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KE KRESBĚ NA OBÁLCE
Věž farního kostela sv. Jana Křtitele patří k nejpo-

zoruhodnějším a nejvzácnějším historickým stavbám 
v Šumperku. Pokud chceme prezentovat středověký pů-
vod města, je právě tato věž jedinou zřetelně dochovanou 
památkou, protože ostatní stavby historického jádra sice 
ve svých zdech skrývají přibližně stejná stáří, ale jejich 
někdejší gotická podoba dávno vzala zasvé, byť tu a tam 
některý dobový prvek ještě najdeme - například kamen-
né portály s typickými lomenými oblouky ve sklepních 
prostorách. Šumperk měl prostě smůlu, že celoplošně 
dvakrát (pokud je nám známo) takřka do základů vyho-
řel (1513 a 1669). Věž s největší pravděpodobností patřila 
původně městu. Měšťané ji užívali k ukládání městských 
listin, knih, sirotčích peněz a podobně, k čemuž sloužila 
velká místnost v prvním poschodí, kterou můžeme ozna-
čovat jako klenotnici. Vrchol věže byl upraven tak, aby se 
zde mohly konat strážní služby varující před nepřítelem 
a požáry. Podobná praxe byla ve středověkých městech 
běžná. 

Věž byla sice přilepena ke kostelu, zprvu však měla sa-
mostatný vstup a teprve později (snad po požáru 1513) 
byla propojena s kněžištěm. Stáří stavby není zcela jasné 
- jakoby šlo o dvě etapy. Starší část, tzn. přízemí,  mohla 
být postavena již na počátku 14. století (snad i dříve), 
o čemž svědčí konzoly nesoucí klenební žebra - na dvou 
jsou vymodelovány motivy lidských tváří. Lomený a sed-
lový portálek u šnekového schodiště však naznačuje spíše 
pozdější založení, nejdříve ve druhé polovině 14. století. 
Buď jak buď, masivní zdi, které měly chránit interiéry 
zejména před požáry, svou funkci splnily. Poté, kdy si 
měšťané na tržním náměstí postavili radnici (poprvé je 
zmiňována v roce 1475), stala se věž majetkem církve. 

Vrchol věže, lépe řečeno její střecha, prodělal nejméně 
dvě výrazné stavební změny. Lze předpokládat, že „pů-
vodní“ střecha byla zničena i se zvony při požáru v roce 
1513. Nový vrchol měl ostré zakončení lemované třinác-
ti věžičkami a nepochybně v něm byly zavěšeny i nové 
zvony. Požár v roce 1669 však opět vykonal své neblahé 
dílo.  

Ačkoliv již v témže roce vyrobil nové zvony olomoucký 
zvonař Molot (největší měl asi 6 metráků), vrchol věže 
(střecha) zůstal téměř sto let nedokončen. Teprve v roce 
1766 tesařský mistr Kolobrat vytvořil dodnes dochova-
nou cibulovou věž s lucernou. 

 Dokončení textu na straně 10
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Před 385 lety
16. června 1622 bylo měšťanům sděleno, že byli za trest pro účast na stavovském povstání na straně 

rebelů propuštěni z císařského poddanství a Šumperk byl předán do dědičného vlastnictví knížeti 
Lichtenštejnovi jako tzv. ochranné město. Lichtenštejnové  přičlenili Šumperk ke svému panství Ruda, 

jemuž byl ofi ciálně podřízen až do roku 1848.

Před 135 lety
26. června 1872 byla otevřena v bývalém zámku chlapecká a brzy nato i dívčí měšťanská škola.  

Tzv. hlavní škola byla v této budově po přestavbě otevřena již  10. října 1842.

Před 120 lety
1. června 1887 se konalo v Šumperku velké shromáždění sociálních demokratů, kterého se zúčastnili 

významní předáci této strany J. Hybeš a dr. A. Adlera z Vídně.

Před 115 lety
18. června 1892 bylo defi nitivně rozhodnuto, že bývalý hřbitov u kostela sv. Barbory bude upraven na 

městský park (dnešní Jiráskovy sady). V roce 1905 byl pojmenován po básníku F. Schillerovi.
 

Před 85 lety
29. června 1922 byl u vstupu do Schillerova parku osazen pomník padlých za 1. světové války. Jednalo 

se o obrovský kamenný blok vytěžený v městském lomu (za Tulinkou). Po 2. světové válce byl odstraněn 
a zůstaly po něm pouze zbytky základu.

Před 80 lety
24. června 1927 zemřel v Šumperku operní zpěvák Antonín Barcal, který se narodil 25. května 1847 

v Českých Budějovicích. Původně člen Prozatímního divadla v Praze, od roku  1870 působil v Rusku, 
mimo jiné ve Velkém divadle v Moskvě. O roku 1921 žil v Šumperku. Barcalův hrob je evidován jako 

kulturní památka.
 

Před 75 lety
21. června 1932 zemřel  městský kapelník Hans Martinek. Narodil se  2. srpna 1871 v Křenově u České 

Třebové. Vystudoval pražskou konzervatoř u profesorů Fibicha a Förstera a od roku 1899 až do své smrti 
stál v čele šumperské městské kapely, jejíž  kvality byly srovnávány s úrovní symfonického orchestru. 

Před 60 lety
18. června 1947 zahájil provoz městský rozhlas.

Před 55 lety
V červnu 1952 se konalo slavnostní otevření provozu v ještě nedokončené nové hale podniku ČSD dílen 

- dnešní Pars nova. 
 

Před 5 lety
14. -15. června 2002 se konaly volby do parlamentu ČR. Zvoleni byli tehdejší  starosta města Šumperka 

Ing. Petr Krill a druhý místostarosta města Šumperka Ing. Ivo Vykydal.
-ách-

STALO SE V ČERVNU
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A SLAVNOSTI MĚSTA PŘIPOMENOU ŠUMPERSKÝ SNĚM

O několik století zpět se první červnový víkend přenese město Šumperk. V pátek 1. a v sobotu         
2. června si totiž připomene nejvýznamnější událost ve svých dějinách. Jeho obyvatelé i ná-

vštěvníci tak budou moci okusit nefalšovanou středověkou atmosféru, v jejímž duchu se ponesou le-
tošní Slavnosti města. Průvod městem, bojová klání, dobový jarmark, zábavná vystoupení, ukázky 
lidových řemesel i řada soutěží připomenou již desátým rokem tzv. Šumperský sněm z června roku 
1490. Město se tehdy stalo místem setkání moravských a slezských stavů, jež zde po smrti uherského 
a českého krále a markrabí moravského Matyáše Korvína rokovaly o zachování společného postupu 
při přijímání nového pána a svým postojem nakonec pomohly odvrátit rozštěpení zemí Českého 
království.

Významné datum v městské historii si 
Šumperk poprvé připomněl v roce 1998. „Sně-
movní“ oslavy navíc stejně jako v předchozích 
ročnících spojí míst-
ní radnice se zaháje-
ním letní sezony ve 
městě a také s me-
zinárodním Dnem 
dětí. „Centrem veš-
kerého dění se opět 
stanou Sady 1. máje 
v prostoru letního 
divadla a na přileh-
lém prostranství,“ 
říká šumperská ko-
ordinátorka cestov-
ního ruchu Lenka 
Tkadlecová a dodá-
vá, že režie letošní-
ho ročníku se ujme 
osvědčená ostravská 
Společnost pro his-
torii a romantiku 
Durandal. 

Jubilejní desátá 
slavnost Šumperské-
ho sněmu odstartuje 
letos výjimečně již 
v pátek dopoledne. 
„V devět hodin ráno 
zahájíme šumper-
skou letní sezonu 
malým překvapením 
na radniční věži. Ta bude otevřena až do osmé 
večerní a každý, kdo přijde v historickém odě-
vu, bude moci na věž vystoupat zdarma,“ pro-

zrazuje Tkadlecová. Od 19 hodin pak bude ná-
městí Míru patřit dětem z Domu dětí a mládeže 
U radnice, od osmé večerní se náměstím pone-

sou historické písně 
a o hodinu později již 
starosta města slav-
nostně přijme stavy 
a přítomné hosty. 
Po ohňové show se 
ve 21.30 hodin za 
doprovodu bubnů 
vydá průvod rytířů 
osvícený loučemi 
a lampiony do Sadů 
1. máje, kde je bude 
„u koně“ čekat slav-
nostní ohněstrůjné 
představení.

Prostor „u koně“ 
bude hostit hlav-
ní sněmovní veselí 
i o den později - 
v sobotu 2. června. 
Již v sedm ráno zde 
otevřou své krámky 
s rukodělným zbo-
žím jarmarečníci 
a o dvě hodiny poz-
ději pak na pódiu 
v letním divadle od-
startují dětská taneč-
ní, hudební a spor-
tovní vystoupení. 

Úderem desáté dopolední tu „rozbijí“ svůj tá-
bor rytíři, kteří budou až do 18 hodin předvá-
dět nejrůznější klání a později i ukázky výcviku 

Během Slavností města dýchá na obyvatele i návštěvníky 
Šumperka kouzlo dávných staletí.                   Foto: -pk-
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Program Slavností města Šumperka 2007

► Pátek 1. června na náměstí Míru ◄
9 - 20 hodin Rozhledy z radniční věže

19 hodin Dětský podvečer - vystoupení děti z kroužků DDM U radnice
20 hodin písničky a hudba středověkých krčem a veselic

21 hodin slavnostní ceremonie u radnice, přijetí delegace partnerských měst a rytířů
21.15 hodin ohňová show

21.30 hodin průvod osvícený loučemi a lampiony prochází městem do Sadů 1. máje
22 hodin ohněstrůjné představení v Sadech 1. máje „u koně“

► Sobota 2. června v Sadech 1. máje ◄
7 - 18 hodin historický jarmark * zvěřinec - koně, oslík, kozlík

9 - 13 hodin Sobotní dětské dopoledne na pódiu letního divadla - hudební produkce, mažoretky, 
taneční produkce představí ZUŠ Šumperk, DDM U radnice, mažoretky ZŠ Postřelmov a další 

10 - 18 hodin soutěže a hry s rytířskou tematikou
12.30 - 18 hodin  pásmo denních produkcí různých žánrů * pohádky pro malé a nejmenší * 
historické a lidové písničky * šermířská vystoupení * sokolníci - ukázky letů a výcviku dravců 
* rytířské dovednosti jezdce a jeho koně * rytířský turnaj o Královnu slavností * bujaré tance 

gotických krčem a veselic * Šumperské klání - přetahování lana - zábavná soutěž pro veřejnost 
* pouliční divadlo / katovská dílna * žoldnéři a mušketýři * ŠKOLIČKA STARÝCH ŘEMESEL - 

předvádějí děti z DDM U radnice pod vedením Milady Sobkové a Petry Ungrové. 
* Dobová krčma.

Souboje chrabrých rytířů se každoročně těší 
velkému zájmu veřejnosti.                        Foto: -zk-

rytíře a jeho koně pro turnajové disciplíny stře-
dověkých her šlechty i pro rytířský boj těžké 
jízdy, sokolníci později nabídnou ukázky letů 
a výcviku dravců a chybět nebudou ani poulič-
ní představení, pohádky pro malé a nejmenší, 
fakírská a orientální vystoupení, historické li-
dové písničky k tanci, bujaré zábavě i poslechu, 
katovská dílna s ukázkami mučících nástrojů či 
rytířský turnaj o Královnu šumperských slav-
ností. 

A šanci dostanou letos opět i samotní divá-
ci. „Po velmi kladných ohlasech z předchozích 
let zařadila agentura do programu rytířské hry 
pro děti a dospělé, během nichž si budou moci 
osahat skutečné rytířské zbraně, zastřílet si na 
terče z historických kuší, luků a vrhacích seker, 
obléci si drátěnou košili a podobně. Připraveno 
bude i oblíbené šumperské klání v přetahová-
ní lanem,“ popisuje koordinátorka cestovního 
ruchu a dodává, že po celý den budou moci ná-
vštěvníci sledovat ukázky rukodělných činnos-
tí ve Školičce starých řemesel, které předvedou 
děti a dospělí z Domu dětí a mládeže U radnice 

pod vedením Milady Sobkové a Petry Ungrové, 
a za občerstvením budou moci zajít do nefal-
šované dobové krčmy, v níž se bude mimo jiné 
opékat maso na rožni. Zvěrečné defi lé všech 
účinkujících pak v 18 hodin letošní Slavnosti 
města uzavře. Zuzana Kvapilová



4

M
O

T
Ý

L
I 

Š
D

S ŠUMPERŠTÍ MOTÝLI VYZPÍVALI STŘÍBRO

Ve dnech 10. - 14. dubna proběhl ve švýcarském Montreux 43. ročník mezinárodní soutěže pě-
veckých sborů „Montreux Choral Festival“. Na soutěžním pódiu se v průběhu čtyř večerních 

koncertů představilo šestnáct dětských, ženských i smíšených sborů z dvanácti zemí. Porota ohod-
notila provedení dvacetiminutového programu jednotlivých sborů stanovením absolutního pořadí. 
MOTÝLI ŠUMPERK se sbormistry Helenou Brožovou a Tomášem Motýlem v tomto pořadí obsadili 
druhé místo označené „Excellent avec félicitations du Jury“, kromě toho sbor získal cenu za nejlepší 
provedení povinné skladby („Prix de l’ouevre imposée pour choeur a voix égales“), nastudované 
a řízené Helenou Brožovou. V soutěži zvítězil impozantním výkonem smíšený sbor IMUSICAPEL-
LA CHAMBER CHOIR z Filipín, třetí místo obsadil rovněž smíšený sbor „THE VOICES OF SAINT 
PETERSBURG“ z Ruska.   (zdroj: Motýli Šumperk)

Švýcarské putování očima členky sboru

Dlouhé roky již tomu, kdy Šumperský dětský 
sbor naposledy zpíval na opravdické nefalšované 
velké zahraniční soutěži. Až letos jej příznivě se 
splétající nitky osudu přivedly před porotu švý-
carského „MONTREUX CHORAL FESTIVAL“, 
pořádaného od 10. do 18. dubna 2007 zčásti 
v městečku Vevey, zčásti v Montreux samotném. 
Poslechněte tedy, jak jsme vlastně pořídili:

Pomlázkami podle dobrých zvyků řádně 
vyplaceny našimi přivstavšími si tatínky (...dě-
dečky, bratry, chlapci,...) jsme od „Komínského 
nádraží“ odrazily (i odrazili) v 6:00 půvabného 
Velikonočního pondělí. Skrze české, rakouské, 
německé a znovu rakouské lány jsme se prospali 
až mezi alpské vrcholky do Innsbrucku. Příjemné 
takřka letní počasí nás provázelo při krátké pod-
večerní procházce parkem k divadlu a muzeu až 
na trh k innsbrucké Zlaté stříšce a dále k dómu 

sv. Jakoba, před kterým jsme poprvé trochu zpí-
vali; jen tak pro sebe, kolemjdoucí a pár obyvatel 
místních bytů, kteří snad právě večeřeli.

Po ránu jsme skrz sedmnáct kilometrů dlouhý 
Vorarlberský tunel zamířili do Švýcar a nakrát-
ko ještě kotvili u městečka Schabhausen, které 
se pyšní největším (...kromě Islandu...) vodopá-
dem v Evropě. A tak jsme zírali jako opaření tou 
obrovskou masou vody, která nám padala skoro 
pod nohy (!). Odpoledne jsme obsadili naši stra-
tegickou základnu - atomový kryt v městečku 
Clarens - v půli trasy mezi Montreux a Vevey. 
Uklidněni skutečností, že postelí, sprch, zásuvek 
a námi přivezených potravinových zásob je do-
statek, jsme se v poklidu domestikovali a večer 
vyrazili do Vevey na první ze série čtyř koncer-
tů festivalu. Divadelní sál nás svou atmosférou  
překvapil, možno říci spíše zaskočil; a abychom 
se tak nebáli, usadili jsme se přímo řadu za žlu-
tý stoleček porotců a doufali, že si všimnou, jak 
je nerušíme. Slyšeli jsme první výkony sborů ze 
Švýcarska, Norska a Rumunska... Večer se popr-
vé ozvalo „Teď“ a čtyřicet dětí ve svém oranžo-
vožlutém betonovém pokoji v jednom okamžiku 
usnulo zaslouženým spánkem...

