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autorka kresby na obálce (Ctirad Medlík, čestný
občan města Šumperka) - Kristýna Kvapilová

KE KRESBĚ NA OBÁLCE

Radek Medlík
Dalo by se říci, že životní peripetie Radka Medlíka
přesně odrážely dobu, ve které žil. Nejdříve zanícený
komunista, dokonce účastník mimořádného vysočanského sjezdu v roce 1968, posléze ze strany exkomunikován a pronásledován, aby se po listopadu 1989 stal
prvním demokraticky zvoleným šumperským starostou.
Zcela určitě však patří k těm šumperským osobnostem,
jejichž stopu nalezneme v různých oblastech lidské činnosti; kromě politiky to je školství, kultura i sport. Snad
teprve historie ukáže, kde zanechal nejhlubší otisk.
Radek Medlík se narodil v roce 1928 v Hanušovicích,
i když, jak říkal, počat byl ve škole na Malé Moravě, kde
učil jeho otec. Budoucí kantorství mu bylo dáno do vínku právě tady.
Z Hanušovic se Medlíkovi velmi brzy odstěhovali do
Šumperka, odkud v roce 1938 odjíždějí do Vrchoviny
u Nové Paky, která byla rodištěm Radkova otce. On sám
chodil do reálného gymnázia v Českém Brodě, aby se po
válce opět vrátil do Šumperka. Po skončení studia na
Univerzitě Palackého v Olomouci se začala odvíjet jeho
životní pouť, která místy připomíná absurdní divadlo.
Stává se učitelem na průmyslové škole, později inspektorem a konečně i vedoucím odboru školství a kultury
bývalého ONV. Na průmyslovce se věnuje intenzivně
ochotnickému divadlu - uvádí zejména hry V + W, ale
k předscénám si píše vlastní texty. To mu však nestačí, tak se svým kamarádem Vítězslavem Pokorným píší
vlastní hry s písničkami, které mají obrovský ohlas hlavně mezi mladými lidmi.
V roce 1963 se stává zástupcem ředitele šumperského gymnázia a hned zde zakládá se skupinou studentů
časopis „Host do školy“. Kromě literárních ambicí se
vyjadřuje i k politické situaci, a to kriticky. Bylo tudíž
samozřejmé, že s radostí přivítal rok 1968 a Pražské jaro
a vše, co se tehdy odehrávalo. Po okupaci republiky 21.
srpna se stal delegátem mimořádného sjezdu KSČ, což
mu na dlouhou dobu černě ocejchovalo jeho další působení ve školství.
Pokračování na straně 8

Před 510 lety
23. října 1596 zřídil císař Rudolf II. komisi k řešení sporu mezi Šumperkem a Janem st. Odkolkem
z Oujezdce. Komise měla podporovat šumperské měšťany v jejich záměru koupit Temenici,
což se nepodařilo.
Různice, do nichž musel často zasahovat císař, se vlekly řadu let a ukončily je až
pobělohorské události, kdy se Šumperk i Temenice dostaly do vlastnictví Liechtenštejnů.

Před 215 lety
29. října 1791 propůjčil císař Leopold II. městu pátý výroční trh, který se pravidelně konal 4. srpna.

Před 150 lety
7. října 1856 byla založena první městská spořitelna, která však již v roce 1861 zanikla. Nový městský
peněžní ústav byl založen v roce 1866.

Před 135 lety
1. října 1871 byl zahájen provoz na železniční trati Zábřeh na Moravě - Šumperk - Sobotín.

Před 130 lety
1. října 1876 byl otevřen městský sirotčinec (dnešní Vančurova ulice č. 7). Největší zásluhu na jeho
vzniku měla Marie Wichtlová, věnovala na stavbu přes 80.000 zl.
Za tento čin byla v roce 1899
jmenována čestnou občankou města Šumperka a pojmenována po ní byla dnešní Žerotínova ulice.

Před 60 lety
V říjnu 1946 probíhalo v Brně (na ZNV) jednání o stavbě letiště, jež mělo být zřízeno na ploše
u Rapotína, která již k tomuto účelu sloužila. 6. října 1946 se zde konal první letecký den v českém
Šumperku. Letiště nakonec vzniklo na katastru Nového Malína.

Před 50 lety
29. října 1956 se uskutečnilo první vysílání stálého šumperského rozhlasu Šumperské okénko. Vysílání
bylo ukončeno 18. února 1994 a 2. března zahájila vysílání Šumperská televize - „Studio S“.

Před 40 lety
21. - 29. října 1966 se uskutečnil v Šumperku v kině Svět první festival pracujících, druhdy velmi
populární celostátní akce, které se konaly ve vybraných městech a kinech.

Před 10 lety
30. a 31. října 1996 proběhly oslavy 100. výročí založení muzea. Při té příležitosti byl mimo jiné vydán
sborník „Šumperk - město a jeho obyvatelé“.

Před 5 lety
31. října 2001 byla otevřena nová tělocvična Obchodní akademie.

Před 1 rokem
20. října 2005 navštívil Šumperk americký velvyslanec William C. Cabanis.
-ách-
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S TA LO S E V Ř Í J N U

STALO SE ŘÍJNU

KONCERT

VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY PŘIPOMENE
KONCERT MORAVSKÉ FILHARMONIE A PAVLY VYKOPALOVÉ

V

ýročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost připomene během slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc, sólistky pražské Státní
opery Pavly Vykopalové a sólisty Janáčkovy opery v Brně Jaromíra Novotného. Pod taktovkou šéfdirigenta Petra Vronského nabídne ve středu 25. října v 19 hodin ve velkém sále Domu kultury jeden
z nejstarších symfonických ansámblů u nás skladby Smetanovy a Dvořákovy.
Moravská ﬁlharmonie byla založena v roce
1945 a patří k předním a nejstarším symfonickým
orchestrům v České republice. Sídlí v Olomouci,
v historické metropoli Moravy, která je centrem
Olomouckého kraje.
V čele Moravské ﬁlharmonie stály významné
osobnosti české hudební kultury, za jejím dirigentským pultem se střídali přední světoví dirigenti,
např. Lord Yehudi Menuhin, Václav Neumann,
Libor Pešek, Vladimír Válek a další. Jejími hosty
byli významní sólisté, např. S. Richter, I. Oistrach.
G. Kremer, S. Ishikawa, P. Fournier, J. Suk, V. Hudeček, E. Indjic, J. Carreras, A. Baltsa, J. Cura.
Během svého působení si Moravská ﬁlharmonie
vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár, jenž zahrnuje vedle české hudby také skladby
klasiků evropské orchestrální tvorby 19. a 20. sto-

letí. Filharmonie také intenzivně propaguje soudobou českou i světovou hudební tvorbu, o čemž
svědčí premiéry stovky skladeb soudobých skladatelů. V posledních letech se Moravská ﬁlharmonie
specializuje na nahrávky současné světové hudby.
Moravská ﬁlharmonie s velkým ohlasem
vystupovala v převážné většině evropských států a zúčastnila se významných mezinárodních
hudebních festivalů v České republice i v zahraničí, např. Pražského jara, Smetanovy Litomyšle, Letních hudebních slavností ve francouzské
Remeši, Thurn und Taxis Festspiele v německém
Regensburgu. Filharmonici se dále představili na
významných evropských pódiích - Alte Oper ve
Frankfurtu, Saal der Münchner Philharmonie,
Vereinsaal Wien, Saal Pleyel Paris, Tonhalle Zurich
nebo v Palaois de Musica ve španělské Barceloně

Moravská ﬁlharmonie Olomouc se představí v Šumperku 25. října.
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Foto: archiv

Pavla Vykopalová, sólistka Státní opery Praha, absolvovala Státní konzervatoř v Praze v roce
1993. Už během studií spolupracovala s Operou Mozart. Dále se zdokonalovala ve zpěvu
u prof. Jiřího Kotouče a v poslední době dochází
i na konzultace k prof. Marii Urbanové.
V roce 1998 byla angažována v Plzeňské opeře,
od roku 1999 je stálým hostem Národního divadla v Praze a od roku 2000 hostuje také ve Státní
opeře Praha. V roce 2003 úspěšně vystupuje v roli
Karolky (Janáček - Jenůfa) v Théatre du Chatelet
v Paříži.
Pavla Vykopalová pravidelně vystupuje zejména s barokním i romantickým repertoárem na
domácích i zahraničních pódiích. Spolupracovala
například se souborem Virtuosi di Praga, FOK,
SOČR a Českou ﬁlharmonií. Na barokní operní
tvorbě se pravidelně podílí při koncertním provedení Händelových oper: Alcina - Ruggiero,
Rodelinda - Bertarido, Rinaldo - Rinaldo v rámci cyklu FOK - barokní operní tvorba. Dále na
inscenaci Národního divadla v Praze - opery J. Ph.
Rameaua Castor a Pollux - role Minervy. Zatím
poslední barokní operou byl Astarto (Bononcini)
- role Elisy v březnu 2005.
Od sezony 2005/06 se stává sólistkou Státní
opery Praha. Její první rolí v novém angažmá
je Rosina v Rossiniho Lazebníku sevillském.
V tomto roce v Janačkově opeře ND v Brně hostuje v úspěšné inscenaci Prodané nevěsty v roli
Mařenky v režii Ondřeje Havelky.
redakce

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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KONCERT

a Valencii.
Moravská ﬁlharmonie je kulturní institucí,
která se podílí na organizaci uměleckého a koncertního života v Olomouci. Je organizátorem
a pořadatelem mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc, Mezinárodního
varhanního festivalu a Mezinárodního festivalu
soudobé hudby.
Petr Vronský, původně velmi úspěšný mladý houslista (vítěz soutěže Beethovenův Hradec
1964), začal svou dirigentskou dráhu v r. 1971
v plzeňské opeře, odkud přešel do Ústí nad Labem
jako šéf operního souboru. Pro jeho umělecký
rozvoj byly rozhodující úspěchy v dirigentských
soutěžích v Praze (1970), ve francouzském Besanconu (1971) a v Berlíně, v soutěži H. von Karajana
(1973). V roce 1978 se stal dirigentem a v letech
1983 - 1991 šéfdirigentem Státní ﬁlharmonie
Brno, se kterou hostoval v mnoha zemích Evropy, v USA a v Japonsku. V době svého brněnského působení se věnoval pedagogické činnosti na
JAMU. V období 2002 - 2005 byl šéfdirigentem
Janáčkovy ﬁlharmonie Ostrava a od září roku
2005 se stal šéfdirigentem Moravské ﬁlharmonie
Olomouc. Petr Vronský je pravidelně zván k předním orchestrům celého světa, spolupracuje rovněž
s nejlepšími orchestry u nás (Česká ﬁlharmonie,
Symfonický orchestr FOK, Státní ﬁlharmonie
Brno, SOČR) a operními scénami u nás (Národní
divadlo Praha, Státní opera Praha, Janáčkova opera Brno) i v zahraničí (Kammeroper Wien).

ROZHLEDNA

ROZHLEDNA NA HÁJI SLAVÍ DESET LET
Podnět k výstavbě původní rozhledny na Háji
(631 m) dal v meziválečné době šumperský odbor
Klubu československých turistů spolu s vojáky
místní posádky. Přípravné práce začaly v roce 1933
a 17.6. 1934 byla slavnostně otevřena rozhledna, jež
nesla jméno Štefánikova. Původně lehká dřevěná,
později obedněná stavba se brzy stala místem nedělních výletů Šumperáků i lákadlem pro turisty ze širšího okolí. V době válečné byla v rukou německých
vojsk a veřejnosti nebyla přístupná. Sloužila jako
protiletecká pozorovatelna. V poválečných letech
se pak střídali správci, péče o objekt rozhledny upadala a poté, když nebyl včas opraven hromosvod,
ji v padesátých letech zasáhl blesk a vyhořela. Brzy
se pak objevily plány na znovuobnovení rozhledny.
Vzniklo několik návrhů na kovovou věž, které se
ale vzhledem k nedostatku ﬁnančních prostředků
nikdy nepodařilo realizovat.
Po listopadu 1989 se diskuze o obnovení rozhledny rozběhly s mnohem větší intenzitou. Financování její výstavby se ujaly obce, na jejichž katastru se Háj nachází - Šumperk, Bludov a Ruda nad
Moravou společně s ﬁrmami Eurotel a Telecom.

