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autorka kresby na obálce (Ferdinand Johann
Schneider) - Kristýna Kvapilová

KE KRESBĚ NA OBÁLCE

Ferdinand Johann Schneider
Docent Zdeněk Filip zařadil F. Schneidera nehanlivě „... k nejvýraznějším osobnostem gründerské
éry šumperského německého měšťanstva v 19. století.“ (Doporučuji jeho Šumperské portréty v knize
„Šumperk - město a jeho obyvatelé“, Šumperk 1996;
o Schneiderovi str. 206 - 207.)
Schneider se narodil 3.3. 1811 v domě na dnešním
nám. Míru č. 16 (Horčičkovo pekařství). Vystudoval
gymnázium (ve Strážnici) a v tradici rodného textilního města se poté vyučil tkalcem. Na vandru jako tovaryš prošel řadu zemí. Jeho majetkové poměry nebyly
zjevně nijak valné, a přesto se na konci 40. let dostává
do okruhu předních měšťanů a podnikatelů: v revolučním roce 1848 byl podporučíkem šumperské Národní
gardy a od samého počátku nového obecního uspořádání (r. 1850) byl členem obecního výboru.
Zní to jako z břitké biedermeierovské frašky J. N.
Nestroye o „lumpácíchvagabundech“, a v ní o zamilovaném tovaryšovi Klížilovi, který na vandru vyhrál
v loterii majlant, a tak přišel ke svému vídeňskému
štěstí v rodině mistra Hoblíka. Traduje se totiž, že také
Schneider vyhrál koncem 40. let značné jmění v pruské
loterii. Buď jak buď, podnikáním, zejména pohostinstvím a v plátenickém obchodování, značně rozmnožil
své jmění. To, a také jeho schopnosti a cílevědomost mu
nepochybně pomohly, aby v letech 1861 až 1878 mohl
zasedat jako poslanec v zemském sněmu a v letech 1864
až 1870 být zvolen starostou města. Schneider byl spoluzakladatelem řady spolků - např. Mužského pěveckého spolku a vědecko - osvětového spolku Kosmos.
Jako starosta založil v roce 1866 městskou spořitelnu
a zároveň se stal i jejím ředitelem. V témže roce se svou
neohrožeností v jednání s nepřítelem vyznamenal při
okupaci města pruskými vojsky (viz. Stalo se v červenci
na str. 2 tohoto čísla KŽŠ), za což mimo jiné dostal od
císaře Franze Josefa I. rytířský kříž.
Pokračování na str. 9

Před 615 lety
13. července 1391 udělil moravský markrabě Jošt městu mimo jiné magdeburské právo, právo mílové,
právo na konání dvou výročních trhů (na svátek Božího Těla a sv. Havla, tj. 16. října) a odúmrti.
Jedná se o jednu z nejdůležitějších událostí v historii Šumperka. Obsah listiny nebyl dodnes uspokojivě
vyhodnocen. Vyplývá z něho, že k Šumperku tehdy patřily mimo jiné i dnešní Velké Losiny a Nový
Malín a také záhadný Alt Godeck, který je v historické literatuře nelogicky ztotožňován s nynějším
Starým Městem. V německé vlastivědné literatuře se objevily ojedinělé názory, že se mimo jiné jednalo
o hrádek, který stával nad Novým Malínem. Osobně se k této teorii přikláním také.

Před 140 lety
17. července 1866, po bitvě u Sadové (3.7.), obsadila Šumperk na patnáct dní pruská vojska Knobelsdorffovy armády. Jen v objektu kasáren (dnešní zdravotnická škola) bylo umístěno na šest set vojáků, další se ubytovali v soukromých domech. Šumperkem poté prošly další jednotky a město ekonomicky výrazně
vyčerpaly. Několik pruských vojáků bylo pochováno na hřbitově v prostoru dnešních Jiráskových sadů.

Před 120 lety
l. července 1886 byl v Temenici otevřen nový hřbitov. Do té doby byli Temeničtí pohřbívání
na šumperském hřbitově v prostoru dnešních Jiráskových sadů. Pohřebiště bylo v roce 1934 rozšířeno
do dnešní rozlohy.
V noci z 3. na 4. července 1886 se nad městem strhla bouře, při níž spadlo pětaosmdesát milimetrů
srážek. V rajonu města devětkrát uhodil blesk, přičemž jeden zapálil nárožní dům na dnešní Radniční
ulici č. 1. Povodňová vlna dosahovala výšky až 170 cm. Majitel domu na dnešní Havlíčkově ulici č. 9
umístil na své stavení desku s datem povodně a ryskou, kam voda sahala.
Mnoho lidí přišlo o střechu nad hlavou, řada z nich si stěží zachránila holé životy.

Před 110 lety
22. července 1896 chytil šumperský myslivec Franz Heinisch v městském lese nebezpečného zločince
Franze Streita z Vikýřovic. Streit tři týdny předtím zavraždil strašlivým způsobem v lese u Tršic
(poblíž Lipníka) malé dítě.

Před 100 lety
1. července 1906 se spojil šumperský pivovar s pivovary v Třemešku a Hanušovicích. Vznikla
společnost Severomoravské pivovary a sladovny se sídlem v Šumperku. Jednalo se o pivovar v dnešní
ulici Revoluční, který založil sládek Anton Wlach (+ 1905) a v roce 1871 v něm zahájil výrobu.
Vaření piva zde však bylo ukončeno již v roce 1908.

Před 85 lety
2. července 1921 bylo v rámci německých kulturních dnů otevřeno v tzv. Geschaderově domě nové
městské muzeum. Do té doby bylo muzeum umístěno v přízemí jižního křídla bývalé klášterní budovy
(dnešní zdravotnická škola).
5. července 1921 byl v dnešních Jiráskových sadech zprovozněn dodnes stojící altánek, který byl vybaven
různými meteorologickými přístroji.

Před 60 lety
27. července 1946 bylo po vyčištění dna znovuotevřeno městské koupaliště na Benátkách. Tato kdysi
oblíbená plovárna s lodičkami byla slavnostně otevřena 23. srpna 1925. -ách-
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AKCE

SOCHAŘI OBSADILI PROSTOR U DIVADLA
Ve znamení již druhého ročníku výtvarného sympozia nazvaného Sochařské divadlo
Šumperk 2006 se nese poslední červnový týden
v Šumperku. Setkání profesionálních
i amatérských výtvarníků - sochařů
a žáků škol s uměleckým zaměřením
pořádají místní divadlo, organizační výbor Sochařského divadla 2006
a Rada rodičů při Střední odborné
škole památkové péče. Dějištěm „zrození“ dřevěných plastik přitom je od
23. do 30. června zatravněná proluka
v areálu šumperského divadla.

Po celých osm dnů bude moci šumperská
veřejnost sledovat pod „širým nebem“ tvorbu dřevěných plastik na téma „Divadlo je život
a život je divadlo“, počínaje prvním
zásahem do masivu dřeva přes jeho
postupné opracování až po ﬁnální dokončení skulptury. Sochařské
divadlo přitom odstartovalo v pátek
23. června odpoledne na zatravněné ploše v areálu divadla, vernisáž
hotových prací je pak naplánována
na stejném místě na pátek 30. června
v 15 hodin.
-tk, zk-

VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
SE SEŠLY KRESBY I MODELY ROZHLEDNY
Nejen rytířská klání, ale také originální ilustrace mohli obdivovat návštěvníci letošních
Slavností města Šumperka. Právě oni rozhodli
o vítězích výtvarné soutěže nazvané „Toulání
kolem Šumperka - Jdeme na rozhlednu na Háji“,
do níž se zapojily děti z místních mateřských
a základních škol.
„Výtvarné práce si mohli návštěvníci oslav prohlédnout a vzápětí ohodnotit v jednom ze stanů.
Hodnotily se přitom tři věkové kategorie,“ říká
šumperská koordinátorka cestovního ruchu Lenka Tkadlecová. V kategorii od tří do šesti let tak
získal první místo šestiletý Adam Jáně z mateřské
školy Sluníčko, ze stejné školky pak byli i druhý
Jan Baslar a třetí Sandra Kučerová. V kategorii
od sedmi do deseti let bodovala Základní škola
na Vrchlického ulici, kterou navštěvuje i vítězka
Kateřina Kostelecká a také Veronika Andrýsková
a David Borůvka. V poslední kategorii od jede-

nácti do šestnácti let se o „zlato“ podělily Adéla Hrdličková a Klára Vymazalová ze Základní
školy na Vrchlického ulici. Pomyslné stříbro
připadlo Kornélii Nidscherové ze Základní školy
na Šumavské ulici a bronz pak Barboře Večeřové
rovněž ze školy na Šumavské. Všechny výkresy
přitom budou po celý rok zdobit radniční věž.
Kromě prací nakreslených nejrůznějšími
výtvarnými technikami si děti do soutěže připravily také modely rozhledny na Háji. „Modely
rozhledny po dohodě s dětmi a školami postoupíme do výtvarné a literární soutěže vyhlášené
u příležitosti desátého výročí otevření rozhledny
na Háji,“ podotýká Tkadlecová. Soutěž nazvanou
„Cestou na Háj“ vyhlásily Klub českých turistů,
DDM Vila Doris a Městská knihovna Šumperk.
Bližší informace získají zájemci u Ivany Šilhanové, tel.č. 583 214 212, 731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz.
-zk-

HRAD SOVINEC
Past na medvěda
Lesnické a sokolnické slavnosti
V sobotu 29. a v neděli 30. července vždy od 9 do 19 hodin
Účinkují: kejklíř Vojta Vrtek, šermířská a divadelní společnost Cordiallo, katovna Locus,
sokolníci Falkner, šerm Páni z Bludova a šermířská garda Dědictví
Sokolnické a lesnické slavnosti. Létání, výcvik a ukázky lovu s dravými ptáky za pomocí
loveckých psů. Včelařské a řezbářské řemeslo s výstavou loveckých trofejí.
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Kouzlo dávných staletí dýchlo na obyvatele
a návštěvníky Šumperka první červnový víkend.
Ten patřil tradičním Slavnostem města, které letos
spojila místní radnice se zahájením letní sezony
a s oslavou desátého výročí vzájemného partnerství Šumperka a polské Nysy. V pátek 2. června se
tak ulicemi a náměstím u radnice neslo bubnování, řinčení zbraní i zbroje a také středověká a orientální hudba. Kromě početného rytířstva se do
feudálního šatu oděli i novodobí purkmistři a konšelé - starosta Zdeněk Brož, místostarosta Marek
Zapletal a také první muž polské Nysy Marian
Smutkiewicz. Na šumperském rynku společně přivítali hejtmana a nejvyššího správce Markrabství
moravského Ctibora Tovačovského z Cimburka,
jenž v roce 1490 vedl poselstvo moravských a slezských stavů. Ti v Šumperku po smrti uherského
a českého krále a markrabí moravského Matyáše
Korvína rokovali o zachování společného postupu
při přijímání nového pána a svým postojem nakonec pomohli odvrátit rozštěpení zemí Českého
království.

V čele průvodu osvíceného loučemi kráčeli v historických kostýmech šumperský starosta Zdeněk
Brož, polský starosta Marian Smutkiewicz a místostarosta Marek Zapletal.
Foto: P. Kvapil
„Spolu s konšely a měšťany šumperskými a také
purkmistrem a konšely z Nysy, kteří zde na návštěvě prodlévají, vás vítám a předávám klíč od městské brány,“ obrátil se k Ctiboru Tovačovskému
z Cimburka starosta Zdeněk Brož a vzápětí poselstvu symbolicky otevřel brány Šumperka. „Nechť

Na šumperském rynku pozdravili představitelé Šumperka a polské Nysy poselstvo moravských a slezských stavů a všechny poddané, kteří v pátek večer na náměstí zamířili.
Foto: -pk-
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SLAVNOSTI MĚSTA

STAVOVÉ A RYTÍŘI PŘENESLI MĚSTO DO STŘEDOVĚKU

SLAVNOSTI MĚSTA

zbraně, prohlédnout desítku dravých ptáků, včetně
orla, zastřílet na terče z historických kuší a luků,
nahlédnout do katovské dílny s mučícími nástroji a samozřejmě obdivovat udatné rytíře. Své stany totiž v rytířském táboře „rozbili“ Barbaři, Páni
z Bludova, Šumperští rytíři a další šermířské spolky. „Kromě sto padesáti vystupujících, kterým patřilo letní divadlo, se během dvou dnů představila
další více než stovka účinkujících. Hlavního turnaSouboje chrabrých rytířů se těšily velkému zájmu
veřejnosti.
Foto: -zkvaše město vzkvétá, stejně jako přátelství s Nysou,“
reagoval hejtman Tovačovský. Vzápětí pak odstartovala historická show plná rytířských soubojů,
orientálních tanců a ohně. Úderem desáté večerní
se průvod osvícený loučemi v čele se starosty obou
měst vydal do Sadů 1. máje, kde program vyvrcholil ohňostrojem, doprovázeným hudbou.
Dějištěm hlavního sněmovního veselí byl prostor „u koně“ i v sobotu 3. června. Již od osmé
ranní zde jarmarečníci nabízeli tradiční rukodělné
zboží, na pódiu letního divadla se střídala hudební a taneční vystoupení s mažoretkami, břišními
tanečnicemi a modelkami, které navzdory chlad-

Návštěvníci, kteří nahlédli do katovské dílny,
vyzkoušeli na vlastní kůži středověkou torturu.
Foto: -zkje se přitom zúčastnilo dvaadvacet rytířů v brnění,“
popisuje šumperská koordinátorka cestovního
ruchu Lenka Tkadlecová. „Myslím, že letos si na
šumperských Slavnostech přišel každý na své. Příští
rok bychom rádi nastavenou laťku udrželi, případně ještě zvýšili. Půjde totiž o jubilejní desátý ročník, který by měl proběhnout na přelomu května
a června,“ dodává Tkadlecová. Zuzana Kvapilová

Atrakcí, kterou ocenily zejména děti, byla ukázka
výcviku dravců.
Foto: -pknému počasí předváděly pouze v plavkách sarongy.
Nechyběla ani tzv. Školička starých řemesel, v níž
děti i dospělé účastnice výtvarných kroužků Domu
dětí a mládeže U radnice předvedly tradiční řemesla, dále ukázky výcviku koně a dravců či hry a soutěže pro děti. Ty si mohly osahat skutečné rytířské
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Součástí slavnostního podvečera byla mimo jiné
i vernisáž výstavy fotografií Kazimierze Staszkowa.
Foto: -pk-

S novinkou v nabídce propagačních a upomínkových předmětů přišlo letos
město Šumperk. Od konce května
je totiž členem projektu „Klíčová
místa“, jenž přibližuje zajímavé
lokality v naší zemi. Šumperk tak
získal pořadové číslo 232.
„Tento projekt je určitou
obdobou turistických známek.
Na každém z „klíčových míst“ je
v prodeji symbolický klíček s označením dané

lokality. Šumperk má takováto místa hned dvě,“
říká šumperská koordinátorka cestovního ruchu
Lenka Tkadlecová. Kromě budovy radnice je klíč
za čtyřicet korun k dostání také na rozhledně na
Háji. „Klíčkovou“ sbírku si mohou samozřejmě
zájemci například během nadcházejících prázdnin rozšířit. Seznam dalších míst, včetně historického přehledu těchto lokalit, naleznou na adrese
www.klicovamista.cz, jež nabízí přehledné, aktuální a užitečné informace, případně odkazy na
internetové stránky jednotlivých lokalit. -red-

ŠKOLY POŘÁDAJÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST
Občanské sdružení Porta viva při Základní
škole pro žáky se speciﬁckými poruchami učení a Mateřské škole logopedické Schola - viva,
o.p.s., Základní škola na Vrchlického ulici
a Hudební škola Yamaha Šumperk pořádají
pro rodiče, děti a veřejnost „Zahradní slavnost“
spojenou s akademií žáků Hudební školy Yamaha. Akce proběhne v úterý 27. června od 14.30

Rozhledy z radniční věže
V měsíci červnu
pondělí - pátek,
neděle 9 - 12 hod., 12.30 - 15 hod.
V měsíci červenci
pondělí - pátek,
neděle 9 - 17 hod., v sobotu pouze 1.7.,
15.7. a 29.7. vždy od 9 do 17 hod.