Ráno jsme byli zákeřně probuzeni strašidel-
nou klimatizací, někteří mysleli, že se blíží tor-
nádo. Rozespalé rozhořčení však bylo nadobro 
zažehnáno větou: „Běžte se obléci, jedeme na-
kupovat!“. Jen málokdo, kdo nezažil, si doká-
že představit, co tato magická slova provedou 
s hromadou dam v bláznivém věku. Vevey mělo 
o zisky postaráno. Až jsme ulehčili našim peně-
ženkám, shodli jsme se na romantické procház-
ce po prosluněném pobřeží Ženevského jezera. 

Před slavnostním vyhlašováním výsledků je nejlep-
ším uklidněním rozjímání u jezera.  Foto: archiv šds
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SJaro, všude květiny, v pozadí zasněžené Alpy 
- pohádka. Následně jsme měli dojít až do Mon-
treux, ale naštěstí nás náhodou svezla jedna loď. 
V Montreux jsme využili krásného a důstojného 
svatostánku „Eglise Catholique“ k dalšímu zpí-
vání a vydali se pěšky zpět do bunkru, kde nás 
čekal oběd. Večer jsme na druhém koncertě fan-
dili krajanům z Ostravy.

Čtvrteční program ležel na bedrech naší milé 
paní průvodkyně René. Třikrát sláva jí za tento 
den! Nejprve byl náš autobus naveden k sýrár-
ně Le Gruyére, kterou nás mile provázela jedna 
vzdělaná anglicky mluvící alpská kráva z čer-
ného sluchátka. Všechny fáze výroby sýra jsme 
viděli pěkně z výšky za plexisklem. Pokračovali 
jsme do přilehlé vesničky Gruyére se starodáv-
ným hradem a pozoruhodným kostelem, kde 
natáčejí i naši přátelé Coro Calicantus! Prošmej-
dili jsme zdejší turistické stánky a stoupali výše 
do hor; do vesničky Gstaad, kde se už mluví 
švýcarskou němčinou. Maličko jsme si pozpívli 
v st. Nikolauskapelle poblíž rafi nované fontán-
ky a pospíchali ještě výše za sněhem. Lanovka 
„Glacier 3000“, vedoucí nad silniční komunikací 
do nedozírných špic  v zimním županu, přímo 
vybízela k zastávce a krátkému kochání. Pak už 
zpět do Clarens na oběd a další večerní koncert. 
Koncert třetí - koncert sboru z Filipín. Zpívali 
naprosto čistě, s velkým zvukem, se zaujetím 
a jiskrou v oku, nesrovnatelně lépe než všechny 
ostatní sbory doposud, neměli chybu. Snad ještě 
trocha více poetiky by jim velmi slušela. Ovace 
stojícího sálu sklidili po zásluze! Tleskáme vel-
mi!!!

Náš Velký pátek 13. Jistému procentu sestavy 
se v noci na dnešek zdály ukázkové sbormistrov-
ské noční můry. Dopoledne trávíme příjemnou 
prohlídkou hradu Chillon rozkládajícího se pří-
mo nad hladinou Ženevského jezera, dokonce 
nás zde překvapili podrobným česky psaným 
průvodcem. Pak už poprvé při odpolední zkouš-
ce vystupujeme na osudné pódium. Zpíváme ná-
ležitě ohavně, jak se sluší na zkoušku těsně před 
koncertem takovéto váhy. Odjíždíme na oběd do 
krytu, důkladně jaksepatří odpočíváme a o ner-
vozitě se hrdinně ani nezmiňujeme. Obřadně se 
oblékáme a pak už jen to jednotvárné čekání... 
Konečně na scénu! Spousta světla, nacpaný sál, 

ve vzduchu jakési očekávání, a ... a pak už to šlo 
ráz na ráz, neklid opadl, když jsme začali zpívat. 
Publikum se chytlo téměř okamžitě, po Bolerázu 
tleskal ten porotce, co nikdy netleská a při po-
slední pecce vytrsávala i paní porotkyně Söde-
berg-Eberhard ze Švédska. Tak snad ...??? A jak 
jsme byli v ráži, završili jsme dnešní představení 
Slavíky v kasínu Baobab, které vlastně vůbec ne-
bylo kasíno, ale obrovský sál...

Byli jste už někdy v muzeu potravin?! Já ano!! 
Stojí totiž hned za sochou Charlieho Chaplina ve 
Vevey a my ho navštívili v sobotu ráno. Metody 
vaření, nástroje pro přípravu jídel, jídelní sety, 
ochutnávky, stroje měřící vámi spálené kalorie, 
3D kino provázející nás celým trávicím traktem 
... naladěni z muzea pokračujeme dech vyrá-
žejícím obědem připraveným s láskou našimi 
dospěláky v „bunkrytu“. Slavnostní guláš, zele-
ninový salát, ovocný dortík a čokoláda. A hurá 
do Montreuxkého auditoria Igora Stravinského. 
Poslechli jsme si nejprve z každé země po jed-
nom sboru (za ČR zpíval Ostravský dětský sbor). 
V druhé půli po přestávce přišla řada na vyhlá-
šení cen. Napětí se dalo krájet. Ocenění byla 
udělována od těch dobrých po nejlepší, a my 
pořád nikde, ..., až, ... Cena za excelentní výkon 
s obdivem poroty - což znamená celkově dru-
hé umístění - jásali jsme našimi hlavovými tóny 
jako ještě nikdy. Navrch nám ještě přidali Cenu 
za nejlepší provedení povinné skladby. Stříbrný 
pohár a všeobecné veselí, ... ale konec chlubení. 
První byli zcela zaslouženě Filipínci!! Slavnost-
ním završením celého festivalu se stal velkolepý 
večerní galakoncert „Amour, noctes et valses“, 

V Montreux vyzpívali Motýli druhé místo v abso-
lutním pořadí.  Foto: ärchiv šds



6

P
O

Z
V

Á
N

Í úchvatný zážitek hudebně taneční. Do postelí jsme 
se celí rozjaření dostali až pozdě v noci ...

Po ranním intenzivním úklidu našeho bunkru 
jsme se s ním a s naší paní René rozloučili písnič-
kou a odrazili k dalšímu putování směr Salzburg. 
Přes malé technické trable s autobusem jsme 
zdárně dorazili na nám již z dřívějška známou 
barevnou ubytovnu hned vedle gymnázia (me-
lancholická vzpomínka na domov). Strmý večer-
ní výšlap na Salzburský hrad přinesl své ovoce 

v okouzlujících a romantických chvílích zpěvu 
na liduprázdném lampami osvíceném horním 
nádvoří; sami sobě si. Znovu šťastni spolu.

Poslední cestovní den uplynul v poklidu 
a přemítání o zážitcích právě proběhnuvších. 
U Komína jsme se radostně setkali s celou uví-
tací delegací; znáte to, transparenty, květiny, ... 
a tak jsme doma. Hana Kucharčíková, 

 studentka Gymnázia Šumperk, 
 další informace na www.motyli-sumperk.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ OŽIJE OSLAVAMI

Upozornit na šestiletou existenci kraje, představit jeho významné osobnosti, přilákat turisty 
a vyvolat u lidí hrdost a patriotizmus. Takové cíle si stanovili organizátoři Dne Olomouckého 

kraje - jedinečné oslavy, jejíž první ročník je naplánován na sobotu 2. června.

Pro všechny obyvatele regionu i turisty je při-
praven celodenní kulturní a sportovní program 
na dvou místech v Olomouci - na výstavišti Flora 
a na Horním náměstí v centru města, kde oslavy 
vyvrcholí. Den otevřených dveří nabídnou vybra-
ná muzea a krajské instituce. „Oslava, jejímž cílem 
je  upozornit na důležité změny od vzniku našeho 
kraje, bude výjimečnou událostí v celém regionu,“ 
zhodnotil olomoucký hejtman Ivan Kosatík. Upo-
zornil zároveň, že sponzorský výtěžek z akce putuje 
na charitativní účely. Konkrétně do ústavů sociální 
péče v kraji, jež dostanou nové počítače a progra-
mové vybavení.

Den Olomouckého kraje zahájí už v předvečer 
ofi ciálních oslav setkání významných rodáků s čes-
kými i evropskými poslanci, představiteli kraje, 
starosty a podnikateli. Druhý den pak bude patřit 
všem, kteří se chtějí bavit a oslavovat. V areálu vý-
staviště Flora bude připraven celodenní program 
pro rodiny s dětmi i jejich zvířecími miláčky, o které 
bude dobře postaráno v občerstvovací stanici. Na 
pódiu vystoupí například Michal Nesvadba, slo-
venská skupina Peha, schopnosti v akci předvedou 
záchranáři a objeví se i Bořek Stavitel nebo Harry 
Potter. Svou kuchyni a kulturu budou prezentovat 

zahraniční partnerské regiony Olomouckého kraje. 
Návštěvníkům se se svými výrobky představí také 
významní krajští podnikatelé. Pro děti bude celý 
den připravena řada aktivit a soutěží i bezplatné 
představení v kině. Zdarma se otevřou brány zoolo-
gické zahrady na Svatém Kopečku.

Odpoledne na Horním náměstí potěší příznivce 
všech hudebních žánrů. Olomoucké Shaker B vystří-
dá Fleret, ten zase štafetu předá fi nalistovi Superstar 
Davidu Spilkovi. Po doznění rytmů Rock´n´roll 
bandu Marcela Woodmana a předání charitativních 
darů hejtmanem slavnostní večer na pódiu zakončí 
skupina Buty se svým hudebním Jukeboxem.

„Doufám, že se nám podaří vytvořit tradici kaž-
doročního setkávání,“ podotkl Kosatík. Oslavy vzni-
ků kraje v České republice nejsou vzhledem k jejich 
krátké existenci obvyklé. Od roku 2005 podobnou 
akci pořádá Liberecký kraj, letos se o vznik tradice 
pokusí nově i kraj Olomoucký. V jeho pěti okresech 
se přitom nachází 397 obcí, v nichž žije přes 635 tisíc 
obyvatel. Olomoucký kraj je tak v porovnání s ostat-
ními na šesté příčce v počtu obyvatel a na osmém 
podle rozlohy. Bližší informace lze získat na www.
kr-olomoucky.cz/denkraje. Petr Albrecht, PR 
 koordinátor projektu

Hrad Sovinec srdečně zve na
Kašpárek na skalním hradě

v sobotu 23. června od 9 do 20 hodin a v neděli 24. června od 9 do 18 hodin
Loutkářská a divadelní pouť. Pohádky, pověsti, myší závody, fakír, loutkové i hrané divadlo. 

Bližší informace: www.sovinec.cz, sovinec.purkrabi@volny.cz
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UŠUMPERSKÁ GYMNAZISTKA ZABODOVALA 
SVÝM DIALOGEM S PŘÍRODOU

Počátkem května byly u příležitosti Dne Země 2007 vyhlášeny ve velkém sále Městského 
úřadu v Hodoníně výsledky 13. ročníku celostátní výtvarné, literární a fotografické soutě-

že na téma Máme rádi přírodu. V kategorii středoškoláků získala první místo za „rozhovor 
člověka s přírodou“ Hana Jugová z 1. ročníku Gymnázia Šumperk. Ve svém soutěžním příspěv-
ku „Naučme se spolu žít...!“ se soustředila na fiktivní dialog s Přírodou. Poněkud zaskočený 
Člověk v něm postupně přiznává svůj nezanedbatelný podíl na výrazném narušení současné 
tváře Přírody. Připouští své pochybení a Příroda se nakonec rozhodne, že mu ještě jednou dá 
šanci...

„Naučme se spolu žít…!“ (Rozhovor)

Unavená krajina se rozlila do šerého večerního 
smutku. Dříve zelení se pyšnící stromy se vysíleně  
sklánějí k tvrdě popraskané půdě. Syrová  zima. Vtí-
ravý chlad. Z koryta kdysi divoké řeky stéká zbytek 
včerejších slz. Zbloudilé  ticho valící se z úbočí  mrazí 
vše radostné a zpěvné... 

„Líbí se ti můj dnešní obraz?“ docela vyzývavě se 
ptá Příroda, zjevně bez nálady a zbytku nadšení.

„Líbí? Nikdy se mi nezamlouval méně než prá-
vě dnes,“ nechá se roztrpčeně slyšet Člověk. „Sama 
dobře víš, že jsme si dlouhá staletí a tisíciletí docela 
dobře rozuměli. Vzájemně jsme se ctili. Snad i pro-
to, že jsme se více potřebovali. Sotva jsem se narodil, 
tvojí zásluhou jsem mohl žít. V tvé náruči. S  tvou 
vlídnou tváří. Den co noc jsi mi darovala touhu 
k životu. Uchopil  jsem tvůj kámen a udělal z ně-
ho nástroj. Obživy, obrany i útoku. Měl jsem žízeň. 
Dychtivě jsem se sklonil  ke korytu řeky  a osvěžil se 
tvou laskavostí. Byla krutá zima a ty jsi  mi darovala 
teplo slunečního jasu. Vždy jsem věděl, že jsi můj 
pravý svět. Moje síla žít. Moje touha přemoci bolest 
a dlouhý stín.  Nevím, opravdu nevím, kdy došlo ke 
zlomu...!“ zničehonic se odmlčí  Člověk a unaveně 
dosedne na ztrouchnivělý pařez.

„Byl jsi to právě ty, kdo vymyslel motor. Auto. 
Lodě a letadla. Rakety. Stále jsi potřeboval větší 
rychlost. Sváděl tě spěch a všude jsi předbíhal čas. 
Stále jsi chtěl ovládat nový prostor. Čas. Vzduch, 
podzemí... A všude jsi jen bral. Pro sebe a své pří-
jemné pohodlí. Mně přitom ubývala síla.  Schopnost 
obnovit svou původní energii, lásku a přátelství,“ 
vážně si posteskne  Příroda a znovu se nadechne ve 
větru  letního podvečera. 

„Dobře vím, o čem mluvíš. Když jednou dosta-

neš dar, měl by ses k němu chovat s úctou a povdě-
kem. Vážit si jej. Starat se o něj. Být k němu vlídný 
a laskavý.  Moje chyba, že jsem vedl dlouhé a zištné 
války za další nadvládu.  Za nové území a za bohatší 
statky, které naplňovaly pokladnu moci třpytivým 
zlatem. Dnes už snad vím, jak jsem prohloupil! Člo-
věk člověku má být především druhem. Podporou 
a pomocí. Zárukou klidu a bezpečí. Já zatím doloval  
tvoji Zemi. Bral jsem si tvé bohatství, aby mně bylo 
ještě lépe. Abych se mohl topit v blahu a nadbytku. 
Zároveň jsem zapomínal,  že Příroda je matka mého 
já. Že jí mám každé nové ráno děkovat za to, že vů-
bec ještě  jsem. Že žiji. Směji se. Že mohu mít stále 
někoho a něco rád. Vím, byl jsem to já, kdo roztáhl 
své ruce jako neukojená křídla a hluboko se zavrtal  
do  nebe nad tvou hlavou. Dokonce jsem odvážně 
vkročil do Vesmíru a chtěl dobývat nepoznané pla-
nety.  Hvězdy a galaxie. Vím, troufalost mi zamotala 
hlavu!  Tuším, jakou bolest ti způsobují letadla, kte-
rá každou minutu zuřivě provrtávají horizont naší 
Země. Vím, že voňavý vzduch, který jsi mi dávno 
darovala, pojednou houstne škodlivostí.  Že prů-
zračná voda nebezpečně tmavne.  Že oheň v kam-
nech nápadně vyhasíná.  Že bloky ledovců varovně  
tají a bouřlivé oceány těžce slábnou.  Dravé řeky vy-
sychají. Ryby nemají kde žít. Květinové louky ošklivě 
šednou. Vzrostlé lesy smutně umírají vestoje... Je mi 
z toho najednou podivně smutno,“ přiznává Člověk 
zabořený do svých výčitek.

