzně (Pilsner Jazz Band) a Frenštátu pod
Radhoštěm (Hottentots Gang).
Letošní festival zahájí pořádající Teens Jazzband
Velké Losiny, jenž je čerstvým držitelem Ceny města
Šumperka v kategorii Cena mladých. Kapela příští rok
oslaví deset let od svého prvního koncertu a na svém
kontě má více než stovku vystoupení po celé republice
i v zahraničí - pravidelně je zvána na International Jazz
& Blues Festival Birmingham (2010, 2011, 2012),
koncertovala taktéž ve Francii (2011) a Německu
(2011) a dostalo se jí mimo jiné i cti zahajovat kulturní sezonu v Americkém centru Praha (2011).

Hostem velkolosinské kapely bude kvartet Jakuba Šafra.
Foto: archiv

Teens Jazzband Velké Losiny je čerstvým držitelem Ceny
města Šumperka v kategorii Cena mladých. Foto: archiv
Hostem velkolosinské kapely bude kvartet Jakuba
Šafra. Tohoto vynikajícího pianistu zná šumperské
publikum zejména jakožto lídra větší formace zvané Shaﬀer’s Riﬀers, se kterou vystoupil v roce 2004
v šumperském divadle na Jazzovém podvečeru. Jakub
však navštívil Šumperk i v době nedávno minulé, a to
v dubnu letošního roku. Na Hrádku divadla tehdy
vystoupil sólově na další akci Teens Jazzbandu, a sice
na poctě klavíristovi Teddymu Wilsonovi.
Kvartet Jakuba Šafra se dále skládá z klarinetisty
a saxofonisty Rudolfa Musila, kontrabasisty Petra
Pospíšila a zpívajícího kytaristy Marka Rejhona.
Posledního jmenovaného hudebníka si návštěvníci
loňského festivalu pamatují i jako člena kvartetu
Boba Zajíčka.
Nejen na zúčastněné kapely, ale i na muzikanty z řad
publika čeká po vystoupení Teens Jazzbandu a kvartetu Jakuba Šafra společné jam session, tudíž nezbývá
než dodat - dobrou náladu a nástroje s sebou!
-ich-
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Dům kultury
Neděle 1. července od 20 hodin v klášterním kostele
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: Musica Florea: Te Deum
Zahajovací koncert 6. ročníku mezinárodního festivalu Klášterní hudební slavnosti Šumperk. Te Deum je oslavná skladba a verze M.A. Charpentiera je jednou z nejslavnějších, od roku 1954 je úvod skladby prezentován také
jako znělka Eurovize. Te Deum J.B. Lullyho je pro změnu opředena faktem, že při slavnostním uvedení skladby
8. ledna 1687 se Lully zranil ozdobnou holí, kterou udával takt; v důsledku toho se nakazil infekcí, které zanedlouho, i přes amputaci zasažených prstů na noze, podlehl. Středoevropským unikátem bude provedení těchto
dvou skladeb Te Deum během jednoho večera.
Vstupné 180 a 250 Kč
Středa 4. července od 20 hodin v klášterním kostele
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: Doležalovo kvarteto
Host: Birgit Farnet (Švýcarsko). Návštěvníci dalšího pořadu Klášterních hudebních slavností uslyší klavírní kvintety skladatelů Šostakoviče a Dvořáka.
Vstupné 120 Kč
Úterý 10. července od 20 hodin v klášterním kostele
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: Gabriela Demeterová, housle; Marian Roden, mluvené slovo;
Nora Škuta, klavír
Nejlepší a nejúspěšnější česká houslistka současnosti uvede pod chrámovou klenbou klášterního kostela komponovaný pořad s názvem Hudba a duše génia věnovaný dílu skladatele Ludwiga van Beethovena. Vstupné 250 Kč
Neděle 15. července od 20 hodin v klášterním kostele
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: Gregoriánský chorál a středověké zpěvy
Závěrečný pořad 6. ročníku festivalu Klášterní hudební slavnosti představí posluchačům ženský vokální soubor
Tiburtina Ensemble.
Vstupné 150 Kč
Pátek 24. srpna od 19 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK)
REVIVAL INVAZE 2012: Tři sestry, Rammstein, Jiří Schelinger
Letní mejdan pod širým nebem s muzikou, kterou máte rádi! Během večera vystoupí špičkové revivalové formace, které zahrají zlidovělé hity od Jiřího Schelingera, Fanánkových Tří sester nebo německé úderky Rammstein,
včetně její proslulé pyrotechnické ﬁreshow!
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč
▶ D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
▶ VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 1. července
Olga Karlíková, „Díkuvzdání“, obrazy a kresby
Výstava obrazů a kreseb jmenované malířky. Výstavu i celý program Galerie ﬁnančně podporuje Ministerstvo
kultury ČR a Olomoucký kraj.
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Od 4. do 29. července
Martin Čada: Kreslené krajiny“, práce na plátně, na dřevě a papíře
Výstava kreseb jmenovaného umělce. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 4. července od 18 hodin. Galerie
je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování.
Výstavu i celý program Galerie ﬁnančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.
▶ PŘIPRAVUJEME
14. září KONCERT NA STŘEŠE
21. září VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
12. října PARTIČKA
19. října DŽEMFEST: Mňága & Žďorp, Mandrage, Charlie straight, Ruda z Ostravy a další
▶ 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

Diváky i porotu Blues Aperitivu
uhranulo slovenské trio

Š

est bluesových kapel z České republiky, Polska a Slovenska se v sobotu 16. června vystřídalo na pódiu šumperského Domu kultury. Proběhl zde již třináctý ročník soutěžní přehlídky Blues Aperitiv.

Bluesmani se ucházeli o přízeň poroty i diváků,
neboť jedni či druzí mohli hlasovat pro vítěze, a tedy
postupujícího do hlavního programu renomovaného
podzimního festivalu Blues Alive, jenž letos proběhne
od 15 do 17. listopadu. Finalisty soutěže vybrali pořadatelé z jedenatřiceti přihlášených kapel podle zaslaných
demosnímků. Třetí červnovou sobotu je pak „naživo“
ohodnotila vedle publika také porota. V ní zasedl trojlístek Ondřejů: jeden z našich nejlepších hráčů na foukací
harmoniku Ondřej Konrád, vydavatel polského časopisu Twoj Blues Andrzej Matysik a hudební publicista
a dramaturg Blues Alive Ondřej Bezr.
„Blues Aperitiv se odehrál ve znamení výjimečně
kvalitních výkonů. Podle názoru poroty mohly postoupit vlastně všechny kapely, ale bohužel vítězové
mohou být pouze dva,“ uvedl ředitel festivalu Blues
Alive Vladimír Rybička. Vzápětí prozradil, že porotci
nakonec vybrali polské duo Przytula & Kruk a slovenskou formaci Jerguš Oravec Trio, na které se vzácně
shodli i s diváky.
-op-

