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KE KRESBĚ NA OBÁLCE

Jiří Dopita

Nezapomenutelný olympijský hokejový turnaj 
v japonském Naganu v roce 1998. Po vítězném semi-
fi nálovém utkání s Kanadou byl zaslán ze šumperské 
radnice tento fax: „Jirku Dopitu a všechny jeho skvělé 
spolubojovníky v Naganu zdraví, za krásné sportovní 
zážitky jménem všech Šumperáků děkují a na fi nále 
se těší x starosta Petr Krill x zástupci starosty Zdeněk 
Zerzáň a Zdeněk Brož.“ Sekretářky připsaly: „K přá-
ní politiků města se připojují děvčata z radnice a drží 
všechny svoje palce!!!“ Po fi nálovém vítězství nad Rus-
kem se i v Šumperku strhly nevídané oslavy. Starosta 
zaslal do Nagana blahopřejný telegram: „Blahopře-
jeme našim hokejistům k obrovskému úspěchu - zís-
kání zlaté olympijské medaile a jsme hrdi, že se o ni 
zasloužil také šumperský občan Jiří Dopita. Srdečně 
blahopřejeme i dalšímu Šumperákovi Aleši Valento-
vi ke krásnému 4. místu v akrobatickém lyžování. Při 
jejich nejbližší návštěvě Šumperka budou pozváni na 
radnici, abychom jim poděkovali za vzornou reprezen-
taci našeho města.“ 16. března se ve 12 hodin konal 
v obřadní síni na radnici slavnostní akt. Starosta měs-
ta poděkoval oběma olympionikům za reprezentaci 
ČR a našeho města a předal jim čestná občanství měs-
ta Šumperka, která jim udělilo městské zastupitelstvo se 
symbolickými klíči od městských bran. Po besedě s novi-
náři a mladými hokejisty vhodil Jiří Dopita v 18 hodin 
slavnostní buly v hokejovém zápase o postup do první 
hokejové ligy mezi HC Papíroví draci a HC Děčín. 
Kolik měst v republice se může pochlubit olympijským 
vítězem. Šumperk má navíc hned dva - o čtyři roky 
později se jím stal i Aleš Valenta. Prvenství však Jiřímu 
Dopitovi již nikdo nevezme. 

Jiří Dopita se narodil v Šumperku 2. prosince 1968 
a necelý rok poté byl otevřen zimní stadion. Jak sám 
vzpomíná, hokej nebyl jeho prvním sportem. Tím byla 
házená, které se plně věnoval jak jeho otec, tak star-
ší bratr. Petr. Nakonec však přece jen zvítězily brusle 
a zahnutá hůl. Od sedmi let prošel postupně všemi 
místními mládežnickými výběry. V sedmnácti letech 
podepsal s Opavou první profesionální smlouvu, ale 
k přestupu nedošlo.  Pokračování na str. 7

autorka kresby na obálce (Jiří Dopita, čestný občan 
města Šumperka) - Kristýna Kvapilová
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Před 135 lety
18. srpna 1871 byl ukončen provoz měšťanského pivovaru v bývalém zámku. Zmínka o tom byla již 

v únorovém „Stalo se“, protože 18. února 1871 vyrobil první várku piva ve svém novém pivovaru sládek 
Anton Wlach. Majitelům zámeckého pivovaru, od kterých sládek Wlach odešel, nezbylo nic jiného, než provoz 

nerentabilního a konkurence neschopného zámeckého pivovaru po třistaletém provozu uzavřít. Zámecký 
pivovar začali pravováreční měšťané využívat záhy poté, kdy město v roce 1569 odkoupilo zámek od Jana ml. 

ze Žerotína a na Losinách.
 

Před 125 lety
13. - 19. srpna 1881 se v Šumperku konaly I. Moravské zemské střelby. Měšťanská  střelecká společnost byla 

nejstarším a nejprestižnějším šumperským spolkem. První zmínku o ní máme již z roku 1673, kdy střelci 
soutěžili  v hradebním příkopu pod zámkem. V roce 1762 

si zřídili novou střelnici (poblíž ulice Pod Vyhlídkou), na které se každoročně konalo tzv. královské střílení za 
účasti střelců z celé severní Moravy. V  roce 1793 byla střelnice přenesena do prostoru poblíž bývalých kasáren 

na ulici Gen. Svobody a roku 1822 koupil Měšťanský střelecký spolek pozemky v místě dnešního hasičského 
domu, kde si postavil dům a založil okrasnou zahradu. Dům byl poté přestavěn a 8.12. 1861 v něm byl ote-

vřen nový sál, který se stal až do počátku 20. století centrem veškerého kulturního 
a společenského života města.

Před 85 lety
15. srpna 1921 se sokolských slavností v Šumperku zúčastnilo kolem 2000 legionářů. Pro české obyvatele 

města a okolních českých obcí to byla neobyčejně důležitá událost.  

Před 60 lety
15. srpna 1946 byl na radnici přivítán předseda vlády Zdeněk Fierlinger a ministr průmyslu Bohumil 

Laušman. Zdeněk Fierlinger byl 14. prosince 1945 jmenován čestným občanem města. Diplom mu však 
byl šumperskou delegací předán až 20. května 1948 v Praze. Proč se tak nestalo za jeho návštěvy Šumperka, 

neumím vysvětlit. 

Před 55 lety
13. srpna 1951 zabrala budovu bývalého žerotínského zámku v Bulharské ulici Vojenská správa. Budova 
byla od poloviny 19. stol. využívána vesměs ke školským účelům a těm byla v roce 1957 vrácena, když ji získaly 

k užívání pro svůj dorost Československé státní dráhy.

Před 20 lety
Koncem srpna 1986 byl zahájen provoz na průtahu městem ulicí Jesenickou (stavba byla zahájena v roce 
1984). Do té doby vedl hlavní průtah přes ulice Vančurovu, dnešní Dr. E. Beneše, Hlavní tř. a Čsl. armády.

Před 15 lety
10. srpna 1991 se konaly Národopisné slavnosti Šumperk 1991 s mezinárodní účastí (od roku 1993 

Mezinárodní folklorní festival).

Před 10 lety
25. srpna 1996 proběhlo slavnostní žehnání zrestaurovaného morového sloupu. Obnova památky byla 

zahájena v r. 1994 poté, kdy se zjistilo vážné vychýlení sloupu s vrcholovou sochou Panny Marie. 
-ách-
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MĚSTO SE PŘIPRAVUJE NA SVÁTEK SVĚTOVÉHO FOLKLORU

„Lidé u nás začínali před lety zapomínat na 
tradice, a proto se je snažíme přiblížit. Uplynulé 
ročníky folklorních slavností ukázaly, že se nám 
to daří,“ říká organizátorka festivalu Libuše Drti-
lová ze Sdružení přátel folkloru Severní Hané 
a prozrazuje, že v polovině srpna zavítá do Šum-
perka jedenáct zahraničních, sedm domácích 
a tři dětské soubory a také tři dechové orchestry. 
„Tradičně největší zájem je každoročně o festiva-
lová vystoupení zahraničních účinkujících, kte-
ří mají pro našince příchuť exotiky,“ podotýká 
Drtilová. Do Šumperka tak podle ní přijedou 
soubory z polské Nysy, z Maďarska, Lotyšska, 
dva soubory ze Srbska, dále slovenský Vagonár, 
belgický Volkskunstgroep Zoone, Rinos Dance 
Troupe z Cookových ostrovů, alžírský Balet Afrah 
El Djazair, peruánský soubor Raza Inka, a koneč-
ně indonéská Krida Art Groupe. „Loni avizova-
ní kanadští Indiáni bohužel nepřijedou, neboť 
doprava je pro ně značně nákladná. Domnívám 
se ale, že diváci rozhodně nebudou o zážitky 
ochuzeni. Já osobně se například velice těším 
na autentický folklor souboru z Aiutaki, který je 
součástí Cookových ostrovů a na němž žije pouze 
osmnáct set obyvatel. Kouzelné je, že peníze na 
kroje a letenky dalo dohromady již zmíněných 
několik set lidí,“ prozrazuje ředitelka festivalu.

Český folklor bude v Šumperku prezentovat 
na dvě stě vystupujících. Kromě již zmíněné Mar-
kovice to bude středočeský Úsměv z Horní Břízy, 
Včelaran ze slovácké Topolné, Rusavjan z valaš-
ské Rusavy a hanácký Kosíř z Kostelce na Hané. 
Chybět nebudou ani domácí Senioři, kteří oslaví 
své desetileté působení v samostatném progra-
mu během sobotního odpoledne od 14 hodin na 
malé scéně u „sovy“.

Stejně jako v uplynulých patnácti ročnících 
měli organizátoři akce i letos z čeho vybírat, při-
hlásilo se osmačtyřicet zahraničních a patnáct 

českých souborů. „Klademe důraz na kvalitu 
a snažíme se pomyslnou laťku každým rokem 
alespoň o kousek zvýšit. I proto chceme v každém 
dalším ročníku představit alespoň dvě až tři země, 
které se dosud v Šumperku nereprezentovaly,“ 
vyjmenovává hlavní kritéria výběru Drtilová, 
podle níž jde však jen velmi těžce zvyšovat úro-
veň bez potřebných fi nancí. Letošní rozpočet se 
přitom pohybuje kolem jednoho milionu korun. 
„Bohužel se zvýšila cena za ubytování festivalo-
vých účastníků, režijní náklady při zabezpečení 
stravování, vzrostly náklady na dopravu. Domov 
mládeže u Sanatoria nám navíc mohl vzhledem 
k probíhající rekonstrukci sociálního zařízení 
nabídnout pouze necelou polovinu své kapacity. 
Některé soubory tak budou poprvé bydlet mimo 
město,“ podotýká ředitelka festivalu. Ten podpo-
řil třísettisícovou dotací Olomoucký kraj, dvě stě 
tisíc získali pořadatelé v rámci grantů a dotací od 
šumperské radnice, šedesáti tisíci pak přispělo 
Ministerstvo kultury ČR a čtyřiceti tisíci Folklor-
ní sdružení ČR. „Ráda bych všem za jejich pomoc 
poděkovala, stejně jako sponzorským organi-
zacím, které nám vycházejí vstříc v rámci svých 
ekonomických možností,“ zdůrazňuje hlavní 
organizátorka. Organizátorům i letos přislíbi-
ly velmi hodnotnou „naturální potravinovou“ 
pomoc především zemědělské subjekty, mlékár-
ny, pekárny a lesní závody. „Těm samozřejmě 
rovněž patří veliký dík,“ dodává.

