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KE KRESBĚ NA OBÁLCE

Někteří starší Šumperáci možná ani nepostřehli, že 
socha sv. Jana Evangelisty, která stojí v Husitské uli-
ci,  několikrát změnila své místo. Prapůvodně, a to si 
ani nejstarší z nich nemohou pamatovat, stávala ve 
Skřivánčí ulici (Lerchengasse), u cesty, která spojovala 
Šumperk s údolím Desné, přibližně v zahradě dnešní-
ho domu na Husitské 4. Když si v letech 1908 - 1909 
textilní podnikatelé Oberleithnerové nechali postavit 
vilu (dnešní Kozinova 18), vytvořil její autor architekt 
Julius Mayreder půvabný koutek, do něhož byl Jan 
Evangelista přesunut. 

Socha sv. Jana patří k souboru čtyř evangelistů, je-
jichž autorství je připisováno přednímu moravskému 
sochaři J.M. Scherhauffovi. Zda tomu tak skutečně 
bylo, zůstává nezodpovězenou otázkou. Dnes již ale-
spoň víme, že sochy nebyly zhotoveny v roce 1766 díky 
penězům ze závěti tkalcovského mistra Franze Bitt-
nera, jak se urputně dodnes v různých materiálech 
o šumperských památkách praví, ale až v roce 1768. 
V listině, datované 4. května 1768, a pod níž jsou po-
depsáni všichni tehdejší šumperští radní v čele s pri-
mátorem Christianem Josefem Heinrichem, se uvádí, 
že v té době již dávno zesnulá Anna Marie Bittnerová 
odkázala potřebné peníze, z nichž byly sochy „nyní“ 
zhotoveny“, to znamená, že se tak stalo k měsíci květ-
nu roku 1768. 

V roce 1970 byly sochy evangelistů opraveny K. Len-
hartem a J. Stárkem a přemístěny do proluky na rozhra-
ní Kostelního náměstí a Sadové ulice. Jednalo se o na-
řízení shora, proti němuž tehdejší památkáři, zejména 
dr. Dědková z Ostravy, protestovali a žádali, aby tam, 
kde je to možné, sochy zůstaly. To byl hlavně případ so-
chy sv. Jana Evangelisty, která byla koncem 70. let vážně 
poškozena, když do ní narazilo nákladní auto. Restau-
rování (mimo jiné ulomená hlava a levá ruka s knihou) 
provedl sochař Aleš Rozehnal. Finanční náklady tehdy 
činily dvacet tisíc korun. V roce 2000 byla socha sv. Jana 
Evangelisty po předchozím restaurování fi rmou Arch-
kaso (Kamenice u Jihlavy), která si vyúčtovala téměř 
pětadevadesát tisíc korun, vrácena do Husitské ulice. 
 -ách-  



1

S
T

A
L

O
 S

E
 V

 Z
Á
Ř

Í

Před 180 lety
V roce  1827 byl po dostavbě otevřen hostinec na Vyhlídce. Rozhodnutí o stavbě padlo v roce 1817. Tři 
roky pak trvala příprava, při níž měšťané koupili stavební místo a přilehlé pozemky. V roce 1820 byla 
stavba konečně zahájena. Nebyla to však šťastná doba, protože právě v té době byl Šumperk postižen 

dva roky trvajícím nevídaným suchem. Dokončení se protáhlo až do roku 1827 a náklady činily 
neuvěřitelných 24 tisíc zlatých.

 
Před 160 lety

V roce 1847 se šumperský měšťan a rytíř Franz Tersch stal provozovatelem  nově zřízené poštovní 
přepřahovací stanice, která stála v dnešní Havlíčkově ulici v místech objektu Policie České republiky.

Před 155 lety
V roce 1852 byl zasypán vodní příkop u městských hradeb pod zámkem. Větší část příkopů 

byla zasypána již v roce 1834.

Před 110 lety
18. září 1897 byla otevřena nová budova německého vyššího gymnázia (dnešní Obchodní akademie), 

kterou projektovali vídeňští architekti bratři Drexlerové. Traduje se, že tehdejší ministr školství 
Rakousko-Uherska, který se slavnostního aktu zúčastnil, měl prohlásit: „Ale pánové, takto se staví 

univerzity a ne gymnázia.“ 
 

Před 85 lety
13. září 1922 zemřel stavitel, majitel pily a cihelny Josef Prosinger. Bydlel v dnešní ulici Čsl. armády 

a postavil řadu domů, například v roce 1893 podle návrhu architekta Zeifa tzv. Lubichovu vilu 
(Slovanská č. 1) a v letech 1895 až 1897 se podílel na realizaci budovy německého gymnázia (dnešní 

Obchodní akademie).
 

Před 60 lety
V září 1947 projížděli městem účastníci XXII. mezinárodní šestidenní motocyklové soutěže F.I.C.M. 

Zúčastnili se jí jezdci Anglie, Švýcarska, Švédska, Holandska, Dánska, Itálie, Polska a další. Město 
věnovalo čestnou cenu v hodnotě 1000 Kčs.

28. září 1947 byly otevřeny jesle v Langrově ulici č. 34. Dům si nechal postavit v roce 1900 majitel 
nedaleké koželužny Albert Klein a projekt mu zpracoval vídeňský architekt Julius Mayereder. Dnes je 

objekt součástí šumperské Základní umělecké školy.
 

Před 50 lety
1. září  1957 byla otevřena Zemědělská technická škola v Šumperku - Temenici, která nahradila 

dvouletou mistrovskou zemědělskou školu.

Před 40 lety
4. září 1967 byla otevřena nová budova učňovské školy na ulici Gen. Krátkého.

Před 10 lety
V září 1997 byla dokončena několik let trvající přestavba objektu České spořitelny na Hlavní třídě.

-ách-

STALO SE V ZÁŘÍ
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7. září 1877 (před 130 lety) se narodil v Praze Jaro-
slav Aster, sociálně demokratický novinář a politik, 
počátkem 20. století stál u zrodu české sociální demo-
kracie v Šumperku (zemřel 28. září 1944 v Praze).

8. září 1767 (před 240 lety) se narodil v Nedvězí 
na Zábřežsku Karl Wagner, zakladatel rodinného 
obchodu s přízí a plátnem v Šumperku (zemřel            
21. února 1810 v Šumperku).

15. září 1997 (před 10 lety) zemřela ve Frankfurtu 

nad Mohanem Gertrude Pitzingerová, koncertní 
pěvkyně a hudební pedagožka, před válkou půso-
bila v Olomouci a Liberci, po válce v Hannoveru 
a Frankfurtu (narodila se 15. srpna 1904 v Šumper-
ku).

28. září 1977 (před 30 lety) zemřel v Žulové na Je-
senicku Bedřich A. Orel, hudební pedagog, po roce 
1945 působil jako učitel hudby a sbormistr v Šum-
perku (narodil se 31. března 1902 v Ostravě - Vítko-
vicích). -zf-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

PAMÁTKY SE OTEVŘOU V SOBOTU 8. ZÁŘÍ

Stejně jako loni, předloni, předpředloni.... se i letos uskuteční Den otevřených dveří památek, kte-
rý se pod záštitou Rady Evropy koná od roku 1991 v rámci Dnů evropského dědictví. Památky 

se otevřou 8. září opět v 9 hodin a uzavřou v 16 hodin, s výjimkou farního kostela sv. Jana Křtitele, 
kde se bude začínat s prohlídkou až v 9.30 hodin, a Vlastivědného muzea v Šumperku - zde bude 
uzavírací doba v 17 hodin. 

Nabídka památek je stejná jako loni, ale drtivá 
většina Šumperanů je ještě nikdy nenavštívila, a po-
kud ano, hodnotné a krásné věci se nikdy neokouka-

jí a vždy je na nich možno najít ještě něco, čeho jsme 
si nevšimli. Takže se přijďte pokochat nádhernými 
nástropními malbami do kostelíku sv. Barbory v Ji-

„Poklady“ ze svých depozitářů představí v rámci výstavy „Představujeme Vám z našich archivních fon-
dů.... Muzejní spolek v Šumperku“ šumperský Státní okresní archiv.



3

Restaurátor Michal Šelemba ukazuje historikovi 
Drahomíru Poláchovi odkryté nástropní malby 
v kostele sv. Jana Křtitele, které v polovině 18. století 
vytvořil uničovský malíř Ignác Oderlický.  Foto: -zk-
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Státní okresní archiv Šumperk, Bří Čapků 35 srdečně zve 
na výstavu
„Představujeme Vám z našich archivních fondů... 
Muzejní spolek v Šumperku“
Výstava bude k vidění od 8. září 2007 do 16. ledna 2008, 
a to vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, po domluvě též v úterý a pátek.
Zhlédnout zde můžete nejen obrazovou dokumentaci, první katalogy muzejních sbírek, knihy 
návštěvníků muzea a písemnou dokumentaci německého Muzejního spolku, ale též ukázky 
prvotních sbírkových předmětů, včetně obrazů získaných při zakládání šumperského muzea.

ráskových sadech a pohledem z radniční věže, která 
vám položí celý Šumperk na dlaň a vrcholy Jeseníků 
na stříbrný podnos.

Bývalý žerotínský zámek (tzv. zámeček) vás 
ohromí svou velikostí a zejména slavnou historií, 
uslyšíte například o hojných letech měšťanského pi-
vovaru, z něhož dobrých tři sta let proudilo pivo do 
všech okolních obcí. V tzv. Geschaderově domě se 
můžete mimo jiné dozvědět bližší informace o chys-
tané expozici čarodějnických procesů v jeho sklepe-
ní. Bývalý klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 
s restaurovaným mobiliářem stojí nepochybně i za 
opětnou návštěvu. Na kruchtě je navíc ke zhlédnutí 
výstava dřevěných soch Dagmar Koverdynské.

Překvapení čeká návštěvníky ve farním kostele 
sv. Jana Křtitele. Začaly se zde odkrývat a restau-
rovat nástropní malby, které v polovině 18. století 
vytvořil uničovský malíř Ignác Oderlický. Obrazy 
ze života sv. Jana Křtitele, které byly donedávna 
pokládány za zničené, budou rozsahem a bohatou 
škálou motivů srovnatelné s malbami v kostele                                           
sv. Barbory. Naposledy je mohli lidé vidět před více 
než 150 lety, a ačkoliv ještě ani 8. září nebude  zná-
mo, co vše se ukrývá pod pozdějšími nátěry, i to, co 
je vidět již dnes, je ohromující. Navíc pro zájemce 
jeden z restaurátorů Michal Šelemba připravil v 11 
a ve 13 hodin prezentaci dosavadních výsledků re-
staurování pomocí dataprojektoru.

Otevřené dveře Vlastivědného muzea v Šum-
perku nabízejí vedle stálé expozice hned několik 
výstav. V Rytířském sále se můžete seznámit s his-
torií lovu, s ukázkami loveckých zbraní, trofejí 
a podobně. 400. výročí narození Václava Hollara je 
příležitostí k prezentaci děl tohoto umělce a exulan-
ta. Šumperské muzeum má jedinečnou sbírku jeho 
grafi ckých listů! Myslím si, že mimořádně zajímavá 
bude výstavka věnovaná archeologickým nálezům, 

které byly sesbírány a zdokumentovány na stavbě 
polyfunkčního domu u křižovatky ulic Langrovy 
a Lužickosrbské. Mezi předměty budete moci spatřit 
například i slavný loštický pohár. Sám bych dal ruku 
do ohně za to, že se mladému archeologovi Jakubu 
Halamovi podařilo objevit také luteránský hřbitů-
vek ze 17. století. Ale to vám, pokud přijdete, řekne 
nejlépe on sám.

Státní okresní archiv je sice poněkud z ruky, ale 
kdy se vám naskytne příležitost nahlédnout do jinak 
nepřístupných depozitářů, v nichž se skrývají písem-
nosti a doklady nevyčíslitelných hodnot? Atraktivní 
bude i doprovodná výstava, jejímž prostřednictvím 
vás pracovnice archivu seznámí s pozoruhodnou 
historií šumperského muzejního spolku. Vystavené 
exponáty za cestu na konec ulice Bří Čapků, kde se 
archiv nachází, nepochybně stojí.  