Do hlavního programu podzimního Blues Alive postupuje i slovenské Jerguš Oravec Trio. Foto: archiv dk
Výsledky Blues Aperitiv 2012
Do hlavního programu Blues Alive postupují:
Przytula & Kruk (PL), Jerguš Oravec Trio (SK)
Cena diváků: Jerguš Oravec Trio (SK)
Do hlavního programu Blues Alive (Chorzów 18.11.)
postupují: Jerguš Oravec Trio (SK)
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Galerie J. Jílka
Martin Čada, „Kreslené krajiny“
Martin Čada (*1978) patří k další generační vrstvě zlínských malířů, přicházejících po Svatopluku
Slovenčíkovi a po jeho duchovních žácích z okruhu přátel Zdeňka Macháčka. Prošel tamní vyšší
soukromou výtvarnou školou, kterou Svaťa inicioval a kde dnes učí právě Zdeňkovi vrstevníci. Ale
i předchozí hradišťská studia a následná zkušenost,
získaná u Pavla Nešlehy a Stanislava Diviše na pražské VŠUP, byla stejně dobrou průpravou.
Přirozeně se teprve hledal. Po svých počátečních
vyprávěných příbězích, blízkých snad komiksu
nebo ﬁgurkám na stránkách školních sešitů, dospěl
k dnešní volné kresbě, ve které se příběh rozplynul
a i jeho věcný tvar se rozpustil. Dozrál k vizi světa,
anebo spíš světla, právě se rodícího z plochy plátna,
z desky nebo z archu papíru. Ke světlem protkané zárodečné sítí čar, jejich směrů, sbíhání, křížení, uzlin, shluků a vrstvení do řidší či hustší tkáně
živé skutečnosti přírody i města v nejširším smyslu
toho slova. Do sebeutvářejících se rytmů silových
polí a v nich k obecné jednotě přirozeného řádu
světa a jeho obrazu. Od zobrazení něčeho vnějšího
k obrazu o sobě, nově utkanému z prostředků od
počátku bytostně mu vlastních. Je to především čára,
někdy tenká a jemná a jindy hutná, zjevně převažující nad plochou barevné skvrny. Své vize kreslí často
na připraveném nebo i na přírodním, barevném
podkladu. Malbou stávají se jejich zahušťováním,

Hory III, 2009, kombinovaná technika na plátně,
35 x 45 cm
ve kterém oddělené nervní čáry splývají v měkce
rozehranou, barevnou hmotu.
Techniky kombinuje, ale převažují prostředky
snadno dostupné. Běžné propisovací barevné tužky
mísí s tuší a někdy střídmě s akrylem. Olejomalbu volí
výjimečně, podobně jako řada jeho vrstevníků. A právě ty nejjednodušší prostředky mu k vyjádření vystačí.
Je v nich nadechnutě vzdušný a výsostně i svobodný.
Jeho kreslené krajiny mluví řečí hudbě podobnou,
otevřenou živým představám i snění. Nevázané pevně
ničím, mohou být, stávají se vším…
Výstava, zahájená ve středu 4. července v obvyklých 18.00 hodin za účasti autora, potrvá až do neděle 29. července. Přijďte…
Miroslav Koval

ŠUMPERSKÁ NOKTURNA
Středa 27. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí
Kateřina Šebestová - klavír, Aneta Bočková - klavír, Tomáš Žůrek - klarinet
Vstup volný
Pátek 29. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí
TapTýda - pěvecké sdružení z Loučné nad Desnou
Vstup volný
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Předplatné na novou divadelní sezonu lze vyřídit
různými způsoby

P

ět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo na nadcházející sezonu 2012/2013 šumperské
divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvýhodněného předplatného.

Na vrátnici divadla a v Regionálním a městském
informačním centru jsou k dispozici brožury, které obsahují přihlášku s veškerými informacemi. Tu
je možné odevzdávat až do konce září, a to buď
na vrátnici divadla nebo na obchodním oddělení,
jež sídlí v budově divadla (vchod z Komenského
ulice). Předplatné lze vyřídit i telefonicky na číslech 583 214 062 nebo 583 283 366, H. Pokorná

a V. Zetochová nebo e-mailem na adrese info@divadlosumperk.cz.
Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod - počínaje výraznou slevou na předplatném oproti ceně při
volném prodeji přes stabilně zajištěná místa v hledišti až po informování o termínu představení, pokud
si předplatitel toto oznámení objedná. Předplatné je
navíc přenosné, lze ho půjčit i darovat.
-red-

Divadelní sezona 2012/2013
▶ William Shakespeare: Macbeth, tragédie, režie
Ondřej Elbel, premiéra 15. září 2012
Hra opředená řadou pověr. Hra, jejíž název se
prý nesmí vyslovit. Hra, které se říká Skotská.
Slavná tragédie Williama Shakespeara z roku 1606
přichází na šumperské jeviště.
Přestože jsou předobrazem hry skutečné postavy,
Shakespeare s nimi nakládá velice volně. Macbeth
byl jedním z nejoblíbenějších skotských panovníků. Až nějakých tři sta let po své smrti se proměnil
v tyrana a uzurpátora a od konce 14. století byl takto mylně vnímán všemi kronikáři a historiky.
Macbeth, podporující krále Duncana, právě rozprášil povstalce, kteří se spojili s norským králem
a ohrožovali Skotsko. Po rozhodující bitvě potkává
tři čarodějnice, jež mu předpovědí skvělou kariéru vrcholící titulem skotského krále. Tím bude až
do té doby, než se Birnamský les dá na pochod.
Představa je to lákavá, zvlášť, když Duncan má
strávit noc v Macbethově sídle. Slaboch Macbeth
váhá, jeho žena mu s krvavým rozhodnutím musí
pomoci… Popisem politických vražd, demagogie,
nelítostného zápasu o moc a manipulace s fakty
dovádí Shakespeare do extrému situaci, která není
nepodobná tomu, co přináší dnešní politika.
„Macbeth je nejen velkou tragédií zločinu, ale

