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Tip KŽŠ na říjen: 
Vyšla kniha Historie šumperského sportu

Kniha mapující historii i současnost šumperského 
sportu se již prodává. K dostání je v informačním 
centru i místních knihkupectvích. Více na str. 3

Převážně velkoformátová malba v Šumperku 
narozeného, ale od raného dětství už ostravské-
ho malíře Daniela Balabána je v říjnu k vidění 
v Galerii J. Jílka.

Autorka obálky: Kristýna Kvapilová

Výstava v Galerii J. Jílka: 
obrazy Daniela Balabána
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Černá kronika: Ach ti Švédové

ČERNÁ KRONIKA

Poloha Šumperka v podhůří Hrubého Jeseníku 
vzdálená od strategicky důležitých komunikací při-
spívala ve válkách, které postihovaly Moravu, k větší 
bezpečnosti obyvatel města. Zdálo se, že jeho polo-
ha jaksi „v závětří“ uchrání Šumperské také od hrůz 
třicetileté války. V počátečních dvou desetiletích 
prvního globálního evropského konfl iktu nic ne-
nasvědčovalo, že by tomu mělo být jinak. Zatímco 
nedaleká Mohelnice trpěla průtahy vojsk, Šumperš-
tí byli díky ochraně knížete Liechtensteina ušetřeni 
dokonce i dlouhodobějších pobytů vojáků ve měs-
tě. Šumperská tragedie se začala rodit se vstupem 
švédských vojsk generála Torstensona na Moravu 
a s dobytím olomoucké pevnosti v roce 1642.

Vojenské úspěchy Švédů na Moravě povzbudily 
tajné šumperské evangelíky a živily v nich naději 
na obrat pobělohorských poměrů. Velitel dragou-
nů, kteří posílili šumperskou posádku, Vetter si do-
konce písemně stěžoval knížeti Liechtensteinovi na 
Šumperské, že odmítají držet hlídky a s vojáky ne-
spolupracují. 18. června 1643 přitáhly silné oddíly 
Torstensonovy armády k Šumperku. Císařští před 
takovou přesilou město opustili a ustoupili k Bran-
né. Radní nařídili otevřít přicházejícím vojákům 
brány. Požadované vysoké výpalné nebyli měšťané 
schopni okamžitě zaplatit, a tak Torstenson vydal 
rozkaz k osmnáctihodinovému plenění města. To 
byla dozajista studená sprcha, pod níž musel prozřít 
každý evangelík a pochopit, že tato válka je o něčem 
zcela jiném, než bojem o víru. Po návštěvě Torsten-
sonových oddílů zůstalo vydrancované město s po-
bořenými hradbami. A tak se s nadějí očekávaní 
Švédové stali pro Šumperské noční můrou.

Stálá přítomnost císařského a švédského vojska 
v oblasti nedávala do budoucna naději na klidné 
časy. Do Šumperka se sice opět vrátil Vetter se svými 
dragouny, ale nevelká posádka zárukou bezpečnosti 
nebyla. Měšťané se pozvolna vzpamatovávali z pro-
žitých hrůz a utrpěných ztrát. O necelý rok pozdě-
ji se situace opakovala. K městu přitáhli Švédové 
z uničovské posádky s jasným úmyslem doplnit zde 

své zásoby a Vetterovi vojáci se stáhli na šance před 
městem. Bezbranný Šumperk byl opět vypleněn. 
V dalším roce již švédské oddíly město obsadily 
a byla zde zanechána menší posádka. O novoroč-
ní noci 1646 přepadli císařští překvapené Švédy, 
obsadili město a po čtyřech dnech obléhání i zá-
mek, který byli obránci nuceni vydat. Tentokrát se 
v ulicích města a jeho okolí odehrávaly nelítostné 
boje. Svědčí o nich osmnáct zcela zničených domů 
a 26 vypálených obydlí, zvláště v okolí zámku. Po 
tomto přepadu měšťané dále trpěli, neboť císařská 
posádka byla posílena o dalších sto dragounů a od-
díl pěšáků, kteří byli ubytováni a živeni ve 113 ještě 
obývaných domech, zatímco 69 domů ve městě 
a předměstí bylo v té době již neobydlených.

Stav města po prožitých útrapách dokládá zpráva 

Připomenutí třicetileté války ve stálé expozici Vlasti-
vědného muzea v Šumperku. 
 Fotoarchiv VM v Šumperku
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ČERNÁ KRONIKA, MILAN UHEREK

z roku 1646. Tehdy před oddíly švédského generála 
Wittemberga císařská posádka opět ustoupila a ne-
chráněný Šumperk nechali Švédové přesto na pokoji 
a pokračovali dál, neboť ve městě nebylo údajně co 
jíst. Zbídačení obyvatelé přežívali, jak se dalo. Ekono-
mika města byla rozvrácena, rostla kriminalita. Byly 
sice obnoveny evangelické bohoslužby, kterým kato-

lický farář neúspěšně bránil, ale švédští souvěrci z uni-
čovské posádky byli neustálou hrozbou pro obyvatele 
Šumperka. Z válečných utrpení vysvobodil Šumper-
ské až vestfálský mír uzavřený na podzim roku 1648. 
Pětileté období útrap skončilo a s ním další černá ka-
pitola v dějinách města. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Milan Uherek již do Šumperka nepřijede 
Zakladatel a sbormistr dětského sboru Severáček 

Liberec, sbormistr liberecké opery, hudební sklada-
tel a čestný občan města Šumperka Milan Uherek 
opustil tento svět 9. srpna 2012. Generace dětí Šum-
perského dětského sboru i jeho stálé koncertní pu-
blikum Milana Uherka vnímaly jako součást svého 
života, přítele i rádce, na nějž bylo možno se těšit. 
S jeho příchodem se dostavovala radost pramenící 
ze společnosti dobrého a moudrého člověka, profe-
sionála, který své mimořádné umění i vědění nezišt-
ně sdílel, veselého a vtipného společníka, jenž svou 
bezprostředností dokázal bavit úzký kroužek přátel 
stejně jako zaplněný koncertní sál. Zpráva o jeho 
odchodu mnohým z nás občerstvila řadu osobních 
vzpomínek a vzbudila závan hluboké lítosti: Škoda, 
že Milan už nikdy nepřijede. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Milan Uherek
Narozen 23.12. 1925 v Bzenci, zemřel 9.8. 2012. 