Vstup do všech objektů je vždy zdarma!!! 
 D. Polách
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LUBOMÍR BARTOŠ: „MALUJI, TEDY JSEM“

Tuto parafrázi slavného Descartova „Cogito, ergo sum“ (Myslím, tedy jsem) použil Jiří Hastík 
jako leitmotiv v monografi i „Lubomír Bartoš, malíř svého kraje“, která právě vychází k sedmde-

sátinám šumperského malíře Lubomíra Bartoše. Pravda, slavný Francouz, pro něhož bylo toto jeho 
poznání východiskem ze skepse, že není absolutně nic než jeho myšlení, by takovou tezi z hlediska 
fi lozofi ckého zřejmě odmítl, ale my určitě chápeme, oč se Hastíkovi jedná. Lubomír Bartoš nepo-
chybně existoval již předtím, než do ruky vzal pastelku, namaloval první obrázek a pak s velkým 
zaujetím další a další, pro sebe i pro zájemce.

Zrození malíře Lubomíra Bartoše bylo zajisté 
dlouhotrvající a složité. Ani on sám určitě neví, 
kdy došlo k tomu, že překročil hranici a vstoupil 
na území, z něhož není návratu, leda v doprovodu 
plaček. Když se mu malířina stala natrvalo nena-
hraditelnou potřebou, nepotlačitelnou vášní…, 
dochází k propojení jeho 
bytí s činností, či v kontextu 
s Hastíkem k propojení čin-
nosti s bytím: Jsem, (proto) 
maluji, Maluji, (proto) jsem. 
Ani nepřítel, pokud bude 
upřímný, neupře Lubomíru 
Bartošovi umělecké nadání 
provázané neobyčejnou pílí. 
A může mu někdo vyčítat 
jeho pragmatičnost? To, 
že se o svou tvorbu dokáže 
postarat, tak aby se dostala 
mezi lidi? Lubomír Bartoš 
je sám sobě manažerem. 
Toto zjevně nejvíc překvapí. 
V obecném náhledu je umě-
lec buďto introvert, který 
stěží komunikuje s okolím, 
nebo bohém, jemuž tvorba 
ve stálém  opojení klouže 
mezi prsty - ti jsou nám na 
očích a v hraném pohoršení arci nejsympatičtěj-
ší. Vždy však v konečném účtování dílo vypovídá 
o jakémkoliv člověku, tím spíše pak o umělci.  

Vydání monografi e o Lubomíru Bartošovi je 
oslavou jeho dosavadní práce. Až budete číst tyto 
řádky, bude se už možná prodávat. Mám k dis-
pozici poslední obtah ke korekturám s barevný-
mi reprodukcemi Bartošových děl. Je zřejmé, že 
se bude jednat o krásnou knihu, která se může 
stát ozdobou každé domácnosti - ostatně, kdo by 

o zdařilé grafi cké úpravě v tomto případě mohl 
pochybovat. 

Publikace je rozdělena do několika částí. 
Úvodní životopis Lubomíra Bartoše napsal eme-
ritní ředitel šumperského muzea Miloš Melzer. 
Na přibližně patnácti stranách ho rozdělil do 

několika kapitol - počínaje 
dětstvím a konče svobod-
ným povoláním. Jedná se 
vesměs o reminiscence 
samotného Bartoše a jeho 
přátel, doplněné faktogra-
fi ckými údaji. Jen namát-
kou vybírám vzpomínku 
Lubomíra Sléhy, jednoho 
z jeho žáků v Lidové ško-
le umění, ve které působil 
v letech 1964 - 1983: „Bar-
toš byl klasického zaměření, 
tzn. zátiší, portréty, fi gura, 
práce v plenéru. Dával důraz 
na proporce, vyjádření pro-
storu, modelaci předmětů. 
Neměl rád vyumělkovanost, 
samoúčelnost na efekt, vedl 
k hledání podstaty, charak-
teru. Někdy docházelo k to-
mu, že „vstoupil“ žákovi do 

práce, aby dotyčný pochopil. To bylo víc něž nějaké 
teoretizování a dlouhé vysvětlování. Pracoval ce-
lým tělem. Mimikou obličeje, rychlými tahy štět-
cem, pohybem. Chodil od štafl í k motivu, ukláněl 
se do stran, pozoroval a pak znovu pohyb. To byl 
zážitek, radost, zaujetí, byl celý vtažen do práce. 
Neporoučel, nenařizoval, dokázal naslouchat dru-
hým, ale když šlo o věc, uměl si stát za svým. Po-
kud na to měli, nechal žáky, aby malovali, jak to 
sami cítí a vidí.“  

Akademický malíř Lubomír Bartoš oslaví 
v září významné životní jubileum.  Foto: -zk-
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Proces Bartošova sebehledání sleduje ve stěžej-
ní části monografi e již zmíněný Jiří Hastík, malíř, 
grafi k a výtvarný teoretik, žijící a tvořící v Olo-
mouci a ve Vídni. Dobrých padesát stran textu 
rozdělil autor výstižně na kapitoly: Na cestě I, Na 
cestě II, Sám mezi svými, Zakotvení, Nepokoj 
jistoty, Renesance údivu a Vše plyne. Skvěle po-
střehl a vystihl jednotlivá údobí procesu, v němž 
jsou silná i slabší údobí. Například v kapitole Sám 
mezi svými, což je období 60. let, konstatuje, že 
sice jako jediný profesionální umělec měl Bartoš 
v Šumperku dostatek zakázek, které ho dokázaly 
saturovat, nicméně mu scházely kontakty s ko-
legy. To se mění poté, kdy se seznamuje s olo-
mouckým malířem Radoslavem Kutrou, vzniká 
tvůrčí skupina MJ a ohlasem je několik skvělých 
obrazů, jež se vymykají dosavadní i pozdější Bar-
tošově tvorbě. V monografi i je několik ukázek, 
například Horizont, Modrá kompozice. V sedm-
desátých letech se Bartoš podle Hastíka vrací 
k expresivním východiskům, které jsou pro něho 
příznačné již v rané tvorbě. Vrátil se „k podstatě 
svého talentu, založeného na kontrastním vidění 

Kopretiny, olej, 2001, 75 x 55 cm

Ukřižování, olej, 2001, 120 x 75 cm

reálného a cítěného, které dokázal násobit profesio-
nálním malířským výkonem“. Tímto způsobem 
rozvedeným do detailů provází Hastík čtenáře 
Bartošovým dílem až do současnosti. Skvělé jsou 
jeho rozbory některých Bartošových obrazů. Ty 
umožňují čtenáři pochopit nejen techniku tvor-
by, ale i skrytá sdělení. 

Nejdůležitější a nejobsáhlejší část knihy po-
chopitelně tvoří Bartošovy kresby, malby a grafi -
ka, v několika případech i s detaily obrazu. Jedná 
se o velmi kvalitní reprodukce, jimiž jsou ostatně 
proloženy všechny části monografi e. Následuje 
několik stránek vzpomínek přátel, biografi cké 
údaje, mimo jiné se seznamem výstav, bibliogra-
fi e a resumé je ve čtyřech jazycích. Monografi e 
má dvě stě stran, grafi ckou úpravu provedl Jiří 
Hastík a v nákladu dvou tisíc výtisků ji vydává 
Nakladatelství Pavel Ševčík - Veduta. 

Od září až do prosince se v šumperském mu-
zeu bude konat výstava tvorby Lubomíra Barto-
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Hrad Sovinec srdečně zve na
NA PŘÍKAZ CÍSAŘE II.

Středověký mumraj na gotické tvrzi
v sobotu 22. září od 9 do 19 hod. a v neděli 23. září od 9 do 18 hod.

Neobvyklé vinobraní v kraji brambor nás zavede do doby vlády Jana Lucemburského.
Pokračování příběhu -  k čemu došlo poté, co císař Jan rozhodl o nezakládání vinic na Sovinci.
Módní přehlídka historických šatů * polní bitva s obléháním hradu * ochutnávka templářských 

vín z Čejkovic *  Teátr Víti Marčíka, pohádky, divadlo a kejklíři * gotická hudba středověku * kat 
předvede mučení šizuňků * námluvy udatných rytířů a dvorních dam

NETRADIČNÍ PROHLÍDKY HRADNÍ ZÁKOUTÍ S POHÁDKOVÝMI BYTOSTMI
v sobotu 29. září 

Bližší informace: www.sovinec.cz, sovinec.purkrabi@volny.cz

Zápis dětí prvních, druhých a třetích tříd 
školního roku 2007/2008 do Šumperského dět-
ského sboru bude probíhat v pondělí 
3. září od 12 do 18 hodin a ve stejný 
čas také o den později, tedy v úterý 4. 
září, a to ve zkušebně Šumperského 
dětského sboru na „Komíně“ (budova 
Komunitního centra, Komenského 9). 
Jiný termín si mohou zájemci domluvit 
telefonicky na čísle 583 217 132.

Děti by měly zazpívat jednu, případně, bu-

dou-li chtít, i dvě lidové písničky. Nabízíme jim 
zajímavou náplň volného času, a to nejen s pís-

ničkami: dvakrát týdně kvalitní pěvec-
kou průpravu v pěkném prostředí, vše-
stranný společenský rozvoj, koncertní 
vystoupení, zájezdy a letní táborová 

soustředění. „Na oplátku“ požadujeme 
zájem dítěte a z něj plynoucí pravidelnou 

docházku. Bližší informace o sboru lze 
získat na adrese www.motyli-sumperk.cz.

 H. Brožová ml., T. Motýl, sbormistři ŠDS

ŠUMPERSKÝ DĚTSKÝ SBOR PŘIJÍMÁ NOVÉ ZPĚVÁČKY

še. Tam si knihu budete jistě moci zakoupit a na 
vernisáži k ní snad dostanete i věnování. K dis-
pozici bude také trojlist s několika reprodukcemi 
a textem Jiřího Hastíka a plakát. Bartošova vý-
stava pak poputuje do jeho rodné Klopiny, ruční 
papírny ve Velkých Losinách a v prosinci bude 
instalována v olomoucké Galerii G.      

V monografi i mě mimo jiné zaujala Barto-
šova vzpomínka. Po absolvování Akademie 
nacházel hledání sama sebe v hodnocení profe-
sora Františka Jiroudka, u něhož studoval: „Vy-
jádřil se, že pro můj výtvarný projev je charak-
teristické barokní cítění, a v tomto jesenickém 
kraji jsem měl pocit, že toto své cítění dokážu 
realizovat v malbě.“ Radoslav Kutra spatřoval 
velikost malířství v obyčejném malování. Na 
Bartošově výstavě v přerovské Galerii Dílo 
v roce 1968 v úvodu pravil: „Ono je to pořád 

namalováno,“ řekl by pohrdavě mladý objevitel 
nových cest malířství, které už podle něj nemá 
být malováno.“  Dere se mi na mysl tragické 
drama tvůrčího procesu, který zachytil Čechov 
ve svém Rackovi. Mladý Treplev mluví opovrž-
livě o dosavadním divadle. Jeho strýc Sorin na-
mítá: „Bez divadla to nejde, chlapče.“ Treplev: 
„Bez nových forem to nejde. Nové formy potře-
bujeme, a když nejsou, tak radši nepotřebujeme 
vůbec nic.“ Těsně před sebevraždou konstatuje: 
„Víc a víc jsem přesvědčen, že nejde ani o staré, 
ani o nové formy, ale o to: že člověk píše a ne-
myslí na žádné formy, píše, protože mu to leží na 
srdci.“ Myslím, že Lubomír Bartoš to takto cítí. 
Slovy jeho profesora Františka Jiroudka: „Bar-
toš nalezl svůj osobitý způsob vyjadřování, který 
odpovídá jeho temperamentnímu uměleckému 
naturelu.“ -polách-
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Jen málokoho ze Šumperanů by ještě před nedávnem napadlo, že někdejší travnatý svah při uli-
cích Lužickosrbské a Langrově ukrývá „poklady“ vypovídající o životě města v patnáctém a šest-

náctém století. V místě, kde již příští rok vyroste nový polyfunkční dům, totiž archeologové objevili 
unikátní konstrukci středověkého vodního příkopu, jenž se díky specifi ckým podmínkám uchoval ve 
velmi dobrém stavu. Směs zeminy a jílu, která někdejší vodní dílo postupně zasypala, navíc skrýva-
la i zbytky prastarého dřevěného potrubí a dřevěných konstrukcí, předměty denní potřeby a množ-
ství keramických střepů, mezi nimi i proslulou loštickou keramiku.