Původní rozhledna, která byla slavnostně otevřena v červnu roku 1934, byla lehká dřevěná stavba.
Foto: archiv
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Rozhledna, jež nesla jméno Štefánikova, se později
dočkala obednění. V padesátých letech však vyhořela.
Foto: archiv
Autoři projektu Vladimír Malaska a Ivo Barvíř
vytvořili moderní objekt, který zvenčí věrně připomíná původní rozhlednu ze třicátých let. Výstavbu
rozhledny realizovala šumperská ﬁrma GH Construction ve spolupráci s tesárnou Plumlov.
Nová rozhledna na Háji byla otevřena 28. září
1996. Přístup pro veřejnost má na starosti odbor
Klubu českých turistů Šumperk. Členové KČT
zajišťují dobrovolnou prací nejen provoz, ale také
úklid rozhledny a okolí a v neposlední řadě společenské akce pro veřejnost.
Dlouholetou tradici mají především Novoroční výstupy na Háj, kterých se každoročně účastní
kolem tisícovky návštěvníků, v posledních letech
pak přibyly další akce zejména pro děti, například
Velikonoční putování za Toulavým Náprstkem nebo
Loučení s létem na Háji. Trámové stěny rozhledny
pravidelně zdobí práce dětí z různých výtvarných
soutěží, z nichž nejrozsáhlejší byly Kapka vody
a Můj kamarád strom. Tyto soutěže uspořádali

ROZHLEDNA
Během výstavby nové rozhledny vyrostlo na Háji
třicetimetrové lešení.
Foto: J. Güttler

Novoroční výstup na Háj má dlouholetou tradici.
Foto: -pk-

a výstavy instalovali studenti Střední odborné školy
Šumperk. V drobné minifotogalerii v prvním podlaží představila své záběry z přírody a cest již řada
přátel fotografování.
Během uplynulých deseti let navštívily rozhlednu
desetitisíce návštěvníků ze Šumperka, celé republiky,
řady evropských zemí i z jiných kontinentů. Vrcholová kniha obsahuje řadu milých zápisů, z nichž je
znát, že se návštěvníkům u nás líbilo a mnozí z nich
se opakovaně vracejí. Řada lidí přichází se záznamníkem tematického turistického odznaku Rozhledník, který získáte pouze tak, že navštívíte vytipované rozhledny ČR, včetně rozhledny na Háji. Možná
i toto sběratelství je důvodem toho, že se putování
po rozhlednách stalo docela častou náplní dovole-

né, zaměřené na turistické aktivity.
Ve snaze podpořit poznání Šumperka a okolí
vydal u příležitosti desátého výročí otevření rozhledny Klub českých turistů Šumperk oblastní
turistický odznak se záznamníkem Šumpersko.
K získání odznaku je třeba navštívit nejen Háj, ale
také obce a zajímavé objekty v okolí. Záznamník je
pak možno získat na Háji v otevírací době rozhledny.
Rozhledna se stala za dobu své existence místem setkání lidí s lidmi a lidí s přírodou. Obojí je
důležité a krásné, doufejme, že cíl rozhledu z výšky
přivede na Háj a do našeho kraje další spokojené
návštěvníky.
Zdeňka Daňková,
Klub českých turistů Šumperk

Myšlenku na obnovu rozhledny intenzivně všemi dostupnými způsoby udržoval předseda
odboru KČT Značkaři pan Josef Janků. Maketa rozhledny, kterou vlastnoručně zhotovil, nechyběla na žádném z Novoročních výstupů na Háj a na dalších turistických akcích v okolí, publikoval
v tisku, jednal s úřady… Po roce 1989 byl Josef Janků opět jedním z iniciátorů výstavby, účastnil se
řady jednání, bedlivě sledoval přípravné práce i samotnou výstavbu, pravidelně pořizoval fotodokumentaci. Zhotovil dřevěný model rozhledny a začal stavět další, který měl občanům ve výkladní
skříni jednoho ze šumperských obchůdků ukazovat, jak jsou na Háji s rozhlednou daleko. Pan Janků svůj model nedokončil. Slavnostního otevření rozhledny se účastnili již pouze jeho přátelé.
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GALERIE

GALERIE NA NÁMĚSTÍ NABÍZÍ UMĚNÍ I RELAXACI

Z

bavit lidi ostychu z fenoménu zvaného umění chtějí nové majitelky Galerie Ave - Art, jež se
nachází v prostorách jednoho z historických domů na náměstí Míru. Ty již koncem srpna „provoněla“ nejen nová malba na zdech, ale také aromatické oleje, přírodní kosmetické přípravky, vonné
tyčinky a svíčky. Právě na nabídku výrobků lidových řemesel spojenou s prodejem obrazů a autorské
keramiky se „staronová“ Galerie zaměřila.
„Šumperáci se z nepochopitelných důvodů bojí
do Galerie chodit. Zřejmě je děsí představa uměleckých děl, za která chtějí jejich autoři horentní sumy.
Dnešní galerie jsou ale úplně o něčem jiném,“ říká
jedna z majitelek šumperské Galerie Ave - Art Eva
Nábělková a prozrazuje, že s podobným přístupem
se setkala i v rodném Jeseníku. „Lidé ale brzy přišli
na to, že u nás najdou nejen umělecká díla, ale i nejrůznější užitkové a dekorativní předměty, a počáteční ostych brzy zmizel,“ podotýká s úsměvem
Nábělková, kterou do Šumperka „přilákala“ nabídka kamarádky - výtvarnice Lenky Baluchové. Obě
přitom chtějí v Galerii Ave - Art navázat na činnost
její předchozí majitelky Ludmily Horálkové.
„S paní Horálkovou spolupracujeme a snažíme
se zaměřit na současnou tvorbu našich začínajících
i známých malířů. Umělce přitom chceme postup-

Přední část Galerie obsadily obrazy a umělecké
předměty ze skla, kovu, dřeva, keramiky i paličkované krajky.
Foto: archiv

V zadní části Galerie najdou návštěvníci především
výrobky lidových řemesel.
Foto: archiv
ně představovat na autorských výstavách. V této
souvislosti bych ráda oslovila především regionální výtvarníky,“ prozrazuje Lenka Baluchová, jež se
nebrání ani spolupráci s místní Základní uměleckou školou. „Pro malé výtvarníky by to mohlo být
motivující,“ soudí Baluchová.
Kromě obrazů a uměleckých předmětů ze skla,
kovu, dřeva, keramiky i paličkované krajky, které
obsadily přední část galerijního prostoru, najdou
návštěvníci v zadní části Galerie především výrobky
lidových řemesel. Počínaje užitkovou i dekorativní
keramikou přes historické repliky skla a kovářské výrobky až po ručně malované hedvábné šály,
šátky, smalty, dřevěné hračky, polodrahokamy
a proutěné zboží. Sortiment doplňují aromatické
oleje, svíčky, přírodní kosmetika, vonné tyčinky
a také čaje. „Rády bychom lidem nabídly v dnešní uspěchané době i trochu zastavení a relaxace.
Nádherné historické prostory této Galerie k tomu
přímo vybízejí,“ láká k návštěvě Galerie Ave - Art
Lenka Baluchová.
-zk-

Nová Galerie AVE-ART, nám. Míru 12 - 13, tel.č. 583 216 862
Otevřeno: Pondělí - pátek 9.30 - 17 hodin, Sobota 9 - 12 hodin
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Interaktivní CD-ROM s názvem Šumperkem
pod křídly prodává od září šumperská radnice.
Rozšířila tak svoji nabídku propagačních materiálů, jež jsou k dostání na moderních nosičích.
Začátkem roku přitom již vyšly pod stejným
názvem hned dvě publikace a neprodejná „cédéčka“, která slouží městu k prezentaci na veletrzích
a výstavách a také jako dárek pro
partnery a návštěvy.
Po vydání stošedesátistránkové vázané knihy a méně
obsáhlé brožované tzv. image
publikace, jež
pod názvem
„Šumperkem
pod
křídly“
spatřily
světlo světa
začátkem
roku, se tak
dostávají ke
slovu moderní
nosiče
informací. Místní radnice totiž vydala
pod stejným názvem
i CD-ROMy, jež si od
září mohou zájemci koupit za
osmdesát korun. „Ač se CD-ROM
jmenuje stejně jako kniha a brožura, informace v něm uvedené jsou mnohem rozsáhlejší,“
vysvětluje šumperská koordinátorka cestovního
ruchu Lenka Tkadlecová.
Stejně jako v knize jsou i na „cédéčku“ průvodcem diváka dvě poštolky, které svým mláďatům hrdě ukazují město. Nechybí zde místní

parky, uličky a zákoutí, zajímavosti a fotograﬁe
z různých akcí ve městě, krásy přírody a památky
v okolí a mnohé další. „CD-ROM je oproti publikacím bohatší o fotodokumentaci a především
o historická fakta,“ říká koordinátorka cestovního ruchu. Zájemci zde tak najdou podrobné
dějiny Šumperka a Temenice, seznam čestných
občanů, šumperských purkmistrů,
starostů a předsedů někdejších
národních výborů. „Tyto
podrobné informace by
mohli uvítat nejen ti,
kteří se intenzivně
zajímají o místní historii, ale
všichni, kteří
hledají
základní všeobecný přehled o šumperských
z a j í m avo s tech. Navíc
je „cédéčko“
určitě
vhodným dárkem pro
přátele a známé
nejen ze Šumperka
a okolí, ale i vzdálenějších míst,“ soudí Tkadlecová.
Interaktivní CD-ROM, který obsahuje kromě informací v češtině také tři jazykové
verze - německou, anglickou a polskou, si mohou
zájemci za osmdesát korun koupit v informacích
a na stanovišti průvodkyň v přízemí historické
budovy radnice na náměstí Míru a v Regionálním a městském informačním centru ve Vlastivědném muzeu.
Zuzana Kvapilová

ČTEME SI… POHÁDKY S BABIČKOU
Další klubové setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou proběhne
v úterý 24. října v 17 hodin v půjčovně pro mládež knihovny na ul. 17. listopadu 6.
Ze své oblíbené knihy pohádek bude číst další z babiček, kterou zná řada Šumperáků.
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NOVINKA

