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KE KRESBĚ NA OBÁLCE
Kresba zachycuje část kostela sv. Barbory, jejíž 

výstavba souvisí s někdejším hřbitovem, který byl 
v dnešních Jiráskových sadech založen v roce 1606. 
Jednalo se o pohřebiště pro luteránské obyvatele 
města, které pak v roce 1624 získali katolíci žijící na 
předměstí. Již tehdy předměstští obyvatelé pociťovali 
potřebu vlastního svatostánku, válečné události však 
jeho výstavbě nepřály. V roce 1654 odkázal na tyto 
účely nějaké peníze bývalý městský rychtář Mathias 
Barel. Jednalo se o částku, kterou zapůjčil tehdejšímu 
majiteli krenišovského dvora Vilémovi Borovskému 
z Borova. Dlužnou částku poté získal tehdejší šum-
perský děkan. Přihlásili se však o ni také dědicové 
Mathiase Barela a podle všeho ji nakonec po dlouhých 
tahanicích získali - výsledek ovšem není znám (sku-
tečnost, že se portrét Barela neobjevuje na nástropní 
výmalbě, na rozdíl od skutečného donátora Dressera, 
nepřímo dokazuje, že jeho peníze na stavbu použity 
skutečně nebyly). O deset let později, v roce 1664, za-
ložil novou nadaci na stavbu kostela měšťan Tobias 
Sigmund Dresser. Peníze však zjevně nestačily, takže 
se zahájení stavby protáhlo o téměř sto let.

Základní kámen byl položen 3. června 1753 a již 
19. listopadu téhož roku osadil šumperský tesařský 
mistr Franz Axmann na věžičku makovici. Autorem 
plánů byl patrně  šumperský zednický mistr Anton 
Scholz. Dva roky poté (1755) vyzdobil uničovský 
malíř Ignác Oderlický interiér kostela nástropními 
malbami. Vedle biblických motivů použil k zobrazení 
i událost, která se vztahuje k morové epidemii, jež za-
sáhla Šumperk a Temenici v letech 1714 - 1715. Pod 
vedutu Šumperka umístil pět postav (mělo by se jed-
nat o rodinu temenického sedláka Weyhöniga), které 
leží na slamnících a poslední pomazání jim s pomocí 
malého ministranta udílí šumperský děkan Paul Dit-
trich. Děkan se stal jednou ze 185 obětí moru v Šum-
perku a podle tradice měl zemřít těsně po zobrazeném 
úkonu jen několik desítek metrů od Weyhönigova 
statku, u křižovatky na Hrabenov (na místě stával 
ještě v 60. letech 20. století dřevěný kříž). 

Přes svou jednoduchou barokní podobu (nebo snad 
právě proto) patří kostelík k nejmalebnějším šumper-
ským památkám a není divu, že se často stává oblíbe-
ným námětem pro výtvarníky.   -ách-
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Historických událostí z července, zakončených nulou nebo pětkou, jsem nalezl jen několik a navíc 
vesměs méně důležitých. Je ovšem možné, že se staly věci znamenité 

a důležité a my se o nich již nikdy nedozvíme. Máme ovšem také několik údajů, 
které se vztahují k daným letům, ale bez bližšího časového určení. 

Tak například před 660 lety (1347) udělil tehdejší zástavní držitel města Čeněk z Lipé významná 
privilegia šumperským ševcům a koželuhům a  pět let poté, to znamená před 655 lety (1352), 

se vrátil Šumperk do přímé držby tehdy vládnoucí dynastie Lucemburků. Později byl opět zasta-
vován předním šlechtickým rodům, dostal se do přímého vlastnictví Žerotínů, aby se v roce 1562 

vykoupil zpět ke královské komoře.
 

Před 645 lety
23. července 1562 císař Ferdinand I. přikázal podkomořímu markrabství moravského, aby byl  

nápomocen radou a pomocí Šumperským v jejich sporu s Janem ze Žerotína na Losinách. Jan ze 
Žerotína sice prodal 20. dubna 1562 svůj díl města měšťanům a Šumperk se stal 23. dubna 1562 

opět královským městem, ale různé spory, zejména o hranice, se táhly mezi oběma stranami ještě 
řadu desetiletí. Nicméně tradiční Žerotínova arogance byla eliminována královskou komorou, 

potažmo přímými zásahy císaře, takže si šumperští měšťané mohli leckdy „foukat“. Někdy až moc.
 

Před 410 lety
11. července 1597 přikázal císař Rudolf II. podkomořímu markrabství moravského, aby přinutil 

šumperské měšťany propustit z vězení Jiříka Bihnera „řečníkáře“ (tzn. advokáta) a vrátit mu 
věci, které mu sebrali. Čím advokát Šumperské popudil, by nám prozradily dochované písemnosti 
královské komory. Jde spíše o princip chování měšťanů, kteří občas neznali míru a dokonce, jako 

v tomto případu, nerespektovali předchozí přímé císařovy příkazy.
 

Před 80 lety
3. července 1927 se konalo slavnostní svěcení praporů spolku vojenských veteránů a křesťanského 

tělocvičného spolku 
14. července 1927 zapálil blesk dům čp. 238 v tehdejší  Lessingově ulici, dnešní ulici Langerově. 

Dnes již neexistující objekt stával v horní části parkoviště.
 

Před 50 lety
1. července 1957 získaly Československé státní dráhy do trvalé správy objekt bývalého žerotínské-

ho zámku. ČSD v něm zřídila Železniční školu. 

Před 45 lety
V červenci 1962 byla v prostoru mezi ulicemi Jesenickou a Příčnou dokončena 

stavba šumperské panelárny.

Před 10 lety
Červencová povodeň na počátku července 1997 zasáhla především jihovýchodní část města. 

Povodňová vlna kulminovala 7. a 8. července, poté pomalu začala ustupovat. Postiženo bylo 248 
objektů a další škody byly na místních komunikacích, státních cestách, železnici, mostech, energe-

tických zařízeních a podobně Škody byly odhadnuty na 17 milionů korun. 
-ách-

STALO SE V ČERVENCI
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Nová lákadla připravila letos pro turisty a návštěvníky města šumperská radnice. Kromě již osvěd-
čených procházek historickým jádrem Šumperka a vyhlídky z radniční věže se mohou zájemci od 

začátku června do konce září seznámit rovněž se smutnou historií čarodějnických procesů a také s nejzají-
mavějšími stavbami, jež daly městu přídomek „Malá Vídeň“. 

MĚSTO LÁKÁ NA HISTORII I ROZHLEDY Z VĚŽE

„Šumperk je díky své poloze cílem především 
těch lidí, kteří v létě směřují do Jeseníků za odpo-
činkem a turistikou. Zastavují se tu i návštěvníci 
lázní nebo ti, kteří putují za poznáním či kulturou,“ 
říká šumperská koordinátorka cestovního ruchu 
Lenka Tkadlecová. Radnice se proto podle ní již 
před šesti lety rozhodla využít zajímavostí a pamá-
tek, jež se v centru města nacházejí. Výstupy na věž 
radnice s dalekohledem a prohlídky historického 
jádra s odborným vý-
kladem se tak staly 
tradiční turistickou 
atrakcí. Od letošního  
3. června se navíc cizinci 
i „domácí“ mohou vydat 
do míst „Kde žily čaro-
dějnice“ nebo se projít 
po „Malé Vídni“.

„Nové okruhy 
seznamují zájemce 
jednak se smutnou 
historií čarodějnic-
kých procesů a také 
s nejzajímavějšími 
stavbami, jež daly 
městu přídomek 
Malá Vídeň,“ vysvětluje Tkadlecová. Procházka 
nazvaná „Kde žily čarodějnice“ začíná na náměstí 
Míru u radnice a vede ulicemi Starobranskou, Klad-
skou, Radniční a Bulharskou přes Kostelní náměstí 
do ulice Černohorské, kde v bývalé šatlavě byly oběti 
procesů vězněny a mučeny, a končí v ulicích Lužic-
kosrbské a Langrově. „Procházka přibližuje historii 
čarodějnických procesů v Šumperku a současně ta-
ké domy, v nichž žili buď údajné čarodějnice nebo 
lidé, kteří s touto smutnou historií měli něco spo-
lečného,“ líčí Tkadlecová a připomíná, že z tohoto 
hlediska je zajímavý rovněž areál bývalého sanatoria 
na Reissově ulici. V této lokalitě se totiž nacházelo 
popraviště na Šibeničním vrchu, na němž zemřelo 
pětadvacet nevinných lidí ze Šumperka.