* Žil v Liberci. * Zakladatel a dlouholetý sbormistr 
dětského sboru Severáček Liberec, sbormistr liberecké 
opery, hudební skladatel a výrazná osobnost mezi čes-
kými sbormistry. * 12. dubna 2001 mu bylo za dlou-
holetou spolupráci se Šumperským dětským sborem, 
která se traduje od roku 1967, uděleno Čestné ob-
čanství města Šumperka. *  V prosinci 2005 věnoval 
městu Šumperku znělku pro dvě trubky, dva pozou-
ny, lesní roh a tympány.

Milana Uherka pojilo se Šumperským dětským sborem 
i se samotným městem velmi úzké přátelství.  
 Foto: archiv

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 264 Kč pro mimošumperské odběratele, obyvatelé Šumperka pak zaplatí 

132 Kč. Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, 
tel.č. 583 214 193, 583 437 352.
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KNIHA O SPORTU

Kniha o sportu je pokřtěna a již se prodává

Váží 2400 gramů, na výšku měří 305 milimetrů a tlustá je čtyři centimetry. Má na tři desítky ro-
dičů, kteří na své dítko čekali téměř šest let. A rodilo se těžce. Řeč je o knize Historie šumperského 

sportu. Světlo tohoto světa spatřila letos v srpnu a veřejnosti ji její tvůrci představili během slavnost-
ního křtu ve čtvrtek 13. října. Lidé si ji pak mohli poprvé koupit o čtyři dny později.

„Je to tak trochu přerušené dítě, ale nakonec se z něj 
vyklubal pěkný macek,“ podotkl s úsměvem šumper-
ský starosta Zdeněk Brož a přiznal, že za dlouhé roky 
přípravy může tak trochu on sám. „Chtěl jsem, aby 
měla kniha úroveň, a myslím, že se nám to podařilo. 
Jde o ojedinělé dílo, které nemá v republice obdoby. 
Dílo jedinečné svým nápadem, obsahem i rozsahem,“ 
řekl starosta. Publikace si však podle něj nečiní nárok 
na absolutní dokonalost a je potřeba se na ni dívat 

s nadhledem. „Je to směs vzpomínek, faktů, fotografi í 
a mnohého dalšího, je plná příběhů,“ dodal Brož.

Duchovním „otcem“ zajímavé myšlenky je Libor 
Dvořáček, jenž má na svém kontě publikaci mapující 
dění v šumperském basketbalu. Před šesti lety oslovil 
vedení města, které nápad vydání knihy zaujal a dalo 
ambicióznímu projektu zelenou. Jen málo měst totiž 
má tak bohatou sportovní historii i současnost a má-
lokde se narodilo či se svou činností prezentovalo tolik 

Role kmotrů se ujali (zleva) Jiří Janda, který knihu grafi cky zpracoval, „duchovní otec“ publikace Libor Dvořáček, 
šumperská olympionička Ludmila Švédová a starosta Zdeněk Brož. Petr Konupčík, držící novou publikaci, slavnostní 
podvečer moderoval.  Foto: -zk-
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KNIHA O SPORTU

sportovních veličin jako v Šumperku. Není se tak co 
divit, že se publikace „rodila“ v opravdu těžkých bo-
lestech. „Druhým člověkem, který se zasloužil o to, 
že dnes máme knihu na stole, je historik Drahomír 
Polách, jenž neuvěřitelným způsobem zpracoval celou 
historii německého sportu,“ připomněl Petr Konup-
čík, který zasvětil sportu a mládeži celý svůj život a jenž 
se coby člen redakční rady, jež bděla nad vznikající 
knihou, zhostil v den křtu role moderátora. Publika-
ci přirovnal k olympijskému cyklu. „Kniha vznikala 
stejně dlouhou dobu, jako trvá olympijský cyklus. 
Teď už je jen na čtenářích, zda projde kvalifi kací nebo 
vystoupá na stupně vítězů,“ řekl Konupčík. Vzápětí 
zdůraznil, že publikace by samozřejmě nevznikla, ne-
být ochoty bývalých i současných sportovců k napsání 
jednotlivých příspěvků, mnozí z nich přitom stáli před 
takovým úkolem vůbec poprvé. „Kniha tak pro vás 
může být impulsem, abyste v mapování činnosti svých 
oddílů pokračovali a doplnili již zpracovaný materiál, 
případně vydali vlastní brožuru, podobně jako bas-
ketbalisté či turisté,“ obrátil se na přítomné zástupce 
šumperských sportovních oddílů Konupčík.

