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autorka kresby na obálce (Ing. Gustav Oberleithner,
čestný občan města Šumperka) - Kristýna Kvapilová
KE KRESBĚ NA OBÁLCE

Ing. Gustav Oberleithner
Dílo Ing. Gustava Oberleithnera jsem vždy obdivoval, a snad také proto jsem dokázal chápat i jeho
německý nacionalismus. G. Oberleithner především
miloval Šumperk a pro své rodné město byl ochoten
učinit vše. Bez kontextu doby může na českého člověka
působit němectví (resp. rakušanství) G. Oberleithnera
nepříznivě.
Gustav Oberleithner patřil k větvi, která se od textilních podnikatelů Oberleithnerů, honosících se šlechtickým titulem, oddělila již na samém konci 18. století.
Gustavovi předkové se věnovali především mydlářství.
Gustav Oberleithner se narodil 8. dubna 1870 v Šumperku. Jeho matka, rozená Marie Rosmanithová, byla
dcerou sládka v Chomutově, jehož manželkou byla
Karolina Slabá. Po linii matky tedy měl Gustav české kořeny a patrně uměl i česky. Vystudoval chemii,
a protože po smrti bratrů zůstal jediným dědicem, získal po otci prosperující provozovnu na výrobu mýdla,
která se nacházela v dnešní Langrově ulici (naproti
hotelu Hansa). V roce 1896 se oženil s Emmou, dcerou
textilního podnikatele Josefa Wenzela. Dobré ﬁnanční
poměry, nepochybně násobené majetkem matčiným
a manželčiným, a prodej majetku mu umožnily v roce
1901 vybudovat u Vikýřovic raﬁnérii minerálních olejů, kterou však později prodal. Podnikatelskou činnost
záhy v podstatě opustil a plně se věnoval komunální a později i vysoké politice. Od roku 1900 zasedal
v obecním zastupitelstvu, brzy se stal vicestarostou
(v letech 1906 - 1918) a v letech 1918 - 1921 prvním
poválečným starostou. 9. března 1917 byl jmenován
čestným občanem města Šumperka, později získal také
čestný doktorát honoris causa. Po vzniku Československa v roce 1918 se silně angažoval v hnutí, které usilovalo o připojení území tzv. Sudet k Rakousku. V té
době se stal dokonce členem zemské vlády Sudetenlandu v Opavě. Jako vůdčí osobnost německé nacionální strany byl v letech 1920 až 1928 senátorem. Ve
30. letech, kdy začalo sílit henleinovské hnutí, jehož
extrémní nacionalismus mu nevyhovoval, se vzdal
veřejné činnosti. Působil pak jako ředitel eternitových
závodů. S manželkou Emmou bydlel ve vile v tehdejší
Mühlfeldstrasse č. 29 (dnešní ul. 8. května).
Pokračování textu na straně 7

Před 525 lety došlo k narovnání mezi Šumperkem a Tunklem z Brníčka
1. června 1481 vymezil zástavní držitel Šumperka Jiří st. Tunkl z Brníčka a na Zábřeze práva a povinnosti měšťanů a obyvatel předměstí. Tím byl urovnán jeho první velký spor se Šumperskými. Různice
však neustaly a vyvrcholily v roce 1494, kdy byl Tunkl při potyčce s měšťany smrtelně zraněn.

Před 415 lety zasáhla Šumperk největší povodeň
V noci z 21. na 22. června 1591 se nad Bratrušovem a Kopřivnou strhla nevídaná bouře, která způsobila
největší povodeň v historii Šumperka. Obrovská vlna vody vysoká údajně 3 sáhy (přes 5 m) napáchala obrovské škody zejména v dnešních ulicích Havlíčkově a Okružní. Zničeny a odplaveny byly domy
a utopilo se na sto lidí.

Před 400 lety byla zahájena stavba nového hřbitova
V červnu 1606 si začali luteránští obyvatelé Šumperka stavět v dnešních Jiráskových sadech nový hřbitov
- tehdejší hřbitov u kostela sv. J. Křtitele patřil katolíkům. Pohřebiště, u něhož byl v roce 1753 postaven
kostel sv. Barbory, bylo několikrát rozšířeno. K jeho uzavření došlo 1.9. 1886 a několik let poté byla
plocha přeměněna na park.

Před 385 lety sliboval císař měšťanům velké zisky
27. června 1621 potvrdil císař Ferdinand II., že si od města Šumperka půjčil 12.000 zl. a za to svolil,
aby se město mohlo ucházet o konﬁskované statky rebelů. 16. června 1622 však bylo měšťanům sděleno,
že byli za trest pro účast na stavovském povstání na straně rebelů propuštěni z císařského poddanství
a Šumperk byl předán do dědičného vlastnictví knížeti Lichtenštejnovi jako tzv. ochranné město.

Před 145 lety byla v Šumperku otevřana první tiskárna
Tiskárna zahájila provoz v červnu 1861 a přibližně 3. července vyšlo zkušební číslo časopisu Ernst und
Scherz (Vážně i žertem). Již v roce 1863 však tiskárna zanikla.

Před 75 lety byla otevřena budova českého gymnázia
Slavnostní otevření se konalo 21. června 1931 a zároveň byla u školy odhalena busta T. G. Masaryka.

Před 60 lety bylo znovuotevřeno městské muzeum
Provoz byl zahájen 2. června 1946. Muzeum bylo tehdy umístěno až do roku 1959
v tzv. Geschaderově domě.

Před 30 lety se konaly oslavy 700. výročí založení města
Oslavy se konaly 20. června 1975. Při té příležitosti byl za redakce PhDr. Františka Spurného vydán
sborník 700 let města Šumperka 1276 - 1976. Je to dodnes jediná česky psaná ucelená historie města.

Před 15 lety ukončilo provoz kino Svět
Poslední představení se konalo 29. června 1991, kdy se promítal americký ﬁlm Ježíš.
-áchPŘEDPLATNÉ NA ROK 2006
Prodejní cena Kulturního života Šumperka zůstává v roce 2006 pouhých 10 Kč!
Pokud chcete každý měsíc najít Kulturní život Šumperka ve své schránce, stačí jen kontaktovat
vydavatele: PhDr. Zuzanu Kvapilovou, tel.č. 724 521 552.
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SLAVNOSTI MĚSTA PŘIPOMENOU
SNĚM I PŘÁTELSTVÍ S NYSOU
Nejvýznamnější událost v dějinách města, tzv. Šumperský sněm z června roku 1490, si připomenou
první červnový víkend obyvatelé Šumperka. Oslavy, jež nabídnou kromě večerního průvodu městem
a ohňostroje i bojová klání, zábavná vystoupení, historický jarmark a řadu soutěží, spojila místní
radnice již tradičně s mezinárodním Dnem dětí a zahájením letní sezony ve městě. Letošní ročník se
navíc ponese ve znamení desátého výročí vzájemného partnerství Šumperka a polské Nysy.
Tzv. Šumperský sněm ze 4. června roku 1490 si
město připomíná již devátým rokem. Před více než
pěti stoletími se totiž Šumperk stal místem setkání moravských a slezských stavů, jež zde po smrti
uherského a českého krále a markrabí moravského
Matyáše Korvína rokovaly o zachování společného
postupu při přijímání nového pána a svým postojem nakonec pomohly odvrátit rozštěpení zemí
Českého království. Právě do středověku se budou
moci přenést obyvatelé i návštěvníci města v pátek
2. a sobotu 3. června. „Sněmovní“ oslavy spojí
místní radnice stejně jako loni se zahájením letní sezony ve městě a také s mezinárodním Dnem
dětí. Slavnostní atmosféru navíc letos umocní
i desetileté výročí uzavření smlouvy o vzájemném
partnerství s polskou Nysou. „Letošní ročník Slavností města je výjimečný tím, že se ponese v duchu

desetiletého přátelství s Nysou. Pětatřicetičlennou
delegaci z Polska čeká v pátek slavnostní podvečer
v šumperském divadle, jehož součástí bude kulturní program a také vernisáž výstavy fotograﬁí
Nysy. Představitelé tohoto partnerského města se
pak přemístí na radnici a odtud se vydají v historických kostýmech společně s vedením šumperské
radnice v čele průvodu městem do Sadů 1. máje.
Další dvě výstavy, polské výtvarnice Anny Zych
a nysských dětí, budou již od čtvrtka 1. června
k vidění v Městské knihovně a v sobotu 3. června
dopoledne vystoupí na scéně letního divadla polský Big Band ze Základní umělecké školy,“ vyjmenovává nejdůležitější akce šumperská koordinátorka cestovního ruchu Lenka Tkadlecová.
Centrem veškerého dění šumperských Slavností
města, které bude mít na starosti osvědčená ostrav-

Během každoročních Slavností města dýchá na obyvatele i návštěvníky Šumperka kouzlo dávných staletí.
Foto: P. Hrachovina
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dověkých her šlechty i pro rytířský boj těžké jízdy,
vystoupení sokolníků, katovská dílna s ukázkami
mučících nástrojů či rytířský turnaj o Královnu
šumperských slavností. A zapojit se budou moci
opět i samotní diváci. „Po velmi kladných ohlasech z předchozích let zařadila agentura do programu ještě více rytířských her pro děti a dospělé.
Ti si tak budou moci osahat skutečné rytířské
zbraně, zastřílet si na terče z historických kuší,
luků a vrhacích seker, obléci si drátěnou košili
a podobně. Pánové, a nejen oni, se mohou zapojit do klání v přetahování lanem o soudek piva,“
prozrazuje koordinátorka cestovního ruchu a připomíná, že závěr letošních Slavností města bude
již tradičně patřit v 18 hodin závěrečnému deﬁlé
všech účinkujících.
Součástí Slavností města bude i vyhodnocení
výtvarné soutěže nazvané „Toulání kolem Šumperka - Jdeme na rozhlednu na Háji“, do níž se
zapojí vedle dětí z místních mateřských a základních škol také školáci z Nysy, kteří přijedou do
Šumperka již v pátek ráno a do kreslení se „pustí“
po výletu na rozhlednu na Háji. O vítězi soutěže
pak rozhodnou samotní návštěvníci oslav, kteří si
v jednom ze stanů mohou vystavené práce prohlédnout a poté ohodnotit. „Návštěvníci napíší
číslo obrázku, který je nejvíc zaujal, na papír a ten
vhodí do připravené urny. Hodnotit se přitom
budou tři věkové kategorie a jejich vítěze vyhlásíme v sobotu v pět hodin odpoledne,“ popisuje
Tkadlecová a upozorňuje, že v rámci letošních
oslav nebude otevřena věž radnice, neboť v budově se budou zpracovávat volební výsledky.
Zuzana Kvapilová

SLAVNOSTI MĚSTA ŠUMPERKA 2006 - PROGRAM
Pátek 2. června v Sadech 1. máje a na nám. Míru u radnice
21 hodin
zahájení slavností v Sadech 1. máje „u koně“ - seřazení průvodu, který projde
městem k radnici
21.15 hodin
slavnostní ceremonie u radnice, přijetí polské delegace a rytířů
21.30 hodin
ohňová show
21.45 hodin
průvod osvícený loučemi a lampiony se vrací do Sadů 1. máje
22.10 hodin
ohňostroj v Sadech 1. máje „u koně“
Sobota 3. června v Sadech 1. máje na prostranství za Vilou Doris
10 hodin
úvodní deﬁlé rytířů
10.30 hodin
pohádka pro malé a nejmenší
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ská Společnost pro historii a romantiku Durandal,
se letos opět stanou Sady 1. máje v prostoru letního divadla a na přilehlém prostranství. Dvoudenní akci odstartuje v pátek 2. června v devět hodin
večer průvod městem, osvícený hořícími loučemi.
Průvod se vydá za doprovodu bubnů z parku „od
koně“ pěší zónou na náměstí Míru. „Po slavnostním přijetí stavů a polských hostů starostou města
a po ohňové show se odeberou rytíři krátce před
desátou večerní zpět do Sadů 1. máje, kde je bude
čekat slavnostní ohněstrůjné představení,“ líčí
koordinátorka.
Dějištěm hlavního sněmovního veselí se prostor
„u koně“ stane i v sobotu 3. června. Již od osmé
ranní zde budou jarmarečníci nabízet tradiční
rukodělné zboží a o hodinu později odstartují na
pódiu v letním divadle hudební a taneční vystoupení. „Kromě vystoupení polských hudebníků zde
budou znít muzikálové melodie v podání dechového orchestru ZUŠ. Chybět nebude ani vystoupení tanečního oddělení ZUŠ, mažoretek pod
vedením paní Kukulové, taneční skupiny Tornádo
a módní přehlídka Domu dětí a mládeže U radnice,“ vyjmenovává dopolední akce Tkadlecová
a dodává, že od desáté hodiny dopolední budou
v prostoru u „koně“ probíhat soutěže a hry s rytířskou tematikou a tzv. Školička starých řemesel,
v níž děti z kroužků Domu dětí a mládeže U radnice předvedou tradiční řemesla, jako je například
drátkování, předení na kolovratu, zpracování vlny
a podobně. Krátce po poledni se pak už dostanou ke slovu rytířská klání, pouliční představení,
fakírská a orientální vystoupení, ukázky výcviku
rytíře a jeho koně pro turnajové disciplíny stře-

VÝROČÍ

Sobota 3. června v Sadech 1. máje v letním divadle
9 - 12.30 hodin
mažoretky, dechový orchestr ZUŠ, taneční vystoupení ZUŠ, taneční skupina
Tornádo - DDM U radnice, módní přehlídka - DDM U radnice
10.30 hodin
vystoupení polské hudební skupiny
Sobota 3. června v Sadech 1. máje na pódiu a ostatních scénách
12.30 - 18.00 hodin pásmo denních produkcí různých žánrů, historické a lidové písničky, šermířská vystoupení, sokolníci - ukázky letů a výcviku dravců, historické a lidové písničky, rytířské
dovednosti jezdce a jeho koně, fakíři - orientální tanečnice, plivači a polykači ohně, rytířský turnaj
o královnu slavností, historické a lidové písničky, šumperské klání - přetahování lana o soudek piva
- zábavná soutěž pro veřejnost, žoldnéři, ukázky tradičních řemesel
18.00 hodin
slavnostní zakončení slavností a předání cen vítězům
Po celý den
HISTORICKÝ JARMARK * HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
ŠKOLIČKA STARÝCH ŘEMESEL - předvádějí děti z DDM u radnice pod vedením Milady Sobkové
a Petry Umbrové
VÝTVARNÁ SOUTĚZ DĚTÍ ŠUMPERSKÝCH ŠKOL

PŘIBLÍŽÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
SNYSU
KAZIMIERZE STASZKOWA V DIVADLE
Kazimierz Staszkow je od dětství spjat s nysským
regionem. Narodil se ve Velkých Kuněticích
(Slawniowice) v roce 1950. V životě se zabýval řadou
činností - studoval historii a restaurátorství, pracoval jako restaurátor stylového nábytku, účastnil se
výstavby válkou zničeného domu kultury v Nyse,
stejně jako jeho otec si také on vyzkoušel tvrdou
práci v kunětických mramorových lomech. Když
jej odmítlo poslouchat zdraví, dospěl k poznání,
že chorobě může vzdorovat nejlépe prací a aktivitou. Věnuje se své oblíbené turistice, putuje pěšky

i na kole, provozuje horolezectví a pochopitelně
všude fotografuje. Zajímá se také o geologii, psaní,
kresbu, hodně času věnuje ediční práci. Ve fotograﬁi vychází z přesvědčení, že to nejkrásnější, co
je možno v přírodě najít, je nedaleko. Je jenom
třeba umět hledat a dívat se. O své objevy se rád
dělí, ať již prostřednictvím publikací, alb nebo
výstav. V roce 2002 vystavoval své fotograﬁe mimo
jiné v knihovnách v Šumperku a VelkýchLosinách.
Fotograﬁe Kazimierze Staszkowa najdeme v řadě
publikací popisujících Nysu a okolí.
-red-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ
1. června 1946 (před 60 lety) zemřel v Rottach
- Egern v Německu Leo Slezak, rakouský operní
pěvec, často hostující na předních světových scénách, ﬁlmový herec a spisovatel, autor několika
vzpomínkových knih. Narodil se 18. března 1873
v Šumperku.