„Dobře se poslouchá, jak zpytuješ své svědomí. 
Jak možná vstupuješ  na cestu, která někam vede. 
Jen nevím, nevím, zda  už  není pozdě. Zda mne 
znovu nezklameš. Ubylo mi mnoho včerejších sil. 
Ztratila jsem potřebu znovu ti pomáhat. Obávám 
se, že se sám od sebe nezbavíš svého pohodlí a roz-
maru, že  se nevrátíš na  počátek svého putování.  
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U Možná mám ještě schopnost znovu se nadechnout.  
Znovu  vlít do tvé náruče klid a pohodu, lásku a vy-
rovnanost.  Čistý vzduch a průzračnou vodu. Jenže 
to by ses musel hodně změnit! Nebýt tak sobecký 
a zahleděný do své  neomylnosti. 

Odkud víš, že jsi jediný nejmocnější na této pla-
netě? Že jen ty máš šťastný klíč k rozumu a spoko-
jenému životu. Že před tebou nebyl nikdy nikdo 
dokonalejší, skromnější a ohleduplnější?  Jak můžeš 
něco takového vědět a tvrdit? Co na tom, že  jsem 
zde mnohem déle než  ty. Radit ti vůbec nemíním. 
Jen zkus zvážit, kdo je dokonalý, neomylný a sa-
molibý? Kdo se chová jako pán tvorstva? Kdo mě 
zahání do mlčenlivého kouta? Kdo mě uráží a poni-
žuje...? Proč se potom divíš, že  noc není jako dříve.  
Že den ztrácí svou tvář a hladiny vody se varovně 
zvedají. Najednou začínáš  jako ublížené dítě prosit 
o pomoc.  Divíš se, že požáry hyzdí mou tvář. Že  se 
třepu zimou. Strachem a potupou, kterou na  ko-
nečcích rukou rozséváš jako jed jedovatý. To mám 
ještě v něco věřit? Chceš být silnější, mocnější než 
já, a přitom hubíš mě i sebe zároveň! Chápeš? Jeden 
druhého naléhavě potřebujeme. Musíme se opět na-
učit spolu žít.  Tvořit. Pracovat. Milovat. Uznávat se. 
Vážit se.  Ctít se...  Jinak nikdy nebude na Zemi klid 
a pořádek,“ rozhodně  zvedá Příroda své oči k za-
sněnému  nebi. 

„Jsem starý. Sám už toho moc nesvedu.  Slibo-
vat mohu, ale nechci.  Opakoval bych se. Věřím, že 
moje děti se k tobě budou lépe chovat.  Svou pýchu 
a bolest z touhy po moci a nadvládě konečně musím  
spoutat. Nedokážu to sám.  Starý člověk toho příliš 
nezmůže. Proto věřím svým dětem a společnému 
rozumu.  Musím jim vyprávět o tom,  jak krásně 
bylo dřív...  Když jsem se jednoho dne probudil na 
louce rozkvetlé voňavými květy.  Když jsem se popr-
vé vykoupal v řece, která se třpytila křehkou krásou.  
Když jsem si lehl do vysoké trávy a zadíval do očí 
nebeské  touhy.  Když jsem v ní zvolna četl biblické 
příběhy o dobru a zlu. O lásce a nenávisti.  O spra-
vedlnosti a lži. O cestě k rozumu a smělému pozná-
ní. Musím jim vyprávět o spanilé a poctivé práci 
na kamenitém poli. V hlubokém lese. Na zastrčené 
vesnici, ale i v moderním městě. Musím jim odhalit 
houslový klíč zpěvných ptáků.  Musím jim rozšifro-
vat řeč zvířat, která prostupují naším časem. Musím 
jim rozkrýt půvab zalesněných údolí,  špiček nebes-
kých hor,  tajuplné  jeskyně a stráně pocukrované 

vinnou révou.  Možná budeme muset zavřít některé 
hladové doly, kruté jizvy našeho času. Zbourat ně-
které betonové věžáky, vytčená znamení  neuhašené 
pýchy, jak prodlužovat, zrak chrámům a kostelům. 
Možná budeme muset vrátit ztracený směr někte-
rým  řekám. Čeká nás ještě hodně práce. Ale já se 
opravdu chci změnit.  Chci zavřít oči a vnímat po-
třebnost, krásu a užitek, které mi dáváš.  Vrátím 
se, abych stačil naučit své děti lépe žít, než jsem žil 
sám,“ narovnává si svá znavená záda Člověk.

„Zdá se mi, že  jsme se konečně dostali na spo-
lečnou cestu. Že ti začínám rozumět. Že bychom se 
po letech opět mohli naučit žít spolu, pro sebe a jiné. 
To není málo. Pomohu tobě, tvým dětem a předsta-
vám. Jen mne nesmíš zrazovat a nařizovat mi  jako 
svému otrokovi.  Náš vztah je to nejcennější, co jsme 
oba kdy měli a snad ještě máme. Kdokoli z nás jej 
naruší, změní rovnováhu naší Země. Nejsem o nic 
moudřejší než  ty a ty nejsi chytřejší než já. Zkusme 
spolu dobře žít. Snít. Bdít,“  hlasitě vzývá Člověka 
Příroda.

„Neslibuji více, než jsem dosud dokázal říci. Vě-
řím mládí, které svou podstatou touží po čistotě, 
kráse, dokonalosti a harmonii. Jsou to vlastnosti, 
které tvoří podstatu tvého a našeho společného krá-
lovství.  Právě v něm by se měl odrážet pravdivý lesk 
zrcadla našeho vzájemného porozumění,“  zvolna 
přemýšlí Člověk.

„Máme ještě naději naučit se spolu žít. Tvoje vůle 
a moje  schopnost znovu se nadechnout nás mohou 
navrátit na cestu vzájemné potřebnosti,“ opatrně 
dokončuje Příroda. „Vím. Kdo může a chce, ten 
musí. Kdo musí,  ten dokáže přinášet i zázraky. “

Krajina  zvolna procitá nad ospalým ránem.  Slu-
níčko zvesela vykoukne nad zalesněný obzor. Ranní 
rosou provoněný domeček schovaný za kopečkem ra-
dostně zpívá kohoutí budíček.  Štíhlé stromy vítězně 
zašumí a louka rozlije svou medovou vůni. Ze sněho-
vě bílé  oblohy vystrčí růžky pár zvědavých beránků.  
Zapomenutý  horský potok zabrouká  svou melodii 
hlazenou do věčných oblázků. Včerejší  skály se zčista-
jasna rozestoupí, aby  v nich znovu zahořela ztracená 
úcta ke starým obrazům a paletám  jejich malířů. 
Baculatý rybník hravě  zašplouchá do plesového zr-
cadla a polní cesta začne opět vést... Člověka a jeho 
vůli naučit se žít. S pocitem odpovědnosti. S pocitem 
lásky, hrdosti a pokory. S očekávanou nadějí navráce-
né  úcty k přírodě.  Hana Jugová
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TTEENS JAZZBAND OPĚT ZAMÍŘÍ DO H-CLUBU

V sobotu 2. června si od 19.30 hodin budou moci 
fanoušci Teens Jazzbandu opět poslechnout mla-
dou velkolosinskou kapelu v šumperském H-clu-
bu. Sedm juniorských jazzmanů zde vystoupilo už 
mnohokrát - připomeňme alespoň koncert, který 
se uskutečnil za účasti hostů Boba Zajíčka (kornet) 
a Josefa „Bažíka“ Pavelky letos v dubnu a jenž oplý-
val improvizací, skvělou atmosférou a vynikajícími 
výkony, ke kterým kapelu naladilo dobře se bavící 
publikum. Připravovaný červnový koncert sice pro-
běhne bez účasti dvou výše zmíněných pražských 
jazzmanů, posluchači se však mohou opět těšit na 
energickou hru klarinetisty Jiřího Sedláčka a trom-
bonisty Zdeňka Bojka, zkušených a výtečných mu-
zikantů, kteří jsou již tradičními a stálými hosty 
Teens Jazzbandu. -ich-

Teens Jazzband s hosty v H-clubu: zleva nahoře 
- M. Chomiszak, V. Rulíšek, J. Lavička, P. Lerch, 
J. Sedláček j.h., zleva dole - I. Chomiszaková,                  
J. „Bažík“ Pavelka j.h., B. Zajíček j.h., M. Hálová, 
Z. Bojko j.h.  Foto: M. Bém

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

4. června 1857 (před 150 lety) se narodil v Šum-
perku Ing. Ernst Riechel, profesor na technice 
v Darmstadtu a Berlíně, stavitel velkých vodních 
elektráren (zemřel 2. května 1934 v Berlíně).

14. června 1882 (před 125 lety) se narodil v Krno-
vě Ing. Robert Srkal, od roku 1918 vládní komisař 
Šumperka, ve 20. letech čelný představitel české 
menšiny v Šumperku. Zahynul 17. května 1940 
v koncentračním táboře Oranienburg. Od roku 
1946 čestný občan města Šumperka.

21. června 1932 (před 75 lety) zemřel v Šumperku 
Hans Martinek, původně kapelník vojenské hud-
by, od roku 1899 kapelník městské kapely a sbor-
mistr pěveckého spolku v Šumperku (narozen        
2. dubna 1871 v Křelově na Svitavsku).

24. června 1867 (před 140 lety) se narodil v Bu-

dapešti Max Heyda, syn šumperského kapelníka 
Josefa Hejdy, od roku 1888 kapelník lázeňské-
ho orchestru ve Velkých Losinách, v letech 1891 
- 1892 kapelník městské kapely v Šumperku, 
později vojenský kapelník a komponista (zemřel                         
23. května 1952 Cornburgu).

24. června 1927 (před 80 lety) zemřel v Šumperku 
Antonín Barcal, operní pěvec, režisér a pedagog, 
v letech 1867 - 1870 člen Smetanova Prozatímního 
divadla v Praze, od roku 1870 člen předních oper-
ních scén v Rusku, po odchodu z Ruska v letech 
1921-1927 žil v Šumperku (narozen 25. května 
1847 v Českých Budějovicích).

27. června 1797 (před 210 lety) zemřel v Šumper-
ku Anton Josef Tersch, obchodník s přízí a majitel 
realit, v 70. a 80. letech purkmistr města Šumperka 
(narozen 9. června 1735 v Šumperku). -zf-

Předplaťte si Kulturního života Šumperka!

Za jedno číslo zaplatí šumperští odběratelé, včetně poštovného, pouhých 11 Kč! Na stáncích přitom 
stojí jedno číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, T. Domeslovou, 
tel.č. 583 214 193, 583 437 352. 
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Ke kresbě na obálce - pokračování textu z vnitřní strany obálky
Rok poté byl ve věži zavěšen další asi 11 metráků vážící zvon, který však již v roce 1846 musel být obno-

ven - přelití provedl olomoucký mistr Straub. V roce 1916 byly zvony zrekvírovány a na kanóny byly v roce 
1942 odebrány i zvony, které ulila roku 1922 chomutovská fi rma Richarda Herolda. Dnes je zde jen jeden  
malý zvon (ze zvonoviny), který byl v roce 1922 ulit pro kostel v Žárové a vojáci ho po zrekvírování nestačili 
roztavit. Hodiny na věži jsou od  šumperského hodináře Johanna Pohlnera a byly v roce 1865 pořízeny na 
náklady města. -ách-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

V místě budovy na ulici Gen. Svobody č. 2, 
kterou dnes sledujeme, stávalo původně několik 
předměstských domků. Stavba je spojena s posta-
vou Eduarda Oberleithnera, který byl nejvýznam-
nějším šumperským textilním průmyslníkem         
v 19. století. Slušné dědictví po otci a věno jeho 
manželky Pauliny, rozené Hornischerové (po-
cházela z Mohelnice), umožnilo Oberleithnerovi 
zahájit pohádkově úspěšné podnikání. Opustil 
místa, kde vyrůstal (okolí dnešní Langrovy ulice), 
a uchytil se na prostranství později zvaném Eichel-
brennerovo náměstí (dnešní tzv. „Točák“). Zde si 
nejprve v roce 1810 koupil za 8000 zlatých dům čp. 
19 a na jeho místě zřídil manufakturu na výrobu 
hladkého plátna, která zahájila výrobu roku 1817. 
Záhy ovšem její kapacita nestačila a manželé (Pau-
lina byla nesmírně energická a s největší pravdě-
podobností skutečnou hlavou podniku byla právě 
ona) zahájili jednání s městem o výměně sousední 
budovy čp. 18, ve které byl městský špitál. Manželé 
za něj nabízeli dům se zahradou, který se nacházel 
v dnešní Kozinově ulici. Měšťanům se to zřejmě 
nelíbilo. Věc se vlekla, až nakonec jako z udělání 
špitál na počátku roku 1828 vyhořel. 

Oberleithner mohl začít s rozšiřováním výrob-
ních kapacit a stavbou reprezentativního rodin-
ného sídla, a to tím spíše, že se mu v roce 1831 
podařilo přikoupit také další sousední dům čp. 
17. Tak vznikl na tehdejší dobu obrovský kom-
plex, jehož součástí byla manufaktura, obchodní 
dům a obytná část. Autor stavby, jímž byl podle 
všeho tesařský mistr Ignaz Richter, často pracující 
pro Eduarda Oberleithnera, pojal průčelní fasá-
du v pozdně barokní úpravě s rokokovými remi-
niscencemi. Objekt byl opatřen velkým nápisem 
s označením fi rmy a obrovským císařským orlem 
na střeše v ose budovy (ten byl zničen při požá-

ru domu v roce 1870). S růstem bohatství, moci 
a společenské prestiže (Eduardovi synové byli 
v roce 1873 povýšeni do dědičného šlechtického 
stavu a psali se „Edlen von Oberleithner“) si pří-
slušníci rodu vybudovali další honosná sídla, tak-
že v rodovém domě již mezi válkami nikdo z nich 
nežil a nacházelo se zde pouze vedení fi rmy.

