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KE KRESBĚ NA OBÁLCE
Když mi někdy na konci roku 1994 uložil tehdejší vi-

cestarosta Ing. Igor Kroupa, abych napsal historii tzv. Ge-
schaderova domu, jehož rekonstrukce se blížila ke konci, 
povzdechl jsem si, o čem že tady tak mohu psát něco za-
jímavého. Od dob šumperského historika Franze Har-
rera se totiž tradovalo, že dům postavil bohatý perníkář 
Mathias Geschader, který za tímto účelem v roce 1798 od 
města koupil u kláštera zahradu. O Harrerově závěru se 
nepochybovalo. Když jsem se však ponořil do archivních 
pramenů, záhy jsem zjistil, že všechno bylo úplně jinak. 
Mathias Geschader zahradu u kláštera sice opravdu 
koupil, ale zcela jinou, respektive úplně jinde. Nacházela 
se v prostoru dnešního hřiště Střední zdravotnické školy 
a perníkář si na ní zřídil zařízení na bělení prádla. Dům 
existoval již dávno, pradávno před tím, a jeho historie pa-
tří k nejznamenitějším v Šumperku. Vystřídala se v něm 
spousta zajímavých majitelů, až  se nakonec v říjnu 1858 
dostal také do rukou Geschaderů, konkrétně Aloise, vnu-
ka Mathiase Geschadera. A protože Geschaderové byli 
prakticky posledními soukromými majiteli objektu, zůstal 
dům, jak bývalo odjakživa zvykem, nazýván podle nich. 

Geschaderové se na zvelebování domu, který svou po-
dobu získal v 80. letech 18. století, rozhodně nepodíleli, 
ba naopak, špatnou údržbou přispěli k jeho postupnému 
chátrání. Když v únoru 1901 koupila zadlužený objekt 
městská obec, tvrdilo se, že tak učinila proto, aby ho moh-
la zbourat a získat prostor na menší náměstí. Opravdové 
nebezpečí hrozilo domu těsně po skončení první světové 
války, kdy se skutečně uvažovalo o jeho zbourání. O zá-
chranu se zasloužil nejvíce starosta Gustav Oberleithner, 
který prosadil, aby bylo do domu přemístěno městské mu-
zeum, jež se do té doby nacházelo v bývalé klášterní bu-
dově. Správce, ředitel, městský kronikář a historik Franz 
Harrer pak v Geschaderově domě seděl, bádal a pracoval 
od roku 1921 až do roku 1945. Je skoro neuvěřitelné, že 
o jeho mimořádné historii nic nevěděl. Inu, jak se říká: 
„Kovářova kobyla...“.  

Lubomír Bartoš v zamyšlení na titulní stráně uvádí, 
že měl o tuto krásnou památku, když v její blízkosti den-
ně pobýval, strach, že bude zbourána. Možná, že se v té 
době myšlenka na demolici skutečně objevila. Ofi ciálně 
však nejspíše nikoliv. V 80. letech minulého století hrozilo 
ovšem nebezpečí, že se památka prostě zřítí sama. 

  Dokončení textu na straně 18
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Před 430 lety
Z roku 1577 pochází první zmínka o kanalizaci uvnitř městských hradeb. 

Tento údaj dokládá skvělou prosperitu města.
 

Před 180 lety
V roce 1827 byl po dostavbě otevřen hostinec na Vyhlídce. 

V roce 1927 vybudoval textilní podnikatel Eduard Oberleithner za městem 
nejmodernější bělidlo na severní Moravě.

 
Před 115 lety

14. - 15. srpna 1892 se v Šumperku konala ustavující konference německé sociální 
demokracie pro Moravu a Slezsko. 

Před 90 lety
24. srpna 1917 bylo v městském zastupitelstvu rozhodnuto, že muzeum bude přestěhováno do 

tzv. Geschaderova domu. Muzeum bylo v té době umístěno v přízemí jižního křídla bývalého kláštera 
(dnešní Střední zdravotnické školy). Otevření muzea v nových prostorách se konalo 2. července 1921. 

Před 80 lety
V roce 1927 bylo vybudováno sportovní hřiště na Střelnici. Po druhé světové válce získal fotbalový 

stadion Baník Šumperk a slavné fotbalové roky zde trávila také Dukla Šumperk. 
 

1. srpna 1927 havarovalo u cvičiště posádky v Rapotíně vojenské letadlo z Olomouce - nadporučík 
Borovička zemřel  v šumperské nemocnici, pilot Mikulášek však nehodu přežil.

Před 75 lety
10. srpna 1932 koupila budovu bývalé fary (Kostelní nám. č. 4) nadace 

E. Ulbrichové pro účely katolického dětského domova. 

Před 45 lety
V srpnu 1962 byl postaven první panelový dům v Šumperku (na Horově ulici). 

Před 20 lety
V roce 1987 byl zbourán Skřivánčí dvůr. První zmínka o „Lerchenfeldu“ (Skřivánčím dvoře) 

pochází z roku 1750.

Před 10 lety
15. srpna 1997 dostalo město povodňový dar ve výši téměř 1 milion Kč od města Český Krumlov. 

28. srpna 1997 byla dokončena rekonstrukce budovy bývalých kasáren na byty na Žižkově ulici. 

Před 5 lety
Koncem srpna 2002 věnovalo město 1 milion Kč Českému Krumlovu, který byl postižen 

při srpnových povodních v Čechách.
-ách-

STALO SE V SRPNU
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Šest dnů bude v polovině srpna patřit Šumperk lidové kultuře. Od středy 15. do pondělí 20. srpna 
totiž město ožije pestrou směsicí národností a jazyků a především hudbou a tancem. Organizá-

toři Mezinárodního folklorního festivalu, jenž patří mezi nejlepší v České republice, letos divákům 
představí soubory domácí a zejména hosty z celého světa již posedmnácté.

„Prostřednictvím lidových písní, hudby, tanců 
a lidových her si diváci připomínají zvyky a obyče-
je svých předků. Zkušenosti z uplynulých ročníků 
navíc ukazují, že během festivalu vznikají přátelské 
vztahy nejen mezi členy zúčastněných souborů, ale 
také širokou veřejností, jež mnohdy přetrvávají do 
budoucnosti,“ říká ředitelka festivalu Libuše Drti-
lová ze Sdružení přátel folkloru Severní Hané. To 
spolu s městem Šumperkem, Folklorním sdruže-
ním České Republiky a s pomocí postřelmovské 
Markovice a šumperských Seniorů sedmnáctý 
ročník Mezinárodního folklorního festivalu po-
řádá. A stejně jako v předchozích letech také letos 
měli organizátoři z čeho vybírat - zájem projevilo 
dvaačtyřicet souborů z celého světa. Do podhůří 

Jeseníků tak v polovině srpna zavítá na šest set 
tanečníků a hudebníků - své zastoupení tu budou 
mít kromě českých a moravských souborů také ev-
ropské země i „exotická“ Čína, Mongolsko, Mexi-
ko, Indie a Egypt. 

„Letos se v Šumperku představí deset zahranič-
ních a sedm tuzemských folklorních souborů, pět 
dechových hudeb a dvě hudební skupiny,“ vypo-
čítává Drtilová. V plné kráse se tak podle ní opět 
ukáže český a moravský folklor, který přiblíží sou-
bory Mateník z Prahy, Vysočan z Hlinska, Haná 
z Velké Bystřice, Kordulka z Poddvorova a „do-
mácí“ postřelmovská Markovice a Markovička 
a Senioři Šumperk. Právě jim bude patřit nedělní 
dopolední vystoupení nazvané „Jiný kraj, jiný 
kout, přijďte k nám nakouknout“, jehož dějištěm 
bude malá scéna v parku u „sovy“.

Tradičně největšímu zájmu se každoročně 
těší vystoupení zahraničních účastníků festivalu. 
První z nich, kubánští hudebníci a zpěváci, prak-
ticky letošní šumperský svátek folkloru ve středu 
vpodvečer odstartují, a to na malé scéně u „sovy“. 
V následujících dnech pak budou v ulicích města 
i na všech scénách v Sadech 1. máje k vidění Čí-
ňané, Mongolové, Baškirkové, Kyperčané, Egyp-
ťané, Bulhaři, Poláci, Mexičané, Srbové či Indové. 
„Já osobně se těším na všechny soubory, které do 
Šumperka přijedou. Přesto se domnívám, že le-
tos by mohly obzvlášť zaujmout soubory z Číny 
s ukázkami jejich pověstných draků. Kouzelný 
a velice působivý pak bude nepochybně projev 
souboru z Baškirska,“ soudí ředitelka festivalu.

Vlastní srpnový folklorní maraton odstartuje ve 
středu 15. srpna v 18 hodin na malé scéně u „sovy“ 
již zmíněný Večer v kubánském rytmu. Čtvrtek 
16. srpna se již ponese v duchu oblastních dožínek 
v režii místního odboru Ministerstva zeměděl-
ství ČR. Po tradičním průvodu a přivítání hostů, 
předání dožínkových věnců a poděkování všem 
zemědělcům se dostanou ke slovu postřelmovská 
Markovice a Markovička, místní Senioři a jeden 

Na folklorní festival letos zavítá mimo jiné i mon-
golský soubor Khulan Khongor.  Foto: archiv



3

F
O

L
K

L
O

R
N

Í 
F

E
S

T
IV

A
L

ze zahraničních souborů. Čtvrteční program pak 
zakončí přehlídka dechových hudeb.