4. června 1956 (před 50 lety) zemřel v Dinkelsbühlu v Německu Johann Bartel, funkcionář německé strany křesťanskosociální (DCV),
radní a náměstek starosty Šumperka, v letech
1925 - 1929 poslanec čs. parlamentu. Narodil se
30. ledna 1866 v Temenici.

1. června 1956 (před 50 lety) zemřel v Hrabišíně
Lubomír Slezák, učitel v Šumperku, propagátor
turistiky v Jeseníkách, autor turistických map,
přírodovědec - dendrolog. Narodil se 25. května
1899 v Horním Němčí u Uherského Hradiště.

15. června 1881 (před 125 lety) se narodil v Krupce u Teplic Wilhelm Häusler, odborový tajemník
a radní v Šumperku, ředitel okresní nemocenské pojišťovny, sociálně demokratický poslanec.
Zemřel 6. února 1969 v německém Hofu.
-zf-
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Zajímavým námětem oslovil před třemi le něhož vzniklo pestré, zábavné a umělecky
lety mladý Šumperák Petr Čenský známého raﬁnované představení pro celou rodinu, které lze vnímat jako pohádku, zábavnou
hudebního skladatele Lukáše Hurníka.
multižánrovou show i jako podobenství
Padesátistránkové libreto, jež se zrodilo
o lásce, moci, mládí a svobodě, o střev hlavě někdejšího gymnazisty a dnes již
tu „starého“ a „nového“ světa. Hlavní
posluchače Fakulty humanitních studií
hrdina, mladý rebelující anděl Asbeel
Univerzity Karlovy, se stalo základem
v podání Michala Klama, známého
neobvyklého hudebně dramatického
například z muzikálu Miss Saigon, prodíla, které se pohybuje na pomezí opePetr Čenský
padne v tomto příběhu moderní hudbě
ry a muzikálu. Pod názvem The Angels
jej letos jako světovou premiéru připravilo pro a založí rockovou kapelu. V nebi se totiž jinak
svoji každoročně obnovovanou letní scénu, hraje klasika, zato peklem otřásá elektronická
nazývanou Bouda a postavenou na piazzettě populární hudba. Role hlavního ďábla se zhostil
u historické budovy, pražské Národní divadlo Daniel Hůlka, který v den premiéry oslaví coby
spolu s Dětskou operou Praha a Českým roz- „raper“ své osmatřicáté narozeniny.
hlasem. Premiérové představení 1. června je
Skladatel Lukáš Hurník a libretista Petr Čenpřitom očekávanou událostí hudebního festiva- ský založili svůj „muzikál s operní příchutí“ na
lu Pražské jaro, na jehož program je zařazeno. průnicích hudebních stylů a žánrů. „Je to proV hlavních rolích se předjekt, který propojuje klasicstaví jak muzikáloví herci
kou hudbu s rockem, funDaniel Hůlka či Michal
ky, pop music,“ prozrazují
Klamo, tak operní sólisté
autoři. Posluchači mohou
Jiří Hájek, Jiřina Marková
čekat citáty z Wagnera,
- Krystlíková a také čleDvořáka nebo Čajkovskénové Dětské opery Praha.
ho, stejně jako z repertoReprízy této operní show
áru skupin Deep Purple
o muzikálních andělech
a Rolling Stones, nechys ďábelskými sklony jsou
bí ani rap a elektronika
plánovány na pátek 2.,
v prostorovém (surrounsobotu 3., středu 7. a čtvrdovém) zvuku. Nahrávtek 8. června.
ku hudebního základu
„Libreto, které jsem psal
díla vytvořil Symfonický
bezmála tři roky, sice není
orchestr Českého rozhlasu
úplně dokonalé - dodatečpod taktovkou Jana Kučeně jsem například musel za
ry. „Naše motto zní: od
dva dny připsat písničku
Dvořáka po Madonnu, od
pro Daniela Hůlku, ale je
aleatoriky k funky. Doufávýjimečné tím, že jsem jej
me, že bychom tím mohli
vymyslel kompletní, počíoslovit všechny generace
naje námětem přes scénář
- od dětí přes teenagery
až po texty, což v běžné
až po dospělé publikum,
Partitura - 7. obraz (Pódium)
muzikálové praxi není
běžné posluchače i znalce,
obvyklé. Podobně skladatel Lukáš Hurník kom- zkrátka každý si přijde na své, podle své chuti,“
ponoval rovnou pro celý symfonický orchestr,“ soudí šumperský libretista, který již nosí v hlavě
říká třiadvacetiletý libretista Petr Čenský, pod- několik dalších projektů.
-zk-
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PREMIÉRU MUZIKÁLOVÉ OPERY THE ANGELS NA LIBRETO
ŠUMPERSKÉHO RODÁKA UVEDE NÁRODNÍ DIVADLO

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
V minulých proměnách někdejšího kina
Saxinger (Svět) jsme se dostali k přestavbě, která
se uskutečnila v letech 1928 - 1929 a k podobě
kinosálu, který si pamětníci od šedesátky nahoru
(a o dva tři roky dolů) snad ještě vybavují. Poslední zásadní stavební a zejména technologická změna kina Svět se odehrála při jeho úpravě v roce
1959. Tehdy bylo kino upraveno na širokoúhlou
projekci, kterou se v té době u nás mohly pyšnit
jen některé biografy. Hlavní vstup byl přemístěn
do osy objektu, ve vstupní hale vznikl mimo jiné
bufet, v němž jsme si s oblibou kupovali eskymo.
Již tam a ještě více u šaten a v kinosále, který byl
přestavěn do stupňovité podoby, se rozprašovala
lesní vůně (možná to bylo až později). Kvalitní
fotograﬁi interiéru kina z té (nebo i pozdější)

Sál kina, které Max Saxinger otevřel v suterénu
radnice v roce 1911. Foto před r. 1921.
doby se mi objevit nepodařilo. Nemáte ji někdo?
Na prvním představení po rekonstrukci se promítal první československý širokoúhlý celovečerní ﬁlm Smrt v sedle. Poslední ﬁlmové představení
se v kině Svět uskutečnilo 29. června 1991 a druhý den byl biograf uzavřen. Koncem téhož roku
koupila objekt ﬁrma ABA - Transport. Představa
o jeho rekonstrukci a znovuuvedení kina do provozu se postupně rozplynula v nekonečnu.
V roce 2002 koupila neuvěřitelně zdevastovaný objekt společnost Osapo, které v té době
již nezbylo nic jiného, než nechat zcela odstranit kinosál a na jeho místě postavit úplně nový
objekt. Ten byl uzpůsoben celkovému novému
využití budovy na prodejní centrum. Projektová
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Sál kina Saxinger (později kina Svět) - foto z roku
1927. Vidíme sál napěchovaný židlemi, stěny jsou
pokryty dekorativními (asi) tapetami, jediný vstup
byl v ose zadní stěny, nad ním se nacházela promítací kabina a dvě lóže.
dokumentace byla zadána zábřežské ﬁrmě Studio
2001. Zkušený architekt M. Tempír (připomenu,
že zpracoval projekty na obnovu tzv. Geschaderova domu a bývalého klášterního kostela Zvěstování P. Marie) mohl zaplnit celý prostor mezi
ulicemi M.R. Štefánika a Slovanské. Pohledově
přizpůsobil novou část čelní Bitzanově stavbě
z let 1928 -1929, pro niž je typické vertikální členění fasády. Lépe patrné je to ze Slovanské ulice.
Obrovská plocha fasády v ulici M.R. Štefánika
je odlehčena pouze malými otvory, což je zřejmě dáno funkcí interiéru. Nemohu se však zbavit dojmu, zda před tou tíhou nebudou chodci
mimoděk přecházet na druhou stranu ulice.
Vybavil se mi dávný zážitek. Bylo mi patnáct
a jel jsem tramvají z Ostravy do Vítkovic. V pro-

Sál kina Saxinger (později kina Svět) - foto z 30.
let 20. století. Tehdy byl do prostoru kinosálu
vestavěn balkon, přístupný z přistavěné chodby.

PROMĚNY
V prvním patře opravené budovy se dnes nachází
Restaurant Svět, jejíž interiér i atmosféra připomínají díky dobovým melodiím a fotograﬁím tehdejších ﬁlmových hvězd období tzv. první republiky.
Foto: J. Pavlíček

Součástí nově otevřeného Gastrokomplexu Svět, jenž se nachází v přední části impozantní budovy, je
bistro a s ním propojená stejnojmenná kavárna v přízemí.
Foto: J. Pavlíček
Pokračování z vnitřní strany obálky - Ing. Gustav Oberleithner
V průběhu 2. světové války se přestěhovali k synovi Herbertovi do jeho rapotínského dvora (Rottenhof).
Ema zemřela v roce 1942 a byla pohřbena v Šumperku v hrobě svých rodičů Wenzelů (na levé straně
hřbitova u zdi). Tam také po své smrti 19. května 1945 (uvedeno je zkornatění tepen) spočinul Gustav
Obetleithner. Teprve před několika lety se podařilo na náhrobní kámen vytesat o tomto muži alespoň
základní údaje.
Bez Ing. Gustava Oberleithnera by nebyl Šumperk dnešním Šumperkem. Stál prakticky v čele všech
stavebních (ale také politických a společenských) aktivit města. Jmenujme alespoň stavbu dnešní budovy
divadla, elektrifikaci města, rozšíření vodovodu a jiné. Nebýt Oberleithnera, dnešní tzv. Geschaderův
dům by byl zbourán a možná by zmizela i budova bývalého kláštera (zdravotní školy), na jejímž místě
měl být postaven objekt Okresního soudu. V roce 1908 pak podal návrh na stavbu velké údolní přehrady
v Koutech nad Desnou, jejíž realizaci však zabránila 1. světová válka.
-ách-
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storu tehdejších Vysokých pecí se projíždělo
uzoučkým koridorem mezi závody Vítkovických
železáren. V tom nejužším místě, lemovaném
ocelovými hrubě zaprášenými konstrukcemi,
kde ostré kvílení jedoucí soupravy přehlušovaly
těžké rytmické i nerytmické zvuky, z nichž by se
tvůrci a konzumenti industriální muziky budili
hrůzou ze snu, tak v tom nejužším místě jsem
zahlédl, já kluk z vesnice ležící takřka uprostřed
živočišně kypících Jeseníků, malé okénko zasazené v režném cihelném zdivu a za ním květináč
s bleďoučkými muškáty. Filozoﬁe má pro tento
vztah termín odcizení.
Je nepochybně dobře, že ruina povstala
z popela. Sympatické je mi také zachování alespoň názvu „Svět“, který ﬁrma použila k označení přední „Bitzanovy“ části, kde vznikl „Gastrokomplex Svět“. Společnosti Osapo upřímně
přeji, aby se jí investice ve všech ohledech vyplatila.
-ách-

ROZHOVR

LUBOMÍR BARTOŠ: MALUJI PŘEDEVŠÍM PRO LIDI,
JEJICH RADOST A POTĚŠENÍ
Již pět desítek let vznikají pod energickými tahy jeho štětce nezaměnitelná panoramata krajiny,
jež mistrně zachycují neopakovatelnou atmosféru venkovského života v sepětí s okolní přírodou.
Akademický malíř Lubomír Bartoš, kterého ovlivnili zejména postimpresionističtí umělci, bývá
často nazýván malířem jedné krajiny - podhůří Jeseníků. „Jejich scenérie mě oslovuje především
svým dramatickým napětím, které vzniká mezi oblohou a terénem. Když se mraky doslova dotýkají
hor, je v tom kus dramatické hudby,“ říká umělec, který sám sebe nepovažuje výlučně za krajináře.
Vyváženým protipólem této tvorby jsou totiž mimo jiné i zátiší, kytice, portréty a v poslední době
pak zejména morové sloupy. Devětašedesátiletý rodák z Klopiny, který se po studiích na Akademii
výtvarných umění usadil v Šumperku a jenž se vlastní tvorbě plně věnuje od roku 1983, se nebrání
ani grafice a realizacím v architektuře, počínaje plastikou přes mozaiku a gobelín až po artprotis
a intarzie, známý je i jako ilustrátor. Bartošovy práce jsou zastoupeny v řadě galerií a v soukromých
sbírkách u nás a v zahraničí, na svém kontě má na šest desítek autorských a kolem pětapadesáti
kolektivních výstav, z nichž poslední byla k vidění letos v dubnu ve Waldesově muzeu v Praze, na
níž se představili absolventi AVU - ročník 1965, před třemi lety pak byla na úsovském zámku otevřena stálá expozice průřezu jeho tvorby. „Maluji především pro lidi, pro jejich radost a potěšení,“
podotýká Lubomír Bartoš, jehož tvorbu ocenila letos šumperská radnice udělením Ceny za přínos
pro město. Nejen v této souvislosti požádala redakce Kulturního života Šumperka tohoto umělce
o rozhovor.
Říká se, že umělcem se člověk rodí. Jak to bylo
ve vašem případě? Tíhnul jste již v dětství
k „výtvarnu“, nebo se váš talent projevil až později?
Vyrůstal jsem v Klopině a Rohli spolu se šesti
sourozenci v poměrně skromných poměrech.
Tehdy by mě vůbec nenapadlo, že svůj život zasvětím umění. S tím jsem se seznámil až ve třinácti
letech, když jsem začal navštěvovat školu na Svatém Kopečku u Olomouce.
Útěchu z odloučení od rodiny jsem nejprve hledal v poezii a pod vlivem básníka Jiřího Wolkera,
jenž byl s tímto místem úzce spjatý, jsem se „ponořil“ do psaní veršů. Poté mě však oslovil významný
moravský malíř Bohumír Dvorský, jenž do školy
na Svatém Kopečku docházel. Seznámil mě se
skutečným uměním a já, oslněn jeho krásou, jsem
zatoužil vytvořit sám něco podobného. Byla to
úžasná výzva a dnes jsem za ni vděčný.
Přesto ale ještě nějaký čas trvalo, než jste mohl
svůj talent uplatnit a rozvinout.
Po dokončení základní školy jsem tři roky
pracoval jako kreslič v zábřežském závodě Atlas
a teprve v osmnácti jsem podal přihlášku na Umělecko - průmyslovou školu do Uherského Hradiš-
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Šumperk - Sadová, olej, 1993, 70 x 56 cm
tě, kde jsem studoval graﬁku. V letech 1959 až 1965
jsem pak absolvoval studia na pražské Akademii
výtvarného umění u profesorů V. Tittelbacha, V.
Rady a F. Jiroudka. Ačkoliv jsem žil v Praze, příliš
mě to tehdy neovlivnilo. Stále jsem tíhnul k rodnému kraji, takže i státnici jsem absolvoval prací