Mezi kmotry nechyběla ani první šumperská olym-
pionička, gymnastka Ludmila Švédová, jež má ve sbír-
ce stříbro z olympiády v Římě v roce 1960. „Jsem moc 
ráda, že jsem se knihy dočkala. Doufám, že v jejím 
budoucím pokračování se bude psát o našich dalších 
následovnicích,“ pohlédla Ludmila Švédová směrem 
k ostatním dvěma přítomným šumperským olympi-
oničkám - oštěpařce Jarmile Klimešové, která okusila 
atmosféru letošních londýnských olympijských her 
a jež dorazila v proslulých gumácích české výpravy, 
a akrobatické lyžařce Martině Konopové, která má na 
svém kontě olympiádu ve Vancouveru.

Historie šumperského sportu, kterou zpracoval 
kolektiv autorů z řad sportovců a historiků a jež vyšla 
v grafi cké úpravě místní fi rmy Janda Design v tisícovém 
nákladu, má úctyhodných pět set jedenadevadesát stran 
a bohatý obrazový materiál, řadu unikátních historic-
kých snímků přitom poskytl amatérský historik a sbě-
ratel Petr Možný. Rozdělena je do několika kapitol. Ta 
první se věnuje německému sportu do roku 1945.

„O perličky z tohoto období skutečně není nou-
ze. Za zmínku stojí tzv. Wasserball, sportovní soutěž 

hasičů ve třicátých letech, která byla velmi populární. 
Na kluzišti za hasičárnou soupeřila družstva Šumper-
ka a okolních obcí, oděná pouze do plavek a přileb, 
a snažila se stříkačkou dopravit obrovský míč do sítě 
soupeřů. Díky krenišovskému rodáku Gerhardu Wa-
nitschekovi máme i fotografi e,“ uvedl historik Draho-
mír Polách. Zajímavým sportovním odvětvím bylo 
podle něj v tehdejším Šumperku letectví. Prameny 
hovoří o tom, že 28. září 1929 odstartoval z Pecnů na 
vrcholu Jeseníků šumperský obchodník Fritz Schus-
ter na svém větroni „Mähr. Schönberg“ a po deseti 
minutách přistál asi po dvanácti kilometrech letu 
u školy v Petrově. Druhý den pak uletěl asi třiadvacet 
kilometrů a po patnácti minutách dosedl do řepného 
pole poblíž Nových Domků. Schuster později údajně 
držel několik československých rekordů v délce létá-
ní. „Mnozí možná ani netuší, že Šumperk hrál první 
fotbalový zápas na Moravě a ve Slezsku, který doklá-
dají prameny. Místní turnerský spolek totiž v červnu 
roku 1890 sehrál utkání na župní slavnosti v Litovli 
a poté na moravsko-slezské župní slavnosti v Brně. 
Zmínky o Spartě a Slavii se přitom objevují až o tři 
roky později,“ prozradil s hrdostí Polách a dodal, že 
první opravdový fotbalový klub vznikl v roce 1910 
a nesl název Germania Šumperk. Později z něj vznikl 
SK Šumperk, který v roce 1936 usiloval o postup do 
celonárodní ligy.

Druhá kapitola knihy mapuje historii českého sportu 
do roku 1938, poté již následuje na sport velmi bohaté 
období po roce 1945 a jednotlivé sporty řazené podle 
abecedy, poslední část je pak věnována šumperským 
olympionikům. „Fenoménem je samozřejmě fotbal 
a hokej, ale škála sportů je neuvěřitelně široká,“ zdůraz-
nil Polách. Mimořádnými úspěchy se podle něj mohou 
pochlubit atleti a gymnasté. V této souvislosti možná 
málokdo ví, že před olympijskými hrami v Tokiu v roce 
1965 trénovali v šumperské hale, jež patřila k nejmo-
dernějším v republice, československé národní špičky. 

Ti, kteří se chtějí dozvědět o šumperském sportu další 
zajímavosti a perličky, si mohou novou publikaci koupit 
v Regionálním a městském informačním centru, v kan-
celáři informací v budově radnice a u průvodců v jejím 
suterénu a samozřejmě v místních knihkupectvích. 
Cena je šest set korun. Z. Kvapilová
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Popraveného kněze Romana Karla Scholze 
připomíná v Šumperku pamětní deska

Narodil se v Šumperku v roce 1912, coby student místního německého gymnázia snil o svobodné 
a mírové Evropě, v roce 1930 odešel do Rakouska a stal se knězem. O čtrnáct let později nacis-

té Romana Karla Scholze ve Vídni popravili, neboť se snažil postavit zlu. Význam jeho osobnosti 
připomíná od druhé zářijové soboty pamětní deska umístěná u vchodu do budovy dnešní Obchodní 
akademie, v níž za první republiky gymnázium sídlilo. Uvnitř je pak až do konce září k vidění malá 
výstava, mapující osud tohoto šumperského rodáka. Zahájena byla v rámci Dnů evropského dědictví. 
Scholzův charakter a jeho literární tvorbu přiblížili během vernisáže historik Walter Exler a lite-
rární historik Ludvík Václavek. Tečkou za významným aktem pak byla odpolední mše v klášterním 
kostele.