Na náměstí Míru „startuje“ i procházkový 
okruh „Malá Vídeň“, zaměřený na nejvýznam-
nější architektonické zajímavosti Šumperka                
19. a počátku  20. století. Trasa vede z náměstí 
u radnice ulicí Valašskou k Mariiným schodům, 
jež nechal v Hanácké ulici postavit šumperský 
textilní podnikatel Ignác Seidl. Po schodech se 
sejde na ulici Okružní a dále ke Smetanovým 

sadům, přes Husovo 
náměstí, Žerotínovu 
ulici a ulici Dr. E. Bene-
še k budově Okresního 
soudu. Odtud se pak 
zájemci vydají ulicemi 
M.R. Štefánika, Slo-
vanskou a Gen. Svo-
body kolem pošty ulicí 
Starobranskou zpět na 
náměstí Míru.

Již tradičním láka-
dlem je podle Lenky 
Tkadlecové okruh na-
zvaný „Procházka ze 
13. do 21. století“, kte-
rý návštěvníky sezna-
muje s historií města, 

s událostmi, jež v průběhu staletí ovlivňovaly život 
ve městě, i s nejvýznamnějšími historickými bu-
dovami v jeho centru. Zhruba hodinová prohlíd-
ka Šumperka začíná u radnice, vede ulicemi Sta-
robranskou a Úzkou kolem bývalého klášterního 
kostela Zvěstování Panny Marie, který si zájemci 
mohou prohlédnout, pokračuje kolem Geschade-
rova domu a bývalého zámku až na Kostelní ná-
městí k sochám evangelistů a farnímu kostelu sv. 
Jana Křtitele a končí na náměstí Míru u morového 
sloupu. 

Zájemci o pohled na město z ptačí perspek-
tivy mohou vystoupit na radniční věž s dale-
kohledem, odkud je za jasného počasí vidět 
panorama Hrubého Jeseníku. „Rozhled z věže 

Zájemci o pohled na město z ptačí perspektivy mohou vystoupit 
na radniční věž, odkud je za jasného počasí vidět dalekohledem 
panorama Hrubého Jeseníku.      Foto: -pk-
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Enabízíme samostatně, ale zájemci ho mohou 
absolvovat i v návaznosti na již zmíněné pro-
cházkové okruhy,“ podotýká koordinátorka 
cestovního ruchu a dodává, že nabídky mohou 
využít i samotní obyvatelé města. „Dozvědí se 
tak spoustu zajímavostí z historie města i živo-
ta jeho obyvatel v minulosti,“ láká Šumperany 
na procházku městem Tkadlecová. Absolvová-
ní jednotlivých okruhů přitom přijde dospělé 
na dvacet korun, studenti a důchodci zaplatí 
polovinu, děti od šesti do patnácti let pak pět 
korun. Průvodkyně, studentky oboru služby 
cestovního ruchu místní Střední odborné ško-
ly, „sídlí“ v přízemí historické budovy radnice 
a provádějí odborný výklad v češtině, anglicky, 

německy a polsky hovořícím turistům pak nabí-
zejí zvláštní letáky. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Prohlídkové okruhy měs-
tem probíhají v červnu a září od pondělí do pátku 
a v neděli vždy od 9 do 13 hod., v měsících červenci 
a srpnu pak ve stejné dny vždy od 9 do 15 hodin, pro-
hlídky se zahajují každou lichou hodinu u „Lavičky 
vzkazů“ před radnicí. Rozhledy z radniční věže pro-
bíhají v červnu a září od pondělí do pátku a v neděli 
vždy od 9 do 15 hod., v měsících červenci a srpnu 
pak ve stejné dny vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do    
17 hod., prohlídky každých 30 minut, stanoviště 
průvodců ve vestibulu radnice. Bližší informace lze 
získat v Regionálním a městském informačním cen-
tru, tel.č. 583 214 000.

NAHORU PO SCHODIŠTI DOLŮ

Jsi nevšímavý k všedním dnům v očekávání něčeho velkého... Antoine de Saint-Exupéry

Schody do nebe, staré schody zámecké...anebo! Vila Doris a její Galerie na Schodech! A z těch schodů, 
v různé výši a z různého úhlu (i z různého úhlu pohledu) je možno vidět nevídané. Umění kresby tužkou 
- o to náročnější, oč jednoduché se laikovi může zdát! Aby černobílé krásno Jany Kratochvílové (9 let), 
Ivanky Chládkové a Jakuba Krmely (10 let), Lucie Stupkové a Richarda Fahrnera (11 let), Moniky Večerkové 
a Michala Stupky (13 let) a Lenky Tomiové (15 let) oslovilo a pohladilo v závěru celoročního výtvarného 
snažení, je nutno zmínit ateliérové zázemí staronové Vily Doris, a tvůrčí osobnost Aleše Kauera - výtvarníka, 
básníka, člena Divadelního studia a vedoucího výtvarného kroužku Vily Doris.

A tak od jednoho všedního dne se očekávání dočká velkého zviditelnění. Fantazie, konkrétno a zručnost 
členů výtvarného kroužku. Výstava, skutečná expozice menších i nepřehlédnutelných prototypů. Jste vítáni!

Vše navíc rámováno poetickým slovem. Tak se představuje LEPORELOROST, dílko-dílo-rukodělný 
opus sui generis, nabízející ilustrace výše uvedených mladinkých kreslířů k poetickým refl exím a jazykovým 
hříčkám Aleše Kauera, z jehož samizdatové manufaktury vychází v roce 2007 již třetí básnická sbírka!  

Forma leporela nemusí být chápána jako samozřejmá dětská hračka! Neměla by být vnímána ani ve své 
dávné prapodstatě - leporelo je původně rozkládací obrázková knížka, jejíž pojmenování je odvozeno od 
Leporella, sluhy dona Juana, který opatroval album pánových milenek! Mělo by být spíše přijato jako svébyt-
ný výtvarný projev, jenž obohacuje. Ostatně výtvarník, který své žáky vede k osobitému ztvárnění předem 
daného textu, již má z roku 2004 svá leporelová Slova rybích kůstek! Leporelorost roste slovem Kauerovým 
a rozrostlo se kresbami osmi dětí, které pochopily myšlenku, nápad, slovo a po svém uchopily! Symbióza 
veršů a obrázků. Než sami nahlédnete, neb knížečka je k mání, náznakem přijměte:...je-li Vám zle z Francie, 
kde jedí šneky jako veky, pak punkpelišky potěší! Nevíte-li, kdo je velrýba, pak další text a obrázek napoví! 
Musí Vás dále dojmout vztah pavouka a mouchy! Nepotřebuje snad vysvětlení komiks, nepotřebuje ho ani 
komix! Když Vaše oko zhlédne osud španělského ptáčka a jeho kuchaře, již nikdy si v restauraci neobjednáte 
tuto českou specialitu! Tušíte vůbec, jak důležití jsou strašáci nastražení na kůlech jak panáci?! Chcete nalézt 
v lese tikavé haiku? Víte, jak je to s červíky, kteří hlodají nikoli v nás, ale sobecky v jablku?! Jste si vědomi toho, 
že i pluh i hrábě mají zuby, že hore dole hledáme, co neustále ztrácíme?! Kdo nám zodpoví černé ptáky v bílém 
nebi či bílé vrány v černozemi?!

To vše vykvetlo a v plod lákavé chuti zraje v LEPORELOROSTU dětské ruky a fantazie a ve verši Kaue-
rově. Eva Pálková
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V LÉTĚ OŽIJE KLÁŠTERNÍ KOSTEL HUDEBNÍMI SLAVNOSTMI

Novou tradici v podobě Klášterních hudebních slavností chce letos zavést v Šumperku Agentu-
ra 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.