zároveň fascinující divadelní studií toho, jak se
v lidské duši zlo rodí. Je zápasem o čas, kde každé slovo má své přesné místo i význam,“ prohlásil
o hře její překladatel Martin Hilský.
▶ Jiří Voskovec, Jan Werich, Matěj T. Růžička:
Nebe na zemi, komedie, režie Matěj T. Růžička,
premiéra 27. října 2012
Divadelní hra s prvky muzikálu měla premiéru
v Osvobozeném divadle v roce 1936. Autoři se inspirovali staroanglickou hrou Francise Beaumonta
a Johna Fletchera Španělský kněz.
Hra se odehrává v nebi a před jedním chrámem
v malém městě kdekoliv a kdykoliv je libo, neboť
jak říká ve hře Bůh: „Nezáleží na jménu obce, lidi,
lidi ti jsou všude stejní …“. Satirická hra Voskovce
a Wericha se po úpravách přiblížila k současnosti
a naráží i na dnešní politické problémy. V šumperské verzi sestupuje místo boha Jupitera na zemi,
kde je podle něj opravdové nebe, čert. Láká ho
dobrodružství s krásnou manželkou obstarožního
a žárlivého notáře, do jehož domácnosti se vetře
v podobě hezkého mladíka. Chtěl by studovat - za
dobrý honorář - právní vědy. V tom mu pomáhají
zlodějští služebníci páně - farář a jeho kuchařka,
pochopitelně za odměnu a zároveň za pomoc v dě-
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dickém podvodu. Bezdětní manželé, velkostatkář
Caverna a jeho žena Catastrofa chtějí připravit o zákonný nárok velkostatkářova bratra Camilia neboli
Klementa. Podle jakéhosi zákona stačí, aby byl vyřazen oprávněný dědic, jestliže zůstavitel adoptuje
někoho cizího. Jenže Klement neočekávaně přijíždí
do městečka… Po několika peripetiích postavy
spolu s autory konstatují, že nebe na zemi není
a dlouho nebude. Ale jak říká Klement: „Budeme
se činit, jak to kdo dovede. A každý z nás pak za
svou práci dostane ten svůj kousek nebe na zemi,
který mu patří.“
▶ Oscar Wilde: Strašidlo cantervillské, komedie,
režie Adam Doležal, premiéra 15. prosince 2012
Humoristickou novelu vyznačující se ironickým
nadhledem napsal Oscar Wilde v roce 1887 a patřila mezi první autorova díla.
Dramatizace oblíbené knihy anglického autora
zavede diváky na starobylé venkovské sídlo, jež si
právě koupil americký velvyslanec Hiram B. Otis
a stěhuje se do něj s celou rodinou.
Přesto, že jej původní majitel panství upozorní na to, že na zámku straší duch sira Simona de
Canterville, který zde před třemi sty lety zavraždil
svoji manželku. Po staletí osvědčenými metodami úspěšně děsí generace všech potomků, podařilo se mu také několik lidí vyděsit k smrti. Jenže
Američané jsou přece moderní lidé a na strašidla
nevěří, i kdyby přece jen existovala...
Hra oplývající romantickou náladou staré dobré
Anglie je především střetem dvou různých životních
postojů - romantického snění, nostalgie po starých
časech a fantazie v kontrastu s moderní, praktickou
a cynickou Amerikou, která postrádá fantazii.
„Události jsou tak hrozivé, že vyvolávají strach
i ve třísetletém strašidle. Nastává nutnost hrdinského činu. Americký pragmatismus naráží na britské
duchovno. Starodávná kletba. Vystrašený vévoda.
Může něco podobného skončit jinak než svatbou?“
ptá se režisér inscenace.
▶ Ondřej Elbel: V pátek v 7 u Řeka, tragikomedie, režie Ondřej Elbel, premiéra 16. února 2013

Jak možná někomu napoví její pracovní název,
nová hra V pátek v 7 u Řeka bude v letošní sezoně
tou hrou, která reprezentuje linii regionálních témat.
Inscenace, v níž bude veškerá podobnost s reálnými
postavami, událostmi a zážitky ze Šumperka čistě
náhodná, a přesto se v ní někdo možná pozná, bude
první premiérou roku 2013.
Podle Darwinovy teorie trvala lidská evoluce miliony let. Miliony let trvalo, než se ze zvířete vyvinul
člověk. Hra V pátek v 7 u Řeka naznačuje, že může
existovat i obrácená cesta a někteří lidé se mohou
vydat nazpátek během pár okamžiků. Někdo věří,
někdo už víru ztratil a záleží na každém, kterou cestou se chce vydat. Zda si bude zítra připadat jako
člověk nebo jako zvíře…
Příběh zavede diváky před jedno sympatické
pohostinské zařízení, kde se odehrávají banální
dramata i osudová setkání, rodí se a umírá láska,
tajemství a touhy stoupají do hlav a kde může jít
o život. Fiktivní příběh se dotkne niterných témat
člověka i života obecně.
Hra o místě, kde nakonec zůstávají střepy, krev
i láska, a která nechce nikoho odsuzovat. Hra, která
jen klade zásadní otázky typu: „Jak hodně pálí nakládané cibulky? Je lepší plzeň nebo holba? Může
se tu, kruci, kouřit? A podaří se uprostřed ulice
M.R. Štefánika zasadit strom?“
▶ Vladislav Vančura: Rozmarné léto, komedie,
režie Jan Novák, premiéra 6. dubna 2013
V poněkud zpustlých říčních lázních na břehu
řeky Olše se denně setkávají tři postarší pánové:
majitel lázní Antonín Důra, sečtělý abbé Roch
a major ve výslužbě Hugo. Počasí je nestálé, většinou poprchává, a tak má pan Důra nouzi o zákazníky. Většinu času tudíž tráví v rozmluvách
a drobných polemikách se svými přáteli. Nic ovšem
není tak vážné, aby to nespravila sklenice vína a pár
utopenců s cibulí. Toho chladného dne do jejich
životů přinese rozruch potulný kouzelník Arnoštek
a především jeho neodolatelná schovanka Anna. Ta
totiž hned při prvním večerním vystoupení okouzlí
každého ze tří svérázných ﬁlozofů. A ti se o ni začnou každý po svém ucházet...
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Nesmrtelná kniha Vladislava Vančury odehrávající se ve čtyřech chladných červnových dnech, kdy se
způsob léta zdá být poněkud nešťastným, byla podle
autora jeho nejlepším dílem. Jeden z nejoriginálnějších literárních skvostů české literatury, vyznačující
se pozoruhodným jazykovým stylem, se dočkal i oblíbeného ﬁlmového zpracování v režii Jiřího Menzla,
který si také zahrál postavu Arnoštka.