5. a 6. října 1929 zažil Šumperk dvoudenní 
velkolepou slavnost spojenou s odhalením pa-
mětní desky, kterou Šumperští věnovali Karlo-
vi a  dr. Maxmilianovi Oberleithnerovým (otec 
a syn) a osadili ji na jejich rodném domě. Karel 
i Max byli hudebně nadaní a této své vášni vě-
novali celý svůj život. 6. října dopoledne se od 
dnešního divadla za řízného doprovodu měst-
ské kapely vydal k rodnému domu slavnostní 
průvod. Mimořádnost události zvýrazňovala 
skutečnost, že slavnost natáčela fi lmová společ-
nost pro promítání v kinech, na což byli majite-
lé domů včas upozorněni a mohli si je náležitě 
vyzdobit. Schillerova ulice (dnešní Hlavní třída) 
a Eichelbrennerovo náměstí tonuly v záplavách 
městských (modré a žluté) a německých barev. 
Po Weberově předehře k opeře Oberon a proslo-
vu starosty města dr. Leobwohla byla odhalena 
pamětní deska s nápisem, jehož český překlad 
zní: „V tomto domě se narodili: v roce 1828 
umělecko-myslný fi lantrop Carl v. Oberleithner 
a v roce 1868 velký syn naší otčiny hudební skla-
datel Dr. Max von Oberleithner. Z vděčnosti: 
rodné město a M.G.V. (Mužský pěvecký spolek). 
Šumperk 1929.“

Dnes je objekt majetkem několika rodin, jimž 
se mimo již dřívější rekonstrukce fasády podaři-
lo nedávno obnovit krásný klasicistní pískovcový 
portál, který byl několik let pokládán za nenávrat-
ně ztracený. -ách-    
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V místě budovy na ulici Gen. Svobody č. 2 stávalo původně několik předměstských domků. Stavba je 
spojena s postavou Eduarda Oberleithnera, který byl nejvýznamnějším šumperským textilním prů-
myslníkem v 19. století. Ten zde vybudoval na tehdejší dobu obrovský komplex, jehož součástí byla 
manufaktura, obchodní dům a obytná část. Dnes je objekt majetkem několika rodin, jimž se mimo již 
dřívější rekonstrukce fasády podařilo nedávno obnovit krásný klasicistní pískovcový portál. 
 Reprofoto a foto: J. Pavlíček
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A V LÉTĚ OŽIJE KLÁŠTERNÍ KOSTEL HUDEBNÍMI SLAVNOSTMI

Novou tradici v podobě Klášterních hudeb-
ních slavností chce letos zavést v Šumperku 
Agentura J+D violisty Romana Janků, jenž ve 
městě pořádá oblíbený cyklus koncertů Klasika 
Viva. Právě v jeho rámci budou o prázdninách 
zmíněné Slavnosti probíhat. Dějištěm bude, jak 
již název napovídá, klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie.

Prázdninové Klášterní hudební slavnosti od-

startuje v úterý 10. července Koncert při svíčkách 
s cembalistkou Editou Keglerovou. O dva dny 
později pak budou prostory klášterního kostela 
patřit souboru historických nástrojů Hipocondria 
a jeho Poctě D. Buxtehudemu. Requiem Wolfgan-
ga Amadea Mozarta v podání pražského komorní-
ho sboru Capella Regia pak v neděli 15. července 
první ročník Klášterních hudebních slavností uza-
vře. Bližší informace v příštím čísle. -red-

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Jiří Seifert (1932 - 1999) / „V kameni i v kresbě“

Letos v září by se dožil pětasedmdesáti let. Byl 
sochařem kamene a především mramoru. Ten je 
i podložím krajiny, ve které prožil druhou polovinu 
života. Povodí řeky Berounky u Řevnic, díky vápen-
cům bohaté i vegetací, stalo se od roku 1970 jeho 
posledním domovem. Právě pevná vazba k místu, 
úcta k trvání, a proto i ke kameni, který klade odpor 
a nutí tak i k uvážlivějšímu zacházení s ním v niter-
ném rozhovoru a v respektu k jeho danostem, je 
výsostným znakem všeho, co tu po sobě sochař Jiří 
Seifert zanechal. Zračí se i v obdivu k dokonalému 
„vrůstu“ pískovcových soch Matyáše Brauna do pří-
rody v Kuksu, a stejně i k antickým sochám, které 
s vrozeným citem po léta pro sbírky v Hostinném 
a v Litomyšli trpělivě restauroval. 

Narodil se v Praze, ale už svou první pracovní 
etapu po ukončení školy v ateliéru sochaře Bedřicha 
Stefana prožil v severočeském Liberci. Do roku 1968 
tam i vystavoval se Skupinou 7 a ve městě zanechal 
řadu svých exteriérových realizací. V roce 1969 byl 
pozván do rakouského St. Margarethen, kde vznik-
la jeho monumentální „ Zvonice pro Jana Palacha“. 
Navázal tam i trvalé přátelství se sochařem Karlem 
Prantlem a byl přijat mezi členy Sympozia evrop-
ských sochařů. Pak se ale po léta další možnost účas-
tí na zahraničních sympoziích pro něho uzavřela. 
Vrátil se k nim teprve v posledním desetiletí svého 
života, ale kromě řady dalších veřejných realizací je 
hojně zastoupen i v mnoha významných sbírkách. 

Hutné kresby jeho sochařskou práci trvale do-
provázely, a jsou proto i nedílnou součástí šum-

Galerie Jiřího Jílka - do 3. června 
Pavel Herynek - „Metanoia 2001 - 2007“
Výstavu i celý program Galerie fi nančně 

podporuje Ministerstvo kultury ČR 
a nadace Český fond umění.

perské výstavy, kterou za účasti sochařovy ženy, 
paní Hany Seifertové, slovem uvede výtvarný teo-
retik-básník a kreslíř Jaromír Zemina. Výstava, 
zahájená ve středu 6. června v 18 hodin, potrvá 
do neděle 1. července. Nenechte si ji ujít, patří 
k mimořádným. Miroslav Koval 

Zvonice pro Jana Palacha, St. Margarethen, 1969
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AKLASIKA VIVA PŘEDSTAVÍ DOMÁCÍ MOTÝLY

Červnový cyklus Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J + D violisty Romana Janků, 
se nese ve znamení Šumperského dětského sboru. Ten se představí nejprve v úterý 12. června 

v klášterním kostele a poté o dva týdny později, ve středu 27. června, během mimořádného koncertu 
pro dětský fond UNICEF. 

Šumperský dětský sbor v letošním roce slaví vý-
ročí 45 let od svého založení sbormistrem Aloisem 
Motýlem. Jeho součástí jsou Motýli Šumperk. Sbor 
prošel rychlým vývojem a upozornil na sebe výraz-
ně již v roce 1967 na celostátní soutěži v Havířově, 
kde mezi nejlepšími sbory z celé ČSSR obsadil jed-
no ze dvou udělených třetích míst. O rok později byl 
již pozván na prestižní celostátní „Festival vokální 
tvorby“ v Jihlavě. Zde mimo jiné v premiéře uvedl 
jemu věnovanou scénickou pohádku Ilji Hurníka 
„O smutné princezně“. Od té doby si sbor udržuje 
své postavení mezi nejlepšími českými sbory.

Šumperský dětský sbor byl opakovaně vítězem 
celostátní pěvecké soutěže komorních sborů LŠU 
v Pardubicích (1974, 1977, 1983, 1989). V roce 1984 
se stal vítězem národní soutěže výběrových dět-
ských sborů v Olomouci.

Šumperský dětský sbor od roku 1967 absolvoval 
desítky zahraničních cest do většiny států Evropy 
a také si výborně vedl na četných mezinárodních 
festivalech i soutěžích. Uveďme alespoň dvakrát 
dvě hlavní ceny ve Španělském Cantonigros v letech 
1985 a 1992 a zlatou medaili v Belgickém Neerpel-
tu v roce 1990. V roce 2000 získal svým výkonem 
stříbrnou medaili na první světové olympiádě pě-

veckých sborů „Choir Olympics Linz 2000“. Skvělé 
druhé místo a také ocenění za nejlepší provedení 
povinné skladby si letos v dubnu přivezl ze švýcar-
ského Montreux. V mezinárodní soutěži pěveckých 
sborů získal v absolutním pořadí druhé místo ozna-
čené „Excellent avec félicitations du Jury“, kromě 
něj získal sbor také cenu za nejlepší provedení po-
vinné skladby (tzv. „Prix de l’ouevre imposée pour 
choeur a voix égales“), kterou nastudovala a řídila 
Helena Brožová.

Sbor pořídil řadu nahrávek pro rozhlas, byl ak-
térem několika televizních pořadů. Jeho umění 
je zaznamenáno na zvukových nosičích. Pomáhá 
i rozvoji sborového zpěvu ve svém regionu. Od roku 
1972 organizuje přehlídku školních sborů „Zlatá 
lyra“ a ještě déle se podílí na seminářích pro jejich 
sbormistry. Byl iniciátorem i pořadatelem sedmi 
ročníků mezinárodního festivalu dětských sborů 
„Krajina zpěvu“. Dnes je dobře organizovanou ško-
lou se čtyřmi samostatnými sbory, pokrývající vě-
kové rozpětí dětí od šesti do osmnácti let. Je domo-
vem dvou set padesáti zpívajících dětí. Na mnoha 
koncertech, zvláště v zahraničí, se však posluchači 
často setkávají jen se čtyřiceti nejlepšími zpěváky. 
Jsou to Motýli Šumperk. -red-

NĚKOLIK SLOV K OBĚMA KONCERTŮM

Od počátku roku 2007 se datuje zatím velmi 
čerstvá spolupráce koncertního sboru „Motýli 
Šumperk“ s agenturou J + D. Vše je teprve v po-
čátcích, a přesto agenturní zastoupení přináší prv-
ní velmi hmatatelné výsledky. Motýli Šumperk 
v příštím roce po dlouhých jedenadvaceti le-
tech stanou na jednom z pódií Pražského jara, 
tentokrát při samostatném koncertě v chrámu               
sv. Šimona a Judy. V jednání je účast na několika 
západoevropských festivalech. Bylo by proto ne-
logické, kdyby se spolupráce sboru s agenturou 
neprojevila v rodném městě. 

Závěrečný koncert první poloviny letošní-
ho abonentního cyklu svým programem naplní 
Motýli Šumperk. Volba padla na výhradně český 
repertoár. Posluchači uslyší průřez českou sboro-
vou tvorbou zahrnující období od 14. století do 
současnosti. Jména Adam Michna, Karel Blažej 
Kopřiva, Jan Facilis Boleslavský, Jan Campanus 
Vodňanský, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů, 
Klement Slavický, Ilja Hurník, Otmar Mácha, Petr 
Eben, Jaroslav Ježek, Milan Uherek přinášejí řadu 
známých a oblíbených titulů, stejně jako hudbu 
nastudovanou sborem v poslední době. V progra-
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mu nechybějí ani úpravy lidových písní autorů 
sboru nejbližších - Miroslava Raichla a Milana 
Uherka. Srdečně zveme na úterý 12. června v 19 
hodin do klášterního kostela v Šumperku. 

Agentura J + D vzala pod svá křídla také bene-
fi ční koncert pro UNICEF. Jedná se o třetí setkání 
těch, kterým není lhostejný osud dětí třetího svě-

ta, dětí, u nichž pomoc nerozhoduje o tom, zda 
se budou mít lépe či hůře, ale spíše o tom, zda 
budou či nebudou žít. Rádi bychom, aby se tento 
koncert stal nejenom příležitostí, jak si tuto situaci 
uvědomit, ale také jednou z vizitek tohoto města. 
Přidejte se k nám ve středu 27. června v 19 hodin 
v klášterním kostele.  Tomáš Motýl, sbormistr ŠDS

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Pátek 8. června ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit 
se svými přáteli a poslechnout si známé písničky, 
které zahraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 30 Kč
                       
Čtvrtek 14. června ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 22. června ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si a po-
slechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

Po domluvě 
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci 
našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se 
objednat na tel. čísle 583 212 272. 
 Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod. 

Bližší informace: Kavárnička pro seniory - ne-
jen pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní 
doba denně od 13 do 19 hodin,  nové telefonní 
číslo je 583 550 234. 
Aktuální program a případné změny naleznete 
na stránkách Informačního střediska pro senio-
ry www.pontis.cz/iss
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Čtvrtek 7. června - pondělí 11. června vždy ve 21 hodin na letní scéně v Sadech 1. máje
Divadlo v parku
XIV. ročník festivalu profesionálních divadel pořádají Divadlo Šumperk a Dům kultury Šumperk. Festival 
se koná za fi nanční podpory města Šumperka a Olomouckého kraje. 
Partneři: Pilsner Urquell, ČSOB. Mediální partneři: Týden na severu, Deník, Český rozhlas Olomouc, 
Šumperský zpravodaj, Kulturní život, Rej.cz
V případě nepříznivého počasí se představení uskuteční v divadle! Podrobný program v programu Di-
vadla Šumperk na stranách 20 a 21.

Čtvrtek 7. června v 18 hodin v klubovně č. 1 DK
Od ateizmu k duchovní dimenzi
Diskuzní přednáška. Přednáší Josef Janečka.

Úterý 12. června v 19 hodin v klášterním kostele
Klasika Viva: Šumperský dětský sbor - Motýli
Šumperský dětský sbor - Motýli Šumperk.  Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč

Pátek 15. června v 18 hodin v Pavlínině dvoře 
Festival „Pavlínin Dvůr“
KRYŠTOF, O5&RADEČEK, BŮHVÍ S ONDŘEJEM BRZOBOHATÝM, 
PUNK FLOID,
PEPA RUBBISH
První ročník open air festivalu, který se uskuteční v Pavlínině dvoře v centru Šumperka. Partneři: Pramet 
Tools, Holba, Olomoucký Kraj. Mediální partneři: Týden na severu, šumperský a jesenický Deník, Rej.cz, 
Rádio Rubi, Kulturní život Šumperka, Šumperský zpravodaj, Český rozhlas Olomouc.  
 Vstupné v předprodeji 230 Kč, v den festivalu 260 Kč

Sobota 16. června v 18 hodin v Pavlínině dvoře 
BLUES APERITIV VIII.
Mezinárodní soutěžní přehlídka nejlepších kapel české, slovenské a polské bluesové scény, v níž porota 
i diváci rozhodnou o kapelách, které vystoupí na podzimní mezinárodní festival Blues Alive. Festival 
pořádá Dům kultury Šumperk pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ivana Kosatíka, starosty města 
Šumperka Zdeňka Brože, za podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a města Šumperka.
Účinkují: Blues Angels (CZ), Booger Blues Band (CZ), St. Johnny And Southern Two (CZ), Strempek 
Blues Band (SK), Retro Blues (CZ), Terraplane (PL), Staří psi (CZ), Bloosers (CZ), Joanna Pilarska And 
Na drodze... (PL), Kosti (CZ).
Generální partner: Daňové poradenství Tomáš Paclík. Hlavní partneři: Skupina ČEZ, Radegast. Partneři: 
Chance, JVK Soft ware. Mediální parneři: Český rozhlas Olomouc, Rádio Kiss Morava, Rádio Rubi, Radio 
eM, Týden na severu, šumperský a jesenický Deník, MF Dnes, Twoj Blues, Šumperský zpravodaj, Kultur-
ní život Šumperka, Rej.cz.  Vstup volný 

Čtvrtek 21. června v 18 hodin  v klubovně č. 1 DK
Od ateizmu k duchovní dimenzi
Diskuzní přednáška. Přednáší Josef Janečka.

Úterý 27. června v 19 hodin v klášterním kostele
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L Klasika Viva - koncert pro UNICEF
Mimořádný koncert pro dětský fond UNICEF. V rámci koncertu vystoupí Šumperský dětský sbor. 
 Vstupné dobrovolné
 
D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM NIGHT FEVER
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi. 

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 3. června 
Pavel Herynek - „Metanoia 2001 - 2007“
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a nadace Český fond umění.

Od 6. června do 1. července 
Jiří Seifert - V kameni i v kresbě
Vernisáž se uskuteční ve středu 6. června v 18 hodin.  Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé plastiky 
a kresby, a to každý den od 14 do 18 hodin nebo po dohodě se službou na recepci Penzionu G. Výstavu 
i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a nadace Český fond umění.