„Se zásadními nálezy v tomto prostoru jsme pří-
liš nepočítali, neboť jsme se domnívali, že při stav-
bě domů v devatenáctém století byly významnější 
pozůstatky ze starších dob zničeny,“ říká archeolog 
šumperského muzea Jakub Halama. Obrat však 
podle něj nastal v okamžiku, kdy se bagry „zakous-
ly“ do spodních vrstev zeminy. „Pod sutinami se 
vyrýsovaly pozůstatky zasypaného vodního prvku 
táhnoucího se přes celou stavbu směrem od zápa-
du na východ. Zatím stoprocentně nevíme, zda jde 
o nějakou podlouhlou nádrž nebo příkop. Přiklání-
me se ale spíše k variantě někdejšího vodního pří-
kopu, který kopíroval městské pozdně středověké 
hradby,“ líčí archeolog. Právě tento nález zastavil 
koncem července na pět dnů těžkou techniku i sta-
vební práce a místo odborného archeologického 
dohledu odstartoval záchranný archeologický vý-
zkum. Během něj pomáhali archeologům Vladi-
míru Gošovi a Jakubu Halamovi dělníci ze stavby 
i studentky, jež měly na starosti začišťovací práce. 

Nečekaný objev je podle šumperských archeo-
logů prvním dokladem vodního díla ve městě. To 
bylo široké asi deset metrů. O jeho funkci svědčí 
nánosy černého bahna, jež navíc vydaly i další za-
jímavé nálezy. Spodní vrstvy totiž ukrývaly zlomky 
tzv. loštických pohárů z 15. a počátku 16. století. 
„Tato proslulá keramika se vyráběla v nedalekých 
Lošticích. Z našeho pohledu je však zajímavé, že jde 
o vůbec první nález těchto pohárů v Šumperku,“ 
podotýká Halama. Množství keramických i skle-
něných střepů, ale také zvířecí kosti, části šindelů, 
železné hřeby, zbytky kůže či předměty denní po-
třeby objevili archeologové rovněž v dalších vrst-
vách. „Vypadá to, že příkop zřejmě pomalu ztrácel 
svou primární obrannou funkci a měšťané jej pře-
stali udržovat, takže se postupně zanesl naplave-
ninami a odpady z domácností. Stal se tak jakousi 
skládkou připomínající bažinu, přes kterou vedla 
hať z trámů,“ domnívá se archeolog a prozrazuje, že 
v příkopu se mimo jiné nacházely i kusy původního 
dřevěného vodovodního potrubí.

Relikt dřevěné konstrukce - vertikálních kůlů 
propletených nahoře proutím - pravděpodobně 
za účelem zpevňování břehu vodního příkopu či 
nádrže. Mezi kůly je patrný fragment renesanční 
keramiky.  Foto: -jh- 

V místě, kde již příští rok vyroste nový polyfunkč-
ní dům, archeologové objevili unikátní konstrukci 
středověkého vodního díla.                      Foto: -pk-
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Samotný příkop či podlouhlá nádrž není podle 
Halamy až tak velkou raritou, velmi zajímavé jsou 
však relikty dalších nalezených dřevěných kon-
strukcí, jež jsou na území republiky ojedinělé. V zá-
padní části při Lužickosrbské ulici totiž skrývaly 
vrstvy zeminy útvary ve formě jakýchsi pilotů 
- bloků tvořených několika řadami vertikálních, 
na spodu zahrocených kůlů, proložených kameny. 
„Nelze vyloučit, že se jedná o pozůstatky konstrukce 
přemostění příkopu nebo nádrže. Tuto teorii nepří-
mo podporuje i původní existence jedné z měst-
ských bran právě v této ulici, jež vedla na historické 
náměstí,“ soudí archeolog. Další zachovalé dřevěné 
konstrukce měly podle něj spíše zpevnit sever-
ní břeh příkopu. Řady vertikálních kůlů jsou zde 
rovněž proložené většími kameny, v horní části 
jsou však navíc ještě navzájem propletené proutím. 
„Podle nálezů zlomků keramiky by snad mohly 
být minimálně renesančního stáří,“ odhaduje Ha-
lama a dodává, že přesnější odpověď dají archeolo-
gům až dendrochronologické analýzy. Pomocí této 
metody totiž brněnští odborníci zjistí stáří dřeva, 
konkrétně dobu, kdy byl strom poražen. „Nepro-

Pilotová konstrukce z dřevěných kůlů vertikálně 
zaražených ve vodním příkopu či nádrži. Foto: -jh-

pustný jíl dřevěné konstrukce skvěle zakonzervoval, 
takže jsou ve výborném stavu. Datace by tak mohla 
být velice přesná,“ doufá archeolog.

Zatímco uplynulé týdny se pro šumperské arche-
ology nesly ve znamení práce v terénu, nyní je čeká 
časově náročné ošetření nálezů a zpracování odbor-
né zprávy. Objevené „poklady“ ale chtějí představit 
i šumperské veřejnosti, a to formou výstavy, která 
bude k vidění od 4. do 30. září v Rytířském sále 
muzea, a přednášek zaměřených na historii města 

z pohledu archeologů. „Vzhledem k tomu, že má in-
vestor v plánu pokračovat v dalších letech ve výstav-
bě i na okolních pozemcích, je pravděpodobné, že 
současné nálezy obohatí další objevy. Pak bychom 
mohli uvažovat i o zřízení stálé archeologické expo-
zice,“ uzavírá Halama. Zuzana Kvapilová

Archeolog Jakub Halama ukazuje zlomek tzv. loš-
tického poháru, který byl vůbec poprvé v Šumper-
ku nalezen.               Foto: -zk-

S ošetřením nálezů a jejich kompletací pomáhají 
archeologům v depozitáři místního muzea brigád-
nice.                Foto: -zk-
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Více než tři sta dětí ze sdružení Duha z celé republiky, včetně dětí z mnoha dětských domovů, 
zaplní poslední zářijový víkend Šumperk. Akce, kterou pořádá havířovské občanské sdružení 

Duha Zámeček ve spolupráci se 3. základní školou a kapelou o5 a Radeček, se tak do města vrací 
po deseti letech. Jedním z principů Duhy je přitom „přátelství rozrůzněných“, organizátoři proto 
připraví program nejen pro účastníky akce, ale i pro šumperskou veřejnost.

Během čtyř dní čekají na děti sportovní sou-
těže, zábava, poznávání Šumperka i výpravy na 
nejkrásnější místa Jeseníků. Podle svého zájmu 
se podívají například na vodní přečerpávací 
elektrárnu Dlouhé Stráně, na 
Praděd, do zámku ve Velkých 
Losinách nebo na Šerák. Od-
měnou za turistickou část akce 
jim bude adrenalinové dobrodružství na hor-
ských minikárách v Koutech nad Desnou.

Hlavním bodem programu je velký charitativ-
ní koncert Pošli to dál, který se uskuteční pod 
záštitou starosty města Zdeňka Brože v pátek 
28. září. Zúčastní se jej slavné hvězdy různých 

žánrů (Slávek Janoušek, Vojta Kiďák Tomáško, 
Soňa Pavelková ze Superstar, Iva Frühlingová, 
Petr Bende i domácí o5 a Radeček) a také talen-
tované děti z dětských domovů, které budou mít 

v Šumperku skvělou příleži-
tost představit svůj talent na 
veřejnosti.

Podrobnější informace na-
jdete na internetových stránkách www.zamecek.
net. Činnost Duhy Zámeček pro dětské domo-
vy můžete podpořit zasláním dárcovské SMS ve 
tvaru DMS DUHAZAMECEK na číslo 87777. 
Cena zprávy je 30 Kč, Zámeček z ní obdrží                      
27 korun. Vladislav Sobol, Duha Zámeček

Neformální sdružení měst a obcí Jeseníků 
z obou stran krajské hranice připravilo pro jese-
nické patrioty exkluzivní nástěnný kalendář Jese-
níky 2008. Krnov, Bruntál, Horní Město, Jeseník, 
Rýmařov a mnoho dalších měst tak chtějí získat 
fi nanční prostředky na nové aktivity vedoucí ke 
společné podpoře turistiky v Jeseníkách.

Fotografi e ka-
lendáře pocházejí 
z dílen nejlepších 
jesenických fo-
tografů, kteří na 
snímky mnohokrát 
čekali několik ho-
din. Sílu okamži-
ku pak umocňují 
vybrané lokality 
a netradiční po-
hledy. Trpělivost 
Ivo Netopila, Petra 
Pavlíčka, Rostisla-
va Balnera a dal-

VYCHÁZÍ KALENDÁŘ JESENÍKY 2008

ších je cítit z každého snímku. „Pro jednotlivé 
měsíce jsme vybírali takové fotografi e, které uká-
ží, jak drsné a přitom krásné Jeseníky jsou,“ při-
bližuje výběr snímků Petr Pecha, manažer MAS 
Rýmařovsko. Kalendář Jeseníky 2008 je podle 
něj výjimečný také svým zpracováním. Zadní 
strana každého listu nabízí informace o konkrét-

ní trase pro pěší 
nebo cyklistický 
výlet. Díky uvede-
né mapě a popisu 
trasy se tak každý 
milovník Jeseníků 
dostane do těch 
nejkouzelnějších 
míst našich hor. 
Návrh kalendáře 
je přitom k vidění 
na radnicích zapo-
jených měst, kde je 
možné si jej také 
objednat.  -ts-

Fotograf Petr Pavlíček se představí v kalendáři mimo jiné 
snímkem Pradědu.  Foto: -pp-
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V 16. století patřil dnešní dům na náměs-
tí Míru č. 19, který byl obdařen právem vařit 
pivo a šenkovat víno, bohatému koželužskému 
mistru Andreasi Barelovi. Po něm ho získal 
jeho zeť Andreas Karger. Tento městský písař 
(+1599) patřil k nejvýznamnějším osobnos-
tem v dějinách Šumperka. 

V poslední třetině 16. století, v době zcela 
mimořádného rozkvětu města, určoval výraz-
ně zdejší život. Jeho nepřátelé ho osočovali 
dokonce ze spojení s ďáblem.  Oldřich Kašpar 
o něm ve sborníku Severní Morava 49/1985 
napsal článek „Knihovna šumperského písa-
ře Ondřeje Kargera“, kde uvádí, že Karger byl 
člověk nesporně vzdělaný, se širokým kultur-
ním rozhledem a vlastnil na svou dobu velmi 
rozsáhlou knihovnu, která čítala 92 svazků, 
z nichž osmasedmdesát bylo psaných latinsky, 
jedenáct německy, šest řecky a dvě knihy byly 
české, z toho jedna byl česko-latinský slov-

ník. To ovšem není nic mimořádného, neboť 
Šumperk za poměrů v tehdejší Moravě musel 
mít písaře znalého češtiny (lépe řečeno jazyka 
moravského), neboť tento jazyk byl striktně 
úřední. Pokud jde o obsahovou stránku, nej-
více, tedy 27 svazků, se týkalo antické litera-
tury, teologických knih bylo 14, filozofických 
12 a tak dále. Dalším majitelem byl Georg 
Rolandt, který po Bílé hoře jako protestant 
opustil město a dům koupil Fridrich Hauk. 
Tento odchovanec olomouckých jezuitů byl 
evangelickými obyvateli Šumperka nazýván 
zlým duchem města. V roce 1604 se stal po ná-
tlaku samotného císaře Rudolfa II. purkmist-
rem, přičemž v pozadí převratu stál kardinál 
Ditrichštejn. Hauk byl však záhy poté svržen 
a obviněn z finančních podvodů a dokonce 
i vraždy. Po Bílé hoře se opět dostal do čela 
města a poté se stal dokonce knížecím rychtá-
řem. Zemřel v roce 1627. Haukovi patřil také 

Zmínky o dnešním domě na náměstí Míru č. 19 pocházejí ze 16. století, kdy patřil bohatému koželuž-
skému mistru Andreasi Barelovi. Během dalších století byl dům několikrát přestavěn a je potěšitelné, že 
současní majitelé respektují původní vnější podobu domu. Foto: J. Pavlíček
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KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Čtvrtek 13. září ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 14. září 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
                                
Pátek 21. září ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si 
a poslechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

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

Bližší informace: Kavárnička pro seniory - ne-
jen pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní 
doba denně od 13 do 19 hodin,  telefonní číslo 
je 583 550 234. Aktuální program na stránkách 
Informačního střediska pro seniory www.pontis.
cz/iss. 
V měsíci září probíhá výstava obrazů pana 
Macka.

