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autorka kresby na obálce (Jan Čičák, čestný občan
města Šumperka) - Kristýna Kvapilová

KE KRESBĚ NA OBÁLCE

Jan Čičák
Jan Čičák patří k osobnostem, o nichž jsem nejen
četl, ale také něco málo slyšel. Občas se o něm velmi
krásně zmiňoval pan Karel Čunderle, protože Jan
Čičák byl otcem jeho manželky Drahomíry. Přesto,
nebo spíše právě proto, v dnešním textu použiji takřka
doslovně medailonek, který o Janu Čičákovi napsal
docent Zdeněk Filip v knize „Šumperk x město a jeho
obyvatelé“, Šumperk 1996, s. 221 - 222.
Jan Čičák se narodil 19. října 1900 v Dolních Studénkách jako nejstarší syn v početné rodině železničního zřízence. Po absolvování vojenské prezenční služby
sám také jako jeho otec přijal práci u čs. státních drah.
Po několika letech se dostal do Šumperka, kde působil
naposledy jako vrchní oﬁciál.
Od mládí byl výborný a všestranně aktivní sportovec, později vynikající tělovýchovný pracovník, nadšený sokol. Stál u počátků sokolské jednoty v Šumperku,
řadu let byl náčelníkem Severomoravské župy sokolské,
obětavě pomáhal při stavbě šumperského Tyršova stadionu a jako cvičitel vychoval stovky zdatných sportovců. Byl rovněž nadšeným turistou, miloval jesenické
hory a mnohokrát - sám i se sokolskou mládeží - je
prochodil křížem krážem.
V říjnu 1938 po odstoupení čs. pohraničí Německu a okupaci Šumperka byl Jan Čičák, kterému zvůle
henleinovských šovinistů nedovolila setrvat v Šumperku, přeložen do Olomouce. Jako přesvědčený demokrat
a uvědomělý vlastenec se tu záhy zapojil do protifašistického odboje jako člen sokolské ilegální skupiny
Jindra.
Pokračování na str. 8

Před 140 lety
V září 1866 byla dokončena z nadace manželů Josefa a Anny Schubertových stavba kaple Svaté rodiny
Krista v Dolní Temenici.

Před 120 lety
1. září 1886 byl uzavřen starý hřbitov, který se od roku 1606 nacházel v dnešních Jiráskových sadech.
2. září se již konal první pohřeb na novém městském komunálním hřbitově u dnešní Zábřežské ulice.
Spousta Šumperáků tehdy nadávala, že je nový hřbitov daleko od města. Mnozí se nechali na protest
pohřbít na temenickém hřbitově.
4. září 1886 byla dokončena výstavba bývalých městských lázní na nároží ulic Lidické a 8. května.

Před 115 lety
1. září 1891 bylo šumperské nižší gymnázium přeměněno na vyšší.

Před 95 lety
9. září 1911 byla otevřena nová šumperská radnice. Stará radnice byla zbourána v roce 1910.

Před 70 lety
12. září 1936 se před evangelickým kostelem na dnešním nám. Svobody srazilo auto s motocyklem.
Při nehodě byly těžce zraněny čtyři osoby.

Před 60 lety
1. září se konala v Šumperku slavnost Svazu Národní revoluce. Při té příležitosti bylo ministrovi Msgr.
Fr. Hálovi předáno čestné občanství města Šumperka. Byla tím oceněna Hálova úloha v exilové vládě za
jeho „povzbudivá slova v londýnském rozhlase“. V oﬁciálním zápise se uvádí: „Slavnostní shromáždění
povstává a zasedací síní hřmí bouře potlesku“.
29. září 1946 byl slavnostně otevřen léčebný ústav Hany Benešové - tehdy teprve třetí podobný ústav
v republice.
30. září 1946 se projednávala změna názvu města Šumperka. Navržena byla řada nových jmen,
mj.: Šumná, Šumice, Šumen, Krasotín, Krasník, Krasice, Krasava, Krásno, Krasnov, Krasomilov,
Zábludov(sic!), Zdobnice, Líbeznice, Záborov, Hrdoňov, Chvalov, Milčín, Milčany, Zdravotín,
Radostov, Radostín, Jesenín, Jesenčany, Jesensko, Jesenín, Jesenné, Jesenec, Jesení, Děsava.
Rada města se sice usnesla doporučit plénu název Jesené, ale změnu názvu i návrhy z pozdějších let
(např. Svobodov, podle gen. L. Svobody, který s tím mimochodem nesouhlasil) nepovolil Zemský
národní výbor v Brně.

Před 55 lety
8. září 1951 zahájil činnost profesionální soubor Krajského oblastního divadla v Šumperku uvedením
Jiráskovy Vojnarky. První představení souboru se konalo 5. září ve Vrbně pod Pradědem.

Před 45 lety
1. září 1961 byla zřízena Lidová škola umění (dnešní Základní umělecká škola).

Před 10 lety
28. září 1996 se konalo slavnostní otevření nové rozhledny Háj.
-ách-
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S TA LO S E V Z Á Ř Í

STALO SE V ZÁŘÍ

D E N PA M ÁT E K

ŠUMPERSKÉ PAMÁTKY SE V SOBOTU 9. ZÁŘÍ OTEVÍRAJÍ
PRO VŠECHNY ZÁJEMCE

D

ny evropského dědictví, jejichž součástí jsou Dny otevřených dveří památek, se pod záštitou
Rady Evropy konají v České republice od roku 1991. Jako se na Velký pátek otevírají skály
s poklady, tak se vždy druhý zářijový víkend po celé republice odemykají dveře památek jinak
mnohdy zcela nepřístupných - a zdarma! Šumperské památky budou také zdarma tentokrát přístupné v sobotu 9. září mezi 9 až 16 hodinou.
Navštívit můžete kostelík sv. Barbory v Jirás- Šumperáků po dokončení stavební rekonstrukce
kových sadech, v němž si můžete prohlédnout doposud neviděla. Přijděte si poslechnout napřínádherné nástropní malby, do nichž malíř vkom- klad, co vše se skrývalo pod podlahou.
ponoval zajímavé příběhy, například o rytíři, jenž
Zemský archiv Opava, Státní okresní archiv
byl za zlotřilost naražen na kůl a s ním se doplazil Šumperk (na konci ulice Bří Čapků), ukrývá skupro poslední požehnání z Pohořelce až na Hrad- tečné poklady. V jeho depozitářích jsou uloženy
čany. Ve farním kostele sv. Jana Křtitele si můžete kilometry i několik set let starých písemností. Pro
mimo jiné prohlédnout ostatky patrona města badatele je zde práce na desítky, ba stovky let. Prasv. Teodora a vyslechnout krásnou pověst o jeho covnice archivu již tradičně připravují k tomuto
zázračné pomoci v uzdravení malého šumperské- dni výstavu a jsem přesvědčen, že bude velmi zajího hocha. Dozvíte se také, že zde byl při nedávné mavá. O čem bude? Nechte se překvapit!
výmalbě učiněn mimořádVlastivědné muzeum
ně zajímavý a cenný objev.
v Šumperku je se svou více
V Geschaderově domě
než stoletou tradicí pýchou
v Kladské ulici žila mimo
města. Je nabito historicjiné rodina Jindřicha
kými exponáty, z nichž
Peschkeho, která patří
některé si budete moci
k nejtragičtějším a nejstaprohlédnout.
Muzeum
tečnějším obětem čaronavíc chystá mimořádně
dějnických procesů v 17.
atraktivní výstavu barokstoletí. Bývalý žerotínský
ního umění, která bude
zámek (tzv. Zámeček) byl V rámci Dnů evropského dědictví si budou zahájena 7. září. Stavební
kdysi významnější než zá- moci zájemci zdarma prohlédnout mimo jiné úpravy, které zde probíhají,
mek velkolosinský a ví to, i stálou expozici v místním Vlastivědném lze srovnat leda s rekonFoto: J. Mašek strukcí muzea, jež se konala
žel, jen málokterý Šumpe- muzeu.
rák! Radnice - pro většinu
za blahé paměti pánů Karla
Šumperáků krásná stavba, mnohými odborníky Čunderleho a Jiřího Filipa. Copak se zde chystá?
architektura zatracovaná! Kde je pravda? V každém I to se můžete v sobotu 9. září dozvědět.
případě rozhled z věže při krásném počasí stojí za
U poznávání svého města a jeho zajímavé hiszdolání schodů! Klášterní kostel Zvěstování Pan- torie jste srdečně vítáni. Tak tedy v sobotu 9. září
ny Marie (u zdravotnické školy) ještě stále většina mezi 9 a 16 hodinou.
Drahomír Polách

Rozhledy z radniční věže
V měsíci srpnu pondělí - pátek, neděle 9 - 17 hod., v sobotu pouze 26.8. od 9 do 17 hod.
V měsíci září pondělí - pátek, neděle 9 - 12 hod. a 12.30 - 15 hod., v sobotu pouze 9.9. 9 - 12 hod. a 12.30
- 15 hod. Bližší informace: Regionální a městské informační centrum Šumperk, tel.č. 583 214 000,
e-mail: icsumperk@seznam.cz, popř. písemně RMIC Šumperk, VM Šumperk Hlavní třída 22,
787 31 Šumperk.
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OHLÉDNUTÍ

MĚSTO ROZTANČILY FOLKLORNÍ SOUBORY
Hudbou, zpěvem a tancem ožilo v polovině
srpna město Šumperk. Na Mezinárodní folklorní
festival se sjelo šest set šedesát sedm účinkujících
z různých koutů světa a České republiky. Ti roztančili a rozezpívali nejen obě scény v Sadech 1. máje,
ale v sobotu dopoledne i celou pěší zónu v centru
města.
Již šestnáctý ročník festivalu, který patří mezi
největší v republice, odstartoval ve středu 16. srpna společný koncert souborů Visegrádské čtyřky.
Čtvrtek se pak nesl ve znamení dožínek a v pátek
mohli diváci obdivovat kromě tanečního umění
těch nejmenších především zahraniční hosty. Ti
sklidili velké ovace i během sobotní Roztančené
ulice. Srbský soubor Djoka Pavlovič a slovenský
Vagonár doslova roztleskaly pěší zónu, pozornost
diváků přitahovaly exoticky krásné Indonésanky
ze Západní Jávy a svou bezprostředností okouzlil
všechny Rinos Dance Troupe z Cookových ostrovů.