POHÁDKY:
▶ Ottfried Preussler
(úprava Miroslav Tiedl): Malá čarodějnice, režie
Bohdana Pavlíková, premiéra 7. září 2012
▶ Konrád Popel
(podle pohádek Dagmar Spanlangové a Pavla
Sýkory): Pohádky ovčí babičky, režie Konrád
Popel, premiéra 27. září 2012

Pontis, středisko Sever
Čtvrtek 12. července od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.
Vstupné 50 Kč

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině pokročilí

Pátek 13. července od 14 hodin v „KS“
Taneční odpoledne pro seniory
Hrají Staří kamarádi.
Vstupné 50 Kč

Každé sudé úterý (10.7., 24.7.) od 9 hodin v „P“
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna

Čtvrtek 26. července od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.
Vstupné 50 Kč
Každé pondělí, úterý a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Mateřské centrum Brouček
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - začátečníci
Teens Jazzband Velké Losiny zve na
Patnáctý Hrádek pro krále, dvacátá jazzová
legenda: klarinetista Johnny Dodds
v pátek 29. června od 19:30 hodin na Hrádku
v Divadle Šumperk
Vstupné 70 Kč a 30 Kč

Každou středu od 10 hodin v „P“
Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“
Cvičení s ﬂexibary
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“
Kroužek ručních prací
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.
DDM Vila Doris uvádí
z cyklu komorních pořadů Via Lucis
TWO VOICES
v pátek 7. září od 18.30 hodin v G-klubu
Vstupenky v ceně 80 Kč a 50 Kč (mládež, senioři)
lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris,
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037,
konupcik@doris.cz. Pozor - omezený počet míst!
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Vlastivědné muzeum v Šumperku
VÝSTAVNÍ SÍŇ
▶ Když jsem já sloužil to první léto
Etnograﬁcká výstava, která představuje po výstavě
o chlebu jeden z dalších způsobů obživy, a to chov
hospodářských zvířat. Výstava trvá do 30. září.
HOLLAROVA GALERIE
▶ Kamenná krása aneb Geologie v hledáčku fotografů
Fotograﬁcká výstava zaměřená na horniny a minerály z domova i daleké ciziny očima amatérů i profesionálů. Výstava je oživena interaktivními prvky.
Výstava trvá do 30. července.
STÁLÁ EXPOZICE VM V ŠUMPERKU
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá expozice se jako první muzejní expozice v ČR může
pochlubit unikátním produktem - zcela automatickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí
exponáty hned ve čtyřech jazycích.

GALERIE ŠUMPERSKA
▶ Z pohádky do pohádky
Výstava ze sbírek VM Šumperk představuje devět
nejznámějších klasických českých pohádek (Červená
Karkulka, Perníková chaloupka, Smolíček pacholíček, O princezně a drakovi, Šípková Růženka a další). Výstava trvá do 16. září.
GALERIE MLADÝCH
▶ Detektory v archeologii - jak pomáhat a neublížit
Archeologická putovní výstava, která prezentuje
problematiku užívání detektoru kovů v archeologii a první výsledky projektu Olomouckého kraje
„Preventivní archeologie“. K vidění je výběr zajímavých kovových nálezů získaných pomocí detektoru. Výstava trvá do 29. července.
▶ Prázdninové odpoledne v muzeu
Jak chutnají členské země EU aneb tradice zůstávají
Sobota 21. července od 14 hodin. Více v článku.

V rámci etnograﬁcké výstavy Když jsem já sloužil to první léto si mohou zájemci vyzkoušet i to, jak se v minulosti
dojila kráva.
Foto: -zk-
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Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.:
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod.,
ne 13-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska:
út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne
13.15-17 hodin.
ZÁBŘEH
▶ To jsme my - Umělecká tvorba neprofesionálních výtvarníků
Svoje díla vystavují zábřežští občané, kteří se věnují olejomalbě, kresbě, graﬁce a dalším výtvarným
technikám. Dále pak fotografování, dřevořezbě,
keramické tvorbě nebo výrobě uměleckých předmětů z různých materiálů, například kovu nebo
skla. Výstava trvá do 28. srpna.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz,
www.muzeum-sumperk.cz,
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod.,
13-16 hod.
MOHELNICE
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou
roku 2005!
▶ Proměny Mohelnice
Výstava historických fotograﬁí a pohlednic města
Mohelnice ze sbírek mohelnického muzea. Kromě
prezentace historických záběrů města konfrontuje
výstava (díky využití současných záběrů) minulost
se současností. Výstava trvá do 29. září.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeumsumperk.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 pokladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou
A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mistrův
ateliér. Expozice seznamuje také s historií Loštic,
včetně tragického osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.
ÚSOV
▶ Lovecko-lesnické muzeum: Stálá expozice lichtenštejnských sbírek v Martinelliho paláci
▶ Stará škola: Úsov - kolébka lesnického školství, stálá expozice
▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, interaktivní expozice
▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint
▶ Zámecký ochoz
▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše
▶ Zoo koutek pro děti
▶ Stará škola
Svět hmyzu
Výstava se zoologickou tematikou představuje
hmyz našeho regionu na fotograﬁích pořízených
amatéry i profesionály. Výstava trvá do 31. října.
Informace: V měsíci červnu je zámek otevřen od úterý do neděle v době od 9.00 do 19.00 hodin, poslední
vstup v 17.30 hodin, v měsících červenci a srpnu pak
od úterý do neděle v době od 9.00 do 19.30 hodin,
poslední vstup v 18.00 hodin.

Otevírací doba ve dnech 5. a 6. července
Muzeum v Šumperku 9:00-13:00 hod.
Muzea v Zábřehu, Mohelnici a v Památníku
Adolfa Kašpara v Lošticích 9:00-12:00 hod.
Vstup zdarma
Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově
9:00-19:30 hod. (poslední vstup v 18:00 hod.)
Vstup za poplatek
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Muzeum láká na prázdninovou akci 1 + 1
a na sbírání pohádek
Lákavou možnost zhlédnout dvě výstavy za jedno
vstupné nabízí šumperské muzeum všem, kteří se rozhodnou v době prázdnin doprovodit své děti na výstavy Z pohádky do pohádky a Když jsem já sloužil to
první léto. Zatímco první z nich představuje v Galerii
Šumperska devět nejznámějších klasických českých
pohádek s využitím sbírek muzea, druhá, tentokráte
etnograﬁcká výstava, přibližuje ve výstavní síni chov
hospodářských zvířat. Nabídka platí od 1. července do
31. srpna také pro pedagogický doprovod dětí ve skupinách. Ten zaplatí za jednu výstavu poloviční vstupné, druhá výstava je zdarma.
Po celé léto navíc mohou návštěvníci výstavy Z pohádky do pohádky sbírat kartičky s pohádkami, které budou vydávány ke každé zakoupené vstupence.
Všichni, kterým se podaří nasbírat všech deset pohá-

Po celé léto mohou návštěvníci výstavy Z pohádky do
pohádky sbírat kartičky s pohádkami.
Foto: M. Stuchlá
dek, budou odměněni krásným obalem na kartičky
a malou sladkostí.
-red-

O prázdninovém odpoledni mohou lidé v muzeu
„ochutnat“ členské země Evropské unie