Nápad věnovat Romanu Karlu Scholzovi pamětní 
desku u příležitosti stého výročí jeho narození se zrodil 
v hlavě vikýřovického rodáka Gerharda Wanitscheka, 
jenž podobných „projektů“ zrealizoval v Šumperku již 
několik. Myšlenku přijaly za své Společnost česko-ně-
meckého porozumění i místní radnice. „Před dvaceti 
lety by něco podobného bylo těžko možné. Těžké by 
to bylo i v polovině devadesátých let, kdy se sice re-
žim měnil rychle, ale myšlení lidí nikoliv. Jsem proto 
rád, že máme rok 2012, kdy nemusíme řešit, kdo je 

jaké národnosti, ale jen to, kdo je jaký člověk,“ řekl 
v úvodu vernisáže výstavy šumperský starosta Zdeněk 
Brož a dodal: „Karl Scholz byl studentem této školy, 
žil v tomto regionu. Dokázal se postavit zlu bez ohle-
du na to, z které strany přicházelo. To je pro mě jeho 
nejdůležitější odkaz.“ Vzápětí zdůraznil, že o zlepšení 
vztahů mezi oběma národy se velmi zasloužila právě 
Společnost česko-německého porozumění. Mnozí 
její členové si odhalení desky nenechali ujít a přijeli 
i ze vzdálených míst. Mezi přítomnými tak například 

Osobnost Romana Karla Scholze připomíná malá výstava ve vestibulu školy. Jeho charakter a literární tvorbu 
přiblížili během vernisáže historik Walter Exler a literární historik Ludvík Václavek (stojící v pozadí zcela 
vlevo).  Foto: -pk-
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nechyběli předseda společnosti Karl-Ernst Wiechers 
z Bad Hersfeldu, Adolf Ullman z Würzburgu či Adolf 
Ondratschek z Berlína.

Roman Karl Scholz se narodil v roce 1912 jako 
nemanželský syn dvacetileté tovární dělnice. Ta na 
nátlak svých rodičů opustila město a malého Karla vy-
chovávali prarodiče. „Katolický farář Josef Schön ote-
vřel Karlovi dveře do městského gymnázia. Jako člen 
katolické mládežnické organizace Staff elstein inten-
zivněji vnímal politické i hospodářské zmatky tehdej-
ší doby. Ty byly ovlivněny německo-nacionalistickým 
myšlením, jímž byl fascinován,“ uvedl historik Walter 
Exler a dodal, že velkou roli během jeho studentského 
života hrála irská zbožná sestra Nora Mac Carthyová, 
díky níž mluvil perfektně anglicky a která ho přivedla 
na dráhu kněze.  

Řeholníkem se stal ve svých dvaadvaceti letech, 
řádové sliby složil v augustiniánském klášteře v Klos-
terneuburgu a přijal řeholní jméno Roman. Na kněze 
byl vysvěcen  v roce 1936 a první bohoslužbu slou-
žil v šumperském  farním kostele. Zpočátku působil 

jako kaplan v Heilingenstadtu u Vídně, kde pracoval 
zejména s mládeží. „Na srdci mu ležela především re-
forma liturgie. Roman v mnohém předčil svou dobu. 
Během bohoslužby se například k věřícím neobracel 
zády, ale ukázal obličej a při mši používal svůj rodný 
jazyk,“ zdůraznil Exler.

Scholz byl zpočátku nakažen Hitlerovou ideologií, 
ale Norimberský sjezd mu otevřel oči. „V roce 1936 
navštívil se svým šumperským kamarádem Ottou Hu-
gelmannem sjezd v Norimberku a byl šokován bezdu-
chou, šikovně řízenou masovou akcí,“ uvedl historik. 
Po násilném anšlusu Rakouska založil kněz ilegální od-
bojovou organizaci Österreichische Freiheisbewegung, 
jež měla kontakt i na československé odbojové hnutí 
na Slovensku. Mezitím se vrátil  do Klosterneuburgu, 
učil na tamějším gymnáziu a byl jmenován docentem 
pro moderní ideologii a fi lozofi i.

V červenci roku 1940 byla ovšem odbojová organi-
zace prozrazena a pro Scholze si přišlo gestapo. Čtyři 
roky ho vláčeli po různých věznicích, až byl v květnu 
1944 popraven. „Scholz stále doufal ve svobodu, ale 
na konci roku 1943 byl převezen do Vídně k politic-
kému procesu. V případě, že potřebují hlavy, padne Roman Karl Scholz.  Foto: archiv MěÚ

Pamětní desku u vchodu do školy odhalili Gerhard Wa-
nitschek spolu s předsedou Společnosti česko-německého 
porozumění Karl-Ernstem Wiechersem.           Foto: -pk-
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ta moje, napsal tehdy svému příteli,“ popsal Exler 
a dodal, že kvůli přípravě velezrady byl Roman spolu 
s dvěma příslušníky jeho skupiny na popeleční středu 
1944 odsouzen k smrti a 10. května setnutím hlavy 
popraven. Po skončení války byl pohřben v Heili-
genstadtu pod náhrobek s citátem: Padlý bojovník za 
znovu obnovenou svobodu. „Pro mne osobně je světu 
otevřený Roman Karl Scholz mučedníkem a symbo-
lem pravdivosti a víry,“ uzavřel svoji řeč historik.

Roman Karl Scholz ovládal jedenáct jazyků a byl 
také nadaným literátem. V roce 1934 vydal v malém 
nákladu básnickou sbírku FEINE FERNE DINGE, 
v jejímž úvodu citoval ateistu Nietzscheho. Ve věze-
ní pak napsal román Goneril. Inspirací pro krásný 
příběh o setkání mladého básníka a mnicha Kristiá-
na s nevšední a jedinečnou dívkou Goneril mu byl 
pobyt na zámku v severoanglickém Cattericku v roce 
1939. „Goneril, to je Anglie plná krásných a svobod-
ných lidí. Ačkoli ji Kristián platonicky velmi miloval, 
dal přednost vlastenecké povinnosti,“ přiblížil příběh 
literární historik Ludvík Václavek, podle něhož je au-

tobiografi cký podklad díla nesporný. Kniha je psána 
bohatým jazykem a tvoří ji několik obsahových rovin. 
„Je velkou vzácností. Jde o jediný rakouský román, 
který vznikl ve vězení,“ podotkl Václavek.