Večerní rozhledy
(pouze na základě objednávky)
Čtvrtek 6. července od 20 do 23 hodin
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.

hodin v areálu školy na Vrchlického ulici 22.
Kromě hudební produkce jsou pro návštěvníky připraveny zajímavé atrakce - skákací hrad,
projížďka na koních, vystoupení souboru historického šermu, soutěže o ceny, opékání uzenin,
občerstvení, prezentována bude rovněž rozšířená výuka výpočetní techniky na páté základní
škole.
-to-

HRAD SOVINEC

Kašpárek
na skalním hradě
Loutkářská a divadelní pouť
v sobotu 1. a neděli 2. července
Žonglérsko divadelní festival s pověstmi,
pohádkami, loutkovým a hraným divadlem
Komedianti a Teátr Víti Marčíka
Boučkovo loutkové divadlo LS BODI
kejklíř Vojta Vrtek, DS Magnet,
Babka Čarodějka
šermířské scénky skupin Allegros a Dědictví
historická tržnice a ukázky dobových
řemesel
sokolník, hry, soutěže a střelnice z luků
Informace: tel. 777 205 029,
sovinec.purkrabi@volny.cz, www.sovinec.cz
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AKCE

RADNICE I ROZHLEDNA NABÍZEJÍ UPOMÍNKOVÉ KLÍČKY

VÝROČÍ

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ
3. července 1886 (před 120 lety) se narodil v Kroměříži František Haderka, středoškolský profesor, národní a kulturní pracovník a publicista,
v letech 1926 - 1934 ředitel gymnázia v Šumperku, pozdější ředitel Slovanského gymnázia v Olomouci. Zemřel 21. srpna 1945 v Olomouci.
11. července 1856 (před 150 lety) se narodil
v německém Magdeburku Georg Berger, vídeňský architekt, který se trvale usadil v Šumperku.
Podle jeho návrhů bylo postaveno několik reprezentativních budov města, radnice, bývalý Spolkový dům - dnešní divadlo, řada měšťanských vil
a jiné. Zemřel 8. března 1930 ve Vídni.
11. července 1931 (před 75 lety) se narodil
v Šumperku Hans (Johny) Klein, německý žurnalista a politik, tiskový atašé řady německých
vyslanectví, tiskový atašé olympijských her 1972
v Mnichově, za bavorskou CSU 1990 - 1996 člen
Spolkového sněmu a ministr spolkové vlády.
Zemřel v Bonnu 26. listopadu 1996.
14. července 1956 (před 50 lety) zemřel
v německém Bad Hersfeldu Otto Kühnert, profesor německého gymnázia v Šumperku, vlastivědný publicista, po válce iniciátor vybudování

archivu města Šumperka v družebním městě Bad
Hersfeldu. Narodil se 9. října 1886 v Obectově
u Litovle.
22. července 1926 (před 80 lety) zemřel v Šumperku Roman Richter, textilní dělník, průkopník
socialistického a odborového hnutí v Šumperku,
delegát severomoravského dělnictva na sjezdu
sociální demokracie v Hainfeldu 1889 - 1890.
Narodil se 22. července 1853 v Šumperku.
26. července 1866 (před 140 lety) se narodil
v Šumperku Ing. Karl Gödl, strojní inženýr
u ﬁrmy Ringhofer a od roku 1922 ředitel Škodových závodů v Praze, v letech 1910 - 1941 docent
pražské německé techniky. Zemřel 3. prosince
1942 ve Vrbně pod Pradědem.
29. července 1826 (před 180 lety) zemřel ve Vídni
Joseph Lowacek, akademický malíř působící ve
Vídni. Narodil se 16. května 1754 v Šumperku.
29. července 1996 (před 10 lety) zemřel v Šumperku Vilém Fuhrman, učitel v Šumperku, vlastivědný a muzejní pracovník, botanik a ochránce
přírody. Narodil se 8. května 1903 v Kolšově na
Zábřežsku.
-zf-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
Dnešní Proměny se prakticky neměly v KŽŠ
ani objevit - jedná se o špatnou spolupráci mezi
mnou a fotografem, za což se omlouvám. Již
v prosinci 1998 totiž o zobrazených domech
Slovanská č. 18 (přízemní) a č. 20 (čtyřpodlažní)
psal velmi podrobně docent František Spurný.
Od té doby se prakticky nic nezměnilo. Na čísle
18 nechal současný majitel pouze udělat novou
fasádu a vsadit střešní okna. Členění oken
a výkladců, které dost výrazně narušilo původní jednoduchý vzhled domku, je zachyceno již
na fotograﬁi z roku 1998. Připomenu jen, že se
původně jednalo o předměstskou menší selskou
usedlost, jejíž součástí byl podle mapy z roku
1836 dvůr s dřevěnou stodolou. Dá se říci, že
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se dnes jedná v rámci středu města o unikátní
stavbu, která měla být samostatně chráněna.
Dům č. 20 se nezměnil proti roku 1998 vůbec,
takže k fundovanému textu docenta Spurného
nemám co dodat. Snad mi čtenáři proto odpustí
opět jednu vzpomínku z dětství (slibuji, že již
naposledy). V přízemí domu, jak si jistě starší
z vás pamatují, bývalo velké holičství. Byly mi
asi tři nebo čtyři roky, když maminka rozhodla,
že mě musí dát ostříhat. Holič mě, vztekajícího se, s pomocí matky posadil do dětské židle,
a jak si mě šroubovitě vytáčel nahoru, tak jsem
jim v té oﬁcíně rozkopl ve výkladu obrovské
sklo. Kolik to ostříhání tehdy stálo opravdu,
nevím.
-ách-

PROMĚNY
ŠUMPERSKÉ
Dnešní Proměny ukazují domy číslo 18 a 20 na Slovanské ulici. Přízemní objekt dostal nedávno novou
fasádu a střešní okna.
Foto: J. Pavlíček
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KONCERTY ŠDS

SBOR Z BARCELONY VYSTOUPÍ V KLÁŠTERNÍM KOSTELE
Počátkem července bude vzácným hostem
Šumperského dětského sboru dětský sbor ORFEÓ
CATALÁ působící při Palau de la musicá Catalana v Barceloně. Sbor má kolem padesáti dětí ve
věku od deseti do šestnácti let. Všem dětem se
dostává nejlepšího hudebního i hlasového vzdělání, jež potom umožňuje interpretovat sborový
repertoár na nejvyšší úrovni. Sbor vede Elisenda
Carrasco, na klavír doprovází Alba Boada, hlaso-

vý pedagog Lluís Vilamajó.
Repertoár sboru je extrémně rozmanitý, sbor
koncertuje především v Katalánii a Španělsku,
často ve spolupráci s jinými sbory či instrumentálními soubory. Katalánské děti přivítáme na
koncertě v klášterním kostele v úterý 4. července v 18 hodin. Přiznivci sborového zpěvu, jste
srdečně zváni k tomuto mimořádnému setkání.
Helena Brožová ml.

ŠUMPERSKÝ DĚTSKÝ SBOR: MOŽNÁ SI MYSLÍTE… 2006
Možná si myslíte, že je to všechno zbytečné, že
vaše pomoc je jenom nepatrná a o ničem nerozhoduje. Tak nějak oslovují veřejnost letáky českého výboru UNICEF. Právě na malé pomoci co
největšího počtu dobrých lidí však závisejí životy
dětí, jimž se tato organizace věnuje.
V loňském roce jsme poprvé uvedli koncert

pod názvem Možná si myslíte...2005. Zahájili
jsme tak spolupráci s dětským fondem UNICEF,
na kterou rádi navážeme i v letošním roce. Opět
se tedy obracíme na veřejnost s pozváním na
koncert a současně s prosbou o společnou pomoc
dětem, které ji nutně potřebují. V loňském roce
byl výtěžek koncertu rovných deset tisíc korun.