Třetí festivalový den odstartuje v pátek úderem 
půl desáté dopoledne na malé scéně vystoupení 
dvou zahraničních souborů, odpoledne pak bude 
patřit od 14 hodin dětem a jejich pořadu „Mám 
šáteček, mám, komu já ho dám“ a také hudbám    
zúčastněných souborů, které se představí na sa-
mostatném koncertu v 16 hodin. Páteční podvečer 
pak zahájí v letním divadle v Sadech 1. máje kon-
cert zahraničních hostů „Vítejte u nás“ a chybět 
nebude ani večerní ohňostroj, který ozáří noční 
oblohu o půl jedenácté.

Nejbohatší program čeká na diváky nepochyb-
ně v sobotu 18. srpna, kdy účastníci festivalu na-
bídnou Roztančenou ulici, řadu vystoupení pod 
širým nebem v Sadech 1. máje, Den národů a ve-
černí veselici. „Soubory se nejprve představí u rad-
nice, odkud se o půl jedenácté vydají pěší zónou do 
Sadů 1. máje. Zde pak zahájí odpolední program 
ve 13.30 hodin místní Senioři a o hodinu později 
bude malá scéna patřit Číně,“ vypočítává sobotní 
akce Drtilová a dodává, že letošní Den národů se 
ponese právě ve znamení Číny a jejích zvyků, lido-
vé tvořivosti i světově proslulé kuchyně. 

Dějištěm hlavního sobotního festivalového po-
řadu nazvaného „Až pudeš do světa, zastav se!“ 
bude od 17 hodin letní divadlo. „Pro diváky jsme 
opět připravili soutěž, v níž vyberou nejsympatič-
tější soubor. Před koncertem najdou u pódia letní 
scény lahve se jmény souborů a „svého“ favorita 
budou moci ohodnotit fi nanční částkou dle vlast-
ního uvážení. Zvláštní cenu pak udělí jednomu 

souboru i pořadatelé. Výsledky obou soutěží vy-
hlásíme v neděli a vybrané peníze předáme stejně 
jako loni místnímu Dětskému domovu,“ objasňuje 
pravidla ředitelka festivalu. Závěrečnou tečkou za 
sobotním programem bude veselice, jež odstartuje 
v devět hodin večer.

Folklorem ožijí Sady 1. máje také v neděli. Na 
malé scéně u „sovy“ se nejprve setkají české a mo-
ravské soubory na společném dopoledním kon-
certu nazvaném „Jiný kraj, jiný kout, přijďte k nám 
nakouknout“, „Na lidovou notu“ si odpoledne za-
hrají hudby zúčastněných souborů na scéně „na 
trávníku“ a od čtvrté odpolední bude letní divadlo 
patřit účastníkům festivalu při závěrečnému pořa-
du „Leť písničko, leť“. Defi nitivně se pak Šumperk 
s folklorem rozloučí v pondělí 20. srpna v deset 
hodin dopoledne koncertem dvou vybraných za-
hraničních souborů.

„Letošní festivalový ročník je výjimečný tím, že 
jeho účinkující vystoupí na opraveném jevišti let-
ního divadla v Sadech 1. máje, které se promění již 
tradičně v hlavní scénu. Hlediště však zatím zůsta-
ne beze změny,“ říká Drtilová a podotýká, že al-
fou a omegou každého festivalového ročníku jsou 
samozřejmě fi nance. Letos podpořily festival již 
tradičně Olomoucký kraj, město Šumperk, Minis-
terstvo kultury ČR a Folklorní sdružení ČR. „Ráda 
bych všem za jejich pomoc poděkovala, stejně jako 
sponzorským organizacím, které nám vycháze-
jí vstříc v rámci svých ekonomických možností. 
A neméně důležitá je i podpora 
morální,“ zdůrazňuje ředitelka 
festivalu. Organizátorům i letos 
přislíbily velmi hodnot-

Kouzelné a velice působivé vystoupení nabídne 
divákům národní soubor tanců Agidel z Baš-
kirska.  Foto: archiv

Jižní rytmy přivezou z dalekého zámoří exotičtí 
Mexičané.  Foto: archiv
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Středa 15. srpna
 Malá scéna u „sovy“ v 18 hodin
     „Večer v kubánském rytmu“ 

Čtvrtek 16. srpna
 Malá scéna u „sovy“ v 10.30 hodin

„Otevíráme bránu festivalu“
Hudební pohlednice z ciziny 
 Pěší zóna v 15.30 hodin

Dožínkový průvod
 Malá scéna u „sovy“ v 16 hodin

Oblastní dožínky 
 Malá scéna u „sovy“ v 17.30 hodin

Přehlídka dechových hudeb 

Pátek 17. srpna
 Malá scéna v 9.30 hodin

Vystoupení dvou zahraničních souborů
 Malá scéna ve 14 hodin

„Mám šáteček, mám, komu já ho dám“
Vystoupení dětských folkorních souborů 
 Malá scéna II (trávník) v 16 hodin

Koncert hudeb zúčastněných souborů 
 Letní divadlo v 18.30 hodin

„Vítejte u nás“ Koncert zahraničních souborů 
 Letní divadlo ve 22.30 hodin

Ohňostroj 

Sobota 18. srpna
 Na nám. Míru u radnice v 10 hodin

Představení se zúčastněných souborů před
 radnicí 
 Pěší zóna v 10.30 hodin

„Roztančená ulice”“
 Malá scéna ve 13.30 hodin

„70 let - žádný věk“
Okénko souboru Senioři Šumperk
 Malá scéna ve 14.30 hodin

„Den čínské kultury“
Vystoupení souboru, speciality kuchyně,
 přehlídka lidových krojů a lidové tvořivosti
 Letní divadlo v 17 hodin

„Až pudeš do světa, zastav se!“
Hlavní festivalový pořad - vystoupení 
domácích a zahraničních folkorních 
souborů 
 Velký sál DK Šumperk ve 21 hodin

Veselice 

Neděle 19. srpna
 Malá scéna v 10 hodin

„Jiný kraj, jiný kout, přijďte k nám 
nakouknout“
Lidové písně a tance v podání českých 
a moravských folklorních souborů 
 Malá scéna II (trávník) ve 14.30 hodin

„Na lidovou notu“
Odpolední setkání muzik zúčastněných 
souborů 
 Letní divadlo v 16 hodin

Vystoupení hostů festivalu
 Letní divadlo v 16.30 hodin

„Leť písničko, leť!“
Závěrečný festivalový pořad 

Pondělí 20. srpna
 Malá scéna v 10 hodin

Vystoupení dvou vybraných zahraničních
 souborů 

Program XVII. Mezinárodního folklorní festivalu

nou „naturální potravinovou“ pomoc především 
zemědělské subjekty a soukromníci, mlékárny, 
pekárny a lesní závody. „Těm samozřejmě rovněž 
patří veliký dík,“ dodává.

Třebaže srpnový festival ještě ani nezačal, orga-
nizátoři již pomalu začínají připravovat ten příští. 
„Máme řadu zajímavých plánů. Kromě toho, že se 
opět přihlásily soubory z Nového Zélandu a Ra-
kouska, chceme rozšířit i spolupráci se zastupitel-
skými orgány Kanady, Spojených států či Alžíru. 

Naší snahou samozřejmě bude představit soubory, 
které v Šumperku dosud nebyly,“ uzavírá Drtilová.
 Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný program XVII. 
Mezinárodního folklorního festivalu najdete spo-
lu s fotogalerií z minulých ročníků na internetové 
adrese www.festivalsumperk.cz. Za nepříznivého 
počasí se hlavní pořady  přesunou do velkého sálu 
Domu kultury.
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2. srpna 1937 (před 70 lety) zemřel v Šumperku  
Friedrich Engel, malíř a grafi k, od roku 1913 pro-
fesor německého gymnázia v Šumperku, v jeho díle 
časté motivy ze Šumperka a okolí (narodil se 30. 
května 1880 ve Vídni).

6. srpna 1997 (před 10 lety) zemřela na ostrově Kré-
ta v Řecku Kristina Hanusová, roz. Eignerová, he-
rečka, jako elévka začínala v Severomoravském di-
vadle v Šumperku, od roku 1961 působila na české 
scéně divadla v Těšíně (narodila se 23. března 1939 
v Šumperku).

7. srpna 1937 (před 70 lety) zemřel v Šumperku 
František Müller, od roku 1926 učitel na měšťanské 
škole v Šumperku, za českou menšinu šumperský 
městský radní (narodil se 4. října 1887 v Kunvaldu 

na okr. Ústí nad Orlicí).

23. srpna 1932 (před 75 lety) zemřel na horské cha-
tě na Králickém Sněžníku Dr. med. Oskar Gutwin-
ski, zubní lékař v Šumperku, propagátor turistiky 
a lyžování na severní Moravě (narodil se 16. června 
1873 v Osoblahách).

25. srpna 1887 (před 120 lety) zemřel v Šumperku 
Anton Hanel, majitel textilní továrny, člen městské 
rady a v letech 1874 - 1882 starosta Šumperka (na-
rodil se 10. března 1824 v Šumperku).

26. srpna 1917 (před 90 lety) zemřel v Šumperku 
Josef Paul, lékárník v Šumperku, předseda vzdělá-
vacího spolku Kosmos, přírodovědec a meteorolog 
(narodil se 11. července 1839 v Šumperku). -zf-

ROBERT POCH VYDAL NOVELU ŠPINAVÁ HOLKA

Již čtvrtý autorský počin má na svém kontě 
Robert Poch, jenž žije a pracuje v Šumperku. 
V nakladatelství knihovnicka.cz vydal nedávno 
novelu Špinavá holka, která popisuje nelehký 
osud mladé Mirky, jež v patnácti opustila kvůli 
násilnickému otci svůj domov. Děj přitom do-
kreslují grafi ky autorovy manželky Daniely.