Jižní křídlo DK
Od 15. června do 20. července 
Hasiči očima dětí
Vernisáž proběhne v pátek 15. června od 9 hodin. Během vernisáže dojde k vyhodnocení dětských kre-
seb, které vznikly v rámci programu výchovy a vzdělávání dětí základních škol v oblasti požární ochrany 
a ochrany obyvatelstva ve školním roce 2006/2007.
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

PAVLÍNIN DVŮR OŽIVÍ NOVÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

Na pátek 15. června připravuje šumperský Dům kultury nový festival, který návštěvníky pozve do 
nitra Pavlínina dvora. Ten postupně doznává vzhledových změn, samozřejmě k lepšímu. Vdech-

nout život by mohl tomuto prostoru festival příznačně nazvaný Pavlínin dvůr. K jeho vzniku vedla 
pořadatele mimo jiné i myšlenka, že se v Šumperku prozatím podobný open-air festival nekonal.

Dramaturgie se snaží dát v rámci festivalu pro-
stor i kapelám ze šumperského regionu, které jsou 
teprve na počátcích svého tvoření. A samozřejmě 
bude podporovat i kapely z regionu, které již ně-
čeho dosáhly. Snahou je rovněž žánrová pestrost. 
Od toho se odvíjí i výběr kapel pro první ročník 
festivalu, na němž se představí následující kapely: 

Kryštof - kapela s charismatickým frontma-
nem Richardem Krajčem, která na svém posled-

ním turné vyprodávala haly a na svém kontě má 
několik velkých hitů.
o5&radeček - šumperská kapela, která připravuje 
na podzim vydání již třetího alba. Jako host se na 
této desce mimo jiných objeví Ice-B, který svou 
přítomností okoření i vystoupení „Radečků“ na 
festivalu.
Bůhví - kapela s frontmanem Ondřejem Brzobo-
hatým zaujme fúzováním mezi styly, ale doma je 
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DŮM KULTURY BUDE PODÁVAT BLUESOVÝ APERITIV

především v oblasti worldmusic.
Punk Floid - zábřežská formace, která je známá 
po klubech v celé republice svým nekonformním 
přístupem k hudbě.
Alfa Gospel Praises - osmdesátičlenný gospel ze 
Zábřeha, který ve svém středu sdružuje přede-
vším mládež, se připravuje na turné po Skandi-
návii.
Pepa Rubbish - šumperská kapela, která se pohy-

buje na pódiích více než deset let.
Cílem pořadatelů je nabídnout v atraktivním 

prostředí atraktivní program a přilákat co nejvíce 
návštěvníků všech věkových vrstev. Samozřejmě 
je předčasné hovořit o budoucnosti, ale v žádném 
případě by nemělo jít o jednorázovou akci, ale 
každoroční festival, který obohatí  mapu velkých 
hudebních událostí.  
 Kamil Navrátil, produkční Domu kultury

Do osmého ročníku vyhledávacího festivalu Blues Aperitiv se přihlásilo třicet kapel, z nichž je-
denadvacet bylo českých, sedm polských a svě slovenské. Z nich vybrali pořadatelé z Domu kul-

tury deset postupujících, které se představí publiku a porotě v sobotu 16. června v Pavlínině dvoře. 
Kapely, jež zaujmou porotu, si zahrají na 12. ročníku Blues Alive. „Dvě odstartují hlavní koncerty 
v Šumperku. Jedna si zajede na hlavní koncert do Polska. V případě neshody posluchačů a poroty 
se vítěz diváckého hlasování objeví na některém z jam session,“ říká k výběru produkční Domu 
kultury Kamil Navrátil. „Kromě toho, že se festival snaží mapovat bluesové dění, dává prostor ke 
zviditelnění a možnost zahrát si skupinám na festivalu, který má velkou oblibu u diváků. Protože se 
nevybírá vstupné, je dostupný každému. Pořadatel na sebe přebírá veškeré náklady spojené s reali-
zací - pódium, zvuk, propagaci v médiích, tvorbu plakátů a výlep. Dále zajišťuje ubytování a pomá-
há kapelám hradit cestovní náklady,“ doplňuje Navrátila ředitel Domu kultury Vladimír Rybička.

BLUES ANGELS (CZ) 

Olomouckou skupinu Blues Angels tvoří ve-
směs zkušení muzikanti, kteří se dali dohromady 
na podzim roku 2000. Zpěvák, hráč na foukačku 
a lídr tělem i duší, Zdeněk „Čiko“ Šindelář s kytaris-
tou Mirkem Zbončákem už v 60. a 70. letech prošli 
důkladnou bluesovou školou v místních kapelách 
Angels, Bluesmen, Démon.... později Jazz Kontrakt, 
kde zejména Bluesmen se v daném žánru stal ce-
lorepublikovým pojmem. Další dva členové, basák 
Radek Linder a bubeník Martin Svoboda, svou 
hráčskou dovedností a sehraností ideálně zapadli 
do kompletní sestavy. Výsledkem intenzivní tvůrčí 
činnosti byla za poměrně krátký čas významná po-
zice na olomoucké bluesové scéně. V roce 2001 pro-
šli Aperitivem poprvé, aby se na podzim téhož roku 
představili na satelitním koncertu v U-klubu v rám-
ci Blues Alive. V repertoáru Blues Angels převažují 
skladby ve stylu texaského blues, zejména  podání 
S.R. Vaughana, ale i skladby ve vlastní aranži od      
W. Di-xona nebo M. Waterse. Nevyhýbají se však 
ani autorské tvorbě, třeba „Blues Angels“. V roce 

2002 natočila kapela své první CD pod názvem 
„Tightrope“. Rok nato odchází ze sestavy bubeník 
Martin Svoboda. Až koncem roku 2006 to vypadá 
nadějně s příchozím Vlastimilem Oulehlou, kte-
rý splňuje kritéria kolegů. Kapela opět intenzivně 
zkouší a závěrem loňského roku absolvuje koncert-
ní premiéru v olomouckých klubech Ponorka a Jazz 
Tibet. Oba koncerty byly vyprodané a provázel je 
pozitivní a spontánní ohlas posluchačů.

BOOGER BLUES BAND (CZ) 
Booger hraje od podzimu roku 2002. Na přání 

majitele hospody Stodola ve Velké Hleďsebi „oživit 
klavír“ se zformovalo zprvu spíš jen takové pra-
zvláštní jammovací seskupení čtyř muzikantů, kte-
ré bavilo hrát blues a další příbuzné žánry. Booger 
postupně dozrál do dnešní podoby, kdy je skupinou 
schopnou čtyři hodiny hrát poctivou bluesovou a jí 
podobnou muziku. V repertoáru kapely Booger jsou 
zvučná jména, jako například B. B. King, E. Clapton, 
R. Charles, J. Lee Hooker, R. Cray, R. Hamilton, F. 
Sinatra, J. Cocker, J. Brown, Beatles a spousta dal-
ších, ale Booger hraje i pár vlastních skladeb a ne-
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IV bojí se  ani různých improvizací v případech, kdy 
atmosféra koncertu strhne lavinu invence. 

St. JOHNNY 
& SOUTHERN TWO (CZ) 

Jihočeské trio, které se zaměřuje na různé hudební 
styly Ameriky 50. a 60. let, především na blues, rock 
& roll a rockabilly. Trio tvoří St. JOHNNY (Stehlík 
Jan) - kytara a zpěv, Milan Schmidt - basa a Jan 
Kubeš - bubny. Trio čerpá jak z arzenálu známých 
černošských bluesmanů (Muddy Waters, Jimmy 
Rogers, B.B. King, Freddie King, Robert Johnson), 
tak z repertoáru jejich bílých kolegů (Hollywood 
Fats, Paul Butterfi eld, S.R. Vaughan, Eric Clapton, 
Carl Perkins, Elvis Presley). 

STREMPEK BLUES BAND (SK)
Kapela vznikla začátkem roku 2005 před festi-

valem LIVIN’ BLUES, kde hrála ješte pod názvem 
„ORCHESTER VÁCLAVA HLBOKÉHO“. Do 
26.3. 2007 měla název „Strempek & Križan BLU-
ESBAND“. Hrají  něco, co se víceméně podobá blu-
es. V současné době sa věnují hlavně vlastní tvorbě 
zaměřené na blues, která je zpívaná ve slovenštině. 
Živě vystupovali převážně v Bratislavě ve Stoce (do-
kud ještě existovala), Hlavě 22 a Mejdanu. Na BLU-
ES SLOVAKIA 2006 v Prievidzi byli vyhlášeni Slo-
venskou bluesovou společností za objev roku 2006.

RETRO BLUES (CZ)
Za tímto názvem se skrývá Petr „Džetro“ Ritz-

ka, hráč na akustickou kytaru, resophonickou ky-
taru, zpěvák, skladatel a textař v jedné osobě.  Petr 
„Džetro“ Ritzka prošel rockovými, country a blu-
esovými kapelami, až na podzim 2005 dal dohro-
mady kapelu jednoho muže. Pochází z Hlučína 
(malé město na severu Moravy). Vlastní skladby 
zpívá v rodném jazyce a píše české texty na tra-
dicionály. Repertoár tvoří akustické blues. Rád 
spolupracuje i s jinými muzikanty, takže složení 
Retro blues se může měnit. V současné době je 
druhým členem Luboš „Bužma“ Khýr, hrající na 
foukací harmoniku, akustickou kytaru a resopho-
nickou kytaru, který do Retro blues přinesl vlastní 
skladby ve folkovém duchu. Základem však zů-
stává blues. Koncertní provedení Retro blues vy-

tváří spontánní atmosféru na pódiu i v publiku, 
a proto Vás srdečně zveme!

TERRAPLANE (PL)
Repertoár tvoří moderní interpretace předvá-

lečného blues a současných písní v podobném  
stylu. Pokud si myslíte, že je tato hudba pouze 
smutnými písněmi černošských dělníků bavlní-
kových plantáží jihu 20. - 30. let minulého století, 
budete překvapeni. Na scéně předvádí rozdílné 
druhy předválečného blues: kultivované a melo-
dické Piedmont blues, hrubé Delta blues, falešně 
sentimentální blues a varietní blues s vtipnými 
a drzými texty, které jsou i po těch letech poně-
kud odvážné. Akustická kytara se silnými coun-
try blues kořeny, hlasy inspirované bluesem, ale 
také jazzem a gospelem, stejně tak jako rytmicke 
paterny a jazzová sóla nejlepšího harmonikáře 
v Polsku dávají ve výsledku zajímavý a originální 
zvuk.

Kapela byla založena v roce 2003, následně 
byla pozvána téměř na všechny velké bluesové 
festivaly v Polsku. Hráli rovněž na Dobrofestu na 
Slovensku a na Bliuszo Naktys Festival v Litvě. 
V roce 2004 obsadili 4. místo jako „kapela roku“ 
v časopise „Twój Blues“.

STAŘÍ PSI (CZ) 
Bluesmani srdcem, rockeři projevem. Parta 

ostřílených muzikantů s bohatou zkušeností z na-
šich i zahraničních klubů, hrající moderní hard 
& heavy blues okořeněné dechovou sekcí hráčů 
zlínské fi lharmonie. 

Kapela se může pochlubit celou řadou spo-
lečných vystoupení se slavnými skupinami jako 
Yardbirds, Ken Hensley SBB s Paulem Vertigo, 
koncerty s Nazareth, Twin Dragons, Johnny Win-
terem a Ten Years Afrter. V únoru 2004 byl Čes-
kou televizí natočen čtyřicetiminutový koncert ze 
Staré pekárny, který byl potom odvysílán v dub-
nu. V listopadu kapela předskakovala společně 
s Hladíkovým Blue Eff ectem koncertu Ten Years 
Aft er v pražském Lucerna Music Baru

Po live CD zachycujícím vystoupení v br-
něnské Staré pekárně (2002) skupina připravuje 
materiál s vlastními skladbami pro album, které 
vyjde u labelu INDIES.
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Kapela vznikla v Brně v roce 2004 a je to se-

skupení muzikantů s dlouholetými zkušenostmi 
v různých brněnských  skupinách. Repertoár tvoří 
převážně převzaté skladby různých interpretů, při-
čemž snahou je vytvořit prostor pro dominantní 
ženský zpěv. Od svého vzniku hrají stále ve stejném 
složení: H. Křížová - Kristová - zpěv, Eda Žovinec 
- kytara, Zdeněk Odehnal - kytara, Ivan Lamser - 
basová kytara, zpěv, Pavel Kříž - bicí.

JOANNA PILARSKA 
AND NA DRODZE (PL)

Akustický blues band, který ve svých písních po-
užívá prvky country a folku. Repertoár kapely tvoří 
několik bluesových standardů společně s autorskou 
tvorbou. Každý v kapele je hudební individualitou 
v širším kontextu, než je jen akustické blues. Podí-
leli se na rockových, bluesových i písničkářských 
projektech. Různost jejich hudebních zkušeností je 
ispirací nejen pro inveci v bluesových standardech, 
ale i ve vlastní tvorbě.

Joanna Pilarska pochází z Poznaně, v polském 
bluesovém světě  je uznávaná i oceňovaná. V ča-
sopise Twój Blues obsadila 3. místo jako zpěvačka 
v Blues Top 2006. Ve stejném hlasování obsadila     
2. místo se svou kapelou Woman Blues Band. Arek 
Zawiliński hraje na akustickou kytaru, často použí-
vá ve své hře slide, hraje rovněž na banjo a kazoo.

Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 

Pátek 25. května v 19.00 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Schola od sv. Jana Křtitele v Šumperku, sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal * Motýli 

Šumperk, sbormistři: Helena Brožová ml., Tomáš Motýl * Musica Sacra Choir, Budapešť, Maďarsko, 
sbormistr: Tamás Rónaszéki * Coro s. Lucia di Magras - Trentino, Itálie, sbormistr: Fausto Ceschi

Sobota 26. května v 19.00 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie 
Schola od sv. Jana Křtitele v Šumperku, sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal * Ritornello, 

Capella Michaelis - Praha, umělecký vedoucí: Michael Pospíšil

Neděle 27. května v 9 hodin ve farním kostele Sv. Jana Křtitele
Slavnostní bohoslužba

Schola od sv. Jana Křtitele v Šumperku, Zpívající rybky, Nová Paka, Coro s. Lucia di Magras - 
Trentino, Itálie, Musica Sacra Choir, Budapešť, Maďarsko, Ritornello, Capella Michaelis - Praha

Na Drodze (na cestě) je akustická formace, kde je 
Arek výhradním autorem. Przemyslaw Cholody je 
jedním z nejrenomovanějších harmonikářů v Pol-
sku. Má i svou vlastní kapelu Cholody Blues Trio, 
která spolupracuje s nejlepšími polskými bluesma-
ny. Jeho specialitou je brilantní hra unisono s kyta-
rou. Roman Ziobro hraje na double a elektrickou 
basu a piano. Je zaměstnán jako muzikant v Národ-
ním divadle ve Varšavě, účastní se avantgardních 
projektů spojujících různé hudební styly. 