První ročník koncertu Možná si myslíte… uspořádal ŠDS již loni.
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Foto: archiv

se vracíme ve středu 28. června hodinu před
koncertem a v 18 hodin se na vás těšíme v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Dobrovolné vstupné poukážeme na účet UNICEF.
Koncert proběhne pod záštitou starosty města
Šumperka a ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Šumperk. Mediálním partnerem koncertu je
Radio Proglas.
Helena Brožová ml.

BLUES APERITIV POSÍLÁ SVÉ VÍTĚZE
NA PODZIMNÍ BLUES ALIVE
Letošní ročník
vedlejší scéně čeští
soutěžního festivalu
Dr. B. Lues a polBlues Aperitiv má
ský Teenage Beat,
své vítěze. Vybrat je
hlavní
koncert
přitom nebylo pro
v Polsku pak sloodbornou porotu,
vensko - česká forv níž usedli hudebmace Bluestouch.
ní publicista a draPodobně jako loni
maturg Blues Alive
také letos porota
Ondřej Bezr, ředitel
udělila speciální
kulturního domu
cenu v podobě
Bátory a pořadatel
patnáctiminutofestivalu Bluestravého koncertování
cie Tomasz Ignalski
na hlavním pódiu,
a bubeník a slo- Speciální cenu poroty získal polský Woman Blues Band. a to polskému
venský bluesman Podobně jako loni Jakub Kořínek vystoupí tato formace na Woman
Blues
Tomáš Bobrovnicz- hlavním pódiu během podzimního Blues Alive. Foto -kn- Bandu. „ A protože
ký, vůbec lehké.
se porota neshodla
„Rozhodování bylo letos hodně obtížné, s diváky, zahraje si v Šumperku navíc olomoucká
protože se tu sešly velmi dobré kapely,“ uvedl skupina Bluesberg, jež odstartuje jeden z nočních
Ondřej Bezr. V Šumperku tak nakonec odstar- jam sessions,“ prozradil ředitel pořadatelského
tují hlavní koncerty podzimního Blues Alive na Domu kultury Vladimír Rybička.
-zk, knPokračování textu z vnitřní strany obálky - Ferdinand Johann Schneider
Schneider byl sice ženatý, ale podle všeho neměl žádné potomky. Nepochybně i proto se stal patrně největším mecenášem města: mimo jiné založil v roce 1869 se svojí sestrou Marií Wichtelovou městský sirotčinec
(dnešní Vančurova č. 7 a 3), který byl dotován ze zisku jeho hotelu (pozdější hotel Slovan), jenž si nechal
postavit v roce 1852 a v poslední vůli ho také věnoval městu. Ještě za svého života (23. ledna 1879) se stal
čestným občanem města Šumperka. Jeho portrét byl umístěn v sále obecní rady a 2. března 1894 po něm byla
pojmenována nově vznikající ulice na Schneiderstrasse (dnešní Jeremenkova).
Ferdinand Johann Schneider zemřel 16. října 1885 a byl pohřben ještě na starém hřbitově v dnešních Jiráskových sadech. Po zřízení dnešního hřbitova (2.9. 1886) byly s největší pravděpodobností jeho ostatky přemístěny na čestné pohřebiště (hrobové místo č. 154), které se nachází naproti vstupní bráně. V roce 1900 v těchto
místech spočinulo také tělo jeho zesnulé manželky Theresie. Náhrobek byl, k „naší“ hanbě, v minulosti (asi
v 70. letech) odstraněn. Nápis na něm údajně zněl: „Ferdinand Jon. Schneider / 1811 -1885/Dem verdienstvollen Bürgermeister/und Wohltäter.“ (= „.../ velmi / zasloužilému starostovi a dobrodinci.“).
-ách-
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OHLÉDNUTÍ

Věříme, že v letošním roce se nám podaří částku
obhájit, případně zvýšit.
Příležitost je to trošku kuriózní, koncert pro
UNICEF je totiž posledním koncertem letošního
zahraničního turné Šumperského dětského sboru. Zpíváme bezprostředně po návratu z mezinárodního festivalu pěveckých sborů 9th Alta
Pusteria v italských Dolomitech. Do Šumperka

KLASIKA VIVA

V KLÁŠTERNÍM KOSTELE VYSTOUPÍ SOCIETAS INCOGNITORUM
Skladby italských, anglických i českých skladatelů období renesance a baroka nabídne v neděli
16. července šumperské hudbymilovné veřejnosti vokální soubor Societas Incognitorum. Koncert
tohoto brněnského ansámblu pořádá v klášterním kostele od 15 hodin Agentura J + D Romana Janků, jež organizuje oblíbený cyklus koncertů Klasika Viva. Vstupenky na červencové koncertování
budou k dostání od konce června v Regionálním a městském informačním centru ve Vlastivědném
muzeu a také v klášterním kostele.
Societas Incognitorum je brněnský vokální
soubor, který se zabývá téměř výhradně historicky poučenou interpretací hudby 16. a 17. století. Založen byl Eduardem Tomaštíkem v roce
1998 u příležitosti
provedení renesančních mší anglického
skladatele
Williama
Byrda. Ansámbl repertoárově vyrůstal na
dílech předních renesančních a barokních
skladatelů
západní
Evropy (Janequin, Lasso, Palestrina, Hassler,
Gesualdo, Monterverdi, Schütz, Carissimi,
Biber...). Posléze se
však pozornost souboru zaměřila na toto období v souvislosti s českým regionem, a do popředí
jeho zájmu se tak dostala tvorba skladatelů žijících na pražském dvoře císaře Rudolfa II., skladby uložené v kroměřížském zámeckém archivu,
hudba za dob Dietrichsteinů v Mikulově, chrámová hudba olomouckých kapelníků či dílo A.V.
Michny. S tímto repertoárem již soubor usku-

tečnil řadu novodobých světových premiér ve
spolupráci s Českou televizí a rozhlasovými stanicemi. Ansámbl se pravidelně účastní významných hudebních festivalů (Podzimní festival
duchovní hudby Olomouc, Hudební slavnosti Emmy Destinové,
Svatováclavské slavnosti a řada dalších), v rozšířeném obsazení těleso
spolupracuje s předními českými barokními
orchestry (Musica Florea, Capella Academica...). Dnes již je soubor
Societas Incognitorum
řazen mezi čelní interprety staré hudby u nás.
Jeho premierové CD Z hudební pokladnice kroměřížského zámku bylo oceněno prestižním
francouzským časopisem Repertoire jako Disk
měsíce (10 de Repertoire). V únoru 2004 vyšlo
ansámblu nové CD s dílem A.V. Michny, které
nahrál ve spolupráci s významným souborem
Schola Gregoriana Pragensis jako novodobou
světovou premiéru.
redakce

HRAD SOVINEC
Za čest krále
Sovinec v temné době války třicetileté
V sobotu 15. července od 9 do 24 hodin a v neděli 16. července od 9 do 18 hodin
Dobývání hradu s ukázkou života při obléhání, výstava zbraní.
Šerm, divadlo, kejklíři, ražba pamětních mincí a projížďky na koních a v kočáře.
V sobotu večerní program s country bálem, večerním dobýváním hradu, ochutnávkou hradního
guláše a ohňostrojem.
Navštivte Švédské obléhací ležení s ukázkou života v období války třicetileté (300 m od hradu).
Po oba dny ve 12.30 hodin polní bitva s obstřelováním hradu.
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Graﬁcké obrazy Jana Vičara
mimořádně v Rytířském sále a předsálí
Vlastivědného muzea v Šumperku
Výstava prací Jana Vičara (ročník 1967) je
první z „exilových“; neprobíhá v Jílkově galerii, kam v létě pronikají stavební úpravy, ale
náhradně ve Vlastivědném muzeu. Svým zahájením, rovněž výjimečně už v úterý 27. června,
se překrývá se závěrem předchozí výstavy maleb
Oldřicha Smutného, která v Galerii ještě potrvá
do neděle 2. července.
Pro Vičarovy práce se výraz „graﬁcké listy“
naprosto nehodí, na to jsou většinou příliš rozměrné. Někdy dosahují pro tisk neuvěřitelných
až deseti čtverečních metrů plochy a nejen tím
se obrazům podobají.
Proto je možná i Rytířský sál a jeho předsálí
pro ně vhodnějším prostorem než nižší a klenutá galerie. Výběr pro výstavu limitují možnosti přepravy, ale monumentalita je vlastní všem
jeho graﬁkám a vedle ničím nepoutané svobody
projevu je pro něho typická.