Jedenačtyřicetiletý Robert Poch, který je od 
roku 2005 členem Obce spisovatelů, zaujal ve-
řejnost již svojí básnickou prvotinou Platinové 
barvy, která vyšla před pěti lety ve štíteckém 
nakladatelství Veduta a jež o dva roky později 
„zabodovala“ v literární soutěži Mělnický Pegas, 
v níž jí porota udělila třetí místo. Jeho tvorbu 
důvěrně znají rovněž čtenáři týdeníku Morav-
ský sever, na jehož stránkách Pochovy povídky 
od roku 2003 vycházejí. Své povídky pak vydal 
před dvěma lety pod názvem Vzduchoplavci 
a básně z poslední doby vyšly letos v almana-
chu Krásný vrch, jenž vydal Aleš Kauer. V sou-
časnosti připravuje autor druhou sbírku básní 
a lyrických textů a dvě sbírky povídek a pracu-
je rovněž na své další novele. Bližší informace 
mohou zájemci nalézt na http://www.shysheen.
com. -zk-
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Pátek 10. srpna 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

Po domluvě 
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci naše-
ho 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 - nejen pro 
ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní doba denně od 
13 do 19 hodin,  telefonní číslo je 583 550 234. Ak-
tuální program na stránkách Informačního střediska 
pro seniory www.pontis.cz/iss. V měsíci srpnu probí-
há prodejní výstava obrazů Jana Jančíka a ručních 
prací Anny Bankové.

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

O Tyršově stadionu psal v Proměnách již v říj-
nu 1996 docent František Spurný, z jehož článku 
čerpám základní údaje. Založení původního so-
kolského hřiště souvisí s českou menšinou, kte-
rá si ve 20. letech kupovala parcelovanou půdu 
Mautnerova velkostatku v prostoru za nádražím 
ČSD na stavební místa a postupně zde vznikala 
tzv. Česká čtvrť. Výhodné nabídky využila i tělo-
výchovná jednota Sokol, která pak na přelomu 
20. a 30. let začala budovat prakticky svépomocí 
vlastní stadion. V roce 1932 byl u dnešní ulice 
U cvičiště postaven nový hudební pavilon a star-
ší pavilon byl přemístěn k tenisovému kurtu. 
Kolem vlastního cvičiště vznikla škvárová atle-
tická dráha. Kolem byly osázeny stromy a keře, 
v roce 1934 také topoly a ořechy. Stadion, který 
již tehdy nesl Tyršovo jméno, byl využíván k nej-
různějším sportovním a společenským akcím. 
Cvičila se zde prostná, nezbytná byla veřejná cvi-
čení, závodilo se v lehké atletice, konaly se zde 
akademie, divadelní představení, lidové veselice 
apodobně Vrcholnou prvorepublikovou událostí 
se stal Slet severomoravské sokolské župy, která 
se konala   5. června 1938 za účasti dvou tisíc tří 
set cvičenců a osmi tisíc diváků. Skvělou atmo-
sféru provázelo tehdejší odhodlání českých oby-
vatel bránit svoji republiku proti hitlerovskému 
Německu. Již tehdy zde proto musely být ochozy 
a snad i nějaká dřevěná tribuna. Doposud se mi 
nepodařilo objevit nějakou dobovou fotografi i, 
která by byla mimořádně cenným dokumentem 
tehdejší podoby stadionu. 

V období okupace získal Tyršův stadion ně-
mecký tělovýchovný spolek (Turnverein), který 
se však o něj valně nestaral, protože na ustavující 
schůzi Sokola 25. srpna 1945 bylo konstatováno, 
že jednotě zůstalo jen zničené letní cvičiště. Tr-
valo dva roky (1947), než byl vklad vlastnického 
práva v pozemkové knize opět přepsán na TJ So-
kol. Poté byl stadion nákladem takřka šest set ti-
síc Kčs obnoven. Patrně již tehdy byla postavena 
nová nezastřešená tribuna (doklady o tom jsem 
nenašel). Poslední sokolský župní slet se konal 
13. června 1948. Sokol se stal záhy poté součástí 
nové jednotné sportovní organizace a osamostat-
nil se znovu až po roce 1989. Nové tribuny byly 
zastřešeny podle projektu, který zpracoval v roce 
1955 Ing. L. Doubravský. Stavební akce nazvaná 
„Stavba šaten, sociálního zařízení, zastřešení tri-
buny pro T.J. Lokomotiva v Šumperku“ byla po-
volena 30. prosince 1955 a v následujícím roce 
byla realizována.       

Tribuna pak sloužila svému účelu dalších pa-
desát let. 29. dubna 2005 zpracoval Ing. arch. 
D. Kotlán ze společnosti PSJ Brno projekt na 
výstavbu víceúčelového objektu, jehož sou-
částí jsou mimo vlastní tribuny pro 478 sedí-
cích diváků šatny pro atlety a atletky, tunel se 
šedesátimetrovou dráhou, technické zázemí, 
prostor pro zřízení fitness a jiné. Zhotovite-
lem stavby byla šumperská firma Fortex-AGS 
a náklady na realizaci činily něco přes třicet 
milionů korun. 26. září 2006 byla nová tribuna 
oficiálně zprovozněna.           -ách-    
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Na místě někdejších tribun, jež sloužily veřejnosti více než čtyři desítky let, vyrostl během třinácti měsíců 
moderní víceúčelový objekt s tribunami o kapacitě téměř pět set míst a s šedesát metrů dlouhým atletic-
kým rozběhovým tunelem a zázemím pro sportovce. Novotou zářící dvoupodlažní stavba u vchodu na 
stadion, jež byla slavnostně zprovozněna loni v září, přišla na třicet milionů korun, stát na ni přitom 
uvolnil ze své kasy jedenáctimilionovou dotaci.  Foto: J. Pavlíček
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ŠUMPERSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU

Čas od času se na stránkách šumperských periodik rozepisujeme o zážitcích z té či oné vydařené akce ve 
snaze podělit se o nově nabyté dojmy. Zájezdy, festivaly, soutěže, to jsou body, ke kterým směřujeme, 

jimž věnujeme mnoho úsilí a z nichž se pak společně těšíme. Každý sborový rok je však přeplněn neuvěři-
telným množstvím dalších větších či menších cílů, jejichž zdolávání přináší dobrý pocit. Uplynulá sezona 
proběhla ve znamení 45 let nepřetržité sborové práce. Zažili jsme věci výjimečné, stejně jako ty, které se 
s neměnnou pravidelností rok co rok vracejí. Město nám postavilo nový sborový dům a fi rmy, které do toho 
vidí, do začátku poslaly něco na přilepšenou. Náš velký zastánce Pramet nemalou měrou přispěl k účasti 
v mezinárodní soutěži a moc pěkně o nás mluví, což nás obé velmi těší. Odborová organizace této fi rmy 
měla ve svém vlastnictví klavír a usoudila, že ho v nové zkušebně můžeme potřebovat. To byl tak moc dob-
rý nápad. Tak tedy upřímná poděkování všem a ještě mnohým dalším. Máme tedy za sebou pětačtyřicátý 
rok sborového života, rok jako každý jiný, a přece jedinečný. Pojďte se s námi projít jeho zastaveními.

Kolem sedmého srpna začínáme pracovním 
soustředěním, letním táborem pořádaným po-
slední čtvrtstoletí v milovaném Švagrově. Hodně 
milovaném, protože nad troskami někdejšího do-
sti skromného ubytovacího zařízení už by dnes 
leckdo ohrnul nos. Nás tam pořád ještě drží láska 
k magickému místu spolu s nadějí i vírou, že zase 
bude lépe. Na Švagrově zpíváme, a to více, než si lze 
představit. Objem práce je srovnatelný s polovinou 
roku v běžných zkouškách. Začínající děti to ještě 
v mnoha případech nevědí, proto některé z nich 
Švagrov chápou jako alternativu k dovolené s rodiči, 
nebo prázdninám u babičky. Děti hlavního sboru to 
vědí do posledního zákoutí své pěvecké duše. A tak 
zatímco první týden míváme na Švagrově nějaké tři 

čtvrtiny dětí našich mladších oddělení, další dva-
náctidenní běh absolvují zpravidla úplně všechny 
děti, které tam patří. Jen výjimečně schází dítko, 
jemuž zákeřná nemoc sice podtrhla nohy, avšak 
nebrání mu v tom, aby zuřivě nebojovalo s rodiči 
i lékařem o každý den, kdy už by se mohlo připojit 
k ostatním. Naše děti totiž o svůj Švagrov nechtějí 
přijít, kupodivu stejnou měrou z důvodů pěveckých 
i hravých. Na Švagrově totiž  nejen zpíváme, ale také 
si na leccos hrajeme, což většinou bývá bezva. Ob-
vykle se sem v průběhu roku vydáme o víkendech 
ještě čtyřikrát, letos jsme to z důvodů, které obvykle 
nazýváme technickými, stihli jen dvakrát.

Ze Švagrova se vracíme výjimečně o dva dny dří-
ve, abychom v den, kdy v jiných letech končíváme, 
již zase seděli v autobusu a uháněli do spřáteleného 
Bad Hersfeldu ke třem vystoupením v rámci místní-
ho festivalu. V září hned zkraje všichni běží do škol, 
my však začínáme až po desátém. Je třeba poklidit 
po letním táboření, zapsat nové děti, připravit noty, 
sepsat spousty vyžádaných nesmyslů a hlavně roz-
běhnout přípravu všeho, co nás vedle pravidelných 
zkoušek očekává. Všechny děti zkoušejí dvakrát 
týdně, ovšem rozděleny do čtyř samostatných sbo-
rů. Děti hlavního sboru pak ještě pracují v menších 
skupinách či individuálně. Vždy je co doučovat, vy-
lepšovat, napravovat. Takových „krátkých” (rozuměj 
půlhodinových) zkoušek proběhne týdně někdy 
osm, někdy pětadvacet. Podle toho, co je zapotřebí, 
kolik zůstane času a kolik zbývá sil. 