Úterý 10. července od 20 hodin 
v klášterním kostele
KONCERT PŘI SVÍČKÁCH: 
Edita Keglerová - cembalo

Program: Froberger, Couperin, Muff at, Purcell, 
Bach.  Vstupné 80 Kč

Edita Keglerová je absolventkou AMU v Praze 
(Giedré - Lukšaité Mrázková) a Královské Kon-
zervatoře v Den Haagu v Nizozemí (Jacques Ogg). 

V roce 2002 získala sti-
pendium na Královské 
Akademii hudby v Lon-
dýně. Je laureátkou nej-
prestižnější Mezinárodní 
soutěže pro dva klávesové 

nástroje v belgických Bruggách (1. místo společně 
s Ivou Štrynclovou), v soutěži pro sólový nástroj 
získala čestné uznání. V současné době dokončuje 
doktorandské studium na AMU v Praze a dotočila 

své první CD s cembalovými koncerty J.A. Bendy. 
Koncertuje v ČR a v Evropě, je členkou Pražského 
barokního souboru a Hanbarne Baroque Ensem-
ble).

Čtvrtek 12. července od 20 hodin 
v klášterním kostele
POCTA D. BUXTEHUDEMU (300 let od úmrtí 
skladatele): Hipocondria Ensemble
Program: Buxtehude, Händel, Corelli, Telemann. 

 Vstupné 100 Kč
Hipocondria Ensem-

ble, soubor historických 
nástrojů, vznikl v roce 
2000. Zakládajícími členy 
byli mladí profesionální 
instrumentalisté, kteří se 
po několikaleté činnosti 

v předních českých ansámblech rozhodli vytvořit 

„Po sedmiletých velice pozitivních zkušenos-
tech s koncertním projektem Klasika Viva chce-
me Šumperanům nabídnout letní festivalovou 
sestru tohoto oblíbeného cyklu,“ říká Roman 
Janků z pořádající Agentury J+D. Klášterní hu-
dební slavnosti tak jsou podle něj logickým let-
ním pokračováním Klasiky Viva a nabídnou pří-
znivcům zmíněného cyklu mimořádné koncerty 
v mimořádném prostoru klášterního kostela, jež 
na Šumpersku a Jesenicku nemají obdoby. „Na 
třech koncertech, které začínají vždy ve 20 hodin, 
se představí plejáda špičkových českých umělců,“ 
dodává Janků a prozrazuje, že prázdninové Kláš-
terní hudební slavnosti odstartuje v úterý 10. čer-
vence Koncert při svíčkách s cembalistkou Editou 
Keglerovou. O dva dny později pak budou prosto-
ry klášterního kostela patřit souboru historických 
nástrojů Hipocondria a jeho Poctě D. Buxtehude-

mu. Requiem Wolfganga Amadea Mozarta v po-
dání pražského komorního sboru Capella Regia 
pak v neděli 15. července první ročník Klášterních 
hudebních slavností uzavře. „Půjde nepochybně 
o vrchol prvního ročníku tohoto nového projektu. 
Doufám tedy, že si příznivci klasické hudby nene-
chají Mozartovo Requiem, stejně jako předchozí 
dva koncetty, ujít,“ podotýká Janků a připomíná, 
že vstupenky si mohou zájemci koupit v obvyk-
lých předprodejích. Informace ke koncertům 
a vstupnému lze získat v pokladně Domu kultury 
Šumperk v pracovní dny od 14 do 18 hodin, tel. 
583 214 276, v Regionálním a městském infor-
mačním centru v pracovní dny od          9 do 17 ho-
din a v sobotou od 9 do 13 hodin, tel. 583 214 000. 
Vstupenky lze zakoupit také přímo v kanceláři 
Agentury J+D, tel.: 274 861 222, 603 491 979 nebo 
email:nfo@agenturajd.net.  -zk-

Program Klášterních hudebních slavností:
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Ivlastní komorní soubor, specializovaný na autentic-
kou interpretaci staré hudby. 

Základní obsazení ansámblu je dvoje housle, 
viola a basso continuo. Ve snaze přiblížit se pů-
vodnímu znění interpretovaných děl 17. a 18. stol. 
soubor používá dobové nástroje nebo jejich kopie 
a historické systémy ladění. Při provádění vokálně 
instrumentálních skladeb spolupracuje se zpěváky 
specializovanými na starou hudbu. Název volili čle-
nové ansámblu podle oblíbeného instrumentálního 
díla J.D. Zelenky:  Hipocondrie á 7 concertanti in 
A (1723), vedle vkrádajících se asociací… přibližuje 
název zaměření repertoáru ansámblu. Je jím období 
vrcholného a pozdního baroka a raného klasicismu.

Zvláštní pozornost věnují interpretaci opomí-
jených a méně uváděných skladeb českých mistrů  
(J.A. Plánický, F.I.A. Tůma, J.A. Benda, F.X. Richter, 
J. Zach, J.D. Zelenka a další). Výsledkem této čin-
nosti v roce 2001 byla novodobá premiéra cyklu 
šesti chrámových sonát F.I.A. Tůmy v rámci projek-
tu Národní Galerie „Sláva Barokní Čechie“ a čes-
ká premiéra cembalového koncertu F.X. Richtera 
dovršena nahrávkou pro Indies Records (2003).

Následující, mnohokrát oceněná nahrávka vznik-
la ve spolupráci s brněnským vokálním ansámblem 
- Societa Incognitorum a obsahuje kompletní dílo 
Bohuslava Matěje Černohorského.

V současné době vzniká CD s přetextovaný-
mi italskými áriemi pro kůr Svatovítské katedrály 
z období vrcholného baroka se sopranistkou Ivanou 
Bilej Broukovou a Vivaldiho chrámových sonát 
opět pro ARTU Records. 

Uměleckým vedoucím souboru je houslista 
Jan Hádek, absolvent pražské Státní konzervatoře 
a Hudební akademie múzických umění. Ivana Bilej 
Brouková (soprán) je absolventkou Pražské kon-
zervatoře a Hochschule der Künste v Berlíně (2000) 
v oboru píseň/oratorium. 

Neděle 15. července od 20 hodin 
v klášterním kostele
W.A. MOZART - REQUIEM: 
Capella Regia Praha  Vstupné 160 Kč

Capella Regia Praha - soubor byl za-
ložen roku 1992 jako Capella Regia 
Musicalis Robertem Hugem. Název se 
odkazuje ke slavné sbírce české duchov-
ní hudby Karla Václava Holana Roven-

ského z roku 1693. Dnes patří Capella Regia Praha 
k nejznámějším souborům staré hudby v Čechách.

Repertoár tvoří především česká a středoevrop-
ská barokní hudba 17. a 18. století (Michna, Biber, 
Fischer, Schütz, Mazak atd.). Zvláštní důraz klade 
soubor na duchovní dramata baroka (oratoria -   
J.D. Zelenka, G. Carissimi, A. Graghi, atd.) a jejich 
scénické provozování.

Capella Regia Praha vystupuje pravidelně na 
renomovaných festivalech v Čechách i v zahrani-
čí (Pražské jaro, WDR festiwal Herne, La semaine 
sainte Caen, Festival duchovní hudby Brno, Con-
centus Moraviae, Krakow 2000, Stará hudba v Jaro-
slawi - Polsko atd.). Pražský komorní sbor - sólisté: 
Andrea Brožáková (soprán, sólistka Divadla J.K. 
Tyla v Plzni), Sylvie Čmugrová (alt, sólistka Stát-
ní opery Praha), Ondřej Socha (tenor, host Státní 
opery Praha), Tomáš Bartůněk (bas, host Divadla 
F.X.Šaldy v Liberci a Severočeského divadla opery 
a baletu Ústí nad Labem).

W. A. Mozart: Requiem d moll, K 626: Okol-
nosti vzniku Requiem Wolfganga Amadea Mozarta 
(1756 - 1791) jsou zahaleny tajemstvím. V červenci 
1791 obdržel skladatel objednávku na zádušní mši 
od posla, kterého za ním vyslal neznámý zadava-
tel. Neuvedl konkrétní termín o dokončeného díla, 
posel mu dopředu vyplatil požadovaný honorář 
a nekladl si požadavky na koncepci díla. Mozart se 
nepustil do práce na Requiem hned, pracoval v té 
době na opeře Kouzelná fl étna a Freimauer-Kanta-
te. Z Historických výzkumů je známo, že se jednalo 
o zplnomocněnce hraběte Franze von Walseegg zu 
Stuppach, jenž s oblibou oslovoval vynikající sklada-
tele a díla po jejich zpracování signoval za své. Mši si 
objednal pro uctění památky své zesnulé ženy. 