ROZHOVOR
Akademického malíře Lubomíra Bartoše, jehož tvorbu ocenila letos šumperská radnice udělením Ceny za
přínos pro město, oslovila Praha nikoliv v době studií, ale až po více než čtyřiceti letech. Dnes je jejím duchem
natolik unesen, že jedna z posledních prací, kterou právě dokončil, zachycuje Karlův most. Foto: Z. Kvapilová
na téma jesenická krajina, za kterou jsem obdržel
zahraniční stipendium.
Znamená to tedy, že již za studií se „zrodil“ Bartoš - krajinář?
Do jisté míry ano, i když tehdy jsem ještě neměl
jasný výtvarný názor a onu pravou atmosféru
jsem teprve hledal. Postupně mě však nejvíce
poutala právě „podjesenická“ krajina se svojí lidovou architekturou, kostelíčky, Božími mukami.
Dodnes si vzpomínám na první roky po škole, kdy
jsem jezdíval od Libiny nahoru do kopců a tvořil
přímo na místě. Večer jsem pak musel skici sušit
u ohně.
Po škole jste se vrátil do rodného kraje. Nelákalo
vás zůstat v Praze?
Je zajímavé, že Praha mě oslovila až po čtyřiceti
letech a dnes jsem jejím duchem unesen, a to do
té míry, že jedna z posledních prací, kterou jsem

nedávno dokončil, zachycuje Karlův most. Určitým způsobem se tak naplnila Jiroudkova předpověď z dob mých studií, že mám barokní cítění.
Po škole bych však jako malíř v Praze tvořit
nedokázal, chtěl jsem se vrátit z principu. Navíc
jsem již v roce 1965 dostal nabídku učit na tehdejší šumperské Lidové škole umění jako nástupce
sochaře Jiřího Jílka. Jako pedagog jsem tu působil
devatenáct let a teprve v roce 1983 jsem se začal
plně věnovat vlastní tvorbě.
Ta samozřejmě prošla vývojem. Zatímco dnes
jsou vaše práce pestré a barevné, v minulosti
tomu bylo naopak.
V šedesátých a sedmdesátých letech jsem
dospěl k čisté abstrakci a uznával pouze dvě nejdokonalejší barvy - černou a bílou. Chtěl jsem se
totiž maximálně ponořit do hloubky a každá jiná
barva se mi zdála příliš líbivá. Po tomto poměrně dlouhém období, kdy jsem se plně soustředil
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především na kompozici většinou velkých pláten
a temper, musela zákonitě přijít změna. Oblíbená
bílá barva tak již není v dramatickém kontrastu
s černou, ale podtrhuje a zvýrazňuje barevné ladění obrazů. Dá se říct, že
čím jsem starší, tím jsem
barvami více okouzlen.
Ovlivnila změna barevnosti i téma vašich prací?
Již se tolik nesoustředím na velké krajinné
kompozice. Protiváhou
hloubání nad jesenickou
krajinou jsou tak intimní
zátiší, nejrůznější variace kytic a portréty. Řada
lidí je překvapena tím,
že dělám portréty a akty.
I proto bych rád na výstavě k mým sedmdesátinám
příští rok prezentoval ﬁgurální tvorbu a portréty.

platí i o samotném Šumperku. Velmi mě potěšilo,
že se v roce 2003 zrealizovalo otevření mé galerie
na úsovském zámku a zejména to, že se po třech
letech uskuteční moje myšlenka na otevření stálé
městské galerie ve východním křídle Pavlínina dvora,
jež se zaměří na regionální
umělce. Současně si také
velmi vážím ocenění, kterého se mi letos od města
dostalo. A jaké mám ještě
přání? Domnívám se, že
výtvarné kultuře města by
prospělo nové původní
sochařské dílo, jež by nejen
obohatilo jeho ducha, ale
současně i zachytilo dnešní
dobu pro budoucí generaci.

Malíř Pierre Bombard
kdysi řekl, že cílem není
malovat život, ale dát život
malbě. Co pro vás znamená výtvarné umění?
Na čem pracujete v souSkutečné umění není
časné době?
postaveno na prosperitě,
V poslední době mě
Portrét V.V., olej, 1999, 77 x 52 cm
ale vychází z určitého utrjako motiv velmi poutají
pení. Většinou je to tak, že
morové sloupy. Po šumperském a zábřežském jsem se tak nyní pustil čím horší období umělec prožívá, tím je to pro
do velmi náročné olomoucké Nejsvětější Trojice. jeho tvorbu inspirativnější.
Malířská tvorba je samozřejmě věčným hledáKdyž maluji jednotlivé postavičky, které jsou jejich
součástí, mám pocit, že v určité chvíli ztvárňu- ním. Já osobně mám pocit, že malba by měla být
ji dnešní lidi, jakoby současná doba byla zakletá kladným posláním. Přestože maluji obraz, který
má dramatický charakter, konečný výsledek pak
v historických postavách.
působí pozitivně. Tvořím totiž pro lidi, kteří by
Myslíte si, že dnešní doba přeje výtvarnému umě- měli mít z mého díla radost a potěšení.
Děkuji za rozhovor,
ní?
Zuzana Kvapilová
Jsem rád, že se „výtvarno“ již bere vážněji. A to

Rozhledy z radniční věže
Od 1. června: pondělí - pátek, neděle 9 - 12 hod., 12.30 - 15 hod., pátek 1. června zavřeno
Sobota 17. června: od 9 do 12 hod. a od 12.30 do 15 hod.
Bližší informace:
Regionální a městské informační centrum Šumperk, tel.č. 583 214 000,
e-mail: icsumperk@seznam.cz, popř. písemně RMIC Šumperk, VM Šumperk Hlavní
třída 22, 787 31 Šumperk.
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Poslední koncert první půle letošního cyklu koncertů Klasiky Viva naplánovali jeho tvůrci na úterý
13. června. V klášterním kostele se od 19 hodin představí Saxofonové kvarteto Bohemia. Šumperské
hudbymilovné veřejnosti nabídne skladby J.S. Bacha, A. Dvořáka, G. Gershwina a dalších skladatelů.
Saxofonové kvarteto, dnes již tradiční komor- umění. Hře na saxofon se věnuje od roku 1993.
ní soubor, disponuje širokou škálou výrazových Kromě sólových koncertních vystoupení spoluprostředků, a proto se může uplatnit téměř ve pracuje s význačnými moravskými symfonickývšech hudebních žánrech. Této přednosti využívá mi a komorními hudebními tělesy. Má také velmi
i Saxofonové kvarteto Bohemia k interpretaci ori- blízký vztah k jazzové, alternativní a muzikálové
ginálních kompozic pro čtyři saxofony, stejně jako hudbě. Od roku 1998 působí v orchestru Městskladeb určených původně jinému nástrojovému ského divadla v Brně, se kterým se zúčastnil mnoobsazení, nebo k interpretaci hudby jazzové. ha významných zahraničních turné.
Díky bohatému repertoáru účinkuje Saxofonové
Pavel Škrna - tenorový saxofon: Narodil se
kvarteto Bohemia nejen v koncertních sálech, ale 21.5. 1974 v Praze. V průběhu studia hry na klarii na alternativních scénách nebo jazzových pó- net na Konzervatoři Jana Deyla v Praze byl členem
diích. Přirozeností hudebního projevu a žánrovou a sólistou různých hudebních těles. Současně se
otevřeností zaujalo Saxofonové kvarteto Bohemia
začal věnovat i jazzové hudbě a saxofonu a okařadu hudebních skladatelů, kteří mu
mžitě podlehl zvuku tenorového saxofonu. Ve
věnovali více než čtyřicet skladeb.
studiu hry na saxofon pokračoval na
Od roku 1990, kdy vzniklo, se
Konzervatoři Jaroslava Ježka. V souzúčastnilo mnoha význačných
časné době spolupracuje s mnoha
mezinárodních hudebních festivasoubory a orchestry různých
lů a v roce 1998 se stalo ﬁnalistou
žánrových zaměření. Nejvíce si
soutěže IX. Concours Internaticení spolupráce s předními českýonal de Musique de Chambre de
mi symfonickými orchestry. IntenParis. Na svých koncertních turné
zivně se věnuje i aranžérské činnosti,
navštívilo kromě mnoha evropzejména pro BSQ.
ských zemí také USA, Izrael, Jordánsko,
Kateřina Stupková - barytonový
Tunisko, Libanon a Indonésii.
saxofon: Narodila se 25.11. 1979 v PraPavel Fiedler - sopránový saxofon:
ze. Během školních let se učila hře na
Narodil se 13.11. 1963 v Praze. Po maturitě
klavír a příčnou ﬂétnu. Po maturitě na
na gymnáziu vystudoval hru na klarinet na
gymnáziu pokračovala ve studiu hry na
Konzervatoři Jana Deyla v Praze. Od mládí pro- ﬂétnu na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Ve svých
šel velkým množstvím žánrově různorodě zamě- 17 letech se začala zajímat o jazzovou hudbu
řených souborů, až v roce 1990 konečně nalezl a v té době také podlehla kouzlu saxofonu. Od
největší uspokojení v saxofonovém kvartetu. dětství se ovšem věnovala hudbě vážné, proto ji
Proto spoluzaložil Saxofonové kvarteto Bohe- lákalo spojení saxofonu a vážné hudby. Tuto svoji
mia. Spolupracuje s předními symfonickými představu naplnila v roce 1999, kdy se stala členorchestry a komorními soubory. Rád interpretu- kou Saxofonového kvarteta Bohemia. V současje hudbu především českých soudobých autorů. né době spolupracuje s předními českými symOd roku 1986 se věnuje i pedagogické činnosti. fonickými i komorními hudebními tělesy. Velmi
Antonín Mühlhansl - altový saxofon: Narodil se ráda interpretuje také jazzovou hudbu. S význač23.1. 1975 v Boskovicích. Po maturitě na gymná- nými českými jazzovými ansámbly a interprety
ziu vystudoval hru na klarinet na konzervatoři účinkovala na několika mezinárodních jazzových
v Brně a poté na Janáčkově akademii múzických festivalech.
redakce
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KLASIKA VIVA

PRVNÍ POLOVINU CYKLU KLASIKY VIVA UZAVŘE
PŘED PRÁZDNINAMI SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA

OHLÉDNUTÍ

NA ŠUMPERSKU SE ZPÍVÁ
Místní, oblastní i celostátní větší i menší festivaly dětských sborů mají v naší vlasti svou tradici
a jsou i přes chronické potíže s finančním zabezpečováním příjemně početné. Šumperská Zlatá lyra
mezi nimi ale drží několik primátů.
Ohromující je již první číslo na programu - dvacet či třicet let nepřetržitého trvání není
- 36. ročník a fakticky stejní pořadatelé - umí si výjimkou (někteří z rodičů si již zazpívali v šatečněkdo představit, kolik úsilí se za tímto číslem kách, ve kterých dnes vystupují jejich děti),
skrývá? Ale také kolik potěšených dětských účast- pamětníci si vzpomenou i na proslulá společná
níků a kolik inspirace pro
vystoupení mateřských
jejich vedoucí. To je totiž
škol na šumperských
další priorita Zlaté lyry Krajinách zpěvu, a tato
zprvu soutěžní, ale velmi
tradice přináší pozorubrzy nesoutěžní festival
hodné ovoce. Malinké
pro radost a potěšení
děti zpívaly nejen s chuvšech zúčastněných.
tí, ale v dobře volených
Šumperským pořakrátkých programech
datelům, přesně řečeno
ukázaly pěknou hlaskupince nadšenců okosovou kulturu a své
lo Motýlů a Šumpersképosluchače
dokázaly
ho dětského sboru, se
přesvědčivě zaujmout.
daří tuto radost a potěKoncerty
zakončily
šení všech zúčastněných Zanícený zpěv nejmenších zpěváčků přitahoval společným zpěvem písvytvářet díky neobyčejné publikum až do bezprostřední blízkosti účinkují- ní J. Hanuše, O. Máchy
citlivosti pro atmosfé- cích.
Foto: ŠDS a E.F. Buriana - tento ne
ru celku i každý detail
zcela snadný program
a v neposlední řadě i díky bezchybně fungující zvládly všechny děti naprosto bezvadně.
organizaci.
Na třetím koncertu se představily mladší
Na letošním jednodenním festivalu (8. dubna děti ze základních škol ze Šumperka, Dubicka
2006) se představilo 18 dětských sborů ze Šum- a Zábřehu a šumperští Plameňáci. Trochu jej
perska a okolí, jak stojí v programu - konkrétně poznamenala probíhající chřipková epidemie sbory ze škol v Šumperku, Zábřehu, Postřel- statečné děti z Dubínku přijely v pouhé desítce
mově, Lošticích, Loučné nad Desnou, Dubicku a i další sbory se potýkaly s nemocností, úplně
a Mohelnici. Zpívaly ve čtyřech koncertních odpadlo Klubíčko z Loučné, ale na úrovni konblocích a spolu s nimi čtyři sbory Šumperského certu se tento nedostatek výrazněji neprojevil.
dětského sboru, od nejmladších Růžových dětí Sbory potěšily vtipně vybranými programy,
až po koncertní Motýly. Tedy celkem 22 dětských na závěr si společně zazpívaly písně dalších tří
sborů vedených dvaceti sbormistry ze sedmi významných skladatelů - P. Ebena, E. Suchoně
měst a obcí, to je skutečně obdivuhodné číslo. a M. Raichla.
A můžeme hned dodat, že šlo vesměs o sbory
Vyvrcholením festivalu byl závěrečný koncert.
velmi pěkné, v závěrečném koncertu nejstarších Vedle sympatického sboru Písnička ze Zábřehu
dětí o sbory vynikající.
tu vystoupilo pět sborů, z nichž již každý sám
Na prvních dvou koncertech měly převahu o sobě by byl ozdobou každého festivalu - Sladěti z mateřských škol, ze Šumperka, Zábřehu, vík Zábřeh, Loučňáček Loučná nad Desnou,
Postřelmova a Loštic, pomohly jim přípravky Arietta Mohelnice, Větrník Loštice a na úplný
mohelnické Arietty, Dubínku z Dubicka a Růžo- závěr vynikající Motýli Šumperského dětského
vé a Barevné děti ze Šumperka. Sbory na mateř- sboru. A opět společné vystoupení - tentokrát
ských školách mají na Šumpersku svou tradici s reprezentativním koncertním programem:
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se již zmínili, i mimořádně krásné a akusticky
vynikající prostředí obnoveného klášterního
kostela Zvěstování Panny Marie, sbormistrům
pak setkání v historickém Geschaderově domě,
kde si mohou o své práci pohovořit s odbornou
porotou. Ale hlavně krásný zážitek, kterým byl
každý ze čtyř koncertů letošního festivalu.
PhDr. Jaroslava Macková,
NIPOS Artama Praha