Většinou ještě dříve, než započne kolotoč pra-
videlných zkoušek, už za sebou mají děti hlavního 
sboru pár vystoupení. K těm bad-hersfeldským letos Také Růžové děti mají své zájezdy.  Foto: archiv šds
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ještě přistoupilo zpívání na Vysoké a Šumperské Po-
mněnky - malá exkurze za hranice obvyklého žánru. 
Koncem září si pozveme k malému seznámení se si-
tuací rodiče třicítky nových dětí, ty starší pak zase 
na skok na Švagrov, abychom dopracovali program 
na koncert Motýli v divadle. Je nejmladším z našich 
každoročně se opakujících tematických koncertů 
(letos proběhl popáté) a už nám dělá pěkné starosti. 
Marná sláva, nový nebo převážně nový celovečerní 
program počátkem října není žádný med. Navíc 
bez patnáctky těch, kteří uměli absolutně všechno, 
a v červnu se rozloučili. Zato s patnáctkou jiných, 
kteří mají za sebou teprve rok práce v hlavním sbo-
ru a před sebou obludnou hromadu sto třiceti titulů, 
které mají co nejdříve ovládnout. Zatím ještě nesmě-
le hledají z které strany do toho pořádně kousnout. 

Do sborového roku se nám nenápadně vloudila 
další akce. Město loni začalo číst knihu a pozva-
lo nás ke spolupráci. Letos jsme se již o celý večer 
postarali sami. Dva dny nato poprvé ve svém životě 
koncertují nové Růžové děti a spolu s nimi všichni 
ostatní zpěváci, takže První koncert Růžových dětí 
počtrnácté představuje všechna oddělení sboru jak 
svým nejmladším pěvcům, tak jejich rodičům. Prv-
ní z našich „velkých” koncertů je tak za námi, a než 
přijde čas toho druhého, vánočního, je třeba ještě 
mnohé vykonat.

Tak především stěhování. Pracujeme na tom už 
od poloviny září, postupně balíme, přenášíme, pře-
vážíme, kupíme na hromadu, stále přemisťujeme, 
pak neuvěřitelně zvolna vybalujeme a ukládáme 
asi tak tři kamiony všeho, co sbor za půlstoletí čin-
nosti nashromáždil, přičemž něco z toho dokonce 

Barevné děti se v jubilejní sezoně vydali mimo jiné 
do Liberce.  Foto: archiv šds

stále potřebuje. Stěhujeme se z matičky ZUŠ, kde 
jsme dlouhá desetiletí byli doma, do Komína, jenž 
byl přestavěn na míru podle našich nápadů a teď 
jsme zvědaví, jestli jsme si to tam vymysleli dobře. 
Po týdenním přerušení sborové práce, kdy dob-
rých osmdesát rodičů ve dne v noci přemisťuje 
mimo jiné poslední nezbytná monstra k usazení 
stovky zpívajících dětí, zahajujeme 20. listopadu na 
novém působišti. Od té chvíle kroky dětí po 44 le-
tech, jednom měsíci a šestnácti dnech směřují do 
jiné budovy. O týden později zpíváme všem, kteří 
jednali, projektovali, stavěli i stěhovali a hned druhý 
den přichází veřejnost, aby si nový Komín prohléd-
la, a to v plné parádě, včetně rojících se dětí. My se 
taky rojíme a celé odpoledne pilně zkoušíme, proto-
že vánoční zpěvy se blíží a nikoho nebude zajímat, 
že jsme se dva měsíce stěhovali. Vedle toho si ješ-
tě děláme slušnou reklamu, protože naše děti jsou 
skutečně pracovité, a mají-li okukovatele, tak ještě 
o kousek víc. Věru pěkná podívaná. 

Prosinec vstoupil bez zaklepání, a to my honem 
spěcháme do Bludova, abychom potěšili dříve na-
rozené při jejich tradičním setkání. Zdá se, že tomu 
tak skutečně je, protože řízky na stolech stydnou 
a tlačenka teplá netknuta, dokud nedozní náš po-
slední tón. Pak se opět dávají do jídla. Vystoupení 
sleduje také Eva s Vaškem, kteří nás pak na jevišti 
střídají. Oba pozorně naslouchají a Vašek dokonce 
vyzve pána, který se jim o všechno stará: „Vyfoť to!”

V rychlosti ještě stihneme koncerty v Želecho-
vicích u Zlína, v Rapotíně u Šumperka a v Liberci 
s rodným bratrem Severáčkem, načež vyzpíváme 
u radnice v Šumperku asi deset tisíc pro kojenec-
ký ústav a předvánoční shon končíme tradičním 
Vánočním koncertem celého sboru v Domě 
kultury. To je druhý velký koncert (opět 
z p í v a j í všechny naše sbory) a pořá-

dáme jej od roku 1983. 
Vzhledem ke stěho-

Plameňáci s liškou Bystrouškou v oboře hradu 
Hukvaldy.
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bývá jich podstatně více, zato už dva měsíce pilně 
připravujeme soutěžní program do švýcarského 
Montreux, kam se chystáme na jaře. 

V lednu tradičně chodíme po špičkách, abychom 
před pololetím příliš neprovokovali, a děti mohly 
ve školách zachránit, co se ještě dá. Zato úderem 
vysvědčení hajdy na Švagrov a po pěti dnech pilné 
práce do druhé poloviny sezony. Komorní dívčí sbor 
zahajuje republikové fi nále basketbalu středních 
škol, následuje koncert ve starokatolickém kostele, 
bývalí členové sboru nedají jinak, než že se po pěti 
letech od posledního výročí bude zase společně zpí-
vat, a tudíž je třeba zkoušet. Děti z mateřské školy 
přicházejí, aby se porozhlédly po naší zkušebně 
a zazpívaly si písničky, které jim předkládáme. Dost 
je to baví a my se těšíme, že některé z nich k nám 
v září najdou cestu. Opět krásné prostředí klášterní-
ho kostela a my zpíváme pedagogům ke Dni učitelů. 
To už je program na soutěž v Montreux téměř při-
praven a my jej zařazujeme všude, kde se to jenom 
trochu hodí. Učitelé Šumperska jsou prvními, kdo 
jej vyslechnou. Jarní koncert, třetí z těch „velkých”, 
jež v každém roce proběhnou, v posledním březno-
vém dni oslaví 45. narozeniny sboru. Většího lesku 
dodají naši někdejší zpěváci, jichž se tentokrát na 
jeviště dostavilo hodně přes stovku. To už klepe na 
dveře švýcarský soutěžní zájezd a my ještě před od-
jezdem zpíváme rodičům a známým, abychom sou-
těžní repertoár co nejvíce „dostali do krve”. Pondělí 

velikonoční je dnem od-

jezdu a dalších sedm dní časem očekávání, napětí, 
úsilí, překvapení a nekonečné radosti. Druhé místo 
v soutěži, která nebere ohledy na věk, složení sboru 
a počet zpěváků, je malým zázrakem, jenž bude na-
vždy vysoce ceněn. 

Na velké oslavy však není čas. V pondělí jsme vy-
jeli, v pondělí se vracíme a hned v sobotu nás čeká 
sedm stovek zpívajících dětí, které se sjíždějí na pře-
hlídku zvanou Zlatá lyra. Klášterní kostel také tuto 
událost povýšil na skutečný svátek a my tak opět 
rádi posloucháme nekončící chvalozpěvy na nový 
stánek umění. 

Končí ta poklidná část roku a jdeme do fi nále, 
dvouměsíční maraton akcí začíná. Barevné děti trá-
ví tři dny v Liberci a o pět týdnů později jsou samy 
hostiteli dětí z Opavy. Děti hlavního sboru už zase 
tráví víkend pracovním soustředěním, jako by toho 
nebylo dost. Na Švagrově to nejde, rozpadly se po-
slední zbytky postelí a o nové se zatím bojuje. Trá-
víme víkend v Komíně, s počátečními obavami, zda 
děti přijdou i další den, zda holky nebudou odbíhat 
na rande a vůbec, zda ty tři dny ve zdraví přežijí, 
když jedeme prakticky bez oddechu a možnos-
ti chvíli se natáhnout nebo vyběhnout na vzduch. 
Začínáme v pátek ve čtyři, končíme v neděli v jednu 
a ty nezdolné děti sedí ve zkušebně rande nerande 
všechny a do poslední minuty pracují tak dokonale, 
že se to příčí zdravému rozumu. Za pár dní se z toho 
nářezu trochu vzpamatují a hned zase na čtyři dny 
do Nového Jičína, kamarádi z tamního Ondrášku 
slaví čtyřicetiny. Čtyři koncerty v Jičíně a Fulneku, 
další pak v Šumperku, máme festival duchovní hud-
by, a to je vážené fórum. To už u vrátek postávají 

Plameňáci, že by taky rádi na zájezd, 

Hlavní sbor Motýli před soutěží na břehu Ženevského jezera.  Foto: archiv šds
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Již potřetí pořádají Obec Jindřichov, Obnova kul-
turního dědictví údolí Desné o.s. a Římskokatolická 
farnost Velké Losiny v Pekařově pouť v tradičním 
slova smyslu. Naší původní myšlenkou bylo pouze 
opravit hřbitovní kapli Nanebevzetí Panny Marie 
v tomto odlehlém, ale překrásném koutě Jeseníků. 
Postupem času jsme si začali uvědomovat, že pouze 
opravit tuto stavbu nestačí, že je jí potřeba i vdech-
nout život, že je nutno dát tomuto prostoru nějaký 
další smysl.