Svá lina, ale i dřevoryty a jiné výchozí matrice
tiskne nejen na papír, ale i na textilní podklady; pracuje s vlnitou lepenkou, frotážuje dřevo, využívá rostlin a menších „štočků“ různého
původu i procesů v přírodě, činnosti mravenců
a mnoha dalších, neběžných metod. Nedrží se ani
jedné linie motivů, ty ryze přírodní střídá s lidskými příběhy a prožitými událostmi. Pracuje
nejenom doma, v Mladkově u Boskovic, ale i na
místech vzdálených, na jihu Afriky nebo v Irsku.
Všechno to u něho proudí „širokým řečištěm“
témat i prostředků k uskutečnění. Je letos třetím
graﬁkem v programu Galerie a po Tomáši Laubovi a Daliboru Smutném do něho vnáší polohu
nejvelkorysejší. Přijďte, výstava v muzeu potrvá
do neděle 30. července a stojí za zhlédnutí.
Ve středu 2. srpna v 18 hodin vystřídá Jana
Vičara pražská malířka Jana Budíková (ročník 1946), opět ještě v Rytířském sále muzea,
a teprve v září se snad letošní program výstav
s malířem Tomášem Švédou (členem sdružení
12/15) do domovské galerie vrátí. Zachovejte jí
i ve složitějších podmínkách svou přízeň a věrnost.
Miroslav Koval

Jan Vičar: Afrika, 2000, mědirytina, 18 x 25 cm
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GALERIE J. JÍLKA

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

KAVÁRNIČKA, DŮM KULTURY

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Pátek 14. července od 14 hodin
Hraje Skupina Ing. Kulila
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit
se svými přáteli a poslechnout si známé písničky,
které zahraje Skupina Ing. Kulila. Vstupné 25 Kč
Pátek 28. července od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si
a poslechnout si známé písničky. Vstupné 25 Kč
Po domluvě
Brouzdání Internetem

Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se
objednat na tel. čísle 583 212 272.
Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod.
Bližší informace: Kavárnička pro seniory - 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 červenci probíhá prodejní výstava
obrazů Jana Jančíka.

DŮM KULTURY
14. července v areálu v Bohutíně
Tři sestry, E!E, DOCTOR P.P., DEBILL HEADS
D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM NIGHT FEVER
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 2. července
Oldřich Smutný - České krajiny a francouzské květiny
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Nadace Český fond umění.
Od 28. června do 30. července v Rytířském sále a předsálí 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
Do 30. června
Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Šumperku
PŘIPRAVUJEME
4. srpna
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.cz,
www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

12

JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina

pro začátečníky a mírně pokročilé (výuka podle anglických učebnic English File nebo podle
české učebnice Angličtina pro samouky, záleží na vaší pokročilosti a na vaší volbě)
konverzační kurz angličtiny pro mírně pokročilé
konverzační kurz angličtiny pro středně pokročilé
obchodní angličtina pro středně pokročilé
Němčina
pro začátečníky, mírně a středně pokročilé (výuka podle učebnice „Sprechen Sie Deutsch?“)
Francouzština
pro začátečníky, mírně i středně pokročilé
Rozsah jazykových kurzů je 66 hodin, výuka probíhá 1x týdně od října do června v odpoledních
hodinách, celoroční kurzovné 2 100 až 2 250 Kč. Přihlásit se je nutné osobně, abyste si vybrali kurz
podle své pokročilosti a termínu konání.
Dopolední kurzy angličtiny

pro začátečníky a mírně pokročilé
Novinka!!!

Angličtina a němčina pro děti od 6. do 9. třídy

POHYBOVÉ KURZY
Bodybuilding

kondiční cvičení pro ženy 1x týdně, 15 lekcí, 1 samostatná lekce 25 Kč, zahájení cvičení již
11. září!!!!! (pondělí 18.30 - 19.30 hod.), lektor Ivana Kranichová)
kurzovné 370 Kč
Aerobic

dynamické cvičení při hudbě 2x týdně, celoroční kurz (úterý,čtvrtek 19 - 20.30 hod.), 1 lekce 30 Kč
Pilatesova metoda (vhodná i pro muže)

cvičení k formování těla spojené s dýcháním, 1x týdně, 10 lekcí (čtvrtek 18 - 19 hod.)
kurzovné 200 Kč
Kalanetika
cvičení pro zdraví a kondici 1x týdně, 10 lekcí (čtvrtek 16 - 17 a 17 - 18 hod., středa 19 - 20 hod.)
kurzovné 200 Kč
Cvičení na velkých míčích a s overbally s využitím techniky Pilates
Cvičení 1x týdně, 10 lekcí (úterý 15.30 - 16.30 hod.),
kurzovné 350 Kč
Jógalates
Kombibace power jógy a Pilatesovy metody, 1x týdně, 10 lekcí (čtvrtek 15.30 - 16.30 a 19 - 20
hod.)
kurzovné 200 Kč

pozor!pozor!pozor!pozor!pozor!pozor!pozor!pozor!pozor!
Týden s Pilates - týden ukázek pro ty, kteří se ještě nerozhodli

od 4. do 7. září od 17 do 18 hodin v sále pohybové výchovy (pondělí 4. září - Pilatesova metoda
* úterý 5. září - cvičení na velkých míčích a s overbally s využitím techniky Pilatek * středa 6. září
- Jógalates * čtvrtek 7. září - Kalanetika)
4 lekce 100 Kč

13

VZDĚLÁVACÍ SEZONA 2006/2007
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VZDĚLÁVACÍ SEZONA 2006/2007

 Rehabilitační cvičení pro dospělé (zdravotní tělocvik)

kurz speciálního cvičení s prvky jógy určený těm, kteří mají problémy s páteří, 25 lekcí (pondělí
18.30 - 20 hod., úterý 9 - 10.30 hod.)
kurzovné 720 Kč
 Jóga
kurzy pro začátečníky i pokročilé vedené zkušenými a kvaliﬁkovanými lektorkami, 25 lekcí, výuka
1x týdně (začátečníci pondělí 17 - 18.30 hod. nebo čtvrtek 17 - 18.30 hod.),
kurzovné 720 Kč
 Sebeobrana pro ženy
10 lekcí, výuka 1x týdně 1,5 hodiny
kurzovné 350 Kč
 Dopolední cvičení pro seniorky
10 lekcí, cvičení 1x týdně 1 hodina (úterý 9 - 10 nebo 10 - 11 hod.)
kurzovné 100 Kč

KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 Pohybová výchova s tanečními prvky pro děti od 4 do 6 let

25 lekcí, výuka 1x týdně 1 hodina (pondělí 16.30 - 17.30 hod.)

kurzovné 630 Kč

 Aerobic pro dívky od 9 do 14 let

10 lekcí, 1x týdně

kurzovné 250 Kč

 Sportovní přípravka pro děti od 4 do 6 let

základy gymnastiky a juda, všeobecná sportovní průprava, 25 lekcí, výuka 1x týdně 1 hodina
(pondělí 15.30 - 16.30 hod.)
kurzovné 630 Kč
 Sebeobrana pro začátečníky pro děti od 7 do 15 let
25 lekcí, výuka 1x týdně 1,5 hodiny (úterý 15.30 - 17.00 hod.)
kurzovné 720 Kč
 Judo pro absolventy sebeobrany
30 lekcí, výuka 1x týdně 1,5 (úterý 17 - 18.30 hod.)
kurzovné 850 Kč
 Rehabilitační cvičení pro děti od 7 do 13 let
speciální cvičení pro děti s vadným držením těla a pro mladé sportovce s velkou tréninkovou
zátěží, 10 lekcí (pondělí 15.30 - 16.30 hod.)
kurzovné 350 Kč