Pondělí 10. září v 15 hodin v I-téčku na „Ko-
míně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
1. lekce 10.9., 2. lekce 13.9., 3. lekce 17.9., 4. lekce 
20.9. vždy od 15 do 17 hodin. Informace Bro-
nislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, 
vavrusa@doris.cz.  Cena 400 Kč za kurz

Pondělí 24. září v 16 hodin v I-téčku na „Ko-
míně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
1. lekce 24.9., 2. lekce 27.9., 3. lekce 1.10., 4. lekce 

4.10. vždy od 16 do 18 hodin. Informace Bro-
nislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, 
vavrusa@doris.cz.  Cena 400 Kč za kurz

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, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 
(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 
(Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.
cz, http://www.doris.cz

VILA DORIS

sousední dům na nám. Míru č. 18. V době po-
žáru města v květnu 1669 patřil dům Andreasi 
Rollepatzovi, jehož vdova Anna Rollepatzová 
patřila při čarodějnických procesech k po-
sledním obviněným a v létě 1692 skončila na 
popravišti. 

Na počátku 19. století vlastnila nemovitost 
rodina Hönigova, která nechala dům radikálně 
přestavět do jednopatrové klasicistní podoby 
podle plánů šumperského zednického mis-
tra J.N. Przerowskyho. Obchodník s textilem 
Hans Hönig zadal v letech 1886 - 1887 další 
radikální přestavbu šumperskému staviteli Jo-
sefu Bayerovi, který zvýšil dům o jedno patro 

a fasádu pojal v kultivované novorenesanci. 
Hans Hönig byl zakladatelem šumperského 
muzea. Než se mu podařilo získat k jeho za-
ložení vhodné prostory v přízemí bývalého 
kláštera, ukládal sbírkové předměty na půdě 
svého domu. Pozdějšími majiteli do roku 1945 
byla Powischilová Anna, která zajišťovala 
služky do domácností a klempíř Maxmilián 
Braunner. Dnešní majitelé respektují původní 
vnější podobu domu, což je dobře, protože pa-
tří k nejzajímavějším na tomto náměstí a lze 
na něm demonstrovat podobu města na konci 
19. století, kdy se Šumperku říkalo „Malá Ví-
deň“. -ách-    
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Do své druhé poloviny vstupuje v září cyklus koncertů nazvaný Klasika Viva, který ve spolupráci 
se šumperským Domem kultury pořádá Agentura J+D Romana Janků. Zajímavý projekt se stal 

již nedílnou součástí šumperského hudebního života, a veřejnost se tak i v nadcházejících měsících 
může těšit na řadu zajímavých koncertů a bohaté zážitky. V této souvislosti požádala redakce KŽŠ 
Romana Janků o rozhovor.

STARTUJE PODZIMNÍ KLASIKA VIVA

V září odstartuje druhá polovina cyklu Kla-
sika Viva. Na koho se mohou milovníci klasické 
hudby těšit?

Milovníci klasické hudby, a samozřejmě ne-
jen oni, se mohou těšit hned na několik lahůdek. 
Nejprve by to mohl nepochybně být zahajovací 
koncert druhé půle cyklu, pro který jsme vybra-
li Moravskou fi lharmo-
nii Olomouc a houslistu 
Pavla Šporcla, jenž je 
na programu ve středu 
26. září ve velkém sále 
Domu kultury. Pavel se 
do Šumperka vrací po 
několika letech a já vě-
řím, že jeho vystoupení 
bude ozdobou podzim-
ní sezony. 

Tradiční koncert 
k výročí republiky 
jsme se tentokrát roz-
hodli uspořádat přímo 
v den výročí - v neděli 
28. října. K této mimo-
řádné události jsme do 
Šumperka pozvali také 
mimořádné těleso, 
České Noneto. V lis-
topadu pak vystoupí 
v Šumperku komety 
vokálního nebe, sou-
bor Gentlemen Sin-
gers. Soubor ke svým 
dosavadním úspěchům 
přidal v červnu vystou-
pení v přímém přenosu ČT na Mezinárodním 
televizním festivalu Zlatá Praha. 11. prosince 
vystoupí na vánočním koncertě Janáčkův ko-
morní orchestr Ostrava a závěrečný koncert se-
zony 2007/2008 bude patřit klavírnímu recitálu.

Loni v listopadu jste ve spolupráci s Domem 
kultury nabídli veřejnosti i jeden koncert v rámci 
podzimního festivalu Blues Alive. Chystáte něco 
podobného i letos? 

Ano, právě vystoupení vokálního souboru 
Gentlemen Singers je společný koncert našeho 
cyklu Klasika Viva a festivalu Blues Alive.

 
S koncerty je spo-

jen i čas předvánoční. 
Prozradíte program 
vánočního koncerto-
vání?

Jak jsem již nazna-
čil, vánoční koncert 
je věnován Janáčkovu 
komornímu orches-
tru Ostrava. Co se 
programu týče, nerad 
bych prozrazoval něco 
konkrétního, aby byli 
posluchači trochu 
překvapeni. Proto jen 
řeknu, že nebudeme 
experimentovat a pů-
jde spíše o tradiční 
program.

V jakém duchu se 
ponese poslední kon-
cert letošního cyklu 
Klasiky Viva?

Duch tohoto kon-
certu bude přímo 
klavírní….ne, ne, 

opravdu bude závěrečný koncert věnován klaví-
ru. Jsme velice rádi, že se nám podařilo zajistit 
vystoupení hvězdy evropského klavírního nebe, 
slovenského virtuóza Mariána Lapšanského. 
Tímto koncertem se nám také daří plnit před-

Období mezi jarní a podzimní částí Klasiky Viva 
„vyplnili“ organizátoři tohoto cyklu červencovými 
Klášterními hudebními slavnostmi. Ty se setkaly 
u veřejnosti s velkým ohlasem. Foto: archiv
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Netradiční kurzy, které letos v Šumperku 

proběhnou již pošesté, odstartují v pondělí 10. 
září v 18 hodin v H-clubu na Rooseveltově 
ulici. Během sedmi devadesátiminu-
tových lekcí, z nichž každá přijde 
na třicet korun, proniknou jejich 
účastníci bez problémů do tajů 
řeckého tance. Věková hranice 
navíc není nijak omezena, „ta-
neční“ může absolvovat prak-
ticky každý, od malého dítěte až 
po seniora. Podmínkou není ani 
klasické „párování“, neboť jde o ko-
lektivní tanec.

Nově nabyté taneční umění mohou absol-

venti kurzu zúročit již na sedmé Řecké zábavě. 
Ta letos připadá na sobotu 27. října a návštěv-

níkům nabídne nejen výtečnou kuchyni 
a možnost vyzkoušet si tradiční řecké 

tance, ale především bezprostřední 
atmosféru, která byla charakteris-

tická po všechny předcházející 
ročníky. -zk-

Kurzy řeckého tance: pondělí 
10. září, pondělí 17. září, pondělí 

24. září, pondělí 1. října, pondělí 
8. října, pondělí 15. října, pondělí 

22. října vždy od 18 do 19.30 hod. 
v H-clubu na Rooseveltově ulici. Bližší 

informace R. Akritidisová, tel.č. 776 202 547.

ŘEKOVÉ UČÍ SVÉMU TANCI

Jižními rytmy ožijí po tři zářijové a čtyři říjnové večery prostory šumperského H-clubu na Roose-
veltově ulici. Netradiční taneční kurzy pořádá v Šumperku místní Řecká obec, nově nabyté „do-

vednosti“ budou moci jejich absolventi uplatnit již na Řecké zábavě. Ta je naplánována na sobotu 
27. října.

sevzetí, že náš cyklus dostává „internacionální“ 
rozměr.

Opusťme nyní Klasiku Viva a vraťme se k le-
tošnímu červenci. V něm jste veřejnosti nabídl 
úplnou novinku - Klášterní hudební slavnosti. 
S jakým ohlasem se setkaly? 

Z informací, které mám k dispozici, víme, 
že ohlas na Klášterní hudební slavnosti byl ob-
rovský. Trochu jsem to čekal, ale znáte to, vždy 
v člověku hlodá ten skrytý červík, co kdyby to 
bylo všechno jinak. Myslím si, že tímto prvním 
ročníkem jsme udělali velký krok k tomu, aby 
se z prázdninového projektu stal každoroč-
ní seriózní festival, který Šumperk bude chtít 
a vlastně i potřebovat.

 
Bude tedy příští rok druhý ročník? 

Další ročník je již v hrubých obrysech na-
plánován. Nyní chybí jen „maličkost“ - získat 
dostatek prostředků. Rád bych ale využil této 
příležitosti a poděkoval všem, kteří se na Kláš-
terních hudebních slavnostech podíleli. Partne-
rům, ale i těm, kteří přispěli třeba jen radou, 
pomohli osobně při organizaci a podobně.

 Děkuji za rozhovor,
 Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: Abonentní karty na druhé 
pololetí v ceně 420 Kč a 300 Kč (studenti, důchod-
ci) si mohou zájemci koupit v pokladně Domu 
kultury Šumperk v pracovních dnech od 14 do 18 
hodin (tel.č. 583 214 276), v Regionálním a měst-
ském informačním centru v pracovních dnech 
od 9 do 17 hodin (tel.č. 583 214 000) a také pří-
mo v kanceláři Agentury J+D, tel.č. 274 861 222,          
e-mail: info@agenturajd.net. 

Předplaťte si Kulturního života Šumperka!
Za jedno číslo zaplatí šumperští odběratelé, včetně poštovného, pouhých 11 Kč! 

Na stáncích přitom stojí jedno číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, T. Domeslovou, 

tel.č. 583 214 193, 583 437 352. 
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Pondělí 3. září až čtvrtek 6. září od 18 do 19.30 hodin ve velkém sále DK 
Týden s aerobikem
90 minut  pohybu s Věrou Formánkovou a cvičitelkami DDM U radnice.  Vstupné 40 Kč za lekci    

Pondělí 3. září až čtvrtek 6. září od 16 do 17.30 hodin v sále pohybové výchovy a zkušebně DK
Ukázky kurzů Domu kultury
Týden ukázek nabízených kurzů v nové sezoně pro ty, kteří se ještě nerozhodli.

Pondělí 3. září od 16 do 17 hodin v sále pohybové výchovy DK
Cvičení pro seniory
 
Úterý 4. září od 16 do 17 hodin ve zkušebně DK
Jóga

Úterý 4. září od 16 do 17.30 hodin v sále pohybové výchovy DK
Pohybová výchova pro děti (20 minut)
Kalanetika (30 minut)
Aerobik (30 minut)

Středa 5. září od 16 do 17 hodin v sále pohybové výchovy DK
Sportovní přípravka + sebeobrana + judo

Středa 5. září od 16 do 17 hodin ve zkušebně DK
Cvičení na velkých míčích a s overbally s využitím techniky Pilates 

Čtvrtek 6. září od 16 do 17 hodin  ve zkušebně DK
Jógalates

Čtvrtek 6. září od 16 do 17 hodin v sále pohybové výchovy DK
Kalanetika, Pilates
 Vstup na všechny ukázky kurzů zdarma!