Scholzovo literární dílo se dochovalo jen díky Gre-
tě Huberové, dívčím příjmením Gergasevicsové. Tato 
jeho žákyně z Klosterneuburgu Romana velmi obdi-
vovala, později ho navštěvovala ve vězení, odkud se jí 
podařilo jeho literární díla a spisy propašovat, a na-
konec jej také pohřbila. Před dvěma lety pak napsa-
la knihu a jeho životě. Nejen tuto knihu, ale rovněž 
básnickou sbírku a román Goneril a také například 
kopii Scholzova maturitního vysvědčení, zatykač na 
něj nebo snímek z jeho první bohoslužby v Šumper-
ku, si mohou do konce září prohlédnout studenti 
i návštěvníci Obchodní akademie na výstavce ve ves-
tibulu školy. Knihy přivezl Gerhard Wanitschek, kte-
rý po vernisáži výstavy spolu s předsedou Společnosti 
česko-německého porozumění odhalil pamětní desku 
Romanu Karlu Scholzovi u vchodu do školy. 

 Z. Kvapilová

Církevní rok v hudbě nabídne Escobarovu mši

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v měsíci říjnu dru-
hou částí. Ta zavede posluchače na Pyrenejský poloostrov.

„Středověký portugalský skladatel Pedro de Escobar 
působil jako skladatel a zpěvák ve službách katolické 
královny Isabely Kastilské. Byl prvním renesančním 
kastilským skladatelem, jehož hudba přežila až do 
dnešních dob. Bohužel se však dochovala převážně 
v torzech,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok v hud-
bě Vít Rozehnal a dodává, že hudební historikové 
mnoho španělských a portugalských anonymních 
hudebních děl, která se objevují v archivech po ce-
lém světě, připisují právě Pedru de Escobarovi. Také 

Missa in Granada pro pětihlasý sbor, jež na šum-
perském setkání zazní, se zachovala pouze v torzech. 
„Chybějící části jsou doplněny gregoriánským cho-
rálem ve španělském stylu, který se poněkud odchy-
luje od pro nás tradičnějšího „římského“ chorálu,“ 
podotýká Rozehnal a připomíná, že druhé pokračo-
vání hudebního cyklu proběhne ve středu 3. října. 
Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušebna Scholy od 
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 
náměstí 4.  -red-

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve k setkání s Margreet ten Pierick z Holanska na téma
Bůh je věrný

v pondělí 22. října v 18 hodin v modlitebně BJB v ulici M.R. Štefánika 10
Setkání jsou otevřená pro širokou veřejnost nejen žen, ale i mužů. 
Na závěr setkání zveme na malé občerstvení a přátelské rozhovory.
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Výročí vzniku republiky připomene koncert 
olomoucké Moravské fi lharmonie

Výročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost připo-
mene během slavnostního koncertu Moravské fi lharmonie Olomouc a Ladislava Bilana mladší-

ho, jenž hraje na bicí hudební nástroj marimba. Pod taktovkou šéfdirigenta Petra Vronského nabídne 
ve středu 24. října v 19.30 hodin ve velkém sále Domu kultury jeden z nejstarších symfonických an-
sámblů u nás Smetanovu symfonickou báseň Šárka z cyklu Má vlast, Koncert pro marimbu a orchestr, 
Dvořákovy Slovanské tance a Uherské tance Johannese Brahmse. Koncert pořádají v rámci cyklu 
Klasika Viva, kterou zaštiťuje Agentura J+D Romana Janků, město Šumperk a místní Dům kultury, 
fi nančně ho podpořil Olomoucký kraj. Vstupenky si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury 
Šumperk a v Regionálním a městském informačním centru. 

Moravská fi lharmonie 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.

Během svého působení si Moravská fi lharmonie 
vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár, 
jenž zahrnuje vedle české hudby také skladby klasiků 
evropské orchestrální tvorby 19. a 20. století. Je samo-
zřejmé, že patří k autentickým interpretům klasiků čes-
ké národní hudební kultury - A. Dvořáka, B. Smetany, 
L. Janáčka a B. Martinů. Filharmonie také intenzivně 
propaguje soudobou českou i světovou hudební tvor-
bu, o čemž svědčí premiéry stovky skladeb soudobých 
skladatelů. V posledních letech se Moravská fi lharmo-
nie specializuje na nahrávky současné světové hudby.

Moravská fi lharmonie s velkým ohlasem vystupo-
vala v převážné většině evropských států a  zúčastnila 
se významných mezinárodních hudebních festivalů 
v České republice i v zahraničí. Podílí se rovněž na 
organizaci uměleckého a koncertního života v Olo-
mouci. Je organizátorem a pořadatelem meziná-
rodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc 
a Mezinárodního varhanního festivalu. Pravidelně 
pořádá i Mezinárodní dirigentské kurzy.

Petr Vronský, původně velmi úspěšný houslista 
začal svou dirigentskou dráhu v r. 1971 v plzeň-
ské 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 šéfdi-
rigentem Státní fi lharmonie 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 šéfdi-
rigentem Janáčkovy fi lharmonie Ostrava a od září 
roku 2005 se stal čestným šéfdirigentem Moravské 
fi lharmonie Olomouc a působí jako docent oboru 
dirigování na hudební fakultě pražské AMU. Petr 
Vronský je pravidelně zván k předním orchestrům 
celého světa, spolupracuje rovněž s nejlepšími or-
chestry a operními scénami u nás i v zahraničí. Jeho 
repertoár zahrnuje přes dvě stě klasických, moder-
ních, operních a symfonických děl. Je považován za 
všestranného dirigenta širokého záběru s mimořád-
ným temperamentem a citem pro interpretaci.