„ŠUMPERSKÝ“ TANKOVÝ PLUK V KEŽMARKU JE UŽ HISTORIÍ
Starší a střední generace si vzpomene, jak
v pohnutých srpnových událostech v roce 1968 byl
v rámci redislokace Československé lidové armády
přemístěn šumperský 60. tankový pluk. Více než
750 vojáků základní služby a na sto padesát vojáků z povolání muselo odejít a Šumperk přestal být
posádkovým městem s českou posádkou.
Novým působištěm pluku se stal východoslovenský Kežmarok. V Šumperku zůstalo 120 rodin
vojáků z povolání a v nich na sto sedmdesát dětí
předškolního, školního a studentského věku. Pro
jejich rodiny to byla velmi složitá situace, trvající
několik roků, než se otcům rodin podařilo přemístění blíže ke svým rodinám. Někteří byli nuceni armádu z politických důvodů opustit.
V Kežmarku naši vojáci založili tradici tankového vojska, která však nyní, po necelých 38 letech
skončila. V důsledku profesionalizace Ozbrojených sil Slovenské republiky byl vojenský útvar
1038 Kežmarok k 31. březnu 2006 zrušen. V souvislosti s touto skutečností obdrželi starosta města
Šumperka a zástupci Klubu vojenských důchodců od velitele kežmarského útvaru „Pozvánku na
slavnostní nástup útvaru konaného 29. března
2006 při příležitosti rušení útvaru.“ Bylo to od
„pokračovatelů“ našich šumperských vojáků milé
a vstřícné gesto. Vzápětí přišlo pozvání od primátora dvanáctitisícového města Kežmarok.
Návštěva se uskutečnila ve dnech 28. a 29. března. Zúčastnili se jí starosta města Zdeněk Brož
a zástupci Klubu vojenských důchodců Šumperk
důstojníci ve výslužbě Bořivoj Lešenar a Michal
Krakovský, pamětníci a účastníci redislokačního
přesunu. Šumperská delegace byla velice přátelsky
přijata. Velitel útvaru i primátor Kežmarku ocenili
přínos šumperského útvaru nejen v oblasti plně-

ní vojensko - odborných úkolů, ale i pro ekonomický, společenský, kulturní a sportovní vzestup
města tak, že se Kežmarok zařadil mezi nejvýznamnější východoslovenská města.
Na slavnostním nástupu kežmarské posádky
a přizvaných hostí pronesl Zdeněk Brož krátký
projev. Starosta v něm mimo jiné řekl, že útvar
lze zrušit, ale nelze zrušit vzájemné vztahy, vazby a přátelství mezi příslušníky útvaru a města,
ve kterém sloužili a žili. A dodal, že šumperští
občané, příslušníci kdysi redislokovaného 60.
tankového pluku, se do Kežmarku rádi vracejí.
Nejezdí sem jen vzpomínat na prožité roky, ale
dále udržovat a rozvíjet kamarádství i přátelství.
Vyjádřil přesvědčení, že spolupráce mezi šumperským a kežmarským Klubem vojenských důchodců bude pokračovat - i když ve změněných podmínkách.
Nabídl i předání zkušeností z přestavby šumperských kasáren na víceúčelovou a funkční část
města. O tom, i o dalších problémech a zkušenostech jednal Zdeněk Brož s kežmarským primátorem Igorem Šajtavou. V závěru slavnostního
shromáždění předal zástupce náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky
některým příslušníkům medaile a vyznamenání.
Šumperský Klub vojenských důchodců obdržel
od náčelníka Generálního štábu OS SR, generálporučíka Lubomíra Bulíka, čestný odznak Ozbrojených sil SR 1. třídy za spolupráci mezi Ozbrojenými silami SR a Klubem vojenských důchodců
v Šumperku. Ocenění převzal plk. v.v. B. Lešenar.
Primátor Kežmarku i zástupci Klubu vojenských důchodců Kežmarok přislíbili v letošním
roce návštěvu Šumperka a našeho regionu.
Bořivoj Lešenar
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N. Rota: Gloria, F. Couperin: Laudate pueri
a G. Pergolesi: Stabat Mater - závěrečná část.
Úroveň a aktivity dětských sborů na Šumpersku
jsou obdivuhodné. Zlatá lyra není jediným festivalem v regionu - svou tradici má i Zábřežský
slavíček nebo nedaleká Loučenská vločka, mnohé sbory se úspěšně zúčastňují i celostátních přehlídek a soutěží. Šumperští hostitelé nabízejí na
svém festivalu kromě předností, o kterých jsme

DŮM KULTURY

DŮM KULTURY
Čtvrtek 8. června od 20 hodin v Pavlínině dvoře u Vlastivědného muzea
No Name + Optimik
Velká koncertní show slovenských hitmakerů. Jako host vystoupí skupina Optimik, která patří k nadějím české popmusik.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den koncertu 200 Kč
Sobota 10. června od 18 hodin v Pavlínině dvoře u Vlastivědného muzea
BLUES APERITIV VII.
Woman Blues Band(PL), Backsight, Teenage Beat (PL), Blues 8 (SK), Funk Corporation, Retro Blues,
Bluesberg, Bluestouch (CZ/SK), Blues Menu (PL), Dr. B. Blues.
Mezinárodní soutěžní přehlídka nejlepších kapel české, slovenské a polské bluesové scény, v níž porota
i diváci rozhodnou o kapelách, které vystoupí na podzimním mezinárodním festivalu Blues Alive.
Festival pořádá Dům kultury Šumperk pod záštitou ministra kultury ČR Vítězslava Jandáka, hejtmana
Olomouckého kraje Ivana Kosatíka, starosty města Šumperka Zdeňka Brože a senátora Adolfa Jílka.
Akce se koná za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a města Šumperka.
Generální partner: Daňové poradenství Tomáš Paclík
Hlavní partneři: Severomoravská energetika, skupina ČEZ, Pilsner Urquell
Partneři: Chance, JVK Software, Česká pojišťovna
Mediální parneři: Český rozhlas Olomouc, Rádio KISS, Rádio Rubi, Radio eM, Týden na severu,
Moravský sever, Olomoucký den, Twoj Blues, Šumperský Zpravodaj, Kulturní život Šumperka, Rej.
cz, MF Dnes
Vstupné volné
Pátek 16. června - pondělí 19. června pořádají Divadlo Šumperk, s.r.o. a Dům kultury Šumperk, s.r.o
XIII. ročník festivalu profesionálních divadel:
Divadlo v parku
Festival se koná za ﬁnanční podpory města Šumperka a Olomouckého kraje.
Partneři: Pilsner Urquell, ČSOB
Mediální parneři: Týden na severu, Moravský sever, Český rozhlas Olomouc, Šumperský Zpravodaj,
Kulturní život Šumperka, Rej.cz
V případě nepříznivého počasí se představení uskuteční v divadle!
Pátek 16. června od 21 hodin na letní scéně v Sadech 1. máje
Pozvání na večírek
Hru Neila Simona uvádí divadlo Skelet Pavla Trávníčka.

Vstupné 150 Kč

Sobota 17. června od 21 hodin na letní scéně v Sadech 1. máje
Dveře, aneb pane vy jste náhoda
Ve hře M. Kopeckého uvidíte Jana Hartla, Jitku Smutnou a Janu Strykovou.

Vstupné 150 Kč

Neděle 18. června od 21 hodin na letní scéně v Sadech 1. máje
Kachna na pomerančích
Představení šumperského divadla, ve kterém můžete kromě mnoha jiných vidět i čerstvého držitele
ceny Miloše Movnara Petra Krále.
Vstupné 100 Kč
Pondělí 19. června od 21 hodin na letní scéně v Sadech 1. máje
Habaďůra
V divadelní hře Michaela Kooney se představí Těšínské divadlo.
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Vstupné 120 Kč

Vstupné 30 Kč za lekci

Pondělí 26. června od 20 hodin ve velkém sále DK
Jaromír Nohavica
Koncert, který vám udělá dobře! Zahájení předprodeje 1. června ve 14 hodin. Odběr vstupenek je
možný maximálně v množství 6 ks na osobu! Vstupenky nelze blokovat telefonicky! Děkujeme za
pochopení.
Vstupné 230, 250, 270 Kč

D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM NIGHT FEVER
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 4. června
Dalibor Smutný - Mezzotinta
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Nadace Český fond umění.
Od 7. června do 2. července
Oldřich Smutný - Malíř z domu u vody
Vernisáž proběhne ve středu 7. června v 18 hodin za přítomnosti autora. S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Nadace Český fond umění.
Od 28. června do 30. července v Rytířském sále muzea
Jan Fišar - Graﬁcké obrazy
Vernisáž proběhne ve středu 28. června v 18 hodin za přítomnosti autora. S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Nadace Český fond umění.
Jižní křídlo DK
Od 1. do 30. června
Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Šumperku

PŘIPRAVUJEME
14. července
4. srpna

Tři sestry, E!E, DOCTOR P.P., DEBILL HEADS - v Bohutíně
TURBO + ARGEMA - v Bohutíně

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276,
tel./fax: 583 214 287, nové tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin),
e-mail: dksumperk@dksumperk, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz
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Pondělí 19. - čtvrtek 22. června od 18 do 19.30 hodin ve velkém sále DK
Týden s aerobicem
90 minut pohybu s Věrou Formánkovou a cvičitelkami DDM u Radnice.

KONCERT

ČERVNOVÁ HOLBA SESSION NABÍDNE NO NAME
Po kratší odmlce se vrací oblíbený cyklus
Domu kultury Šumperk a pivovaru Holba Holba session. Po trojkoncertu Vypsaná ﬁxa,
Chocolate Jesus a UDG uslyší Šumperk na živo
ve velké koncertní show skupinu No Name. Slovenští hitmakeři přijíždějí do Šumperka v návaznosti na své velmi úspěšné turné k nové desce
Čím to je? Z alba pochází stejnojmenný hit i píseň Starosta,
které se
zabydlely v česk é m
éteru.
N a

koncertě se samozřejmě dočkáte i ověřených
hitů: Žily, Večnosť, Prvá, Lekná a mnoha jiných.
No Name se stali nejprodávanější skupinou roku
2005 na Slovensku. Jako host vystoupí skupina
Optimik, kterou tvoří skláři z Nového Boru.
Kapela patří k nadějím českého popu a v Šumperku jste ji mohli slyšet na festivale Džemfest,
kde se její vystoupení setkalo s kladným ohlasem. Koncert se uskuteční 8. června v Pavlínině
dvoře u Vlastivědného muzea
od 20 hodin. V případě
nepříznivého počasí se
koncert přesune do velkého sálu DK. Vstupné
v předprodeji činí
150 Kč.
-knSlovenská kapela
No Name zavítá
do Šumperka
v rámci cyklu
Holba session ve
čtvrtek 8. června. Foto: archiv

DŮM KULTURY BUDE PODÁVAT BLUESOVÝ APERITIV
Tradiční součástí podzimního festivalu Blues Alive se již neodmyslitelně stal červnový Blues Aperitiv, který se zaměřuje na vyhledávání nových talentů v oblasti blues mezi českými, slovenskými
i polskými kapelami. A nejinak tomu bude i letos, pořadatelé však oproti uplynulým ročníkům přicházejí hned s několika novinkami.
Hlavní změnou v letošním sedmém ročníku
„aperitivové“ přehlídky, jejímž dějištěm bude
otevřené prostranství Pavlínina dvora a za nepříznivého počasí velký sál Domu kultury, je zejména „vměstnání“ akce do jednoho dne, a to do
soboty 10. června. Novinkou je rovněž udělování
Ceny diváků, jež umožní vítězi odstartovat jeden
z „jamsešnů“ Blues Alive. Vítězové Aperitivu pak
již tradičně dostanou příležitost odstartovat listopadový Blues Alive koncertem ve foyer Domu
kultury.
„Minulý ročník Blues Aperitivu nás opět přesvědčil o smysluplnosti pořádání této soutěžní
přehlídky. Vítězům Jakubu Kořínkovi i skupi-
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ně Easy Street se podařilo získat srdce poroty
a nakonec i návštěvníků Blues Alive, kam je
umístění katapultovalo,“ říká produkční Domu
kultury Kamil Navrátil a prozrazuje, že letos
obdrželi pořadatelé této přehlídky jednatřicet
demosnímků.
Českých kapel se přitom přihlásilo jednadvacet, slovenské čtyři a polských šest. Do Šumperka se nakonec sjede 10. června deset vybraných
kapel, aby se ucházely o přízeň poroty, v níž kromě jiných usednou hudební publicista a dramaturg Blues Alive Ondřej Bezr a ředitel kulturního
domu Bátory a pořadatel festivalu Bluestracie
Tomasz Ignalski. „O tom, že půjde o zajímavou

ho harmonikáře Łukasze Rumpela, který v Polsku posbíral všechny možné dostupné ceny na
důležitých harmonikových soutěžích a na festivale vystoupí hned se dvěma kapelami. Stačí
jen přijít 10. června do Pavlínina dvora, v němž
se bude od 18 hodin letošní „bluesový Aperitiv“
podávat.
-zk-