Vůni exotiky přivezla letos do Šumperka Krida Art
Groupe, jež má na Západní Jávě vynikající pověst.
Foto: -pk-

Autentický folklor souboru z Aitutaki, který je součástí Cookových ostrovů a na němž žije pouze osmnáct
set obyvatel, letos v Šumperku zabodoval a jeho členům přinesl ocenění v podobě nejsympatičtějšího souboru. Srdce diváků si získal zejména neobyčejně temperamentní čtyřletý tanečník.
Foto: -zk-
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OHLÉDNUTÍ
Tradiční lidové tance Lotyšska letos předvedl soubor Aizkrauklis.
Foto: -zk-

Právě tento soubor z malého ostrova Aitutaki si ze
Šumperka odvážel ocenění diváků a odborné poroty. Výtěžek ze soutěže přitom již tradičně pomůže
opuštěným dětem - sedm tisíc korun, které se
během sobotního hlavního koncertu vybraly, půjde
na uspořádání tábora pro malé obyvatele místního
dětského domova Pavučinka.
„Letošní ročník se opravdu vydařil,“ uvedla
organizátorka festivalu Libuše Drtilová ze Sdružení
přátel folkloru Severní Hané a prozradila, že letos
do Šumperka zavítalo devět zahraničních, sedm
domácích a dva dětské soubory a také tři dechové orchestry. Český folklor zde přitom prezentovaly postřelmovská Markovice, domácí Senioři,
Úsměv z Horní Břízy, Včelaran ze slovácké Topolné, Rusavjan z valašské Rusavy a hanácký Kosíř
z Kostelce na Hané. Zahraniční tradice a zvyky pak
veřejnosti přiblížily soubory z polské Nysy, Maďarska, Lotyšska, Srbska, Slovenska, Belgie, Indonésie
a Cookových ostrovů. „Bohužel nakonec nepřijel
soubor z Peru a mladý alžírský soubor Ballet Afrah
el Djazair. Domnívám se ale, že i tak byl program
pro diváky atraktivní a že si odnesli spoustu zážitků,“ dodala Drtilová.
-zk-

Ze Srbska letos zavítaly do Šumperka hned dva soubory. Pastvou pro oči byly zejména kostýmy krásných
tanečnic souboru Djoka Pavlovič.
Foto: -zk-
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OHLÉDNUTÍ
Šumperskou pěší zónu letos roztančili a roztleskali i členové souboru Vagonár ze slovenského Popradu.
Foto: -zk-

Pravou belgickou čokoládu rozdávaly v centru
Šumperka členky souboru Zoone.
Foto: -zk-

Krásu českého folkloru reprezentoval kromě jiných
i Kosíř z Kostelce na Hané.
Foto: -zk-
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VÝROČÍ

DESET LET ŠUMPERSKÝCH SENIORŮ
Slavit či neslavit, přemýšleli šumperští Senioři k blížícímu se desátému výročí založení svého
folklorního souboru. Nakonec padlo rozhodnutí,
že trocha bilancování spojená s oslavou, neuškodí.
Vznik souboru byl poněkud neobvyklý. Dánské
město Kodaň před deseti lety uspořádalo setkání seniorů zdravých měst Evropy. Mezi jinými
byli pozváni i senioři šumperští. Kromě sportovních aktivit, byla účast šumperských seniorů, na
návrh manželů Drtilových, rozšířena i na taneční
a pěvecké vystoupení, a tak vznikla skupina lidí,
kteří začali nacvičovat folklorní tance.
Vystoupení v Kodani bylo úspěšné a po příjezdu nebyl shledán důvod, proč v této činnosti
nepokračovat. Řídíce se heslem „bez práce nejsou
koláče“ soubor pilně nacvičoval každý týden další a obtížnější tance a písně. Výsledek se dostavil. Senioři měli řadu vystoupení na folklorních
slavnostech a byli nad očekávání úspěšní. Často
jsou i zváni na setkání seniorů v okolních obcích
a svým vystoupením přispívají k životnímu optimismu občanů v pokročilém věku. Ani na folklor-

Šumperští Senioři letos slaví desáté narozeniny.
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ních festivalech v Šumperku nechyběli a po dobu
své existence úspěšně vystupovali na Slovensku,
v Itálii, Litvě, Řecku a Španělsku.
Dalo by se hovořit o řadě zážitků ze zahraničních zájezdů. Uvedu jen nelíčený údiv tanečníků z Ekvadoru, Mexika a dalších, kteří nemohli
pochopit, že v našem věku je náš soubor schopen
takových výkonů. U nich lidé v tomto věku jen
vysedávají na lavičkách před domem.
Nemůžeme nevzpomenout na ty členy souboru,
kterým zdravotní indispozice nedovolila pokračovat v naší oblíbené činnosti. Na svůj soubor nezapomínají, naši činnost sledují a našich vystoupení
se zúčastňují alespoň jako diváci. Nezapomínáme
ani na Toníka Vojáčka a manželů Černých, kteří se
kulatého výročí nedožili, a naši činnost snad sledují z jiných míst.
A co na závěr? To podstatné. Poděkování
manželům Drtilovým, bez jejichž vedení, jak po
stránce choreograﬁcké či hudební, se neobejdeme.
Do dalšího desetiletí si přejeme, aby se nám dařilo
jako v minulém a snad ještě lépe.
H. Uhmann

Foto: archiv

U

příležitosti zahájení Svatojánských slavností ve Velkých Losinách 23. června byl slavnostně
pokřtěn nový vlastivědný časopis „Podesní“. Ten chce každého půl roku seznamovat s historickými, vlastivědnými, přírodovědnými a jinými zajímavostmi z oblasti povodí řeky Desné.
Název Podesní je pravda poněkud nezvyklý
Velkých Losinách a věnovala se nejen historii
a nebyl doposud v češtině běžně používán, ale této obce, ale i vlastivědným zajímavostem z obcí
jedná se jen o jednoslovný překlad tradičního
okolních. V neposlední řadě má „Podesní“ za
německého názvu Tesstal, kterým se zcela běžvzor vlastivědný sborník „Severní Morava“, který
ně označovalo údolí řeky Desné (německy Tess). vychází již od roku 1957 v Šumperku. Hlavním
Jméno Tesstal, respektive Podesní, bylo v první
impulsem pro vydání vlastivědného periodipolovině 20. století hojně užíváka ražení „Podesní“ byla úplná
no při vytváření názvů v oblasabsence pravidelných publikací
ti. Pojmenováno tak bylo nové
o tomto zajímavém kraji. Klademe
sanatorium postavené ve Velkých
si skromný cíl doplnit funkci a kvaLosinách v roce 1913, nové losinlitu sborníku „Severní Morava“ pro
ské kino, šlechtitelský ovocnářobce údolí Desné.
ský spolek v Rapotíně a mnoho
Časopis „Podesní“ se zrodil
dalších. V neposlední řadě se
v letech 2005 a 2006 z aktivity členů
nazývala „Tesstal“ také vlastivědobčanského sdružení Obnova kulná příloha šumperských novin
turního dědictví údolí Desné a má
„Nordmährische Grenzbote“. My
za úkol obnovit povědomí o krájsme tento název převzali předesách a zajímavostech našeho podvším pro jeho geograﬁckou výstižhorského kraje, který od nepaměti
nost. Časopis „Podesní“ se bude
fascinoval pestrostí a kulturním
programově zaměřovat na oblast Obálka časopisu Podesní, bohatstvím. Jelikož většina hisúdolí řeky Desné, jmenovitě obce jenž spatřil světlo světa letos torických skutečností, kterými se
Loučná nad Desnou, Velké Losiny,
budeme zabývat, sahá do německé
v červnu.
Rapotín, Vikýřovice a také obce
historie oblasti, doufáme, že časov přilehlém údolí řeky Merty (Mertatal) Sobotín
pis pomůže také vytvářet povědomí kontinuity
a Vernířovice. Čistě geograﬁcky lze do Podes- a posílení lokálního patriotismu u současných
ní počítat i Rejchartice, Hraběšice, Bratrušov, obyvatel i u krajanů, kteří byli vysídleni. DoufáŠumperk, Bludov, Nový Malín, Dolní Studénky
me, že časopis „Podesní“ bude plnit zdárně tuto
a Sudkov. Ani tyto obce nejsou ze zorného pole
roli průvodce na cestách staletími, kulturami
nového časopisu vyloučeny, příspěvky o nich se
a nejroztodivnějšími zákoutími v povodí Desné.
jistě objeví v příštích číslech časopisu v závislosČasopis je za pětadvacet korun k dostání na
ti na tom, jestli se podaří najít vhodné ochotné
těchto místech: Šumperk - Knihkupectví Duha,
autory a přiměřená témata.
Vlastivědné muzeum (infocentrum); OÚ VikýIdea našeho časopisu není nová. Časopis řovice, Zastávka ŽD Vikýřovice; Rapotín - Smí„Podesní“ čerpá z tradice několika podobných šené zboží Jahn - Kunčar, Stánek T. Fojtík; Soboperiodik, která v regionu vycházela či vycházejí. tín - Obchod potravin U turbíny; Vernířovice
Historicky se inspiroval německým vlastivěd- OÚ, Obchod potravin, V. Losiny - OÚ, Zde
ným měsíčníkem „Unsere Heimat“, který vychá- kup, Infocentrum, Smíšené zboží Horák - Jašš;
zel ve 20. a 30. letech 20. století v Novém Malíně
Loučná nad Desnou - Nákupní centrum. Infora poté v Sobotíně. „Podesní“ však navazuje obsamace lze získat na www.vresovka.cz, případně
hově především na historickou ročenku „Velké
u Richarda Jašše na tel. 603 710 220.
Losiny“, která v letech 1998 - 2004 vycházela ve
Richard Jašš, šéfredaktor časopisu Podesní
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NOVÝ ČASOPIS