Neděle 16. až neděle 30. září v 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
V. MEZINÁRODNÍ DNY VARHANNÍ HUDBY
Pořádá Římskokatolická farnost sv. Jana Křtitele a Dům kultury Šumperk. Za fi nanční podpory Olo-
mouckého kraje a Města Šumperka.
Mediální partneři: Rej.cz, Týden na severu, Moravský sever, Kulturní život, Šumperský zpravodaj.

Neděle 16. září od 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
Martin Jakubíček (CZ)
Program: L. Milan - Fantasia, H. Purcell - A New Scoth Tune, J.S. Bach - Chorální předehra „Člověče, 
oplakávej svůj velký hřích“, Vietoris Kodex - Suita, L. van Beethoven - Adagio pro fl étnové hodiny, F. 
Kočvara - Bitva o Prahu, J. Rheinberger - Meditace a preludium, M.P. Musorgsky - Kartinky (výběr)

Neděle 23. září od 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
Manuel Kundinger (D)
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a Fuge v G BWV 542, L. Boëllmann - Suite gothique pour Grand Orgue op. 25, Louis Vierne - Andan-
tino, Th éodore Dubois - Toccata

Neděle 30. září od 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
Prof. Günther Rost (A)
Program: P. Eben - Sladké okovy lásky a Naivní slib zlatého času z cyklu Labyrint Světa a Ráj Srdce,       
J. S. Bach - Koncert a-Moll podle Antonia Vivaldiho, BWV 1065, M. Dupré - Preludium a fuga op. 
7/III, g-M oll, W. A. Mozart - Andante F-Dur, KV 616, J. S. Bach - Toccata, Adagio a Fuge C-Dur, 
BWV 564 Permanentka na všechny koncerty 150 Kč, jeden koncert 60 Kč

Sobota 15. září v 19 hodin ve velkém sále DK
Vražedné dědictví aneb Bastardi
Pavel Trávníček v dvojroli francouzské kriminální komedie. Dále hrají Zdeněk Rumpík, Martina Hu-
dečková, Pavel Skřípal, Monika Hladová, Bohumil Švarc, Otto Lackovič, Rudolf Leitner. 
 Vstupné 130, 150, 170 Kč

Neděle 23. září v 15 hodin ve velkém sále DK
Eva a Vašek
Tříhodinové vystoupení oblíbené dvojky k tanci i poslechu.  Vstupenka s místenkou 100 Kč

Středa 26. září v 19 hodin ve velkém sále DK
Svatováclavský koncert
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC S PAVLEM ŠPORCLEM. V programu zazní díla českých 
mistrů A. Dvořáka, J. Suka a B. Smetany. Koncert houslového virtuosa Pavla Šporcla a MFO pod tak-
tovkou Petra Vronského se uskuteční za fi nanční podpory Olomouckého kraje. 
 Vstupné 120 Kč, studenti a důchodci 80 Kč
  
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
11. října MEZINÁRODNÍ SLET BUBENÍKŮ
23. října NEZMAŘI
26. října DŽEMFEST

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 2. září 
Martina Volvovičová / „Toulky Maďarskem“, fotografi e s texty z deníků Josefa Volvoviče

Od 5. do 30. září 
Aleš Kauer / „City?“ (nové kresby, leporela, objekty)
Vernisáž se uskuteční ve středu 5. září v 18 hodin. Návštěvníci si budou moci nové kresby a leporela 
tohoto již docela známého mladého šumperského amatérského básníka a výtvarníka, který je zároveň 
členem ochotnického souboru D 123, prohlédnout každý den od 14 do 18 hodin nebo po dohodě se 
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L službou na recepci Penzionu G. Tento třiatřicetiletý mladík vydal vlastním nákladem již šest umělec-
kých sbírek, přičemž jen letos to byly tři!  Více o tomto výjimečném tvůrci se zájemci mohou dozvědět 
na jeho webových stránkách www.kauer.cz. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Minis-
terstvo 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

V. MEZINÁRODNÍ DNY VARHANNÍ HUDBY ŠUMPERK 

V září se po roce v Šumperku opět rozezní varhany v rámci Mezinárodních dnů varhanní hudby, které 
pořádá Římskokatolická farnost sv. Jana Křtitele a místní Dům kultury za fi nanční podpory Olomouc-
kého kraje a Města Šumperka. Jejich dějištěm bude letos výhradně kostel sv. Jana Křtitele. Ten uvítá 
v neděli 16. září vynikajícího varhaníka a skladatele Martina Kubíčka, o týden později se zde představí 
varhaník a vedoucí kůru v chrámu Nanebevstoupení Páně v Donauwörthu Manuel Kundinger a bě-
hem posledního festivalovém večera v neděli 30. září se může hudbymilovná veřejnost těšit na pro-
fesora Vysoké hudební školy v rakouském Grazu Günthera Rosta. Vstupenka na jednotlivé koncerty 
přijde na šedesát korun, permanentka na všechny tři koncerty pak stojí 150 Kč. Vstupenky je možné 
zakoupit v pokladně Domu kultury a vždy na místě před koncertem.

Neděle 16. září v 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
Martin Jakubíček
Program: L. Milan - Fantasia, H. Purcell - A New Scotch Tune, J.S. Bach - Chorální předehra „Člověče, 
oplakávej svůj velký hřích“, Vietoris Kodex  - Suita, L. van Beethoven - Adagio pro fl étnové hodiny,       
F. Kočvara - Bitva o Prahu, J. Rheinberger - Meditace a preludium, M.P. Musorgsky - Kartinky (výběr) 

Martin Jakubíček se narodil roku 1965 v Br-
ně. V letech 1980-86 navštěvuje konzervatoř, 
obor varhany (prof. Bělský, No-
váček), cembalo (prof. Štolfová) 
a skladba (prof. Spilka). Po abso-
lutoriu pokračuje na JAMU (1986-
91) u prof. Klugarové a Veselé, kde 
se výrazně zabývá také improvizací 
(prof. Pukl). JAMU reprezentuje na 
mezinárodní varhanní soutěži J.S. 
Bacha v Lipsku a na varhanní sou-
těži Pražského Jara. Ačkoli nikdy 
moc necvičil, sází na svou schop-
nost působit přesvědčivě a získává 
hlavní ceny na Interpretační soutěži 
ČSR a SVOČ. Postupně působil jako 
umělecký vedoucí renomovaných 
komorních seskupení (Trio od sv. Jakuba, Trio 
artifi cium), jako zakládající člen ansámblů za-

bývajících se stylovou interpretací renesanční 
a barokní hudby (Rudolfi an consort, Collegi-

um musicum, České barokní trio, 
Telemann baroque collegium, So-
cietas incognitorum, Aff etto, La 
Gambetta, Musica poetica), spo-
lupracuje s našimi i zahraničními 
komorními orchestry (Musica Ae-
terna,Capella Istropolitana, Čeští 
komorní sólisté, Komorní orches-
tr B. Martinů, Czech virtuosi).
Je vyhledávaným doprovazečem 
pěveckých sborů (Ars Brunensis, 
Brněnský akademický sbor, Kan-
tiléna, Český fi lharmonický sbor, 
Moravan, Moravští učitelé, Virtuosi 
di Mikulov, Žerotín, Vox Iuvenalis) 

a sólistů (Kožená, Stivín, Hudeček, Šporcl, No-
vák). Výrazně se exponuje i v menších komor-

Martin Jakubíček
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Neděle 23. září v 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
Manuel Kundinger
Program: Georg Böhm - Praeludium in C (1661-1733), „Vater unser im Himmelreich“ (Otče náš), 
J.S. Bach - Koncert d-moll podle hobojového koncertu od Marcello (1685-1750), Allegro - Adagio 
- Presto, Praeludium & Fuge v G BWV 542, Léon Boëllmann - Suite gothique pour Grand Orgue 
op. 25 (1862-1897), Introduction / Choral, Menuet, Prière à Notre - Dame, Toccata, Louis Vierne 
 - Andantino (1870-1937), Th éodore Dubois - Toccata (1837-1724)

Manuel Kundinger, Augsburg - Donauwörth, 
studoval v letech 2002 až 2006 varhany a kato-
lickou církevní hudbu spolu s hudební peda-
gogikou na Vysoké hudbní škole v Augsburgu 
(varhany u prof. Karla Maureena). V létĕ 2007 
ukončil Mistrovskou třídu u prof. Markuse 
Willingera. Díky svému velkému zájmu o his-
torické interpretace Bachova díla  navštívil mis-

trovské kurzy u Prof. Dr. Ludgera Lohmanna ve 
Stuttgartu a Prof. Lorenza Ghielmiho v Miláně.

Manuel Kundinger účinkoval na celé řadě 
varhanních festivalů po celé Evropě. V roce 
2003 vyhrál varhanní soutěž Nürnberger Na-
chrichten. Od roku 2000 působí jako varhaník 
a vedoucí kůru v chrámu Nanebevstoupení 
Páně v Donauwörthu.

Neděle 30. září v 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
Günther Rost
Program: Petr Eben - Z cyklu: Labyrint Světa a Ráj Srdce: Sladké okovy lásky, J.S. Bach (1685-1750) 
- Koncert a-Moll podle Antonia Vivaldiho, BWV 1065, (Transkripce: Günther Rost), (Allegro), Largo, 
Allegro, Marcel Dupré (1886-1971) - Prélude et Fugue op. 7/III, g-Moll, Petr Eben (*1929) - Z cyklu 
Labyrint Světa a Ráj Srdce: Naivní slib zlatého času, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Andan-
te F-Dur, KV 616, J.S. Bach - Toccata, Adagio und Fuge C-Dur, BWV 564, Petr Eben - z Fausta Píseň 
zpěváka s lyrou, Marcel Dupré - Prélude et Fugue op. 7/I, H-Dur

Günther Rost, narozen 1974, studoval ve 
Würzburgu u Günthera Kaunzingera a v Paříži 
u Marie-Claire Alain. Vyhrál mnoho mezinárod-
ních varhanních soutĕží, např. Bachwettbewerb 
v Lipsku, ION Nürnberg, Silbermannwettbewerb 
Freiberg/Dresden nebo Dallas International Or-
gan Competition. V roce 2002 mu byla udělena 
Kulturní cena Bavorska.

V letech 1998 až 2002 byl docentem varhan-
ní hry a improvizace na  konzervatoři a Vysoké 
hudební škole ve Würzburgu, načež byl povolán 
jako profesor varhanní hry na Vysokou hudební 

školu do Grazu v Rakousku. Mimoto působí jako 
docent mistrovských varhanních kurzů a porot-
ce mezinárodních soutĕží, např. na Moskevské 
konzervatoři, na Akademii F. Chopina ve Varšavĕ 
a na Královské hudební akademii v Londýně. 