ÚČASTNÍCI ČERVNOVÉHO BLUES APERITIVU:
Woman Blues Band (Pl) byla vytvořena v listopadu roku 2005 pro mimořádnou hudební událost
- Ženský bluesový festival. Po tomto festivalu se dívky rozhodly, že spolu budou hrát dál. WBB hrají
akustické blues - bluesové standardy a své vlastní skladby. Složení: Joanna „Bluesly“ Pilarska - zpěv,
kytara; Katarzyna „Little GI“ Malisszewska - kytara; Agnieszka Senk - harmonika; Marcin Gromnicki
j.h. - basa, www.funmedia.pl/blueslg.
Backsight - kapela vznikla na přelomu března a dubna roku 2005, a to přijetím zpěvačky Ivy Márové jako blues - soulová formace. Původně syrový a dravý projev byl posílen o klidný, ale přesto velmi
emotivní a procítěný projev kontraaltové zpěvačky. V současné době má kapela čtyři členy: Ivana
Márová - zpěv, Otakar Šamánek - kytara, zpěv, Jiří Gruber - kytara, zpěv, Anna Čechová - klavír, piáno,
www.backsight.info.
Teenage Beat (Pl) vznikl před třemi lety v Gliwicích z iniciativy kytaristy Damiana Finera a basisty
Damiana Koszera. Přibrali k sobě Łukasze Rumpela na harmoniku a zpěv a Adama Krusiece na bicí.
V roce 2004 kapela vyhrála první ceny v soutěžích pro mladé kapely na několika festivalech. V roce
2005 získal Łukasz Rumpel 6. místo v prestižní anketě Blues Top v kategorii harmonika roku a celá
kapela získala 3. místo v kategorii objev roku.
Před dvěma lety vyměnili Teenage Beat kytaristu Damiana Finera za Marcina Magaczewskiho.
Marcin je mladý kytarista, který hraje starý kalifornský styl. Ačkoliv hraje pouze dva roky, je jedním
z „vintage“ blues kytaristů v Polsku.
Styl Teenage Beat je blues západního pobřeží a staré chicagské blues, což je na polské hudební scéně
ojedinělý sound. V jejich repertoáru lze nalézt skladby od autorů jako Rod Piazza, Willam Clark, Little
Walter, Sonny Boy Williamson, Willie Dixon a mnoho jiných písní. Koncerty Teenage Beat jsou skvělá
show a velká senzace pro publikum. Složení: Damian Konsera - basa, Łukasz Rumpel - harmonika,
Adam Krusiec - bicí, Marcin Magaczewski - kytara, www.teenagebeat.pl.
Blues 8 (Sk) - parta vynikajících muzikantů hrajících dosud v různých formacích, produkujících
různé žánry a styly, se našla v tomto novém seskupení. Prvotní inspirací ke vzniku této skupiny bylo
okouzlení hudbou z kultovního ﬁlmu Blues Brothers. Nástrojové obsazení kapely - bicí, klávesové
nástroje, kytara, basa, dechová sekce - trubka, pozoun, saxofon, je doplněné sólovým zpěvem. Toto
seskupení je možné považovat svým bigbandovým zvukem a repertoárem na Slovensku za ojedinělé.
Složení: Ervín Richtárik - zpěv, Roman Mečiar - kytary, Martin Oulehle - basa, Jozef Kalfas - bicí,
Rasťo Rosinský - klávesy, Peter Apolen - saxofon, Peter Burica - trubka, Martin Židek - trombón,
www.blues8.tk.
Funk Corporation - kapela vznikla během léta 2000. Její složení se postupem času měnilo a z původního kvintetu se zformovala dnešní devítičlenná sestava. Má za sebou řadu úspěšných vystoupení jak
na klubové scéně, tak i v rámci festivalů. Repertoár se skládá z převzatých funk/soul/bluesových skladeb (ve vlastních aranžích od hudebních velikánů, jako např. Jamese Browna, Maceo Parkera, Jimmi-
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akci a bude co poslouchat, svědčí i složení některých kapel. Například osmičlenná kapela
Blues 8, která nabídne bigbandové pojetí blues, kapela jednoho muže nebo Woman Blues
Band - kapela tří slečen, které rytmicky doplní
pouze basista,“ soudí Navrátil, podle něhož se
posluchači mohou těšit rovněž na talentované-
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ho Smithe, Jimmiho McGrffa, Herbie Hancoka, The Meters, Crusaders, The Awerage White Band, aj).
Složení: Lukáš Masopust - basa, Michal Pecka - bicí, Jindřich Bada - trombón, Jan Rytíř - tenor a baryton, saxofon, Vojtěch Jína - trumpeta, Lukáš Václavík - el. kytara, Michal Špína - klávesy, Magdalena
Brožková - zpěv, Eusebio Llupi - zpěv, www.drings.cz/funkcorporation.
Retro Blues je one man kapela Petra „Džetro“ Ritzky. Ten přes léta strávená v rockových kapelách
od začátku tíhne k blues, a to hlavně k jeho akustické „hospodské“ podobě. Založil si akustický bluesband, se kterým odehrál a dosud hraje desítky skvělých akcí. Přesto cítil potřebu hrát své skladby sám
a podle momentální nálady. Tak vznikl projekt Retro Blues. Na podzim roku 2004 odehrál svůj první
samostatný koncert a od té doby má za sebou hraní v kavárnách, na vernisážích a pravidelné hraní co
čtrnáct dnů v klubu 100dola v Ostravě. Hraje na ak. kytaru, resofonickou kytaru a zpívá. Skladby si
píše vlastní nebo píše své texty na tradicionály.
Bluesberg - kapela vznikla v Olomouci v roce 2000 a pravidelně vystupuje na české hudební scéně
od roku 2001. Hraje převážně vlastní věci, výhradně v češtině s převzatými (Jiří Dědeček, Ivo Štuka,
Tennesse Williams) nebo s vlastními texty, a to z autorské dílny zakládajících členů kapely Bluesberg
Michala Drlíka a Petra Kulvaita. Od původního spíše komorního pojetí se kapela časem posunula po
několika personálních změnách k říznějšímu hudebnímu stylu. Kromě častého koncertování po bluesových a jazzových klubech a festivalech po celé České republice kapela zatím vydala ve vlastní režii tři
CD. V současné době skupina připravuje repertoár na nové CD, na němž bude mimo dvou převzatých
písniček výhradně vlastní tvorba kapely. Složení: Michal Drlík - zpěv, kytara, Petr Kulvait - kytara,
Jakub Šlezar - basa, Jiří Haken - bicí, http://mujweb.cz/www/bluesberg.
Bluestouch (Sk/CZ) - s různými obměnami v sestavě se kapela objevuje na bluesové scéně od roku
2004. Dva zakládající členové Georges Jacques a Martin Královský procházejí s dalšími členy kapely od
klasického blues obohaceného pouze tónem saxofonu skrz devítičlenný band s perkusemi a klávesami
až k dnešní funk - bluesové podobě v takřka ustálené sedmičlenné sestavě. Dnes je Bluestouch mladá
evropská kapela hrající energické funky - blues protkané slovenskými texty, vybroušenými aranžemi,
okořeněné tříčlennou dechovou sekcí pod vedením francouzského tenorsaxofonisty, a to vše podpořeno dokonalou českou rytmikou. Složení: Martin Královský - kytara, zpěv, Jiří George Žák - tenor saxofon, Martina Humpla - kytara, Viktor Čermák - basová kytara, Jan Marek - bicí, Štěpánka Balcarová
- trubka, Luboš Fryc - pozoun, www.bluestouch.cz.
Blues Menu - kapela vznikla v roce 1999 v Oborniki Slaskie (25 km od Varšavy). V „menu“ kapely
jsou jak jejich vlastní skladby, tak standardy, písně J.J. Calea a country blues. Jejich playlist je plný změn.
Od klidných až po dynamické skladby. Jednoduše řečeno - každý si najde něco zajímavého. V roce 2005
se zúčastnili VIII. Blues Brothers Day ve Varšavě. Složení: Tadeusz Bogucki - basa, zpěv, Pawel Kanonowicz - kytara, Przemek Czaja - kytara, Łukasz Rumpel - harmonika, Artur Sawicki - bicí.
Dr.B. Lues - vznik kapely se datuje do dubna 2001, kdy se setkali dva zakládající členové Víťa Marek
(kytara, zpěv) a Honza Havrda (klavír, klávesy) na Festivalu piosenky angielskej v polské Ziebici. V září
téhož roku se postu baskytaristy ujal Radek Svoboda. První koncerty skupiny, vystupující pod jménem
Deep River Blues, se uskutečnily na jaroměřském gymnáziu a v Náchodě na festivalu Prima sezóna
2002 s Davidem Pasekou za bicími. V listopadu ho na tomto postu vystřídal Miloš Petráš a v tomto
složení vystupuje kapela dodnes. Repertoár tvoří převzatá tvorba starých i novějších anglo - amerických bluesmanů a dalších klasiků kytarové hudby ve vlastním originálním podání. Složení: Víťa
Marek - kytara, zpěv, Honza Havrda - klavír, klávesy, Radek Svoboda - basa, Miloš Petráš - bicí, www.
drblues.cz.
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DIVADLO

DIVADLO ŠUMPERK
Datum
Titul
Skupina
Čas
Cena
St 31.5.
Krysař
VK
19.30
120 Kč
So 3.6.
Limonádový Joe - derniéra
VK, X
19.30
120 Kč
So 10.6.
Kachna na pomerančích
VK, X
19.30
120 Kč
St 14.6.
Krysař - derniéra
VK, X
19.30
120 Kč
Festival Divadlo v parku
Pá 16.6.
Pozvání na večírek Divadlo Skelet P. Trávníčka VK
21.00
150 Kč
So 17.6.
Dveře, aneb pane vy jste náhoda
VK
21.00
150 Kč
Agentura Prosper Praha
Ne 18.6.
Kachna na pomerančích
VK
21.00
100 Kč
Po 19.6.
Habaďůra Těšínské divadlo
VK
21.00
120 Kč
Změna programu vyhrazena!
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 21, p. Pokorná, p. Zetochová. Další informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek
v pokladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

DIVADLO V PARKU ODSTARTUJE V POLOVINĚ ČERVNA
Neopakovatelnou atmosférou ožije v polovině
června šumperská letní scéna v Sadech 1. máje. Ta
se od pátku 16. do pondělí 19. června stane dějištěm tradičního festivalu, známého mezi veřejností
coby Divadlo v parku.
Již třináctý ročník festivalu, který pořádá Divadlo Šumperk ve spolupráci
s místním Domem kultury, zahájí v pátek 16. června
ztřeštěná komedie Pozvání
na večírek v podání osvědčených bavičů pražského
Divadla Skelet v čele s Pavlem Trávníčkem. Spolu
s ním se představí Roman
Vojtek, Václav Mareš, Jana
Švandová, Světlana Nálepková a Daniela Šinkorová.
O den později, v sobotu
17. června, zavítá do Šumperka pražská AP - Prosper
s úsměvnou konverzační
komedií o randění přes
dveře, o vyřizování si účtů
s mužským pokolením
a o naději, kterou nezastaví
ani zamčené dveře. Ve hře
Dveře, aneb pane vy jste
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náhoda uvidí diváci Jitku Smutnou, Jana Hartla
a Janu Strykovou.
Neděle 18. června bude patřit domácímu souboru a jeho komedii Kachna na pomerančích.
Festival pak uzavře v pondělí 19. června Těšínské
divadlo s kasovním trhákem Michaela Cooneyho
Habaďůra o tom, jak lze
pohodlně žít na státní
útraty. Veřejnost se tak
může těšit na komedii
plnou spletitých situací,
kde každá postava, která
přichází na jeviště, s sebou
přináší nečekané zápletky,
jež nakonec vyústí do překvapivé pointy.
Všechna
představení
začínají ve úderem deváté
hodiny večerní v letním
divadle u Vily Doris. V případě špatného počasí se
představení budou konat
v šumperském divadle vždy
ve 21 hodin. Vstupenky
jsou k dostání v divadelní
předprodeji nebo v předprodeji Domu kultury.
Zuzana Kvapilová

Friedrich Schiller: Marie Stuartovna
PREMIÉRA 11. listopadu 2006
Friedrich Schiller je vedle Johanna Wolfganga Goetha nejvýznamnější osobností německého romantismu. Právě Marie Stuartovna patří k Schillerovým nejúspěšnějším a nejčastěji uváděným hrám. Šumperské
divadlo ji uvede v novém překladu Aleny Bláhové a v režii zkušeného Jaromíra Janečka.
Alejandro Casona: Jitřní paní
PREMIÉRA 13. ledna 2007
Alejandro Casona patří k nejvýznamnějším a u nás také nejhranějším dramatikům španělské provenience dvacátého století. Tajemný baladický příběh Jitřní paní zasazený do svérázné krajiny Masonova dětství se
stal vpravdě klasickým dílem španělské dramatické literatury a vzrušuje diváky po celém světě i dnes, čtyřicet let po smrti svého tvůrce. Tvůrcem šumperské inscenace je režisér pražského Divadla Na Vinohradech
Jan Novák, jehož výborné představení hry amerického dramatika Rubena O´Neilla Měsíc pro smolaře si jistě
pravidelní návštěvníci šumperského divadla dobře pamatují.
Jerry Herman - Michael Stewart: Hello, Dolly
PREMIÉRA 9. září 2006
Po vážně laděném Kabaretu zvolilo vedení divadlo jeden z nejznámějších a nejproslavenějších muzikálových příběhů - Hello, Dolly. Paní Dolily Galagherová - Leviová dorazí do Šumperka v září 2006 v režii
velezkušeného režiséra Bedřicha Jansy a v choreograﬁi Libuše Králové.
Karel Hoffmann: O kočičím zpívání
PREMIÉRA 16. září 2006
Půvabný a roztomilý příběh skupiny koček žijících na jedné střeše, které se učí zpívat a musí čelit nástrahám závistivého kocoura Barnabáše, vznikl koncem osmdesátých let pro potřeby Slováckého divadla
v Uherském Hradišti. Neodmyslitelnou součástí inscenace je hudba Ladislava Koláře.
Martin Janouš: Krakonoš a duch
PREMIÉRA 5. září 2006
Představení pro děti s písničkami Bohdany Pavlíkové, režie se ujal Zdeněk Stejskal, s jehož úspěšným
režijním debutem jsme se mohli seznámit již při inscenaci Švédského stolu.
Vladislav Kučík: Krásný, krásný život (Ludvík)
PREMIÉRA 20. ledna 2007
Autor hry, literát a scénárista Vladislav Kučík, je šumperský rodák, jenž pro potřeby divadla převedl do
jevištní podoby svůj úspěšný román Ludvík. Jeho hrdinou je dospívající chlapec, který spolu se svými rodiči
prožívá všechny problémy a zvraty, které přineslo poslední dvacetiletí našeho života. Původní premiéru hry
studuje se souborem šumperského divadla další šumperský rodák, kterým je režisér Jan Novák.
Claudie André Puget: Šťastné dny
PREMIÉRA 10. března 2007
Pugetova hra Šťastné dny vznikla ve třicátých letech dvacátého století a záhy se stala bestsellerem a prolétla celou Evropou. Námětem hry je příběh mladých lidí, kteří tráví společně své prázdniny někde na
francouzském venkově. Úspěšný návrat slavily Šťastné dny v sedmdesátých letech, kdy byly uvedeny rovněž
v Šumperku, a dnes se tedy tato hra o mladých a především pro mladé opět vrací na šumperské jeviště
v překladu a režii Jaromíra Janečka.