Srpnový šumperský šestidenní maraton hud-
by, tance a tradic odstartuje ve středu 16. srpna 
v 18 hodin na malé scéně u „sovy“ společný kon-
cert souborů ze zemí tzv. Visegrádské čtyřky, tedy 
Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky. 
Čtvrtek 17. srpna se již ponese v duchu oblast-
ních dožínek v režii místního odboru Minis-
terstva zemědělství ČR. Po tradičním průvodu 
a přivítání hostů, předání dožínkových věnců 

Pouhé tři týdny zbývají do největší kulturní události letní sezony v Šumperku. Pestrou směsicí 
jazyků, hudbou, zpěvem a tancem  ožije město od středy 16. do pondělí 21. srpna. Na Mezinárod-

ní folklorní festival, který se koná již pošestnácté, se sjede více než šest set účinkujících z různých koutů 
světa i samotné České republiky. A zatímco předchozí ročníky byly převážně pětidenní, letos přišli 
pořadatelé s novinkou - festival zahájí již ve středu v podvečer společným koncertem souborů Vise-
grádské čtyřky, během něhož představí svůj folklor Slovensko, Polsko, Maďarsko a Česká republika.



3

F
O

L
K

L
O

R
N

Í
 F

E
S

T
I

V
A

L

a poděkování všem zemědělcům se dostanou 
ke slovu postřelmovská Markovice, slovenský 
Vagonár a pěvecko hudební skupina Rabussa 
z Přerova. Čtvrteční program pak zakončí pře-
hlídka dechových hudeb, během níž se představí 
rapotínská Rozmarýnka, bludovská Bludověnka 
a další hosté.

Třetí festivalový den odstartuje v pátek úde-
rem půl desáté dopoledne na malé scéně vystou-
pení dvou zahraničních souborů, odpoledne pak 
bude patřit dětem. V pořadu „Málo nás, pojďte 
všichni mezi nás“ předvede své umění postřel-
movská Markovička a řeckou kulturu přiblíží 
divákům taneční skupina Alexandria. Páteční 
podvečer pak zahájí v letním divadle v Sadech 1. 
máje koncert zahraničních hostů „Vítejte u nás“ 
a chybět nebude ani večerní ohňostroj, který ozá-
ří noční oblohu o půl jedenácté.

Nejbohatší program čeká na návštěvníky nepo-
chybně v sobotu 19. srpna, kdy účastníci festiva-
lu nabídnou Roztančenou ulici, řadu vystoupení 
pod širým nebem v Sadech 1. máje, Den národů 

a večerní veselici. „Soubory se nejprve představí 
u radnice, odkud se o půl jedenácté vydají pěší 
zónou do Sadů 1. máje. Zde pak zahájí odpolední 
program ve 14 hodin místní Senioři a o hodinu 
později bude malá scéna patřit Srbsku,“ vypočí-
tává sobotní akce Drtilová a dodává, že v rámci 
Dne národů přiblíží zvyky a obyčeje své země 
dva srbské folklorní soubory, chybět nebude 
ani přehlídka lidových krojů a lidové tvořivosti 
a samozřejmě speciality srbské kuchyně. 

Dějištěm hlavního sobotního festivalového 
pořadu nazvaného „Až pudeš do světa, zastav se!“ 
bude od 17 hodin letní divadlo. „Pro diváky jsme 
opět připravili soutěž, v níž vyberou nejsympa-
tičtější soubor. Před koncertem najdou u pódia 
letní scény lahve se jmény souborů a „svého“ 
favorita budou moci ohodnotit fi nanční částkou 
dle vlastního uvážení. Zvláštní cenu pak udělí 
jednomu souboru i pořadatelé. Výsledky obou 
soutěží vyhlásíme v neděli a vybrané peníze 
předáme stejně jako loni místnímu Dětskému 
domovu,“ vysvětluje pravidla ředitelka festiva-

Soubor z Aiutaki, který je součástí Cookových ostrovů a na němž žije osmnáct set obyvatel, přiveze do 
Šumperka nefalšovanou exotiku.  Foto: archiv
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GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

„Ohlédání“ Jany Budíkové (r. 1946)
mimořádně v Rytířském sále 

a předsálí Vlastivědného muzea v Šumperku

I druhá letní výstava Galerie se ještě uskuteční 
v Rytířském sále Vlastivědného muzea, tentokrát 
ale už bude zahájena v obvyklou středu, 2. srpna 
v 18 hodin. Je malým ohlédnutím malířky, která 
se letos dožívá svých šedesátin.

Jde o vitální malbu, na první pohled pramení-
cí výhradně v řádu přírody, kterému se v rámci 
řeči obrazu plně podřizuje. Přestože Jana Budí-
ková žije v Praze, její domov tam obklopuje 
hustě zarostlá zahrada, spleť stromů, keřů, větvo-
ví a trav. Kromě živé přírody jí ale vstupuje do 
obrazů i podobně hustá změť prožívaných niter-
ných stavů a tělesných dotyků, které barevnými 
vrstvami prosakují, noří se do nich a vrstvením 
se vzájemně prolínají. Výsledný obraz je tak záro-
veň přírodní strukturou i programní „hudbou“ 
životních situací. Je malířčinou celobytostnou 
výpovědí, slovy neuchopitelným záznamem ply-
noucího času, deníkem vjemů, plynulou cestou 
malby i jejích odboček a návratů. Maluje dlouho 
na jednom plátně, vrací se znovu do svých obra-
zů a podobně jako hudba vede nás jimi k sobě 
samým. Otevírá prostor našim vlastním vizím, 
nechává na nás, co si skrze její obrazy vybavíme.

Jste zváni do muzea na vernisáž, i na setkání 
s malbou, kresbou a grafi kou Jany Budíkové na 

výstavě, která potrvá do neděle 3. září. Přijďte.
Ve středu 6. září se snad už s fotografem Pet-

rem Zinkem (r. 1966) vrátíme zpátky do Jílkovy 
galerie, kde bude obnovena i stálá expozice, od 
května zapůjčená na výstavu v Uherském Hra-
dišti a v termínu od 27.7. do 21.8. do Tunklova 
dvorce v Zábřehu.             Miroslav Koval      

Jana Budíková - Bez názvu, tisk, 20,3 x 15,7 cm

lu. Závěrečnou tečkou za sobotním programem 
pak bude podle ní veselice, jež odstartuje v devět 
hodin večer.

Folklorem ožijí Sady 1. máje také v neděli. 
Na malé scéně u „sovy“ se nejprve setkají české 
a moravské soubory na společném dopoledním 
koncertu nazvaném „Čí só hode - Naše“, „Na 
lidovou notu“ si odpoledne „zanotují“ hudby 
zúčastněných souborů  na scéně „na trávníku“ 
a od čtvrté odpolední bude letní divadlo patřit 
účastníkům festivalu při závěrečnému pořadu 
„Leť písničko, leť“. Defi nitivně se pak Šumperk 
s folklorem rozloučí v pondělí 21. srpna dopo-
ledne koncertem dvou vybraných zahraničních 
souborů.

Ačkoliv letošní ročník ještě ani nezačal, orga-
nizátoři již pomalu začínají připravovat ten příš-
tí. „Rádi bychom v Šumperku uvítali soubory 
ze střední Afriky, tatarské části Ruska a Koreje,“  
zvažuje Drtilová, jejíž jméno je se šumperským 
folklorním festivalem již šestnáct let spjato.

 Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný program XVI. 
Mezinárodního folklorního festivalu najdete na 
zadní straně obálky a spolu s fotogalerií z minu-
lých ročníků také na internetové adrese http://
www.festivalsumperk.cz/. Za nepříznivého poča-
sí se hlavní pořady  přesunou do velkého sálu 
Domu kultury.
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ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ
5. srpna 1906 (před 100 lety) se narodil v Dolních Studénkách Karel Laštuvička, absolvent šumper-
ského gymnázia, účastník protinacistického odboje, vězněný v koncentračním táboře Neuengamme, 
utonul 3. května 1945 v Severním moři poblíž Hamburku při zachraňování spoluvězně z vězeňské 
lodi Cap Arcona. 

11. srpna 1926 (před 80 lety) zemřel ve Vídni Dr. phil. Karl Christian Reh, básník, prozaik a dramatik 
ovlivněný francouzskou modernou (pseudonym Christian Rey). Narodil se 9. září 1888 v Šumperku.

13. srpna 1996 (před 10 lety) zemřel v Mnichově Traugott Krischke, německý spisovatel, překlada-
tel a divadelní vědec, dramaturg a režisér ve Vídni, Göttingenu, Hamburku a Mnichově. Narodil se         
14. dubna 1931 v Šumperku.

15. srpna 1886 (před 120 lety) se narodil v Šumperku Dr. med. August Hager, lékař v Indii, po návra-
tu od roku 1921 primář nemocnice Řádu německých rytířů v Opavě. Zemřel 4. ledna 1961 ve Vídni.

24. srpna 1846 (před 160 lety) se narodil v Šumperku Karl Brandhuber, německý průmyslník, vice-
prezident Obchodní a živnostenské komory ve Vídni, člen moravského zemského sněmu, v letech 
1896 - 1918 starosta Olomouce. Zemřel 14. srpna 1934 ve Vrbně pod Pradědem. -zf-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovní doba červenec - srpen 2006

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 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

Až do 31. srpna je v půjčovně pro děti Městské 
knihovny na ulici 17. listopadu k vidění výstava 
POLSKÉ DĚTI ILUSTRUJÍ ČESKÉ POHÁD-
KY. 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.   -red-

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE ILUSTRACE POLSKÝCH DĚTÍ 

ANNA ZYCH: ČLOVĚK - ČAS - PROSTOR
Výstava kreseb výtvarnice z polské Nysy potrvá v Městské knihovně do 31. července. 