Ladislav Bilan ml. - marimba - tohoto olomouc-
kého rodáka zaujaly bicí nástroje už v raném dětství, 
když sledoval svého otce, který byl i jeho učitelem 
v olomoucké ZUŠ „Žerotín“ a pokračuje pod jeho 
pedagogickým vedením na Konzervatoři Evangelic-
ké Akademie v Olomouci, kde je žákem 2. ročníku. 
Úspěchy na soutěžích: V roce 2006 získal 1. místo 
v Ústředím kole soutěží ZUŠ ve hře na dechové a bicí 
nástroje, ve hře na xylofon. V roce 2009 opět uspěl 
v Ústředním kole soutěží ZUŠ, a to ve dvou kategori-
ích: v melodických nástrojích - marimba, xylofon a ve 
hře na bicí soupravu. V červenci 2011 na mezinárod-
ní soutěži World Championships of Performing Arts 
v Los Angeles, CA získal 2x zlatou a 1x stříbrnou me-
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daili + 2x plaketu division winner, 2x byl oceněn jako 
Talent Olomouckého Kraje (2009, 2011). 

Spolupracuje se smyčcovým Gamavilla Quartetem, 
se souborem Black Ladies, Jazzovým triem ZUŠ „Že-
rotín“ Olomouc, je členem Bigbandu Žerotín, příleži-

tostným hráčem v kapele Bunny Club, v orchestrech 
Sinfonia (ZUŠ „Žerotín“ Olomouc), Komorním or-
chestru Iši Krejčího Olomouc a v Orchestru Konzer-
vatoře Evangelické akademie. Od roku 2009 je členem 
Moravské Filharmonie Olomouc.  -red-

Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku: 
Franz Urban

Malíř, grafi k a ilustrátor * Narozen 26. října 
1894 v Novém Malíně * Zemřel 5. června 1959 ve 
Stockdorfu (Německo)

Absolvent pražské AVU (1919-1924) a Akademie 
v Drážďanech (1924-1925). V letech 1925-1929 vedl 
po prof. Brömsem grafi ckou speciálku na pražské 
Akademii, v letech 1930-1931 řídil vlastní grafi c-
kou školu v Praze. Od roku 1932 působil v italském 
Riccione, roku 1941 se vrátil do rodné obce a vedle 
vlastní tvorby, především portrétů, vyučoval kreslení 
a dějiny umění na šumperském Gymnáziu. Roku 
1943 byl povolán do německé armády, po válce se 
léčil v rehabilitačním ústavu ve Stockdorfu, kde se na-

konec natrvalo usadil a nadále zde působil jako malíř 
a grafi k.

Dílo: samostatné výstavy - 1928, Praha, Krasoum-
ná jednota. Zastoupení ve sbírkách: VM Šumperk 
- Portrét F. Harrera, olej na plátně, kolem r. 1930; 
Anděl Strážný, olej na plátně, 1942; Pád andělů, 
lept, po roce 1925; Z posledního dne, lept, po roce 
1925; NG Praha - cyklus leptů a dva obrazy; Minis-
terstvo školství ČSR - Italská krajina a Kristus, oleje 
na plátně; Uničov, muzeum - Poslední soud, Nesoucí 
kříž, Pozdvižení sv. kříže, oleje na plátně. Asi stovkou 
kreseb vyzdobil Urban i monografi i o své rodné obci 
(Hasle, R.  Frankstadt, ein Heimatbuch, Donauwör-
th, 1955). (upraveno pro potřeby KŽŠ)Anděl Strážný, olej na plátně, 1942.  Archiv VM

Franz Urban.  Foto: archiv VM
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Radnice vydává nové mapy a připravuje česko-polský 
pochod Po šumperském psaníčku

Hned několik zajímavých počinů realizuje v rámci česko - polského projektu Společně za zdravím 
na Šumpersko, který je spolufi nancován z Evropského fondu pro regionání rozvoj prostředni-

ctvím Euroregionu Glacensis, místní radnice. V těchto dnech vycházejí nové mapy pro letní a zimní 
turistiku v okolí Šumperka, na říjen se připravuje pro polské a české turisty společný pochod Po 
šumperském psaníčku s několika variantami obtížnosti pro pěší i pro cyklisty a novinkou v příští 
turistické sezoně bude půjčovna Nordic walking holí. 

V nových mapách jsou zakresleny nejen trasy 
pro pěší, cyklisty a pro běžecké lyžování, in-line 
a nordic walking trasy, ale také trasy vhodné pro 
maminky s dětmi nebo seniory ve městě a blízkém 
okolí. „Mapy obsahují doprovodné informace, jako 
jsou náročnost, délka, profi l, sjízdnost, doba trvání 
a zajímavé body trasy,” říká vedoucí odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů šumperské radnice Helena 
Miterková. Materiály jsou dvojjazyčné, aby se mohly 
nabízet také u polských sousedů. „Z Polska je to do 
Šumperka blízko, takže by produkt mohl přilákat 
více polských návštěvníků,” domnívá se Miterková.