Wolfgang Amadeus stihl dokončit Introitus, Ky-
rie, úvodní takty Lacrimosa, u třetí části Sekvence 
a Dias irae jeho rukopis končí. Na základě skic a úst-
ních úvah dokončil jeho žák Franz Xaver Süssma-
yer (1766 - 1803) části Sekvence a Oratorium, sám 
je autorem části Sanctus, Benediktus a Agnus Dei, 
v závěru užil zopakování počátečního sboru Lux 
aeterna. Splnila se skladatelova předtucha, že psal 
Requiem pro sebe. V dopisech jeho otci se Mozart 
ke smrti vyjádřil již v roce 1787 slovy, že ji považuje 
za klíč ke skutečnému štěstí. Skladatel byl pochován 
do společného hrobu a tóny mše na jeho posledním 
rozloučení nezazněly.
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Vznik schodiště, jež vede z Hanácké ulice kolem 
hradeb na ulici Okružní, bezprostředně souvisí 
s vedlejším objektem na Hanácké č. 2 (dnes škola), 
který je spojen s postavou Ignáce Seidla. Seidl pa-
třil od druhé poloviny 19. století k nejvýznamněj-
ším a nejbohatším šumperským kapitalistům. Ná-
ležela mu mimo jiné sudkovská textilka, která byla 
ve své době největší a nejmodernější mechanickou 
přádelnou na severní Moravě. Po otci, jenž při ob-
chodování s přízí začínal s pouhým trakařem, zdě-
dil sice tři domy, mimo jiné dnešní Sadovou č. 1, 
ty však měly daleko k jeho představám o opravdo-
vém reprezentativním sídle. Seidl byl nepochybně 
velmi energický a odvážný muž. V roce 1873 upřel 
zrak do ulice (dnešní Hanácké), která se kdysi na-
zývala „Židovská“ (v 16. století ji obývala židovská 

komunita, jež zde měla i synagogu - Židé museli 
město opustit kolem roku 1585, poté kdy byli ob-
viněni, že do Šumperka zavlékli morovou epide-
mii) a později „Zadní“. Bydleli v ní tradičně drobní 
řemeslníci, takže vykoupit od nich celkem čtyři 
domky jistě nebyl velký problém. Na stavbu uva-
žovaného paláce zde však bylo pořád málo místa. 
Rozmachu bránila středověká hradba, kterou přes 
ztrátu funkce mnozí měšťané stále pokládali za 
jistý symbol jejich odvěké nadřazenosti nad před-
městskými obyvateli. Seidl nakonec dosáhl svého 
a hradby směl odstranit. Na vzniklém místě si ne-
chal postavit novorenesanční palác, který navrhl 
vídeňský architekt Moritz Hinträger (mimo jiné 
také autor Pavlínina dvora - dnešní budova mu-
zea). Zbourání hradby umožnilo architektovi si-

Schodiště, které bezprostředně souvisí s vedlejším objektem na Hanácké ulici, zná většina místních jako 
tzv. Seidlovy schody. Ignác Seidl je však pojmenoval po své manželce jako Mariiny. Tuto architektonickou 
zajímavost v historickém centru Šumperka uzavřel havarijní stav a poté rekonstrukce. Na ní se kromě 
města podílel také Olomoucký kraj. Od letošního jara mohou lidé v minulosti tolik oblíbenou zkratku, 
vedoucí jedním z nejkouzelnějších zákoutí historického jádra města, opět využívat.  Foto: J. Pavlíček
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Ítuovat hlavní pohledovou část objektu na západní 
stranu, kde se vypíná vysoko nad dnešní Okružní 
ulicí. Než budovu zastínily vzrostlé stromy a pří-
stavba, byl Seidlův palác, vedle kostela s věží a rad-
niční věže, třetí výraznou dominantou při pohledu 
na historické město ze západní strany. 

Ignác Seidl se městu za možnost odkoupit 
a zbourat úsek hradby odvděčil tím, že na své ná-
klady nechal postavit schodiště, které věnoval ve-
řejnosti. Němečtí obyvatelé města nazývali místo 
po jejich stavebníkovi Seidlovy schody, na což čes-
kou veřejnost upozornil v roce 1964 v Kulturním 
životě Šumperka kronikář Hubert Kubík a název 
se víceméně ujal.    

V kronice, kterou si psal Friedrich Ulrich (maji-
tel textilky - bývalé Klapperotovy manufaktury na-
proti někdejším kasárnám), jsem našel poznámku 

o Seidlově paláci „s krásnými Mariinymi schody“. 
Seidlova manželka se jmenovala Marie Teresie, ro-
zená Oberleithnerová. Schody tak nesly její jméno 
podle přání stavebníka. 

Schody byly v havarijním stavu a na čas musely 
být uzavřeny. Opravu schodů a části opěrné zdi 
odstartovala zábřežská fi rma Ekozis loni v srpnu 
a dokončila ji letos v březnu. Rekonstrukce si při-
tom vyžádala 2,8 milionu korun. Rovný milion 
z této sumy pak poslal do Šumperka Olomoucký 
kraj, jemuž patří sousední pozemek Speciální zá-
kladní školy. Po opravdu zdařilé rekonstrukci byly 
schody nedávno opět otevřeny. Běžte se na ně 
podívat a projděte se po nich! Místo patří k nej-
kouzelnějším zákoutím historického jádra města 
a jsem přesvědčen, že Mariino jméno jim dodává 
kouzlo ještě větší.  -ách-    

8. července 1882 (před 125 lety) se narodil v Šumperku Dr. med. Karl Chiari, primář a ředitel ne-
mocnice v rakouském Linci, prezident lineckého hudebního spolku (zemřel 9. září 1929 v Linci).

10. července 1907 (před 100 lety) se narodil v Lochovicích na Příbramsku Václav Lochovský, herec, 
v letech 1959 - 1963 člen Severomoravského divadla v Šumperku (zemřel 10. ledna 1969 v Příbra-
mi).

13. července 1837 (před 170 lety) se narodil v Šumperku Richard Siegl, spolumajitel rodinné textilní 
fi rmy, dlouholetý člen městského zastupitelstva v Šumperku (zemřel 16. února 1898 v Šumperku).

19. července 1977 (před 30 lety) zemřel v Praze Richard Zdráhala, důstojník čs. armády, v letech 
1924 - 1930 student šumperské reálky, účastník zahraničního odboje v armádě Svobodných Francou-
zů (narodil se 23. září 1912 v Lipníku nad Bečvou).

22. července 1847 (před 160 lety) se narodil v Javorníku Wilhelm Heinold, obchodník v Krnově 
a Šumperku, propagátor turistiky v Jeseníkách (zemřel 3. června 1939 v Šumperku). -zf-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

Hrad Sovinec srdečně zve na

Netradiční prohlídky hradních zákoutí s pohádkovými bytostmi 

v pátek 6. a v sobotu 7. července 
Bližší informace: www.sovinec.cz, sovinec.purkrabi@volny.cz
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VYDRAŽENÉ PENÍZE POMOHOU KAPLI V PEKAŘOVĚ

Slavnostním vyústěním více než dva měsí-
ce trvající výstavy Památky Podesní se stala 
poslední květnový den dobročinná aukce ve 
prospěch obnovy kaple Nanebevzetí Panny 
Marie v Pekařově, pořádaná Městskou knihov-
nou a občanským sdružením Obnova kultur-
ního dědictví údolí Desné. Do dražby přitom 
věnovalo svá díla pět umělců majících srdeční 
vztah ke kraji Desné - manželé Anežka a Miro-
slav Kovalovi, sovinský fotograf Jindřich Štreit, 
šumperská výtvarnice Věra Kovářová a ilustrá-
tor a výtvarník Petr Válek. Výtvarných prací se 
dražilo čtyřicet, přičemž vyvolávací cena začí-
nala na hranici sto padesáti až dvě stě padesáti 
korun. 