V PRODEJI JE INTERAKTIVNÍ CD-ROM O ŠUMPERKU

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
Fotograﬁe zachycují pohled do severozápadní
části dnešní ulice B. Němcové (dříve Annagasse),
kterou protíná ulice Vančurova (původně Waisenhausgasse - název podle sirotčince) a ukončuje
Dvořákovo náměstí (předtím Mozartplatz). Historie této části města je pouze přibližně asi stoletá
- Anenská ulice (Annagasse) vznikla oﬁciálně až
7.10. 1898, když zde byly postaveny první domy.
V roce 1911 jich zde bylo již celkem dvacet. Prostor části ulice, která nás dnes zajímá, byl od nepaměti humny velkých selských statků, jež stávaly
v dnešní Havlíčkově ulici. Součástí Anenské ulice
bylo původně i dnešní Dvořákovo náměstí, v jehož
prostoru se nacházely dvě kapličky. První stála
u dnešní ulice Bří Čapků a byla zasvěcena Panně
Marii, kaplička sv. Anny, která stávala poblíž dnešní Myslbekovy ulice, dala jméno Anenské ulici.
U kaple se nacházel stejnojmenný pramen, který byl Šumperáky uctíván již nejméně v 17. století.
Kapli zde měl na začátku 18. století postavit Dominik František Beck, syn Jana Dominika Becka, který
byl členem Bobligova čarodějnického inkvizičního
tribunálu. Jen pro zajímavost doplňuji, že si mladší
Beck vzal v roce 1706 za manželku vnučku upáleného Kašpara Sattlera. Obě kaple byly nepochopitelně zbourány v roce 1960, a to spolu s kapličkou
Nejsvětější Trojice, která stávala na stejnojmenném vrchu poblíž Vyhlídky. Anenská ulice byla
v roce 1912 zkrácena o nově vytvořené Mozartovo
náměstí, jež mělo však spíše podobu parku.
Původními majitely domů ulice B. Němcové

byli vesměs středně situovaní obyvatelé města,
čemuž odpovídala i tuctová převážně činžovní
výstavba. Jistou výjimku tvořily shodou okolností dva domy, dnešní č. 7 a 10, které vidíme na
fotograﬁích na nároží dnešních ulic B. Němcové
a Vančurovy. Starší je č. 10, stojící vlevo, které si
nechal v roce 1902 postavit Franz Höhl. Plán stavby je podepsán šumperskými stavitely Antonem
Schwestkou, jehož kořeny najdeme u zednického
mistra Švestky z Klášterce, a mladým a nadaným
Franzem Hlochem, který si v té době postavil
pozoruhodnou vilu v Nerudově ulici, nedaleko vjezdu do areálu nemocnice. Realizaci stavby
zadal investor A. Schvestkovi. Součástí objektu
byla zámečnická dílna. V ploše rohového štítu, kde
dnes vidíme nevkusné střešní okno, byl německy
psaný nápis, hrdě oznamující, že se jedná o ﬁrmu
„Franz Höhl, stavební a umělecký zámečník“. Höhl
si vedl zjevně velmi dobře, protože již v roce 1908
-1909 si nechal postavit protější nárožní obytný
dům, dnešní č. 7, který mu postavil (a patrně také
vyprojektoval) šumperský stavitel Josef Prosinger.
Na starší fotograﬁi vidíme, že v přízemí byl obchod
se spotřebním zbožím, který patřil Konzumnímu
a spořitelnímu družstvu, jež mělo v Šumperku
významnou pobočku s několika prodejními ﬁliálkami. V roce 1930 byla zámečnická dílna, stále
patřící F. Höhlovi, přestavěna a zvýšena o patro.
Plány tehdy zpracoval architekt Hans Göbel. Po
2. světové válce byl v objektu podnik Družspoj a od
počátku devadesátých let společnost Elzaco. -ách-

Ke kresbě na obálce - pokračování textu z vnitřní strany obálky: Ctirad Medlík, čestný občan Šumperka
Na gymnáziu však zůstává a zakládá zde Literární kruh, ze kterého se rekrutovala herečka Valérie Zawadská (Ta také ve všech svých rozhovorech na Radka Medlíka dodnes vzpomíná).
A aby absurdity pokračovaly dále, je jmenován ředitelem Okresního domu dětí a mládeže, odkud se v roce
1984 vrací zpět do gymnázia. Navazuje na Literární kruh a zakládá divadlo poezie Puls, se kterým se účastní národní přehlídky Šrámkův Písek. Intenzivně také spolupracuje s profesionálním divadlem v Šumperku
a působí zde ve funkci dramaturga až do roku 1990, kdy byl zvolen starostou města. Po skončení čtyřletého
funkčního období se opět vrací do divadla jako ředitel Střední školy dramatických studií, kde působil až do
zániku školy z rozhodnutí Ministerstva školství koncem 90. let.
Radek Medlík celou svojí bytostí miloval kraj, ve kterém se narodil a žil, miloval hory, zvláště pak Petříkov,
kde měl chatu a kam jezdil v zimě lyžovat a na jaře a na podzim podnikat turistické výlety. Bohužel mu
osudem nebylo dopřáno, aby si toho všeho užil co nejdéle. Srdce ho zradilo 20. března 2001 ve věku nedožitých
73 let.
Hana Nováková
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
První domy byly při dnešní ulici B. Němcové postaveny v roce 1898. Jejich majiteli byli vesměs středně
situovaní obyvatelé města, čemuž odpovídala i tuctová převážně činžovní výstavba. Výjimku tvořily dva
domy, které vidíme na fotograﬁích a jež patřily Franzi Höhlovi. V jednom z nich bylo zámečnictví, v přízemí druhého byl obchod se spotřebním zbožím.
Reprofoto a foto: J. Pavlíček
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VÝROČÍ

ŘÍJNOVÁ KLASIKA VIVA NABÍDNE HOUSLISTKU
MARKÉTU JANOUŠKOVOU
Držitelka ocenění Anny Hostomské, mladá
houslistka Markéta Janoušková, se představí
šumperské hudbymilovné veřejnosti na říjnovém
koncertu oblíbeného cyklu Klasika Viva,
který pořádá Agentura J + D rapotínského rodáka Romana Janků.
V klášterním kostele ji v úterý
10. října doprovodí na klavír
Barbara Kürstenová.
Markéta Janoušková hraje na housle od svých šesti
let, navštěvovala Hudební
školu hl.m. Prahy, nyní studuje

na Pražské konzervatoři. Je vítězkou šesti ročníků
soutěže „Plzenecké housličky“,
v roce 1999 zvítězila na celostátní soutěži hudebních škol
MŠMT, v letech 1999 a 2001 získal a absolutní vítězství na mezinárodní
houslové soutěži „Čírenie talentov“ na
Slovensku a v roce 2002 získala 1. cenu na
Kociánově houslové soutěži. V roce 2003
získala titul laureáta mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Má za sebou řadu
vystoupení v České i Slovenské televizi a v Českém rozhlase.
-red-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ
8. října 1886 (před 120 lety) se narodil v Obectově u Litovle Otto Kühnert, profesor německého
gymnázia v Šumperku, vlastivědný pracovník a publicista, po válce iniciátor vybudování archivu
města Šumperka v družebním městě Bad Hersfeldu v Německu. Zemřel 14. července 1956 v Bad
Hersfeldu.
12. října 1881 (před 125 lety) se narodil v Předbořicích u Milevska Karel Cvrk, od roku 1934 ředitel
měšťanské školy v Šumperku, národní a kulturní pracovník a publicista, autor turistického průvodce Jeseníky.
19. října 1936 (před 70 lety) zemřel v Šumperku Josef Eschler, obchodník v Šumperku, dlouholetý
člen městské rady, od roku 1917 čestný občan města Šumperka. Narodil se v Krásné Lípě na Děčínsku.
22. října 1896 (před 110 lety) se narodila v Drahotuších na Přerovsku Zdena Rubíková, herečka
venkovských divadelních společností, v letech 1951 - 1959 členka Severomoravského divadla v Šumperku. Zemřela 4. dubna 1975 v Sobotíně.
24. října 1826 (před 180 lety) se narodil v Šumperku Ernst Tersch, šumperský velkostatkář, zakladatel šumperského zemědělského spolku, první velitel šumperského hasičského sboru. Zemřel
10. března 1893 v Šumperku.
24. října 1831 (před 175 lety) se narodil v Šumperku Eduard Siegl, podnikatel a politik, propagátor
pokrokových forem zemědělství na Jesenicku, v letech 1873 - 1888 člen říšské rady ve Vídni. Zemřel
27. listopadu 1889 v Hodoníně.
24. října 1886 (před 120 lety) se narodil v Drážďanech Friedrich Ferdinand Beust, rakouský státník,
strůjce rakouského vyrovnání s Maďary, jeden z hlavních odpůrců snahy o obnovení českého státu,
od roku 1871 čestný občan města Šumperka. Narodil se 13. ledna 1809 v rakouském Altenbergu.
-zf-
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Zářivá malba Tomáše Švédy

i svého středu jako pevného bodu k zakotvení.
Tomášova živelná malba je prostoupena strhující
Druhý z malířů Volného sdružení 12/15, který radostí, kterou přenáší i na nás.
Výstava, v jádru postavená na středním fortu po Ivanu Ouhelovi vystavuje, je Tomáš Švéda
(ročník 1947). Je jako on výrazný kolorista, pře- mátu malby a na barevné kresbě, je malou
retrospektivou práce několika
devším modrá a v současnosti
posledních let. Představí tu
i jasně červená barva jeho rozprvně malíře ne neznámého,
měrná plátna ovládá a na první
ale i mezi přáteli solitérního
pohled pozornost upoutá. Steja založením samotářského, kteně podstatné je tu ale i lapidárrý Prahu stále častěji opouští
ní tvarosloví obrazů a shodně
a žije více na vesnici u Jindřis Ivanovými váže se k přírodě.
chova Hradce. Vynikajícího
Snad na rozdíl od jeho monumalíře, který do programu
mentálně pojatého a i formáGalerie dokonale zapadá. Bude
tem zvýrazněného mikrosvěta
zahájena ve středu 4. října v 18
detailů přírody má ten Tomášův charakter událostí „kosmichodin a potrvá do konce měsíkých“. Malíř sám je jeho nezobce. Slibuje silný zážitek.
Tomáše vystřídá 1. listopadu
razeným účastníkem. Vcítěním
se do něho a ponořený v něm
olomoucká fotografka Milena
kdesi na hraně neuchopitelValušková. Přijďte, jste zváni na
ného, dohledává se tam jeho Odraz I., 2004, plátno, 60 x 40 cm obě výstavy.
Miroslav Koval

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Čtvrtek 5. října od 16 hodin
Krásy a kulturní památky Mexika
Třetí pokračování cestopisu, který navazuje na
předchozí dva jarní díly. Krásy a kulturní památky Mexika ukáže Kvido Janík. Cestopis je doplněn
o promítání videa.
Čtvrtek 12. října od 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.
Pátek 13. října od 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit
se svými přáteli a poslechnout si známé písničky,
které zahraje skupina Staří kamarádi.
Vstupné 25 Kč

Pátek 20. října od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si
a poslechnout si známé písničky.
Vstupné 25 Kč
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se
objednat na tel. čísle 583 212 272.
Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod.
Bližší informace: Kavárnička pro seniory - nejen pro
ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní doba denně od
13 do 19 hodin,tel.č.583 212 272. Aktuální program
a případné změny naleznete na stránkách Informačního střediska pro seniory www.pontis.cz/iss

V měsíci říjnu probíhá prodejní výstava obrazů Jana Jančíka.