VYŠEL NOVÝ ČASOPIS PODESNÍ

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
Dnešní Proměny zachycují nároží Hlavní třídy
a ulice Krátké. O domě s reliéfem sejícího sedláka
na nároží psal podrobně doc. Fr. Spurný mimo
jiné v říjnu 2002. Postavit si ho nechal v roce 1905
drogista Adolf Schuster podle návrhu stavitele
Johanna Kitnera, přičemž hlavní průčelí na-opak
navrhli šumperští stavitelé Heinrich Popp a Ernst
Ulrich. Na staré fotograﬁi je ještě zachycen tzv.
Stefanin dům, který dostal tuto podobu v roce
1803 a název podle majitele Johana Stefanyho. Jen
na okraj budiž řečeno, že Stefany byl dědečkem
Otýlie Strobachové, která byla vynikající pěvkyní, vystupující na operních scénách, dokonce i ve
Vídni. Jejím manželem byl ředitel olšanských
papíren.
Malý přízemní objekt vlevo (zakrývá dnešní
ulici Krátkou) patřil původně k selské usedlosti,
k níž náležely polnosti táhnoucí se přes dnešní
Obchodní korzo. První nám známou majitelkou
byla v roce 1775 Kateřina Schartelová. Následovali další vlastníci, až usedlost s polnostmi koupil
kolem roku 1857 Karel Siegl, který získal i další
sousední domy a pozemky a na nich postavil textilní továrnu - pozdější Moravolen. Již na počátku
20. století byla v domě ﬁremní prodejna. V roce
1929 si nechali Sieglové zpracovat ing. H. Prosingerem projekt na propojení objektu se sousedním
domem Hlavní tř. č. 6. Ještě předtím byla odstraněna předsazená část bývalé selské usedlosti.
Ke klenotům šumperské architektury patří
neorenesanční palác Hlavní třída č. 6. K roku
1882 ho projektoval architekt Karel Seidl, šum-

perský rodák a člen rodu textilních podnikatelů
Seidlů.
Karel Seidl byl absolventem speciálky Theophila von Hansena na vídeňské akademii a v Šumperku projektoval několik významných staveb,
např. dnešní městský hřbitov, městské lázně na
nároží ulic Lidické a 8. května a jiné. Později se
věnoval velkým stavebním úkolům v Istrii a do
Šumperka zajížděl jen zřídka. Neorenesanční
palác Hlavní tř. č. 6, který je v atikové nadstavbě
doplněn sochařskou výzdobou, projektoval pro
svého tchána Adalberta, rytíře von Eisenstein.
Tento šlechtic, který se narodil 25.4. 1840 a zemřel
8.8. 1894, byl pohřben v rodinné hrobce Oberleithnerů, protože měl za manželku Marii Oberleithnerovou. Patřil mu mimo jiné lom na vápenec a vápenka v Bohdíkově. Architekt Seidl si vzal
jeho dceru Emmy. Spletitost rodových propojení
Oberleithnerů, Sieglů, Seidlů, Chiariů a dalších
šumperských podnikatelských rodin byla doslova
neuvěřitelná. Palác, jak již bylo naznačeno, koupili kolem roku 1924 Sieglové.
Předchůdcem paláce byl prostý patrový dům
(jak ho vidíme na staré fotograﬁi), který patřil
Vincenci Appelovi. Původně se jednalo rovněž
o zemědělskou usedlost, která v roce 1776 patřila Barboře Madreninové. Pozoruhodné je, že
fotograﬁe musela vzniknout již před rokem 1882
a patří k nejstarším známým snímkům Šumperka. Snad ji zhotovil fotograf Fr. Druxa, jemuž
patřil sousední dům (zcela vlevo), dnešní Hlavní
tř. 8.
-ách-

Ke kresbě na obálce - pokračování z vnitřní strany obálky
Když gestapo přišlo této organizaci na stopu, byl 23. listopadu 1942 zatčen a odvezen do brněnských
Kounicových kolejí, kde byl vězněn nejprve v samovazbě, později na společné cele déle než půldruhého
roku. Teprve po skončení vyšetřování byl převezen v květnu 1944 do věznice ve Vratislavi. Jeho přímá
a hrdá povaha však snášela dlouhé věznění těžko. Tělesné i duševní strádání přivodily nakonec 18. srpna
1944 jeho předčasnou smrt. Doc. Zdeněk Filip, který Jana Čičáka znal jako chlapec osobně, ještě dodává, že
po roce 1945 byla po Janu Čičákovi přejmenována v České čtvrti ulice, v níž kdysi bydlel. Železničáři uctili
památku svého kolegy mramorovou pamětní deskou, kterou umístili na peronu šumperského nádraží.
Dlužno jen dodat, že Jan Čičák byl 14. prosince 1945 jmenován čestným občanem města Šumperka in
memoriam. Pan Karel Čunderle mi vyprávěl, že jeho tchán měl dýchací problémy, s největší pravděpodobností se jednalo o astma. Kdo alespoň trochu tuší, jak hrozná je to nemoc, dokáže si jistě učinit představu,
jak tento statečný muž musel ve vězení, kde mu nebyla poskytována ani základní lékařská péče, trpět.
Podle svědectví jednoho z jeho spoluvězňů byl Jan Čičák doslova utýrán. Čest jeho památce!
-ách-

8

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
Zářijové Proměny zachycují nároží Hlavní třídy a Krátké ulice v centru města. Neorenesanční palác na
Hlavní třídě 6, který projektoval architekt Karel Seidl, přitom patří ke klenotům šumperské architektury.
Na jeho místě stával prostý patrový dům. Zachycuje ho fotografie, která patří k nejstarším známým
snímkům Šumperka.
Reprofoto a foto: J. Pavlíček
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K L A S I K A V I VA , V Ý RO Č Í

DRUHÁ POLOVINA CYKLU KLASIKA VIVA ODSTARTUJE V ZÁŘÍ
Hned šest koncertů připravili na druhou polovinu letošního roku pro milovníky klasické vážné hudby pořadatelé cyklu Klasika Viva. Zájemci
o předplatné si přitom mohou opět pořídit za
zvýhodněnou cenu tzv. abonentní kartu, jež je
k dostání v pokladně místního Domu kultury,
v Regionálním a městském informačním centru
ve Vlastivědném muzeu a také přímo v kanceláři
Agentury J+D.
Dějištěm prvního koncertu, během něhož
nabídnou sólistka Státní opery Praha Pavlína
Senič, sólista Slezského divadla v Opavě a externista Národního divadla v Praze Leopold Polda
a klavíristka Irina Kondratěnko operu, operetu
i muzikál, budou 19. září prostory klášterního
kostela. „Dva říjnové koncerty, na které bychom
rádi pozvali držitelku ocenění Anny Hostomské
a Moravskou ﬁlharmonii Olomouc se sólisty
pražského Národního divadla, jsou zatím v jednání,“ říká tvůrce cyklu Klasika Viva Roman
Janků a dodává, že mezi nejzajímavější večery
druhé poloviny cyklu bude patřit tzv. Blues noční
čekárny. Neobvyklý divadelně hudební projekt je
přitom naplánován na 14. listopadu v divadelním sále. „Divadelní představení, během které-

ho zazní verše Josefa Kainara zhudebněné jeho
vlastní hudbou, je zatím ojedinělým počinem
v České republice. O Kainarových hudebních
ambicích se totiž mnoho nehovoří, i proto by
měl být tento projekt, který je součástí letošního Blues Alive, příjemným zpestřením sezony,“
soudí Janků. Mezi největší hudební lákadla bude
podle něj nepochybně patřit i vánoční koncert
světoznámého souboru Linha Singers 14. prosince, jehož šumperské vystoupení před dvěma
lety sklidilo velký ohlas. Sezonu 2006/2007 pak
uzavře 9. ledna ve výstavní síni muzea smyčcové
kvarteto Epoque Quartet.
„Věřím, že příznivci klasické hudby si z naší
nabídky vyberou. Stejně jako v prvním pololetí
mohou využít tzv. abonentních karet, které již
jsou v prodeji,“ připomíná tvůrce cyklu Klasika Viva. Abonentní karty v ceně čtyři sta a tři
sta korun si mohou zájemci koupit v pokladně
Domu kultury Šumperk v pracovních dnech od
14 do 18 hodin (tel.č. 583 214 276), v Regionálním a městském informačním centru v pracovních dnech od 8 do 17 hodin (tel.č. 583 214 000)
a také přímo v kanceláři Agentury J+D, tel.č.
603 491 979, e-mail: info@agenturajd.net. -red-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ
2. září 1946 (před 60 lety) zemřel ve Vídni
Dr. jur. Viktor Raymann-Czweczek, lesnický
odborník, pracovník ministerstva zemědělství
a lesnictví ve Vídni. Narodil se 10. dubna 1872
v Šumperku.

17. září 1886 (před 120 lety) se narodil v Hrabové
na Zábřežsku Vratislav Drlík, od roku 1921 učitel
a český radní v Šumperku, veřejný a kulturní pracovník na Šumpersku, od roku 1933 ve Znojmě, za
války vězněn nacisty, od roku 1947 ředitel znojemského muzea. Zemřel 1. března 1955 ve Znojmě.

4. září 1896 (před 110 lety ) se narodil na Kladně
Ing. Miloš Salus, v letech 1929 - 1934 profesor
české obchodní školy v Šumperku, za války organizátor kulturního života v terezínském ghettu.
Zahynul v říjnu 1944 v Mauthausenu.

20. září 1976 (před 30 lety) zemřel v Šumperku
Vilém Medlík, od roku 1928 učitel v Šumperku, po
roce 1945 ředitel školy a člen rady MNV. Narodil se
17. prosince 1903 v obci Vrchovina u Nové Paky.

11. září 1896 (před 110 lety) se narodil v Terezíně
Miloň Micka, major československé armády, ve
30. letech sloužil v šumperské posádce, účastník
protinacistického odboje, 15. října 1943 popraven v Drážďanech. Od roku 1956 čestný občan
města Šumperka.