Zřejmě nejlítější boj se sehrál mezi dvaceti 
účastníky aukce o černobílou Štreitovu foto-
grafii faráře vlekoucího svůj „kříž“ vesnickou 
ulicí, jejíž cena po četných, dramatických při-
hazováních vyšplhala až na čtyři a půl tisíce. 
Přítomným zájemcům poté nejvíce učaroval 
pohádkový Skřítek Petra Válka, vydražený za 

2 100 Kč, společně s Náhlou srdeční příhodou 
téhož umělce, získanou šťastným majitelem za 
rovné dva tisíce. Hudebním intermezzem at-
mosféru v improvizované knihovnické aukční 
síni podbarvoval hrající a zpívající Karel Ko-
cůrek, závěrečné děkovné slovo patřilo předse-
dovi občanského sdružení spolupořádajícího 
dobročinnou aukci, panu Martinu Černohou-
sovi

Celkem se během jediného jarního podve-
čera podařilo získat neuvěřitelných 22 630 Kč, 
jež mají fi nančně pomoci obnově pekařovské 
hřbitovní kaple. Projekt v minulosti podpořila 
společnost Ford Motor Company, nadace Via 
z Dobročinného fondu Philip Morris i samotní 
obyvatelé údolí Desné. Přesto dosud čeká na do-
končení například renovace oltáře, sakristie či 
výměna oken. 11. srpna snad však, i díky štěd-
rosti dražících, přivítá kaple návštěvníky tra-
diční Pekařovské pouti již v kompletně novém, 
opraveném kabátě. Martina Tomášková

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE
Čtvrtek 28. června ve 20 hodin

Flower Power 
Vstupné 50 Kč, bližší informace: www. musicmachine.cz 

Nejlítější boj se odehrál mezi dvaceti účastníky 
aukce o černobílou Štreitovu fotografi i faráře vle-
koucího svůj „kříž“ vesnickou ulicí. Její cena se 
vyšplhala na čtyři a půl tisíce.                 Foto: -mt-

Přítomným dražitelům nejvíce učaroval pohád-
kový Skřítek Petra Válka, za kterého nový majitel 
zaplatil dva tisíce a sto korun.              Foto: -mt-



9

S
T
Ř

E
D

IS
K

O
 S

E
V

E
R

, 
D
Ů

M
 K

U
L

T
U

R
YSPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

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

Čtvrtek 12. července ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.   Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 26. července ve 14 hodin    
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.   Vstupné 35 Kč

Klub fi latelistů 
a Mateřské centrum Babouček 
nejsou v době prázdnin v provozu.

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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Pátek 13. července ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete po-
bavit se svými přáteli a poslechnout si známé 
písničky, které zahraje skupina Staří kamarádi. 
 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 pří-
padné změny naleznete na stránkách Informač-
ního střediska pro seniory www.pontis.cz/iss

V měsíci červenci probíhá prodejní výstava obrazů pana Jana Jančíka 
a ručních prací paní Anny Bankové.

DŮM KULTURY

Úterý 27. června v 19 hodin v klášterním kostele
Klasika Viva - koncert pro UNICEF
Mimořádný koncert pro dětský fond UNICEF. V rámci koncertu vystoupí Šumperský dětský 
sbor.  Vstupné dobrovolné

Pátek 6. července v 19 hodin v letním areálu Bohutín
Tři sestry, Doktor P.P., De Bill Heads
Legendární rockový cirkus jménem Tři sestry přijíždí se svou velkolepou show s výčepem na pódiu. A ženy 
a dívky pozor! Kapela pro vás vymyslela soutěž s názvem TŘI SESTRY HLEDAJÍ TŘI SESTRY. Porota z řad 
umělců vybere během každého koncertu tři z vás, kterým bude následně přímo na pódiu udělen titul SEST-
RA TŘÍ SESTER.  Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den akce 240 Kč

Pátek 13. července ve 20 hodin v Pavlínině dvoře  
Olympic
To nej z Prázdnin na zemi, Ulice a Laboratoře.  Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den akce 250 Kč
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Od ateizmu k duchovní dimenzi
Přednáší Josef Janečka.

Čtvrtek 26. července v 18 hodin v klubovně č. 1 DK
Od ateizmu k duchovní dimenzi
Přednáší Josef Janečka.

Dům kultury Šumperk ve spolupráci s Agenturou J+D pořádají
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
Úterý 10. července ve 20 hodin v klášterním kostele
KONCERT PŘI SVÍČKÁCH: Edita Keglerová - cembalo Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 12. července ve 20 hodin v klášterním kostele
POCTA D.BUXTEHUDEMU (300 let od úmrtí skladatele): 
Hipocondria (soubor historických nástrojů) Vstupné 100 Kč

V neděli 15. července ve 20 hodin v klášterním kostele
W.A.MOZART - REQUIEM: Capella Regia Praha, Pražský komorní sbor        Vstupné 160 Kč

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 1. července 
Jiří Seifert - V kameni i v kresbě
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.

Od 4. do 29. července 
Barbora Blahutová a František Svátek - Kolážové a vodní objekty
Vernisáž se uskuteční ve středu 4. července v 18 hodin.  Návštěvníci se mohou těšit na pozoruhodné sochy 
těchto autorů z Vlastiboře u Soběslavi. Výstavu můžete vidět 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
Do 20. července 
Hasiči očima dětí
Během vernisáže dojde k vyhodnocení dětských kreseb, které vznikly v rámci programu výchovy a vzdě-
lávání 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, nové tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), 
e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz
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KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 Sportovní přípravka pro děti od 4 do 6 let

20 lekcí, zahájení v říjnu, lektor M. Nečas, úterý 15 - 16 hod.   Kurzovné 750 Kč                 
 Sebeobrana pro začátečníky (pro děti od 6 do 15 let)

20 lekcí, zahájení v říjnu, lektor M. Nečas, úterý 16 - 17.30 hod.      Kurzovné 800 Kč 
 Judo pro absolventy sebeobrany

25 lekcí, zahájení v říjnu, lektor M. Nečas, úterý 17.30 - 19 hod.     Kurzovné 900 Kč 
 Pohybová výchova s tanečními prvky pro děti od 4 do 6 let

30 lekcí, zahájení v říjnu, pondělí 16.30 - 17.30 hod., vede Šárka Brhelová.        Kurzovné 680 Kč
 

POHYBOVÉ KURZY
 Aerobic

30 lekcí, zahájení v říjnu, čtvrtek 19 - 20.30 hod., vede Šárka Brhelová. Jde o volně přístupný celoroční 
kurz s cenou 35 Kč za jednu lekci. Při zaplacení 15 lekcí dopředu je cena za lekci 30 Kč, tedy 
 450 Kč za celý cyklus 

 Kalanetika
10 lekcí, zahájení v říjnu, středa 19 - 20 hod., vede Šárka Brhelová.                Kurzovné 250 Kč 

 Dopolední cvičení pro seniorky
10 lekcí, zahájení v září, úterý 9 - 10 hod., vede Alena Hájková.      Kurzovné 150 Kč 

 Bodybuilding
15 lekcí, kondiční cvičení pro ženy, zahájení od 10. září!!!, pondělí 18.30 - 19.30 hodin, vede Ivana 
Kranichová, samostatná lekce za 30 Kč.  Kurzovné 400 Kč

 Kalanetika
10 lekcí, cvičení pro zdraví a kondici, zahájení v říjnu, čtvrtek 16 - 17 a 17 - 18 hod., vede Jiří Hrubý. 
 Kurzovné 250 Kč 

 Pilates
10 lekcí, cvičení k formování těla spojené s dýcháním (vhodná i pro muže), zahájení v říjnu, čtvrtek     
18 - 19 hod., vede Jiří Hrubý.  Kurzovné 250 Kč

 Cvičení s míči
10 lekcí, cvičení na velkých míčích a s overbally s využitím techniky Pilates, zahájení v říjnu, úterý 15.30 
- 16.30 hod., vede M. Rýznarová.  Kurzovné 370 Kč

  Jóga pro začátečníky
25 lekcí, zahájení v říjnu, pondělí 17 - 18 hod., vede Anna Provazníková.   Kurzovné 750 Kč 