11

GALERIE J. JÍLKA

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

D Ů M K U LT U R Y

DŮM KULTURY
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 ranném dětství. Význam pohádky před usínáním, relaxační pohádky, dítě a televize. Relaxační hudba pro děti. Přednáší Doc. PhDr. Igor Spišiak CSc. Vstupné 70 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
Pátek 6. října ve 20 hodin ve velkém sále DK
Mezinárodní slet bubeníků
Rytmická smršť, která vás dostane. Pavel Fajt - avantgardní hudebník a neortodoxní bubeník, který stojí
za celým projektem, přizval letos ke spolupráci tradičně perkusistu Miloše Vacíka (Tam Tam Orchestra)
a Alana Vitouše. Stejně jako minulý rok přijede do Šumperka David Koller s bicími a Ondřej Smeykal se
svou didjeridou. Dalším exčlenem Lucie, který zavítá na Slet, je basista Marta Minárik. Ze zahraničních
hostů se můžete těšit na australského perkusistu Mohameda Bangoura a kanadského perkusistu Ephremina Goldina. Velkým zpestřením bude určitě zpěv Japonky Ishimo „Yumi“ Yumiko, která je členkou kapely
Papaya Paranoia a ve své zemi rovněž uznávanou kreslířkou komiksu.
Hlavní partner: GAMBRINUS. Mediální parneři: Rej.cz, Týden na severu, Kulturní život Šumperka, Rádio
Rubi, Kissmorava.
Vstupné v předprodeji 170 Kč, v den koncertu 220 Kč
Neděle 8. října v 10 hodin ve velkém sále DK
Františkovo čarování s Majdou
Během představení si děti budou s Majdou a Františkem zpívat a povídat o kamarádech, zvířátkách, moři,
létání, zahrají si na piloty, školku, a taky se dozví „kampak teče voda z vany“. Předností tohoto vystoupení
je aktivní zapojení dětí, a to nejen v prvních řadách, a spousta překvapení!
Vstupné 120 Kč
Čtvrtek 12. října ve 20 hodin ve velkém sále DK
Žalman a spol. , křest CD
Koncert legendy českého folku, která má na svém kontě geniální desku Jantarová země. Do Šumperka
přijíždí pokřtít novinku Zatracený písně, která nabízí nejen typické folkové písničky, ale v mnoha případech i překvapivě moderní a proaranžované písně díky zapojení saxofonu, bicích nástrojů, perkusí, kláves
a smyčcového kvarteta.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den koncertu 130 Kč
Pátek 13. října ve 20 hodin ve foyer DK
Znouzectnost, Punk Floid
Koncert plzeňské partičky, kterou máte možnost si v Šumperku poslechnout poprvé. Kapele předskočí
divočáci ze Zábřeha Punk Floid.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den koncertu 110 Kč
Pondělí 16. října v 18.30 hodin v klubovně č. 1 DK
Reﬂexní terapie
Přednáší léčitel Radomír Klimeš z Hradce Králové.
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Vstupné 60 Kč

Sobota 21. října ve 20 hodin ve velkém sále DK
Řecká zábava
Neděle 22. října v 15 hodin ve velkém sále DK
Mistříňanka
Dechová hudba Mistříňanka zahraje v krojích k tanci i poslechu.

Vstupné 150 Kč

Vstupné 80 Kč

Středa 25. října v 19 hodin ve velkém sále DK
Slavnostní koncert k výročí založení samostatného československého státu
Slavné árie a dueta z českých oper. Moravská ﬁlharmonie Olomouc se sólistkou ND v Praze Pavlou
Vykopalovou (soprán) a sólistou Janáčkovy opery v Brně Jaromírem Novotným (tenor). Diriguje Petr
Vronský. Na programu: A. Dvořák - Rusalka, B. Smetana - Prodaná nevěsta a Libuše. Partner koncertu:
Metra Šumperk, s.r.o. Koncert se koná za ﬁnanční podpory Olomouckého kraje.
Vstupné 120 Kč
Pátek 27. října v 16 hodin
DŽEMFEST 2006
MIG 21, PRIESSNITZ, O5&RADEČEK, NELL(Pl), GANG ALA BASTA a mnoho dalších. 7. ročník
festivalu se koná za ﬁnanční podpory města Šumperka.
Vstupné 149 Kč

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2006
15. - 18. listopadu
BLUES ALIVE XI.
21. - 22. listopadu
PREZENTAČNÍ VÝSTAVA ŠKOLA
25. listopadu
HOROVÁNÍ
29. listopadu
„SETKÁNÍ S MICHALEM SUCHÁNKEM,
RICHARDEM GENZEREM A JOSEFEM CARDOU“!
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 1. října
Petr Zinke - „Oči vlčí“
Kontaktní černobílá fotograﬁe. S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Nadace Český fond umění.
Od 4. října do 29. října
Tomáš Švéda - V záři barev / malba
Vernisáž proběhne ve středu 4. října v 18 hodin za přítomnosti autora. S podporou grantu Ministerstva
kultury ČR a nadace Český fond umění.
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D Ů M K U LT U R Y

Úterý 17. října v 19.30 hodin v G-klubu
Arazím z Fidlovačky aneb setkání s Tomášem Töpferem
Oblíbený český herec a hlavní hrdina seriálu roku 2005 Četnické humoresky bude vyprávět o své umělecké dráze před kamerou, o divadle a o životě. Pořadem bude provázet redaktor Českého rozhlasu
Robert Tamchyna.
Vstupné v předprodeji 170 Kč, den představení 220 Kč

D Ů M K U LT U R Y

POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 1. října v 15 hodin ve velkém sále DK
Káťa a Škubánek
Známé postavičky z Večerníčku a jejich veselé příhody v podání herců Divadlo Věž Brno.

Vstupné 40 Kč

Neděle 15. října v 15 hodin
O Růžence
Známá pohádka upravená jako muzikálek s bohatými kulisami a kostýmy v podání herců Karlovarského
hudebního divadla.
Vstupné 40 Kč
Neděle 29. října v 15 hodin
O králících
Dva králíci, jeden velký klobouk a veselé písničky v muzikálku s herci Divadla Genus z Brna.
Vstupné 40 Kč
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

DO ŠUMPERKA SE SLÉTNOU BUBENÍCI

I

letos se na českých pódiích představí pestrá směsice hudebníků různých stylů i hudebního vnímání. Čeští špičkoví hudebníci se potkají na jednom pódiu s muzikanty z Austrálie, Kanady a Japonska. V Šumperku na Sletu bubeníků v pátek 6. října.
První ročník Sletů bubeníků proběhl v roce
2002 z iniciativy Pavla Fajta. Na počátku byla
jednoduchá idea: Pozvat na jedné straně přední
české invenční bubeníky, na straně druhé renomované zahraniční hudebníky z různých žánrů, kultur a různého vnímání hudby na týdenní
tvůrčí dílnu, a iniciovat tak vytvoření unikátního uměleckého díla - společné kompozice, jejíž
výsledkem je živý koncert rytmických nástrojů.
Slet bubeníků chtěl zahrnovat všechny hudební
směry, překlenovat rozdíly mezi kulturami a přístupy k tvorbě, navodit jiskřivou tvůrčí atmosféru
a následně ji přenést na pódium.
Výsledek tohoto prvního Sletu byl fenomenální. Skloubení schopnosti maximální improvizace
s maximální kázní a ohleduplností k ostatním na
pódiu zavdalo na maximální dojem. Ti, kdo byli
přítomni této neřízené i obdivuhodně ukázněné
spoušti rytmů, mohli hovořit o zážitku srovnatelném s atmosférou kmenových rituálů, ryzím
kontaktu se samotnou prapodstatou hudby.
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Euforie po prvním Sletu dala podnět k významnému posunu. Z původní myšlenky jednorázového setkání bubeníků se vyklubal nápad opakovat
tuto mystickou seanci každoročně. Slet bubeníků
tak vstupuje již do 5. ročníku. Každoročně se
schází jiná sestava bubeníků a vznikají stále nové
skladby. Pavel Fajt, umělecký vůdčí duch Sletu
bubeníků, upřesňuje: „Mým úkolem je vytvořit
jednoduchý koncept a dosáhnout během několika hodin, které jsou před koncertem určeny
na zkoušku, relaxovaný, veselý a chápající tým.
Inspirací se stanou mj. prostory, kde se koncert
koná, jeho akustika a atmosféra, stejně jako celkové hraní ovlivní komunikace s diváky.“ Celkem
se na pódiích rozezní dle odhadu Pavla Fajta jedna až dvě tuny nástrojů - bicích souprav, činelů,
mnoha etnických bubnů a elektroniky.
Základ hudebního materiálu vznikne na čtyřdenním setkání již tradičně v Českém Šumperku
v Jizerských horách, kde slovy Pavla Fajta „pozvaným hráčům nezbývá nic jiného, než častým

Pavel Fajt, bicí nástroje, elektronika, indický
buben dholl: Fajt je český neortodoxní bubeník
a avantgardní muzikant. Byl hostem prestižních
světových festivalů a scén v Evropě i zámoří,
nejvíce však proslul spoluprací s Ivou Bittovou
a také jako jeden ze zakladatelů české avantgardní
rockové skupiny Dunaj či Pluto. Ve svém sólovém
projektu „Drumtrek“ Fajt přináší výzvu bubeníka. S bicími nástroji, perkusemi, elektronikou
i hračkami a vlastním hlasem úspěšně provádí
nemožné: více než hodinové koncertní sólo, které
nejenže nenudí, ale zní jako celá regulérní kapela.
Rozeznívá blány, rantly, činely, plechy, chrastítka,
vzduch v místnosti, vlastní hlavu, tvoří melodie
na různě naladěné ocelové struny či kombinuje
rozličné elektronické smyčky.
Alan Vitouš, perkuse, nástroje Afriky, Austrálie a původních obyvatel Ameriky: Multiinstrumentalista a skladatel, absolvent Konzervatoře
v Praze, v 60. letech začínal jako „zázračné dítě“
v jazzové skupině Junior trio. Po letech působení s českými i evropskými jazzovými špičkami si
získal renomé jako vnímavý improvizátor působící mimo zavedené škatulky. Spolupracuje jak
s tanečníky, tak s divadelníky. V současné době
žije v Curychu. V letech 1992 - 1994 koncertoval
a nahrával s francouzským hudebníkem Miquelem Montanarem v rámci projektu „Východní
vítr“. Společný projekt s čínskou pěvkyní Song
Feng Jün získal druhou cenu na prestižní hudební soutěži v Šanghaji v roce 1995. V posledních
letech realizoval více než 200 vystoupení v rámci unikátního divadelního projektu „Vizita“ ve
spolupráci s českým hercem Jaroslavem Duškem.
S Jaroslavem Duškem vytvořil v roce 2003 divadelní představení Caveman.
David Koller (Lucie, Kollerband): David
Koller prošel celou řadou skupin. Po začátcích
v různých garážových kapelách spoluzakládal
legendární Jasnou páku, hrál v kapele 5P Luboše

David Koller
Pospíšila, v SPS Leška Semelky, se skupinou Žentour a Blue Effectem Radima Hladíka. Člen Lucie
a Kollerbandu.
Ondřej Smeykal, didgeridoo: Ondřej Smeykal
svým unikátním a svérázným projevem objevuje
nové dosud neprobádané oblasti hry na didgeridoo a posunutím zvukových možností nástroje
o několik řádů dále. Maximální využití dechového fondu, práce bránice, mimických a artikulačních svalových skupin spolu s obrovským
rytmickým potenciálem didgeridoo činí v podání Ondřeje Smeykala z obyčejné děravé větve
jakýsi malý komorní orchestr. Mistrně sladěná
a pečlivě načasovaná kompozice čistého přednesu tak v nejednom posluchači budí silný dojem
zastoupení většího počtu hráčů, případně použití
playbacku a samplingu. Technika hry zcela prostá jakéhokoliv přednahrání nebo mixování částí
skladeb je i zkušeným hráčům těžko pochopitelná a při živém zhlédnutí vystoupení v posluchači
vyvolává často jen němý úžas.