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č. 583 214 588,     
www.knihovnaspk.cz.
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O nové pasáži U Zlatého jelena jsem psal v seri-
álu „Proměny“ v loňském červnovém čísle, proto 
jen stručně zopakuji základní data. Prapůvodně 
zde stával jeden velký hospodářský dvůr. Asi v roce 
1873 ho koupil Engelbert Wanke, který ho pře-
stavěl a v jednom objektu zřídil vinárnu, kterou 
nazval „Zum goldenen Hirschen“, tedy „U Zlaté-
ho jelena“. Na konci 19. století byla usedlost roz-
dělena na dvě samostatné části. Dnešní dům č. 2 
koupil 1895 Eduard Bandler, který v něm otevřel 
galanterii. Objekt č. 4 koupila v roce 1930 fi rma 
Baťa, která ho přestavěla na moderní funkciona-
listickou stavbu s prodejnou obuvi. 

Dnes publikované fotografi e zachycují bývalou 
dvorní část, která získala zcela novou atraktivní 
podobu. Novou fasádu získal i dnes samostatný 
objekt v Krátké ulici č. 1. Ten ovšem původně nebyl 
samostatný, ale tvořil zadní část bývalého hospo-
dářského dvora, ze které se původně vyjíždělo za 
humna na polnosti, které ke dvoru patřily. V roce 
1912 byl zcela přestavěn podle plánu šumper-
ských stavitelů Heinricha Poppa a Ernsta Ulricha, 

Podniky města Šumperka proměnily nevzhledný 
dvůr v atraktivní pasáž nesoucí název  U Zlatého 
jelena, jež spojuje domy na Krátké 1 a Hlavní tří-
dě 2.  Foto: J. Pavlíček

Tato fotografi e ukazuje dům na Krátké ulici 1 a jeho někdejší dvorní část těsně před rekonstrukcí objektu 
a poté, co dostal novou fasádu .  Foto: J. Pavlíček
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Tkteří fasádu nového dvoupatrového domu vyzdo-

bili historizujícími architektonickými prvky, jež 
se ovšem při obnově nepodařilo zcela věrohodně 
rehabilitovat. Vznik pasáže U Zlatého jelena je 
rozhodně následováníhodným počinem v obno-
vě historických částí Šumperka.

Opomněl jsem již v loňském textu uvést jeden 

důležitý historický údaj. Usedlost spolu s dalšími 
domy u tzv. Točáku v roce 1828 vyhořela. Požár 
tehdy vznikl v městském špitále, který se předtím 
marně snažili odkoupit od města Oberleithne-
rové, aby mohli postavit obrovský objekt, dneš-
ní Gen. Svobody č. 2. Ale to byla jistě jen shoda 
okolností. -ách-    

O rok později se dostává do olomouckého dorostu a z něho do A-týmu. Vojnu absolvoval v Táboře, kde 
s tamní VTJ, která byla béčkem Dukly Jihlava, získal v roce 1990 titul mistra ČR. Tehdy si také poprvé 
několikrát zahrál za Jihlavu nejvyšší hokejovou soutěž. Krátce po návratu do Olomouce uzavřel smlouvu 
se špičkovým německým klubem Eisbären Berlín, kde působil tří sezony. 

Tehdy si Jiřího Dopity všimli i reprezentační trenéři. Svůj první reprezentační zápas odehrál 30.8. 1992 
v Helsinkách proti Finům. Od roku 1994, kdy se vrátil do Olomouce, byl již stálým členem reprezentač-
ního mužstva a do roku 1999 nevynechal jediný zápas mistrovství světa. Stál za nejslavnějšími okamžiky 
Olomouce, které v závěru sezony 1993/94 pomohl získat historický mistrovský titul. Stejné úspěchy a ještě 
v mnohem hektičtější atmosféře pak slavil pětkrát v extraligovém Vsetíně. Zlatou medaili, kterou získal na 
mistrovství světa ve Vídni v roce 1996, mu poněkud pokazil zánět slepého střeva, kvůli kterému nemohl 
hrát fi nálový zápas. O dva roky později přišel v Naganu vrchol. Několikrát se v té době stal nejlepším střel-
cem extraligy a byl vyhlášen hokejistou sezony a hokejovou jedničkou. 

Do mužstva Boston Bruins kanadsko-americké NHL byl Jiří Dopita draftován již v roce 1992. Za „Vel-
kou louži“ se však odhodlal odejít až v roce 2001. Hráč, kterého by do svého týmu tehdy bral snad každý 
kouč, se však v nejslavnější hokejové soutěži, v mužstvech Philadelphie a Edmontu, neprosadil, přestože 
k tomu měl všechny předpoklady již svojí 193 cm vysokou postavou a váhou přes devadesát kilo, zejména 
však hokejovým uměním. Osobně jsem se tehdy domníval, že to byla otázka psychiky a překvapilo mě, 
že kluby, které disponují tak obrovskými rozpočty a týmy specialistů, to nedokázaly, ke škodě především 
své, vyhodnotit. Jiří Dopita byl tehdy bez nadsázky hráčem světového formátu. Možná prostě tento člověk 
potřebuje k pohodě známé a srozumitelné prostředí, v němž je mu dobře, kde se dokáže uvolnit a hrát svůj 
hokej. 

To ostatně potvrdil po svém návratu do české extraligy, v níž hraje dodnes jednu z klíčových rolí, přestože 
mu léta, z hlediska sportovního, nezadržitelně přibývají. Znojemští by o tom jistě mohli povídat. Jejich tým 
„Orlů“, do něhož přišel v loňském roce, dosáhl historického úspěchu. V základní části skončil na pátém 
místě a v Play off ho až v semifi nále vyřadil vítěz celé soutěže, pražská Sparta. Fanoušci Znojma trnuli, když 
Dopita nemohl pro operaci kolena na určitý čas hrát. 

Jiří Dopita již zjevně pomalu myslí i na „zadní kolečka“, která si bez hokeje nedokáže představit. Počát-
kem tohoto roku se stal s 91% majoritním vlastníkem prvoligového hokejového klubu HC Olomouc.  -ách-

KE KRESBĚ NA OBÁLCE - Jiří Dopita
Pokračování textu z vnitřní strany obálky

Rozhledy z radniční věže
V měsíci červenci a srpnu pondělí - pátek, neděle 9 - 17 hod., 

v sobotu pouze 29.7., 12.8. a 26.8. vždy od 9 do 17 hod.
Večerní rozhledy (pouze na základě objednávky)

Pátek 18. a sobota 19. srpna 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.



8

V
E

L
K

Ý
 L

E
T

E
C

K
Ý

 D
E

N ŠEDESÁTINY OSLAVÍ AEROKLUB VELKÝM LETECKÝM DNEM

„Chystáme pro veřejnost maximálně pest-
rý program, během něhož si přijdou na své jak 
dospělí, tak i děti,“ říká Pavel Vlček ze šumperské-
ho Aeroklubu. Ačkoliv hlavní „lákadla“ jsou podle 
něj naplánována až na sobotní odpoledne, ti, kte-
ří přijdou na místní letiště o něco dříve, se nudit 
rozhodně nebudou. V deset dopoledne odstartují 
domácí piloti přehlídku 
své letecké techniky, tři 
stroje pak budou po celý 
den připraveny pro zájem-
ce o vyhlídkové lety, svůj 
„koníček“ přiblíží veřej-
nosti i modeláři a zejména 
děti pak nepochybně ocení 
aktrakce v podobě skákací-
ho hradu, skluzavek či horo-
lezecké stěny.

Zatímco zakladatelé šum-
perského Aeroklubu „poslali do oblak“ na podzim 
roku 1946 v rámci prvního poválečného letecké-
ho dne patnáct motorových letadel a dva větroně, 
o šedesát let později vzlétne nad Šumperk hned 
několik desítek strojů, včetně historických a bojo-
vých. „K vidění bude nejlepší akrobatické letadlo 
na světě SU - 29, dále Zlín Z 50 LS,  akrobatický 
větroň Fox, ultra lehká letadla a také „klenot“ bez-
motorového létání - nejmodernější větroň v naší 
republice Duo - Discus,“ prozrazuje Vlček. Kromě 
nejlepších českých akrobatů z Akrobatického cent-
ra v Moravské Třebové a domácích pilotů se během 
dvou a půlhodinového programu, který začne ve 
14 hodin, představí rovněž bojový vrtulník letecké 
základny v Přerově, silný a obratný armádní letoun 
Zlín Z 142 a v jednání je i přelet armádních Gri-
penů z pardubické základny. Chybět nebudou ani 
hromadné seskoky parašutistů s vlajkami a hašení 
požáru známým „Čmelákem“ Z 137.

„Současnost chceme propojit s historií. Lidé 

budou moci na vlastní oči spatřit plně funkční 
stroje, na nichž po válce létali zakladatelé naše-
ho Aeroklubu,“ podotýká Vlček. Lahůdkou mezi 
veterány tak nepochybně bude původně průzkum-
ný a spojovací letoun americké konstrukce Piper 
Cub, který si za války vysloužil přezdívku „létající 
Jeep“ a jenž po válce sloužil někdejšímu účelu - 

sportovnímu létání. Kromě 
Piperu přiletí z Moravské 
Třebové do Šumperka také 
poslední v Československu 
sériově vyráběný dvou-
plošník Aero C - 104, který 
nejprve sloužil vojenskému 
letectvu k výcviku pilotů 
a poté také aeroklubům 
jako školní a akrobatický 
letoun. K vidění budou rov-
něž poválečný větroň Z - 24 

Krajánek, akrobatický speciál LF - 107 Luňák, který 
se vyráběl v letech 1948 - 1951, dvojsedadlovka LG 
- 130 Kmotr z roku 1950 a cvičná dvojsedadlovka 
LF - 109 Pionýr, jež sloužila bezpečnému výcviku 
pilotů a kterou později nahradily modernější Bla-
níky.