Informace k předplatnému:
Helena Pokorná, tel.č. 736 627 692, Veronika Zetochová, tel.č. 736 627 693,
Divadlo, tel.č. 583 214 061, kl. 27, 28.
Předplatné je nutno obnovit do 30.6. 2006, neobnovená místa budou prodána.
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NEJLEPŠÍ HEREC: ROLI JSEM CHTĚL VRÁTIT

Držitelem letošní Ceny Miloše Movnara je Petr Král, který učaroval odborné i divácké porotě jako úspěšný redaktor BBC Hugh Preston v komedii Kachna na pomerančích.
Foto: J. Kalabis
Kdo je nejlepším hercem letošní divadelní
sezony v Divadle Šumperk? Na to dal tradičně
odpověď festival Miloše Movnara, který v sobotu
22. dubna ukončila komedie Poprask na laguně. Sošku harlekýna a obálku s ﬁnanční odměnou si odnesl nestor šumperské divadelní scény
Petr Král. Porotu učaroval jako Hugh v komedii
Kachna na pomerančích.
Přiznal se, že s rolí těžce bojoval. „Třikrát jsem
ji vracel. Byla to pro mne obrovská kláda. Během
zkoušení si se mnou užívala i moje rodina. Její
členy i věci jsem oslovoval jmény z inscenace,“
přiznal se s úsměvem pětašedesátiletý herec, který má v srdci divadlo už od svého útlého mládí.
Cestička na jeviště však byla pořádně zauzlo-

vaná. Na žádnou hereckou školu se nedostal kvůli
politickému škraloupu v rodině. Nakonec se z něj
stal učitel, divadlu se věnoval alespoň amatérsky.
Štěstěna se na něj usmála teprve v roce 1987. To
už mu klepala na záda skoro padesátka, když mu
po smrti ředitele divadla nabídli jeho místo.
Nezůstal však sedět v kanceláři. Konečně se
mu začal plnit jeho sen o profesionálním divadle. „Užil jsem si plno krásných rolí, nejvíce se
však těším na ty, co mě čekají v letošní sezoně v muzikálu Hello, Dolly a v inscenaci Jitřní paní,“
svěřil se herec. A jeho nejsilnější okamžik? „Jsem
šťastný, že jsem na jevišti potkal mnoho skvělých
lidí, až budu jednou odcházet, bude mi smutno,“
dodal Král.
S. Singerová

Kazimierz Staszkow - Nysa ve fotograﬁi
Výstava bude zahájena v šumperském divadle v pátek 2. června a potrvá do konce měsíce.

22

Výstavní síň

Kostel Zvěstování Panny Marie

Pavel Korbička - PLASTORY
Propojení plastu a světla - autorská výstava mladého výtvarníka potrvá do 18. června.

Proměny klášterního kostela
Výstava rekapituluje nejmarkantnější proměny
stavby a informuje o odborné restaurátorské
a archeologické činnosti v této nejvýznamnější
barokní stavbě ve městě.

Puška a terč
Výstava o historii střeleckých spolků šumperského regionu bude zahájena vernisáží 22. června v 18 hodin a potrvá do 31. srpna.

Galerie Václava Hollara
Blanka Bohdanová - KRAJINAMI DUŠE
Výstava olejomaleb a graﬁk herečky Blanky Bohdanové potrvá do 4. června.
Pozor, vyletí ptáček
Výstava o vývoji fotografování a fotograﬁckých
přístrojů bude zahájena vernisáží 8. června v 18
hodin a potrvá do 31. srpna.

Rytířský sál
Expedice Džandavláttepa 2002 - 2005
Nejen fotograﬁcká výstava podob minulého
a současného Uzbekistánu potrvá do 6. června.
„Jsme Řekové“
Výstava o tradicích, zvycích, kultuře a charakteristických sférách života řecké menšiny v Česku.
Výstava potrvá do 25. června.

Stálá expozice VM
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně.
Koncerty: 30. května - koncert ZUŠ, 6. června v 18 hod. - koncert Lukáše Vondráčka - Via
Lucis
Vlastivědné muzeum
v Šumperku je v červnu otevřeno
Úterý až pátek: 9 - 12, 12.30 - 17 hodin,
sobota: 9 - 13 hodin, neděle: 13.15 - 17 hodin

Výtvarná dílna rodiny Kutzerů
Výstava zapůjčená z Vlastivědného muzea Jesenicka prezentuje tvorbu dvou generací řezbářů
a architektů oltářů, otce a synů Kutzerových
z Horního údolí u Jeseníku.
Koncerty a akce: 13. června v 19 hod. - Klasika
Viva - Saxofonové kvarteto Bohemia, 28. června
v 18 hod. - Šumperský dětský sbor * Předávání
maturitních vysvědčení: 1. června v 9.30 hod.
- SOŠ železniční, stavební a památkové péče,
2. června v 9 hod. a ve 12.30 hod. - Střední zdravotnická škola, 16. června v 16.30 hod. - Střední
průmyslová škola.
Klášterní kostel bude otevřen sezonně do
30. září, v zimním období jen při zvláštních příležitostech.
Otevírací doba: Úterý 10 - 12 hod., 14 - 17 hod.,
Středa 14 - 17 hod., Čtvrtek 10 - 12 hod., 14 - 17
hod., Pátek 10 - 12 hod., 14 - 17 hod., Sobota 10
- 12 hod., 14 - 17 hod., Neděle 14 - 17 hod.

Loštice
Stálá expozice Adolfa Kašpara

Úsov
Lidové masky ze současného Mexika
Výstava zapůjčená z Náprstkova muzea v Praze
je instalována ve třetím patře zámku a potrvá do
30. září.
Úsovská sovička
Výstava výtvarných prací úsovských dětí na téma
Letem světem bude zahájena 2. června a potrvá
do 31. srpna.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

MUZEUM

Lovecko - lesnické muzeum

s těmito mezníky spjaté, bude zahájena vernisáží
16. června v 17 hodin a potrvá do 12. září.

Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše
Nádvoří zámku bude z technických důvodů
během turistické sezony uzavřeno.
23. června od 20 do 24 hod.:
Úsovská muzejní noc - noční prohlídka zámku.

Zábřeh
Zdeněk Sklenář - MALBA, GRAFIKA
Výstava potrvá do 3. června.
U kolébky, před oltářem, nad hrobem
Výstava, která mapuje přelomové okamžiky
v životě člověka - narození, svatbu, smrt a obyčeje

Mohelnice
Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Výstava modelů automobilů, letecké a vojenské
techniky
Výstava potrvá do 31. května. Po dobu výstavy je
muzeum otevřeno také v sobotu od 9 do 12 hodin
a v neděli od 13 do 17 hodin.
Stanislav Lolek - Rodný kraj a Liška Bystrouška
Výstava bude zahájena vernisáží 10. června v 15
hodin.
Výstava potrvá do 30. září.

Vlastivědné muzeum v Šumperku srdečně zve na akci

Druhá šumperská muzejní noc
V pátek 16. června od 20 do 24 hodin
Program: 20 - 21.30 hod. - přehlídka různých typů tanců, 21 - 24 hod. - prohlídka expozic a výstav
obohacená o muzejní kuriozity

V MUZEU JSOU K VIDĚNÍ UMĚLECKÉ UNIKÁTY
Vlastivědné muzeum v Šumperku připravilo
pro své příznivce a návštěvníky v nadcházející
jarní a letní sezoně ve své stálé expozici a v kostele Zvěstování Panny Marie hned několik novinek.
V klášterním kostele, nejhodnotnější barokní
památce Šumperka, lze zhlédnout kromě dvou
nově instalovaných výstav Proměny klášterního kostela a Výtvarná dílna rodiny Kutzerových
i dva rokokové obrazy, které se do chrámu navrátily po několika letech prozatímní instalace ve
stálé expozici šumperského muzea v době rekonstrukce kostela.
Autorem obrazů Dobrý pastýř a Dobrá pastýřka je patrně uničovský malíř Ignác Oderlický,
který v první polovině padesátých let 18. století
vymaloval klenby v kapli sv. Jana Nepomuckého
v klášterním kostele a opatřil malbami i antependia oltářů sv. Maří Magdaleny, sv. Barbory a sv.
Dominika. Ikonograﬁcký typ Dobrého pastýře
a Dobré pastýřky je zástupným obrazem Ježíše
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Krista a Panny Marie. Oba obrazy byly na počátku devadesátých let 20. století restaurovány. Nyní
jsou zavěšeny za hlavním oltářem, v prostoru
schodiště do patra chóru. V tzv. České kapli je
pak nad kropenkou u východního vchodu nově
instalován Kruciﬁx, dar města Bad Hersfeldu
městu Šumperku u příležitosti znovuotevření
klášterního kostela. Jedná se o odlitek korpusu
Krista z 11. století, památky nalezené nedaleko
Bad Hersfeldu.
Stálou muzejní expozici v Pavlínině dvoře
obohatila tři významná umělecky hodnotná díla.
Plastika světice z kaple sv. Rodiny ve Vernířovicích z počátku 16. století je jemně modelovanou
stojící ženskou postavou se smyslem pro formální stránky tělesného tvaru, vytvářející kontrast se
stylizací roucha v lámajících se řasených záhybech. Pravděpodobně se jedná o mariánskou sošku ze staré vernířovické kaple, zbořené na počátku 18. století. Toto dílo měli návštěvníci možnost
obdivovat na výstavě gotického a renesanční-

1795 je dílem blíže neznámého malíře Josefa
Keyla (též Keila). Zobrazuje postavu Panny
Marie s Ježíškem na jedné ruce a s pláštěm
ochranitelsky rozevřeným nad vedutou města Šumperka. Původně
byl určen pro děkanský chrám
sv. Jana Křtitele v Šumperku. Byl mezi farníky velice
oblíben, a když zchátral, neváhali Šumperští objednat na konci
devatenáctého století
u malíře Karla Brachtla jeho kopii. Keylův
obraz byl převeden
do sbírek městského
muzea. V roce 2005
byl restaurován akademickou malířkou
Marií Trizuljakovou
a v letošním roce byl
instalován v části expozice prezentující regionální výtvarné umění.
Alena Turková
Obraz Maří Magdaleny, zapůjčený z kostela sv. Michala v Maršíkově,
obohatil stálou muzejní expozici v Pavlínině
dvoře.
Foto: J. Mašek

S UZBEKISTÁNEM SEZNAMUJE EXPEDICE
DŽANDAVLÁTTEPA 2002 - 2005
Pouze do 6. června má široká veřejnost možnost seznámit se s ojedinělým projektem české
archeologie v dnešním jižním Uzbekistánu,
v části Evropanům málo známé Střední Asie.
Jedná se o lokalitu Džandavláttepe, ruiny jednoho z významných měst kušánské říše (1.- 4. stol.
po Kr.) v oblasti starověké Baktrie.
Tento projekt vznikl v roce 2001 jako společná aktivita Archeologického ústavu Akademie

věd Uzbecké Republiky v Samarkandu (vedoucí Dr. Kazim Abdullaev) a Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze (vedoucí Dr. L.
Stančo). Záměrem výstavy není jen seznámení
s výsledky aktuálních archeologických výzkumů,
ale také přiblížení různých podob života současného Uzbekistánu, jeho folkloru, kultury, markantních rozdílů mezi městským a vesnickým
životem, přírody a hlavně lidí.
Jakub Halama

Expedice Džandavláttepa 2002 - 2005
Nejen fotograﬁcká výstava podob minulého a současného Uzbekistánu bude
v předsálí Rytířského sálu k vidění do 6. června.
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ho církevního umění Šumperska, Zábřežska
a Mohelnicka. Díky laskavosti Římskokatolické farnosti v Sobotíně je opět vystavena
ve stálé muzejní expozici šumperského
muzea.
Obraz Maří Magdaleny, zapůjčený z kostela sv. Michala
v Maršíkově, byl návštěvníkům muzea rovněž představen již v loňském roce
na výstavě církevního
gotického a renesančního
umění. Je datován rokem
1657 (jedná se patrně jen
o datování malby poprsí světice). Bohatý vícedílný rám je typickou
ukázkou pozdně renesanční tvorby ve stylu tzv.
beschlagwerku, plochý,
do bohatého obrysu vyřezaný několikadílný rám je
zdoben malbou hlaviček
putti a vegetabilní dekorací.
Doplněn je dedikačním textem. Stylizované poprsí světice
je malba blízká lidovému projevu,
s kresebně podtrženými liniemi a se silným emotivním výrazem.
Olejomalba Panny Marie Ochránkyně z roku

SEVERNÍ MORAVA

ÚSOVSKÝ ZÁMEK OBSADILY MASKY SOUČASNÉHO MEXIKA
Tato výstava je součástí dlouhodobého projektu spolupráce Vlastivědného muzea v Šumperku
s Náprstkovým muzeem v Praze. Návštěvníci
zámku mají možnost seznámit se s mimoevropskými civilizacemi a kulturami.
Výstava Lidové masky současného Mexika
představuje masky, jež jsou v dnešní době používané během slavností a církevních obřadů konaných v průběhu celého roku v Mexiku. Tance
v maskách jsou taneční pantomimou s určitou
dějovou osnovou. Konají se o svátcích, jako jsou
Vánoce, Karneval (Masopust), Velikonoce, nebo
v rozdílné dny v různých vesnicích nebo čtvrtích
tehdy, když má svátek světec - patron, jemuž je
zasvěcen místní kostel. Podle tanců, ve kterých
masky vystupují, jsou rozděleny do pěti skupin:
masky historických tanců - jsou to tance s námětem španělského dobytí Mexika, křesťanské tance, tance o přírodních silách, tance o zaměstnání
- Pastevecký tanec a tance pro zábavu, kde masky
zastávají především roli klaunů s úkolem rozesmát diváky.
Na výstavě si návštěvníci mohou prohlédnout
přibližně stovku masek, ale i další součásti kostýmů a rekvizit používaných k tancům. Předměty
zapůjčilo Náprstkovo muzeum asijských, afric-

Lidové masky současného Mexika mohou obdivovat všichni, kteří v letošní sezoně navštíví úsovský
zámek.
Foto: archiv
kých a amerických kultur v Praze a autorkou scénáře je PhDr. Kateřina Klápšťová.
Mária Kudelová