Günther Rost hostuje na významných var-
hanních festivalech po celém svĕtĕ. Nahrál celou 
řadu CD, mimo jiné  ve spolupráci s Petrem Ebe-
nem a recitátorem Gertem Westphalem celou 
Ebenovu varhanní tvorbu. V několikaleté kon-
certní řadĕ nyní hraje kompletní dílo Johanna 
Sebastiana Bacha v Grazu.

ních souborech. Při své sólové koncertní čin-
nosti, ve snaze o co nejvyšší autenticitu, využí-
vá špičkových kopií nebo originálů klávesových 
instrumentů (angl. Virginal - 1650, Keene, kla-
dívkový klavír - 1795, Walter, replika barokní-
ho varhanního pozitivu, clavichord - 18.stol. ). 
Přestože nerad cestuje, pravidelně vystupuje 
v řadě evropských zemí. Spolupracuje s Čes-
kým rozhlasem a televizí, interpretačně se 

podílí na nahrávkách mnoha desítek CD, pů-
sobí jako všudypřítomný varhaník v brněn-
ských kostelích. Neméně důležitá je také jeho 
činnost skladatelská a aranžérská. Zasahuje 
oblast hudby lidové (Broln, Hradišťan, Jožka 
Černý), folkové (Tabard, Cimbal classic, Vlasta 
Rédl, Wabi Daněk), rockové (Angelus novus) 
a v neposlední řadě i hudby vážné (Canticum 
Novum, Fagotti Brunenses, Madrigal kvintet).
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Středa 5. září v 19 hodin v D 123
VLAJKY NAŠICH OTCŮ
Režie, hudba: Clint Eastwood, produkce: C. Eastwood, Steven Spielberg, Robert Lorenz, natočeno 
podle stejnojmenné knihy pamětníků válečných událostí Jamese Bradleyho a Rona Powerse, USA 
2006, válečné drama/historický, 132 minuty, české titulky
Citlivý příběh slavného režiséra Clinta Eastwooda o odvaze, přátelství a oběti ve válečné vřavě 2. svě-
tové války je prvním ze dvou fi lmů, které tvoří společně odvážný projekt dvou pohledů na důležitou 
událost této války - bitvu o japonský ostrov Iwo Jima. Rozhodně se však nejedná jen o válečné drama. 
Velký důraz je zde kladen na válečnou propagandu a zneužití splnění úkolů prostých vojáků. Ceny: 
nominace za nejlepší režii na Zlatý glóbus a za nejlepší zvuk a střih zvukových efektů na Oskara. 
 Vstupné 60 Kč, pro členy FK 50 Kč

Čtvrtek 6. září v 19 hodin v D 123
DOPISY Z IWO JIMY
Režie: Clint Eastwood, produkce: C. Eastwood, Steven Spielberg, Robert Lorenz, USA 2006, váleč-
né drama, 141 minuta, české titulky
Zatímco Vlajky našich otců zachycují dobývání ostrova z pozice Američanů, druhý snímek, Dopisy 
z Iwo Jimy, líčí stejné dění japonskýma očima. Konkrétně očima velitele obrany ostrova, jeho štábu 
i prostých vojáků.
Ceny: Oscar za nejlepší střih zvukových efektů, nominace na nejlepší fi lm, režii a původní scénář, Zlatý 
glóbus: nejlepší cizojazyčný fi lm, nominace na nejlepší režii, Cena Asociace losangeleských fi lmových 
kritiků: nejlepší fi lm a Cena americké Národní fi lmové rady.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 50 Kč

Čtvrtek 13. září v 19 hodin v D 123
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
Režie: Tom Tykwer, Francie, Španělsko, Německo 2006, drama/triller, 147 minut, české titulky
Jean-Babtiste Grenouille má vlastnost génia - svým nosem dokáže zachytit, detailně popsat a charak-
terizovat všechny vůně. Okamžitě rozpozná jejich složení, míru použitých komponentů, čehož využí-
vá pro výrobu těch nejúžasnějších parfémů na světě. Zoufale však touží po vytvoření dokonalé vůně. 
Naprosto zbavený citu se rozhodne vytvořit démonickou vůni, jejíž základní esencí bude vůně mladé 
dívky, nevinné a čisté. A učiní pro to vše...  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 50 Kč

Čtvrtek 20. září v 19 hodin v D 123
WARHOLKA
Režie: George Hickenlooper, USA 2006, drama, 90 minut, české titulky
Snímek o vzestupu a pádu Edie Sedgwick, která se v polovině šedesátých let stala takřka přes noc 
ikonou pro tisíce lidí. Konec její kariéry i života přišel ale stejně rychle a brzy, jako její závratný vstup. 
Ocitla se ve společnosti nejhorší spodiny. Věčně opilá, věčně zfetovaná, věčně bez peněz. Nedokázala se 
o sebe postarat a všichni se k ní obrátili zády.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 50 Kč

Program tohoto kina najdete na: www.dksumperk.cz. Legitimace člena FK stojí 40 Kč a lze ji zakoupit 
v předprodeji nebo před každým představením. Promítá se v sále D 123 s omezeným počtem míst. Možnost 
občerstvení před představením. Art kino zahájí v září novou fi lmovou sezonu dvěma volně se doplňujícími 
fi lmy legendárního herce a režiséra Clinta Eastwooda Vlajky našich otců a Dopisy z Iwo Jimy. Diváci, kteří 
při koupi lístků na druhý snímek předloží vstupenku z předchozího večera mají nárok na slevu 10 Kč!
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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.
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Aleše Kauera (ročník 1974) nemusím v Šumper-
ku představovat tomu, kdo se jenom trochu zajímá 
o zdejší kulturní dění. Je nepřehlédnutelný. Je dal-
ším z podivuhodně dobrých samouků, na které má 
Šumperk mimořádné štěstí.

Mnohostrannost je mu vlastní. Jako básník s he-
reckým vybavením vyniká především vyhraněným 
citem pro přesné podání textu. V malém nákladu 
a vlastním provedení vydává i útlé, výtvarně poetic-

ké publikace, ať už ryze autorské, nebo jindy anto-
logii několika zdejších básníků, či leporelo slovních 
hříček, doprovázené kresbami dětí.

Zraje od výstavy k výstavě. Pokaždé o krok dál 
a trochu jiný, rozvíjí z dříve nalezeného to podstat-
né. Převažuje barevná střídmost, která prospívá tva-
ru a posiluje jeho roli ve skladbě obrazu. Od výchozí 
větší míry ilustrativnosti příběhů, „Slov rybích kůs-
tek“ nebo platanových kmenů, přes nervní struktu-
ry už volných cyklů živlů a tkání přírody se tento-
krát přiklání k poloze více členěné a ovládané řádem 
geometrie. Odpovídá to tématu výstavy, kterým je 
„City“ - město, a zároveň v podtextu i pocity člověka 
uprostřed víru umělého světa, do kterého příroda 
nejenom větrem, deštěm a vegetací, ale i samotným 
člověkem nezadržitelně proniká. Prostupuje ho 
a zaobluje, omílá jeho „hranatost“.

Svou výstavu nových černobílých kreseb, do pro-
storu rozložených leporel a papírových objektů v ob-
vyklou středu, 5. září v 18 hodin, zahájí Aleš autor-
ským čtením. Přijďte. Výstava, v Jílkově galerii jeho 
první, potrvá do neděle 30. září.  Miroslav Koval

Aleš Kauer / „City?“, nové kresby a leporela

Ulice, bílá voskovka a tuš na papíře, 
59,5 x 84 cm, 2007

Pondělí 27. srpna od 16 do 18 hodin na minigolfu 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 spojené s luštěním křížovek
Pro děti od 6 do 15 let.

Pondělí 3. září od 16 do 18 hodin na hřišti U hradeb
Minigolf pro děti
Tradiční luštění křížovek a hlavolamů na netradičním místě spojené s hrou minigolfu.               
 Vstupné za minigolf

Sobota 22. září ve 14 hodin na Bludovské střelnici
Střelecké odpoledne
S vojáky v záloze, pro děti 6 - 9 let, střelba ze vzduchovky, granát, šipky, pěkné ceny, občerstvení - opékání. 
Informace Zdeněk Formánek, tel. č. 583 214 076.
Bližší informace: DDM U radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.sumperk@
seznam.cz, www.mddm.adam.cz.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
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Datum Titul Skupina Čas Cena
So 8.9. Měsíční pohádka R+D, VK 15.00 60 Kč
So 15.9. Amadeus P, VK, X 19.30 200 Kč 
Čt 20.9. Amadeus S, VK, X 19.30 120 Kč
So 22.9. Poslední šance Divadlo Metro Praha F, VK, X 19.30 180 Kč
St 26.9. Amadeus A, VK, X 19.30 120 Kč 
So 29.9. Amadeus B, VK, X 19.30 120 Kč 

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 28, p. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 

DIVADLO ZAHAJUJE NOVOU SEZONU 
SHAFFEROVOU HROU AMADEUS

Šumperské divadlo vstupuje do nové sezony, v pořadí už sedmapadesáté. Vstupuje do ní s novým ředi-
telem, kterým se na základě úspěšně vykonaného výběrového řízení stal od l. července René Sviderski, 

absolvent Janáčkovy akademie múzických umění, který předtím působil ve vedoucích funkcích marketin-
gu v Moravském divadle v Olomouci a v Národním divadle v Brně. A divadlo vstupuje do té nové sezony 
s patřičnou razancí. V září se divákům představí hned třemi premiérami. Nejprve to budou již tradičně 
dva tituly pro naše nejmenší diváky, půvabná pohádka Vladimíra Čorta „O líných strašidlech“ a „Měsíční 
pohádka“, kterou tentýž autor vytvořil spolu s hudebním skladatelem Josefem Vítkem, a l5. září se poprvé 
zvedne opona při představení Shaff erovy hry „Amadeus“. 

Letošní sezona v šumperském divadle je ve 
znamení propojení divadla a fi lmu. A zcela logic-
ky tedy první večerní premiérou je jedna z nej-
úspěšnějších divadelních her druhé poloviny 
dvacátého století, dílo významného anglického 
dramatika Petera Shaff era, jehož trvalou slávu 
podtrhl mnoha Oscary ověnčený fi lm Miloše 
Formana. 

Amadeus rozhodně není věrným obrazem 
skutečných životů Mozarta a Salieriho. Léta udr-
žovaná legenda o podílu ve své době slavného, 
později pozapomenutého skladatele Antonia Sa-
lieriho na Mozartově smrti se pro Shaff era stala 
tématem pro vznik hry, v níž dochází k věčnému 
střetu geniality a průměrnosti, velikosti a závis-
tivé malosti. Ve střetu dvou zcela protikladných 
typů, geniálního, ale také nevypočitatelného, 
pudově živočišného Mozarta a sice schopného 
hudebního „řemeslníka“ Salieriho, který zdale-
ka nedosahuje Mozartových kvalit (a přitom je 
schopen si to uvědomit), se odvíjí onen ve všech 
dobách a společenských situacích trvalý konfl ikt. 

V roli Mozarta se v šumperské inscenaci představí 
František Čachotský, jeho ženu Konstance ztvárni-
la Jolanta Galuszková.  Foto: J. Kalabis
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18
Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Bližší informace: tel.č. 583 214 588,  www.knihovnaspk.cz
Pátek 28. září (státní svátek) - zavřeno, sobota 29. září otevřeno (17. listopadu) od 8 do 12 hodin 

Knihovna Sever na Temenické ulici zve na
KOČIČÍ SVĚT

Výstava dětských prací z výtvarné soutěže potrvá do 30. září.

O kvalitách textu svědčí to, že od roku 1982, 
kdy se poprvé objevila na řadě českých jevišť, se 
k ní naše divadla stále znovu vracejí, v mnoha 
souborech byla uvedena již ve více inscenacích. 
Do Šumperka přichází Amadeus poprvé.

Režisérem inscenace je Bedřich Jansa, které-
ho vedení divadla po jeho loňské mimořádně 
úspěšně inscenaci muzikálu „Hello, Dolly“ vy-
zvalo k další spolupráci. S textem se nesetkává 
poprvé a je jistou zárukou kvality představení.

V inscenaci, ve které účinkuje prakticky 
celý soubor Divadla Šumperk, se v ústředních 
rolích představí František Čachotský jako 
Mozart, Petr Komínek v roli Salieriho. Jolan-
ta Galuszková v postavě Mozartovy manželky 
Konstance a Vladimír  T. Gottwald jako císař 
Josef II. Mojmír Weimann

Do další z ústředních rolí, skladatele Salieriho, ob-
sadil režisér Jansa Petra Komínka.  
 Foto: J. Kalabis

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. Výsta-

vu dětských kreseb doplňují zajímavé exponáty ze 
Státního okresního archivu, jako jsou kopie starých 
výučních listů a archivních materiálů vztahujících se 
k dnes již málo známým řemeslům. -zd-
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M VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
 Církevní umění období klasicismu na Šumper-

sku, Zábřežsku a Mohelnicku
Třetí výstava nejcennějších církevních památek 
z období klasicismu v našem regionu z cyklu „Ars 
longa, vita brevis - Umění je věčné, život je krátký“ 
bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 13. září v 18 ho-
din. Výstava potrvá do 12. prosince.