Během srpnového Velkého leteckého dne, nad 
nímž převzali záštitu hejtman Olomouckého kraje 
Ivan Kosatík a šumperský starosta Zdeněk Brož, se 
představí také modeláři, modely letadel i literaturu 
s leteckou tematikou si pak budou moci zájemci 
koupit v některém ze stánků, chybět nebude ani 
občerstvení a odvážlivci budou moci shlížet na svět 
z ptačí perspektivy v rámci vyhlídkových letů. Ty 
navíc obdrží devět šťastlivců zdarma, neboť vstu-
penky jsou slosovatelné. „Rádi bychom, aby Letec-
ký den nebyl jen setkáním současných a bývalých 
členů Aeroklubu, ale všech, kterým je létání ales-
poň trochu blízké,“ uzavírá Vlček. 

 Zuzana Kvapilová

Kulaté narozeniny slaví v letošním roce šumperský Aeroklub. Od jeho vzniku totiž uplynulo již 
neuvěřitelných šest desítek let. Bohatou historii si připomenou všichni příznivci létání v závěru 

letních prázdnin na místním letišti. To se v sobotu 26. srpna stane dějištěm Velkého leteckého dne, 
během něhož nabídnou pořadatelé veřejnosti letové ukázky historických i současných moderních 
strojů, akrobatických speciálů, seskoky parašutistů či vyhlídkové lety, chybět nebude ani společné 
létání, ukázka hašení požáru, vystoupení modelářů a zábavný program pro děti.

Šumperský Aeroklub letos oslaví šedesát let 
svého trvání.  Foto: archiv
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Počátky šumperského Aeroklubu
Kolem Vánoc roku 1945, datum dnes již nelze 

zjistit, byly v Šumperku vylepeny plakáty, že Čes-
ký národní aeroklub, odbočka Šumperk, pořádá 
taneční zábavu v restauraci u Malči Tlusákové 
v Havlíčkově ulici. Tehdy se u Jaroslava Nepejcha-
la ozvala touha po křídlech. Večer šel s manžel-
kou k zábavě. Uvědomoval si, že je to impuls pro 
založení životaschopného aeroklubu. V místnos-
ti však nebylo více než deset lidí a ani kapela se 
nedostavila. Našel tam však předsedu aeroklubu 
a nabídl mu svou pomoc. 

V novém roce se marně snažil najít funkcioná-
ře aeroklubu. Učil na průmyslové škole a po pora-
dě se studenty, kteří mu pomáhali při pátrání po 
funkcionářích, se po krátké době podařilo najít 
několik členů. Předsedou byl Ladislav Matějíček - 
letec západní armády, místopředsedou Josef Dit-
man - letec západní armády a jednatelem Milan 
Suchomel - radiomechanik.

Pomocí plakátů svolali na 23.1. 1946 ustavu-
jící schůzi aeroklubu do průmyslové školy. Na 
schůzi se z bývalých funkcionářů dostavil jen 

Milan Suchomel. Zde oznámil, že se pan Matě-
jíček vzdává funkce, pan Ditman byl služebně 
přeložen ze Šumperka. Na ustavující schůzi byl 
zvolen přípravný výbor v tomto složení: předse-
da - Ing. Vladislav Vít - ředitel průmyslové školy, 
místopředseda - Ing. Jaroslav Jesenský - profesor, 
jednatel - Jaroslav Nepejchal - učitel, poklad-
ník - Josef Vymazal - učitel, členové: František 
Novák - dílenský učitel, Zdeněk Zbořil - student,  

Milan Suchomel - radiomechanik, Eman Zlámal 
- malíř.

Jaroslav Nepejchal za pomoci studentů zjis-
til, že v Šumperku existoval německý aeroklub, 
který měl dobře vybavené plachtařské dílny. 
Měl i německý seznam vybavení, které převzala 
autospráva ČSD. Dvakrát psal písemnou žádost 
na MSK (místní správní komise), avšak vše bylo 
marné. Nikdo mu nevěřil, že stroje chce pro aero-
klub a ne pro sebe.

Další modelářské dílny po německé mládeži 
převzal SČM. Bylo tam více drobného materiálu 
a nářadí - stoly, židle a hlavně psací a rozmnožo-
vací stroj. Aeroklub tehdy nezískal nic z toho, co 
by mu podle dekretu prezidenta náleželo. Proslý-
chalo se také, že u Sobotína měli Němci několik 
větroňů, ale i v tomto případě jakékoliv pátrání 
nebylo úspěšné a nikdo nic nevěděl.

I. valná hromada byla svolána přípravným 
výborem na 26.4. 1946. Na druhé výborové 
schůzi 20. května, která byla v úřadovně sociál-
ní pojišťovny, hovořil JUDr. Calaš hlavně o nut-
nosti letiště pro znárodněný průmysl. František 
Novák byl pověřen, aby zorganizoval modelářství 
ve městě. K propagačním účelům byl v městské 
spořitelně instalován letecký motor.

První letecký den v českém Šumperku byl sta-
noven na 6. říjen a na 5. říjen byl oznámen sezna-
movací večírek v Národním domě. Velmi svízelné 
bylo jednání se Státním statkem v Rapotíně, na 
jehož pozemcích se měl letecký den konat. Prů-

Z HISTORIE AEROKLUBU ŠUMPERK

V rámci srpnového Velkého leteckého dne se před-
staví i letoun Piper Cub, který po válce sloužil spor-
tovnímu létání.  Foto: archiv

Do Šumperka přiletí v srpnu také akrobatický spe-
ciál LF - 107 Luňák, který se vyráběl v letech 1948 
- 1951.  Foto: archiv



myslová škola zhotovila letištní stříšky, 
Moravolen dodal plachty na přistá-

vací T a podobně se zajišťo-
v a l o mnoho dalších věcí. 
L e t e c k ý den byl připra-
ven v největším možném 
rozsahu.

Záštitu přijali velvy-
slanci Zorin (SSSR), 
Steinhardt (USA) 
a armádní generál 
Ludvík Svoboda. 

Letecký den však byl pro 
nepříznivé počasí přeložen na 12. říjen. Ani teh-
dy nebylo počasí ideální, ale návštěva byla dobrá. 
Programu se zúčastnilo 15 motorových letadel a 2 
větroně. Velmi pěknou akrobacii předvedl akro-
bat Kellner, účast odřekla tehdejší známá akro-
batka slečna Krajčová. Vojenský útvar odvolal 
kvůli nízkým mrakům přílet Spitfi rů.

Vznik šumperského letiště
PhMr. Jiří Fimbinger za účinné pomoci před-

sedy ONV Antonína Novotného, předsedy MNV 
Formánka a Ing. Jelínka z osídlovací komise stá-
le usilovali o zajištění pozemků pro stálé letiště. 
Nejdříve bylo jednáno o vyvlastnění pozemků, na 
nichž se konal letecký den. Pro velký odpor země-
dělců bylo jednání bezvýsledné. Lépe a úspěšněji 
se vyvíjelo jednání o pozemky u rafi nerie.

Ministerstvo dopravy přidělilo 17. října aero-
klubu první kluzák OK - 3580. Vzhledem k tomu, 
že se nikdo nepostaral o jeho převzetí, byl dán do 
Zemské plachtařské školy v Medlánkách. Po orga-
nizační stránce to v aeroklubu skřípalo. Nebyly 
placeny příspěvky a nebyl přehled o členech.

II. Valná hromada
12. února 1947 byla svolána do průmyslové 

školy za účasti 51 členů klubu a předsednic-
tví JUDr. Calaše. Zhodnotila se situace v klubu 
a PhMr. Jiří Fimbinger podal zprávu o výsledku 
jednání výkupu pozemků pro letiště. Pozemky 
se nakonec podařilo získat u rafi nerie. Dále bylo 
rozhodnuto, že město tyto pozemky vykoupí 
a uživatelem bude aeroklub. V té době bylo zaevi-
dováno 192 členů. Bylo zajímavé, jakou strukturu 
tehdy aeroklub tvořil: 42% studenti průmyslové 

školy, 11% studenti podnikové školy Moravolen, 
11% ostatní studenti, 5% úřední- ci, 3% s aka-
demickým titulem, 2% učite- lé a 26% 
ostatní.

9.5. 1947 na výborové s c h ů z i 
PhMr. Jiří Fim- b i n g e r 
podal zprávu o jed- n á n í 

v komisi 
Ministerstva dopravy, 

která po jeho 
osobní náv- štěvě 
v Praze přijela do Šum-
perka a předběžně schválila letiště 
s návrhem jeho úpravy. 

26.5. téhož roku se konaly lety pro veřejnost na 
pozemcích za rafi nerií, tehdy ještě zapůjčených. 
I letadlo bylo půjčeno od hanáckého aeroklubu 
Olomouc. Od 20.7. 1947 byl Aeroklub Šumperk 
řádně zaevidován na Zemském národním výboru 
pod č. 38561/47.

Vývoj od roku 1948
Na výborové schůzi 13. května 1948 bylo kon-

statováno, že na letišti již stojí dva dřevěné bará-
ky, a tím je dán základ k praktickému výcviku. 
Na stavbě baráku se podíleli osvědčení studenti 
průmyslové školy a navíc jeden ze studentů daro-
val aeroklubu motor pro stavbu navijáku. Celý 
rok se jednalo o stavbě hangáru. 15. října komise 
MD schválila letiště, a tím byl Severomoravskému 
aeroklubu Šumperk ofi ciálně povolen provoz na 
letišti.

29. ledna 1949 oznámil na výborové schůzi 
předseda Karel Šedivý, že eternitové závody při-
slíbily eternit na střechu a boční stěny hangárů. 
V březnu se upravily základy hangáru a v dubnu 
začala jeho stavba. Vzájemné vztahy členů a stálé 
změny ve výboru se zřejmě vyhrotily natolik, že 
došlo k další změně ve výboru. Jaroslav Nepej-
chal ukončil funkci jednatele v Severomoravském 
aeroklubu v Šumperku. Oldřich Pokorný - nový 
jednatel, převzal řízení stavby na letišti. Současně 
s hangárem se stavěla i příjezdová cesta k letišti. 
Stavba, to bylo velké množství brigádnické práce 
nejen členů, kteří začali létat. Částečně se využí-
vali i vězňové ze šumperské věznice. Při stavbě 
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Uhangáru a příjezdové cesty bylo odpracováno více 
než šest tisíc brigádnických hodin.