KOSTI (CZ)
Kapela existuje od roku 1996. Původní folkovou 

formaci dnes připomíná pouze název a původní 
texty Tomáše Zeleného. Změna obsazení a chuť 
hrát muziku tak, jak se jim líbí, kapelu posunulo 
k vlasnímu hudebnímu stylu -  folkovému šanso-
nu. Jejich písničky staví na bluesové, jazzové a fol-
krockové základy tak, aby vynikly texty popisující 
životní stavy a postoje. Touto tvorbou, kdy o váž-
ných věcech zpívají s ironií, a o veselých věcech 
zcela vážně, se odsoudili do nezařaditelného stylu, 
za který je sice kladně hodnotí, ale neumožňuje 
jim více se prezentovat před lidmi na soutěžních 
přehlídkách. Do soutěže Blues Aperitiv se kapela 
přihlásila již v minulém roce, ale bohužel z důvo-
du pracovního vytížení jednoho z členů kapely byli 
nuceni svou účast odřeknout. Během uplynulého 
roku kapela úspěšně soutěžila a uspěla v postupu 
na festival Zahrada.  
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Datum  Titul Skupina Čas Cena
Čt 31.5. Šťastné dny S2, VK, X 17.00 120 Kč
So 2.6. Čtyři pohádky s vlky za vrátky Divadlo loutek Ostrava    R+D, VK 15.00 60 Kč
St  6.6. Hello, Dolly - derniéra VK, X 19.30 100 Kč

Festival Divadlo v parku - letní scéna v Sadech 1. máje ve dnech 7. - 11.6. 
Čt 7.6. Obraz Div. studio mladých VK 21.00 50 Kč
Pá 8.6. Kat a blázen Klicperovo div. Hr. Králové VK 21.00 120 Kč
So 9.6. Když ty, tak já taky, miláčku Div. společnost Háta, Praha VK 21.00 150 Kč
Ne 10.6. Nebyla to pátá, byla to devátá Agentura Harlekýn, Praha VK 21.00 150 Kč
Po 11.6. Jo, není to jednoduché   Divadlo šumperk VK 21.00 100 Kč
So 16.6. Jo, není to jednoduché F, VK, X   19.30 120 Kč
So 23.6. Krakonoš a duch - pohádka, derniéra R+D, VK     15.00 50 Kč  
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 21, p. 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. 

V neděli 10. června bude letní scéna letošního Divadla v parku patřit italské komedii Nebyla to pátá, 
byla to devátá, v níž se šumperskému publiku představí Jana Švandová, Rudolf Hrušínský a Josef 
Carda.  Foto: archiv
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Neopakovatelnou atmosférou ožije v červnu šumperská letní scéna v Sadech 1. máje. Již počtr-
nácté zde totiž proběhne tradiční festival, známý mezi veřejností coby Divadlo v parku. Při 

této příležitosti se do města sjedou české profesionální divadelní soubory, a naplní tak myšlenku, 
jež stála u samého zrodu festivalu - dát souborům možnost setkat se úplně na závěr sezony na akci, 
při níž nejde o udělování cen, ale pouze o vzájemné poznání, výměnu zkušeností, přátelské setkání 
a samozřejmě pobavení diváka.

Pořadatelé Divadla v parku, místní Divadlo 
a Dům kultury, nabídnou veřejnosti pět večerů, 
během nichž by se rozhodně neměla nudit. Při 
sestavování dramaturgie letošního ročníku při-
tom stejně jako v minulých letech brali ohled na 
diváka a charakter letní scény, takže převažují 
odlehčené žánry, které potěší, pobaví a zapad-
nou do atmosféry místního parku. V případě 
nepříznivého počasí se jednotlivá vystoupení 
samozřejmě přesunou do divadelní budovy na 
Hlavní třídě.

Festival zahájí ve čtvrtek 7. června ve 21 ho-
din šumperské Divadelní studio mladých při 
místním divadle inscenací Obraz, o den pozdě-
ji, v pátek 8. června, si ve 21 hodin přijdou na 

své vyznavači her Voskovce, Wericha a Ježka - 
s jejich Katem a bláznem přijede do Šumperka 
Klicperovo divadlo z Hradce Králové a sobota 
9. června bude od deváté večerní patřit Camo-
lettiho komedii Když ty, tak já taky, miláčku! 
v podání pražské Divadelní společnosti Háta. 
V neděli 10. června obsadí letní scénu italská 
komedie Nebyla to pátá, byla to devátá, v níž 
své herecké umění představí například Jana 
Švandová či Rudolf Hrušínský. Poslední festiva-
lový den, v pondělí 11. června, se pak od deváté 
večerní představí na domácí půdě šumperský 
ansámbl, a to v komedii úspěšného současného 
autora Jeana - Clade Islerta Jo, není to jedno-
duché. -zk-

Program:

Čtvrtek 7. června ve 21 hodin v letním divadle
Divadelní studio mladých při Divadle Šumperk: Obraz
Komedii, která zaručeně pobaví, uvádí Divadelní studio mladých při Divadle Šumperk. 
 Vstupné 50 Kč

Pátek 8. června ve 21 hodin v letním divadle
Klicperovo divadlo Hradec Králové: Kat a blázen
Hudební komedie proslulé autorské dvojice Voskovec - Werich patří mezi jejich nejslavnější hry vů-
bec. Příběh blázna Melichara Mahulena a jeho kata Gaspara Radůza odehrávající se v imaginárním 
Mexiku je starý jako lidstvo samo, a proto stále aktuální. Představení plné legendárních písní Jaroslava 
Ježka režíroval Miroslav Ošatka.  Vstupné 120 Kč

Sobota 9. června ve 21 hodin v letním divadle
Divadelní společnost Háta, Praha: Když ty, tak já taky, miláčku! 
Hra plná zábavy, která šumí jako šampaňské. Opět se setkáme se zápletkami spisovatele Marca Ca-
molettiho, šumperským divákům dobře známého, se kterými se každý v manželství setkal. Tentokrát 
jde o znuděnou, dobře situovanou dvojici manželů, kteří si vzájemné soužití zpestří nevěrou. Režie 
Vladislav Beneš. Hrají: L. Zedníčková nebo I. Andělová, M. Vašinka nebo V. Beneš, M. Dvorská nebo 
L. Molínová, L. Benešová nebo O. Želenská, A. Gondíková nebo V. Jeníková nebo J. Zenáhlíková,          
P. Gelnar nebo M. Sobotka.  Vstupné 150 Kč
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Agentura Harlekýn, Praha: Nebyla to pátá, byla to devátá   
Italská komedie na téma manželského trojúhelníku. Italskému dramatikovi Aldu Nicolajovi se po-
dařilo objevit možnost vskutku originální, ba přímo senzační. Proto ne Beethovenova „Osudová“ 
symfonie, ale naopak poslední „Devátá“ s Ódou na radost. Režie: Jiří Menzel. Hrají: J. Švandová,                                 
R. Hrušínský, J. Carda.  Vstupné 150 Kč

Pondělí 11. června ve 21 hodin v letním divadle
Divadlo Šumperk: Jo, není to jednoduché…
Hru Jean-Claude Islerta uvede Divadlo Šumperk.  Vstupné 100 Kč

Když se na podzim roku 2000 po šestileté odmlce způsobené požárem otevírala zrekonstruova-
ná budova šumperského divadla, bylo dost těch, kteří nevěřili, že  přežije. Je to možná malý 

zázrak, ale opak je pravdou. Tato slova potvrzuje i stávající ředitel společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o. Oldřich Svozil, který svůj pracovní „život“ spojil s divadelníky právě v onom „osudném“ roce 
2000 a stál u zrodu nové éry místního stánku Th álie. Letos v červnu se však se šumperským divadlem 
rozloučí, po sedmiletém ředitelování totiž odchází do důchodu. Při této příležitosti požádala redakce 
Kulturního života Šumperka Oldřicha Svozila o rozhovor.

Kdy se vlastně zrodil Váš vztah k divadlu?
Můj vztah k divadlu má své kořeny v rodinné 

výchově. Od malička jsem do divadla chodil, vy-
studoval jsem humanitní obor a během profesního 
života se pak již v Šumperku často stýkal s „posled-
ním principálem“ Vladimírem Švabíkem. Vzhle-
dem k těmto vazbám mne tak ničivý požár divadla 
v roce 1994 velmi zasáhl a považoval jsem za čest, že 
jsem po jeho znovuobnovení mohl pomoci navázat 
na krásnou tradici místního stánku Th álie a podílet 
se na jeho chodu.

Když jste se před sedmi lety stal ředitelem společ-
nosti Divadlo Šumperk, s.r.o., tušil jste, co vše tato 
funkce obnáší? Do čeho vlastně jdete?

Představu jsem samozřejmě měl, neboť součás-
tí výběrového řízení bylo i předložení koncepce 
divadla. Brzy se však ukázalo, že zabezpečení pro-
vozu nové budovy nebude vůbec jednoduché, bylo 
třeba stanovit mantinely, v nichž se divadlo bude 
pohybovat. Navíc se v té době hodně diskutovalo 
i o samotné existenci stálého divadelního soubo-
ru a komplikované byly i vztahy s nájemci prostor 
v opraveném objektu. To vše vyústilo v roce 2001 
ve sloučení Divadla Šumperk, s.r.o. a příspěvkové or-
ganizace Severomoravské divadlo Šumperk v jednu 

společnost s ručením omezeným Divadlo Šumperk, 
jež funguje jako samostatný právnický subjekt. Na 
její činnost samozřejmě dohlíží Rada města jako 
valná hromada společnosti.

V té době však byl tento způsob transformace 
kritizován a dívalo se na něj s nedůvěrou.

Je pravda, že ze strany odborných divadelních 
kruhů jsme byli kritizováni. Dnes se však ukazuje, 
že transformace původní příspěvkové organizace 
města v obchodní společnost byla správným kro-
kem k udržení profesionálního divadla. Potvrzuje to 
i fakt, že podobnou cestou se později vydala i další 
divadla - jako příklad mohu uvést Most či Kladno.

Na transformaci navíc pohlíželi s velkou nedů-
věrou i samotní zaměstnanci divadla a členové di-
vadelního souboru. Právě herců se změna dotkla 
nejvíce, neboť přestali být zaměstnanci a společnost 
s nimi uzavřela smlouvy o zabezpečení uměleckého 
výkonu v oblasti kultury. 

Změnilo se rovněž vlastní fi nacování chodu di-
vadla a přišli jsme o dotaci z ministerstva kultury, 
protože na organizace fungující v režimu s.r.o. jsou 
uplatňována přísná ekonomická kritéria, kterým 
jsme nemohli při nejlepší vůli dostát. Pomocnou 
ruku nám tehdy naštěstí podal kromě šumperské 
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radnice také Olomoucký kraj a v současné době vše 
nasvědčuje tomu, že se nám podaří zajistit vícezdro-
jové fi nancování, neboť máme přislíbenou dotaci na 
činnost z ministerstva kultury.

Domnívám se, že vše, co jste zmínil, muselo lo-
gicky poznamenat i vzájemné vztahy mezi Vámi 
a herci.

Je logické, že mne členové hereckého souboru 
zpočátku přijímali s nedůvěrou, to poznávání bylo 
oboustranné a ani dnes není vše ideální. Myslím 
si ale, že k životu, a k tomu divadelnímu obzvlášť, 
patří konfrontace. A domnívám se, že již umělci po-
chopili nutnost transformace a že dnes mezi námi 
nejsou zásadní rozpory.

Zatím jsme mluvili spíše o té „odvrácené“ stra-
ně ředitelského života. Předpokládám ale, že jsou 
i chvíle a situace, které Vás potěšily a stále těší.

Asi nejlepší pocit mám z toho, že se v uplynu-
lých letech podařilo mírně zvýšit návštěvnost, která 
se pohybuje mezi sedmdesáti až pětasedmdesáti 
procenty. Toto číslo převyšuje celostátní průměr 
a závidí nám ho mnohá renomovanější divadla. 

Vzhledem k našim možnostem, kdy veškerý provoz 
zajišťuje minimum umělecko-technických a správ-
ních pracovníků a maximálně třináct herců, je to 
obdivuhodný výkon. Smekám před herci, kteří za 
sezonu odehrají průměrně sto sedmdesát předsta-
vení, a nejen před nimi, neboť považuji divadlo ve 
všech směrech za jednolitý kolektiv. Chtěl bych pro-
to všem za jejich práci poděkovat.

Kromě „suchých“ čísel mi samozřejmě dělá nej-
větší radost spokojený divák. Vavříny tak sklidil pře-
devším muzikál Edith a Marléne s vynikající Olgou 
Kaštickou a Bohdanou Pavlíkovou, který zabodoval 
jako divácky nejúspěšnější inscenace také na pres-
tižní přehlídce České divadlo v Praze. V následují-
cím ročníku pak zaujalo představení Kabaret v režii 
Davida Drábka. O kvalitě odehraných představení 
svědčí rovněž dvojnásobné udělení Ceny města 
v oblasti kultury našemu divadlu a individuálních 
cen Olze Kaštické a Bohdaně Pavlíkové.  

Do divadla samozřejmě „táhnou“ tituly. Z čeho 
vycházíte při tvorbě repertoáru?

Snad každé divadlo se potýká s otázkou, zda dělat 
představení na úkor umělecké kvality či diváckého 

Oldřichu Svozilovi, který svůj pracovní „život“ spojil s divadelníky před sedmi lety a který letos odchází 
do důchodu, dělá největší radost velice slušná návštěvnost místního divadla.              Foto: -zk-
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ký boom přitom zažívají muzikály a hudební před-
stavení. Dokladem je již zmíněná Edith a Marléne, 
rekord v počtu repríz pak dosáhla Noc na Karlštej-
ně, líbí se rovněž Hello Dolly, ale na druhé straně 
je zájem i o „vážnější“ představení. Domnívám se 
tedy, že až na drobné výjimky se nám daří sestavit 
repertoár tak, aby si vybral každý.

A která představení patří mezi Vaše nejoblíbe-
nější?

Je velice těžké vybrat jedno jediné. Mně osobně 
se kromě Našich furiantů, kteří zahajovali sezonu 
v opraveném divadle, nejvíce líbil Kabaret, z posled-
ní sezony pak Jitřní paní. Z klubových představe-
ní mě zaujal Kontrabas, který bohužel patří mezi 
nedoceněné, a mohl bych jmenovat i řadu dalších 
inscenací.

V této souvislosti mi nedá se nezeptat - nelákalo 
Vás někdy si v nějaké inscenaci zahrát? Pokud ano, 
jakou roli?

Musím prozradit, že to bylo mým tajným přáním, 
které však již zřejmě nezrealizuji. A pokud bych si 
mohl vybrat, pak by to byla role charakterního star-
šího muže se smyslem pro humor.

Zatím se bavíme o minulosti a současnosti šum-
perského divadla. Jak se ale díváte na jeho budouc-
nost. Myslíte si, že například i za deset či patnáct 
let může mít město svůj vlastní divadelní soubor?

V současných podmínkách funguje divadlo vel-
mi slušně a jeho provoz je stabilizovaný. Jsem tedy 
v tomto směru optimista a domnívám se, že šanci 
na přežití má velkou. Pro každé město naší velikosti 
je navíc stálá profesionální scéna i prestižní záleži-
tostí.

Co byste tedy popřál svému nástupci?
Nerad odděluji funkci ředitele a činnost ostat-

ních, neboť jde o společné soukolí. Nejen novému 
řediteli, ale celému divadlu proto přeji Zlomte vaz 
a dobrý vítr do plachet! Děkuji za rozhovor

 Zuzana Kvapilová

DRAMATURGICKÝ PLÁN DIVADLA 
PRO SEZONU 2007/2008

• Vladimír Čort - Josef Vítek: Měsíční pohádka
Premiéra: 8. září 2007

• Vladimír Čort: Pohádka o líných strašidlech
Premiéra: 11. září 2007

• Peter Shaff er: Amadeus
Premiéra: 15. září 2007

• Vladimír T. Gottwald: Hotel Modrá hvězda
Premiéra: 10. listopadu 2007

• Bohumil Hrabal - Vladimír Nývlt: Ostře sledované vlaky
Premiéra: 12. ledna 2008

• Večer francouzské komedie (2 jednoaktovky): Jean - Claude Danaud: 
Ach, ta něha našich dam, Roland Topor: Zima pod stolem
Premiéra: 1. března 2008

KLUBOVÁ  PŘEDSTAVENÍ
• Studiová scéna na Hrádku - Igor Bauersima: Norway, today

• Zrcadlový sál - Edvard Radzinský: KOBA
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MVLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň

 Sága moravských Přemyslovců
Putovní archeologicko - historická výstava 
mapující málo známé osudy Moravy v 11. až             
13. století. Výstava potrvá do 7. června.