Z

ajímavou akci chystají na sobotu 21. července šumperští muzejníci. V programu nazvaném „Jak
chutnají členské země EU aneb tradice zůstávají“ nabídnou v areálu Pavlínina dvora hry, soutěže a dovednosti o ceny. Ti, kteří přijdou, mohou zhlédnout výstavy Z pohádky do pohádky a Když
jsem já sloužil to první léto.
„V rámci prázdninového odpoledne a současně
probíhající výstavy Když jsem já sloužil to první léto
nabídneme návštěvníkům ochutnávku oblíbeného
pokrmu v řadě zemí Evropské unie, a sice řízku, ale
i nejrůznějších zeleninových salátů,“ říká ředitelka

šumperského muzea Marie Gronychová. Vzápětí
prozrazuje, že pokrmy bude připravovat profesionální kuchař přímo v areálu Pavlínina dvora. Jako
bonus dostanou návštěvníci receptury všech nabízených pokrmů. Akce začíná o druhé odpolední. -zk-

Muzejní noc se vydařila

P

ohádky v podání herců šumperského divadla, jízda na drakovi, živí králíci a mnohé další čekalo na
všechny, kteří v pátek 15. června zamířili do místního muzea. Úderem půl šesté podvečerní zde odstartovala v pořadí již sedmá šumperská muzejní noc. Zaměřila se především na děti a ty si jí patřičně užily.
Velkým lákadlem byla letos především noční
prohlídka výstav Z pohádky do pohádky v Galerii
Šumperska, jež představuje devět nejznámějších

českých pohádek, a Když jsem já sloužil to první
léto, na níž si mohli zájemci vyzkoušet ve výstavní
síni i to, jak se kdysi dojila kráva. Ti, kteří si mu-
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Z pohádek v podání herců šumperského divadla byly děti nadšené, výborně se ale bavili i dospělí návštěvníci
muzea. Celkem jich přišlo dva tisíce osm set sedmdesát.
Foto: -zkzejní noc nazvanou Z pohádky do pohádky nechali
ujít, mají na prohlídku zmíněných výstav ještě tři

měsíce. První z nich trvá do 16. září, druhá pak
o dva týdny déle.
-zk-

Městská knihovna
Půjčovní doba v období školního roku
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588

Po, Út, St
Čtvrtek

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530
10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz.
Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu zve na výstavu
Vojtěch Krejčí, Zbigniew Dłużyński - Fotograﬁe
Výstava trvá do 5. září
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Půjčovní doba v období prázdnin - od pondělí 2. července do soboty 1. září včetně
Knihovna
v ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588

Po, Út, St
Čtvrtek

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 17

8 - 11, 12 - 16

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530
9 - 12, 13 - 17

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 17

8 - 11, 12 - 16

9 - 12, 13 - 17

Sobota

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Ve státní svátky 5.7. a 6.7. budou obě knihovny uzavřeny.

Nezaměnitelné ilustrace šumperské výtvarnice Míly Prokůpkové, která v minulosti vytvořila řadu obálek
Kulturního života Šumperka a jež v současnosti žije v Praze, zdobí knižní novinku nazvanou Pohádky pro
otce a matky. Její šumperská „premiéra“ se odehrála ve čtvrtek 14. června v knihovně v ulici 17. listopadu.
Představil ji zde sám autor, dramaturg České televize Bedřich Ludvík, jehož jméno je spojeno s televizními seriály Rozhlédni se člověče, Paměť stromů či Zpět k pramenům. A mnozí pak vědí, že pochází ze Šumperka a že
zde studoval na železniční „průmyslovce“. Pohádky pro otce a matky jsou již sedmou knihou, pod níž je Bedřich
Ludvík podepsán.
Foto: P. Kvapil
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XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ
STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM | 4.-8. července
▶ Středa 4. července
Prohlídka Starého Města s průvodcem - sraz u Kulturního domu v 15 hod. * 18:30 - KD - Vernisáž výstavy
Putování po historických stavbách v Jeseníkách ze sedla Skřítek až na vrchol Králického Sněžníku. Prezentace
historických pohlednic ze sbírky šumperského sběratele Petra Možného.
▶ Čtvrtek 5. července
Pěší trasy: Staroměstské pevnosti - naučná stezka s průvodcem - 7 km - sraz u KD v 9:00 * Staré Město-BrannáMedvědí rokle-Malé Vrbno-Staré Město - 17 km * Staré Město-Kronfelzov-Ostružná-Ostružník-Adamovské
údolí-Staré Město - 20 km
Cyklotrasy: Staré Město-Seninka-Kladská brána-Javořina-Kunčice-Staré Město - 18 km * Staré MěstoHanušovice-Habartice-Vikantice-Šléglov-Staré Město - 23 km
Doprovodné akce: 19:30 hod. Zahájení srazu na nám. Osvobození, v případě nepříznivého počasí v Kulturním
domě * 20:30 Kulturní dům - k tanci i poslechu hraje skupina Větrník
▶ Pátek 6. července
Pěší trasy: Staroměstské pevnosti - naučná stezka s průvodcem - 7 km - sraz u KD v 9:00 * Staré Město-Adélin
pramen-Králický Sněžník-Návrší-Staré Město - 24 km * Autobusem do Horní Moravy, výstup na Klepý (rozhledna), polská chata Schronisko-Králický Sněžník-Návrší-Stříbrnice-Staré Město - 25 km
Cyklotrasy: Staré Město-Hanušovice-Žleb-Vysoké Žibřidovice-Staré Město - 20 km * Staré Město-StříbrniceNávrší-Hynčice-Chrastice - 21 km * Staré Město-Hynčice-U Čtyř rohů-Vojtíškov-Vlaské-Hanušovice-Staré
Město - 29 km
Zájezdy autobusem : Králíky (prohlídka), vojenské muzeum, Hora Matky Boží s klášterem a poutním kostelem,
rozhledna Val - 5 km. Sraz v 8:45 před KD * Hanušovice - exkurze v muzeu a pivovaru Holba, ochutnávka piva
Doprovodné akce v Kulturním domě: 18:30 Historické zajímavosti v okolí Starého Města - přednáška historika
Drahomíra Polácha s promítáním fotograﬁí * 20:30 Country k tanci i poslechu hraje skupina Holátka
▶ Sobota 7. července
Pěší trasa - chata Paprsek, koncert Old Time Jazzband na akci Pradědovy letokruhy: Staré Město-VětrovPaprsek-Velké Vrbno-Staré Město - 15 km
Cyklotrasy: Staré Město-Kunčická hora-Zhořelá-Medvědí bouda-Paprsek-Staré Město - 19 km * Staré MěstoBranná-Ostružná-Petříkov-Paprsek-Kunčice-Staré Město - 33 km
Zájezd autobusem do města Jeseníku, pěšky na Zlatý Chlum (rozhledna), Rejvíz, Velké mechové jezírko, Rejvíz
- 12 km, sraz v 8:30 u KD * na Ramzovou, pěšky přes Petříkov na Paprsek (koncert) a do Starého Města - 14 km,
sraz v 8:30 u KD
Doprovodné akce: 12:00 Chata Paprsek - Pradědovy letokruhy - výstava fotograﬁí Staroměstska, 12:00 koncert
Old Time Jazzband, křest knihy Drahomíra Polácha Historické toulky Šumperskem * 20:00 Kulturní dům slavnostní ukončení srazu, předání štafety. K tanci a poslechu hraje skupina Expres.
▶ Neděle 8. července
Prohlídka Starého Města s průvodcem - sraz u Kulturního domu v 9:00 hod.
Na prezenci v Kulturním domě bude od čtvrtka 5.7. do soboty 7.7. denně od 16.00 hod. zajištěn tisk originálních pohlednic z vlastních fotograﬁí účastníků. U některých akcí jsou nutné přihlášky předem na prezenci z důvodu omezeného počtu míst.
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Kino Oko
PROMETHEUS
Pondělí 25., úterý 26. a středa 27. června v 17.30 a ve 20.00 hodin
USA, 2012, 124 minuty, akční drama, horor, od 12 let, titulky
Ridley Scott, režisér ﬁlmů „Vetřelec“ a „Blade Runner“, se vrací s žánrem, ke kterému pomáhal psát
pravidla. V Prometheovi stvořil další výjimečný svět, v němž napínavé pátrání po kořenech naší civilizace
na planetě Zemi zavede skupinu průzkumníků až do neprobádaných koutů vesmíru. Právě tady budou
muset svést děsivou bitvu za záchranu a budoucnost lidské rasy. Filmový hit letošního léta. Hrají Noomi
Rapaceová, Charlize Theronová, Patrick Wilson, Michael Fassbender a další.
Vstupné 100 Kč
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 3D
3D
Čtvrtek 28. a pátek 29. června v 17.00 a v 19.00 hodin, sobota 30. června a neděle 1. července v 10.00,
17.00 a v 19.00 hodin, pondělí 2., úterý 3., středa 4., čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. července
v 17.00 a v 19.00 hodin
USA, 2012, 94 minuty, animovaná komedie, rodinný ﬁlm v českém znění
Pokračování slavného snímku Doba ledová nás zavede přibližně do doby před 200 miliony let, kdy existoval
jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. Tento superkontinent, který existoval v paleozoiku a mezozoiku, se právě přibližně v té době rozdělil na menší kontinenty, které jsou podobné těm dnešním. Autoři
si tohle rozdělení vysvětlují tak, že za všechno může chamtivá veverka, která neustále sbírá své oříšky…
Vstupné 150 Kč
V sobotu 30.6. a v neděli 1.7. v 10.00 hodin dopoledne Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro
rodiče a jejich děti ve věku do 15 let, kteří navštíví kino společně, je 120 Kč na osobu. Za ﬁnanční
dar děkujeme ﬁrmě SHM, s.r.o., Šumperk.