20. září 1976 (před 30 lety) zemřel v Šumperku
Bohumil Kalivoda, od roku 1936 profesor tělocviku a zeměpisu na gymnáziu a ekonomické
škole v Šumperku, zasloužilý tělovýchovný pracovník, za války účastník protinacistického odboje. Narodil se 22. ledna 1903 v Bučovicích. -zf-
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Petr Zinke / „Oči vlčí“ / kontaktní fotograﬁe
Fotograf naladěním z rodu Sudkova, svědek utichlých míst a situací spatřených ve stavu stmívání
v krajině bez lidí a horizontu, vrací se po pěti letech souborem nezvětšených otisků z desek skromného
rozměru 13x18 cm, zahrnutých pod názvem „Oči vlčí“. Nahlíží jimi opačným směrem, z divočiny volné
přírody k zavřeným zadním brankám lidských obydlí očima bytostí k lidské smečce nepatřících. Pohledem z míst samovolně pomalu zarůstajících býlím a křovinami, zasutých listovím a ponechaných sobě
v jejich bezčasí. Nejsou to
pralesy Bohumíra Prokůpka, roste tu jen hloží,
kopřivy a neposečená
tráva; jsou na dosah ruky,
ale svou neužitečností
i k nedohlednu vzdálená
a v tichu osamění uhrančivě krásná pro toho, kdo
jim rozumí. Jimi neprocházíme, na trasách lidských cest neleží; jsme na
místě, mimo shon dne,
zcela bezcílně, a proto jen
sami sebou. Skrze Petrovy
snímky se rozpomínáme
i na své kořeny, tady, uvnitř ostrůvků ztraceného
ráje přirozeného světa.
Své kontaktní fotograﬁe bude od 6. září vystavovat v Galerii J. Jílka v Sadech
Petr město nadobro
1. máje Petr Zinke.
opustil, po letech studií
a života v Praze odešel
s rodinou na vesnici,
blíž tomu, co je mu od
počátku středem zájmu.
Skromný život v ní přijal rád se všemi klady
i obtížemi takové volby
a díl z toho, co mu dává,
nabízí i nám. Jeho další, opět vzácně prostá
výstava bude zahájena ve
středu 6. září v obvyklých
osmnáct hodin a potrvá až do neděle 1. října,
snad už znovu v Galerii,
v sousedství soch, obrazů a kreseb Jiřího Jílka.
Přijďte. Miroslav Koval
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GALERIE J. JÍLKA

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

D Ů M K U LT U R Y

DŮM KULTURY
Pondělí 4. září až čtvrtek 7. září od 18 do 19.30
hodin ve velkém sále DK
Týden s aerobicem
90 minut pohybu s Věrou Formánkovou a cvičitelkami DDM U radnice.
1 lekce 30 Kč
Pondělí 4. září až čtvrtek 7. září od 17 do 18 hodin
v sále pohybové výchovy DK
Týden s pilates
Týden ukázek nabízených kurzů v nové sezoně
pro ty, kteří se ještě nerozhodli. Pondělí 4. září
Pilatesova metoda, úterý 5. září cvičení na
velkých míčích a s overbally s využitím techniky
Pilates, středa 6. září Jógalates, čtvrtek 7. září
Kalanetika.
Neděle 10. září - neděle 24. září vždy v 19.30
hodin
IV. mezinárodní dny varhanní hudby
Pořádá Římskokatolická farnost sv. Jana Křtitele
a Dům kultury Šumperk. Za finanční podpory
Olomouckého kraje a Města Šumperka.
Mediální parneři: Rej.cz, Týden na severu,
Moravský sever, Kulturní život, Šumperský zpravodaj. Permanentka na všechny koncerty 150 Kč,
jeden koncert 60 Kč
Neděle 10. září v 19.30 hodin v klášterním kostele
Kamila Klougarová
Program: Max Reger, W.A. Mozart, Michael
Haydn.
Neděle 18. září v 19.30 hodin v kostele sv. Jana
Křtitele
Klaus Linsenmeyer (DE)
Program: J.S. Bach, J.G. Rheinberger, J. Pachelbel,
J.G. Walther.
Neděle 24. září v 19.30 hodin v kostele sv. Jana
Křtitele
Radim Diviš
Program: J.S. Bach, Pierre Cochereau, Camille
Saint - Säens - Karneval zvířat.
Čtvrtek 14. září v 19 hodin v klubu D123
ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZONY FILMOVÉHO

12

KLUBU: Sestry Steinovy, Faktótum
Na úvod nové sezony Filmového klubu jsme
připravili vystoupení folkového dua sester
Steinových, ale ještě před tím budete moci
zhlédnout film natočený podle autobiografické
knihy Charlese Bukowského, která sleduje
cestu jeho alter ega Henryho Chinaskiho po
nejrůznějších zaměstnáních, špeluňkách, zapadlých barech a laciných podnájmech. Své
životní herecké výkony podávají ve filmu Matt
Dillon a Lili Taylorová.
Vstupné 80 Kč, členové FK 75 Kč
Úterý 19. září v 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Večer opery, operety
a muzikálu
Pavlína Senič - soprán, Leopold Polda - tenor,
Irina Kondratěnko - klavír. Program: Smetana,
Dvořák, Mozart, Verdi, Lehár, Gershwin a další.
Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč
Čtvrtek 21. září ve 20 hodin ve velkém sále DK
Honza Nedvěd a Vojta Nedvěd se skupinou
Koncert plný té nejlepší folkové a trampské
muziky kontroverzního hudebníka.
Vstupné 160, 180, 200 Kč
Středa 27. září ve 20 hodin ve velkém sále DK
GAMBRINUS PARTY: Děda Mládek Illegal
Band + Lucie Revival + Nirvana Revival Band
+ Zlatý Voči Roxette Revival
Čtyři legendární kapely na jednom pódiu. Dvě
české a dvě zahraniční. Když je v Praze abnormální hic, Černí andělé, Smells like ten spirits,
Sleeping In My Car - čeká Vás večer plný známých vypalovaček! Partner koncertu: GAMBRINUS. Mediální partneři: Rej.cz, Týden na severu,
Moravský sever, Rádio Kiss Morava, Rádio Rubi
Vstupné v předprodeji 160 Kč,
v den koncertu 200 Kč
Středa 27. září v 18 hodin v klubovně č. 1
Význam relaxace pro citový rozvoj a duševní
zdraví dítěte
Psychické zátěže a stres v životě dítěte. Citová
poranění v raném dětství. Význam pohádky před

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 3. září v Rytířském sále a předsálí muzea
Jana Budíková - Ohlédání
Od 6. září do 1. října
Petr Zinke - „Oči vlčí“
Kontaktní černobílá fotografie. Vernisáž proběhne ve středu 6. září v 18 hodin za přítomnosti

autora. S podporou grantu Ministerstva kultury
ČR a Nadace Český fond umění.
PŘIPRAVUJEME
*6. října MEZINÁRODNÍ SLET BUBENÍKŮ
* 8. října
MAJDA A FRANTIŠEK
* 12. října
ŽALMAN A SPOL. KŘEST CD
* 13. října
ZNOUZECTNOST
* 17. října
TOMÁŠ TÖPFER
ARAZÍM Z FIDLOVAČKY
* 21. října
ŘECKÁ ZÁBAVA
* 22. října
MISTŘÍŇANKA
* 25. října
KONCERT K VÝROČÍ
REPUBLIKY: MORAVSKÁ
FILHARMONIE OLOMOUC
* 27. října
DŽEMFEST 2006
(MIG, O5&RADEČEK,
PRIESSNITZ a další)

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

NA VARHANNÍM FESTIVALU SE BUDE LETOS SLAVIT!
V září se po roce opět rozezní píšťaly varhan
v rámci Mezinárodních dnů varhanní hudby.
Prvním koncertem zahájí festival profesorka
Kamila Klugarová, která kromě svého vystupování učí na brněnské JAMU. V rámci koncertu
představí dva jubilanty - W.A. Mozarta, který by
v tomto roce oslavil dvě stě padesát let, a Maxe Regera, který zemřel před devadesáti lety.
Na programu budou díla J.S. Bacha, F. Liszta,
B. Martinů, L. Janáčka a dalších. Koncert proběhne v klášterním kostele v neděli 10. září od
19.30 hodin.
Druhý koncert festivalu se přesune do farního
kostela sv. Jana Křtitele a představí německého
varhaníka Dr. Klause Linsenmeyera, který se
zaměří především na tvorbu J.S. Bacha. Koncert
je naplánován na neděli 17. září od 19.30 hodin.
Během posledního festivalovém večera se
můžete těšit na šumperského rodáka Radima
Diviše, který je hlavním varhaníkem v kostele u sv. Elisabethy v Norimberku a jenž se dra-

maturgicky podepsal pod podobu letošního
festivalu. V současnosti navíc studuje koncertní
varhanní hru a improvizaci u prof. Willingera
na hudební škole v Norimberku. Pro šumperské publikum si připravil zajímavost v podobě
Symfonie improvisee od Pierre Cochereau, který
ji v roce 1956 improvizoval v Bostonu. V Šumperku tedy posluchači uslyší její zrekonstruovanou verzi. Chybět nebude ani Preludium a Fuga
a - moll od J.S. Bacha. V závěru festivalu zazní
skladba Karneval zvířat od Camille Saint-Säens.
Před každou částí, kterých je třináct, bude představeno jedno zvíře z Noemovy archy, o které ve
skladbě půjde. Dějištěm posledního festivalového koncertu bude v neděli 24. září od 19.30
hodin opět farní kostel sv. Jana Křtitele.
Vstupné na jednotlivé koncerty je 60 Kč,
permanentka na všechny tři koncerty vyjde na
150 Kč. Vstupenky je možné zakoupit v pokladně Domu kultury a vždy na místě před koncertem.
Kamil Navrátil
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D Ů M K U LT U R Y

usínáním, relaxační pohádky, dítě a televize. Relaxační hudba pro děti. Přednáší Doc. PhDr. Igor
Spišiak CSc.
Vstupné 70 Kč