TANEČNÍ KURZY
Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého při Domu kultury Šumperk
 Kurz dětského společenského tance
výuka společenských tanců pro děti od 6 let, celoroční kurz (úterý 17 - 18 hod., čtvrtek 16 -17 hod.)
kurzovné 550 Kč za pololetí
 Taneční pro dospělé
kurz pro začátečníky i pokročilé, pro manželské i přátelské páry, 6 lekcí
kurzovné 1200 Kč/pár
 Kurzy tance pro mládež
výuka společenských tanců pro mládež středních a učňovských škol, 13 lekcí
kurzovné 650 Kč
Klub tanečního sportu Šumperk, občanské sdružení
přijímá nové členy se zájmem o společenský tanec ve věku od 15 do 20 let.
Trénujeme 4x týdně 2 hodiny.
Přihlášky do všech kurzů
přijímáme zároveň se zaplacením kurzovného od 28. srpna do konce září každý den kromě pátku
od 9 do 12 hod. a od 13 do 16.30 hod.
Zahájení všech kurzů v říjnu, pokud není uvedeno jinak.
Informace: Alena Velebová, tel.č. 583 214 276, e-mail: velebova@dksumperk.cz
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DIVADLO

DIVADLO ŠUMPERK

Neopakovatelnou atmosférou ožila v polovině června letní scéna v Sadech 1. máje. Od pátku 16. do pondělí 19. června hostila tradiční festival, známý mezi veřejností coby Divadlo v parku, při jehož příležitosti
se do města sjely profesionální divadelní soubory z celé republiky. Festival přitom zahájilo pražské divadlo
Skelet komedií Pozvání na večírek.
Foto: -ms-

DIVADELNÍ SEZONA 2006/2007
Martin Janouš: Krakonoš a duch
Premiéra 5. září 2006
Příběhy dobrotivého vládce hor Krakonoše, jenž se ovšem dokáže pořádně rozzlobit, chystá - li na něj
někdo nějaký podvod či úskok, se staly neodmyslitelnou součástí zásobnice dramatických příběhů určených pro děti. A je to zcela pochopitelné a logické. Samozřejmě, že v pohádce nesmějí chybět písničky.
Tentokráte jsou dílem Bohdany Pavlíkové, režie se ujal Zdeněk Stejskal, s jehož úspěšným režijním
debutem jsme se mohli seznámit již při inscenaci Švédského stolu.
Jerry Herman - Michael Stewart: Hello, Dolly
Premiéra 9. září 2006
Muzikál se stal již pravidelnou součástí repertoáru českých divadel. Divadlo Šumperk má to štěstí, že pro tento žánr má v dané chvíli mimořádně disponovaný soubor. Důkazem toho byly úspěšné
inscenace z posledních let jako Edith a Marlene či Cabaret. Právě úspěch těchto představení nás přivedl
k tomu, abychom připravili další muzikálovou lahůdku. Po vážně laděném Cabaretu zvolilo vedení
divadla jeden z nejznámějších a nejproslavenějších muzikálových příběhů - Hello, Dolly. Hello, Dolly
není jenom barvitý hollywoodský příběh, je to především příběh o životě běžných lidí s jejich radostmi
a strastmi, skvěle napsaná komedie o tom, jak jedna moudrá paní promění osudy řady lidí včetně toho
svého.
Paní Dolily Galagherová - Leviová dorazí do Šumperka v září 2006 v režii velezkušeného režiséra
Bedřicha Jansy a v choreograﬁi Libuše Králové.
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Karel Hoffmann: O kočičím zpívání
Premiéra 16. září 2006
Neodmyslitelnou součástí nabídky Divadla Šumperk jsou představení pro dětského diváka.
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.
O kočičím zpívání se hrálo na řadě scén v České republice a všude se setkalo s mimořádným ohlasem.
Nepochybujeme, že tomu tak bude i v Šumperku.
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. Je tomu jak pro jeho literární a dramatické kvality, tak pro krásu jazyka a skvěle vykreslené
postavy, jež poskytují hercům prostor pro dokonalé uplatnění svých schopností.
I když Marie Stuartovna je založena na historických událostech z dějin Anglie l6. století, nechceme
tuto hru inscenovat v žádném případě jako příběh z dávných časů. Marie Stuartovna je hra s velice aktuálním současným obsahem, drama vášně a politiky, hra, v níž se nejintimnější lidské city
a prožitky mísí s chladným politickým kalkulem. Tragédie obsahuje řadu vypjatých politických scén,
které vstoupily do dějin dramatického umění a jsou skutečnými lahůdkami pro herecké osobnosti.
Šumperské divadlo uvede Marii Stuartovnu 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. Podobně jako jeho o čtyři roky starší vrstevník a přítel Federico Garcia
Lorca patřil k těm intelektuálům, kteří se rozhodli ve třicátých letech aktivně pomáhat nové španělské republice. Řídil v té době státem dotovaný soubor - lidové divadlo - který šířil divadelní umění
po španělském venkově. Občanská válka, jež vypukla v roce l936 zcela rozrušila dosavadní život
a zemi přinesla několik let trvající tragédii. Casona odchází do emigrace, žije převážně v Argentině
a zde píše své nejslavnější hry. Jeden z významných španělských kritiků přirovnal Masonovo dílo
k jemné hodinářské práci, Jitřní paní je považována mnohými za nejlepší Casonovo dílo. Tajemný
baladický příběh 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.
Pro Jitřní paní disponuje šumperský soubor mimořádně vhodným obsazením. Tvůrcem této
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.
Vladislav Kučík: Krásný, krásný život
Premiéra 20. ledna 2007
Autor hry Ludvík, literát a scénárista Vladislav Kučík, je šumperský rodák, jenž má ke svému rodnému městu stále velmi vřelý vztah, je s ním v pravidelném kontaktu a pro potřeby našeho divadla
převedl do jevištní podoby svůj úspěšný román Ludvík.
Ludvík je příběhem z naší doby. Jeho hrdinou je dospívající chlapec, který spolu se svými rodiči
prožívá všechny problémy a zvraty, které přineslo poslední dvacetiletí našeho života. Hra je velmi
působivou studií našeho současného bytí. Mimořádně cenná je právě v tom, že veškeré dění je viděno a prožíváno skrze optiku mladého, dospívajícího člověka, který bolestně hledá své místo v životě.
Původní premiéru hry Vladislava Kučíka Ludvík studuje se souborem šumperského divadla další
šumperský rodák, kterým je režisér Jan Novák.
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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.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Půjčovní doba červenec - srpen 2006
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
Pondělí

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 17

8 - 11, 12 - 16

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530
10 - 12, 13 - 17

Úterý

8 - 11, 12 - 17

8 - 11, 12 - 16

10 - 12, 13 - 17

Středa

8 - 11, 12 - 17

8 - 11, 12 - 16

10 - 12, 13 - 17

Čtvrtek

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8-11, 12 - 17

8 - 11, 12 - 16

10 - 12, 13 - 17

Sobota

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č. 583 214 588,
www.knihovnaspk.cz.
Oznámení o uzavření knihovny: V pátek 7. července bude z provozních důvodů uzavřena knihovna na ulici 17. listopadu.