Prvními členy, kteří svou usilovnou prací vysta-
věli základy budoucího aeroklubu, byli Oldřich 
Pokorný, Zdeněk Pokorný, Miroslav Pokorný, 
Bořivoj  Soural, Vratislav Tureček, Milan Nedvěd, 
Rostislav Diviš, Rostislav Poisl, Karel Plíhal, Jan 
Jílek, Rudolf John a mnoho dalších, kteří ani létat 
nezačali.

Od založení Severomoravského aeroklubu 
Šumperk (SAŠ) až do roku 1950 to byla nelehká 
doba. V Šumperku nebyla žádná tradice letecké 
činnosti, členové neměli žádné zkušenosti. 

Dokončením stavby hangáru byl dán základ 
aeroklubu. Všichni členové věděli, že touto stav-
bou práce nekončí, ale že je to jen první krok 
k budování letiště. S přidělováním další letecké 
techniky se plánovala stavba druhého hangáru. 
Velký, nebo jak se říkalo „hlavní“ hangár, se začal 
stavět v roce 1951. Na stavbě tohoto hangáru se 
podíleli hlavně vězňové ze šumperské věznice, ale 
i zde odpracovali členové aeroklubu mnoho bri-
gádnických hodin při dokončení.

11. února se konala ustavující konference další 
organizace - DOSLET (Dobrovolný svaz lidové-
ho letectví). Tato organizace, do níž přešly i aero-
kluby, byla budována podle vzoru sovětské orga-
nizace DOSAF.

2. listopadu schvaluje Národní shromáždění 
zákon o vzniku Svazu pro spolupráci s armádou 
- SVAZARM. Do této organizace vstupuje jako 
kolektivní člen i DOSLET. Letecké sporty se staly 

součástí této branné organizace. SVAZARM byl 
jakousi tečkou za organizačními změnami, které 
všude probíhaly.

Pokračovala také další výstavba na letišti. 
Původní dřevěná vrátnice, nebo jak se říkalo „klu-
bovna“, byla zbourána. Na jejím místě se postavila 
první zděná budova nové vrátnice a současně se 
k zadní stěně velkého hangáru začaly stavět garáže 
a místnost pro mechanika. Při tomto stavebním 
elánu se vybudoval i podzemní sklad pro uložení 
benzínu a dalších pohonných hmot. Hlavní podíl 
na této výstavbě měl Vladimír Soural, který byl 
prvním náčelníkem na šumperském letišti.

V roce 1960 začala další etapa výstavby letiště. 
V létě byla zahájena stavba nového plachtařské-
ho hangáru. Součástí byla i požární nádrž včet-
ně přívodu vody na letiště. Při stavbě hangáru se 
vybudoval i septik a podzemní benzinová nádrž. 
Koncem listopadu byla hrubá stavba dokončena 
a v dalším roce skončily všechny stavební práce.

V návaznosti na státoprávní uspořádání krajů 
přešel v roce 1963 aeroklub Šumperk pod Seve-
romoravský krajský aeroklub Ostrava. Byla to 
podstatná změna hlavně při fi nancování provozu. 
Byl snížen příspěvek na leteckou a parašutistic-
kou činnost. Aerokluby si musely část provoz-
ních nákladů platit. Došlo ke snížení počtu osob 
a v rámci úsporných opatření byla zrušena něk-
terá letiště (Frýdek - Místek). Dotace se poskyto-
valy jen na technická zabezpečení. V rámci změn 
ve fi nancování byla zrušena i funkce placeného 
náčelníka. Na základě rozhodnutí ÚV Svazarmu 

 Snímky zachycují proměnu šumperského letiště během šesti desítek let.  Foto: archiv
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došlo ke značné redukci šumperského letiště, 
z původních 63 ha zhruba na polovinu. Odejmutá 
plocha byla předána k intenzivnímu zemědělské-
mu využití.

Zhoršující se stav prvního dřevěného hangáru 
vedl radu aeroklubu v roce 1968 k rozhodnu-
tí o jeho zbourání. V RD Jeseník byla koupena 
ocelová konstrukce haly, která se postavila mís-
to nevyhovujícího malého hangáru. Ocelová 
konstrukce se postupně vyzdívala a vznikl nový 
hangár pro motorová letadla. V roce 1969 přestal 
vyhovovat velký dřevěný hangár, byl již značně 
zchátralý. Bylo rozhodnuto o demolici starého 
a stavbě dalšího nového hangáru.

V roce 1974 získal aeroklub fi nanční prostřed-
ky v rámci výstavby akce „Z“. Hlavním důvodem 
výstavby na letišti byl nedostatek vhodných pro-
storů pro činnost. Přípravné práce na stavbu sušící 
věže, balírny padáků a kotelny začaly již začátkem 
roku. Po vyřízení všech formalit se začalo stavět. 
Rozsáhlá stavba, na které se podíleli všichni čle-
nové aeroklubu, byla dokončena v roce 1975.

V roce 1983 RD Jeseník, závod Okal Rýmařov, 
potřeboval uvolnit prostor pro další výstavbu. Po 
úspěšném jednání získal aeroklub stavbu Okal 
bezplatně s podmínkou, že členové aeroklubu 
stavbu demontují a odvezou. Na podzim roku 
1984 byl Okal dokončen.

Po terénních úpravách v roce 1987 byla zpro-
vozněna SLI vzletová a přistávací dráha ve smě-
ru 240o - 060o. Od té doby má letiště Šumperk 

k použití dvě vzletové  a přistávací dráhy. Veškeré 
terénní úpravy a náležitosti ke schválení zajistil 
Zdeněk Zerzáň. Jeho zásluhou bylo v roce 1986 
provedeno vyasfaltování příjezdových cest, par-
koviště, prostorů před hangárem pro motorová 
letadla a hangárem pro větroně. Podstatně se 
zlepšil vzhled celého letiště.

Na základě usnesení mimořádných sjezdů Sva-
zarmu v roce 1990 bylo rozhodnuto, že právním 
nástupcem bývalého Svazarmu je Sdružení tech-
nických sportů a činností. Hmotný majetek, který 
byl ve společném vlastnictví, byl předán organi-
začním článkům a Svazu Sdružení. V rámci při-
jatých opatření byla ukončena činnost bývalých 
Krajských výborů Svazarmu a bývalých okresních, 
obvodních a krajských aeroklubů k 30.11. 1990. 
Majetek Svazarmu byl protokolárně delimitován 
na základní organizaci Aeroklub letiště Šumperk 
dne 30.6. 1991.

15.10. 1992 byl Aeroklub Šumperk zaregis-
trován jako občanské sdružení na MV v Praze 
- jako samostatný právní subjekt. Sportovní letiš-
tě dostalo na žádost Aeroklubu od MD, odboru 
civilního letectví, statut veřejného vnitrostátního 
letiště. Proto bylo nutné vybudovat na letišti sta-
noviště pro dispečera AFIS. V roce 1994 se posta-
vila věž pro dispečerskou službu a o dva roky poz-
ději byla dokončena stavba garáží pro transportní 
vozy větroňů.

 Vybráno z publikace 50 let Aeroklubu Šumperk 
 - Josef Paszyna, 1996

4. srpna v areálu v Bohutíně
Turbo + Argema

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 30. července v Rytířském sále a předsálí muzea
Jan Vičar - Grafi cké obrazy
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR 

a Nadace Český fond umění.

Od 2. srpna do 3. září v Rytířském sále a předsálí 
muzea
Jana Budíková - Ohlédání
Vernisáž výstavy Galerie J. Jílka (po dobu staveb-
ních úprav pro veřejnost uzavřena) proběhne ve 
středu 2. srpna v 18 hodin. 

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 
787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, předprodej vstu-
penek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), dksumperk@
dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz
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VZDĚLÁVACÍ SEZONA V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK 2006/2007

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
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7 � 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 kvalifi kovanými 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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Za čtyřletou existenci Divadelního studia mla-
dých, které vzniklo odštěpením od Divadelního 
studia Šumperk, mají mladí divadelní nadšenci za 
sebou čtyři inscenace. Poprvé jsme je mohli vidět 
na prknech, která znamenají svět, v květnu 2003 
s jejich debutem, hrou Hrobka s vyhlídkou. Pre-
miéra se tehdy uskutečnila v bývalých unikátních 
divadelních prostorách D 123 v Domě kultury 
Šumperk, v dnešní diskotéce D 123.

V letošní sezoně nastudovala pouze pánská část 
souboru Divadelního studia mladých hru fran-
couzské autorky Yasminy Rezy Obraz. V jediných 
třech rolích se představili Alexandr Stankuš jako 
Marek, Aleš Kauer jako Boris a Jiří Tyšlic jako 
Ivan. Tato inscenace sklidila neobyčejný úspěch 
nejen u nás v Šumperku, ale také na celostátní 
přehlídce ochotnických souborů Divadelní Tře-
bíč. Za Obraz obdrželi čestná uznání za mužské 
herecké výkony a také Cenu za inscenaci, čímž 
postoupili na celostátní nesoutěžní přehlídku do 
Hronova.

„Hronov, to je takový Olymp pro všechny 
ochotníky,“ říká režisér inscenace a herec šumper-
ského divadla Zdeněk Stejskal. „Původně jsem na 
žádnou soutěž jet nechtěl, ale kluci mě přemluvili, 
že prý by to byla škoda. Nakonec jsme jeli na kraj-
skou přehlídku do České Třebové. A tam jsme, 

k našemu velikému překvapení, sklidili úspěch,“ 
dodává. Hra byla označena za nadstandardní 
inscenaci a všichni tři protagonisté obdrželi ceny 
za herecký výkon. Pokud by mohla porota udělo-
vat ceny profesionálům, získal by ji i režisér insce-
nace.