ART KINO

ART KINO
Čtvrtek 7. září v 19 hodin v D 123
UTAJENÝ
Scénář a režie: Michael Haneke, Francie, Rakousko, SRN, Itálie 2004, psychologické drama, 119
minut, české titulky
Bezpečný svět manželů Laurentových vezme za své, když se na prahu jejich domu v klidné pařížské
čtvrti objeví videokazeta, která je důkazem toho, že je někdo neúnavně sleduje. Film provokuje pomalým tempem a nejednoznačným vyústěním, má však tajemnou atmosféru umocněnou výtečnými
hereckými výkony. V hlavních rolích Daniel Auteuil, Juliette Binoche a Annie Girardotová. Ceny: 58.
MFF v Cannes - cena za režii, Evropské ﬁlmové ceny 2005 - ﬁlm roku, režisér roku, Cena asociace
losangeleských ﬁlmových kritiků - nejlepší cizojazyčný ﬁlm, César - nejlepší režie.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 14. září v 19 hodin v D 123
ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZONY FILMOVÉHO KLUBU
FAKTÓTUM, SESTRY STEINOVY
Režie: Bent Hamer, námět: Charles Bukowski, Norsko, USA, SRN, Itálie, Francie 2005, adaptace, 94
minuty, české titulky
Ve ﬁlmu, který norský režisér Bent Hamer (Povídky z kuchyně) natočil podle autobiograﬁcké knihy
Charlese Bukowského, sleduje cestu jeho alter ega Henryho Chinaskiho po nejrůznějších zaměstnáních,
špeluňkách, zapadlých barech a laciných podnájmech. Své životní herecké výkony podávají ve ﬁlmu
Matt Dillon a Lili Taylorová. Po skončení ﬁlmového představení bude následovat koncert folkového
dua Sestry Steinovy.
Vstupné 80 Kč, členové FK 75 Kč
Čtvrtek 21. září v 19 hodin v D 123
SAMARITÁNKA
Scénář a režie: Kim Ki-duk, Korea 2004, drama, 95 minut, české titulky
Dvě soulské středoškolačky získávají peníze na cestu do Evropy tím, že jedna z nich se prostituuje a
druhá jí pomáhá hledat zákazníky. Po tragické smrti první z nich se její kamarádka rozhodne nabízet
své tělo jejím klientům, ale s překvapivým záměrem, jehož cílem je vykoupení. V tomto Kim Kidukově ﬁlmu je balancování na hraně mezi reálným příběhem a symbolikou dotaženo k dokonalosti.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 28. září v 19 hodin v D 123
CAPOTE
Režie: Bennet Miller, USA, Kanada 2005, životopisný, psychologiký ﬁlm, 115 minut, české titulky
Film debutujícího režiséra Benetta Millera zachycuje intenzivní, ale relativně krátkou výseč ze života spisovatele Trumana Capoteho, kdy ho sběr materiálu o vyvraždění čtyřčlenné farmářské rodiny
inspiruje k napsání dnes už legendárního románu Chladnokrevně, který ho proslavil. V hlavní roli
oslnil Philip Seymour Hoffman. Ceny: Oscar - nejlepší herec, nominace na nejlepší ﬁlm, režii. Zlatý
glóbus - nejlepší herec. Ceny BAFTA - nejlepší herec. Independent Spirit Awards - nejlepší herec, nejlepší scénář.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Legitimace člena FK na rok 2006 stojí 35 Kč a lze ji zakoupit v předprodeji DK nebo před představením.
Program tohoto kina najdete na www.kina.365dni.cz,www.rej.cz, www.spkakce.com. Promítání v sále
D 123 s omezeným počtem míst, rekonstruované promítačky díky ﬁnanční podpoře Města Šumperka,
zvýšené plátno, možnost občerstvení před promítáním.
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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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V Z D Ě L ÁVAC Í S E ZO N A

VZDĚLÁVACÍ SEZONA V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK 2006/2007

V Z D Ě L ÁVAC Í S E ZO N A

 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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Datum
Titul
Skupina
Čas
Cena
So 9.9.
Hello, Dolly
P, VK
19.30
200 Kč
So 16.9.
O kočičím zpívání
R + D, VK
15.00
60 Kč
St 20.9.
Hello, Dolly
A, VK, X
19.30
120 Kč
So 23.9.
Hello, Dolly
B, VK, X
19.30
120 Kč
So 30.9.
Krakonoš a duch
R + D, VK
15.00
60 Kč
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 21, p. Zetochová. Další
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

DO ŠUMPERKA PŘICHÁZÍ PANÍ DOLLY
Počátkem září začíná nová divadelní sezona.
Letošní podzim bude mít pro šumperské divadelníky a milovníky divadla slavnostní příchuť.
Řadou akcí si připomeneme, že tomu je už pět-

apadesát let, co ve městě na úpatí Jeseníků existuje stálé profesionální divadlo. Divadlo, které
za těch pětapadesát let prošlo mnoha peripetiemi, leckdy mělo na kahánku (nejvíce po požá-

Jubilejní padesátou sezonu odstartuje v šumperském divadle premiéra slavného muzikálu Hello Dolly,
kterou s herci šumperského divadla nastudoval ostravský režisér Bedřich Jansa. V hlavních rolích se představí Olga Kaštická jako Dolly Leviová a Petr Král jako nevrlý pan Vandergelder.
Foto: Jiří Kalabis
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PREMIÉRA

DIVADLO ŠUMPERK

V Ý S TAVA

ru v roce l994), ale vždy se dokázalo zvednout
a prokázat, že je institucí, kterou Šumperk a jeho
okolí potřebuje a která je schopná výrazně se
prosadit v kontextu českého divadelního dění.
Bude se to snažit prokázat i v sezoně, která právě
začíná.
Do nové sezony vstoupí Divadlo Šumperk,
jak se tomu stalo v posledních letech už zvykem, inscenacemi titulů pro nejmenšího diváka.
Záměrně říkám titulů, protože letos - pro mimořádný zájem ze strany těch nejmenších, budou ty
„pohádkové“ dva.
Pohádka Jiřího Janouše „Krakonoš a duch“
napsaná na motivy populárních krkonošských
lidových vyprávění v režii Zdeňka Stejskala.
Druhou pohádku nazvanou „O kočičím zpívání“
představí režisér loňských úspěšných „Kašpárkových čertovin“ Karel Hoffmann, který je zároveň
i jejím autorem. Myslím, že se naši nejmenší mají
na co těšit.
Ovšem těšit „na co“ se mají také dospělí. První
„večerní“ premiéra bude v sobotu 9. září. A bude
to titul z nejslavnějších. Šumperské divadlo
prokázalo několikrát, že populární žánr dneška
- muzikál - opravdu umí. Vzpomeňme inscenace „Noc na Karlštejně“ - divácky nejúspěšnější inscenace posledních let.Vavříny ozdobená
„Edith a Marléne“ či výtečný „Cabaret“, na němž
soubor předvedl, jak náročných úkolů je schopen. Na tuto linii navazuje premiéra, která zahájí
letošní jubilejní sezonu. Ano, do Šumperka přichází paní Dolly Leviová, kterou jistě přemnozí
znáte z ﬁlmové verze, kde ji ztvárnila Barbara

Streisandová a jejím partnerem v roli nevrlého
a bručounského pana Vandergeldera byl neméně
slavný Walter Matthau.
Co nás vedlo v divadle k tomu, že jsme se
pokusili předstoupit před šumperského diváka
právě s tímto titulem? Je to titul známý, populární, u kterého nás provokovala možnost ukázat
divákům šíři možností zdejšího komorního souboru, jenž je schopen úspěšně se „porvat“ i s tak
náročným divadlem, ve kterém - jak praví náš
nejlepší teoretik muzikálu dr. Ivo Osolsobě - se
hraje, tančí a zpívá.
V inscenaci, v níž účinkuje prakticky téměř
celý soubor divadla, titulní roli ztvární Olga
Kaštická. Roli Vandergeldera vytvoří Petr Král.
Dále uvidíte Bohdanu Pavlíkovou, Jolantu
Galuszkovou, Kláru Hanušovou, Petra Komínka,
Františka Čachotského, Vladimíra T. Gottwalda,
Zdeňka Stejskala, Stanislava Wanieka a další členy souboru
Režisérem „Hello, Dolly“ je Bedřich Jansa,
působící v Ostravě, jehož si pravidelní návštěvníci našeho divadla jistě dobře pamatují z řady
výtečných inscenací ze sedmdesátých a osmdesátých let. Zkušený, erudovaný režisér s velkou
praxí v hudebním žánru si ke spolupráci na této
inscenaci přizval choreografku Libuši Královou,
výtvarníka scény Martina Víška a výtvarnici kostýmů Elišku Zapletalovou. Pěveckou přípravu
účinkujících měli na starosti manželé Johnovi.
Tak tedy vítej Dolly! 9. září večer zlom vaz
a dlouho mezi námi v Šumperku zůstávej!
Mojmír Weimann

DIVADLO OŽIJE LETNÍ IMPRESÍ ZDEŇKY RAMBOUSKOVÉ
V sobotu 9. září, v předvečer premiéry hry
Hellou Dolly!, kterou Divadlo Šumperk otevírá jubilejní 55. sezonu, se také znovu otevřou
pomyslné dveře divadelní galerie výstavou Zdeňky Rambouskové, nazvanou Letní imprese.
Malířka a graﬁčka, která žije a tvoří v Šumperku, se narodila v roce 1962 v Uherském Hradišti.
Zde vystudovala Umělecko-průmyslovou školu
pod vedením J. Staňka, F. Cundrly a J. Hudečka.
Je členkou Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí a skupiny graﬁků G90.
Považuje se především za malířku - krajinářku,
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jež svá témata čerpá ze vzdušných scenérií Bílých
Karpat a z horské krajiny Jeseníků. V oboru graﬁky se věnuje zejména ﬁgurální a portrétní kresbě. V poslední době významnou část této tvorby
směřuje k perokresbám romantických zákoutí
Olomouce, Šumperka a Prahy, publikovaným
zejména v kalendářích. Zúčastnila se řady kolektivních a samostatných výstav v Praze, Brně, Prostějově a Olomouci.
Díla výtvarnice Zdeňky Rambouskové budou
vystavena v divadelní galerii do 10. listopadu
2006.
-vz-

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.
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
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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.
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.

šumPERSKÝ ŠACHový turnaj
28. - 30. září v hotelu Sport na Tyršově stadionu v Šumperku
9 kol, 2 x 60 min na partii se ZÁPISEM;
HOTEL SPORT na Tyršově stadionu v Šumperku.
Program:
čtvrtek 28. 9. - 8.30 - 18.20 hod.; pátek 29. 9. - 15.30 - 19.45 hod.; sobota 30.9. - 9 - 16 hod.
Přihlášky do 25. 9. na adresu Jiří Voráč, Finská 20,
787 01 Šumperk nebo vorac.zam@gymspk.cz. Startovné 150 Kč; (mládež a ženy 100 Kč).
Srdečně zveme Vás i Vaše šachové přátele nebo svěřence.
Pořadatelé: ŠK Šumperk a kroužek Gymnázia Šumperk, s ﬁnanční podporou města Šumperka.
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Výstavní síň
ä Puška a terč

Výstava o historii střeleckých spolků šumperského regionu potrvá do 31. srpna.
ä Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku
Druhá výstava nejcennějších církevních památek
z období baroka a rokoka v našem regionu z cyklu „Ars longa, vita brevis“ bude zahájena vernisáží
ve čtvrtek 7. září v 18 hodin. Výstava potrvá do
7. prosince.