Ondřej Smeykal
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SLET BUBENÍKŮ

a hlasitým bubnováním vytvářet pocit domova“.
Letošní Slet má jedenáct zastávek, hned třetí se
uskuteční v pátek 6. října v šumperském Domě
kultury. Vstupenky na tuto ojedinělou akci pořídíte v předprodeji za 170 Kč.
Kamil Navrátil

SLET BUBENÍKŮ

Miloš Vacík: Hráč na bicí nástroje z celého světa, výtvarník, skladatel, studiový hráč. Ve své sbírce má přes 200 nástrojů. Specializuje se na nástroje ostrova Kuby, Brazílie a Západní Afriky. Hraje
také na speciálně sestavenou bicí soupravu, kterou kombinuje s různými druhy etnických bubnů, zvonců, plechovek, perkusí a doplňuje svým
hlasem. Na profesionálních pódiích se objevuje
od osmnácti let. Hraje se Slunečním orchestrem,
je kapelníkem Tam-Tam Orchestra a Tam-Tam
Batucada. Založil a hrál v Šum svistu, ve skupinách Laura a její tygři, Pražský Výběr, Kontraband,
Afro-Latin Band. Spolupracuje z řadou osobností, účinkoval na festivalech v mnoha zemích Evropy, bývá zván a pořádá semináře. Od roku 1993
je profesorem na konzervatoři Duncan Centre.
Založil a vede první sambovou školu v Čechách
-„Samba Tam-Tam Batucada škola Praha.“
Na svém kontě má deset autorských CD.
Marta Minárik, basa: U nás se nejvíce zapsal
jako zaskakující basista u skupiny Lucie.
Ephraim Goldin (Kanada): Na bubny jej učili přímo mistři z Mali a Guineje, inspiraci čerpal
i na mnoha mezinárodních workshopech. V České republice vystupoval se skupinami Dunumba
a Hermakuti, hostoval též v projektu Dana Bárty Illustratophere. V současnosti vede skupinu
TiDiTaDe. Je frontmanem skupiny Hypnotix.
Yumiko: Je mimo jiné vedoucí kapely Papaya
Paranoia, skladatelkou a klávesistkou, ale i uznávanou kreslířkou komiksu. Jako zpěvačka hosto-

Yumiko
vala již na závěrečném koncertu Sletu bubeníků
2005.
Mohamed Bangoura (Austrálie), perkuse:
Mohamed Bangoura „Bangourake“ se narodil
v Guineji v západní Africe, do rodiny Griotů.
Mohamed se věnuje hudbě a tanci celý život,
obzvláště perkusním nástrojům a zejména djembe. Mimo jiné působil v Le Percussion De Guinea,
což je pravděpodobně nejlepší perkusionistický
sbor na světě.
V roce 1998 se přestěhoval do Austrálie, kde
žije dodnes. V Sydney má vlastní kapelu, se kterou vystupuje po celé Austrálii, v Japonsku a na
Novém Zélandu, a také vede pravidelné kurzy
afrického bubnování a tance. Mohamed Bangourke patří mezi světovou bubenickou elitu.
Energie, kterou disponuje, a rychlost, se kterou
hraje, je ohromující zážitek a zaručeně strhne
i úplného laika.

Pátek 6. října ve 20 hodin ve velkém sále DK

Mezinárodní slet bubeníků
Pavel Fajt - avantgardní hudebník a neortodoxní bubeník, který stojí za celým projektem, přizval
letos ke spolupráci perkusistu Miloše Vacíka a Alana Vitouše, Davida Kollera s bicími a Ondřeje
Smeykala se svou didjeridou, basistu Martu Minárika, australského perkusistu Mohameda Bangoura,
kanadského perkusistu Ephremina Goldina a japonskou zpěvačku Ishimo „Yumi“ Yumiko.
Hlavní partner: GAMBRINUS.
Mediální parneři: Rej.cz, Týden na severu, Kulturní život Šumperka, Rádio Rubi, Kissmorava.
Vstupné v předprodeji 170 Kč, v den koncertu 220 Kč
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F

estival DžemFest patří mezi nejpopulárnější akce na severní a střední Moravě. Vyjma jediného
ročníku byl vždy vyprodán, v loňském roce už dva týdny před akcí. Letošní 7. ročník, který proběhne od 26. do 28. října, přitom bude znovu o něco atraktivnější, například se rozšiřuje filmová
scéna o kolekci snímků mezinárodního putovního festivalu Music On Film, Film On Music.
Během třídenního programu, který se rozprostře do všech sálů a prostor Domu kultury v Šumperku a místního kina Oko, se fanoušci dočkají
skupin Mig 21, Priessnitz, O5&Radeček, Gangala-basta, Ambrozie, Nell (PL) a dalších.
Taneční scénu doplní vedle DJ’s populární
představitel hip-hop scény DBS, zahajovací večírek okoření vynikající gospelový ansámbl Alfa
Gospel Praises a naopak závěrečný den festivalu
se odehraje ve znamení žánru ska.
Vstupné na koncerty v rámci Džemfestu není
tradičně vysoké; první a závěrečný den přijde na
30 korun, na hlavní program stojí vstupenka 149
korun.
Součástí DžemFestu je i vyhledávací soutěž
DžemKap, která proběhla v září a vybírá regionální kapely pro hlavní scénu. Letos se pořadatelům
sešlo čtyřiatřicet demosnímků z celé ČR, čtyři
vybrané kapely si to pak rozdaly „na živo“ před
vyprodaným H-clubem v Šumperku a dvě z nich
si mohou v říjnu zahrát po boku „hvězd“ na hlavní scéně DžemFestu. U poroty letos vyhrála retro

punková kapela Dead Popes Company, diváky
naopak nejvíc zaujali melodičtí Dying Passion.
Součástí pořadatelského štábu festivalu
DžemFest je tým dětí ze sedmi dětských domovů,
které s akcí každoročně pomáhají v rámci projektu Podzim Haklberyho Fina.
DžemFest pořádá kapela O5&Radeček s přáteli, která tak do svého rodného města zve ke společnému hraní kamarády z branže a spřátelé kapely.
Festival DžemFest patří mezi vyjmenované akce
Města Šumperka a probíhá pod záštitou senátora
Adolfa Jílka.
Ondřej Polák
Více informací o festivalu na www.dzemfest.o5.cz
Program: Mig 21, O5&Radeček, Priessnitz,
Gang-ala-basta, Ambrozie, Nell (PL), DBS, vítězové soutěže DžemKap - Dead Popes Copany +
Dying Passion, v rámci ﬁlmové scény celostátní
premiéra ﬁlmu Věry Chytilové „Hezké chvilky
bez záruky“ a ozvěny pražského Mezinárodního
ﬁlmového festivalu MOFOM - Music On Film,
Film On Music

DžemFest pořádá kapela O5&Radeček s přáteli, která tak do Šumperka zve ke společnému hraní kamarády z branže a spřátelé kapely.
Foto: archiv
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DŽEMFEST

KONEC ŘÍJNA SE PONESE VE ZNAMENÍ DŽEMFESTU

ART KINO

ART KINO
Čtvrtek 5. října v 19 hodin v D 123
BEZESNÉ NOCI
Námět, scénář a režie: David Čálek a Radim Špaček, ČR 2003, dokument, 108 minut, DVD projekce
Dokument mladých režisérů byl natočen na přelomu let 2000 a 2001, v době tzv. televizní krize. V souvislosti s jejím pátým výročím jej letos Česká televize odmítla zakoupit do vysílání, proto se společnost
Aeroﬁlms rozhodla uvést ho do kin jako nesporně zajímavé dobové svědectví, jenž má dnes svou
historickou hodnotu a zároveň vypovídá o lidském chování ve vypjatých situacích.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 12. října v 19 hodin v D 123
DOO WOP
Scénář a režie: Daniel Lanzmann, Francie 2004, psychologický ﬁlm, 88 minut, české titulky
Celovečerní debut režiséra dokumentárních ﬁlmů a hudebních videoklipů Daniela Lanzmanna zjevně
navazuje na legendární snímek Jeana - Luca Godarda U konce s dechem. Protagonistou minimalistického příběhu je pařížský ﬂoutek Ziggy, který má problémy i s gangstery, a přesto se snaží být úspěšným producentem kapely Špinavé ponožky. Název ﬁlmu je odvozen z rockenrollového vokálního stylu
50. a 60. let. Ceny: MFF v Mannheimu 2004: Zvláštní cena poroty, Cena FIPRESCI, Cena nezávislých
majitelů kin.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 19. října v 19 hodin v D 123
PĚT PŘEKÁŽEK
Námět a režie: Lars von Trier, Jorgen Leth, Dánsko, Belgie, Švýcarsko,Francie, Švédsko, Finsko, Velká Británie, Norsko 2003, hraný dokument, 91 minuta, české titulky
V roce 1967 natočil významný dánský ﬁlmový experimentátor a dokumentarista Jorgen Leth krátkou
humornou antropologickou studii Dokonalý člověk. V roce 2000 nabídl Lars von Trier svému kolegovi, aby za jistých podmínek natočil několik rekonstrukcí tohoto ﬁlmu. V průběhu tří let tak spolu
oba režiséři realizovali hraný dokument Pět překážek, pět verzí Dokonalého člověka podle Trierových
„pěti překážek“.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 26. října v 19 hodin
TAJEMSTVÍ SLOV
Scénář a režie: Isabel Coixet, Španělsko 2005, psychologické drama, 112 minut, české titulky
V komorním psychologickém dramatu řeší režisérka postupné sbližování dvou lidí, které ústí v jejich
vzájemnou zpověď. Na osudu hrdinky poukazuje na utrpení, které museli prožít lidé během balkánské
války. Film je věnován Inge Genefk, spoluzakladatelce Mezinárodní rehabilitační rady pro oběti mučení. Ceny: Španělské výroční ceny Goya: nejlepší ﬁlm, nejlepší režie, nejlepší produkce, nejlepší původní
scénář, nejlepší herec v hlavní roli, 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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Datum
So 30.9.
St 4.10.
Ne 8.10.
St 11.10.
Čt 12.10.
So 14.10.
Pá 20.10.
So 21.10.
St 25.10.

Titul
Krakonoš a duch
Hello, Dolly
VI. Jazzový podvečer (100. výročí narození J.Ježka)
Obraz
Hello, Dolly
Hello, Dolly
Motýli v Divadle (koncert Šumperského dětského sboru)
Kachna na pomerančích
Švédský stůl

Skupina
R + D, VK
G, VK, X
VK
VK
VK, S, X
F, VK, X
VK
VK
VK

Čas
15.00
17.00
19.30
19.30
17.00
19.30
19.00
19.30
19.30

Cena
60 Kč
120 Kč
120 Kč
50 Kč
120 Kč
120 Kč
80 Kč
100 Kč
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.
Zdeňka Rambousková

Letní imprese
Výstava malířky a grafičky, která žije a tvoří v Šumperku potrvá v divadelní galerii
do 10. listopadu.