Kromě pořádání církevních akcí, poutí, koncertů 
bychom totiž chtěli v kapli zřídit trvalou expozi-
ci o historii Pekařova, ale především pak o výrobě 
varhan a fl ašinetů ve fi rmě Franz Kolb end Söhne. 
Doba, kdy bude možno toto muzeum zřídit po sta-
vebních opravách, se blíží. A právě proto bychom 
chtěli, aby se letošní 1. setkání fl ašinetářů při příle-
žitosti Pekařovské pouti 2007 stalo počátkem cesty 
k posílení povědomí o historii výroby varhan a fl a-
šinetů v Pekařově.

Dovolujeme si vás tímto pozvat na První setkání 
fl ašinetářů, které se uskuteční v sobotu 11.8. 2007 

v Pekařově. Program pouti uvádíme níže s tím, že 
ofi ciální představení a vystoupení fl ašinetářů je sou-
částí hlavního programu v době od 11.15 do 12.15 
hodin na travnaté ploše u Penzionu Pekařov. Neofi -
ciální část setkání bude poté probíhat u kaple v době 
od 12.30 do 14.30 hodin. Martin Černohous, o.s. 

 Obnova kulturního dědictví údolí Desné
Hlavní program: 7.30 hod. - Mše svatá ve Vel-

kých Losinách; 9 hod. - odchod poutníků z Velkých 
Losin do Pekařova; 11 hod. - slavnostní zahájení 
pouti (P. Milan Palkovič); 11.15 hod. - 1. setkání 
fl ašinetářů (představení a ukázky účastníků); 12.15 
hod. -  hudební vystoupení souboru MUSICA 
GLORIA; 13.15 hod - taneční vystoupení folklorní-
ho souboru; 15 hod. -  nové divadelní představení 
v podání herců DAMU; 17 hod. -  Mše svatá dopro-
vázená zpěvy.

Doprovodný program: 10 - 17 hod. - dětská 
pouť a dětský koutek pro nejmenší; prodejní stánky 
a ukázky lidových řemesel; předvedení historického 
kroje údolí Desné; putovní výstava „Podesní“ (foto-
grafi e z činnosti sdružení a z historie údolí Desné).

NA PEKAŘOVSKÉ POUTI SE SEJDOU FLAŠINETÁŘI

no ale kam, když domluvený partner na poslední 
chvíli hlásí problém a my tedy honem vymýšlíme 
náhradní cíl. Tak tedy na tři dny do Beskyd a moc se 
to podařilo, Plameňáci si užili a pár se jich rozmys-
lelo, že by teda ještě letos nekončili a budou chodit 
i příští rok. Plameňáci přijeli, Růžové děti odjíždějí, 
taky mají svůj zájezd, jenom nikde nenocují, asi by 
to zatím bez maminek všechny nezvládly. Sotva vy-
měníme výletní boty za koncertní, už je tady Opava, 
Barevné děti si své hosty odvádějí do rodin, aby se 
v sobotu opět všichni sešli a spolu s Plameňáky ten 
rok zakončili koncertem. 

To ovšem není konec pro všechny. Hlavní sbor 
má od ledna agenturní zastoupení, což s sebou nese 
řadu povinností, ale také příležitostí. Ocitáme se tak 
v programu koncertního cyklu Klasika Viva a s po-
řadem, který ještě nikde nezazněl, vystoupíme na 
závěrečném koncertě. Česká hudba v proměnách 
staletí je publikem přijata s nadšením a stává se vý-
chodiskem pro stavbu programu, jímž se sbor bude 
prezentovat příští rok na mezinárodním hudebním 
festivalu Pražské jaro 2008. Účast na tomto prestiž-
ním fóru je dalším z počinů našeho nového part-

nera, Agentury J+D. Bude znít česká hudba druhé 
poloviny 20. století a dramaturgie Pražského jara 
náš návrh přijala bez připomínek. S konstatováním, 
že taková programová nabídka se často nevidí. 

Už jenom pár drobností. Růžové děti dávají dva 
koncerty pro mateřské školy a my získáváme dva-
atřicet nových zpěváčků v prvním kole zápisu do 
další sborové sezony. Olomouc si nás zve k vystou-
pení na vernisáži pozoruhodné výstavy. Dva auto-
busy dětí putují čtyři dny na Zájezdu po okolí, aby 
také mladší polovina hlavního sboru okusila slasti 
a strasti cestování. Koncerty v Králíkách, Starém 
Městě a Mikulovicích mají skvělý ohlas. Přímo 
z autobusů nastupujeme poslední koncert sezony. 
Je 27. června, Koncert pro Unicef přináší přes deset 
tisíc, což představuje komplex vakcín pro šestnáct 
dětí někde v zemi, kde se bez očkování umírá. Je             
27. června a jízda skončila. 70 akcí, 33 samostatných 
koncertů, 78 kratších vystoupení našich čtyř sborů, 
22000 posluchačů, 63 dní za hranicemi Šumperka, 
zajímají-li vás čísla. Další kolo začíná  7. srpna na 
Švagrově. Snad už tam budou postele.  

 Tomáš Motýl a Helena Brožová
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Čtvrtek 26. července v 18 hodin v klubovně č. 1 DK
Od ateizmu k duchovní dimenzi
Přednáší Josef Janečka.

D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
VIDEODISKOTÉKA RÁDA RUBI 90 FM
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi. 

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 29. července 
Barbora Blahutová a František Svátek - Kolážové a vodní objekty
Návštěvníci uvidí pozoruhodné sochy těchto autorů z Vlastiboře u Soběslavi. Výstavu i celý program 
Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a nadace Český fond umění.

Od 1. srpna do 2. září 
Martina Volvovičová / „Toulky Maďarskem“ - fotografi e, 1996 - 2006
Vernisáž se uskuteční ve středu 1. srpna v 18 hodin.  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.

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

BLUES APERITIV POSÍLÁ SVÉ VÍTŽE NA PODZIMNÍ BLUES ALIVE

Osmý ročník soutěžního festivalu Blues Aperitiv 
má své vítěze. Aperitiv se přitom letos poprvé po-
dával na otevřeném prostranství tzv. Pavlínina dvo-
ra, který prochází rekonstrukcí. Díky atraktivnímu 
prostoru i skvělému počasí navíc přilákal rekordní 
počet návštěvníků - v polovině června si cestu do 
Pavlínina dvora našlo téměř čtyři sta posluchačů. 

Vybrat vítěze letošního postupového festi-
valu nebylo pro odbornou porotu, v níž used-
li hudební publicista a dramaturg Blues Alive 
Ondřej Bezr, vydavatel časopisu Twój blues 
Andrzej Matysik a slovenský bluesman Tomáš 
Bobrovniczký, vůbec lehké. „Rozhodování bylo 
letos hodně obtížné, přestože z deseti vybraných 
kapel nakonec dorazilo kvůli nemocem jen osm,“ 
uvedl produkční pořádajícího Domu kultury Ka-

mil Navrátil. V Šumperku tak nakonec odstartují 
hlavní koncerty podzimního Blues Alive, které je 
naplánováno na 16. a 17. listopadu, na vedlejší scé-
ně olomoučtí Blues Angels a další zástupce české 
scény Retro Blues. Na hlavním koncertě v Polsku 
se pak představí brněnská formace Bloosers, která 
současně nejvíc zabodovala i u posluchačů. 

„Postup Retro Blues je důkazem toho, že má 
smysl se na Blues Aperitiv hlásit opakovaně, 
i když to napoprvé nevyjde. Petr „Džetro“ Ritzka 
se se svým one man bandem Retro Blues objevil 
na Aperitivu již loni, ale neuspěl. Letos přijel se 
stejným repertoárem a s novým spoluhráčem Lu-
bošem „Bužmou“ Khýrem a vyšlo to,“ podotýká 
Navrátil a připomíná, že více informací o kapelách 
lze nalézt na http://aperitiv.bluesalive.cz/. -zk-
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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 Š. Brhelová.        Kurzovné 680 Kč
 

POHYBOVÉ KURZY
 Aerobic

Jde o volně přístupný celoroční kurz s cenou 35 Kč za jednu lekci, vede Šárka Brhelová. 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 Š. Brhelová.                Kurzovné 250 Kč 

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

 Bodybuilding
15 lekcí, kondiční cvičení pro ženy, zahájení od 10. září!!!, pondělí 18.30 - 19.30 hodin, vede I. Krani-
chová, 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 J. 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 J. 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 A. 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 K. 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 
K. 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 K. 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 J. 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 J. 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.

14
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ASPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

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

Čtvrtek 9. srpna ve 14 hodin        
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 16. srpna ve 14 hodin   
Setkání členů městského svazu DIA  

Hraje Tři „K“.   Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 23. srpna 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.

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Martina Volvovičová / Toulky Maďarskem

Čas vernisáže výstavy fotografi í Martiny Vol-
vovičové (r. 1959) se překrývá s počátkem další 
z dlouhých letních cest na kole z Kostelce nad 
Černými lesy až do maďarských kopců a plání, 
do krajiny, kam se spolu s Josefem Volvovičem         
(r. 1951) na své toulky vydali poprvé před je-
denácti lety. A právě 
uplynulé desetiletí 
Martina fotografi c-
ky postupně mapuje. 
Jeho obraz na výsta-
vě dokreslí a oživí 
útržkovité záznamy 
z Josefových deníků, 
lapidární postřehy 
a jiskrné úvahy o ze-
mi, kterou si objevili 
a zamilovali. Cení si 
především její přiro-
zenosti: „Maďarsko 
hned na první pohled dobré, nevelkolepé, oby-
čejné, nezkažené“/1996). Cestuje se dnes až hek-
ticky, ale jak Josef dál píše, jejich cestování má 
jiný charakter: „Ta naše cesta na kole světem není 
turistikou, ale tuláctvím, nebo alespoň pokusem 
o tuláctví“/2002). Fotografuje kdekdo. Díky 
snadnosti soudobé techniky stala se fotografi e 
čímsi až infl ačním. Zavaluje nás přebytkem, kte-
rý ji znehodnocuje. Martina ale zdrženlivě vyjí-

má z nahodilostí to, co vnímá nadčasově. Co ve 
své jedinečnosti stalo se jim cestou „zjevením“ 
a zázračně prostým spočinutím.