SEVERNÍ MORAVA VYCHÁZÍ JIŽ PŮL STOLETÍ
Zdá se to být neuvěřitelné, ale v červnu příštího roku uplyne 50 let od vydání prvního svazku
Severní Moravy, jediného vlastivědného sborníku svého druhu v České republice, který vychází
nepřetržitě a pravidelně jako švýcarské
hodinky dvakrát ročně již půl století.
Byl to především zájem veřejnosti o vlastivědnou literaturu a její
nedostatek v tomto kraji, které vedly
pracovníky tří vlastivědných muzeí
a několika historických kroužků na
zábřežském okrese ke vzniku sborníku, jenž odpovídal požadavkům doby. Byl
určen nejširší čtenářské veřejnosti, pro potřeby
muzejních pracovníků, škol, kronikářům, historikům, archivářům a obecním úřadům. Na zhruba
sedmi tisících stranách se během padesáti let čte-
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náři dovídali o nejnovějších poznatcích z oblasti
společenských a přírodních věd, přičemž se nezapomínalo na umění minulosti i současnosti.
Svět kolem nás však prochází razantními
změnami, neustále se vyvíjí a mění. A protože chceme, aby se vám náš sborník líbil
i nadále, bude se postupně měnit také on.
Přejeme si, aby náš časopis získal nejen
nové odběratele, ale také ty, kteří budou
s námi spolupracovat, a podílet se tak
na jeho budoucnosti. Pod logem (autorem je reklamní studio SCARON, s.r.o.),
v úvodu článku, máte možnost na webových
stránkách muzea nacházet zajímavosti a novinky informující nejen o sborníku samotném, ale
i o všech aktivitách, které muzeum k tomuto
výročí v příštím roce připravuje.

stránkách, který, jak doufáme, přispěje k větší přitažlivosti sborníku pro vás čtenáře a pro redakci
bude zdrojem další inspirace a poučení. Severní
Morava bude samozřejmě i nadále vycházet v tištěné podobě v kvalitě a žánrové rozmanitosti, na
jakou jste byli dosud zvyklí.
Miluše Berková

ŘECKÁ MENŠINA SE PŘEDSTAVUJE
NA VÝSTAVĚ V RYTÍŘSKÉM SÁLE
Téma Řeků v České republice se stalo námětem výstavy „Jsme Řekové“ Vlastivědného muzea
v Šumperku a Vlastivědného muzea v Olomouci, kterou mohou návštěvníci zhlédnout až do
25. června. Název výstavy napovídá, že se bude
jednat o tradice, zvyky a kulturu řecké menšiny
žijící v Česku, především na Šumpersku, Jesenicku a Zábřežsku.
V úvodní části výstavy se seznamujeme s historií a důvody příchodu řecké emigrace k nám,
s jejími etnickými aspekty uprchlíků, s utvářením
diaspory, reemigrací a se současnou řeckou menšinovou populací u nás, se spolky, organizacemi
a sdruženími Řeků, přičemž důraz je kladen na
jazyk a s ním související úlohu školství a výuku
novořečtiny.
Dominantní úlohu v životě Řeků hraje rodina,

rodinné tradice a obřady vážící se k narození, křtu,
svatbě a pohřbu. Charakteristické svátky a oslavy,
jako jsou Ajios Nikolaos, paschva, oslava vzniku
novodobého řeckého státu, Den Ochi a nejrůznější řecké festivaly, dále řečtí autoři beletrie i populárně naučné a historizující literatury jako M. Praxitelis, P. Tsironis, L. Papadopulos, S. Ioannidis,
umělci jako například sochař N. Armutidis tvoří
pestrou mozaiku života Řeků, a tedy i výstavy.
Expozice, jež je doplněna ukázkami krojů
tanečního souboru ze Zlatých Hor ze šedesátých let, hudebními nástroji, typickou „národní
hrou“ tavli, řeckou literaturou vydanou v Česku
i v cizině, je stručným průřezem více než padesátileté historie přítomnosti Řeků na našem území
a nastíněním etnického cítění této menšiny žijící
u nás.
Miluše Berková

Poněkud netradičně, na prostranství před Vlastivědným muzeem, zahájil šumperský soubor Alexandria
výstavu nazvanou Jsme Řekové, jež je k vidění v Rytířském sále muzea do 25. června.
Foto: J. Mašek
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Budete se dovídat, jak se časopis vyvíjel a jak
měnil svoji tvář. Na internetové adrese (vmsumperk.sweb.cz) najdete zveřejnění nejrůznějších
textů, obrazových příloh, informací, aktualit
a také ANKETU na téma Proč čtu Severní Moravu? Navrhujeme vám tímto dialog na našich

KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)
Knihovna na ul. 17. listopadu

Po, Út, St,
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11 12 - 18
Zavřeno
8 - 11 12 - 18
8 - 12

12 - 17
Zavřeno
12 - 17
8 - 12

Knihovna Sever

10 - 12 13 - 18
Zavřeno
10 - 12 13 - 18
Zavřeno

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

V KNIHOVNĚ BUDE VYSTAVOVAT ANNA ZYCH
Městská
knihovna
Šumperk
Janusze Merkela v oboru malířství.
a Miejska i Gminna Biblioteka PubPrvní samostatnou výstavu ČLOliczna Im Wl. Broniewskiego Nysa
VĚK - ČAS - PROSTOR měla tato
zvou na výstavu nazvanou ANNA
mladá výtvarnice v roce 2004 v MěstZYCH: ČLOVĚK - ČAS - PROSTOR.
ské knihovně v Nyse, dále vystavovala
Výstava kreseb výtvarnice z polské
v galerii Na patře v Nemodlíně (2004),
Nysy se uskuteční v Městské knihovně
na Podzimním salonu v Opole (2004),
Šumperk od 1. června do 31. července.
v galerii První patro v Opole (2005),
Její vernisáž je naplánována na čtvrtek
v Muzeu Nysa a opakovaně v nyské
Polská
výtvarnice knihovně v roce 2005. Pod stejným
1. června v 17 hodin.
Polská výtvarnice Anna Zych se na- Anna Zych.
názvem představí Anna Zych své práFoto: archiv ce v šumperské knihovně v rámci Dnů
rodila v Opole, nyní žije v Nyse. V roce
2001 získala absolutorium pedagogiky
Nysy v Šumperku a oslav deseti let vzána Univerzitě v Opole, v roce 2004 ukončila stu- jemné spolupráce šumperské knihovny s Městdium na Akademii krásných umění ve Wroclavi skou a regionální knihovnou Broniewskiego
u profesora Janusze Jaroszewskiego a asistenta v Nyse.
-zd-

KNIHOVNA PŘEDSTAVÍ ILUSTRACE POLSKÝCH DĚTÍ
K ČESKÝM POHÁDKÁM
Městská knihovna v Šumperku pořádá výstavu POLSKÉ DĚTI ILUSTRUJÍ ČESKÉ POHÁDKY, jež bude k vidění v půjčovně pro děti na
ulici 17. listopadu 6 v době od 1. června do 31.
srpna. Slavnostní zahájení výstavy proběhne
u příležitosti Mezinárodního dne dětí - ve čtvrtek
1. června v 10 hodin.
Výstava ilustrací polských dětí k pohádkám
Boženy Němcové vznikla díky výtvarné soutěži
Pohádky našich přátel, kterou v loňském roce
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vyhlásilo dětské oddělení Městské knihovny
v Nyse u příležitosti desátého výročí spolupráce
knihoven v Šumperku a v Nyse.
Podle sdělení našich kolegyň znají děti v Polsku české pohádky velmi dobře, vyšla tam řada
klasických i současných titulů. Z inspirace
pohádkami Boženou Němcovou máme velkou
radost. Snad najdeme příležitost, jak představit
polské pohádky, které nám zdaleka nejsou tak
známé, našim dětem.
Zdeňka Daňková

Knihu nesoucí název Arnošt Hrabal - člověk, kněz, umělec vydalo začátkem května
nakladatelství Alcor Puzzle. Její autorka Helena
Schwarzová v ní popisuje osud buchlovického rodáka P. Arnošta Hrabala, jenž několik let
působil také na Šumpersku a který se proslavil
ojedinělým výtvarným uměním, graﬁkou, a to

jak u nás, tak i v zahraničí. Tento duchovní
pastýř byl známý tím, že „oživil“ jesenické lesy
a dal jim ve své tvorbě „promluvit“. Ukázky
z jeho díla jsou i součástí právě vyšlé biograﬁe. Bližší informace mohou zájemci získat přímo u autorky knihy Heleny Schwarzové, tel. č.
732 406 577.
-zk-

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
Radostný malíř Oldřich Smutný
Oldřich Smutný studoval po válce na pražské
„UMPRUM“, tíhnoucí tehdy k experimentu, ale
je žákem vitálního Jana Baucha a i svou krevní
skupinou má blíž k malířům poválečné akademie, k Jaroslavu Uiberlayovi, Františku Dvořákovi a Miloslavu Jemelkovi. A jistě i s Jiřím Jílkem
ho leccos pojí, ostatně i on měl Bauchovu malbu
rád.
Oldřich Smutný (ročník 1925) patří k malířům,
u kterých čirá krajina převažuje. Projev je spontánně radostný, naprosto živě současný a zároveň
blízký i lidovému, se kterým si přirozeně rozumí.
Jeho malba je zářivá, v modru vody a nebe měkce
položená a ctí i hmatovou kvalitu barev. Malíř žije
i v Praze a maluje všude, ale domovským přístavem
je mu dům u Podkostelního rybníka v Putimi, ve
kterém našel svou vyhraněnou podobu i odpoutání se od rušivého vlivu města. A také labutě. Jeho
kniha (Albatros, Praha, 1982) o osudu jedné labutí rodiny dokonalým slovem i obrazem názorně
dokládá autorův ryzí vztah k přírodě. Malíř i dům
je s ní srostlý, malba se nikdy nevzdaluje viděné
skutečnosti, ale přetváří ji do podoby uvolněné
lapidární zkratky, jakou známe u Josefa Čapka
a ve které se všechno navzájem prostupuje a tvoří
jednolitý celek. V největší míře jednoduchosti tvaru vrcholí a je nejpřesvědčivější.
Výstavu uvede pradávný malířův přítel a mistr

Oldřich Smutný, Stromy a dům u vody, 1980, olej
na dřevě, 12 x 13,5 cm
slova, Jaromír Zemina. Šestá letošní výstava Jílkovy galerie, zahájená vernisáží 7. června v 18 hodin,
potrvá do neděle 2. července. Určitě přijďte. Bude
poslední před stavebními úpravami.
Dvě letní autorské výstavy (graﬁka Jana Vičara
a malířky Jany Budíkové) proběhnou v náhradním prostoru Rytířského sálu a předsálí Vlastivědného muzea. Další výstava se podle plánu do
Galerie vrátí v měsíci září.
Miroslav Koval

Do 4. června v Galerii J. Jílka
Dalibor Smutný - Mezzotinta
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Nadace Český fond umění.
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GALERIE J. JÍLKA

VYŠLA BIOGRAFIE O KNĚZI ARNOŠTU HRABALOVI

K AVÁ R N I Č K A , V I L A D O R I S

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Pátek 9. června od 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 25 Kč
Čtvrtek 15. června od 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.
Pátek 23. června od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si
a poslechnout si známé písničky. Vstupné 25 K

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 - a nejen pro ně,
Temenická 35, Šumperk.Provozní doba denně od
13 do 19 hodin,tel.č.583 212 272. Aktuální
program a případné změny naleznete
na stránkách Informačního střediska pro seniory
www.pontis.cz/iss

V měsíci červnu probíhá prodejní výstava obrazů Jana Jančíka.

VILA DORIS
Pondělí 1. června od 15 do 17 hodin v učebně VT
Vily Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Internet a email. Informace Bronislav
Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 100 Kč

Úterý 6. června v 18.30 hodin ve Vlastivědném
muzeu
VIA LUCIS - Klavírní koncert Lukáše Vondráčka
Rezervace vstupenek Jarmila Švecová, tel.č.
583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz.
Vstupné 70 Kč, děti, mládež a důchodci, 40 Kč

Sobota 3. června od 9.30 hodin na hřišti Cannibals
v Temenici
Baseball - utkání kadetů
Cannibals Šumperk - Klasik Frýdek - Místek.
Informace Roman Lipavský, tel.č. 602 484 083.

Středa 8. června od 15 do 17 hodin v učebně VT
Vily Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Texty v PC“. Informace Bronislav Vavruša,
tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 100 Kč

Neděle 4. června od 10 hodin na hřišti Cannibals
v Temenici
Baseball - utkání mladších kadetů
Cannibals Šumperk - Arrows Ostrava. Informace
Roman Lipavský, tel.č. 602 484 083.
Pondělí 5. června od 15 do 17 hodin v učebně VT
Vily Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Jak na PC“. Informace Bronislav Vavruša,
tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 100 Kč
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Sobota 10. června v 11 hodin na hřišti Cannibals
v Temenici
Baseball - utkání žáků
Cannibals Šumperk - Arrows Ostrava. Informace
Roman Lipavský, tel.č. 602 484 083.
Pondělí 12. června od 15 do 17 hodin v učebně VT
ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Internet a email“. Informace Bronislav
Vavruša, tel.č. 583 214 213.
Cena 100 Kč

Středa 21. června od 17 hodin na hřišti Cannibals
v Temenici
Baseball - utkání mladších kadetů
Cannibals Šumperk - Skokani Olomouc. Informace Roman Lipavský, tel.č. 602 484 083.
Čtvrtek 22. června v 18.15 od Obchodní akademie
Šumperk
Běh Terryho Foxe

Prezentace 17.30 - 18.15 hodin. Informace Petr
Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Pátek 23. června - 25. června na hřišti Cannibals
v Temenici
Mistrovství České republiky mladších žáků baseball
Informace Roman Lipavský, tel.č. 602 484 083.
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, e-mail: vila@doris.
cz, http://www.doris.cz

DDM Vila Doris a PC Šumperk uvádějí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Klavírní recitál Lukáše Vondráčka, sólisty Filharmonie Hradec Králové
Úterý 6. června v 18.30 hodin ve výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku
Program: W.A. Mozart, F. Chopin F. Liszt, B. Smetana
Jako host vystoupí Josef Špaček (housle), student prestižního hudebního Curtisova institutu
ve Philadelphii. Průvodní slovo Mgr. Libuše Vondráčková.
Lukáš Vondráček, který je sólistou královéhradecké Filharmonie, se klavíru věnuje od dvou let
a dnes má díky mimořádnému talentu na svém kontě mnoho ocenění z klavírních soutěží.
V jedenácti letech vydal první CD, od roku 1996 pravidelně konzultuje na Vysoké hudební škole
ve Vídni, absolvoval Umělecko-pedagogickou katedru PF Ostravské univerzity.
Jeho jméno je známé v Evropě i za oceánem.
Vstupenky na koncert v ceně 70 Kč (mládež a důchodci 40 Kč) si lze zakoupit, případně rezervovat
ve Vile Doris, J. Švecová, tel.č. 583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz.
Akci podporuje hudební klub Music Machine.
Šumperské setkání sponzorují: IZOSKLO ABERLE, Pekařství Král Hanušovice, Petr Waniek,
rozvoz květin a substrátů, P-LINE František Porteš - fotograﬁcké práce, Olšanské papírny a.s.
- Ruční papírna Velké Losiny, Město Šumperk, Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk
- diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN,
Salón Zdena - Ruda nad Moravou.