ŠUMPERSKÉ DIVADLO SLAVÍ JUBILEUM
Počátkem letošního září oslavilo Divadlo Šumperk pětapadesáté výročí svého trvání. Přesněji řečeno, 5. září 1951 si divadlo odbylo svou první premiéru, byť ve Vrbně pod Pradědem, a to hrou ruského autora A.N. Ostrovského „Výnosné místo“ v režii tehdy stálého režiséra šumperského divadla
a pozdějšího významného českého básníka Jiřího Šotoly. Touto událostí tak vyvrcholily poválečné
snahy o zřízení stálé profesionální scény v dosídlenecké oblasti severní Moravy. Jako sídlo souboru byl
vybrán, snad i trochu symbolicky, bývalý německý spolkový dům v Šumperku.
Jak již bylo řečeno, nové divadlo dostalo do vínku rozsáhlou zájezdovou činnost, která byla opravdu
enormní a navíc probíhala ve velmi obtížných podmínkách jak geograﬁckých, tak i společensko-politických tehdejšího severomoravského pohraničí a Jesenicka. Bez nadsázky lze říci, že i v těchto krušných a složitých podmínkách se šumperské divadlo propracovalo na velmi slušnou uměleckou úroveň
a již v šedesátých letech píše známý teatrolog Vladimír Justl toto hodnocení: „V nejtěžších chvílích
oblastního divadla potvrdila šumperská scéna svou potřebnost a užitečnost, svou nutnost, a to jak
z hlediska obecně kulturního, tak ryze uměleckého. Neboť Šumperk se stal tvůrčí dílnou…
O šumperském divadle dnes už nikdo nemluví jako o outsideru. Naopak: o Šumperku se hovoří
jako o jednom z nejlépe navštěvovaných oblastních divadel, jako o scéně s řadou výrazných tvůrčích
úspěchů.
Divadlo se ctí obstálo i v letech tzv. „normalizace“ a letech po ní následujících, kdy navzdory
podivné atmosféře, panující na kulturní frontě, vznikla řada pozoruhodných inscenací jak z domácí
i světové tvorby, tak i tvorby moderní.
Počátkem devadesátých let minulého století došlo k výrazným organizačním změnám v důsledku
změněných společenských a zejména ekonomických podmínek. Divadlo přešlo pod jiného zřizovatele - Město Šumperk - a jeho existence, jako u jiných oblastních divadel (z nichž některá dokonce
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zanikla), se stala velmi nejistou.
I přesto divadlo obstálo a opět
se v odborných kritikách o něm
hovoří jako o „nejsympatičtějším
oblastním divadle“.
Divadlo nezničil ani rozsáhlý
požár v noci 25. října 1994, který
po sobě zanechal kouřící trosky
v ohořelých obvodových zdech.
Tehdy ještě málokdo věřil, že
v Šumperku ještě někdy bude stálá profesionální scéna. A přece, po
dlouhých šesti letech, se neuvěřitelné stalo skutkem. 8. října 2000
bylo divadlo po nákladné rekonstrukci slavnostně otevřeno premiérou hry L. Stroupežnického
„Naši furianti“ a zase plní funkci
významného kulturního a společenského centra v Šumperku.
A že i v současnosti se šumperské divadlo vyproﬁlovalo na jednu
z významných regionálních divadelních scén, svědčí dvojnásobné
udělení Ceny města Šumperka
divadlu, udělení Ceny města Šumperka členkám uměleckého souboru Bohdaně Pavlíkové a Olze
Kaštické a v neposlední řadě získání Ceny Českého divadla 2004
- 2005 za divácky nejúspěšnější
inscenaci Evy Pataki „Edith a Marléne“ na X. ročníku přehlídky profesionálních divadel České republiky v Praze, na kterém též obdržela Počátkem září oslavilo Divadlo Šumperk pětapadesáté výročí svého
cenu za nejlepší ženský herecký trvání. Dnes patří díky práci všech zaměstnanců mezi nejvýznamFoto: T. Wurst
výkon v roli Edith Piaf ve stejné hře nější regionální scény.
Olga Kaštická.
I v dalších letech je přáním nejen jednotlivých umělců, ale i všech pracovníků divadla oslovit
diváky tak, aby si zvykli vidět v divadle něco pevnějšího, vážnějšího a vyššího, než jen prostředek
dvouhodinové zábavy, a aby divadlo zůstalo i nadále stálou součástí šumperského kulturního života.
PhDr. Oldřich Svozil, ředitel divadla

Připravujeme na listopad:
11. 11. v 19.30 hod. Marie Stuartovna - PREMIÉRA
13. 11. v 19.30 hod. Balet Praha Junior
14. 11. v 19.00 hod. Klasika Viva
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Co se mi vybaví při vzpomínce na letošní festival amatérského divadla Jiráskův Hronov? Tak
především duch místa, genius loci malého městečka v zátiší podkrkonošských hor. Nemám teď
na mysli hlubinné prameny, z nichž lze stále čerpat občerstvující duchovní energii (Josef Čapek,
Alois Jirásek, Egon Hostovský), myslím současný
Hronov, jehož ducha jsme letos spolu s kolegy
z Divadelního studia pomáhali formovat.
Výšlap na nedaleký náchodský zámek a zpětný pohled z věže mi poodhalil podmanivý surrealistický obraz: pulzující tělo Hronova a v něm
proudící krev nadšených divadelníků, umělců
a kritiků. Jednota v myšlení, diferencovaná pouze
odlišným pohledem na věc, vedla vždy k diskusím obohacujícím všechny tábory. Zhlédli jsme
grotesku, kabaret, improvizaci, cool dramatiku
a mnoho dalších více či méně funkčních orgánů
současného divadla. Přečetli jsme řadu kritik,
někdy zatěžkaných žlučovými kameny, jindy napsaných s euforií blázna. Festivalu se zúčastnilo
několik osobností uměleckého života. Zmíním
alespoň dramatičku a spisovatelku Danielu
Fischerovou, která vedla seminář nonverbální

komunikace. Cayu Makhélého, francouzsky píšícího spisovatele a dramatika afrického původu
- vedl dílnu tvůrčího psaní. Herečku a členku
Národního divadla Ljubu Skořepovou, kritiky
a profesory Jana Císaře, Vladimíra Štefka a mnoho dalších.
Účastnili jsme se festivalu s konverzační hrou
Obraz známé francouzské dramatičky Yasminy
Rezy. Bránici vstřícného a pozorného publika
jsme řádně promasírovali, kritika však zůstala poněkud chladnější. Vytkli nám příliš dobré
herecké výkony - tedy na ochotnické divadlo a také, mnoho povyku pro bílý kus plátna, s čímž
nelze než souhlasit.
Hronovské, týden nemyté tělo však neztratilo
nic ze svého půvabu, ani v poslední třetině svého dějství. Přesto jsme si našli čas na obchůzku
kolem stále tlukoucího srdce - hrobu Aloise Jiráska. Hořkosladkou vůni potu, únavy a kruhů pod
očima smyla až sprcha v nedalekém kempu. Ale
vzpomínky zůstaly. Vzpomínky na stále obdivuhodně svěží tělo a ducha šestasedmdesátiletého
festivalu.
Aleš Kauer, básník, výtvarník
a člen DS D 123 (Divadelní studio D 123)

V inscenaci Obraz, kterou v uplynulé sezoně nastudovalo šumperské Divadelní studio mladých, se v jediných třech rolích představili Alexandr Stankuš jako Marek, Jiří Tyšlic jako Ivan a Aleš Kauer jako Boris
(v pořadí zleva).
Foto: archiv
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HRONOV 2006: ZPRÁVA O TĚLE A DUCHU MÍSTA

MUZEUM

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
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“.
Výstava potrvá do 7. prosince.

Galerie Václava Hollara

Pátek 10 - 12 hod., 14 - 17 hod., Sobota 10 - 12
hod., 14 - 17 hod., Neděle 14 - 17 hod.
Koncerty a akce: 10. října - koncert Klasika Viva,
24. října v 18.30 hod. VIA LUCIS - Polepšené pěsničky, Ludvík Vaculík + cimbálovka J. Korgera
28. října od 9 do 13 hodin (muzeum),
od 10 do 12 hodin (kostel)
Den vzniku samostatného
československého státu

ä Jaroslav 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 potrvá do 5. listopadu.

Rytířský sál
ä Dánské umělecké setkání

Prezentace dánských umělců Johannese Cramera, Kaareho Deichmanna, Lisbeth Ellinorové, Birgitte Poulsenové, Josefa Zlámala, Marka
Tzizuljaka, Ireny Cakirpaloglu a Jany Šindelové,
kteří se zúčastnili česko - dánského workshopu
konaného v červenci 2006 ve Šternberku. Výstava potrvá do 12. října.

Stálá expozice VM
ä Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Otevřena celoročně.
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908,
e-mail: vmsumperk@seznam.cz,www.muzeumsumperk.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 Cyril Urban - výběr z díla

Výstava akademického malíře - rodáka z Jakubovic.
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.,
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Zábřeh
ä Nejstarší zemědělci na Moravě
Výstava o nových objevech z mladší doby kamenné u Postřelmova potrvá do 25. listopadu.
ä 28. října Den vzniku samostatného československého státu - otevřeno 9 - 12 hodin
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
ä Stanislav Lolek - Rodný kraj a Liška Bys-

trouška Výstava potrvá do 30. září.
ä U kolébky, před oltářem, nad hrobem
Výstava, která mapuje přelomové okamžiky
v životě člověka - narození, svatbu, smrt, a obyčeje s těmito mezníky spjaté, bude zahájena vernisáží v sobotu 21. října v 15 hodin.
Výstava potrvá do 28. února 2007.
ä 28. října Den vzniku samostatného československého státu - otevřeno 9 - 12 hodin
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 Stálá expozice Adolfa Kašpara
ä 28. října Den vzniku samostatného českoslo-

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 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.
ä Galerie akademického malíře Lubomíra
Bartoše
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.

RYTÍŘSKÝ SÁL PATŘÍ DÁNSKÝM A ČESKÝM UMĚLCŮM
Jedinečný prostor šternberského augustinián- a pracují svým osobitým způsobem.
ského kláštera se letos již pošesté stal dějištěm
Na rozdíl od minulého ročníku pojmenovaného
mezinárodního výtvarného sympozia. Umělecký Místa paměti se letošní akce obešla bez tematickéworkshop navázal na tradiční neformální setkání ho zastřešení. Přesto však všechna zde vytvořená
umělců, která se ve Šternberku konají od počátku díla těžila z intenzity místa, z jeho minulosti a evo90. let každé léto. Oproti přecházejícím ročníkům kovaných vzpomínek. Společným jmenovatelem
zvolili organizátoři komornější
tvorby Lisbeth Ellinor, Ireny
formu setkání a k účasti vyzvaCarkirpaloglu a Josefa Zlámala
li čtyřčlennou skupinu umělců
je zájem o ﬁguru a portrét, které
z Dánska. Komunitu zahraničjsou ve výsledku nositeli velmi
ních umělců doplnila rovněž
osobní a senzitivní zkušenosti.
čtveřice českých a moravských
Díla Brigitte Poulen a Marka
výtvarníků.
Trizuljaka jemně a s pochopeSpolečnou snahou organím pro danosti místa mapovala
nizátorů setkání bylo nejen
nepatrné strukturální a světelné
poskytnutí improvizovaného
změny uvnitř kláštera. Vytvořezázemí pro krátkodobou uměním několika objektů, ať už ﬁguleckou tvorbu v netradičních
rálních, jako v případě tvorby
prostorách nabytých historií
Johannesa Cramera, nebo volně
a nespeciﬁkovatelnou energií,
zavěšených fragmentů plexisale hlavně pomoci zviditelnit
kel Kare Deichmanna, umělci
snahu o záchranu a revitalizaci
reagovali na destrukci objektu
Až do 12. října patří Rytířský sál
neobyčejné barokní památky.
a jeho dřívější zabydlenost a žiumělcům z Dánska i Čech.
Klid na práci, uzavřenost jedvost. Zcela netradiční dokument
Foto: J. Mašek
notlivých klášterních cel a zárovytvořila Jana Šindelová, která
veň jejich spojitost a provázanost vytvářejí uvnitř digitální fotograﬁe kláštera a přilehlé Hadkeho
kláštera s každým dalším účastníkem labyrint galerie prolnula s geometrickými náčrty, hledajívztahů, které přispívají k neopakovatelné a inspi- cími zlatý řez aktuálně zobrazovaného místa.
rativní atmosféře. Energie, která se zde již několik
Výsledky týdenního wokshopu se staly záklastaletí střádá, je nadále přiživovaná prostřednic- dem přehlídky, která je až do 12. října k vidění
tvím umělců různých generací a názorů, s národ- v Rytířském sále šumperského muzea.
ními odlišnostmi, kteří používají odlišné techniky
Štěpánka Bieleszová
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V Ý S TAVA

venského státu - otevřeno 8.30 - 12 hodin
Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik.
lostice@seznam.cz,http://vmsumperk.sweb.cz
Duben - říjen: Po zavřeno, út - so 8.30 - 12 hod.,
12.30 - 15.30 hod.