Smyslem jejich cest, i fotografi í a slov, je tak 
především sblížení s krajinou, pokus o splynu-
tí s ní: „Ráno se těžce hrabeme z polní cesty. 
Zprava jde dívka, snad do kostela. S hrůzou se 
na nás dívá. Asi se už moc nelišíme od cikánů 

v maringotkách, ale 
tak je to v pořádku, 
tohle chceme“…proto-
že: „Bůh svěřil úlohu 
těch, kteří skutečně vidí 
a s radostí přihlížejí 
jeho tvoření, do rukou 
divných tvorů: fi loso-
fů a umělců, mnichů, 
bezdomovců, tuláků, 
nezodpovědných pijá-
ků a samotářů. A bláz-
nů“/2004). V průběhu 
onoho desetiletí letních 

návratů pochopili, že „naším úkolem není roz-
luštit tajemství krajiny, ale jen se mu otevírat, 
tušit je, sklánět se před ním. Dívat se a na nic 
nemyslet“/2006).

Výstava Martininých fotografi í v doprovodu 
Josefových textů bude za účasti obou zahájena ve 
středu 1. srpna v 18 hodin a potrvá až do neděle 
2. září. Jste na ni zváni, i na živé setkání s nimi 
v Galerii. Miroslav Koval 
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Výstavní síň

▶ Věra Kovářová - KRASOHLED
Autorská výstava tvorby známé šumperské výtvar-
nice z posledního desetiletí, kdy se věnovala převáž-
ně grafi ce, 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, 
kde si návštěvníci mohou vyzkoušet dobové obleče-
ní. Výstava   potrvá do 31. srpna.

Rytířský sál
▶ Lov a zbraně
Výstava o historii lovu s ukázkami loveckých zbraní, 
trofejí, loveckého nábytku a grafi ky s loveckou tema-
tikou 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 31. srpna.

Klášterní kostel
▶ Dagmar Koverdynská  - Dřevěné sochy 
Autorská výstava šumperské sochařky a výtvarnice 
potrvá do 30. září.
▶ Akce v klášterním kostele: 
19.  srpna v 9 hodin se koná Mše svatá, kterou po-
řádá Společnost česko-německého porozumění 
v Šumperku.
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., Klášterní kostel 10 - 12 hod., otevírací doba Ga-

lerie: 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

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, 
celoročně: po - pá  8 - 12 hod., 13 - 16 hod., včetně 
soboty 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 po-
trvá do 31. srpna.
▶ Výstavka prací žáků keramického kroužku při 
ZŠ v Lošticích
Osmý ročník výstavky potrvá  do 31. srpna.
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.

Úsov 
▶ Zámek a Lovecko-lesnické muzeum 
▶ Galerie Lubomíra Bartoše v Úsově 
▶ Úsov - kolébka lesnického školství
Nová expozice.
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Výstava ilustrací ak. mal. Stanislava Lolka.
Informace: V srpnu  je zámek Úsov přístupný od úte-

rý do neděle v době od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. 
Poslední vstup možný hodinu před koncem dopolední 
i odpolední pracovní doby. 

NA VÝSTAVĚ ZBRAŇ A LOV LZE SPATŘIT 
UNIKÁTNÍ LOVECKOU PUŠKU ZE SBÍREK LIECHTENŠTEJNŮ

Vlastivědné muzeum v Šumperku připravilo 
na letní měsíce výstavu Zbraň a lov, zajímavou 
nejen pro milovníky lovu a myslivosti, ale pro 
širokou veřejnost. Mezi unikátními lovecký-
mi puškami má návštěvník možnost zhlédnout 
také exponát zajímavé lovecké pušky, tzv. dvoják 
LANCASTER, značený JOHANN KALEZKY IN 
WIEN. Tento renomovaný puškař a c. k. dvorní 

dodavatel (zajišťoval zbraně přímo pro císařský 
dvůr) pocházel z Vejprt v Čechách. Vyučil se 
patrně ve Vídni a tam také v roce 1845 založil 
puškařský závod. Po jeho smrti roku 1889 ved-
la již založenou fi rmu jeho žena. Firma Kalezky 
ukončila svoji činnost až v roce 1937 a po celou 
dobu svého trvání vyráběla velmi kvalitní lovec-
ké pušky, dnes vysoce ceněné.

Puška Lancaster je opatřena bohatou rytinou 
i řezbou doplněnou zlatým taušírováním. Touto 
technikou je také provedeno značení puškaře na 
mezihlavňové liště a zámkových deskách. U puš-
ky se dochoval i původní řemen. Podle určitých 
indicií patřila tato kvalitní zbraň některému 
z příslušníků knížecího rodu Liechtenštejnů.

Výstavu Zbraň a lov můžete navštívit v Ry-
tířském sále Vlastivědného muzea v Šumperku 
každý den kromě pondělí až do 30. září. Více na 
www.muzeum-sumperk.cz. 

 Antonín Vašíček, konzervátor VM v Šumperku

Puška Lancaster je opatřena bohatou rytinou 
i řezbou doplněnou zlatým taušírováním. 
  Foto: J. Mašek

MUZEUM CHYSTÁ VÝSTAVU PŘIBLIŽUJÍCÍ CÍRKEVNÍ UMĚNÍ 
OBDOBÍ KLASICISMU NA ŠUMPERSKU, ZÁBŘEŽSKU A MOHELNICKU

Vlastivědné muzeum v Šumper-
ku připravuje na září již třetí výstavu 
z cyklu Ars longa, vita brevis, mapu-
jící tentokrát církevní umění období 
klasicismu. Záměrně není v názvu 
výstavy jednoznačně stanoven umě-
lecký sloh, neboť na začátku 19. stole-
tí se vedle klasicismu objevují i další 
styly. Klasicismus, což  je v širším 
slova smyslu speciálně evropský sloh 
z let 1770 - 1850, vycházející z ide-
ového odkazu osvícenství, netvoří 
uzavřenou epochu, protože jednak 
existoval téměř současně s romantis-
mem, jednak jej nelze časově oddělit 
od následujícího historismu. Tento 
styl má ranou fázi, styl s klasicizují-

cími prvky v rámci rokoka, styl aka-
demický, osvícenský, romantismus 
a empír, popř. biedermeyer.  

Nejtypičtější církevní tvorbou je 
pak v našem regionu lidové umění, 
které spojilo přežívající barokní prvky 
se všemi výše uvedenými vlivy ve své-
bytný umělecký projev. 

Výstava bude tematicky i instalač-
ně rozdělena do tří částí. První před-
staví ofi ciální církevní umění s tím, že 
pozornost bude věnována autorsky 
určeným dílům. Vedle  soch a obrazů 
budou prezentovány luxusní církevní 
roucha, monstrance, svícny a další 
náčiní. V druhé části bude instalován 
interiér sakristie s dobovým nábyt-

Symbolem a logem posled-
ní výstavy z cyklu Ars longa, 
vita brevis bude socha sv. Anny 
z kostela v Jedlí. Foto: J. Mašek



KLÁŠTERNÍ KOSTEL OBSADILY DŘEVĚNÉ 
SOCHY DAGMAR KOVERDYNSKÉ
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lidovému umění. Celá instalace bude doplněna pre-
zentací architektury a nemovitých památek z našeho 
okresu, chybět nebudou ani oblíbené listovací sou-
bory s informacemi o umělcích, světcích a lidových 
zvycích. Exponáty budou opět zapůjčeny z jednot-
livých farností a doplněny sbírkami Vlastivědného 

muzea v Šumperku.
Autorky výstavy (M. Gronychová, M. Filipová 

a M. Kudelová) srdečně zvou všechny milovníky his-
torie a umění, aby v době od 12. září do 12. prosince 
2007 zavítali do Výstavní síně Vlastivědného muzea 
v Šumperku a prohlédli si závěrečnou výstavu z cyk-
lu Ars longa, vita brevis. Marie Gronychová

Umělecký zážitek z návštěvy klášter-
ního kostela Zvěstování Panny Marie 
zpestří všem návštěvníkům Šumperka 
výstava dřevěných soch Dagmar Kover-
dynské. Sochařka, žijící a tvořící v nedale-
kém Novém Malíně, již v minulých letech 
částečně představila svoji tvorbu jak na 
společných výstavách  regionálních výtvar-
ných umělců (např. Setkání, Trienále a po-
dobně), tak na svých autorských výstavách 
v Galerii Jiřího Jílka v Šumperku a v zábřež-
ském muzeu. S jejími díly je také možno se 

setkat v nové Galerii Šumperska, instalované 
v prostorách Pavlínina dvora.