„Nejsem sice vystudovaný režisér, ale v diva-
dle se motám a divadlo mě živí, což už není čisté 
ochotničení, jak stanovují pravidla těchto pře-
hlídek,“ uvádí Stejskal. „Chvílemi nás až příliš 
chválili. Vytkli nám samozřejmě pár věcí, ale na 
naši obhajobu musím říci, že většina výtek byla 
kvůli problémům s menším neklubovým prosto-
rem, než na jaký jsme zvyklí na Hrádku,“ podo-
týká. Přesto porota navrhla postup na Divadelní 
Třebíč, kam se také Divadelní studio mladých 
dostalo. „O Třebíči jsme si všichni mysleli, že je 
to náš největší úspěch, jakého jsme mohli docí-
lit, o Hronovu jsme vůbec neuvažovali,“ přiznává 
režisér. Vděčné divadelní publikum v Třebíči při-
jalo Divadelní studio velmi dobře. Chvílemi je prý 
velmi překvapovali kladné reakce diváků, které 
vůbec nečekali. A ani porota, v čele s profesorem 
Císařem a hodnotitelem režisérem Schejbalem 
z Divadla ABC, nešetřila slovy chvály. 

Na Hronov postoupili šumperští mladí diva-
delníci z dvanácti účinkujících souborů. „Hronov 

OBRAZ DIVADELNÍHO STUDIA MLADÝCH 
ZABODOVAL V TŘEBÍČI A JEDE DO HRONOVA

Inscenace Obraz, kterou v uplynulé sezoně nastudovalo šumperské Divadelní studio mladých, sklidila 
na celostátní přehlídce ochotnických souborů Divadelní Třebíč velký úspěch. V jediných třech rolích se 
představili Jiří Tyšlic jako Ivan, Alexandr Stankuš jako Marek a Aleš Kauer jako Boris (v pořadí zleva). 
Za Obraz obdrželi čestná uznání za mužské herecké výkony a také Cenu za inscenaci, čímž postoupili na 
celostátní nesoutěžní přehlídku do Hronova, jež proběhne letos v srpnu. Foto: Zdeněk Stejskal
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O bude hodně zajímavý,“ míní Stejskal. „Jirka bude 
v té době pryč, takže budu muset roli Ivana hrát 
já. Navíc nám bude chybět zvukař a já nebudu 
moci sedět u světel. Ale věřím, že se to nějak pod-
dá. Přece jen Hronov je Hronov,“ dodává Stejskal. 

Hronovská přehlídka přitom proběhne druhý 
srpnový týden, do té doby tak mají mladí šum-
perští ochotníci dost času vše vyřešit. Popřejme 
tedy Divadelnímu studiu mladých na Hronově 
nemenší úspěch a ZLOMTE VAZ! Krištof Bohdan

VILA DORIS

Pondělí 21. - čtvrtek 24. srpna 
vždy od 9 do 17 hodin ve Vile Doris

Kurz tvořivého kreslení 
pravou mozkovou hemisférou

Informace Zuzana Vavrušová, 
tel.č. 731 610 039. Cena 2500 Kč

Martin Janouš: Krakonoš a duch  Premiéra 5. září 2006  
Jerry Herman - Michael Stewart: Hello, Dolly  Premiéra 9. září 2006  
Karel Hoffmann: O kočičím zpívání  Premiéra 16. září 2006  
Friedrich Schiller: Marie Stuartovna  Premiéra 11. listopadu 2006  
Alejandro Casona: Jitřní paní  Premiéra 13. ledna 2007  
Vladislav Kučík: Krásný, krásný život  Premiéra 20. ledna 2007  
Claudie André Puget: Šťastné dny  Premiéra 10. března 2007  

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. 

PEKAŘOVSKÁ POUŤ 2006
v sobotu 12.8. 2006 od 10 do 18 hod. pořádá 
Obnova kulturního dědictví údolí Desné o.s.

Součástí akce je slavnostní Mše svatá, divadel-
ní představení pro děti a dospělé, vystoupení 
folklorního souboru Markovice Postřelmov 

a Senioři Šumperk, setkání fl ašinetářů, dětská 
pouť, ukázka lidových řemesel…

Více informací na www.vresovka.cz

DIVADELNÍ SEZONA 2006/2007

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

Pátek 11. srpna od 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete poba-
vit se svými přáteli a poslechnout si známé pís-
ničky, které zahraje skupina Staří kamarádi.   
 Vstupné 25 Kč

Pátek 25. srpna 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. Aktuál-
ní program a případné změny naleznete na strán-
kách Informačního střediska pro seniory www.
pontis.cz/iss

V měsíci srpnu probíhá prodejní výstava obra-
zů Jana Jančíka.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
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MVLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
Puška a terč
Výstava o historii střeleckých spolků šumperské-
ho regionu potrvá do 31. srpna.

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

Rytířský sál
Jan Vičar - Grafi cké obrazy
Výstava Galerie J. Jílka potrvá do 30. července.

Jana Budíková - Ohlédání
Vernisáž výstavy Galerie J. Jílka (po dobu stavebních 
úprav pro veřejnost uzavřena) proběhne ve středu 
2. srpna v 18 hodin. Výstava potrvá do 3. září.

Stálá expozice VM
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně. Vlastivědné muzeum 
v Šumperku připravilo v expozici pro své náv-
štěvníky několik novinek, které pocházejí z naše-
ho regionu. První z nich je Plastika světice z kaple 
sv. Rodiny ve Vernířovicích z počátku 16. století, 
druhým je obraz Maří Magdalény, zapůjčený 
z kostela sv. Michala v Maršíkově, a do třetice je 
to olejomalba Panny Marie Ochránkyně z roku 
1795 od Josefa Keyla.

Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, 
e-mail: vmsumperk@seznam.cz, http://vmsumperk.
sweb.cz. Otevřeno celoročně: út - pá 9 - 12 hod., 
12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod.

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

Koncerty a akce: v prostorách mezi kostelem 
a Geschaderovým domem: 28. července od 20 
hodin -  Music Machine - Vladimír Mišík Etc… 
20. srpna se v kostele uskuteční mše svatá.

Klášterní kostel je otevřen sezonně do 30. září, 
v zimním období jen při zvláštních příležitos-
tech. Klášterní kostel je ve správě Vlastivědného 
muzea v Šumperku od r. 2005.

Otevírací doba: Pondělí zavřeno, 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 obyče-
je s těmito mezníky spjaté, potrvá do 12. září.

Informace: tel. 583 413 646, e-mail: muzeum.
zabreh@seznam.cz, http://vmsumperk.sweb.cz, 
celoročně út - so 9 - 12 hod., 13 - 16 hod., ne - po 
muzeum zavřeno. 

Mohelnice
Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Expozice získala první místo v národní soutěži 
Gloria musaealis o nejzajímavější a nejatrak-
tivnější expozici. Soutěže se zúčastnilo celkem        
27 projektů z celé České republiky. 

Stanislav Lolek 
Rodný kraj a Liška Bystrouška
Výstava potrvá do 30. září. K výstavě byl vydán 
katalog a turistický průvodce po stopách Lišky 
Bystroušky rodným krajem jejího tvůrce malíře 
Stanislava Lolka.

Informace: tel.: 583 430 693, http://vmsumperk.
sweb.cz, e-mail: muzeum.mohelnice@seznam.cz, 
celoročně: po - pá  8 - 12 hod., 13 - 16 hod. (1.5. 
- 30.9.), včetně soboty 9 - 12 hod.
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Loštice
VII. ročník výstavy keramického kroužku při 
Základní škole v Lošticích.
Výstava potrvá do 31. srpna.

Stálá expozice Adolfa Kašpara
Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik.
lostice@seznam.cz, http://vmsuperk.sweb.cz
Duben - říjen: Po zavřeno, út - so 8.30 - 12 hod., 
12.30 - 15.30 hod.

Úsov 
Lidové masky ze současného Mexika
Výstava zapůjčena 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
Od konce 19. století je zámek Úsov znám jako 
muzeum, které vzniklo jako soukromé zařízení 

Jana II. z Lichtenštejna.
Muzeum nabízí unikátní původní expozici lovec-
kých trofejí pocházejících z panství Lichtenštejnů 
a z jejich loveckých výprav, především do Afriky.
Muzeum je ojedinělým historickým muzeem 
toho druhu v celé střední Evropě, které skýtá 
pozoruhodné poučení o naší i exotické fauně.
 
Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše
Lubomír Bartoš obdržel letos prestižní cenu za 
celoživotní umělecký přínos městu Šumperku. 
Jeho padesátiletá tvorba dosáhla dnes již rene-
sančního rozměru. Dominantu  tvorby tvoří 
jesenická příroda a příběhy lidí, kteří zde žijí. 
V úsovské galerii jsou zastoupeny neméně zná-
má umělcova zátiší, portréty a tvorba grafi cká. 
V dílech klopinského rodáka se výrazně projevu-
je jeho regionálnost. Právě ta je největším příno-
sem evropskému výtvarnému umění.
Olejomalby i grafi ku lze v Galerii zakoupit.
Informace: tel.: 583 435 111,www.usov-muzeum.
cz, květen -srpen út - ne 8 - 11 hod., 13 - 16 hod., 
září út - ne 9 - 11 hod., 13 - 15 hod., říjen so, ne 9 
- 11 hod., 13 - 15 hod. Nádvoří zámku bude z tech-
nických důvodů během turistické sezony uzavřeno. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku se těší na Vaši návštěvu.

Nový 91. svazek sborníku nabízí na osma-
osmdesáti stranách celkem sedmnáct příspěvků 
reprezentujících výsledky vědecké práce muzej-
ních pracovníků i externích dopisovatelů z růz-
ných vědních oborů.

Sborník vyšel v době příprav  jubilejního         
92. svazku, který  redakce chystá na příští rok. 
Čtenář by právem  v roce 2007 očekával 100. 
svazek, sborník vycházel dvakrát ročně od roku 
1957, zde se sluší vysvětlit, že v prvních letech 
své existence byl vydáván pouze jedenkrát v roce. 
S nadcházejícím připravovaným jubileem v úvo-
du „50 let Severní Moravy“ seznamuje Miluše 
Berková, redaktorka sborníku. 