 Jóga pro pokročilé 
25 lekcí, jóga všech věkových kategorií pro ženy i muže, zahájení v září/říjnu, úterý 16.30 - 18 a 18.30 
- 20 hod., vede Květa Jordanová.  Kurzovné 750 Kč 

 Jóga pro začátečníky
25 lekcí, jóga všech věkových kategorií pro ženy i muže, zahájení v říjnu, čtvrtek 17 - 18.30 hod., vede 
Květa Jordanová.  Kurzovné 750 Kč 

 Jógaletes
10 lekcí, kombinace jógy a Pilatesovy metody, pro ženy bez omezení věku, zahájení v září/říjnu, čtvrtek 
15.30 - 16.30 a 19 - 20 hod., vede Květa Jordanová.  Kurzovné 250 Kč  

VZDĚLÁVACÍ SEZONA V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK 2007/2008
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TANEČNÍ KURZY

Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého při Domu kultury Šumperk

 Kurzy dětského společenského tance
pro děti od 6 let, celoroční kurz, zahájení v září/říjnu,  úterý 17 - 18, čtvrtek 16 - 17 a neděle 14.30 
- 17.30 hodin, vede Jiří Hrubý.  Kurzovné 600 Kč za pololetí

 Kurzy tance pro mládež
10 lekcí, tradiční výuka společenských tanců pro mládež středních a učňovských škol, zahájení 
v září/říjnu, pondělí a úterý 18 - 20 a 20 - 22 hodin, vede Jiří Hrubý. 

 Kurzovné 700 Kč za 10 lekcí + 2 prodloužené
 Taneční pro dospělé

6 lekcí, kurz pro začátečníky i pokročilé, pro manželské i přátelské páry, pátek 19 - 22 hod. 
 Kurzovné 1200 Kč/pár

Občanské sdružení KLUB TANEČNÍHO SPORTU ŠUMPERK přijímá nové členy se zájmem 
o společenský tanec ve věku od 15 do 20 let. Trénujeme 4x týdně 2 hodiny.

JAZYKOVÉ KURZY
- pro začátečníky i pokročilé
- konverzační kurz angličtiny pro mírně pokročilé
- obchodní angličtina pro pokročilé
- dopolední kurzy angličtiny (určeno nezaměstnaným, ženám v domácnosti a seniorům)

 Angličtina 
pro začátečníky a mírně pokročilé (výuka podle anglických učebnic English File nebo podle 
české učebnice Angličtina pro samouky, záleží na vaší pokročilosti a na vaší volbě), konver-
zační kurz angličtiny  pro mírně pokročilé, konverzační kurz angličtiny pro středně pokro-
čilé  Kurzovné 2350 Kč až 2450 Kč

 Němčina 
pro začátečníky, mírně a středně pokročilé, výuka probíhá podle učebnice Sprechen Sie Deutche? 
 Kurzovné 2350 Kč až 2550 Kč

 Francouzština
pro začátečníky mírně i středně  pokročilé. Rozsah jazykových kurzů je 33 lekcí, výuka probíhá  
1 x týdně od září do června v odpoledních hodinách.  Kurzovné 2350 až 2550 Kč

  
Přihlášky do všech kurzů a kroužků přijímáme do konce září každý den kromě pátku od 9 do 
11.30 a od 12.30 do 16.30 hodin v kanceláři č. 1 v patře Jižního křídla Domu kultury Šumperk. 
Přihlášky do tanečních kurzů Jiřího Hrubého můžete společně s kurzovným odevzdat na stejném 

místě do stejného termínu nejlépe každý čtvrtek od 13.30 do 16 hodin.
Bližší informace na telefonním čísle 583 214 276, případně e-mailu valouch@dksumperk.cz,

 nebo přímo u tanečního mistra Jiřího Hrubého na čísle 606 819 727.
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Léto v Galerii začíná dvojicí sochařů z jiho-
české Vlastiboře, vesnice na půl cesty mezi 
Veselím nad Lužnicí a Táborem, městy jejich 
narození. Domů do Čech se vrátili a usadili tam 
v roce 1997, po více než dvacetiletém poby-
tu v Německu a Itálii, kde se živili především 
restaurováním.

Barbora Blahutová (r. 1941), absolvent-
ka sochařství na pražské AVU a během studia 
i dvouleté stáže v Miláně u Marina Mariniho, při-
veze své materiálové koláže, prostorové i reliéfní 
objekty, rodící se z odpadů, z lehce všude dostup-
ných kartonových obalů, ze sololitů, z úlomků 
skla a kamene, z odřezků dřeva nebo i přírodnin, 
například suchých listů. Z materiálů krajně šetr-
ných, kýmsi odhozených, kterým ale ve své práci 
dává nový život a smysl. Pokorný vztah k přírodě 
a soucit s ní oba vystavující sdílejí.

Pohyblivé vodní objekty Františka Svátka     
(r. 1945), absolventa oboru restaurátorství ka-

mene na pražské akademii a dříve i technického 
studia, naopak ze své podstaty přímo vyžadují 
materiály vysoké kvality a v dokonalém opra-
cování. Skloubil v nich své rozdílné zkušenos-
ti a zájmy, technické znalosti a dovednosti se 
vztahem k přírodě, zaujetí pohybem s úctou 
k nehybnému kameni. To vše dovršil obdiv 
k italským fontánám. Přesně vyvážené kamen-
né nebo jindy kovové misky uvádí v objektech 
do pohybu protékající voda a naplňuje je i svou  
„organickou hudbou“.

Vnitřně si blízká, a přece navenek tak roz-
dílná práce každého z nich, vytváří přirozený 
a vyladěný celek. Výstava dvojice sochařů, vra-
cejících se po letech emigrace pozvolna i do 
zdejšího povědomí, je nejenom v Šumperku 
objevná. Je pozoruhodná a nepochybně stojí za 
zhlédnutí. Bude zahájena ve středu 4. červen-
ce v 18 hodin a potrvá do neděle 29. července 
2007. Přijďte.  Miroslav Koval 

Kolážové a vodní objekty Barbory Blahutové a Františka Svátka

Barbora Blahutová, Loďka 1, 
1987, kámen, dřevo

František Svátek, hydrokinetický objekt, 2006, 
mramor, pískovec, nerezová ocel, výška 60 cm

Hrad Sovinec srdečně zve na
Za čest krále

v sobotu 14. července od 9 do 24 hodin a v neděli 15. července od 9 do 19 hodin
Sovinec v temné době války třicetileté. Život v obleženém hradě, kováři, zbrojíři a pregéř při 

práci, výstava zbraní. Po oba dny ve 13.30 hodin bitva. V sobotu večerní program s ohňovou show 
a ohňostrojem. Bližší informace: www.sovinec.cz, sovinec.purkrabi@volny.cz
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Výstavní síň
▶ Věra Kovářová - KRASOHLED
Autorská výstava tvorby známé šumperské výtvar-
nice potrvá do 26. srpna.

Hollarova galerie
▶ Řekni mi zrcadlo…. aneb hygiena a krášlení 
v minulosti
Výstava ze sbírek VM v Šumperku, zámku Velké Lo-
siny, Dětského muzea v Brně a Muzea Kroměřížska 
bude zahájena 26. června a potrvá do 31. 8.

Rytířský sál
▶ Lov a zbraně
Výstava o historii lovu s ukázkami loveckých zbraní, 
trofejí, loveckého nábytku a grafi ky s loveckou tema-
tikou bude zahájena vernisáží ve středu 4. července 
v 18 hodin. Výstava potrvá do 30. září.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně. 

Galerie Šumperska
▶ Současné výtvarné umění Šumperska
Výstava potrvá do konce srpna.

Klášterní kostel
▶ Dagmar Koverdynská  - Dřevěné sochy 
Autorská výstava potrvá do 30. září.
▶ Koncerty a akce v klášterním kostele: Klášterní 
hudební slavnosti - 10.7. -  Koncert při svíčkách, 
12.7. - Pocta D. Buxtehudemu, 15.7. - W.A. Mozart 
- Requiem.
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, 
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.
muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út - pá 9 
- 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 
hod., 5. a 6. července VM 9 - 13 hod., Klášterní kostel 
10 - 12 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
▶ Kovové plastiky ze sbírek uměleckého kovářství 
na hradě Helfštýně
Výstava potrvá do 1. září.
Informace: tel. 583 413 646, e-mail: muzeum.za-
breh@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz, celo-
ročně út - so 9 - 12 hod., 13 - 16 hod., ne - po muzeum 
zavřeno, 5. a 6. července 9 - 12 hod.