Galerie Václava Hollara
ä Pozor, vyletí ptáček

Výstava o vývoji fotografování a fotograﬁckých
přístrojů potrvá do 31. srpna.
äJaroslav Jelínek - Sama v moři
Autorská výstava představuje tvorbu akademického sochaře Jaroslava Jelínka. Vystavované
předměty bez vzletných témat zobrazují chaos
dnešního výtvarníka jako sochaře, restaurátora
a malíře. Výstava bude zahájena 7. září v 18 hodin
společně s výstavou Církevní památky, kterou
J. Jelínek výtvarně zpracoval. Výstava potrvá do
5. listopadu.

Rytířský sál
ä Jana Budíková - Ohlédání

Výstava Galerie J. Jílka (po dobu stavebních úprav
pro veřejnost uzavřena) potrvá do 3. září.
äDánské umělecké setkání
Prezentace dánských umělců: Johannes Cramer,
Kaare Deichmann, Lisbeth Ellinor, Birgitte Poulsen, kteří se zúčastnili česko-dánského workshopu konaného v červenci 2006 ve Šternberku, bude
zahájena 14. září. Výstava potrvá do 12. října.
ä Houby v muzeu
Pravidelná výstava živých hub 21. - 22. září.

Stálá expozice VM

několik novinek, které pocházejí z našeho 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 olejomalba
Panny Marie Ochránkyně z roku 1795 od Josefa
Keyla. Expozice je otevřena celoročně.
ä Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908,
e-mail: vmsumperk@seznam.cz, 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
ä Proměny klášterního kostela

Výstava rekapituluje nejmarkantnější proměny
kostela a informuje o odborné restaurátorské
a archeologické činnosti v této nejvýznamnější
barokní stavbě ve městě.
ä Cyril Urban - výběr z díla
Výstava akademického malíře - rodáka z Jakubovic bude zahájena vernisáží 1. září v 17 hodin.
ä Koncerty a akce: 10. září v 19.30 Mezinárodní
varhannní festival - pořádá Dům kultury v Šumperku, 19. září - koncert Klasika Viva
ä Klášterní kostel je otevřen sezonně do 30. září,
v zimním období jen při zvláštních příležitostech.
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.
9. září od 9 do 17 hodin (muzeum i kostel)
Den evropského kulturního dědictví
vstup zdarma
28. září od 9 do 12 hodin
Den vzniku českého státu - vstup zdarma

Zábřeh

ä Příroda a dějiny severozápadní Moravy

ä U kolébky, před oltářem, nad hrobem

Otevřena celoročně. Vlastivědné muzeum v Šumperku připravilo v expozici pro své návštěvníky

Výstava, která mapuje přelomové okamžiky
v životě člověka - narození, svatbu, smrt a obyčeje
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s těmito mezníky spjaté, potrvá do 12. září.
ä Nejstarší zemědělci na Moravě
Výstava o nových objevech z mladší doby kamenné u Postřelmova bude zahájena vernisáží 20. září
v 17 hodin. Výstava potrvá do 25. listopadu.
ä 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
ä Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Expozice získala první místo v národní soutěži
Gloria musaealis o nejzajímavější a nejatraktivnější expozici. Soutěže se zúčastnilo celkem 27
projektů z celé České republiky.
ä 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.
ä 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.

Loštice
ä VII. ročník výstavy keramického kroužku při

Základní škole v Lošticích.
Výstava potrvá do 31. srpna.
ä Stálá expozice Adolfa Kašpara
ä Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik.
lostice@seznam.cz, vmsumper.sweb.cz
Duben - říjen: Po zavřeno, út - so 8.30 - 12 hod.,
12.30 - 15.30 hod.

Úsov
ä Lidové masky ze současného Mexika
Výstava zapůjčena z Náprstkova muzea v Praze je
instalována ve třetím patře zámku a potrvá do 30.
září.
ä Úsovská sovička
Výstava výtvarných prací úsovských dětí na téma
Letem světem potrvá do 31. srpna.
ä 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 loveckých 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.
ä Galerie akademického malíře Lubomíra
Bartoše
Lubomír Bartoš obdržel letos prestižní cenu za
celoživotní umělecký přínos městu Šumperku.
Jeho padesátiletá tvorba dosáhla dnes již renesančního rozměru. Dominantu tvorby tvoří jesenická
příroda a příběhy lidí, kteří zde žijí. V úsovské
galerii jsou zastoupena neméně známá umělcova
zátiší, portréty a tvorba graﬁcká. V dílech klopinského rodáka se výrazně projevuje jeho regionálnost. Právě ta je největším přínosem evropskému
výtvarnému umění.
Olejomalby i graﬁku lze v Galerii zakoupit.
ä Informace: tel.: 583 435 111, www.usov-muzeum.cz, září út - ne 9 - 11 hod., 13 - 15 hod., říjen so,
ne 9 - 11 hod., 13 - 15 hod. Nádvoří zámku bude
z technických důvodů během turistické sezony uzavřeno.

Zábřeh, Loštice, Mohelnice
sobota 9. září - Den evropského kulturního dědictví - vstup zdarma
28. září od 9 do 12 hodin - Den vzniku českého státu - vstup zdarma

Vlastivědné muzeum v Šumperku se těší na vaši návštěvu.
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Projekt „Ars longa, vita brevis“, v jehož rámci
Vlastivědné muzeum v Šumperku představuje
movité sakrální památky regionu, pokračuje druhou výstavou, věnovanou tentokrát církevnímu umění baroka a rokoka
na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku.
Hlavním cílem výstavy je ukázat nejen
krásu, bohatost a rozmanitost sakrálního
umění a představit dobové umělce, ale
také prezentovat co největší spektrum
světců, které barokní člověk uctíval,
připomenout účel
a význam jednotlivých
liturgických
předmětů a mobiliáře
kostelů a v nejobecnější
rovině přiblížit divákovi
jedno z nejrozporuplnějších období historie, jakým
baroko bezesporu bylo.
Na rozdíl od první
výstavy, která se věnovala památkám gotiky
a renesance, bylo pro
epochu baroka k dispozici velké množství
exponátů různého druhu, velikosti i kvality.
Výběr byl značně obtížný,
protože každý předmět, každé umělecké dílo bylo jedinečné a vzrušující. Ovšem prostor
Výstavní síně je limitující, a tak nezbylo

než vybrat omezené množství exponátů tak, aby
byl zdůrazněn charakter a výraz doby, aby
byly představeny nejen sochy a obrazy, ale
i liturgické náčiní, církevní oděvy a ostatní vybavení kostela. Všechna díla vznikla
vesměs v časovém údobí od 80. let 17. století do 80. let století následujícího a vedle
projevů vrcholného barokního slohu lze
zaznamenat i díla závěrečné slohové fáze,
barokní manýry i rokokového dekorativismu. Většina prací je od anonymních
autorů, jen několik málo
děl je autorsky určených. Jedná se o sochy
O. Zahnera, signované
obrazy mají J.K. Handle,
I. Raab nebo známý autor
křížových cest F. Sebastini (Šebesta). Kolekce
užitého umění, knihy,
bohoslužebné předměty
a zvláště textilie reprezentují díla špičkové
kvality i v širším středoevropském kontextu. Vystavená díla pocházejí převážně
z kostelů okresu Šumperk,
expozici doplňují předměty ze sbírek Vlastivědného
muzea v Šumperku.
Marie Gronychová
Svatá Trojice ze Starého Města,
18. století. Foto: J. Horák

Vyšel sborník Severní Morava, svazek č. 91
Články * Zajímavosti * Recenze * Zprávy
Sborník lze zakoupit v Regionálním a městském 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 Šumperku, Hlavní třída 22 nebo celoročně předplatit na adrese knihovnasumperk.ovm@seznam.cz. Další zprávy a informace o Severní Moravě,
Vlastivědné zajímavosti a medailony významných osobností regionu najdete na webu:
http:vmsumperk.sweb.cz.
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V Ý S TAVA

VÝSTAVNÍ SÍŇ OBSADÍ CÍRKEVNÍ UMĚNÍ BAROKA
A ROKOKA NA ŠUMPERSKU, ZÁBŘEŽSKU A MOHELNICKU

KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
Po, Út, St
Čtvrtek

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530
10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

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

DĚTI Z DRUHÉ POLOKOULE
PŘEDSTAVÍ FOTOGRAFIE JANY ČIŽMÁŘOVÉ
Výstava snímků, které v Brazílii
nafotila Jana Čižmářová, nazvaná
Děti z druhé polokoule bude od 7.
září do 9. listopadu k vidění v Městské knihovně Šumperk.
Jana Čižmářová (28 let) žije
v Šumperku, dokončuje studia angličtiny a portugalštiny na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci a zároveň pracuje jako
letuška pro České aerolinie. Ráda

cestuje, baví ji učit se cizí jazyky
a poznávat jiné kultury. Ve třetím
ročníku fakulty absolvovala půlroční stipendijní pobyt v Portugalsku,
celý pátý ročník strávila v Brazílii
na Universidade Federal da Bahie.
Vrátila se v září 2005 a o své zážitky
z obrovské země na jihu amerického
světadílu se v nepravidelném seriálu podělila se čtenáři Moravského
severu.
-zd-

ČTEME SI… POHÁDKY S BABIČKOU
Městská knihovna Šumperk zve na setkání
dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou, které se koná v úterý 26. září v 17 hodin
v půjčovně pro mládež knihovny na ulici 17. listopadu 6. První podvečer z připravovaného cyklu
klubových setkání, která se budou konat v obou
šumperských knihovnách až do konce března,
přitom bude na téma POHÁDKY S BABIČKOU.
Ze své oblíbené knihy pohádek bude číst babička,
kterou zná řada Šumperáků.
Součástí pořadu Pohádky s babičkou bude
prezentace MINI - RETRO - FOTOGALERIE.
Fotogalerie ze zapomenutých alb a šuplíků vzniká již nyní v půjčovně pro mládež, zejména díky
pomoci dětských čtenářů. Přispět do ní ale může