První dva příspěvky jsou nejrozsáhlejší a také 
nejzávažnější. První, pocházející z pera  etnograf-
ky muzea Márie Kudelové, vychází z její pětileté 

vědecko-výzkumné činnosti mapující masopust-
ní a velikonoční zvyky v našem regionu. Nazvala 
jej Masopust a Velikonoce na Šumpersku, Zábřežs-
ku a Mohelnicku. Autorka sesbírala a utřídila 
bohatý folklorní materiál a spolu s vlastní foto-
dokumentací, doplněnou o snímky historické, 
a lidovými pranostikami z rukopisné práce Josefa 
Klimeše tak vytváří ucelený a osobitý pohled na 
danou oblast.

Druhý příspěvek, jehož autorem je Zdeněk 
Filip, literární historik a dlouholetý spolupracov-
ník redakce vytvářející po desetiletí profi l sborní-
ku, nazval Cesty hrdinů V. Článek uzavírá seriál 
o osudech dvaceti tří  severomoravských účast-
níků československého zahraničního odboje za 
druhé světové války (sv. 60, 69, 76 a 87). Tento 
poslední příspěvek připomíná jména dalších šes-
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ti statečných hrdinů: nadporučíka Josefa Chura-
vého, rotného Josefa Jílka, nadporučíka Milana 
Křížka, plukovníka Jindřicha Horského, podplu-
kovníka Karla Stryka a podplukovníka Arnošta 
Václavka. Oba příspěvky jsou přehledně tema-
ticky i grafi cky rozčleněny a umožňují čtenáři 
snadnou orientaci v textu.

Následujících sedm zajímavostí nabízí pes-
tré vlastivědné čtení zábavnějšího charakteru. 
Zájemce o historii hradů potěší příspěvek Vladi-
míra Goše (archeologa VM v Šumperku) Kamna 
na Novém Hradě u Hanušovic. Jejich kresebnou 
rekonstrukci lze najít ve stálé expozici Vlastivěd-
ného muzea v Šumperku. Kde je ve Vikýřovicích 
Lízin hrad a co v současné době nabízí, se dozvíte 
v příspěvku Mileny Filipové (historičky umění 
VM v Šumperku) a Zdeňky Riedlové (starost-
ky obce Vikýřovice). Ludvíku Kopkovi z Loštic 
a oboru uměleckého řemesla - intarzii - je věno-
ván další příspěvek Pavlíny Janíčkové (historičky 
VM v Šumperku)  Ludvík Kopka - mistr intarzie. 

O mapových dílech dokumentujících vývoj his-
torie krajiny pojednává v příspěvku Historická 
mapová díla - pramen ke studiu vývoje krajiny 
František John (absolvent Přírodovědecké fakul-
ty Univerzity Palackého v Olomouci). Zdeněk 
Gába (geolog VM v Šumperku) zabývající se 
mimo jiné problematikou života v Sudetech 
v příbězích obyčejných lidí, ať Němců či Čechů 
(např. Osudy Němky z Vízmberku ve 20. století 
v SM sv. 90), pokračuje v této řadě, vycházejíc 
z podkladů Antonína Chovance, druhým příbě-
hem Český strojvůdce v Sudetech za druhé světové 
války. Dva přírodovědné příspěvky pak Zajíma-
vosti uzavírají:  Výskyt mihulí na Šumpersku od 
Ivana Tuši (zoologa VM v Šumperku) a Vzácné 
nálezy žraločích zubů z Kolnovic od Zdeňka Gáby.

V recenzích jsme věnovali pozornost dvěma 
publikacím. M. Melzer hodnotí práci K. Altmana 
Podíl národopisu na rozvoji České národní společ-
nosti na Moravě a Z. Gába přibližuje  publikaci 
Kulturně historická encyklopedie Slezska a seve-

Z nové stále expozice Z dějin Mohelnicka - vnitřní strana obálky.  Foto: J. Mašek, 2005
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půlkulaté životní jubileum  Miloše Melzera, 
etnografa a bývalého ředitele VM v Šumperku, 
vzpomínáme Josefa Bartoše, historika a dlou-
hodobého obětavého člena redakční rady, který 
nás opustil v listopadu loňského roku, oslavuje-
me prvenství VM v Šumperku v národní soutěži 
Glogia musaealis v kategorii nejlepší expozice 
roku 2005 a připomínáme čtyřicet let existence 
Výstavní síně VM v Šumperku. Závěrečná zprá-
va Marie Gronychové, ředitelky muzea, hodnotí 
hektický muzejní rok 2005 VM v Šumperku, a to 
jak v oblasti organizační, tak prezentační a sta-
vebně rekonstrukční.

Texty sborníku oživují reprodukce černobílých 
fotografi í, jejichž autory jsou J. Mašek, M. Ku-
delová, Z. Gába ml., A. Chovanec a Z. Riedlová. 
Opět se potvrdilo, jak dobrý byl nápad využít 
všech ploch barevné obálky. Přední strana obál-
ky upoutá kresbou budovy Pavlínina dvora od 
neznámého autora z přelomu 19. a 20. století. 
Vnitřní strana obálky nabízí pohled do nové 

stálé expozice Z dějin Mohelnicka, snímek kap-
le  sv. Jana Nepomuckého na záložce připomíná 
první rok kostela Zvěstování Panny Marie v Šum-
perku ve správě muzea, na zadní straně obálky 
najdeme mapu z urbáře velkolosinského panství                  
z 1. poloviny 18. století. Autorem precizního gra-
fi ckého provedení časopisu je Michael Bortl z fi r-
my SCARON v Šumperku, výrobcem tiskárna 
TRIFOX v Šumperku. Pro tisk jazykově upravila 
a redakčně připravila M. Berková.

Sborník lze zakoupit v Regionálním a měst-
ském informačním centru a foyer muzea za 30 Kč 
a dále v knihkupectví Duha na Opavské ulici, 
stejně jako na všech detašovaných pracovištích 
muzea. Lze ho objednat na adrese VM v Šum-
perku, Hlavní třída 22 nebo celoročně předplatit 
na  adrese knihovnasumperk.ovm@seznam.cz. 
Další zprávy a informace o Severní Moravě, Vlas-
tivědné zajímavosti a medailony významných 
osobností regionu najdete na webu http://vm-
sumperk.sweb.cz. -mb-

Mapa z urbáře velkolosinského panství z 1. pol.   
18. století, ZA v Opavě, pobočka Olomouc - na 
zadní straně obálky.

Pavlínin dvůr, kresba neznámého mistra z přelo-
mu 19. a 20. století - přední strana obálky.
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LETNÍ HOKEJOVÁ EXHIBICE POMŮŽE DĚTEM

Léto v Šumperku je již druhým rokem doslova 
nabité kulturou. Hudební produkce Music Machi-
ne totiž připravila hned čtyři open air koncerty 
u klášterního kostela a na hřišti Střední zdravotnic-
ké školy. Zatímco valašská kapela Docuku s Lucií 
Redlovou představila svůj nový repertoár z čerstvé-
ho alba již v pátek 14. července, na další tři koncerty 
se veřejnost teprve může těšit. První z nich přitom 
proběhne v pátek 28. července, kdy do Šumperka 
zavítá Vladimír Mišík a kapela Etc… 

„Stejně jako v případě Docuku jde o výjimečný 
koncert, neboť Vladimír Mišík si v poslední době 
své koncertní štace důkladně vybírá a koncerty 
zrovna nesype z rukávu,“ říká produkční klubu 
Music Machine Hana Písková a dodává, že koncert 
se uskuteční tento pátek od osmé hodiny večerní 

v prostoru mezi Geschaderovým domem a klášter-
ním kostelem. Srpen pak podle ní přinese hned dva 
koncerty, které Šumperk dosud nezažil. Hřiště míst-
ní Střední zdravotnické školy, jež se nachází v cent-
ru města jen několik metrů od klášterního kostela, 
bude v pátek 11. srpna hostit večer s bubenickým 
komandem Jumping Drums. „Půjde o největší 
koncert v historii této kapely, jež představí úplně 
nový repertoár. Navíc nás čeká premiéra na mís-
tě, kde se dosud žádný koncert nekonal a za účasti 
technického profi  týmu Radka Jandíka,“ prozra-
zuje Písková. Vyvrcholením cyklu Summer Time 
pak bude v pátek 24. srpna koncert skupiny Sup-
port Lesbiens, která se v Šumperku objeví poprvé 
a nabídne technicky dokonalý koncert nabitý hity, 
jež zná v České republice snad úplně každý.  -zk-

Dlouholetí domácí hokejoví matadoři a hvězdy 
kanadsko-americké NHL vyjedou začátkem srpna 
na led šumperského zimního stadionu. V letním 
benefi čním utkání změří speciálně sestavený tým 
Dětského klíče své síly se současnými druholigo-
vými šumperskými Draky. Výtěžek z neobvyklé 
akce přitom pomůže handicapovaným dětem.

„Spojení hokeje s benefi ční akcí v Šumper-
ku ještě nebylo. A protože znám nejen předsed-
kyni obecně prospěšné společnosti Dětský klíč 
Věru Nedomovou, ale zejména řadu hráčů, kte-
ří jsou pro veřejnost „zajímaví“, napadlo mě, že 
bych tímto způsobem mohl pomoci dobré věci,“ 
říká někdejší kapitán šumperského týmu Dušan 
Bařica, v jehož hlavě se nápad s neobvyklou letní 
exhibicí zrodil. Výraznou oporou mu přitom byl 
Petr Čajánek, který sehrál roli „spojky“ s hokejis-
ty hrajícími v kanadsko-americké NHL. „Kromě 
Petra se v našem týmu objeví Jakub Kindl, který 
letos podepsal smlouvu s Detroitem, a oslovil jsem 
i další hráče. Ti slíbili, že pokud to bude alespoň 
trochu možné, určitě přijedou,“ prozrazuje Bařica, 
jenž osobně pozval do Šumperka hokejisty, kte-
ří v minulosti žlutomodrý dres domácích Draků 
oblékali. „Kluci i po letech na časy strávené v Šum-
perku rádi vzpomínají, takže se nenašel nikdo, kdo 
by mě odmítl. Roli sehrálo i to, že jde o charitativní 

akci. Chtěl bych všem za jejich vstřícnost poděko-
vat, stejně jako sponzorům, bez nichž by plánované 
utkání jen těžko proběhlo,“ zdůrazňuje organizátor 
letní hokejové exhibice, který nevylučuje možnost 
obdobnou akci v budoucnu zopakovat.