V klášterním kostele představuje Dagmar 
Koverdynská na desítku svých novějších 
prací vytvořených převážně pro tuto výsta-
vu. Výstavu je možno v jedinečných prosto-
rách šumperského kostela Zvěstování Panny 
Marie zhlédnout po celou letní sezonu až do 
30. září. Alena Turková

 Jedna z překrásných Madon 
 Dagmar Koverdynské. Foto: J. Mašek

ŘEKNI MI ZRCADLO… ANEB HYGIENA A KRÁŠLENÍ V MINULOSTI

Vlastivědné muzeum v Šumperku opět před-
stavuje svoje unikátní sbírkové předměty, a to 
na výstavě s názvem Řekni mi zrcadlo…… aneb 
hygiena a krášlení v minulosti. Pokusy člověka 
o vylepšení svého vzhledu a očistu těla jsou doku-
mentovány na množství zajímavých sbírkových 
předmětů, a to nejen ve vitrínách. Především 
pro děti a mládež pak je jistě zajímavé vyzkoušet 
si nejrůznější dobové oděvy, paruky a bižuterii. 
Vtipem a originalitou tehdejších výrobců a pro-

dejců návštěvníky určitě pobaví dobové reklamy 
a návody. 

Výstavu připravilo šumperské muzeum ve 
spolupráci s Dětským muzeem Moravského 
zemského muzea v Brně, některé předměty 
zapůjčily Muzeum Kroměřížska a zámek ve 
Velkých Losinách. Výstava je instalována v Hol-
larově galerii Vlastivědného muzea v Šumperku 
a návštěvník si ji může prohlédnout do 2. září.   
 Alena Turková

Budova napěchovaná archiváliemi začala „znenáhla“ praskat a její statika byla natolik ohrožena, že větší 
část písemností musela být okamžitě odvezena. Úvahy o opravě a opětném využívání objektu jako archivu 
vzaly zasvé po dostavbě nové archivní budovy v roce 1988 v ulici Bří Čapků. Vážný zájem o Geschaderův dům 
projevilo tehdy prosperující JZD Dubicko, které v něm chtělo zřídit mimo jiné restauraci. Naštěstí (podle mého) 
k tomu nedošlo. Ale když se to tak vezme kolem a kolem, pivo a víno se ke Geschaderu hodí více než co jiného. 
Dům byl totiž od nepaměti nadán právem vařit a čepovat pivo a také šenkovat víno. Bývávalo v něm dozajista 
často velmi veselo.  -ách-

Ke kresbě na obálce - pokračování textu z vnitřní strany obálky
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Čtvrtek 26. července od 9 do 12 hodin v tělocvičně na 
„Komíně“
Dopoledne s Trangleballem 
Vysvětlení pravidel a vyzkoušení nové netradiční 
hry představené i na Bambiriádě 2007, informace 
Vratislav Šula, tel.č. 731 186 059.

Pátek 27. července od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 ho-
din v knihovně Sever na Temenické ul.
NENUDA
Kvízy, soutěže.

Pondělí 6. srpna od 9 do 12 hodin v tělocvičně na 
„Komíně“
Dopoledne s Trangleballem
Další možnost vyzkoušení si nové netradiční hry, 
informace  Vratislav Šula, tel.č. 731 186 059.  

Úterý 7. srpna od 9 do 12 hodin v tělocvičně na „Ko-
míně“
Dopoledne s Trangleballem
Opět dopoledne s novou netradiční hrou, informa-
ce Vratislav Šula, tel.č. 731 186 059.  

Středa 8. srpna sraz v 8 hodin před DDM Vila Doris
Výlet na Vlčí důl a na Háj
Délka 12  km, informace Zdeňka Daňková, tel.č. 
774 664 647.

Středa 8. srpna od 9 do 12 hodin v tělocvičně na „Ko-
míně“
Dopoledne s Trangleballem
Opět dopoledne s novou netradiční hrou, informa-
ce Vratislav Šula, tel.č. 731 186 059.

Čtvrtek 9. srpna od 9 do 12 hodin v tělocvičně na 
„Komíně“
Dopoledne s Trangleballem
Opět dopoledne s novou netradiční hrou, informa-
ce Vratislav Šula, tel.č. 731 186 059.

Pondělí 13. srpna od 9 do 15 hodin
DDR beginner turnaj
Turnaj v pohybově počítačové hře Dance Dance 
Revolution, kde hraje hlavní roli postřeh a koordi-
nace pohybu. Turnaj je vhodný pro všechny, kteří 

tuto hru uvidí poprvé. Informace Martin Bíza, tel.
č. 731 510 319.
 
Pondělí 13. srpna od 8 do 11 hodin, od 12 do 16 hodin 
v Městské knihovně
Prstem po mapě 
Soutěže v knihovně 17. listopadu 6, informace 
Zdeňka Daňková, tel.č. 774 664 647.

Úterý 14. srpna sraz v 9 hodin u Vily Doris - odchod 
na Třemešské rybníky
Když ptáčka lapají
Výlet k Třemešským rybníkům, odchyt, kroužko-
vání a určování ptáků, hry v přírodě. V 15 hodin 
návrat zpět k Vile Doris. S sebou pití, jídlo - oběd 
u ohně, vhodnou obuv a oblečení do přírody. Infor-
mace Petr Šaj, tel.č. 731 186 056.

Úterý 14. srpna od 8 do 11 hodin, od 12 do 16 hodin 
v Městské knihovně
Prstem po mapě 
Soutěže v knihovně 17. listopadu 6, informace 
Zdeňka Daňková, tel.č. 774 664 647.

Středa 15. srpna sraz v 9 hodin u Vily Doris - odchod 
na Třemešské rybníky
Když ptáčka lapají
Výlet k Třemešským rybníkům, odchyt, kroužko-
vání a určování ptáků, hry v přírodě. V 15 hodin 
návrat zpět k Vile Doris.  S sebou pití, jídlo - oběd 
u ohně, vhodnou obuv a oblečení do přírody. Infor-
mace Petr Šaj, tel.č. 731 186 056.

Středa 15. srpna od 8 do 11 hodin, od 12 do 16 hodin 
v Městské knihovně
Prstem po mapě 
Soutěže v knihovně 17. listopadu 6, informace 
Zdeňka Daňková, tel.č. 774 664 647.

Středa 15. srpna od 10 do 13 hodin a od 13 do 15 
hodin na „Komíně“
Batikování bavlněných triček (vlastních)
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036. 
 Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 16. srpna od 9 do 12 hodin v tělocvičně na 
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Dopoledne s Trangleballem
Poslední možnost si o prázdninách vyzkoušet novou 
hru. Informace Vratislav Šula tel.č. 731 186 059.

Pátek 17. srpna od 9 do 15 hodin
DDR beginner turnaj
Turnaj v pohybově počítačové hře Dance Dance 
Revolution, kde hraje hlavní roli postřeh a koordi-
nace pohybu. Turnaj je vhodný pro všechny, kteří 
tuto hru uvidí poprvé. Informace Martin Bíza, tel.
č. 731 510 319.

Pátek 17. srpna od 8 do 11 hodin, od 12 do 16 hodin 
v Městské knihovně
Prstem po mapě 
Soutěže v knihovně 17. listopadu 6, informace 
Zdeňka Daňková, tel.č. 774 664 647.

Pondělí 20. srpna  od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 
hodin   v knihovně Sever, Temenická 5
Nenuda
Kvízy, soutěže.

Čtvrtek 23. srpna na „Komíně“
Afrika na Komíně

Informace  Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039.

Pátek 24. srpna  od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin   
v knihovně Sever, Temenická 5
Nenuda
Kvízy, soutěže.

Pátek 24. srpna na „Komíně“
Afrika na Komíně
Informace  Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039.

Sobota 25. srpna na „Komíně“
Afrika na Komíně
Informace  Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039.

Neděle 26. srpna na „Komíně“
Afrika na Komíně
Informace  Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039.

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 www.doris.cz

Pondělí 20. srpna od 16 do 18 hodin na mini-
golfu U hradeb v Šumperku
Prázdninové odpoledne s minigolfem 
Pro děti od 6 do 15 let.

Čtvrtek 23. srpna od 15 do 18 hodin na mini- 
golfu U hradeb v Šumperku
Prázdninové odpoledne s minigolfem spoje-
né s luštěním křížovek 
Pro děti od 6 do 15 let.
 
Pondělí 27. srpna od 16 do 18 hodin na mini- 
golfu U hradeb v Šumperku 

Prázdninové odpoledne s minigolfem
Pro děti od 6 do 15 let.
 
Pátek 31. srpna  od 15 do 18 hodin na minigolfu 
U hradeb v Šumperku 
Prázdninové odpoledne s minigolfem spoje-
né s luštěním křížovek
Pro děti od 6 do 15 let.

Bližší informace: MDDM u radnice, nám. 
Míru 20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: 
mddm.sumperk@seznam.cz ,w w w.mddm.
adam.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE

Hrad Sovinec srdečně zve na  Past na medvěda 
v sobotu 28. července a v neděli 29. července vždy od 9 do 19 hodin

Sokolnické a lesnické slavnosti. Ukázky výcviku a lovu dravých ptáků s loveckými psy. Právo útrpné 
a mučení pytláků při včelařském, řezbářském a košíkářském řemesle. Výstava loveckých trofejí.  