Pokračování slavné Doby ledové nás zavede přibližně do doby před 200 miliony let, kdy existoval jeden veliký
kontinent, kterému se říkalo Pangea.
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V hlavních rolích ﬁlmu Konﬁdent se představí Jiří Mádl , který hraje technického pracovníka odposlechů.
NĚŽNOST
Pondělí 9. a úterý 10. července jen v 17.45 hodin
Francie, 2011, 108 minut, romantická komedie, mládeži přístupný, titulky
O lásce, osudu a dalších něžnostech. Audrey Tatou v hlavní roli křehkého, poetického i humorného snímku o jedinečnosti lásky i o osobním znovuzrození. Natočeno podle stejnojmenného bestselleru Davida
Foenkinose.
Vstupné 90 Kč
MUŽI V ČERNÉM 3
Pondělí 9. a úterý 10. července jen ve 20.00 hodin
USA, 2012, 104 minuty, akční sci-ﬁ komedie, mládeži přístupný, české znění
Muži v černém 3 - agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) - jsou zpět... opět včas. J během svých
15 let s Muži v černém viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic, ani mimozemšťané, ho nedokáže tak
zmást jako jeho sarkastický, tajnůstkářský partner. Ale když je život agenta K a osud planety v ohrožení,
musí agent J cestovat v čase zpět do minulosti, aby dal vše do pořádku. J objeví, že existují tajemství
o vesmíru, o kterých mu K nikdy neřekl… Dále hrají Josh Brolin, Alice Eve, Lady Gaga, Ema Thompson
a další.
Vstupné 90 Kč
NEDOTKNUTELNÍ
Středa 11. července v 17.45 a ve 20.00 hodin, pondělí 16., úterý 17. a středa 18. července jen v 18.00
hodin
Francie, 2011, 112 minut, komedie, drama, od 12 let, titulky
Divácky nejúspěšnější evropský ﬁlm tohoto roku o tom, že ani člověk na vozíku odkázaný na pomoc druhých, nemusí ztratit smysl života. Příběh ochrnutého bohatého aristokrata, který si za svého opatrovníka
vybere extrovertního recidivistu z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Dohromady rozehrávají
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hru, která konverzační komedii nabíjí silou akčního snímku… Francouzský kasovní trhák volně inspirovaný osudem někdejšího obchodníka se šampaňským Phillipa Bozzo di Borgo.
Vstupné 90 Kč
KONFIDENT
Čtvrtek 12. července jen v 17.45 hodin, pátek 13., sobota 14. a neděle 15. července jen ve 20.00 hodin
ČR, SR, 108 minut, drama, komedie, od 12 let, české znění
Příběh ﬁlmu vychází ze skutečného příběhu z dob okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.
Režimu se po čistkách, které rozpoutal, nedostávají odborníci, a tak je zaměstnanec letiště, radiooperatér,
přeložený ke složkám ministerstva vnitra, a z radioamatéra se tak stává technický pracovník odposlechů.
Jednoho dne ale zjistí, že odposlouchávají i jeho… Úsměvný pohled na absurditu totalitních režimů
s Jiřím Mádlem, Ondřejem Vetchým, Janem Budařem a Arnoštem Goldﬂamem v hlavních rolích. Režie
Juraj Nvota.
Vstupné 100 Kč
TADY TO MUSÍ BÝT
Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 12. července jen ve 20.00 hodin
Francie, Itálie, Irsko, 2011, 118 minut, od 12 let, titulky
Nikdy pro peníze, vždy jen pro lásku ! Cheyenne je bývalá rocková hvězda. Ve svých padesáti letech se stále
obléká ve stylu gothic a žije v ústraní v Dublinu ze svých autorských honorářů. Po smrti otce, se kterým
dlouhých 30 let nekomunikoval, zjišťuje, že jeho otec byl celý život posedlý pomstou za utrpení, které
utrpěl v koncentračním táboře v Osvětimi. Cheyenne se rozhodne pokračovat tam, kde jeho otec skončil, a vydává se na cestu napříč Amerikou… V hlavní roli vynikající Sean Penn, režie Paolo Sorrentino.
Vstupné 85 Kč, členové FK 75 Kč
MADAGASKAR 3
Hrajeme pro děti
Sobota 14. července jen v 15.00 hodin - hrajeme ve 3D
Neděle 15. července jen v 15.00 hodin - hrajeme ve 2D
USA, 2012, 92 minuty, rodinná animovaná komedie v českém znění
Třetí pokračování populárního snímku Madagaskar, ve kterém se setkáme opět s našimi známými hrdiny,
kterými jsou lev Alex, zebra Marty, žirafa Melman a hrošice Glorie. Všichni v prvním díle utekli ze ZOO
v New Yorku a vydali se na cestu na Madagaskar. Ve druhém díle se chtěli vrátit zpět do Ameriky, ale místo
toho skončili v Africe. V tomto pokračování jsou stále na africkém kontinentu a nepřestávají doufat v návrat domů. Na své cestě však narazí na pojízdný cirkus a výsledkem je parádní zábavná jízda...
Vstupné 3D 140 Kč, vstupné 2D 100 Kč
V sobotu 14.7. v 15.00 hodin je vstupné pro děti do 12 let 110 Kč. V neděli 15.7. je vstupné pro děti
do 12 let 70 Kč. Za ﬁnanční dar děkujeme ﬁrmě SHM, s.r.o., Šumperk.
AVENGERS 3D
3D
Pátek 13., sobota 14. a neděle 15. července jen v 17.15 hodin
USA, 2012, 137 minut, akční, dobrodružný, od 12 let, české znění
Marvel Studios uvádí super hrdinský tým Avengers, ve kterém se představí ikoničtí super hrdinové - Iron
Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye a Black Widow. Když se objeví nečekaný nepřítel, který ohrožuje světovou bezpečnost, Nick Fury, ředitel mezinárodní mírové agentury, známé také