V Ý S TAVA

MUZEUM LÁKÁ NA SKVOSTY BAROKA A ROKOKA
Jedinečná výstava, jež prezentuje období baroka
a rokoka jako uměleckého stylu a zároveň seznamuje se skvosty regionálního církevního umění,
je od 7. září k vidění ve výstavní síni šumperského
Vlastivědného muzea. Navazuje přitom na loni

ho zahájení výstavy ředitelka šumperského muzea
Marie Gronychová. Výstava je podle ní rozdělena
do pěti tématických částí. K vidění tak jsou liturgické náčiní a předměty, církevní roucha, kostelní
mobiliář a samozřejmě obrazy. Návštěvníka pak
nepochybně zaujme dominantní statuarium,
připomínající barokní morové sloupy, umístěné
ve středu výstavní síně. Více než stovka vystavených děl přitom pochází převážně z kostelů
okresu Šumperk, expozici pak doplňují předměty
z muzejních sbírek.
V souvislosti s touto unikátní výstavou přišlo
Vlastivědné muzeum se zajímavou nabídkou
pro školy a hromadné výpravy. Vždy od úterý do
čtvrtka v době od 9 do 12 hodin zde bude zájemce provázet výstavou historička Milena Filipová.

Výstava Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku navazuje na loni
zahájený projekt „Ars longa, vita brevis“.
Foto: J. Mašek
zahájený úspěšný projekt „Ars longa, vita brevis“, jehož cílem je ukázat zejména krásu, bohatost a rozmanitost sakrálního umění a představit
umělce daného historického období.
„Na rozdíl od první výstavy, která se věnovala
památkám gotiky a renesance, bylo pro epochu
baroka k dispozici velké množství exponátů, takže
výběr byl obtížný. Snažili jsme se proto představit
předměty svým způsobem jedinečné, jež přibližují
charakter a výraz doby,“ řekla během slavnostní-

Výstavu baroka a rokoka výtvarně zpracoval akademický sochař, restaurátor a malíř Jaroslav Jelínek. Ten svoji tvorbu představuje v Hollarově galerii.
Foto: J. Mašek
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Zadní část výstavní síně se proměnila v obrazárnu.
Foto: -zk„Komentovaná prohlídka je vhodná zejména
pro vyučující historie a výtvarné výchovy a trvá
maximálně pětačtyřicet minut,“ uvedla ředitelka
muzea a dodala, že prohlídku je nutné telefonicky
objednat na číslech 583 214 070 nebo 583 214 908
v době od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin
v pracovní dny kromě pondělí. V sobotu pak od
9 do 13 hodin a v neděli od 13.15 do 17 hodin.
„Domnívám se, že jde o mimořádnou příležitost
seznámit se s jedinečnými sakrálními uměleckými díly baroka a rokoka, kterou by si lidé neměli
nechat ujít,“ podotkla Gronychová a připomněla, že výstava Církevní umění baroka a rokoka
na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku bude
v muzeu k vidění až do 7. prosince.
-zk-

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.

KNIHOVNA ROZJÍŽDÍ KLUB PODVEČERNÍHO ČTENÍ
Akci nazvanou „Z čajové konvičky pohádkové babičky“ pořádá ve čtvrtek 5. října šumperská Městská knihovna, a to v půjčovně Sever na
Temenické ulici. Pod tajemným názvem se skrývá
setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou a jde o první podvečer v rámci I. ročníku
Klubu podvečerního čtení. Své autorské pohádky
bude od 17 hodin v prostorách knihovny Sever
na Temenické ulici 5 číst a povídat o nich babička, která hrála řadu let na divadelních prknech,
jež znamenají svět.
„Součástí každého klubového setkání bude

rovněž soutěž nazvaná Literární perličky,“ říká
ředitelka Městské knihovny Zdeňka Daňková.
Na konci každého setkání budou podle ní vyhlášeny tři soutěžní otázky, vztahující se k tématu
a obsahu klubového čtení. Každý soutěžící dostane svou literární nit a bude za každou správnou
odpověď sbírat perličky. Na zodpovězení otázek
přitom bude mít rovný měsíc, tedy dobu do dalšího klubového čtení, na němž budou perličky
udělovány. „Tři nejlepší soutěžící pak budou
odměněni po ukončení I. ročníku Klubu podvečerního čtení,“ dodává Daňková.
-zk-

DĚTI Z DRUHÉ POLOKOULE
NA FOTOGRAFIÍCH JANY ČIŽMÁŘOVÉ
Výstava snímků, které v Brazílii nafotila Jana
Čižmářová, nazvaná Děti z druhé polokoule, je
až 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-

Městská knihovna Šumperk pořádá besedu
s redaktorem Českého rozhlasu Olomouc a publicistou Miroslavem Kobzou

DOKUMENT V RÁDIU
Ve čtvrtek 26. října od 17 hodin v půjčovně pro mládež knihovny na ul. 17. listopadu 6. Vstupné: 30 Kč
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VILA DORIS

VILA DORIS
Pondělí 2. října od 16 do 18 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
Čtvrtek 5. října od 16 do 18 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
Čtvrtek 5. října až sobota 7. října od 8 do 18 hodin na Třemešských rybnících u Šumperka
Ptačí festival
Ukázky odchytu a kroužkování ptáků. Tradiční mezinárodní akce propagující ornitologii. Garant a informace Petr Šaj, tel.č. 731 186 056, saj@doris.cz.
Pondělí 9. října od 16 do 18 hodin v učebně VT Vily Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Internet a e-mail“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 100 Kč
Čtvrtek 12. října od 16 do 18 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
Pondělí 16. října od 16 do 18 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
Čtvrtek 19. října od 16 do 18 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
Úterý 24. října v 18.30 hodin v klášterním kostele
VIA LUCIS
„Polepšené pěsničky“ - setkání s Ludvíkem Vaculíkem a cimbálovou muzikou Jana Korgera. Rezervace
J. Švecová, tel.č. 731 186 053, svecova@doris.cz.
Vstupné 80 Kč
Čtvrtek 26. října od 9.30 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin ve Vile Doris
Dýňobraní
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz.
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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První říjnovou sobotu proběhne v Šumperku
již druhý ročník akce nazvané „Pochod proti diabetu“. Jeho účastníci si budou moci nechat změřit
hladinu cukru v krvi nejen na začátku asi dvanáctikilometrového putování, ale také zhruba v jeho
polovině, a to přímo na rozhledně na Háji.
„Pochod proti diabetu chce nejen upozornit
na fakt, že touto chorobou onemocní každoročně několik desítek tisíc lidí, ale současně i ukázat,
že pohyb k léčbě a také ke zdravému životnímu

stylu každého z nás neodmyslitelně patří,“ říká
předsedkyně územní organizace Svazu diabetiků při šumperské nemocnici Alena Sucháčková.
Trasa putování, které odstartuje v sobotu 7. října
mezi osmou a desátou dopolední, podle ní vede
od Vily Doris na ulici 17. listopadu a jejím cílem
je rozhledna na Háji. „Lidé si budou moci nechat
změřit glykemii jak na startu, tak i na vlastní rozhledně. Délka trasy na Háj a zpět je přitom kolem
dvanácti kilometrů,“ dodává Sucháčková. -red-

H - CLUB
Středa 27. září
3. Vodácký bál
Hraje „Větrolam“.

Vstupné 50 Kč

Pátek 13. října
AHOY
Show známé skupiny a jejich hostů.

Pátek 6. října
Slza
Country kapela ze Zábřeha.

Sobota 14. října
Omicron a jejich host Ivan Hajnyš - zpěv, harmonika

Sobota 7. října v 19 hodin
Spievanky
Ženský sbor lidových písní z Piešťan - Slovensko.

Sobota 21. října
Festival začínajících kapel
Bližší informace k akcím: www.h-club.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Úterý 3. října od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Čtvrtek 5. října od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.

Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 12. října od 14 hodin
Setkání členů Městského svazu Dia - Hraje Ing. Ladislav Kulil

Vstupné 35 Kč

Úterý 17. října od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Čtvrtek 19. října od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.

Vstupné 35 Kč

Každé pondělí od 9.30 do 17.15 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorky: p. Vykydalová (9.30 - 11 hod.), p. Smorojová (15 - 17.15 hod.)

Vstupné 15 Kč
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H-CLUB, STŘEDISKO SEVER

POCHOD PROTI DIABETU ZAVEDE ZÁJEMCE NA HÁJ

DDM U RADNICE

Každé úterý od 9.30 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Potěšilová (9.30 - 11.30 hod.)

Vstupné 15 Kč

Každý čtvrtek a pátek od 9 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Vykydalová (9.30 - 11 hod.). Cvičeníčko.

Vstupné 15 Kč

Úterý a středa od 16.45 hodin na krytém bazénu v Zábřeze
Plavání batolat
Přesné datumy podle počtu zájemců sdělí p.Smorojová, tel.č. 732 561 061.
Bližší informace k akcím: Věra Štoudková, tel.č. 583 211 766

Vstupné 80 Kč

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
Středa 4. října v 16 hodin v herně TTC v areálu
bývalých kasáren
Stolní tenis pro zájemce
Vstup volný

Středa 11. října od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Korálkování - šperky a zvířátka. Vstupné 30 Kč

Středa 4. října od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Karomail + malování na sklo.
Vstupné 30 Kč

Sobota 14. října
Klub „Uzlík“ - výlet
Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395.

Sobota 7. října od 13 do 17 hodin DDM U radnice
Žijeme na jedné planetě
Světový den zvířat nejen pro děti a mládež, prohlídka zookoutku, malování, modelování, téma
- soužití lidí a zvířat. Vstup - pamlsek pro zvířata,
starý chléb, piškoty

Středa 18. října od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Kůže - oděvní doplněk a šperk.
Vstupné 30 Kč

Úterý 10. října v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal
Pro muže od 30 let, hodina pořádné makačky.
Vstup volný

Sobota 28. října od 9 do 14 hodin v keramické dílně
DDM
Keramika pro každého
Vstupné 30 Kč

Středa 11. října v 16 hodin v herně TTC Šumperk
Pojď si pinknout
Stolní tenis pro zájemce.
Vstup volný

Středa 25. října od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Filcování + malování vlnou.
Vstupné 30 Kč

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

PŘEDPLATNÉ Kulturního života Šumperka
Prodejní cena Kulturního života Šumperka je pouhých 10 Kč!
Pokud chcete každý měsíc najít Kulturní život Šumperka ve své schránce, stačí jen kontaktovat
vydavatele: PhDr. Zuzanu Kvapilovou, tel.č. 724 521 552.
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MIAMI VICE
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
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., pátek 29. a sobota 30. září, neděle 1., pondělí 2., úterý 3. 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…
Vstupenky na poslední představení - 4.10. jsou slosovatelné. Batoh, videokazety a plastické nálepky s postavičkami z ﬁlmu věnuje do slosování distribuční společnost Warner Bros. Vstupné 65 Kč
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
Čtvrtek 28., pátek 29. a sobota 30. září, neděle 1., pondělí 2., úterý 3. 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
LET´S DANCE
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. října jen v 18.00 hodin
USA 2006, 100 minut, od 12 let, titulky
Love, Fun & R´n´B. Každý si zaslouží následovat své sny… ale někteří lidé na to mají jenom jeden
pokus… Nora tančí v prestižní umělecké škole na vyleštěných parketách a Tyler, kluk bez perspektivy
a bez cíle, tančí na ulici… Dohromady je svede Tylerovo vandalství, které jako uklízeč odčiňuje veřejně prospěšnými pracemi v Nořině škole… Hudební romantický ﬁlm v režii Anne Fletcherové.
Vstupné 70 Kč
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. října jen ve 20.00 hodin, pondělí 9. a úterý 10. října jen v 18.00
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
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KINO OKO