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE ILUSTRACE POLSKÝCH DĚTÍ
A VÝTVARNICI ANNU ZYCH
Městská knihovna Šumperk a Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Im Wl. Broniewskiego Nysa
zvou na výstavu nazvanou ANNA ZYCH: ČLOVĚK - ČAS - PROSTOR. Výstava kreseb výtvarnice z polské Nysy potrvá v Městské knihovně Šumperk do 31. července. Polská výtvarnice Anna Zych,
absolventka Akademie krásných umění ve Wroclavi v oboru malířství, měla první samostatnou výstavu
ČLOVĚK - ČAS - PROSTOR v roce 2004 v Městské knihovně v Nyse, dále vystavovala v galerii Na
patře v Nemodlíně (2004), na Podzimním salónu v Opole (2004), v galerii První patro v Opole (2005),
v Muzeu Nysa a opakovaně v nyské knihovně v roce 2005.
Až do 31. srpna je v půjčovně pro děti Městské knihovny na ulici 17. listopadu k vidění výstava POLSKÉ DĚTI ILUSTRUJÍ ČESKÉ POHÁDKY. Výstava ilustrací polských dětí k pohádkám Boženy Němcové vznikla díky výtvarné soutěži Pohádky našich přátel, kterou v loňském roce vyhlásilo dětské oddělení
Městské knihovny v Nyse u příležitosti desátého výročí spolupráce knihoven v Šumperku a v Nyse. -red-
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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. Šťastné dny tak jsou velmi půvabnou poetickou historií o dospívání
a zrání mladého člověka. Mají v sobě jak silný vnitřní dramatický náboj, také jevištní poezii tak typickou a charakteristickou pro francouzskou jevištní tvorbu. Proto se taky v pravidelných intervalech na
jeviště vracejí.
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.

MUZEUM

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň

Kostel Zvěstování Panny Marie

Puška a terč
Výstava o historii střeleckých spolků šumperského regionu potrvá do 31. srpna.

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

Galerie Václava Hollara
Pozor, vyletí ptáček
Výstava o vývoji fotografování a fotograﬁckých
přístrojů potrvá do 31. srpna.

Rytířský sál
Jan Fišar - Graﬁcké obrazy
Vernisáž výstavy Galerie J. Jílka proběhne ve
středu 28. června v 18 hodin za přítomnosti
autora.
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR
a Nadace Český fond umění. Výstava potrvá do
30. července.

Stálá expozice VM
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně.

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 potrvá do 31. srpna.
Lovecko - lesnické muzeum

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: 4. července od 18 do 19 hodin
- Šumperský dětský sbor - koncert sboru z Barcelony * v prostorách mezi kostelem a Geschaderovým domem: 14. července od 20 hodin - Music
Machine - DOCUKU, valašská skupina s Lucií
Redlovou * 16. července od 15 hodin - Societas Incognitorum * 28. července od 20 hodin
- Music Machine - Vladimír Mišík Tec…
Klášterní kostel je 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.

Zábřeh
U kolébky, před oltářem, nad hrobem
Výstava, která mapuje přelomové okamžiky
v životě člověka - narození, svatbu, smrt a obyčeje s těmito mezníky spjaté, potrvá do 12. září.

Mohelnice
Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Galerie akademického malíře Lubomíra
Bartoše
Nádvoří zámku bude z technických důvodů
během turistické sezony uzavřeno.
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Stanislav Lolek - Rodný kraj a Liška Bystrouška
Výstava potrvá do 30. září.

VÝSTAVA
Výstava o vývoji fotografování a fotografických přístrojů je v Galerii Václava Hollara k vidění
do 31. srpna.
Foto: J. Mašek

VÝSTAVNÍ SÍŇ OBSADILY PUŠKY A TERČE
Tato výstava, prezentovaná ve Výstavní síni
muzea, ve zkratce ukazuje jednu ze zábav našich
předků, a to střílení do terče. Je samozřejmostí,
že výstava přihlíží ke střeleckým spolkům našeho
regionu.
Šumperské střelecké bratrstvo bylo jedním
z nejstarších na Moravě. Jeho stanovy pocházejí z roku 1673. Během 18. století bratrstvo
upadlo, k oživení došlo až počátkem 19. století,
kdy v jeho řadách nacházíme přední šumperské
podnikatele, jako byli Oberleithnerové, Seidlové, Sieglové a další, kteří byli také hlavními
fundátory slavnostních střeleb. V roce 1881 byly

v Šumperku uspořádány první Moravské zemské
střelecké závody. První zmínka o mohelnickém
střeleckém spolku je z roku 1754, v Lošticích byl
střelecký spolek založen v roce 1824.
Na výstavě je možno zhlédnout řadu listinného materiálu, střeleckých medailí, pohárů
a jiných dekorací, zejména však malované střelecké terče a pušky - terčovnice, které pro střelce
vyráběli šumperští puškaři jako Czermak, Tyrkott, Kořil a další. Z malovaných terčů zaujmou
jistě ty, které pro loštické střelce namaloval malíř
František Havelka. Výstava potrvá do 27. srpna.
Antonín Vašíček

Vlastivědné muzeum v Šumperku je v červenci otevřeno
Úterý až pátek: 9 - 12, 12.30 - 17 hodin, sobota: 9 - 13 hodin, neděle: 13.15 - 17 hodin
Bližší informace na tel. čísle 583 214 070, vmsumperk.sweb.cz.
Ve středu 5. a čtvrtek 6. července je Vlastivědné muzeum otevřeno od 9 do 13 hodin,
jednotlivá zařízení muzea od 9 do 12 hodin. Zámek Úsov je otevřen po celý den.
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STŘEDISKO SEVER, MUSIC MACHINE

„MUZEJNÍHO OSCARA“
ZÍSKALO VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Již pátým rokem, k 18. květnu - Mezinárodnímu dni muzeí, vyhlašují Asociace
muzeí a galerií České republiky a Ministerstvo České republiky národní soutěž muzeí Gloria musaealis v několika kategoriích. V kategorii nejlepší
výstava roku 2005 získalo první místo,
ze sedmadvaceti muzeí celé České republiky, šumperské muzeum za novou stálou expozici „Z dějin Mohelnicka“, kterou loni otevřelo mohelnické muzeum,
pobočka Vlastivědného muzea v Šumperku.

Expozice zachycuje proměny života v Mohelnici a jeho okolí od 11. století až po současnost.
Exponáty s pregnantními českými a německými
texty naznačují příběhy obyvatel města a okolí.
Více se o nové expozici dočtete v právě vycházejícím svazku Severní Moravy č. 91. Ocenění - sošku,
diplom a šek na padesát tisíc korun, převzala 16.
května PhDr. Marie Gronychová, ředitelka
Vlastivědného muzea v Šumperku, v Pantheonu Národního muzea v Praze.
Nová stálá expozice v Mohelnici může
být dobrým typem prázdninového
výletu.
Miluše Berková

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
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
Čtvrtek 13. července od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.
Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 27. července od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 30 Kč
Mateřské centrum - v době prázdnin uzavřeno
Bližší informace k akcím:
Věra Štoudková, tel.č. 583 211 766. Mateřské
centrum - provoz z důvodu prázdnin (1.7. - 31.8.)
do 30.6. 2006.

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE
Pátek 14. července od 20 hodin u klášterního kostela
DOCUKU
Koncert hvězd valašské hudební scény ve stylu Čechomoru.
Pátek 28. července od 20 hodin u klášterního kostela
Vladimír Mišík & ETC ...
Večer s legendou českého bigbeatu.