Hollarova galerie
 Václav Hollar (1607 - 1677)

Výstava grafi k slavného českého rytce a grafi ka ke 
400. výročí jeho narození bude zahájena 6. září. Vý-
stava  potrvá do 10. listopadu.

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.

 Minulost odkrytá bagrem
Výstavka menšího rozsahu o předběžných výsled-
cích záchranného archeologického výzkumu při 
stavbě polyfunkčního domu na nám. Republiky 
v Šumperku bude otevřena od 4. do 30. září.

Stálá expozice VM v Šumperku
 Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Otevřena celoročně. 

Galerie Šumperska
 Současné výtvarné umění Šumperska

Výstava potrvá do 9. září.
 Lubomír Bartoš  -  Malíř svého kraje

Výstava šumperského akademického malíře bude 
zahájena vernisáží ve čtvrtek 20. září v 18 hodin. Vý-
stava potrvá do 2. prosince.

Galerie mladých 
 Milena Fojtů - Svět kolem nás

Fotografi cká výstava portrétů, přírody, hudby a ak-
tů.

Výstava potrvá do 9. září.
 Houby v muzeu

Tradiční výstava hub proběhne od 13. do 15. září.

Klášterní kostel

 Dagmar Koverdynská  - Dřevěné sochy 
Autorská výstava šumperské sochařky a výtvarnice 
potrvá do 30. září.

Dny evropského kulturního dědictví
Sobota 8. září otevřeno od 9 do 17 hodin 

(muzeum i kostel)
Den vzniku českého státu

Pátek 28. září otevřeno od 9 do 12 hodin

Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908,   
e-mail: vmsumperk@muzeum.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., Kláš-
terní 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. 

Loštice
 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 30. září.  
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.

Zábřeh, Mohelnice, Loštice
Dny evropského kulturního dědictví

Sobota 8. září otevřeno 9  - 12, 13 - 16 hodin 
Den vzniku českého státu

Pátek 28. září otevřeno od 9 do 12 hodin

Zábřeh
 Kovové plastiky ze sbírek uměleckého kovář-

ství na hradě Helfštýně
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AVýstava potrvá do 1. září.
 Kamil Sobota - U nás

Výstava olejomaleb ze Zábřežska bude zaháje-
na vernisáží 12. září v 17 hodin. Výstava potr-
vá do 10. listopadu.
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: muzeum.
zabreh@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
celoročně 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 - 
Činčarové potrvá do 30. září.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-
sumperk.cz, e-mail: muzeum.mohelnice@se-

znam.cz, celoročně: po - pá  8 - 12 hod., 13 - 16 
hod., včetně soboty 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 srpnu  je zámek Úsov přístupný 
od úterý do neděle v době od 8 do 12 a od 13 do 
17 hodin, v září od úterý do neděle v době od 8 
do 12 a od 13 do 16 hodin.
Poslední vstup je možný hodinu před koncem 
dopolední i odpolední pracovní doby. 

VÝSTAVA GRAFICKÝCH LISTŮ PŘIPOMENE VÝROČÍ VÁCLAVA 
HOLLARA (PRAHA 1607 - LONDÝN 1677)

V letošním roce si připomínáme dvojnásobné výročí jednoho z největších grafi ků a kreslířů, slav-
ného českého rytce Václava Hollara. K této významné události připravilo Vlastivědné muzeum 

v Šumperku, v jehož sbírkovém fondu se nachází impozantní sbírka děl tohoto předního světového 
rytce 17. století, pro milovníky výtvarného umění výběr z jeho grafi ckých listů.

Na výstavě návštěvníci uvidí cyklus ilustrací 
s mytologickými náměty, překlady Homérovy Illi-
ades a Vergiliovy Aeneas a také známé Ezopovy 
bajky. Bohatě budou v kolekci grafi k 
zastoupeny portréty, kroje a oděvy. 
Úctyhodná je sbírka listů zeměpis-
ných plánů, map, krajin, napří-
klad Londýnské pohledy z roku 
1665, Pohledy na Tanger.  Velkou 
část v celé sbírce zaujímají též ná-
měty s přírodní tematikou.

Václav Hollar svým dílem 
zcela osobitě přispěl k rozvoji 
klasické techniky rytí a leptání 
do mědi a svými vynikajícími kres-
lířskými výkony hluboce zaujal 
a ovlivnil i tak velkou uměleckou osob-
nost, jako byl jeho generační vrstevník 
Rembrandt Harmensz van Rijn. 

Jednou z největších sbírek Hollarových prací 
na světě je Hollareum, které spravuje Národní galerie 
v Praze. Spolu s různými stavy a duplikáty má téměř 

4700 jednotlivých listů a představuje, vedle obdobné 
sbírky umístěné v Britském muzeu a na královském 
hradě Windsdoru,  nejrozsáhlejší a nejúplnější ko-

lekci Hollarových leptů, k čemuž se řadí 
navíc ještě 52 kreseb z celkového počtu 

asi čtyř set dochovaných, a to převáž-
ně s krajinářskými motivy z cesty 
Arundelova poselstva v roce 1636. 

Druhá nejpočetnější kolekce  kreseb 
Václava Hollara se nalézá ve Stát-
ním muzeu Berlin - Dahlem.

V roce 1947 daroval plukov-
ník Karel Lukas (rodák z Brníčka) 

téměř 750 grafi ckých listů zábřež-
skému městskému muzeu. Když 
došlo roku 1963 ke zřízení Vlas-

tivědného ústavu v Šumperku, stalo se 
zábřežské muzeum jeho pobočkou. Tím 

přešla i celá sbírka grafi k Václava Hollara do 

  Na snímku Václav Hollar (Variace na au-
toportrét).
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A nově vytvořené instituce. Zůstala však zařazena ve 
sbírkovém fondu zábřežského muzea, jehož součás-
tí je doposud. Tato sbírka je svým počtem druhým 
nejrozsáhlejším souborem v České republice.

Výstava bude otevřena v Hollarově galerii ve 

čtvrtek 6. září od 9 hodin a potrvá do 10. listopa-
du. V rámci Dnů evropského dědictví v sobotu                   
8. září proběhnou komentované prohlídky k výstavě 
a u její příležitosti budou vydány čtyři pamětní listy. 
 Dagmar Tempírová

UMĚNÍ JE VĚČNÉ, ŽIVOT JE KRÁTKÝ

Ars longa, vita brevis. Tento přes dva tisíce let starý výrok antického lékaře Hippokrata o tom, 
že život uměleckého díla je delší než život lidský, zvolilo Vlastivědné muzeum v Šumperku před 

dvěma lety jako motto cyklu výstav movitého sakrálního umění okresu Šumperk. Cyklus, který se 
setkal s velkou odezvou u veřejnosti, letos uzavírá výstava zaměřená na klasicismus. Při této příle-
žitosti jsme požádali ředitelku šumperského muzea Marii Gronychovou, jejíž jméno je se vznikem 
zajímavého projektu spjato, o rozhovor.

V pořadí již třetí výstavou uzavíráte letos cyklus 
nazvaný Ars longa, vita brevis. Možná by nebylo na 
škodu připomenout čtenářům, proč jste jako motto 
celého projektu zvolili tento výrok antického lékaře 
Hippokrata a co stálo u zrodu celé myšlenky.

Citace Hippokrata Ars longa, vita brevis skvě-
le vystihuje fakt, že dílo člověka, ať již umělecké 
nebo řemeslné nebo třeba i vědecký objev, pře-
trvává věky a neztrácí nic na své přitažlivosti ani 
po staletích. Hlavním podnětem pro vznik tohoto 
cyklu výstav byla snaha ukázat návštěvníkům cír-
kevní památky, které byly z bezpečnostních důvo-
dů odvezeny z kostelů a kapliček a umístěny do 
depozitářů Arcibiskupství olomouckého. Je třeba 
připomenout, že v době příprav na první výstavu 

 Michal Jan: X. zastavení křížové cesty, olej na 
plátně, r. 1821, Rohle  Foto: J. Mašek

Heinrich Kress: Sv. Anna Učitelka, olej na plátně, ko-
nec 18. století, Loučná nad Desnou       Foto: J. Mašek

ještě neexistovalo Arcidiecézní muzeum v Olo-
mouci.

Před dvěma lety jste představili exponáty z obdo-
bí gotiky a renesance, loni to bylo barokní umění 
a rokoko a letos uzavírá cyklus výstav období klasi-
cismu. Co mají všechny výstavy společného?

Leitmotivem všech výstav je prezentace movité-
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 Jezulátko, vosk, textilie, 1. po-
lovina 19. století, Velké Losiny  
 Foto: J. Mašek

ho církevního umění regionu od gotiky po 19. stole-
tí, a to nejen špičková umělecká díla, ale i díla řeme-
slná a lidová. Navíc jsme se pokusili připomenout 
význam jednotlivých liturgických předmětů, před-
stavit nejznámější světce, včetně jejich atributů, a sa-
mozřejmě formou biogramů i známé umělce, kteří 
v daném období v našem regionu tvořili. 

Příprava projektu takového rozsahu musela být 
náročná. Co bylo největším oříškem?

U první výstavy bylo složité vyhledávání ex-
ponátů a hlavně byla velmi vysoká jejich pojistná 
hodnota. U výstavy barokního umění i u připra-
vované výstavy období klasicismu vidím velký 
problém ve velmi špatném stavu exponátů za-
půjčených z kostelů. Naší snahou je provést 
alespoň základní konzervaci, a tím prodlou-
žit životnost těchto mnohdy výjimečně 
krásných a cenných děl.

Jak obtížný byl výběr exponátů? 
Při výběru exponátů jsme postupo-

vali podle karet movitých kulturních 
památek a podle literatury či osobních 
znalostí. U první výstavy jsme sázeli na 
kompletnost kolekce, protože vy-
stavovatelných předmětů z nej-
starších období nebylo mno-
ho. U dalších výstav jsme 
vybírali přednostně díla 
autorsky určená.

Vystavená díla 
pocházela a po-
cházejí převáž-
ně z  kostelů 
šumperského 
o k r e s u . 
Jaká byla 
v tomto 
s m ě r u 
spolu-
p r á c e 
s far-
nostmi?

Spolupráce 
s farnostmi i s Arci-
biskupstvím olomouckým byla, 

řekla bych, čím dál tím lepší. Věřím, že se nám 
podařilo mnoho zúčastněných nadchnout pro náš 
projekt a opravdu všem moc a moc děkuji za tři 
roky skvělé spolupráce.   

13. září se návštěvníkům otevře poslední z pláno-
vaných výstav, zaměřená na klasicismus. Na co se 
mohou těšit?

Oproti minulým letům nepředstavuje letošní 
výstava vyhraněný umělecký sloh, ale dané obdo-
bí, tedy od konce osmnáctého století po polovinu 
století devatenáctého. Vedle ofi ciálního církevního 
umění, reprezentovaného díly například Cyrila 
Kutzera, Antona Gersche nebo Josefa Keila, nebo 
luxusními církevními rouchy, bude k vidění i sa-
krální lidové umění, včetně obrázků na skle a vý-
klenkových soch. Expozice bude doplněna video-

prezentací památek z exteriéru.

Jaký byl ohlas mezi veřejností na před-
chozí dvě výstavy? Plánujete podobné pro-
jekty i do budoucna?

Návštěvnost obou předchozích výstav 
byla v podmínkách šumperského 

muzea velmi vysoká a ohlasy veřej-
nosti i médií veskrze kladné. Do 

budoucna určitě nějaký větší 
projekt opět vytvoříme, 

ale přesnější představy 
ještě nejsou. V příštím 

roce se zaměříme na 
modernizaci stálé 
expozice, ale urči-

tě bude i mnoho 
z a j í m a v ý c h 

k r á t k o d o -
bých výstav.