24

každý, kdo přinese fotograﬁi, která zachycuje
jeho babičku, dědečka, nebo jiného příslušníka
starší generace. Fotograﬁe (nebo kvalitní fotokopie) je třeba na rubu označit názvem (např. kde
a kdy fotka vznikla, kdo je na ní zachycen apod.)
a jménem toho, kdo ji zapůjčil.
MINI-RETRO-FOTOGALERIE se bude
obměňovat. Do každého kola může jeden účastník přinést nanejvýš jednu fotograﬁi, která mu
bude po dvou měsících vrácena zpět. Vítány jsou
kuriozity všeho druhu, zejména staré a ještě starší fotograﬁe, zajímavé situace či neobvyklá místa.
Vybrané fotograﬁe budou vystaveny na internetových stránkách knihovny.
Zdeňka Daňková

Sobota 9. září od 10 hodin na hřišti Cannibals v Temenici
Baseball - utkání mladších kadetů
Cannibals Šumperk - Arrows Ostrava. Informace Roman Lipavský, tel.č. 602 484 083.
Pátek 15. září od 19.30 do 20.30 hodin na náměstí Republiky
Uličkami s lampičkami
Večerní putování městem pro rodiče s dětmi, s sebou lampióny nebo lampičky. Informace Zuzana
Vavrušová, tel.č. 583 214 213, 731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Startovné 5 Kč/osoba
Sobota 16. září od 10 hodin na hřišti Cannibals v Temenici
Baseball - utkání mladších kadetů
Cannibals Šumperk - Klasik Frýdek Místek. Informace Roman Lipavský, tel.č. 602 484 083.
Pondělí 18. září od 15 do 17 hodin v učebně VT Vily Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Jak na PC“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 100 Kč
Pondělí 18. září v 18.30 hodin ve Vile Doris
VIA LUCIS - Celá viola Tvé duše
Setkání se Zuzanou Maléřovou, autorkou knih o divadle a hercích (Portréty z Národního, Psáno v kóji, Počítání času, Celá viola Tvé duše...), jejím hostem bude fotograf Vlado Bohdan, rezervace vstupenek: Jarmila Švecová, tel.č. 583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz.
Vstupné 40 Kč
Čtvrtek 21. září od 15 do 17 hodin v učebně VT Vily Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Texty v PC“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 100 Kč
Sobota 23. září od 10 hodin na hřišti Cannibals v Temenici
Baseball - utkání mladších kadetů
Cannibals Šumperk - Skokani Olomouc. Informace Roman Lipavský, tel.č. 602 484 083.
Sobota 23. září ve 13 - 13.30 hodin odchod od „Zelené školy“ v Temenici
Loučení s létem
Bližší informace na plakátech a Ivana Šilhanová, tel.č. 583 214 212, 731 610 036, silhanova@doris.cz.
Pondělí 25. září od 15 do 17 hodin v učebně VT Vily Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Internet a email“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 100 Kč
Středa 27. září od 15 do 17 hodin v učebně VT Vily Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Sám sobě úředníkem“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavrusa@
doris.cz.
Cena 100 Kč
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC17. listopadu 2, Šumperk 787 01, tel.č. 583 214 212,
583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, e-mail: vila@doris.cz, http:// www.doris.cz
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VILA DORIS

VILA DORIS

VIA LUCIS

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

Celá viola Tvé duše
Setkání se Zuzanou Maléřovou, autorkou knih o divadle a hercích
Pondělí 18. září v 18.30 hodin ve Vile Doris
Host večera - fotograf Vlado Bohdan
Zuzana Maléřová, rodačka z Dolní Bečvy, se narodila 1. února 1965. Je absolventkou fakulty
žurnalistiky Univerzity Karlovy a držitelkou Ceny literárního fondu.
Je autorkou řady knih: Život je kulatý, Stůl paní Stelly, Psáno v kóji, Ghetto vyvolenců, Počítání času, Křehké otázky, Portréty z Národního, Celá viola Tvé duše, Jak potkat děti...
Spolupracuje s Českou televizí a s Českým rozhlasem. Kritikou je označována za první dámu
portrétu, který je její doménou. Protagonisty portrétů Zuzany Maléřové jsou povětšinou herci
a herečky. Nikoliv pro atraktivitu, ale proto, že se mezi nimi pohybuje a úzce
s nimi spolupracuje.
Při rozhovorech s nimi si nedělá žádné poznámky a ani si jejich výpovědi nenahrává na
diktafon. Vše se snaží si zapamatovat a „zpracovat v hlavě“. Tím je její styl zajímavý a výsledek
úchvatný. Umělci se v takovéto nenásilné atmosféře neostýchají promlouvat i o tématech, o kterých se jistě nikomu nehovoří lehce a která by leckterému novináři raději zamlčeli.
Její knížky mají duši, jsou křehkými sondami do lidských osudů. Za neobyčejnou citlivost
a tolerantnost se jí dostává odměny v podobě důvěry těch, jejichž životní příběh se snaží pochopit a nám, jakoby pobídku k přemýšlení nad vlastními činy, předat. Jedním z jejich projektů jsou
i kazety rozhovorů s předními českými herci.
Kniha Celá viola Tvé duše je knižní podobou autorských pořadů Zuzany Maléřové, které
uvedlo Divadlo Viola v sezoně 2004/2005. Čtenář má tedy možnost setkat se s N. Divíškovou, J.
Jiráskovou, E. Hudečkovou, D. Syslovou, E. Černou a dalšími hereckými osobnostmi.
Dále jsou zde vzpomínky na mnohé už nežijící divadelníky a celek dotváří glosy autorky,
v nichž se zamýšlí nad jednoduchými podivnostmi života. Mluví o zrodu, o věčné přítomnosti
smrti, o odvádění od umírání k životu, o jistotě stromů a křehkosti lidských paží ve větvoví
života. Jsou to básně plné obraznosti, nostalgie, ale i naděje.
Vedle skvělých textů Zuzany Maléřové jsou čtenáři předkládány fotografie Vlada Bohdana,
jejichž černobílá strohost tvoří dokonalý protipól bohaté obraznosti slov Z. Maléřové.
Vstupenky v ceně 40 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, J. Švecová,
tel.č. 583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz.
Šumperské setkání sponzorují:
IZOSKLO ABERLE, Pekařství Král Hanušovice, Petr Waniek, rozvoz květin a substrátů,
P-LINE František Porteš - fotografické práce, Olšanské papírny a.s. - Ruční papírna Velké
Losiny, Město Šumperk, Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje,
TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou.
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Úterý 5. září od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Čtvrtek 7. září od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.
Vstupné 35 Kč
Úterý 9. září od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Čtvrtek 21. září od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Petr a Vašek.
Vstupné 35 Kč
Mateřské centrum zahájí provoz 4. září

Každé pondělí od 9.30 do 17 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorky: p. Potěšilová (10 - 13 hod.), p. Smorojová (15.30 - 17 hod.)
Vstupné 15 Kč
Každé úterý od 9.30 do 13 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Potěšilová (10 - 13 hod.) Vstupné 15 Kč
Každý čtvrtek a pátek vždy od 9.30 do 11 hodin
v herně
Mateřské centrum
Cvičeníčko pro děti.
Vstupné 10 Kč
Bližší informace k akcím: Věra Štoudková, tel.č.
583 211 766.

KURZY VE STŘEDISKU SEVER V ROCE 2006/2007:
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

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

Polepšené pěsničky
Setkání s Ludvíkem Vaculíkem a cimbálovou
muzikou Jana Korgera
Středa 25. října v 18.30 hodin klášterním
kostele
Vstupenky v ceně 80 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, J. Švecová, tel.č.
583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz.

Šumperský dětský sbor pořádá dodatečný
zápis pro děti prvních, druhých a třetích
tříd.
pondělí 4. září od 10 do 13.00 hodin
úterý 5. září od 13 do 18 hodin
středa 6. září od 13.00 do 18 hodin
Zkušebna ŠDS ve druhém patře Základní
umělecké školy
na Žerotínově ulici č. 11 v Šumperku.
Na setkání s Vámi se těší Helena Brožová ml.
a Tomáš Motýl, sbormistři ŠDS.
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STŘEDISKO SEVER

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

K AVÁ R N I Č K A , H - C LU B

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Čtvrtek 7. září v 17 hodin
Peru mýma očima
O své dojmy a zážitky z měsíčního pobytu v Peru se podělí Petra Sochrová. Cestopis je doplněn
o promítání diapozitivů.
Pátek 8. září ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit se svými přáteli a poslechnout si známé
písničky, které zahraje skupina Staří kamarádi.
Vstupné 25 Kč
Čtvrtek 14. září ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.
Pátek 22. září ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr
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 září probíhá prodejní výstava obrazů Jana Jančíka.

H - CLUB
Pátek 1. září od 17 hodin
Loučení s prázdninami
Hraje Teens Jazz Band Velké Losiny.
Pátek 8. září od 20 hodin
Koncert bluegrassové kapely „MY“
Vstupné 50 Kč
Sobota 9. září od 21 hodin
„George & Beatovens“
Karel Kahovec, Viktor Sodoma a spol.
Vstupné 140 Kč

Pátek 15. září
Zahájení burčákové sezony
Hraje „Combo strýca Achmeda, ochutnávka
burčáků odrůd Irsai, Mopr, Muškát mor. aj.
Pátek 22. září
Zvěřinové hody s kandidátem do senátu
Zdeňkem Muroněm
Středa 27. září
3. Vodácký bál
Hraje „Větrolam“.

Bližší informace k akcím: www.h-club.cz
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Vstupné 50 Kč

Pondělí 4. - čtvrtek 7. září ve velkém sále Domu kultury Šumperk vždy od 18 do 19.30 hodin
Aerobik pro veřejnost
Pondělí 4. - pátek 8. září vždy od 9 do 17 hodin
Týden otevřených dveří na oddělení přírodovědy (zvěřinec)
Spojeno s náborem do kroužků, inf. B. Malec, tel.č. 583 215 395.
Bližší informace: MDDM U radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.sumperk@seznam.cz, http://www.mddm.adam.cz.
V průběhu září probíhá nábor do veškerých zájmových kroužků DDM U radnice!
Nabídka bude viset na: www. mddm.adam.cz, přihlášky v DDM, nám. Míru 20, informace na číslech
583 215 395, 583 214 076.
DDM U radnice a TTC Pramet Šumperk
stolní tenis
hledá pohybově nadaná děvčata
od 5 do 7 let pro založení oddílu
Předpokládáné zahájení září - říjen 2006.
V případě zájmu kontaktujte Zdeňka
Formánka, tel. 583 214 076, 604 801 031.