jako S.H.I.E.L.D., zjistí, že potřebuje tým, který by odvrátil světovou katastrofu. Začíná provádět nábor
po celém světě… Avengers, které představují Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruﬀalo, Chris
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V super hrdinském týmu Avengers se představí ikoničtí super hrdinové - na snímku Iron Man a Captain
America.
Hemsworth, Scarlett Johanssonová, Jeremy Renner a Samuel L. Jackson a které režíruje Joss Whedon,
jsou založeni na stále populární stejnojmenné knižní sérii marvelovských komiksů, která byla poprvé
vydána v roce 1963 a od té doby se stala kultovní záležitostí.
Vstupné 130 Kč
NEDOTKNUTELNÍ
Pondělí 16., úterý 17. a středa 18. července jen v 18.00 hodin
Francie, 2011, 112 minut, komedie, drama, od 12 let, titulky
Divácky nejúspěšnější evropský ﬁlm tohoto roku o tom, že ani člověk na vozíku odkázaný na pomoc druhých, nemusí ztratit smysl života. Příběh ochrnutého bohatého aristokrata, který si za svého opatrovníka
vybere extrovertního recidivistu z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Dohromady rozehrávají
hru, která konverzační komedii nabíjí silou akčního snímku… Francouzský kasovní trhák volně inspirovaný osudem někdejšího obchodníka se šampaňským Phillipa Bozzo di Borgo.
Vstupné 90 Kč
DONT STOP
Pondělí 16., úterý 17. a středa 18. července jen ve 20.15 hodin
ČR, 98 minut, drama, od 12 let
1983. Do komunistického Československa konečně dorazil PUNK naplno. Osmnáctiletý Miki (Patrik
Děrgel) se svým provokativním kamarádem Dejvidem (Lukáš Reichl) nechtějí zůstat pozadu. Deska
London Calling od Clash jim ukáže ten správný směr. Vezmou elektrické kytary, naježí vlasy a přestanou
brát ohled na svoje okolí. NO FUTURE se stane jejich heslem… DONT STOP je příběh o tom, co se
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DONT STOP je příběh o tom, co se stane během jednoho roku vašeho života, kdy nepřemýšlíte o zítřku ani
o důsledcích svých rozhodnutí.
stane během jednoho roku vašeho života, kdy nepřemýšlíte o zítřku ani o důsledcích svých rozhodnutí.
Jediné co chcete, je prosadit svoje generačního právo na svůj vlastní životní styl.
Vstupné 90 Kč
BŮH MASAKRU
Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 19. července jen ve 20.00 hodin
Francie, Německo, Polsko, 2011, 79 minut, od 15 let, titulky
Jodie Fosterová, John C. Reilly, Kate Winsletová a Christoph Waltz excelují v novém ﬁlmu Romana
Polanskiho. Bůh masakru pochází z pera nejhranější současné francouzské dramatičky Yasminy Reza
a jeho zápletka je velmi jednoduchá. Dvě děti vyřeší konﬂikt na školním hřišti klasickou bitkou, při níž je
jeden chlapec zraněn. Rodiče obou dětí chtějí celý incident rozumně ukončit, sejdou se tedy v bytě napadeného chlapce a začnou rozumně konverzovat. Běžná komunikace vysoce civilizovaných lidí postupem
času nabírá na obrátkách a problém, kvůli kterému se všichni sešli, je najednou podružný. Na povrch se
dostávají věci, o nichž by se před cizími lidmi vůbec mluvit nemělo… Vstupné 85 Kč, členové FK 80 Kč
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Čtvrtek 19. července jen v 18.00 hodin, pátek 20. července jen v 17.00 hodin, sobota 21. a neděle 22. července v 10.00 hodin a v 17.00 hodin, sobota 28. a neděle 29. července jen v 15.30 hodin
USA, 2012, 94 minuty, animovaná komedie, rodinný ﬁlm v českém znění
Pokračování slavného snímku Doba ledová nás zavede přibližně do doby před 200 miliony let, kdy
existoval jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. Tento superkontinent, který existoval v paleozoiku a mezozoiku, se právě přibližně v té době rozdělil na menší kontinenty, které jsou podobné těm
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dnešním. Autoři si tohle rozdělení vysvětlují tak, že za všechno může chamtivá veverka, která neustále
sbírá své oříšky…
Vstupné 100 Kč
V sobotu 21.7., neděli 22.7., sobotu 28.8. a neděli 29.7. nabízíme vstupné pro děti do 12 let 80 Kč.
Za ﬁnanční dar děkujeme ﬁrmě SHM, s.r.o., Šumperk.
TITANIC 3D
3D
Pátek 20., sobota 21., neděle 22. července jen v 19.00 hodin
USA, 2012, 194 minuty, dobrodružný, katastroﬁcký, mládeži přístupný, české znění
Leonardo DiCaprio a Kate Winsletová v hlavních rolích milostné romance, odehrávající se na palubě
legendárního Titanicu. Při příležitosti 100. výročí ztroskotání Titanicu se režisér James Cameron rozhodl uvést svůj ﬁlm z roku 1998 do kin znovu, tentokrát v jedinečném 3D formátu. Převedení ﬁlmu do
třetího rozměru trvalo Cameronovi více než rok a rozhodně slibuje neobyčejnou podívanou.
Vstupné 130 Kč
ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ 3D
3D
Pondělí 23. a úterý 24. července jen v 17.30 hodin, středa 25. července jen ve 20.00 hodin
USA, 2012, 105 minut, horor, thriller, fantasy, od 15 let, titulky
Film Abraham Lincoln: Lovec upírů odhaluje skrytý život jednoho z největších amerických prezidentů