 
 Děkuji 

za roz-
hovor, 
Z u -
z a n a  

Kvapilová.
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Čtvrtek 6. září ve 14 hodin    
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.   Vstupné 35 Kč

Úterý 11. září od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů  

Čtvrtek 20. září  ve 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.   Vstupné 35 Kč

Úterý 25. září od 16 do 17.30 hodin 
Klub fi latelistů     

Od 3.9. každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 
9 do 12 hod.
Mateřské centrum 

Od 5.9. každou středu vždy od 15 do 17 hod.
Mateřské centrum 
Bližší informace: p. Šlemrová, tel.č. 583 211 766.

Chuej - čchung - kung - Cvičení návratu k jaru 
(Omlazovací cvičení čínských císařů). Jak už sa-
motný název napovídá, pochází cvičení z Číny. 
V dávných dobách je vypracovali taoističtí mniši, 
kteří objevili v lidském těle energetické kanály, jimiž 
proudí načerpaná energie a dráhy bodů v těle (tzv. 
meridiány), jež lze různými speciálními pohyby 
a cviky ovlivnit tak, aby příznivě působily na činnost 
vnitřních orgánů a žláz v lidském těle. Toto cvičení 
později dali k dispozici čínským císařům k uchování 
zdraví a mladické svěžesti.

Cvičení patří do pokladnice čínské medicíny. Ze-
jména pak je součástí dechové a pohybové terapie, 
které se v Číně říká ČCHI-KUNG, což v překladu 
značí Práce energie. Číňané zjistili, že pomalé pohy-
by a vnitřní soustředění na určité části těla mohou 
do lidského těla přivádět energii a regulovat její tok. 
Byl objeven systém meridiánů a akupunkturních 
bodů - jeden ze základů čínské medicíny, a zjištěno, 
že stimulace těchto jednotlivých bodů a jejich drah 
má léčivé účinky. Všichni již jistě známe účinky aku-

punktury a akupresury. Číňané se též naučili pomo-
cí speciálních pohybů a cviků uvolnit meridián a tak 
docílit, aby z něho byla vypuzena chorobná energie 
a naopak byla přiváděna energie uzdravující.

Účinky tohoto cvičení se projeví brzy. Každý 
člověk, který tyto velmi pomalé cviky CHUEJ-
ČCHUN-KUNG provádí, pocítí již první hodinu, 
jak v něm stoupají životní síly a jak na něj blahodár-
ně působí. Zlepší se činnost všech vnitřních orgánů, 
zvýší se hybnost kloubů, zpevní se ochablé svalstvo 
a vyrovná držení těla, což je patrné zejména u star-
ších lidí. To vše přináší člověku radost a uspokojení.

Cvičení je nanejvýš pomalé, prováděné při plné 
soustředěnosti ve stoji. Dýchání při něm je pomalé 
a přirozené. Provádí se bez jakékoliv námahy a slou-
ží k posílení těla. Každé lekce je zakončena relaxací. 

Kurz bude probíhat každé pondělí od 16 do 17.30 
hodin v klubovně společenského střediska „Sever“ 
a povede jej lektorka Marta Dubská. Na všechny, 
kteří se rozhodnou pro toto cvičení, se již těší. 

 M. Dubská

NA STŘEDISKU SEVER SE BUDE CVIČIT OMLAZOVACÍ CVIČENÍ 
ČÍNSKÝCH CÍSAŘŮ

Cvičení  jógy  podle  systému JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Zaměřeno na: tělesná cvičení * dechová cvičení * nácvik relaxace, koncentrace a harmonizace osobnosti 
* aktivní obranu proti stresu, vhodné jako kompenzace nedostatku pohybu při sedavém zaměstnání, pro 
aktivní sportovce cesta ke správné relaxaci, pro workholiky - možnost přehodnotit svůj pohled na svět, 
velmi vhodné cvičení při bolestech zad, pro snížení tlaku u hypertoniků, zlepšení dýchání u astmatiků, 

snížení hladiny cukru u diabetiků a úpravu zvýšeného cholesterolu
Od 17.9. každé pondělí od 17 do 18.30 hodin v tělocvičně ZŠ Nový Malín

Cvičení vede praktický lékař MUDr. Vít Čajka, tel. 583 241 162 (dopoledne), e-mail joga.malin@seznam.cz
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HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD         
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 fi nanční 
dar na toto představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

VRATNÉ LAHVE 
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 českým fi l-
mem, 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 hodin, 
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 do-
minují 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

ZÁPISKY O SKANDÁLU  (Notes on Scandal)    Artvečer  
Středa 5. září jen ve 20.15 hodin
Velká Británie, 2006, 92 minuty, od 15 let, titulky
Judi Denchová a Cate Blanchetová v dramatu podivného přátelství dvou učitelek, zrozeného ze sa-
moty a poznamenaného sexuálním skandálem. Psychologické drama s prvky thrilleru s vynikajícími 
hereckými výkony a originálním námětem.  Vstupné 70 Kč

SIMPSONOVI VE FILMU
Čtvrtek 6. září, pátek 7. září jen v 18.00 hodin, sobota 8. a neděle 9. září v 16.15 a v 18.00 hodin
USA, 2007, 88 minut, širokoúhlý, rodinná animovaná komedie v českém znění
Slavná kreslená rodinka se konečně dostává na plátna kin, aby díky Homerovi prožila největší průšvih 
své bohaté kariéry…   Vstupné 75 Kč

ROMING
Čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. září jen ve 20.00 hodin, pondělí 10., úterý 11. a středa 12. září 
jen v 18.00 hodin
ČR, Rumunsko, SR, 2007, 105 minut, mládeži přístupný
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Jiřího Vejdělka Bolek Polívka, Marián Labuda a Vítězslav Holub.   Vstupné 75 Kč

IRINA PALM   Ozvěny MFF Karlovy Vary 2007
Pondělí 10., úterý 11. a středa 12. září jen ve 20.00 hodin
Bel., Luc., VB, Fr., 2006, 103 minuty, mládeži přístupný, titulky
Co všechno neudělá utrápená padesátiletá vdova v domácnosti pro svého vnuka, aneb jak se zrodi-
la hvězda londýnských erotických salonů. Odvážný, nevšední a příjemně dojemný  fi lm, který patřil 
k nejaplaudovanějším fi lmům letošního karlovarského festivalu.  Vstupné 75 Kč 

HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD      
Čtvrtek 13. a pátek 14. září jen v 17.15 hodin, sobota 15. a neděle 16. září jen v 15.00 hodin, pondělí 
17., úterý 18. a středa 19. září jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 138 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
V bradavické škole čar a kouzel začíná rebelie…   Vstupné 75 Kč
V neděli 16. září v 15.00 hodin vám nabízíme slevu: Vstupné pro nejméně tříčlennou rodinu je 
55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk

MR. BROOKS
Čtvrtek 13., pátek 14., sobota 15. a neděle 16. září jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 120 minut, od 15 let, titulky
Má vše, co kdy chtěl, ale musí to skrývat, a jen málokdo tuší, co je pan Brooks skutečně zač… Perfektní 
thriller s detektivní zápletkou s Kevinem Costnerem a Demi Mooreovou v hlavních rolích.  
 Vstupné 75 Kč

EDITH PIAF
Sobota 15. a neděle 16. září jen v 17.30 hodin
Francie, Velká Británie, ČR, 2007, 141 minuta, od 15 let, širokoúhlý, titulky
V hlavní roli legendy francouzského šansonu Marion Cotillardová.   Vstupné 75 Kč

HEZKÉ SNY  (Th e Good Night)  Ozvěny MFF Karlovy Vary 2007
Pondělí 17. a úterý 18. září jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, 2007, 93 minuty, mládeži přístupný, titulky
Martin Freeman potkává ženu svých snů - ve snu. V bdělém stavu má manželku, a proto spí, jak jen 
může… Co se ale stane, když zjistí, že jeho láska skutečně žije ? Dále hrají Gwyneth Paltrowová, Pene-
lope Cruzová, Danny de Vito a další. Romantická komedie.  Vstupné 75 Kč

MISS POTTER     Ozvěny MFF Karlovy Vary 2007
Středa 19. září jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, 2007, 92 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Okouzlující love story inspirovaná životem a láskou světoznámé autorky dětských knížek Beatrix Pot-
terové. Beatrix žila na počátku 20. století, byla i velmi nadanou malířkou a zasloužila se o záchranu 
panenské přírody v Lake District. V hlavních  rolích Renée Zellwegwerová, Ewan McGregor, Emily 
Watsonová a Barbara Flynnová.   Vstupné 70 Kč

RATATOUILLE  
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22., neděle 23., pondělí 24., úterý 25. a středa 26. září jen v 16.00 hodin
USA, 2007, 110 minut, animovaná komedie pro celou rodinu, širokoúhlý, české znění
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Nejoriginálnější komedie letošního roku o přátelství krysáka Remyho, který by rád svoji neuvěřitel-
nou slabost pro dobré jídlo proměnil v práci šéfk uchaře v jedné luxusní pařížské restauraci, a vynašeče 
kuchyňských odpadků Linguiho, který nemá co ztratit… Společně se vydávají za svým cílem stát se 
nejvyhlášenějším kuchařem v Paříži.  Vstupné 70 Kč

MEDVÍDEK
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22., neděle 23., pondělí 24., úterý 25. a středa 26. září v 18.00 a ve 20.00 
hodin, čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29. a neděle 30. září jen v 18.00 hodin
ČR, 2007, 98 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý
Hořká komedie o světě, ve kterém je ženský princip mocnější než mužský, měkké je mocnější než tvr-
dé a voda je mocnější než kámen… Další fi lm zkušené autorské dvojice Jan Hřebejk - Petr Jarchovský, 
která tentokrát zkoumá z mnoha úhlů fenomén manželství a vše, co k němu patří. Spíš konverzační 
fi lm se skvělými postavami a dialogy vypráví příběh o trojici kamarádů, kteří se znají už od školních 
let a které mimo jiné spojuje i jedno tajemství… Hrají Aňa Geislerová, Táňa Vilhelmová, Nataša Bur-
ger, Jiří Macháček, Ivan Trojan, Roman Luknár, Klára Issová, Jiří Menzel, Věra Křesadlová a další. 
 Vstupné 80 Kč

KOŘENÍ ŽIVOTA  (No Reservations)
Čtvrtek 27., pátek 28. sobota 29., neděle 30. září, pondělí 1. a úterý 2. října jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 104 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Recept na štěstí v žádné kuchařce nenajdete… Catherine Zeta - Jonesová má coby poněkud strnulá 
a dost neoblíbená šéfk uchařka prvotřídní restaurace v romantické komedii Scotta Hickse dva pro-

Zejména malým divákům nabídne kino Oko ve druhé polovině září komedii Ratatouille o přátelství 
šéfk uchaře krysáka Remyho a vynašeče kuchyňských odpadků Linguiho.



32

K
IN

O
 O

K
O

blémy - živou devítiletou neteř a nového kolegu, neformálního, velmi oblíbeného a velmi smělého 
odborníka na omáčky Nicka (Aaron Eckhart)…  Vstupné 75 Kč

BOŽSKÝ EVAN (Evan Almighty)
Pondělí 1. a úterý 2. října jen v 18.00 hodin, středa 3. října jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 96 minut, mládeži přístupný, titulky
Nejdražší komedie všech dob, v níž kongresman Steve Carrell dostane od Boha za úkol postavit Archu, 
tak jako kdysi Noe. Voda samozřejmě přiteče, ale jak tentokrát zapadne do božího plánu?  
 Vstupné 70 Kč

Připravujeme na říjen: Gympl, Hairspray, Denní hlídka, Okamžik zlomu, Skandál, Křižovatka smrti 
3, Hvězdný prach, Interview, Divoké vlny, Transformers, Bourneovo ultimátum, Království, Můj vůd-
ce: Skutečně skutečná skutečnost o Adolfu Hitlerovi, Venuše

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. 

 

Snímek Jana Hřebejka a Petra Jarchovského Medvídek zkoumá z mnoha úhlů fenomén manželství 
a vše, co k němu patří.
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