DDM U radnice a Svaz vojáků v záloze
pořádá v sobotu 23. září
Střelecké odpoledne se soutěžemi
pro děti od 9 do 15 let
Občerstvení a ceny zajištěny. Omezený počet
účastníků, přihlášky a kontakt Zdeněk
Formánek, tel. 583 214 076, 604 801 031.

LOUČENÍ S LÉTEM NA HÁJI
10 let otevření rozhledny na Háji
sobota 23. září 2006
Program:
12 hod. na rozhledně na Háji - setkání pamětníků a dříve narozených, výstavka,
čtení z vrcholové knihy Háje
12.30 hod. - křtění nového OTO (oblastní turistický odznak) Šumpersko a zahájení distribuce
13.30 hod. - předání cen účastníkům soutěže Cestou na Háj, prohlídka výstavy
LOUČENÍ S LÉTEM
Výstup rodičů s dětmi na Háj + cestou plnění úkolů
Z Bludova odchod 9 - 10 hod. od Kulturního domu v rámci akce Za bludovským špekáčkem.
Z Rudy n. Mor. odchod 9 - 10 hod. od nádraží ČD. Ze Šumperka 13 - 13.30 hod. odchod od
„Zelené školy“ na Temenické ul. (zastávka MHD č. 1).
Po celý den volný vstup na rozhlednu a příležitostné razítko.
* Od 12 do 16 hodin lanové aktivity, hry a soutěže
* Cestou tam nebo zpět možnost opékání špekáčků
* V případě deště se nekoná - informace na místě startu.
Pořadatelé:
Klub českých turistů Šumperk, DDM Vila Doris, www.sweb.cz/klubturistu.sumperk,
www.doris.cz
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MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE

KINO OKO

KINO OKO
DO 3. ZÁŘÍ 2006 JE KINO UZAVŘENO Z DŮVODU REKONSTRUKCE
SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH (Les Chevaliers du ciel) Současná evropská kinematografie
Pondělí 4. září, úterý 5. září a středa 6. září jen v 18.00 hodin
Francie 2005, 102 minuty, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Zapomeňte na Top Gun! Ve fascinující letecké akrobacii nastupují Sky Fighters! Napínavá podívaná
z letecké základny ochránců vzdušného prostoru, jejímž společným jmenovatelem jsou bojové scény
v oblacích, přátelství na život a na smrt, sympatičtí hlavní hrdinové a přímočarý rockový soundtrack.
Skvělý film pro milovníky nadzvukového adrenalinu.
Vstupné 70 Kč
RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA (Fast and Furious: Tokyo Draft)
Pondělí 4. září, úterý 5. září a středa 6. září jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 104 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Pokračování úspěšné filmové série ze světa nelegálních automobilových závodů, tentokrát na japonský
způsob…
Vstupné 70 Kč
KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 7. září, pátek 8. září, sobota 9. září a neděle 10. září jen v 16.00 hodin
USA, Velká Británie 2005, 99 minut, rodinná komedie v českém znění, širokoúhlý
Sedm veselých dětí, sedm padlých chův a jeden zoufalý otec: přišel čas na kouzla Nanny McPhee!
Emma Thompsonová a Colin Firth v hlavních rolích rodinné komedie.
Vstupné 65 Kč

Očekávaným filmem letošního září je nepochybně tragikomedie Jana Hřebejka a Petra Jarchovského
Kráska v nesnázích. Příběh mladé ženy, která řeší dilema lásky ke dvěma mužům, plný vypjatých zvratů
i komických a paradoxních rozuzlení se strhujícími hereckými výkony je na programu šumperského kina
Oko od 7. do 17. září.
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DŮM U JEZERA (The Lake House)
Čtvrtek 14. září, pátek 15. září, sobota 16. září a neděle 17. září jen v 18.00 hodin
USA 2006, 99 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Sandra Bullocková a Keanu Reeves v hlavních rolích tajuplného příběhu lásky.

Vstupné 70 Kč

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Pondělí 18. září a úterý 19. září v 17.30 a ve 20.00 hodin, středa 20. září jen v 17.30 hodin
ČR 2006, 113 minut, mládeži přístupný
Eva Holubová, Anna Polívková a Bohumil Klepl v hlavních rolích komedie natočené podle románu
Michala Viewegha. Uvádíme naposledy!
Vstupné 75 Kč
KRAJINA PŘÍLIVU (Tideland)
Artvečer, Ozvěny MFF Karlovy Vary 2006
Středa 20. září jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, Kanada 2005, 122 minut, širokoúhlý, titulky
Příběh malé holčičky osiřelé v moři trávy… Režie Terry Gilliam.
Vstupné 65 Kč
AUTA (The Cars)
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 21. září a pátek 22. září jen v 16.00 hodin, sobota 23. září a neděle 24. září jen v 15.00
hodin
USA 2006, 116 minut, širokoúhlý, rodinná animovaná komedie v českém znění
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) s řádnou dávkou humoru, akce i úžasných technických nápadů.
Vstupné 70 Kč
V neděli 24.9. v 15.00 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu je
vstupné 55 Kč na osobu. Poděkování kina za peněžní dar na toto představení patří firmě SHM,
s.r.o., Šumperk.
PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
Čtvrtek 21. září a pátek 22. září jen v 18.00 hodin, sobota 23. září a neděle 24. září jen v 17.00
hodin
USA 2006, 151 minuta, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
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.
Největší filmový hit letošního léta. Komedie.
Vstupné 80 Kč
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KINO OKO

KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Čtvrtek 7. září, pátek 8. září, sobota 9. září, neděle 10. září, pondělí 11. září, úterý 12. září a středa 13.
září v 17.45 a ve 20.00 hodin, čtvrtek 14. září, pátek 15. září, sobota 16. září a neděle 17. září jen ve
20.00 hodin
ČR 2006, 110 minut, od 15 let, širokoúhlý
Tragikomedie Jana Hřebejka a Petra Jarchovského o sexu, penězích a dobrém člověku. Milostný příběh mladé ženy, která řeší dilema lásky ke dvěma mužům. Film plný vypjatých zvratů i komických
a paradoxních rozuzlení se strhujícími hereckými výkony. Hrají Aňa Geislerová, Jana Brejchová,
Emília Vašáryová, Josef Abrhám, Roman Luknár, Jiří Schmitzer, Jiří Macháček a další. Na MFF Karlovy Vary 2006 získal tento snímek Zvláštní cenu poroty, měl velký divácký ohlas a filmoví kritikové
jej označili za nejlepší film v soutěži festivalu.
Vstupné 85 Kč

KINO OKO

MIAMI VICE
Čtvrtek 21. září a pátek 22. září jen ve 20.30 hodin, sobota 23. září a neděle 24. září jen v 19.45 hodin,
pondělí 25. září a úterý 26. září jen ve 20.00 hodin, středa 27. září jen v 17.30 hodin
USA 2006, 131 minuta, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Žádné příkazy. Žádná pravidla. Žádné zákony. Filmová verze kultovního kriminálního televizního
seriálu, v němž dvojice svérázných detektivů potírá zločin ve floridské metropoli. V hlavních rolích
napínavého krimithrilleru Jamie Foxx a Colin Farrell. Režie Michael Mann.
Vstupné 70 Kč
TOMMYHO PEKLO
Současná evropská kinematografie
Pondělí 25. září a úterý 26. září jen v 18.00 hodin
Norsko 2005, 95 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Láska je peklo a zamilovaný Tommy, který vypomáhá v kostele jako ministrant, má v genech duchovno a starosvětskou představu o milování… Teenagerovká komedie tentokrát z Norska. Vstupné 65 Kč
AMARCORD
Artvečer - Zlatý fond světové kinematografie
Středa 27. září jen ve 20.00 hodin
Itálie, Francie 1974, 127 minut, titulky
Felliniho autobiografický snímek se odehrává v Rimini 30. let v době vzmáhajícího se fašismu, kde
prožívá své dětství a dospívání mladý Titta. Titta však není vlastním hrdinou příběhu, nýbrž jednou
z mnoha postaviček, kolem nichž se točí z epizod složený děj. Slavný film slavného režiséra oceněný
Oscarem za nejlepší zahraniční film.
Vstupné 65 Kč
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA (The Ant Bully)
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 28. září, pátek 29. září, sobota 30. září, neděle 1. října, pondělí 2. října, úterý 3. října a středa
4. října jen v 16.30 hodin
USA 2006, 89 minut, rodinná animovaná komedie v českém znění
Gigantická bitva miniaturních rozměrů. Malý Lucas šlape do mravenišť a všemožně mučí jejich obyvatele. A ti už jsou z toho tak unavení, že vymyslí plán na jeho převýchovu…
Vstupné 65 Kč
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
Čtvrtek 28. září, pátek 29. září, sobota 30. září, neděle 1. října, pondělí 2. října, úterý 3. října a středa
4. října v 18.15 a ve 20.00 hodin
ČR 2006, 100 minut, mládeži přístupný
Nový český film natočený podle scénáře Radka Johna. V hlavních rolích krimikomedie inspirované
dvěma největšími loupežemi, které se u nás v uplynulých letech staly, Tomáš Hanák, Ondřej Vetchý
a Michal Suchánek. Dále hrají Marek Vašut, Anna Šišková, Renata Visnerová a další. Režie Jiří Chlumský.
Vstupné 80 Kč
Připravujeme na říjen 2006: Let´s Dance, Let číslo 93, V zajetí rychlosti, Proposition, World Trade
Center, V tom domě straší, Grandhotel, Havana Blues, Asterix a Vikingové, Hezké chvilky bez záruky,
Žena ve vodě, 2. - 8. listopadu - Rok podvraťáků (předprodej vstupenek od 25. října 2006)
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX
Kino promítá všechny filmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před začátkem prvního představení - u pokladny v Kině Oko Šumperk. Program kina Oko též na www.kinosumperk.cz. Sluchově postiženým zapůjčíme speciální sluchátka.
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