Vstupné 90 Kč, 140 Kč

Vstupné 160 Kč, 210 Kč

Bližší informace:
Hlavní třída 10, Šumperk, e-mail: hana.piskova@musicmachine.cz, www. musicmachine.cz.
Provozní doba restaurace -kavárny - klubu: pondělí - čtvrtek 11.30 - 23.30 hod., pátek a sobota:
11.30 - 02.00 hod., ne zavřeno, předprodej vstupenek: denně od 14 do 19 hod. na klubovém baru.
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NOVÁ FRANCIE (Nouvelle France)
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, sobota 1. a neděle 2. července jen v 17.00 hodin, pondělí
3. a úterý 4. července jen v 18.00 hodin, středa 5. července 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, sobota 1. a neděle 2. července 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, sobota 1. a neděle 2. července 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 dost krvavém stylu Alexandre Aja (Noc s nabroušenou břitvou).
Vstupné 75 Kč
ČAS, KTERÝ ZBÝVÁ (Temp qui Reste)
Pondělí 3. a úterý 4. července jen ve 20.00 hodin, středa 5. července jen v 18.45 hodin
Francie 2005, 85 minut, od 15 let, titulky
Tichá meditace Francoise Ozona o umírání a hledání míru. Jednu z hlavních rolí ztvárnila Jeanne
Moreauová.
Vstupné 65 Kč
UTAJENÝ (Aché)
Artvečer
Středa 5. července jen ve 20.15 hodin
Francie, SRN, Itálie 2004, 119 minut, od 12 let, titulky
Kdo sleduje dům manželů Lautnerových a proč jim posílá nahrávky na videokazetách? V mnoha
cenami ověnčeném psychologickém dramatu Michaela Hanekeho (Pianistka) exceluje Daniel Auteil.
Film získal mj. Cenu za režii na MFF v Cannes 2005 a čtyři evropské ﬁlmové ceny 2005 - ﬁlm roku,
režisér roku, herec roku (D. Auteil) a střih roku.
Vstupné 65 Kč
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ZA PLOTEM (ver The Hedge)
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. července jen v 16.30 hodin, pondělí 10., úterý 11. a středa 12.
července jen v 17.00 hodin
USA 2006, 83 minuty, rodinná animovaná komedie v českém znění
Napětí a zábava v rodinném ﬁlmu se spoustou zvířátek, která čeká po probuzení ze zimního spánku
nemilé překvapení… Film pro celou rodinu ve stylu Shreka ze studia Dream Works. Vstupné 70 Kč
SILENT HILL
Čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. července jen v 18.00 hodin, pondělí 10. a úterý 11. července jen
ve 20.15 hodin
USA, Japonsko 2006, 126 minut, od 15 let, velkoplošná projekce, titulky
Filmová adaptace populárních videoher jako napínavá hororová pecka v režii Christopha Ganse.
Vstupné 70 Kč
SEXY PISTOLS
Premiéra!
Čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. července jen ve 20.15 hodin, pondělí 10., úterý 11. a středa 12.
července jen v 18.30 hodin
Francie, Mexiko, USA 2006, 93 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Dvě krásné Mexičanky spojí své síly v boji proti společnému nepříteli v akční westernové komedii,
natočené podle scénáře Luca Bessona.V hlavních rolích Salma Hayeková a Penélope Cruzová, dále
hrají Steve Zahn, Sam Shepard a další.
Vstupné 75 Kč
PŘIJĎTE VE DVOU A DOSTANETE DÁREK OD FILMOVÉ SPOLEČNOSTI SPI.
BRATŘI
Artvečer
Středa 12. července jen ve 20.00 hodin
Dánsko, Velká Británie, Švédsko, Norsko 2004, 110 minut, od 15 let, titulky
Lidé se mohou měnit k lepšímu, ale taky k horšímu, důležitá ovšem zůstává láska…Strhující psychologické drama, v němž sehraje hlavní roli osudová náhoda.
Vstupné 65 Kč
POSEIDON
Čtvrtek 13., pátek 14., sobota 15., neděle 16., pondělí 17. a úterý 18. července jen ve 18.15 a ve 20.00
hodin, středa 19. července jen v 18.15 hodin
USA 2006, 98 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Katastroﬁcký velkoﬁlm z paluby luxusního zaoceánského parníku Poseidon v režii Wolfganga Petersena. V hlavních rolích Kurt Russell, Richard Dreyfuss, Josh Lucas, Emmy Rossumová a Jacinda
Barrettová.
Vstupné 80 Kč
DIVOČINA (The Wild)
Hrajeme pro děti
Sobota 15., neděle 16., pondělí 17., úterý 18. a středa 19. července jen v 16.30 hodin
USA 2006, 94 minuty, animovaný rodinný ﬁlm v českém znění
Dobrodružství zvířat žijících v newyorské ZOO, která se vydají hledat svého kamaráda omylem
odvezeného do divokého pralesa. Snímek z produkce Walt Disney Pictures.
Vstupné 60 Kč
DEVÁTÝ DEN
Artvečer
Středa 19. července jen ve 20.00 hodin
Německo 2004, 98 minut, od 12 let, titulky
Devítidenní válka mezi dvěma muži, v níž jeden bojuje o moc, a druhý o přežití.Dramatický příběh z 2. světové války natočený na motivy skutečných událostí režisérem Volkerem Schlöndorffem.
Vstupné 70 Kč
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Především děti se mohou první prázdninový měsíc těšit na americký film Auta. Tento snímek uvádí
šumperské kino Oko od 27. července.
ZEPTEJ SE PRACHU
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22. a neděle 23. července jen v 18.30 hodin
USA 2006, 98 minut, od 15 let, titulky
Milostný příběh dvou outsiderů snících o lepším životě, který se odehrává v Los Angeles 30. let.
Retro romance v režii Roberta Townea se Salmou Hayekovou a Colinem Farrellem v hlavních rolích.
Vstupné 70 Kč
ANGEL - A
MFF Karlovy Vary 2006
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22. a neděle 23. července jen ve 20.15 hodin
Francie 2005, 90 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Skočil si z mostu pro lásku. Každý máme svého Anděla. Touto černobílou komedií o dvou nešťastnících, kteří se rozhodli skoncovat se životem, se po šesti letech vrátil k režii slavný Luc Besson.
Vstupné 70 Kč
RAFŤÁCI
Pondělí 24. a úterý 25. července jen v 17.30 hodin, středa 26. července v 18.00 a ve 20.00 hodin
ČR 2006, 104 minuty, mládeži přístupný
Uvádíme naposledy!
Vstupné 70 Kč
GEJŠA (Memoirs of a Geisha)
Pondělí 24. a úterý 25. července jen v 19.30 hodin
USA 2005, 145 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Dívenka Čijo se ve vizuálně úchvatném vyprávění mění v krásnou gejšu, jejímž osudem se stává zapo-

23

KINO OKO

vězená láska… Režie Rob Marshall.
Vstupné 70 Kč
Prvnímu diváku, který si zakoupí vstupenku v předprodeji, věnuje kino Oko stejnojmennou knihu.
AUTA (The Cars)
Čtvrtek 27., a pátek 28. července jen v 17.00 hodin, sobota 29. a neděle 30. července v 15.00 a v 17.00
hodin, pondělí 31. července, úterý 1. srpna jen v 17.00 hodin, středa 2. srpna jen v 16.00 hodin
USA 2006, 116 minut, rodinná animovaná komedie v českém znění, velkoplošná projekce
Na světě jsou mnohem důležitější věci než trofeje, sláva a sponzoři… Rodinný ﬁlmový hit o světě,
který vypadá stejně jako ten náš, jen v něm existují pouze auta… V hlavních rolích zbrklé závodní auto
McQueen, prudce elegantní porche 2002 Sally a doktor Hudson (Hudson Hornet 1951 se záhadnou
minulostí). Nový ﬁlm studia Pixar (Hledá se Nemo, Úžasňákovi) slibuje řádnou dávku humoru, akce
i úžasných technických nápadů.
Vstupné 70 Kč
SUPERMAN SE VRACÍ (Superman Returns)
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30., pondělí 31. července, úterý 1. srpna jen v 19.30 hodin, středa
2. srpna jen v 18.00 hodin
USA 2006, 154 minuty, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Nová kapitola ságy o létajícím superhrdinovi, který se po šesti letech vrací do Metropolisu, aby opět
zachránil svět před hrozící katastrofou. V hlavních rolích Brandon Routh, Kate Bosworthová a Kevin
Spacey.
Vstupné 75 Kč
FILMOVÝ HIT PIRÁTI Z KARIBIKU : TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
UVÁDÍME VE DNECH 3. - 9. SRPNA 2006.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK BUDE ZAHÁJEN 24.7. 2006
Připravujeme na srpen 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 Šumperk.
Program kina Oko též na www.kinosumperk.cz. Sluchově postiženým zapůjčíme speciální sluchátka.

PŘEDPLATNÉ 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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