Bližší informace: www.sovinec.cz, sovinec.purkrabi@vony.cz
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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 OBSADILY KNIHOVNU

Výstava dětských prací o zapomenutých řemes-
lech ze Severní Moravy ze stejnojmenné soutěže je 
až do konce září k vidění ve všech prostorách Měst-
ské knihovny Šumperk na ulici 17. listopadu. Od 

1. srpna navíc výstavu dětských kreseb doplní zají-
mavé exponáty ze Státního okresního archivu, jako 
jsou staré výuční listy a archivní materiály vztahující 
se k dnes již málo známým řemeslům. -zd-

KINO OKO
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 ko-
legy. Ale pod idylickou pokličkou Sandfordu bublá pořádně ostrý guláš… Skvělá policejní komedie 
s typickým britským suchým humorem a originální zápletkou.   Vstupné 75 Kč

SIMPSONOVI VE FILMU
Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4., neděle 5., pondělí 6., úterý 7. a středa 8. srpna v 17.30 a v 19.30 
hodin
USA, 2007, 88 minut, širokoúhlý, rodinná animovaná komedie v českém znění
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O Slavná kreslená rodinka se konečně dostává na plátna kin, aby díky Homerovi prožila největší prů-

švih své bohaté kariéry…  Vstupné 75 Kč

FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER SURFER
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11. a neděle 12. srpna jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 92 minuty, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Fantastické dobrodružství, které prožije čtveřice superhrdinů v souboji s tajemným poslem z ves-
míru, je pokračováním filmového hitu z roku 2005.  Vstupné 75 Kč

DANNYHO PARŤÁCI 3
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11. a neděle 12. srpna jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 122 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Ve třetím pokračování lupičské komedie se tým elegantních vtipálků pod vedením George Cloo-
nyho vrací do Las Vegas. Režisér Steven Soderbergh jim tady postavil zbrusu nové filmové kasino 
jako stvořené pro škodolibou osobní pomstu… Dále hrají Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino, Elen 
Barkinová a další. Letní filmový hit.  Vstupné 75 Kč

PŘEDTUCHA
Pondělí 13., úterý 14. a středa 15. srpna jen v 18.00 hodin
Velká Británie, 2007, 97 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Věřte vlastním představám… Linda (Sandra Bullocková) začíná náhle prožívat dny svého života 
na přeskáčku, a protože jí osud nabídl vizi budoucnosti, má možnost svůj osud změnit. Nechá 
Linda svého manžela zemřít?  Vstupné 75 Kč

FAUNŮV LABYRINT   Artvečer
Pondělí 13., úterý 14. a středa 15. srpna jen ve 20.00 hodin
Mexiko, Španělsko, 112 minut, od 15 let, titulky (mluveno španělsky)
Píše se rok 1944 a život dvanáctileté Ofélie je silně poznamenán válkou ve frankistickém Španěl-
sku. Jednoho dne však nedaleko vojenské pevnosti potká starého Fauna, který v ní pozná ztra-
cenou princeznu kdysi mocné pohádkové říše… Fascinující podívaná do světa dětské fantazie 
oceněná třemi Oscary - za výpravu, kameru a masky. Režie Guillermo del Toro.  Vstupné 70 Kč

DIVOKÉ VLNY  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 16. a pátek 17., sobota 18., neděle 19., pondělí 20., úterý 21. a středa 22. srpna jen v 16.30 
hodin
USA, 2007, 88 minut, animovaná komedie v českém znění pro celou rodinu 
Naučte se surfovat s tučňáky! Akční komedie ze vzrušujícího světa surfařských závodů, jejímž 
hlavním hrdinou je malý tučňák Cody, připravující se na svůj první velký závod…  Vstupné 70 Kč
V sobotu 18.8. a v neděli 19.8. v 16.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně 
tříčlennou rodinu je vstupné 55 Kč na osobu. Za finanční dar na tato představení děkujeme 
firmě SHM, s.r.o., Šumperk.

ZODIAC   Artvečer
Čtvrtek 16. srpna jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 158 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Angličané mají Jacka Rozparovače, Američané Zodiaca… Netradiční psychologický thriller o le-
gendárním zabijákovi, který řádil před 40 lety v Kalifornii. Režie David Fincher, v hlavní roli Jake 
Gyllenhaal.  Vstupné 75 Kč 
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Čtvrtek 16. srpna jen v 18.00 hodin, pátek 17., sobota 18. a neděle 19. srpna v 18.00 a ve 20.15 
hodin 
Hong Kong, Čína 2007, 114 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Nevyslovená tajemství jsou ukryta za branami Zakázaného města… Akční dobrodružné filmové 
drama z období čínské dynastie 10. století rozehrávající tragédii čínské královské rodiny. Výprav-
ný historický velkofilm uznávaného čínského režiséra Zhanga Yimoua má výraznou výtvarnou 
stránku, vynikající kameru a skvělé herecké výkony a je nejdražším čínským velkofilmem všech 
dob.  Vstupné 75 Kč

VDÁŠ SE A BASTA!
Pondělí 20. a úterý 21. srpna jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 102 minuty, od 12 let, titulky
Proč? Protože jsem řekla. Romantická komedie o matce tří dcer, která se úporně snaží své rato-
lesti šťastně provdat… V hlavní roli stále přitažlivá Diane Keatonová.  Vstupné 70 Kč

GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK
Pondělí 20. a úterý 21. srpna jen ve 20.00 hodin, středa 22. srpna jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 114 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Na temné silnici nemají čtyři zhulené holky v autě proti rozjetému úchylovi šanci… Quentin 
Tarantino vypráví napínavě pokleslou story, v níž se soustřeďuje především na velmi atraktivní 
ženy, které se stávají nic netušící potravou pro sériového vraha. Očekávejte opět drsný taranti-
novský nářez, Quentin Tarantino je ve vrcholné formě… V hlavní roli Kurt Russell.  
 Vstupné 70 Kč

RENESANCE   Artvečer
Středa 22. srpna jen ve 20.00 hodin
Francie, Velká Británie, Lucembursko, 2006, 105 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Černobílý digitálně animovaný komiksový sci-fi thriller zachycující spletitý průběh vyšetřování 
záhadného zmizení mladé talentované vědkyně v Paříži roku 2054. Nesporně zajímavý a výjimeč-
ný snímek, který získal hlavní cenu na 30. MF animovaných filmů Annecy 2006.  Vstupné 70 Kč

HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD         
Čtvrtek 23. a pátek 24. v 17.30 hodin, sobota 25. a neděle 26. srpna jen v 16.00 hodin, pondělí 27. 
a úterý 28. srpna jen v 17.30 hodin, středa 29. srpna jen v 10.00 hodin dopoledne!!
USA, 2007, 138 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
V bradavické škole čar a kouzel začíná rebelie…  Vstupné 75 Kč
Ve středu 29.8. v 10.00 hodin Vám nabízíme slevu: Vstupné pro děti do 12 let je 55 Kč. Za 
finanční dar na toto představení děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk.

CESTA BOJOVNÍKA 
Čtvrtek 23. a pátek 24. srpna jen ve 20.00 hodin, sobota 25. a neděle 26. srpna jen ve 20.30 ho-
din
USA, 2007, 100 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Stal se legendou… Příběh vikingského chlapce, kterého po neúspěšném nájezdu Vikingů 600 let 
před objevením Ameriky zachránili domorodí Indiáni a dali mu novou rodinu a nový domov. 
Po patnácti letech se vikingští válečníci vracejí a znovu ohrožují jeho kmen… Vizuálně velmi 
propracovaný historický akční film.  Vstupné 75 Kč
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Sobota 25. a neděle 26. srpna jen v 18.30 hodin, pondělí 27. a úterý 28. srpna jen ve 20.00 hodin, 
středa 29. srpna jen v 18.00 hodin
ČR, 2007, 103 minuty, mládeži přístupný
Komedie o stáří tvůrčího tandemu otce a syna Svěrákových, která je po šesti letech prvním čes-
kým filmem, který překročil hranici milion diváků v domácích kinech. Uvádíme naposledy!!  
 Vstupné 75 Kč

KDYBY …  (If…)   Artvečer
Středa 29. srpna jen ve 20.00 hodin
Velká Británie 1969, 111 minut, od 15 let, titulky
Kultovní drama režiséra Lindsaye Andersona je brilantní studií o šikaně, jíž jsou v šedesátých 
letech vystaveni angličtí školáci. V hlavní roli Malcolm McDowell, kamera David Ondříček. 
 Vstupné 65 Kč

TRANSFORMERS
Čtvrtek 30. a pátek 31. srpna, sobota 1., neděle 2., pondělí 3. a úterý 4. září v 17.15 a ve 20.00 ho-
din, středa 5. září jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 144 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Náš svět. Jejich válka. Legendární hračky, Transformers čili mimozemšťané, kteří jsou schopni 
brát na sebe podobu mechanických objektů, na které narazí, napadnou Zemi, aby pro sebe získali 
důležitý zdroj energie. V jediném okamžiku promění naši planetu v peklo… Silný epický příběh, 
jemuž dominují velkolepé akční sekvence, má i dostatek prostoru pro humor a pro originální 
zápletku. Režie Michael Bay, produkce Steven Spielberg. Filmový hit letošního léta.  
 Vstupné 75 Kč

Připravujeme na září: Zápisky o skandálu, Roming, Simpsonovi ve filmu, Disturbia, Irina Palm, 
Harry Potter a Fénixův řád, Bourneovo ultimátum, Medvídek, Hezké sny, Miss Potter, Ratatouille, 
Koření života 

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 filmy 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 dia-
pozitivů 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.

26.9. 2007 
Moravská fi lharmonie Olomouc

Pavel Šporcl - housle

28.10. 2007 
Koncert k výročí vzniku samostatného 

státu České Noneto

15.11. 2007 
Gentlemen Singers 

Ve spolupráci s festivalem Blues Alive

11.12. 2007
 Vánoční koncert 

- Janáčkův komorní orchestr

8.1. 2008 
Marián Lapšanský 
- klavír (Slovensko)

ABONENTNÍ KARTY V PRODEJI 
Cena: 420 Kč

zlevněné (studenti a důchodci): 300 Kč

Informace v pokladně DK Šumperk v pracovní dny mezi 14 - 18 hod., tel. 583 214 276 a v Regionálním a městském informačním centru 
v pracovní dny 8 - 17 hod., tel. 583 214 000. Prodej také přímo v kanceláři Agentury J+D, tel.: 274 861 222, e-mail: info@agenturajd.net





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