Mohelnice
▶  Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
▶  Můj svět
Autorská výstava výtvarnice Dany Zimové - Činča-
rové potrvá do 30. září.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
perk.cz, e-mail: muzeum.mohelnice@seznam.cz, ce-
loročně: po - pá  8 - 12 hod., 13 - 16 hod. (1.5. - 30.9.), 
včetně soboty 9 - 12 hod., 5. a 6. července 9 - 12 hod.

Loštice
▶ Stálá expozice Adolfa Kašpara
▶ Adolf Kašpar - Grafi ka
Výstava ke 130. výročí narození autora představu-
je grafi cké práce ilustrátora ze sbírek Památníku 
A. Kašpara v Lošticích, Muzea umění v Olomouci 
a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Výstava 
potrvá do 31. srpna.
Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik.losti-
ce@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz
Duben - říjen: Po zavřeno, út - so 8.30 - 12 hod., 12.30 
- 15.30 hod., 5. a 6. července 9 - 12 hod.

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 červenci  je zámek Úsov přístupný od 
úterý do neděle v době od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, 
5. a 6. července po celý den. Poslední vstup možný hodi-
nu před koncem dopolední i odpolední pracovní doby. 
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ZE SEVERNÍ MORAVY ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Ve čtvrtek 14. června proběhla v Rytířském sále 
Vlastivědného muzea v Šumperku vernisáž výstavy 
Zapomenutá řemesla ze severní Moravy z oceně-
ných prací žáků mateřských, základních a střed-
ních škol na Šumpersku. Současně byly předány 
ceny autorům nejlepších prací v oboru výtvarném, 
literárním a výtvarně literárním v rámci soutěže, 

jež byla vyhlášena u příležitosti oslav   50. výročí 
vzniku vlastivědného sborníku Severní Morava. 
Soutěž připravily Vlastivědné muzeum v Šumper-
ku, Státní okresní archiv v Šumperku a fi nančně 
celou akci podpořilo Město Šumperk.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 113 pra-
cí. Zúčastnili se žáčci mateřských škol na Vrch-
lického ulici, na ulici Šumavské a z Petrova nad 
Desnou. Ze šumperských základních škol to byly 
1., 4., a 6., dále školy v Kolšově, Hanušovicích, Jin-
dřichově, Rapotíně, Olšanech, Bohdíkově a Oska-
vě. Porota udělila celkem osmnáct individuálních 
cen a pět cen kolektivních. Všechny práce jsou 
zveřejněny na internetových stránkách knihovny 
www.knihovnaspk.cz a také  muzea www.muze-
um-sumperk.cz, stejně tak jako vítězové ve všech 
kategoriích. Výstava v muzeu byla k vidění do ne-
děle 24. června a poté se přemístila do Městské 
knihovny v Šumperku. Vítězné práce výtvarné 
i literární budou zveřejněny koncem roku v Se-
verní Moravě určené dětem.  M. Berková

Vítězové soutěže:
Výtvarný obor: Mateřské školy: Sluníčko, Vrch-

lického, Sluníčko, Šumavská (zvl. ocenění - Domi-
nik Štvrtecký), Sluníčko, Petrov nad Desnou; 6 - 10 
let: kolektivní cena - Základní škola Schola Viva 
(individuální cena - Pavel Pagáč - práce Kovář), Mi-
loslava Tvrdoňová, VO ZUŠ - Domácí košíkářství 
a pometlářství, Karolína Smýkalová, VO ZUŠ - Ko-
vář, Gabriela Brožová, VO ZUŠ - Co se na vesnici 
jídávalo, Domácí košíkářství a pometlářství, David 
Lavička, VO ZUŠ - Kovářství; 10  - 15 let: Honza 
Horák, 4. ZŠ - Kolovrátek, Josef Faltičko, ZŠ Ha-
nušovice - Mincíř, David Zaoral, VO ZUŠ - Domácí 
košíkářství a pometlářství, Michal Janoušek, VO 
ZUŠ - Stavba železnice

Kategorie literárně výtvarná: Kolektivní práce 
žáků 4. a 5. třídy Základní školy v Bohdíkově,      
15 žáků - Knofl íkářství - text, Ondřej Faltičko, ZŠ 
Jindřichov - Pohádka o koláři a vodníkovi (7 let), 
Jiřina Svobodová, Gymnázium - Kat, Lucie Štěpán-
ková - Uhlířství (celý seriál) 

Kategorie literární: Prima a sekunda Gymnázia 
v Šumperku -  Téma kovářství, Magda Dědičová, 
Gymnázium - O kováři Kubovi (pověst kombino-
vaná s pohádkou), Petra Opakarová, Gymnázium - 
Starověký kovář, Gabriela Horníčková, Gymnázium 
- Kovář (ze vzpomínek vlastního dědečka), Andrej 
Podlevsky, Gymnázium - Kovář. Kategorie nad     
15 let: Hana Jugová, Gymnázium - Zapomenutá 
řemesla ze severní Moravy (úvaha), starodávné 
řemeslo - Papírnictví v souvislosti s Ruční papír-
nou ve Velkých Losinách.

Třiadvacet oceněných autorů se setkalo ve čtvrtek 
14. června v Rytířském sále muzea na vernisáži 
výstavy Zapomenutá řemesla ze severní Moravy. 
 Foto: -jm-

Vybrané práce dětí byly vystaveny v Rytířském sále 
muzea.  Foto: -zk-
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A KRASOHLED VĚRY KOVÁŘOVÉ

Vlastivědné muzeum v Šumperku hostí 
v těchto dnech výstavu z tvorby malířky 
Věry Kovářové, kterou výstižně nazva-
la KRASOHLEDEM a jež je zpětným 
ohlédnutím za její tvorbou z let 1997 
- 2007. Výstava potrvá do 26. srpna.

Věra Kovářová - Hučínová se 
narodila v Přerově. Absolvova-
la v letech 1970 - 1974 výtvarný 
obor Pedagogické fakulty UP 
v Olomouci u profesorů Jalůvky, 
Jemelkové a Ruska. Od roku 1980 
se věnuje svobodnému povolání, pře-
vážně volné, užité a propagační grafice. Je 
členkou výtvarné skupiny Střet 2001 a UVU 
Olomoucka. V současné době žije a pracuje 

v Rejcharticích u Šumperka.
„Je tomu ale deset let, co se Věřin výtvar-
ný projev výrazně proměnil. Od setkání 

s technikou barevné litografie, spolu 
s dostupností tisku v nedalekém Ro-
vensku, ovládá v něm všechno barva. 
Její co nejčistší podání Věru doslova 
nadchlo. Především našla zalíbení 
v jeho plynulých přechodech z jemné 
vrstvy barvy do hutné nebo z jedné 
barvy do druhé bez jejich utlumení. 
Sama barva stala se jí obsahem. Vy-
povídá o uvolněném vydechnutí v její 
osvobodivé záři.“

(Miroslav Koval, z Katalogu Kraso-
hled Věra Kovářová)

Autorskou výstavu tvorby známé šumperské výtvarnice Věry Kovářové (sedící v první řadě zcera vpravo) 
zahájila vernisáž v polovině června, její práce budou ve výstavní síni muzea k vidění do 26. srpna.  
 Foto: J. Mašek
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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

Půjčovní doba v období prázdnin (červenec - srpen)

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17
Üterý 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17
Středa 8 - 11, 12 - 18 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 9 - 12, 13 - 17
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Bližší informace: tel.č. 583 214 588,  www. knihovnaspk.cz, do 31. července v čase otevírací doby knihov-
ny výstava fotografi í Karla Kocůrka „Nepál“

DĚTSKÉ PRÁCE O ZAPOMENUTÝCH ŘEMESLECH 
ZE SEVERNÍ MORAVY OBSADÍ KNIHOVNU

Výstava dětských prací ze stejnojmenné sou-
těže se o prázdninách přesune z Vlastivědného 
muzea do Městské knihovny Šumperk. Výběr 
z dětských prací bude k vidění v půjčovně pro 
mládež od počátku prázdnin, od 1. srpna bude 
instalována výstava také v ostatních prostorách 
knihovny, doplněná o zajímavé exponáty ze 
Státního okresního archivu. -zd-