Příležitostí k setkání polských a českých tu-
ristů bude již v říjnu turistická akce nazvaná Po 
šumperském psaníčku. Pochod je naplánován na 
sobotu 6.  října a vyráží se mezi sedmou a desá-
tou dopolední od Vily Doris v ulici 17. listopa-
du. Lidé si přitom mohou vybrat různě náročnou 
trasu - jedenácti, patnácti, pětadvaceti, pětatřiceti 
nebo padesátikilometrovou. Pro cyklisty je pak 
nachystána trasa dlouhá čtyřicet pět kilometrů. 
K hotelu Grand, kde bude cíl, by měli účastníci 
dorazit do šesté podvečerní. „Na akci se společně 
podílejí šumperský odbor Klubu českých turis-
tů, místní Značkaři a Dům dětí a mládeže - Vila 
Doris, nysské Polskie towarzystwo turystyczno-
krajoznawcze, Powiat Nysa a město Šumperk,“ 
vypočítává pořadatele vedoucí odboru. Současně 
prozrazuje, že v příští sezoně budou turistům na-
bízeny k zapůjčení i Nordic walking hole. „Účast-
níci říjnové akce dostanou mapku, kterou vydalo 
město v rámci zmíněného projektu s popisem 
tras, pamětní list a občerstvení,” láká na pochod 
Po šumperském psaníčku Miterková. -zk-

V těchto dnech vycházejí nové mapy pro letní a zimní 
turistiku.
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Trasy pochodu Po šumperském psaníčku: trasa 
11 km - Šumperk - Zámeček - Dolnostudénská - 
Šumperk * trasa 15 km - Šumperk - Zámeček - Blu-
dov - U Kostelíčku - Háj - Šumperk * trasa 25 km 
-Šumperk - Háj - Kokeš - Městské skály - Rejchartice 
- Šumperk * trasa 35 km - Šumperk - Městské skály 
- Nový hrad - Rovinka - Vápenice - Háj - Šumperk 

* trasa 50 km - Šumperk - Veteran muzeum Rapo-
tín - Nové Domky -  Městské skály -  Rejchartice 
- Prameny - Nový hrad - Rovinka - Vápenice - Háj 
- Šumperk * cyklotrasa 45 km - Šumperk - Viký-
řovice - Rapotín - Rejchartice - Prameny - Hynčice 
nad Mor. -  Hanušovice - Raškov - Bohdíkov - Ruda 
n. M. - Hrabenov - Vápenice - Šumperk

Pondělí 8. října v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ
Hudební podvečer

Pondělí 29. října v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ
Kytarový podvečer

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk

Výstava „Údolí Desné na pohlednicích a v kronikách“ je 
k vidění ve Státním okresním archivu Šumperk

Od otevření nově rekonstruované budovy v roce 
1998 pořádá Státní okresní archiv v Šumperku kaž-
doročně ve vlastním sále výstavu pro veřejnost, spoje-
nou v posledních letech se Dny evropského dědictví. 
V sérii „Z našich fondů“ již stihnul návštěvníkům 
předložit řadu zajímavých archiválií, které nejsou 
běžně k vidění. Připomeňme si alespoň výstavu nově 
zrestaurovaných listin, archivních NEJ- (např. archivá-
lie největší, nejmenší, nejkrásnější) či témata 1. světová 
válka, historie tělocvičných spolků Turnverein a Sokol, 
Muzejní spolek v Šumperku nebo proměny Šumper-
ka. V posledních třech letech archiv navazuje při výbě-
rech námětů výstav na témata vyhlášená u příležitosti 
Mezinárodního dne archivů, slaveného 9. června. Le-
tošním námětem bylo téma: „Archiv: křižovatka mezi 
minulostí a přítomností.“ 

Zájem o poznání, jak dříve vypadal region, ve kte-
rém žijeme, a jaké měli zvyky jeho původní obyvatelé, 
stále roste. A nejde zdaleka jen o místní obyvatele, ale 
čím dál víc i o chalupáře, kteří zapouštějí své kořeny 

mimo města, v nichž během týdne bydlí, a hledají 
minulost místa, kde rádi tráví svůj volný čas. Jedněmi 
z nejtypičtějších archiválií pro poznání historie svého 
kraje, a pro mnohé i nejzajímavějšími, jsou fotografi e, 
pohlednice a kroniky. Bez nich se v poslední době ne-
obejde žádný ze sjezdů rodáků té či oné obce. A přibý-
vají také výstavy starých fotografi í. 

Výstava nazvaná „Údolí Desné na pohlednicích 
a v kronikách“ byla v sále okresního archivu zahájena 
8. září. K vidění zde jsou pohlednice staré i nejnovější, 
kroniky a literatura týkající se obcí tzv. Podesní, jme-
novitě: Vikýřovice, Rapotín, Rejchartice, Petrov n. D., 
Sobotín, Rudoltice, Klepáčov, Vernířovice, Velké Lo-
siny, Žárová, Horní Bohdíkov, Prameny, Bukovice, 
Maršíkov, Loučná n. D. a Kouty n. D.  

Pracovníci archivu zvou srdečně k návštěvě všech-
ny, kterým tento kout jesenického podhůří učaroval, 
i ty, kteří se teprve chystají jeho krásu objevit. Výstavu 
mohou zájemci vidět každé pondělí a středu od 8 do 
16 hodin až do 14. listopadu.  Hana Jarmarová

PRAVIDELNÉ BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
od začátku října po celou letošní sezonu

každé úterý od 17 do 18 hodin
na zimním stadionu v Šumperku 
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BÁSNICKÁ SBÍRKA

Patnáctá kniha Miroslava Kubíčka
Na sklonku letošního léta vydalo nakladatelství 

Oftis z Ústí nad Orlicí básnickou sbírku šumper-
ského autora Miroslava Kubíčka Ještě. Začátky jeho 
literární a novinářské tvorby patří do šedesátých let, 
kdy v Ostravě vychází jeho první kniha Dny sluncí. 
Druhá kniha Lesy jazyčné byla ohlášena na začátek 
sedmdesátých let, ale byla už zakázána. Začalo dlouhé 
dvacetiletí, kdy Kubíčkovy knihy nesměly vycházet. 
Z dnešního pohledu až k neuvěření.