V barvách týmu Dětského klíče se tak na šum-
perském ledě v sobotu 5. srpna úderem páté 
odpolední utkají s domácími Draky kromě Duša-
na Bařici Pavel Nešťák, Martin Jenáček, Pavel Kor-
munda, Radek Kučera, Petr Boháč, Jakub Šesták, 
Pavel Urban a Tomáš Pospíšil, velkou posilou ze 
zámořské NHL budou Petr Čajánek a Jakub Kindl. 
Diváci možná uvidí i šumperského rodáka Jiřího 
Dopitu a další kanadsko-americké hráče. „Oslo-
vil jsem například Jardu Balaštíka, Martina Erata, 
Rostislava Kleslu, Lukáše Krajíčka, Karla Rachůn-
ka či Romana Hamrlíka. Zatím ale není jisté, kdo 
z nich skutečně přijede,“ říká Bařica. Součástí 
benefi ční exhibice bude podle něj i autogrami-
áda hráčů a také dražba dresů týmu Dětského 
klíče během utkání. „Chceme, aby se během akce 
lidé především bavili,“ podotýká Bařica. Výtěžek 
z letní hokejové exhibice totiž její organizátoři 
předají obecně prospěšné společnosti Dětský klíč, 
která jej použije na přípravu projektu přestavby 
objektu v Novém Malíně na chráněné bydlení pro 
postižené děti. -zk-

LÉTO SE V ŠUMPERKU NESE VE ZNAMENÍ SUMMER TIME
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Pátek 28. července ve 20 hodin na prostranství mezi klášterním kostelem a tzv. Geschaderovým domem
Vladimír Mišík & Etc…
Exkluzivní vystoupení legendy českého bigbítu.  Vstupné 160 Kč/210 Kč

Pátek 11. srpna ve 20 hodin na hřišti Střední zdravotnické školy
Jumping Drums
Neopakovatelný dvouhodinový set nejvyhledávanějšího bubenického komanda. 
 Vstupné 180 Kč/240 Kč

Čtvrtek 24. srpna ve 20 hodin na hřišti Střední zdravotnické školy
Support Lesbiens
Premiérový šumperský koncert úspěšných dobyvatelů českých hitparád.  Vstupné 280 Kč/340 Kč

Bližší informace: Hlavní třída 10, Šumperk,  e-mail:hana.piskova@musicmachine.cz, www. music-
machine.cz. Provozní doba restaurace - kavárny - klubu: pondělí - čtvrtek 11.30 - 23.30 hod., pá a so: 
11.30 - 02.00 hod., ne zavřeno, předprodej vstupenek: denně od 14 do 19 hod. na klubovém baru. 

Čtvrtek 27. července od 14 hodin   
Zábavné odpoledne pro důchodce  
Hraje Vašek a Petr.                       Vstupné 30 Kč 

Čtvrtek  10. srpna od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.                          Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 17. srpna od 14 hodin
Setkání členů městského svazu DIA

Hraje ing. Ladislav Kulil.               Vstupné 30 Kč         

Čtvrtek 24. srpna 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.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Kalanetika 2.10. - 4.6., Po 17.30 - 19.00 hod.  ........... kurzovné 704 Kč, senioři 472 Kč
Cvičme v rytmu 2.10. - 4.6., Po 19.15 - 20.15 hod.  .. kurzovné 544 Kč, senioři 365 Kč
Jóga pro seniory 3.10. - 12.12., Út 14.00 - 15.30 hod.  kurzovné 242 Kč, senioři 162 Kč
Jóga pro seniory 3.10. - 29.5., Út 15.30 - 17.00 hod.  kurzovné 682 Kč, senioři 457 Kč
Jóga I 3.10. - 29.5., Út 17.00 - 18.30 hod.  ................. kurzovné 682 Kč, senioři 457 Kč
Jóga II 3.10. - 29.5., Út 18.30 - 20.00 hod.  ................ kurzovné 682 Kč, senioři 457 Kč

Cvičení pro seniory 4.10. - 6.6., St 9.30 - 10.30 hod.  ........................ kurzovné 578 Kč, senioři 388 Kč
Jógové cvičení 4.10. - 6.6., St 17.00 - 18.30 hod.  ............................... kurzovné 748 Kč, senioři 501 Kč 
Sahadža jóga 4.10. - 6.6., St 19.00 - 21.00 hod. ..............  bližší informace J. Prudík, tel. 605 130 463  
Cvičení pro ženy 5.10. - 7.6., Čt 18.00 - 19.00 hod.  .......................... kurzovné 578 Kč, senioři 387 Kč
Hubneme do plavek 11.6. - 15.6., denně  ..........................................  .... kurzovné 75 Kč, senioři 50 Kč

KURZY VE STŘEDISKU SEVER V ROCE 2006/2007:
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AUTA (The Cars)  Hrajeme pro děti  
Čtvrtek 27., a pátek 28. července jen v 17.00 hodin, sobota 29. a neděle 30. v 15.00 a v 17.00 hodin, 
pondělí 31., úterý 1. srpna jen v 17.00 hodin, středa 2. srpna v 16.30, 18.30 a ve 20.30 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 fi lmový 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 záhad-
nou minulostí). Nový fi lm 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
USA 2006, 154 minuty, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Nová kapitola ságy o létajícím superhrdinovi, který se vrací do Metropolisu, aby zachránil svět před 
hrozící katastrofou. V hlavních rolích Brandon Routh, Kate Bosworthová a Kevin Spacey.  Vstupné 75 Kč

PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE    Premiéra v ČR!
Čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5., neděle 6., pondělí 7., úterý 8. a středa 9. srpna v 17.30 a ve 20.15 hodin
USA 2006, 151 minuta, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky

Pokračování velkolepé ságy Piráti z Karibiku s Johnnym Deppem, Orlandem Bloomem a Keirou Knight-
leyovou v hlavních rolích je nejočekávanějším fi lmovým hitem letošního léta. Kino Oko jej promítá začát-
kem srpna.
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O Kapitán Jack je zpět a je znovu lapen ve spletité síti záhrobních intrik… Pokračování velkolepé pirátské 
ságy opět s Johnnym Deppem, Orlandem Bloomem a Keirou Knightleyovou v hlavních rolích. Nej-
očekávanější fi lmový hit letošního léta. Komedie.  Vstupné 80 Kč                                                   

GARFIELD 2  Hrajeme pro děti  Premiéra v ČR!
Čtvrtek 10. a pátek 11. srpna jen v 17.00 hodin, sobota 12. a neděle 13. srpna v 15.30 a v 17.00 hodin, 
pondělí 14. a úterý 15. srpna v 17.00 a v 18.30 hodin, středa 16. srpna jen v 17.00 hodin
USA 2006, 80 minut, rodinná komedie v českém znění
Nová dobrodružství líného kocoura, který tentokrát se svým věrným parťákem psem Odie odjíždí 
do Evropy, aby překvapil svého páníčka Jona, který je právě s přítelkyní Liz v Londýně. Díky záměně 
kočičích identit si zde žije opravdu „královsky“… Akční komedie pro celou rodinu.  Vstupné 65 Kč 

ŠIFRA MISTRA LEONARDA
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12. a neděle 13. srpna jen v 18.30 hodin, pondělí 14. a úterý 15. srpna jen 
ve 20.00 hodin, středa 16. srpna jen v 18.30 hodin
USA 2006, 148 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Tom Hanks a Audrey Tatouová v hlavních rolích tajemného thrilleru natočeného podle románu Dana 
Browna.  Vstupné 75 Kč

SATAN PŘICHÁZÍ (The Omen)
Středa 10., pátek 11., sobota 12. a neděle 13. srpna jen ve 21.00 hodin
USA 2006, 110 minut, od 15 let, titulky
Příběh amerického diplomata, který s rostoucí hrůzou zjišťuje, že jeho synek není jako ostatní děti… 
Remake slavného, třicet let starého hororu.  Vstupné 70 Kč

TRÁVA       Artvečer
Středa 16. srpna jen ve 21.00 hodin
USA, Německo 2004, 109 minut, od 12 let, titulky
V roce 1936 vznikl osvětový fi lm o škodlivosti marihuany. Téměř o sedmdesát let později natočil Andy 
Fickman jeho parodii - a to jako muzikál…  Vstupné 65 Kč

OD 17. SRPNA DO 3. ZÁŘÍ 2006 BUDE KINO UZAVŘENO Z DŮVODU REKONSTRUKCE.

Připravujeme na září 2006: 4. - 6. 9. Rychle a zběsile 3 - Tokijská jízda, 7. - 17.9. Kráska v nesnázích 
(premiéra v ČR), Kouzelná chůva Nanny McPhee, Dům u jezera, Super náhradník, Krajina přílivu, 
Auta, Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého muže, Miami Vice, Tommyho peklo, Prachy dělaj člověka, 
Mravenčí polepšovna
Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšením 
obrazu. Předprodej vstupenek:  Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu 
před začátkem prvního představení - u pokladny v Kině Oko Šumperk. Program kina Oko též na www.
kinosumperk.cz. Sluchově postiženým zapůjčíme speciální sluchátka.

HRAD SOVINEC
Past na medvěda a Lesnické a sokolnické slavnosti
V sobotu 29. a v neděli 30. července vždy od 9 do 19 hodin
Informace: tel. 777 205 029, sovinec.purkrabi@volny.cz, www.sovinec.cz