Jednou z oceněných v kategorii od šesti do de-
seti let byla i práce Co se na vesnici jídávalo, 
jejíž autorkou je Gabriela Brožová, která na-
vštěvuje výtvarný obor místní ZUŠ. 
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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 fi lmový 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 
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., pondělí 2., úterý 3. čer-
vence v 18.30 a ve 20.30 hodin, středa 4. července jen 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 ces-
tě otce a syna za nevěstou… V hlavních rolích podávají charismatické výkony Marián Labuda, Bolek 
Polívka a Vítězslav Holub.  Vstupné 80 Kč

PRAVIDLA LŽI   Artvečer                               
Středa 4. července jen v 18.15 hodin
ČR, 2006, 123 minuty, od 15 let
Nevšední psychologický thriller, který nasbíral spoustu cen - od dvou trofejí kritiků přes ocenění klu-
bů a diváků až po Českého lva za scénář. Komorní fi lm s kriminální zápletkou z prostředí komunity, 
jejíž členové se dobrovolně snaží vymanit ze závislosti na tvrdých drogách. Režie Robert Sedláček, 
hrají Jiří Langmajer, David Švehlík, Klára Issová, Jan Budař a další.   Vstupné 65 Kč

PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI SVĚTA
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. července jen v 15.00 hodin 
USA, 2007, 170 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Johny Depp, Keira Knightlyová a Orlando Bloom opět v hlavních rolích pokračování dobrodružného 
pirátského příběhu, v němž se tentokrát všichni ocitnou až na samém konci světa…    Vstupné 75 Kč

SMRTONOSNÁ PAST 4.0 (Die Hard 4.0)
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7., neděle 8., pondělí 9., úterý 10. a středa 11. července v 18.00 a ve 20.30 
hodin
USA, 2007, 127 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
John McClane je v proklatě dobré formě a svět ho znovu potřebuje… Netrpělivě očekávané, již 
čtvrté pokračování mimořádně úspěšné fi lmové série s Brucem Willisem jako nekompromisním 
protivníkem teroristů všeho druhu a všech národností. Klasická akční podívaná, fi lmový hit letoš-
ního léta.  Vstupné 80 Kč

SHREK TŘETÍ  Hrajeme pro děti
Pátek 13. a sobota 14. července jen v 18.00 hodin, neděle 15. července v 16.30 a v 18.15 hodin, pondělí 

KINO OKO
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16., úterý 17. a středa 18. července jen v 16.00 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 po-
mocí svých kamarádů Osla a Kocoura získat pro trůn někoho jiného. Co na to ale princezna Fiona? 
Třetí pokračování nejúspěšnějšího animovaného fi lmu všech dob.  Vstupné 75 Kč
V neděli 15. července v 16.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou ro-
dinu je vstupné 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 
Šumperk.

ČERNÁ KNIHA (Black Book)   Artvečer   
Čtvrtek 12. července jen v 19.45 hodin
Holandsko, Belgie, Velká Británie, Německo, 2006, 146 minut, od 15 let, titulky
Válečné drama zachycující život obyčejných lidí v Holandsku okupovaném nacisty. Na neobvyklém 
příběhu židovské zpěvačky, která se zpočátku snaží jen přežít, postupně se ale stále více a více zapojuje 
do odboje, režisér ukazuje každodenní hrdinství i velké zrady… Nevšední a velmi působivý snímek 
režiséra Paula Verhoevena. V hlavní roli Carice van Houtenová.  Vstupné 70 Kč

TAJNOSTI
Čtvrtek 12. července jen v 18.00 hodin, pátek 13., sobota 14. a neděle 15. července jen ve 20.00 hodin
ČR, 2007, 97 minut, od 12 let
V hlavních rolích křehkého tragikomického příběhu režisérky Alice Nellis Iva Bittová, Karel Roden, 
a Martha Issová.    Vstupné 75 Kč

Na čtvrté pokračování mimořádně úspěšné fi lmové série s Brucem Willisem Smrtonosná past se mohou 
šumperští diváci těšit začátkem července.
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Pondělí 16., úterý 17. a středa 18. července jen v 17.45 hodin
ČR, 2007, 103 minuty, mládeži přístupný
Komedie o stáří tvůrčího tandemu otce a syna Svěrákových, která je po šesti letech prvním českým 
fi lmem, který překročil hranici milion diváků v domácích kinech.   Vstupné 75 Kč

EDITH PIAF 
Pondělí 16., úterý 17. a středa 18. července jen v 19.45 hodin
Francie, Velká Británie, ČR, 2007, 141 minuta, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Byla svou vlastní planetou, světem, v němž rozum neměl místo a vášeň sežehla všechno… V roli ikony 
francouzského šansonu exceluje Marion Cotillardová.  Vstupné 75 Kč

HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
Čtvrtek 19., pátek 20., sobota 21., neděle 22., pondělí 23., úterý 24. a středa 25. července v 17.00 a v 19.45 
hodin
USA, 2007, 138 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
V bradavické škole čar a kouzel začíná rebelie…         Vstupné 80 Kč

RED ROAD   Artvečer  
Čtvrtek 26. července jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, Dánsko, 2006, 113 minut, od 15 let, titulky
Příběh operátorky bezpečnostních systémů, které sledování životů jiných nahrazuje život vlastní - až 
do chvíle, kdy na monitoru zahlédne muže, o kterém si myslela, že už ho nikdy neuvidí… Psycholo-
gický fi lm debutující režisérky Andrey Arnoldové.     Vstupné 65 Kč

HOSTEL II
Čtvrtek 26. července jen v 18.00 hodin, pátek 27., sobota 28. a neděle 29. července jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 100 minut, od 18 let, širokoúhlý, titulky
V pokračování krvavého thrilleru Eliho Rotha se v „řeznickém“ ubytovacím zařízení kdesi na Slovensku 
tentokrát ocitají tři mladé Američanky studující v Římě dějiny umění…                        Vstupné 75 Kč

SPIDER-MAN 3
Pátek 27., sobota 28. a neděle 29. července jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 140 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
V závěru komiksové série Sama Raimiho se Tobey Maguire musí utkat nejen s novým superprotivní-
kem Sandmanem, ale i s temnotou, která pohltila jeho vnitřní svět…  Vstupné 75 Kč

GOYOVY PŘÍZRAKY (Goya´s Ghosts)
Pondělí 30., úterý 31. července a středa 1. srpna jen v 18.00 hodin 
USA, 2007, 106 minut, od 12 let, titulky
Historické drama ze Španělska roku 1792, kde sílí moc inkvizice, jejíž nemilosrdné soukolí semele 
Goyovu mladičkou múzu Inés. Goyova snaha jí pomoci uvede do pohybu události, které se uzavřou až 
o mnoho let později… Režie Miloš Forman.    Vstupné 70 Kč

JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ (Hot Fuzz)
Pondělí 30., úterý 31. července a středa 1. srpna jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2007, 121 minuta, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Policista Nicholas Angel je nejlepší seržant, jaký kdy sloužil v řadách londýnské policie, a je prostě tak 



dobrý, že musí být převelen do klidného malého městečka Sandford, aby neztrapňoval své kolegy. Ale pod 
idylickou pokličkou Sandfordu bublá pořádně ostrý guláš… Skvělá policejní komedie s typickým britským 
suchým humorem a originální zápletkou.   Vstupné 75 Kč

Připravujeme na srpen: Simpsonovi ve fi lmu (2. - 8.8.), Fantastická čtyřka a Silver Surfer, Dannyho parťáci 
3, Předtucha, Faunův labyrint, Zodiac, Divoké vlny, Kletba zlatého květu, Vdáš se a basta, Renesance, Cesta 
bojovníka, Harry Potter a Fénixův řád, Vratné lahve, Kdyby, Transformers

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 diapozitivů 
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.

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

Informace o předplatném získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, 
p. Zetochová. Další informace na internetových stránkách na adrese 
www.divadlosumperk.cz.
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