 Věra Kovářová - KRASOHLED
Autorská výstava tvorby známé šumperské vý-
tvarnice bude zahájena vernisáží ve čtvrtek         
14. června v 17 hodin. Výstava potrvá do úterý 
28. srpna.

Hollarova galerie
 Foglar od Bobří řeky

Výstava o životě a díle spisovatele Jaroslava Fo-
glara ke 100. výročí narození je uskutečněna ve 
spolupráci s Dětským oddílem T. O. Kamarádi 
pod vedením Tomáše Lešingra a Sdružením 
přátel Jaroslava Foglara. Výstava potrvá do     
17. června.

 Řekni mi zrcadlo…. aneb hygiena a krášle-
ní v minulosti
Výstava ze sbírek VM v Šumperku, zámku Vel-
ké Losiny, Dětského muzea v Brně a Muzea 
Kroměřížska bude zahájena 26. června a potr-
vá do 31. srpna.

Rytířský sál
 Severní Morava - 50 let historie sborníku

Fotografi cká  výstava o padesátileté historii 
vlastivědného sborníku doplněná nejzajíma-
vějšími předměty z fondů muzeí v Šumperku, 
Jeseníku a Památkového ústavu v Olomouci 
a ukázkami tiskařských technologií tiskárny 
Trifox. Výstava potrvá do 24. června.

Stálá expozice VM v Šumperku
 Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Otevřena celoročně. 

Galerie Šumperska
 Současné výtvarné umění Šumperska

Výstava potrvá do konce srpna.

Předsálí přednáškového sálu
 Tomáš Gronych - obrazy

Výstava potrvá do 17. června.

Koncerty ve výstavní síni VM: 30.5. v 18 ho-
din - koncert ZUŠ, 31.5. v 18 hodin - koncert 
ZUŠ, 6.6. klavírní koncert Lukáše Vondráčka 
- Via Lucis, 12.6. - koncert ZUŠ, 13.6. módní 
přehlídka  - Dětský klíč, 20.6. - koncert MŠ.

Klášterní kostel
 Dagmar Koverdynská  - Dřevěné sochy 

Autorská výstava  bude zahájena vernisáží 21. 
června v 17 hodin. Výstava potrvá do 30. září.

Koncerty a akce v klášterním kostele: 1.6. 
předávání maturitních vysvědčení Střední 
odborná škola železniční, stavební a památ-
kové péče, 9.6. v 18 hod. ŠDS - koncert hostů 
z Opavy a Brandýsa nad Labem, 12.6. v 19 hod. 
- Klasika Viva - Šumperský dětský sbor, 30.6. 
- promoce absolventů Vysoké školy báňské 
v Ostravě.

Informace: tel. 583 214 070, 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 13.15 - 17 hod., otevírací doba 
Galerie: út - pá: 9 - 12 hodin, 12.30 - 17 hodin,  
so: 9 - 13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie 
uzavřena. 

Zábřeh
 Sic Transit Gloria Mundi

Autorská výstava obrazů Rostislava Berky po-
trvá do 2. června.

 Kovové plastiky ze sbírek uměleckého ko-
vářství na hradě Helfštýně
Výstava bude zahájena vernisáží 13. června 
v 17 hodin.
Výstava potrvá do 1. září.

Informace: tel. 583 413 646, e-mail: muzeum.
zabreh@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
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muzeum zavřeno.

Úsov
 Zámek a Lovecko-lesnické muzeum 
 Galerie Lubomíra Bartoše v Úsově 
 Úsov - kolébka lesnického školství

Nová expozice.
 Liška Bystrouška a rodný kraj

Výstava ilustrací ak. mal. Stanislava Lolka.

Informace: V červnu  je zámek přístupný od úterý do 
neděle v době od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Poslední 
vstup možný hodinu před koncem dopolední i odpo-
lední pracovní doby. 

Mohelnice
 Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
 Naši opeření zpěváčci

Výstava fotografi í Vlastimila Nedomy, doplněná 
zoologickou sbírkou VM v Šumperku, potrvá do 
6. června.

 Můj svět
Autorská výstava výtvarnice Dany Zimové - Čin-
čarové bude zahájena v sobotu 9. června vernisá-
ží v 15 hodin. Výstava potrvá do 30. září.

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
perk.cz, e-mail: muzeum.mohelnice@seznam.cz, 
celoročně: po - pá  8 - 12 hod., 13 - 16 hod. (1.5. 
- 30.9.), včetně soboty 9 - 12 hod.

Loštice
 Stálá expozice Adolfa Kašpara

Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik.los-
tice@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz. Duben 
- říjen: Po zavřeno, út - so 8.30 - 12 hod., 12.30 - 15.30 
hod.

Fotografi cká část výstavy Severní Morava - 50 let historie sborníku je doplněná zajímavými trojroz-
měrnými předměty z depozitářů šumperského muzea a ukázkami tiskařských technologií. K jubileu byl 
vydán 92. netradičně pojatý výtisk Severní Moravy, který připravila fi rma SCARON. Foto: J. Mašek
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ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA ZE SEVERNÍ MORAVY OČIMA DĚTÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č. 583 214 588, www. knihovnaspk.cz

MUZEUM ZVE NA BRYOLOGICKOU VYCHÁZKU 
NA KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

V sobotu 9. června se uskuteční botanická 
vycházka se zaměřením na mechorosty do 
Oblasti Králického Sněžníku. Sraz bude v 9.30 
hodin na parkovišti za rekreačním zařízením 
Vilemína v Dolní Moravě. Trasa vycházky po-
vede přes Tvarožné díry do pralesa Ve Strmém 

(Nad Strašidly),  potom podle únavy možnost 
přes Malý Sněžník až na Klepý a zpět do Dolní 
Moravy. Doprava individuální, konat se bude 
za každého počasí. Bližší informace: Magda 
Zmrhalová, Vlastivědné muzeum v Šumper-
ku.  -mz-

Vlastivědné muzeum v Šumperku srdečně zve na 
III. Muzejní noc

v pátek 8. června od 20 hodin
Zlatá šedesátá léta….aneb takoví jsme byli - komponovaná přehlídka dobového ošacení 

a tanečních vystoupení doplněná výstavou nejzajímavějších sbírkových předmětů ze 60. let 20. století. 
Ve 21.30 hodin - komentované prohlídky stálé expozice, znalostní kvíz, ukázky řemesel.

Připomenout dětem zapomenutá řemesla ze 
severní Moravy se rozhodly šumperské Vlasti-
vědné muzeum, místní Městská knihovna a Státní 
okresní archiv Šumperk. Stejnojmennou soutěž, 
jež měla výtvarnou a literární část, vyhlásily u pří-
ležitosti 50. výročí vzniku vlastivědného sborníku 
Severní Morava. 

Inspiraci pro literární a výtvarná díla mohly 
děti najít ve stálé expozici Vlastivědného muzea 
v Šumperku, v časopise Severní Morava, který byl 

v muzeu pro děti připraven, v obecních kronikách 
uložených ve Státním okresním archivu a u pa-
mětníků v obci a v okolí. Slavnostní vyhlášení 
výsledků a prezentace vítězných prací na výsta-
vě k výročí vzniku tohoto sborníku proběhne ve 
čtvrtek 14. června v 16 hodin v Rytířském sále 
Vlastivědného muzea v Šumperku. Vybrané prá-
ce ze všech kategorií budou vystaveny ve Vlasti-
vědném muzeu v Šumperku a budou publikovány 
na internetových stránkách pořadatelů.   -zk-
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A KNIHOVNA LÁKÁ NA CESTU DO MINULOSTI
Již osmý ročník akce nazvané Cesta do minu-

losti připravila na čtvrtek 22. června šumperská 
Městská knihovna. Akce, která nabídne poznání 
historie Šumperka, je určena dětem v doprovodu 
pedagogů, ale také zájemcům z řad veřejnosti.

Jednotlivé procházky místy, jimiž „často cho-
díme a mnoho o nich nevíme“, odstartují mezi 
osmou a půl jedenáctou dopoledne v zahradě 
knihovny na ulici 17. listopadu. Účastníci ob-
drží na startu mapku a úkolový list s popisem 

cesty, na níž je budou očekávat průvodci z řad 
studentů SOŠ. V cíli pak obdrží každý účastník 
pohlednici. Vstupné na osobu je deset korun. 
Organizátoři připravili navíc i následující do-
provodné akce: výstava prací čtenářů dětského 
oddělení knihovny; prezentace a prodej výrob-
ků a drobných dárků, které vyrobili handicapo-
vaní občané z chráněných dílen a centra Oáza 
- charita Zábřeh. Bližší informace lze získat na 
tel.č. 583 214 588. -red-

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6, zve na výstavu
NEPÁL

Výstava fotografi í Karla Kocůrka
od 5. června do 31. července v čase otevírací doby knihovny

ANEŽKA KOVALOVÁ PŘEDSTAVILA SVÉ PRÁCE V NYSE

Grafi ka i rysunek Anežky Kovalovej - stejno-
jmenná výstava sobotínské výtvarnice Anežky 
Kovalové byla zahájena 10. května v čítárně měst-
ské knihovny v Nyse. Práce této autorky v Nyse 
není neznámá; zdejší knihovna má ve svých fon-
dech mimo jiné Severomoravské pověsti a zkazky 
od Bohuslava Indry, které Anežka Kovalová ilu-
strovala a které si půjčují například studenti zdejší 
katedry bohemistiky. Jedna ze souboru ilustrací, 
které nysská knihovna získala v roce 2002 v dob-
ročinné dražbě ve prospěch odstranění následků 
povodní, byla publikována v souboru reprodukcí, 
vydávaném knihovnou na podporu své činnosti 

pod názvem Cegielki… Paní Anežku Kovalovou 
proto v Nyse uvítali jako dobrou známou. 

Výstava je výsledkem snahy spolupracujících 
knihoven představit autory regionu, se kterými 
se mohou čtenáři knihoven seznámit např. pro-
střednictvím publikací, které si obě knihovny 
vyměňují. V posledních letech knihovna v Nyse 
představila výtvarné práce Petra Válka, fotogra-
fi e Ivo Netopila a Josefa Pavlíčka. V šumperské 
knihovně naopak vystavovali fotograf Kazimierz 
Staszkow, autor řady publikací, z nichž se někte-
ré nachází i ve fondu šumperské knihovny, nebo 
mladá výtvarnice Anna Zych. -zd-

Městská knihovna Šumperk a občanské sdružení Obnova kulturního dědictví 
v údolí Desné zvou na ukončení výstavy 

PODESNÍ
Dražba výtvarných děl ve prospěch obnovení kaple Nanebevzetí Panny Marie v  Pekařově 

čtvrtek 31. května v 17 hodin v knihovně na ul. 17. listopadu 6
Dražit se budou díla autorů Anežky a Miroslava Kovalových, Věry Kovářové, Jindřicha Štreita 
a Petra Válka. Zájemci o účast v dražbě mohou sdělit své nabídky prostřednictvím internetové 

prezentace na adrese www.hnihovnaspk.cy/podesni, kde také najdou podmínky dražby 
a další informace. 
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Úterý 29. května od 15 hodin v dílně DDM
Modelářství pro kluky - dobrá rada  Vstup volný
   
Úterý 29. května od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Makačka pro muže
Tradiční fl orbalová hodinovka v tělocvičně 
SOUŽ.  Vstup volný

Středa 30. května od 15.30 hodin v klubovně 
DDM
Pálí vám to?
Hádanky a křížovky pro děti.  Vstup volný

Pátek 1. června od 19 do 23 hodin na náměstí 
Míru
Šumperské slavnosti    Vstup volný

Sobota 2. června od 9 do 17 hodin v Sadech                
1. máje
Šumperské slavnosti 
Školička starých řemesel, vystoupení tanečních 
kroužků Tornádo a břišních tanců.   Vstup volný
  
Sobota 2. června od 9 do 14 hodin v keramické díl-
ně DDM 
Keramika pro každého Vstupné 30 Kč

Pondělí 4. června od 14 hodin v učebně DDM
Internet pro děti - od 8 let Vstup volný
 
Středa 6. června od 17 do 20 hodin v ateliéru 
DDM  
Základy uměleckých řemesel   
Batikujeme sarongy - velké šátky  zdobené bati-
kou.  Vstupné 30 Kč

Středa 6. června v 15.30 hodin v klubovně DDM
Jak ti to pálí 
Hádanky a křížovky pro děti.  Vstup volný

Sobota 9. června
Klub Uzlík  
Průzkum jeskyně Podkova pořádaný ČKT. Infor-
mace R. Večeřová, tel. č. 583 215 395.   
  
Sobota 9. června v 16 hodin ve Vlastivědném mu-
zeu  
Muzejní noc - ukázka starých řemesel
Viz.: www.muzeum-sumperk.cz.  

Pondělí 11. června ve 14 hodin v učebně DDM
Internet pro děti - od 8 let  Vstup volný

Středa 13. června v 15.30 hodin v klubovně DDM
Hlavolamy
Pro děti od 7 let.  Vstup volný

Středa 13. června od 17 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel 
Koše z pedigu - základy košíkářství. 
 Vstupné 30 Kč

Sobota 16. a neděle 17. června na Pražském vý-
stavišti 
Účast dětí výtvarných kroužků na Pražském 
quadrienále scénografi e
   
Bližší informace: DDM U radnice, nám. Míru 20, 
Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.sum-
perk@seznam.cz, www.mddm.adam.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE

Pravoslavná církevní obec v Šumperku srdečně zve na

Koncert komorní hudby

ve středu 20. června v 18.30 hodin v Chrámu Svatého Ducha na ul. K.H. Máchy 10

Účinkují: houslový virtuos Jaroslav Trdla a jeho žákyně Petra Babničová a Ivana Brázdová
Program: J.B. Foerter, J.Kř. Vaňhal, G. Wichtl, J. Laburda a další

� �
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Čtvrtek 31. května od 15 hodin ve Vile Doris
Otevřený klub deskových her
Informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 214, 
731 186 059, sula@doris.cz.   Klubový příspěvek 5 Kč

Pátek 1. června od 10 do 12 a od 14 do 18 hodin 
na „Komíně“
Dětský kloboukový den
Hry, atrakce, soutěže, tombola, soutěž o nejatrak-
tivnější pokrývku hlavy, vstupné 20 Kč v klobou-
ku, informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.

Úterý 5. června od 16 do 17.30 hodin  v MC na 
„Komíně“
Škapulíř - Červnové pranostiky a tradice
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.

Úterý 5. června v 16 hodin ve Vile Doris - Galerie 
na schodech
Vernisáž výstavy kreseb dětí ze třídy Aleše 
Kauera
Výstava potrvá do 30.6., otevřeno pondělí - pátek 
od 8 do 17 hodin, informace Renata Čechová, tel.
č. 583 214 213, 731 610 033, cechova@doris.cz.

Středa 6. června od 15 do 18 hodin v MC na „Ko-
míně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.

Středa 6. června v 18.30 hodin ve Vlastivědném 
muzeu Šumperk
Via Lucis: 
„Koncert klavíristy Lukáše Vondráčka a vio-
loncellisty Petra Špačka“
Rezervace vstupenek u Petra Konupčíka, tel.č. 

583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
 Vstupné 70 Kč, děti, mládež a senioři 40 Kč

Čtvrtek 7. června od 15 do 18 hodin v MC na „Ko-
míně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.

Úterý 12. června od 15 do 18 hodin v MC 
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.

Středa 13. června od 15 do 18 hodin v MC na „Ko-
míně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.