Sbor Českobratrské církve evangelické zve veřejnost na

Slavnostní koncert pořádaný k 60. výročí trvání sboru ČCE v Šumperku
v neděli 4. června ve 14 hodin v evangelickém kostele v Šumperku
Účinkovat budou učitelé a žáci konzervatoře EA Kroměříž a uvedou skladby významných
světových skladatelů (A. Dvořák, F. Mändelsson - Bartholdy, J.S. Bach, F. Schubert, A. Vivaldi,
J. Pezel, J. Pachelbel, J. Alain, H. Purcell)
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VIA LUCIS

Sobota 17. června od 10 hodin na hřišti Cannibals
v Temenici
Baseball - utkání mladších kadetů
Cannibals Šumperk - Klasik Frýdek - Místek.
Informace Roman Lipavský, tel.č. 602 484 083.

DDM U RADNICE, SEVER

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
Pondělí 29. května od 14 do 16 hodin v učebně DDM
Internet v DDM U radnice
Volný přístup na internet.
Vstup volný

Slavnosti města
Školička
starých
tanečního souboru

Úterý 30. května od 18 do 19 hodin v SOUŽ
Florbal pro muže
Vstup volný

Středa 7. června od 15.30 do 17 hodin v 1. patře DDM
Hlavolamy, křížovky
Pro děti od 8 let.
Vstup volný

Středa 31. května od 16 do 17 hodin v herně TTC
v areálu bývalých kasáren
Stolní tenis pro zájemce
Vstup volný
Středa 31. května od 16 do 20 hodin v ateliéru DDM
Pletení z pedigu
Košíček, ošatka, tác z pedigu.
Vstupné 30 Kč
Čtvrtek 1. června v 17 hodin ve Vlastivědném
muzeu
Sarong, šátek
Modely na pláž.
Sobota 3. června od 9 do 14 hodin v Sadech
1. máje

řemesel,
vystoupení
Tornádo. Vstup volný

Čtvrtek 8. června od 15 do 17 hodin v technické
dílně DDM
Železniční modelářství
Konzultace pro zájemce, ukázky pro děti a mládež.
Vstup volný
Středa 14. června od 15.30 do 17 hodin v 1. patře
DDM
Pro bystré hlavičky
Pro děti od 8 let.
Vstup volný
Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru
20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.
sumperk@seznam.cz, www.mddm.adam.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Čtvrtek 1. června od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 30 Kč
Úterý 6. června od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Pondělí 12. června - pátek 16. června vždy od 19
do 20 hodin
Hubneme do plavek
Kurzovné 75 Kč
Čtvrtek 15. června od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.
Vstupné 30 Kč
Úterý 27. června od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Čtvrtek 29. června od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 30 Kč
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Každé pondělí od 9.30 do 17 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorky: p. Potěšilová (10 - 13 hod.), p. Smorojová (15.30 - 17 hod.)
Vstupné 15 Kč
Každé úterý od 9.30 do 13 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Potěšilová (10 - 13 hod.)
Vstupné 15 Kč
Každý čtvrtek a pátek vždy od 9.30 do 11 hodin
v herně
Mateřské centrum
Cvičeníčko pro děti.
Vstupné 10 Kč
Bližší informace k akcím:
Věra Štoudková, tel.č. 583 211 766.
Plavání kojenců dle dohody s p. Smorojovou,
tel.č. 732 561 061.
Mateřské centrum - provoz z důvodu prázdnin
(1.7. - 31.8.) do 30.6. 2006.

X - MEN: POSLEDNÍ VZDOR
Premiéra
USA 2006, 120 minut, mládeži přístupný, velkoplošná projekce, titulky
Sobota 27. a neděle 28. května jen ve 20.00 hodin, pondělí 29., úterý 30. a středa 31. května jen v 17.30
hodin
Závěrečná kapitola ﬁlmové trilogie, v níž vývoj světových dějin ohrožuje „lék“, jenž dokáže proměnit
mutanty v obyčejné lidské bytosti…
Vstupné 75 Kč
ZKROCENÁ HORA
Sobota 27. a neděle 28. května jen v 17.30 hodin
USA 2005, 134 minuty, od 15 let, titulky
Heath Ledger a Jake Gyllenhaal v romantickém dramatu zapovězené lásky. Režie Ang Lee.
Vstupné 70 Kč
SPOJENEC
Pondělí 29., úterý 30. a středa 31. května jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 128 minut, od 15 let, velkoplošná projekce, titulky
Na první pohled dokonalý zločin může být ještě dokonalejší… Kriminální thriller v režii Spikea Lee
s hvězdným hereckým obsazením: Denzel Washington, Clive Owen a Jodie Fosterová.
Vstupné 70 Kč
BAMBI 2
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. června jen v 16.00 hodin
USA 2005, 75 minut, animovaná pohádka v českém znění
Nová dobrodružství odvážného kolouška a jeho kamarádů.
Vstupné 60 Kč
1. června vstupné zdarma. Na Den dětí vás srdečně zve do kina ﬁrma SHM, s.r.o., Šumperk.
ŠIFRA MISTRA LEONARDA (The Da Vinci Code)
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3., neděle 4., pondělí 5., úterý 6. a středa 7. června v 17.30 a ve 20.15 hodin
USA 2006, 148 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Harvardský profesor symbolologie se společně s francouzskou kryptoložkou vydávají po stopách dva
tisíce let starého tajemství, které může změnit dějiny lidstva. Jeden z nejočekávanějších ﬁlmů letošního
roku natočil podle románu Dana Browna Ron Howard, v hlavních rolích Tom Hanks a Audrey Tautouová.
Vstupné 85 Kč
VŠECHNO NEJLEPŠÍ
Sledujte pečlivě začátky představení!
Čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a neděle 11. června v 17.00 a ve 21.00 hodin, pondělí 12., úterý 13. a středa
14. června jen v 18.00 hodin
ČR 2006, 93 minuty, mládeži přístupný
Každý dostane, co si zaslouží… Jan Dolanský a Viktor Preiss v hlavních rolích nové české komedie o bezstarostném mladém taxikáři Jardovi, který v den svých narozenin nabere do svého taxíku jednoho zásadového a velmi svérázného důchodce. Je fakt, že si Jarda chtěl narozeniny původně pořádně užít… Režie
Martin Kotík, dále hrají Pavel Zedníček, Tomáš Matonoha, Tereza Kostková a další.
Vstupné 80 Kč
TRISTAN A ISOLDA
Čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a neděle 11. června jen v 18.45 hodin
Velká Británie, Německo, ČR 2006, 126 minut, od 15 let, titulky
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KINO OKO

KINO OKO

KINO OKO
Jeden z nejočekávanějších ﬁlmů letošního roku, americký snímek Šifra mistra Leonarda s Tomem
Hanksem a Andrey Tautouovou v hlavních rolích, uvede v červnu kino Oko.
Foto: archiv
James Franco a Sophia Maylesová v hlavních rolích nestárnoucího příběhu věčné lásky, spalující vášně a kruté zrady. Natáčení tohoto výpravného historického ﬁlmu probíhalo převážně
v Čechách, režii měl Kevin Reynolds.
Vstupné 75 Kč
KARCOOLKA
Hrajeme pro děti
Sobota 10. a neděle 11. června jen v 15.30 hodin
USA 2006, 80 minut, animovaný ﬁlm v českém znění
První pravdivá verze klasické pohádky nabízí velmi originální a zábavný příběh pro celou rodinu.
Vstupné 60 Kč
Prvních třicet diváků, kteří si zakoupí vstupenku v předprodeji, dostane od distribuční společnosti SPI videokazetu.
16 BLOKŮ
Pondělí 12. a úterý 13. června jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 105 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Tohle léto bude v New Yorku pořádně horko… Bruce Willis v hlavní roli kriminálního thrilleru
z dílny Richarda Donnera - režiséra úspěšné série ﬁlmů Smrtonosná zbraň 1 - 4. Vstupné 75 Kč
SHOW ZAČÍNÁ (Mrs. Henderson Presents)
Artvečer
Středa 14. června jen ve 20.00 hodin
Velká Británie 2005, od 12 let, 103 minuty, titulky
Znuděná smetánka. Provokující nahota. Pikantní zábava. Judi Denchová a Bob Hoskins
v hlavních rolích komedie, která se odehrává ve 30. letech minulého století na prknech jednoho
londýnského divadla. Pečlivě propracovaná retro podívaná s vynikajícími kostýmy, dekoracemi
a dobovými hudebními čísly v režii Stephena Frearse.
Vstupné 65 Kč
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V neděli 18.5. v 17.00 hodin vám nabízíme rodinnou slevu. Pro nejméně tříčlennou rodinu je vstupné 55 Kč na osobu. Poděkování kina za peněžní dar na toto představení patří
ﬁrmě SHM, s.r.o., Šumperk.
SCARY MOVIE 4
Čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17. a neděle 18. června jen ve 20.00 hodin, pondělí 19. a úterý
20. června jen v 18.30 hodin
USA 2006, 83 minuty, mládeži přístupný, titulky
Pokračování populární série, která paroduje horory, si tentokrát bere na mušku zejména
superhrdiny… Režie David Zucker.
Vstupné 75 Kč
LIBERTIN
Pondělí 19., úterý 20. a středa 21. června jen ve 20.00 hodin
Velká Británie 2005, 115 minut, od 15 let, velkoplošná projekce, titulky
Byl ďáblem, který před smrtí zahlédl tančit anděly… Johny Depp v historickém melodramatu o životě a smrti přítele krále Karla II. - hraběte z Rochesteru, který byl vyhlášeným
prostopášníkem a bohémem své doby.
Vstupné 75 Kč
RÁJ HNED TEĎ (Paradise Now)
Artvečer
Středa 21. června jen v 18.30 hodin
Nizozemsko, Izrael, SRN, Francie 2005, 91 minuta, od 15 let, titulky
Z místa, odkud byste to nečekali, zní odvážné volání po usmíření… Příběh dvou palestinských přátel, kteří jsou odhodláni v boji proti Izraelcům zemřít za svatou věc.
Vstupné 65 Kč
WALK THE LINE
Čtvrtek 22. června jen ve 20.00 hodin
USA 2005, 135 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Kritikou i diváky vysoce ceněný životopisný hudební ﬁlm o nelehkých začátcích countryové
pěvecké legendy Johnyho Cashe. Režie James Mangold, v hlavní roli exceluje Joaquin Phoenix.
Vstupné 70 Kč
LETOPISY NARNIE: LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ
Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. června jen v 17.30 hodin
USA 2005, 132 minuty, mládeži přístupný, velkoplošná projekce, české znění
Starým šatníkem do světa fantazie… Uvádíme naposledy!
Vstupné 65 Kč
Prvnímu diváku, který si zakoupí vstupenku v předprodeji, věnuje kino Oko stejnojmennou knihu C.S. Lewise.
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KINO OKO

ZA PLOTEM (Over The Hedge)
Čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17. a neděle 18. června v 17.00 a v 18.30 hodin, pondělí 19., úterý 20.
a středa 21. června jen v 17.00 hodin
USA 2006, 83 minuty, rodinná animovaná komedie v českém znění
Lidský svět je rájem na zemi, plným šťavnatých odpadků a podobných pokladů, a je ukryt za velkým živým plotem… Co všechno se může stát, když se lesní lupiči ve složení - hyperaktivní
veverka, skunčí drsňačka, ježčí rodinka, dvě vačice a želvák - začnou vydávat za tento plot na
výpravy za člověčími lahůdkami… Další rodinná taškařice ve stylu Shreka ze studia Dream
Works.
Vstupné v 17.00 hodin 65 Kč, v 18.30 hodin 70 Kč

KINO OKO

DĚSNEJ DOJÁK (Date Joviš)
Pátek 23., sobota 24. a neděle 25. června jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 83 minuty, od 12 let, titulky
Je to o lásce, romantice a podobných hovadinách… Parodie na americké romantické komedie.
Vstupné 70 Kč
DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
Sobota 24. a neděle 25. června jen v 16.00 hodin
USA 2006, 90 minut, rodinná animovaná komedie v českém znění
Chládek je fuč… Uvádíme naposledy!

Hrajeme pro děti

Vstupné 65 Kč

NOVÁ FRANCIE (Nouvelle France)
Pondělí 26. a úterý 27. června jen v 19.30 hodin
Kanada, Francie, Velká Británie 2004, 142 minuty, od 12 let, titulky
Milostný příběh mladé venkovské dívky na pozadí bouřlivých let 1758 - 61, která byla ve znamení
kolapsu Nové Francie a nástupu nadvlády britského impéria. Režie Jean Beaudin. Vstupné 65 Kč
TAJEMSTVÍ SLOV
Artvečer
Středa 28. června jen ve 20.00 hodin
Španělsko, USA 2005, 112 minut, od 15 let, titulky
V izolovaném světě ropné plošiny se odvíjí příběh nedoslýchavé Hanny, která se ujímá péče
o muže, popáleného při nedávné nehodě. Vztah, který mezi nimi vzniká, je neobyčejný…
Vstupné 65 Kč
FIMFÁRUM 2
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 29. a pátek 30. června jen v 17.00 hodin
ČR 2005, 90 minut, rodinný animovaný ﬁlm
Čtyři zbrusu nové pohádky z oblíbené knihy Jana Wericha.
Vstupné 55 Kč
JÁ A TY A VŠICHNI OSTATNÍ
Čtvrtek 29. a pátek 30. června jen v 18.45 hodin
USA, Velká Británie 2005, 92 minuty, od 15 let, titulky
… aneb jak těžké je v tomto podivném světě najít spřízněnou duši. Roztomile otevřený a žensky
něžný pohled na touhu po lásce je ﬁlmovým pohlazením debutující režisérky Mirandy Julyové. Za
svůj první celovečerní ﬁlm získala Zlatou kameru na MFF v Cannes 2005.
Vstupné 65 Kč
HORY MAJÍ OČI (The Hills Have Eyes)
Čtvrtek 29. a pátek 30. června jen ve 20.30 hodin
USA 2006, 107 minut, od 15 let, velkoplošná projekce, titulky
Cestu do Kalifornie si rozhodně nezkracujte silnicí, která vede přes poušť… Remake hororu Wese
Cravena, který natočil v krvavém stylu Alexandre Aja (Noc s nabroušenou břitvou). Vstupné 75 Kč
Připravujeme na červenec 2006: Sexy pistols, Silent Hill, Čas, který zbývá, Poseidon, Za plotem,
Divočina, Zeptej se prachu, Angel - A, Superman se vrací, Auta
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX. Kino promítá všechny ﬁlmy s dvojnásobným zvětšením
obrazu. Velkoplošná projekce = zvětšený širokoúhlý ﬁlm, ostatní ﬁlmy mají zvětšený klasický formát. Předprodej vstupenek: Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před
začátkem prvního představení - u pokladny v Kině Oko. Program kina na www.kinosumperk.cz.
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