KINO OKO

KINO OKO

a paradoxních rozuzlení se strhujícími hereckými výkony. Hrají Aňa Geislerová, Jana Brejchová, Emília Vašáryová, Josef Abrhám, Roman Luknár, Jiří Schmitzer, Jiří Macháček a další.
Vstupné 80 Kč
LET ČÍSLO 93 (United 93)
Pondělí 9. a úterý 10. října jen ve 20.00 hodin, středa 11. října jen v 18.00 hodin
USA, Velká Británie, Francie 2006, 107 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
11. září 2001 poprvé ve ﬁlmové podobě. Paul Greengrass natočil mistrovské nepolitické drama o lidech,
kteří bojovali o své životy, a o letadle, které díky jejich odvaze nezasáhlo svůj cíl. Zatím nejlepší ﬁlm
roku.
Vstupné 75 Kč
V ZAJETÍ RYCHLOSTI (The World´s Fastest Indian)
Artvečer
Středa 11. října jen ve 20.00 hodin
USA, Nový Zéland 2005, 127 minut, od 12 let, titulky
Životní příběh Novozélanďana Burta Munroa, který strávil 40 let upravováním svého motocyklu Indian z roku 1920, aby s ním překonal světový rychlostní rekord na solných jezerech v Utahu.
V hlavní roli mimořádného muže, který se stal legendou, Anthony Hopkins.
Vstupné 65 Kč
V TOM DOMĚ STRAŠÍ (Monster House)
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14., neděle 15. října jen v 16.30 hodin, pondělí 16., úterý 17. a středa
18. října jen v 17.30 hodin
USA 2006, 91 minuta, širokoúhlý, rodinný animovaný ﬁlm v českém znění
Zaklepejte s námi na dveře záhadného domu… Strašidelný příběh pro celou rodinu. Vstupné 70 Kč
STRÁŽCE (The Sentinel)
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14. a neděle 15. října jen v 18.15 hodin
USA 2006, 108 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Ve 141 leté historii Tajné služby nikdy nebyl zrádce… až do teď. Michael Douglas, Kim Basingerová
a Kiefer Sutherland v hlavních rolích napínavého thrilleru ze zákulisí americké tajné služby.
Vstupné 75 Kč
PROPOSITION
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14. a neděle 15.října jen ve 20.15 hodin
Austrálie 2005, 104 minuty, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Rodina drsných irských psanců se na australském Divokém západě stává lovnou zvěří pro neméně
drsné ochránce zákona… V hlavních rolích krvavého westernu vyprávějícího o různých druzích spravedlnosti Guy Pearce a Emily Watsonová.
Vstupné 70 Kč
EXTRÉMNÍ SVAHY (First Descent)
Pondělí 16., úterý 17. a středa 18. října jen v 19.30 hodin
USA 2005, 110 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Pět nejlepších snowboardistů světa, hory, adrenalin, riziko… Vzrušující podívaná na extrémní závod
ve snowboardingu, který se koná až na samých vrcholcích aljašských hor. V hlavních rolích uvidíme
opravdové hvězdy tohoto sportu mj. i Shauna Whitea, vítěze na U-rampě na ZOH v Turíně. Veškeré
záběry sjezdů jsou skutečné, režisér nepoužil žádné speciální efekty ani kaskadéry.
Vstupné 70 Kč
STORMBREAKER
Premiéra!
Čtvrtek 19., pátek 20., sobota 21., neděle 22., pondělí 23. a úterý 24. října jen v 17.00 hodin
Německo, USA, Anglie 2006, 93 minuty, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
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Nový český film Prachy dělaj člověka natočený podle scénáře Radka Johna uvádí šumperské Kino Oko
na přelomu září a října.
Nikdy nejsi dost mladý na to, abys zemřel… Stormbreaker je raﬁnovaná počítačová hra, která převrátila vzhůru nohama život jednoho obyčejného kluka… V hlavních rolích akčního dobrodružného
ﬁlmu Ewan McGregor, Alex Pettyfer, Mickey Rourke a Alicia Silverstoneová.
Vstupné 75 Kč
GRANDHOTEL
Čtvrtek 19., pátek 20., sobota 21., neděle 22., pondělí 23. a úterý 24. října v 18.45 a ve 20.30 hodin, středa
25. října jen v 18.00 hodin
ČR 2006, 96 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Lidi jsou jako mraky… Nová česká komedie Davida Ondříčka (Samotáři, Jedna ruka netleská), která
nás zavede na nejvyšší vrchol Jizerských hor do hotelu Ještěd, kde pracuje údržbář Fleischman, amatérský meteorolog, snílek a panic, kterému se prozatím v životě moc nedaří… V hlavních rolích Marek
Taclík, Klára Issová, Jaroslav Plesl, Jaromír Dulava a Ladislav Mrkvička.
Vstupné 80 Kč
HAVANA BLUES
Středa 25. října jen ve 20.00 hodin
Španělsko, Kuba, Francie, 110 minut, od 15 let, titulky
Žít znamená vybrat si! Hudební ﬁlm ze současné Kuby.

Artvečer

Vstupné 60 Kč

ASTERIX A VIKINGOVÉ (Astérix et les Vikings)
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 26. října jen v 16.00 hodin, pátek 27., sobota 28., neděle 29., pondělí 30., úterý 31. října a středa
1. listopadu jen v 16.30 hodin
Dánsko, Francie 2006, 78 minut, rodinný kreslený ﬁlm v českém znění
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KINO OKO

Galští hrdinové se vracejí v animované podobě, aby táhli do boje proti Vikingům, kteří unesli náčelníkova synovce Zničehonixe na daleký sever…
Vstupné 60 Kč
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
Čtvrtek 26. října jen v 17.30 hodin, pátek 27., sobota 28., neděle 29., pondělí 30., úterý 31. října a středa
1. listopadu jen ve 20.00 hodin
ČR 2006, 108 minut, mládeži přístupný
Psycholožka Jana Janěková pod tlakem doby a armády svých pacientů… Nový český ﬁlm Věry Chytilové, ve kterém se jí podařilo navázat na její úspěšné ﬁlmy, které v posledních dekádách vyprodávaly
česká kina (Kopytem sem, kopytem tam, Pasti, pasti, pastičky). Hrají Jana Janěková, Jana Krausová,
Igor Bareš, Bolek Polívka, Bára Hrzánová a další.
Vstupné 75 Kč
26. října v 17.30 hodin bude ﬁlm HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY promítán v rámci festivalu
DŽEMFEST 2006 za účasti delegace tvůrců ﬁlmu. Prvním třiceti divákům věnuje distribuční
společnost Bontonﬁlm plážovou tašku, složení delegace bude upřesněno v polovině října.
Každý návštěvník této projekce může po ﬁlmovém představení navštívit zahajovací večírek
festivalu DŽEMFEST 2006 s občerstvením a muzikou. Akce se koná v G-klubu Domu kultury
a jako vstupenka Vám poslouží lístek z kina.
ŽENA VE VODĚ (Lady in the Water)
Čtvrtek 26. října jen ve 20.30 hodin, pátek 27., sobota 28. a neděle 29. října jen v 18.00 hodin
USA 2006, 110 minut, od 12 let, titulky
Údržbář Cleveland se zamiluje do vodní víly, která se objeví v našem světě, aby spasila lidstvo… Další
ﬁlmová fantazie od režiséra M. Night Shyamalana (Šestý smysl, Vyvolení).
Vstupné 75 Kč
KLIK - ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (Click)
Pondělí 30. a úterý 31. října jen v 18.00 hodin
USA 2006, 107 minut, mládeži přístupný, titulky
Co by se stalo, kdybyste pomocí kouzelného dálkového ovladače mohli ovládat svět kolem sebe?
Divácky úspěšná komedie s Adamem Sandlerem v hlavní roli.
Vstupné 70 Kč
RO©K PODVRAŤÁKŮ
Premiéra!!!!
Čtvrtek 2. až středa 8. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hodin
Další ﬁlm Karla Janáka (Rafťáci) o muzice, penězích a gangsterech amatérech. V hlavních rolích Vojtěch Kotek a Jiří Mádl.
Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek bude zahájen 23. října 2006.
Připravujeme na listopad 2006: Ztracené město, Ro©k podvraťáků, Přehlídka ﬁlmů s Janem Werichem v rámci akce Město čte knihu, Hadi v letadle, Vějíř lady Windermerové, Rozchod, Casino Royal,
Marta, Nabít a zabít, Lovecká sezóna, Kvaska, Proutěný muž, Volver
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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Polepšené pěsničky
Setkání s Ludvíkem Vaculíkem a cimbálovou muzikou Jana Korgera

Úterý 24. října v 18.30 hodin klášterním kostele
Ludvík Vaculík, prozaik, fejetonista a publicista, patří k nejvýraznějším autorům současné české
literatury. Debutoval začátkem 60. let minulého století, za normalice působil v disentu a nesměl
vycházet, proto založil samizdatové nakladatelství Edice Petlice a významně se podílel na šíření režimem
nepovolené literatury. Oﬁciálně začal být hojně vydáván až po „sametové revoluci“. Je nositelem řady
literárních ocenění, např. Cenou Karla Čapka. Pravidelně přispívá do Literárních novin, v Lidových
novinách mu každé úterý dodnes vychází populární fejeton Poslední slovo. K jeho dílům patří: Rušný
dům (1963), Sekyra (1966, 1991), Morčata (1970, 1991), Český snář (1990, 1992, 2002), Jaro je tady
(1990), Srpnový rok (1990), Stará dáma se baví (1991), Jak se dělá chlapec (1993), Poco rubato (1994),
Milí spolužáci! (1995), Nad jezerem škaredě hrát (1996), Nepaměti (1998), Cesta na Praděd (2001),
Poslední slovo (2002), Loučení k panně (2002), Vážený pane Mikule (2003). Nakladatelství Dokořán
a Jaroslava Jiskrová - Máj chystají na příští rok druhé vydání knihy fejetonů Poslední slovo a její
pokračování pod názvem Dřevěná mysl.
O Ludvíku Vaculíkovi je známo, že rád a dobře zpívá. Zpěv patří k jeho životu stejně jako psaní;
s pěsničkami se potkával už v dětství na Valašsku, jako disident v kruhu přátel ve Zlíně, později
„profesionálně“ u cimbálu Jana Rokyty a dodnes zpívá s přáteli. Je proslulý také tím, že sbírá zpěvníky,
z nichž stále čerpá, a že pěsničky rád „polepšuje“, píše jim podle nálady a situace nové sloky. Napadlo
ho napsat o zpěvu knihu: o tom, jaký význam má v životě člověka, že mu otevírá jiná poznání, přináší
jiné vztahy a události. A napsal podle „své chuti“ knihu zvláštní, plnou příběhů a osudů rodiny, přátel,
krajiny, knihu bohatě ilustrovanou fotograﬁemi, notami, texty pěsniček původními i polepšenými,
knihu - hru, s níž si můžete zpívat, vzpomínat, dovídat se. A aby ta hra byla ještě zajímavější, je část
nákladu doprovázena cédéčkem, na němž je slyšet „to nejlepší z Vaculíka“, pěsničky, které zpívá
s muzikou Technik Ostrava.
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.
Šumperské setkání sponzorují:
IZOSKLO ABERLE, 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.