Středa 20. června od 15 do 18 hodin v MC na „Ko-
míně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.

Čtvrtek 21. června od 15 do 18 hodin v MC na 
„Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC
17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín 
- Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 
583 283 481 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD 
+ Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 
(Ateliér), e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

Nápad - slovo - kresba = LEPORELOROST...
Motto: „Sejít se jedinkrát jako Luna s Měsícem, jako vzácná souhra poezie s životem...“

Co?! Vernisáž výstavy poetických textů a výtvarných prací dětí ze třídy Aleše Kauera
Kdy?! V úterý 5. června v 16 hodin Kde?! Ve Vile Doris 

...srdečné pozvání Všem do GALERIE NA SCHODECH Vily Doris!
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Klavírní recitál Lukáše Vondráčka, 
sólisty Filharmonie Hradec Králové

středa 6. června v 18.30 hodin ve výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku
Jako host vystoupí Petr Špaček (violoncello), student Pražské konzervatoře. 

Průvodní slovo Mgr. Libuše Vondráčková.
Program koncertu: Bach - Bussoni - Ciaccona d moll; A. Dvořák - Koncert pro cello h moll, 3. věta 
Allegro moderato; J. Suk - 2 Idylky op.7; Zoltán Kodály - Sonáta pro cello sólo, 3. věta Allegro molto 

vivace; F. Liszt - Transcendentální etuda Harmonie večera; S. Rachmaninov - Preludia (výběr); 
Pablo Sarasate - Cikánské melodie pro cello a klavír

Lukáš Vondráček se před jedenadvaceti lety narodil v Opavě. Na klavír začal hrát již ve dvou letech 
pod vedením svých rodičů - též profesionálních klavíristů. Na veřejnosti vystupuje od čtyř let a dnes 

má na svém kontě více než sedm set padesát koncertů ve více než jedenadvaceti zemích světa.
Studoval na univerzitě v Katowicích v Polsku, ve Vídni a také na Ostravské univerzitě u prof. Rudolfa 
Bernatíka. Byl rovněž přijat na Královskou akademii v Londýně a na Curtisův institut ve Philadelphii, 

USA. Byl  soukromým žákem Vladimira Ashkenazyho.
V roce 2002 debutoval na Pražském jaru s Českou fi lharmonií a Vladimirem Ashkenazym, s níž 

pravidelně vystupuje doma i v zahraničí. Spolupracoval také s jinými známými orchestry, např. NHK 
- Tokio, Philharmonia orchestra London, Deutches symphonie orchester Berlin,  Wiener Symphoniker, 

Petrohradští fi lharmonikové, BBC Philharmonic orchestra a podobně. V USA, kde vystupoval už od 
deseti let, si zahrál například ve slavné newyorské Carnegie Hall a na jiných významných pódiích, 
např. Concertgebouw Amsterdam, Santory Hall - Tokio, Concert Hall Berlin a Vídeň, Auditorio 

national Madrid, Royal Festival Hall Londýn…
První CD vydal v jedenácti letech, čtvrté před dvěma roky ve spolupráci s japonskou nahrávací fi rmou 

Octavia records. Na repertoáru má již 27 koncertů s orchestrem, nejznámější Beethovenovy sonáty, 
tvorbu českých autorů (Suk, Janáček, Dvořák), 

Lisztovy transcendentální etudy,  Chopina, Schumanna, Rachmaninova a podobně.
V sezoně 2005/06 vystupoval s Královskou fi lharmonií Liverpool, Maltským národním orchestrem, 
Českou fi lharmonií a na několika evropských festivalech. Je sólistou Filharmonie Hradec Králové. 

V roce 2007 vystoupí mimo jiné v USA, Brazílii a Austrálii.
Devatenáctiletý Petr Špaček pochází z muzikantské rodiny. Violoncellu se začal věnovat ve svých šesti 

letech. Kromě několika významných ocenění na různých soutěžích, jako např. Prague Junior Note, 
Soutěž konzervatoří a jiné, Petr účinkoval na mnoha významných koncertech jak u nás, tak v zahraničí 

v Německu, Holandsku, Dánsku, Itálii, Velké Británii a podobně. Jako sólista vystupoval s MKO. 
V létě 2006 obdržel stipendium na mistrovské kurzy IMAP, kde studoval s Rafaelem Walfi shem 

a Miroslavem Petrášem. Téhož roku byl přijat do jednoho z nejprestižnějších orchestrů Eurepean 
Union Youth Orchestra, pod taktovkou Vladimíra

Ashkenazyho. Je také zakládajícím členem smyčcového Starling kvarteta. 
Nyní studuje ve třídě prof. Vladana Kočího na Pražské konzervatoři.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Šumperské setkání sponzorují: DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Irea, a.r.o., Petr Waniek, rozvoz 
květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké práce, Olšanské papírny a.s. - Ruční papírna 

Velké Losiny, Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, 
TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou.
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E SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Úterý 29. května od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 31. května ve 14 hodin      
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

Úterý 12. června od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 14. června ve 14 hodin  
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.   Vstupné 35 Kč

Úterý 26. června od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 28. června ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr Vstupné 35 Kč

Každé pondělí od 9.30 do 17.15 hodin v herně

Mateřské centrum
Lektorky: p. Vykydalová (9.30 - 11 hod.), p. Smo-
rojová (15 - 17.15 hod.).  Vstupné 15 Kč

Každé úterý od 9.30 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Potěšilová (9.30 - 11.30 hod.). 
 Vstupné 15 Kč

Každý čtvrtek a pátek od 9 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Vykydalová (9.30 - 11 hod.). 
Cvičeníčko.                        Vstupné 15 Kč
 
Úterý a středa od 16.45 hodin na krytém bazénu 
v Zábřeze
Plavání batolat
Přesná data podle počtu zájemců sdělí p. Smoro-
jová, tel.č. 732 561 061.  Vstupné 80 Kč

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 
583 211 766.

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE

Pátek 25. května ve 20.30 hodin
Sioux!
Elektrický májový večer pro mladší i pokročilé.  Vstupné 80 Kč

Sobota 15. června
JAM SASSION/ BLUES APERITIV VIII
Vybrané kapely: Blues Angels (CZ), Booger Blues Band (CZ), St. Johnny And Southern Two (CZ), 
Strempek Blues Band (SK), Retro Blues (CZ), Terraplane (PL), Staří psi (CZ), Bloosers (CZ), Joanna 
Pilarska And Na drodze (PL), Kosti(CZ). 

Pátek 22. června ve 20 hodin 
POPKLOPEC    Vstupné 60 Kč

Sobota 23. června ve 20.30 hodin 
Akimbo    Vstupné 40 Kč
  
Čtvrtek 28. června ve 20 hodin
Flower Power   Vstupné 50 Kč
Bližší informace: Hlavní třída 10, Šumperk, www. musicmachine.cz. Předprodej vstupenek: Po - So od 
14 do 19 hod. na klubovém baru. 
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PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI SVĚTA
Úterý 29., středa 30., čtvrtek 31. května, pátek 1., sobota 2., neděle 3., pondělí 4., úterý 5. a středa 6. června 
v 17.00 a ve 20.15 hodin, čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9. a neděle 10. června jen v 17.00 hodin
USA, 2007, 170 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Přátelé Jacka Sparrowa, který skončil posledně ve smrdutých útrobách  Krakena na dně moře, se při pokusu 
o jeho záchranu dostanou až na samotný konec světa… V hlavních rolích opět Johny Depp, Keira Knightly-
ová a Orlando Bloom. Režie Gore Verbinski.  Vstupné 80 Kč

PAST NA ŽRALOKA Hrajeme pro děti
Pátek 1. června  jen v 15.00 hodin      
USA, Korea, 2006, 77 minut, animovaná pohádka v českém znění
Malého rybího kluka čeká na korálovém útesu spousta překvapení, dobrodružství a také první láska… Na 
Den dětí Vás srdečně zve do kina fi rma SHM, s.r.o., Šumperk.  Vstup zdarma

MAHARAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU
Sobota 2. a neděle 3. června jen v 15.00 hodin
ČR, 107 minut, rodinný fi lm
Barbora Seidlová, Bořivoj Navrátil a Maroš Kramár na stopě nejcennějšího z pokladů Rudolfa II. Dobro-
družný fi lm pro celou rodinu oživující mytologii Prahy včetně legendy o Golemovi.   Vstupné 60 Kč

KINO OKO

Jack Sparrow a jeho přátelé pozvou diváky šumperského kina Oko na konec světa na přelomu května a června.
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Čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9. a neděle 10. června jen ve 20.00 hodin, pondělí 11., úterý 12. a středa 13. června 
jen v 18.15 hodin
ČR, 2007, 97 minut, od 12 let
I když se tento příběh odehraje během jediného dne, v hlavě vám utkví na celý rok… Pětačtyřicetiletá 
Julie, která neví, co přesně je v jejím životě špatně, se rozhodne koupit piano a v putování Prahou za jeho 
získáním prožije den, který změní její život… V hlavní roli křehkého, tragikomického příběhu režisérky 
Alice Nellis strhující Iva Bittová. Dále hrají Karel Roden, Martha Issová, Anna Šišková, Sabina Remundo-
vá a další.  Vstupné 75 Kč

SUNSHINE
Pondělí 11. a úterý 12. června jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2007, 107 minut, širokoúhlý, titulky
Slunce umírá  a poslední šancí na záchranu lidstva je vesmírná loď s osmičlennou posádkou 
vezoucí zařízení, které by mohlo naší planetě vdechnout nový život.. Velkolepá vesmírná sci-fi 
od režiséra Trainspotingu Dannyho Boyla je uhrančivou kombinací napínavé sci-fi a vesmírné 
meditace.   Vstupné 75 Kč

SHERRYBABY   Artvečer  
Středa 13. června jen ve 20.00 hodin
USA, 2005, 92 minuty, od 12 let, titulky
Chce začít znovu od začátku - ale začátek je jen jeden… Příběh ženy, která se po návratu z vězení snaží dát do 
pořádku svůj život, vypráví o lidských selháních a úporné snaze přes všechny omyly a těžkosti v životě obstát. 
Film získal na  MFF Karlovy Vary 2006 Křišťálový glóbus a Cenu za nejlepší ženský herecký výkon pro Megii 
Gyllenhaalovou.  Vstupné 65 Kč

Sledujte, prosím, pozorně začátky představení!!
SHREK TŘETÍ
Čtvrtek 14. a pátek 15. června v 17.00 a v 19.00 hodin, sobota 16. a neděle 17. června v 15.00, 
17.00 a v 19.00 hodin, pondělí 18., úterý 19. a středa 20. června v 17.00 a v 19.00 hodin, čtvrtek 
21. a pátek 22. června jen v 18.00 hodin, sobota 23. a neděle 24. června v 16.00 a v 18.00 hodin
USA, 2007, 93 minuty, rodinná animovaná komedie v českém znění
Jestli dobrácký zlobr Shrek něčím být opravdu, ale opravdu nechtěl, pak králem… A tak se snaží 
pomocí svých kamarádů Osla a Kocoura získat pro trůn někoho jiného. Co na to ale princezna 
Fiona? Třetí pokračování nejúspěšnějšího animovaného filmu všech dob.  
 Vstupné 75 Kč
V neděli 17. června v 15.00 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nejméně tří-
člennou rodinu je 55 Kč na osobu. Za finanční dar na toto představení děkujeme firmě SHM, 
s.r.o., Šumperk.

BAREVNÝ ZÁVOJ (Th e Painted Veil)
Čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23.a neděle 24. června jen ve 20.00 hodin, pondělí 25., úterý 26. a středa                   
27. června jen v 18.30 hodin
USA, Čína, 2006, 125 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Naomi Wattsová a Edward Norton v epické dobové romanci, odehrávající se v  koloniální Číně, o arogan-
ci západu a manželském znovuzrození. Mladí angličtí novomanželé, kteří uzavřeli sňatek z rozumu, se ve            
20. letech minulého století ocitají v odlehlé čínské vesnici, kde se šíří epidemie cholery… Exotická výprava, 
nádherná hudba a skvělé herecké výkony!  Vstupné 75 Kč
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ŽELVY NINJA (TMNT)
Pondělí 25., úterý 26. a středa 27. června jen v 17.00 hodin
USA, Hongkong, 2007, 87 minut, mládeži přístupný, animovaný, titulky
Čtyřlístek želvích hrdinů se vrací, aby nyní již v digitální podobě znovu zachránil New York.  
 Vstupné 65 Kč

HORY MAJÍ OČI 2 (Th e Hills Have Eyes II)
Pondělí 25., úterý 26. a středa 27. června jen ve 20.45 hodin 
USA, 2007, 90 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Parta mariňáků je znásilňována, mučena a porcována zmutovanými horníky… Horor.  Vstupné 75 Kč

PRÁZDNINY PANA BEANA (Mr. Bean´s Holiday)
Čtvrtek 28., pátek 29., sobota 30. června, neděle 1., pondělí 2. a úterý 3. července jen v 16.45 hodin
Velká Británie, 2007, 90 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Rowan Atkinson vyráží na dovolenou do jižní Francie, kde právě probíhá filmový festival v Can-
nes…  Vstupné 70 Kč

TERKEL MÁ PROBLÉM  (Terkel I Knibe)
Čtvrtek 28. a pátek 29. června jen v 18.30 hodin
Dánsko, 2004, 75 minut, od 15 let, české znění
Terkel nepatří ve škole k oblíbeným, ale ať dělá cokoli, situace se jenom horší… Dánská animovaná 

Třetí pokračování nejúspěšnějšího animovaného fi lmu všech dob - rodinné animované komedie Shrek 
bude hrát kino Oko rovných jedenáct dnů. V neděli 17. června v 15.00 hodin kino Oko nabízí rodinnou 
slevu: Vstupné pro nejméně tříčlennou rodinu je 55 Kč na osobu.
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komedie v českém znění ve stylu South Parku.  Vstupné 65 Kč

ROMING
Čtvrtek 28. a pátek 29. června jen ve 20.00 hodin, sobota 30. června, neděle 1. července, pondělí 2., úterý 3. 
a středa 4. července v 18.30 a ve 20.30 hodin
ČR, Rumunsko, SR, 2007, 105 minut, mládeži přístupný
Nová česká komedie od režiséra Účastníků zájezdu Jiřího Vejdělka je komickou prázdninovou road movie, 
která je nabitá bezstarostnou romskou poezií a láskou k volnosti. Vypráví o jedné svérázné cestě otce a syna 
za nevěstou… V hlavních rolích podávají charismatické výkony Marián Labuda, Bolek Polívka a Vítězslav 
Holub.  Vstupné 80 Kč

Připravujeme na červenec: 
Pravidla lži, Smrtonosná past 4, Piráti z Karibiku - Na konci světa, Shrek Třetí, Spider - Man 3, Odstřelovač, 
Edith Piaf, Vratné lahve, Harry Potter -  Fénixův řád, Hostel 2, Jednotka příliš rychlého nasazení, Goyovy 
přízraky
 
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový 
vjem, samostatný basový kanál 1000 W. Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek:  Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před začátkem 
prvního představení - u pokladny v Kině Oko Šumperk. Program kina Oko též na www.kinosumperk.cz. 

Kino Oko vám nově nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapoziti-
vů i projekci reklamních videoklipů. Zprostředkujeme vám výrobu diapozitivů i klipů. Větší obraz, 
vyšší kvalita a dobré ozvučení! Cena za projekci diapozitivů je 1500 Kč na měsíc, cena za projekci 

videoklipu 2000 Kč na měsíc. Po třech měsících je možné dohodnout slevu. 
Bližší informace na telefonu 583 212 000.

Nová česká komedie Roming je na programu kina Oko od 28. června. 
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