a vypráví tajemný příběh, který stál za vznikem amerického národa. Vizionářští tvůrci ﬁlmu Tim Burton
a Timur Bekmambetov nabízejí nový pohled na žánr upírských ﬁlmů a právě Lincolna představují jako
historicky největšího lovce neživých bytostí.
Vstupné 150 Kč
POLSKI FILM
Pondělí 23. a úterý 24. července jen ve 20.00 hodin, středa 25. července jen v 17.30 hodin
ČR, Polsko 2012, 113 minut, reality ﬁlm, od 15 let
Režie Marek Najbrt, hudba Midi Lidi. Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člověkem... Čtyři známí čeští herci, spolužáci z brněnské JAMU, Matonoha, Liška, Daniel a Polášek si splnili dávný sen a rozhodli se
natočit společný ﬁlm. Projekt zaﬁnancoval polský koproducent Glowacki, režie se ujal kolega Budař,
produkce kolegyně Plod(á)ková a mohlo se začít. Počáteční idyla však rychle vzala za své. Snaha natočit Brno v Krakowě, Poláškova katolická víra, Danielův dvojník Havlát, Liškova špatná výslovnost
a Matonohovy ﬁnanční machinace proměnily natáčení v boj o holé přežití uprostřed beskydských
kopců. Polski ﬁlm - ﬁlm o přátelství a absurditě hereckého života, balancujícího mezi realitou a iluzemi.
Vstupné 90 Kč
TOMORROW WILL BE BETTER
Čtvrtek 26. července jen v 18.30 hodin
ČR, 73 minuty, Dokument od 12 let
Je leden 2010 a Libor Podmol přijíždí do USA, kde si v legendárním obchodě od ještě nedávno nejlepšího freeride jezdce kupuje motorku. Začíná boj o titul mistra světa ve Freestyle motokrosu. Tento
nový atraktivní sport plný nebezpečných skoků vyvolal obrovský zájem fanoušků a sponzorů po celém
světě. Přes divoké začátky se český závodník Libor Podmol postupně vypracoval mezi nejlepší jezdce na
světě. Jako vůbec první evropský jezdec podepsal kontrakt s Rockstar energy drink. Ve svých 26 letech se
pokusí dosáhnout na pomyslnou nejvyšší metu - stát se Mistrem světa. Fascinující cesta Libora Podmola
zobrazuje svět, ve kterém se plní sny, přestože někdy odporují zákonům gravitace.
Vstupné 80 Kč
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SEDMIKRÁSKY
Filmový klub - Projekt 100
Čtvrtek 26. července jen ve 20.00 hodin
Československo, 74 minuty, mládeži přístupný
První barevný snímek Věry Chytilové znamenal v roce 1966 další oslnivý úspěch Československé nové
vlny, deﬁnoval možnosti domácího autorského ﬁlmového experimentu a započal její tvůrčí období ve
znamení stylizovaných podobenství. Dvě hrdinky Marie a Marie jsou zobrazeny jako loutky reagující na
zkaženost světa manifestem vlastní zkaženosti. V anarchistickém a feministickém gestu se pak vydávají na
apokalyptickou pouť po tehdejším světě, během níž si vyřizují účty s institucemi, autoritami a reprezentanty mužského sexismu a šovinismu.
Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč
THE AMAZING SPIDER-MAN 3D
3D
Pátek 27., sobota 28., neděle 29. července v 17.30 hodin a ve 20.15 hodin, pondělí 30., úterý 31. července
a středa 1. srpna jen v 17.30 hodin
USA, 137 minut, akční, dobrodružný mládeži přístupný, české znění
The Amazing Spider-Man je příběhem Petera Parkera, mezi svými vrstevníky nepříliš oblíbeného středoškoláka, který v dětství ztratil rodiče a jeho výchovy se ujali strýček Ben a tetička May. Jako většina
dospívajících se Peter snaží zjistit, kým vlastně je a proč se z něj stal člověk, kterým je. Když Peter objeví
tajemnou aktovku, která náležela jeho otci, pustí se do pátrání po důvodech zmizení svých rodičů ….
Vstupné 155 Kč
DO ŘÍMA S LÁSKOU
Pondělí 30., úterý 31. července a středa 1. srpna jen ve 20.15 hodin
USA, Španělsko, Itálie, 102 minuty, komedie, mládeži přístupný, titulky
Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě tentokrát doputoval do hlavního města Itálie, kde si zahrál
s osudy několika různých lidí. Film je složen ze čtyř povídek. V prvním příběhu přijíždí postarší manželský
pár (Judy Davis a Woody Allen) do Říma, aby poznal nastávajícího své dcery, z něhož není její neurotický
otec zrovna nadšený. Další příběh ﬁlmu je o prostituce (Penélope Cruz), která má za úkol splnit jakékoliv
přání klientovi, jenž moc netuší, co po něm ta podivná žena chce. V následující části si italský dav splete
muže (Roberto Benigni) s ﬁlmovou hvězdou a jeho život se otočí o 180°. V poslední povídce navštívíme
mladý americký pár (Greta Gerwig a Jesse Eisenberg), jehož životem zamíchají dvě nenadálé návštěvy
v podání Ellen Page a Aleca Baldwina.
Vstupné 90 Kč
Připravujeme na srpen: Temný rytíř povstal, Červená světla, Svatá čtveřice, Bourneův odkaz, Můj otec
je šílenec, Rebelka a další.
Filmový klub: Zatímco spíš, Rok konopí
Změna programu vyhrazena.
Program kina také na www.kinosumperk.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový
vjem, samostatný basový kanál 1000 W.
DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI.
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního
představení. Vstupenky na všechna červencová představení jsou v prodeji od 1. července 2012.
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