Od roku 1990 mu bylo vydáno čtrnáct knih, dvě 
„cédéčka“, podle Kubíčkových námětů byly zpracová-
ny večerníčky a různé pořady pro rozhlas. Je to výsle-
dek talentu a tvůrčí pracovitosti. V rukopise ještě má 
Rychlebské báchorky a knihu Odvalený kámen.

Kubíčkovy knihy, to je hold kráse naší mateřštiny, 
autor často vyvolává slova zapomenutá, slova z nářečí, 
osobitým a hravým způsobem vytváří i slova nová, což 
pro mnohé může vést někdy k nesrozumitelnosti. Ale 
taková je fantazie, i čtenář se stává spoluautorem, bás-
níkovým druhem. Řada významných kritiků ocenila 
Kubíčkovu tvorbu, ta se bohužel, jako většina poezie, 
z prodejen vytrácí. Snad je malý zájem a nápaditost 
knihkupců, čtenářů, doba prý poezii nepřeje. Ale tře-
ba mladí zpívají texty různých zpěváků, skupin, a to 
jsou také básně!

Ještě několik myšlenek z recenze spisovatele Fran-
tiška Uhra: „Sbírka Ještě je patnáctou knihou Miro-
slava Kubíčka. Hodně času a literární tvorby věnoval 
pohádkám a pověstem z Jesenicka. Autor doslovu 
Milan Blahynka připomíná i pozoruhodné speci-
fi kum Kubíčkovy tvorby, jakýsi inovační přístup 
k jazykové stránce, vystihující básníkovu schopnost 
využívat různé možnosti našeho jazyka. Za všechna 
ta světlá místa v Kubíčkově poezii uveďme slovní 
hříčku /odkryté těšení/trne v chvění/řeč čeř k dění/. 
V některých básních nepochybně nalezneme i křeh-
ké záchvěvy melancholie, s jakou se člověk vrací 
k rodným místům. Kubíčkova čistá, průsvitná poezie 
však obsahuje širší parametry.“ M. Melechovský
Povzdech literáta

Žiji v Šumperku padesát let. O kulturu jsem se vždy 
zajímal a aktivně ji podporoval. Nedávno mi vyšla pat-

náctá kniha, a to dvacet let jsem nesměl publikovat. Vět-
šinou jsou to sbírky básní a tři pohádkové knihy, leccos 
se také připravuje i pro večerníčky. Jenže poezii „růže 
nekvetou“. Důvodů je zřejmě v dnešní době dost.

Domnívám se, že lidé na poezii nezanevřeli. Musí se 
k nim nějak dostat, přijít naproti, vhodně se nabízet, 
vždyť kniha je také zboží. Ovšem málo vydělává. Au-
tor musí knihy rozdávat nebo dát knížky do ranečku. 
Pouze knihkupectví Duha přijalo pár knih, to největší 
na Hlavní třídě poezii nebere. Proboha! A to jsou zde 
školy, češtináři, divadlo...

Třicetitisícové město téměř neprodává poezii! Vždyť 
je to nevýdělečná popelka! Občas sice krásná, zatím 
má k lidem daleko. Miroslav Kubíček
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DŮM KULTURY

Dům kultury
Pátek 12. října od 17.30 a od 20 hodin ve velkém sále DK
Partička
Jeden z nejoblíbenějších televizních pořadů současnosti naživo v šumperském „kulturáku“! Naše bránice 
roztrhá na kusy známá šestice bláznivých bavičů: Suchánek, Genzer, Sokol, Chmela, Gondík a Pomajbo. 
 Vstupné 300, 350 a 400 Kč

Sobota 13. října od 20 hodin ve velkém sále DK
Řecká zábava
12. ročník tradičního společenského večera pořádaného Řeckou obcí Šumperk. V bohatém programu 
vystoupí místní taneční soubor Kalliópi a hudební skupina I Parea z Brna.  Vstupné 150 Kč 

Pátek 19. října od 17.30 hodin ve velkém sále DK
DŽEMFEST: Mňága & Žďorp, Mandrage, Charlie Straight, Ruda z Ostravy, VKV, Mother´s Angles, 
+ Silent Disco
Hlavní festivalový večer 13. ročníku hudebně fi lmové přehlídky Džemfest. Festival má také bohatý doprovodný 
program, více informací a on-line rezervace na www.dzemfest.cz.  Vstupné v předprodeji 220 Kč, v den akce 290 Kč

Středa 24. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
KLASIKA VIVA: Moravská fi lharmonie Olomouc - Koncert k výročí republiky
Host: Ladislav Bilan ml. (marimba). Koncert k výročí vzniku samostatného Československého státu. 
Úryvky z díla B. Smetany, N. Rosaura, A. Dvořáka a J. Brahmse přednese Moravská fi lharmonie Olomouc 
pod vedením dirigenta Petra Vronského. Slavnostní večer pořádají Olomoucký kraj, město Šumperk ve 
spolupráci s DK Šumperk.  Vstupné 150 Kč

Pátek 26. října od 20 hodin ve velkém sále DK
Slet bubeníků
Pavel Fajt, Miloš Vacík, Ephraim Goldin, Kenny Grohowski, Pavel Koudelka, Zdeněk Bína, Tomáš Reindl. 
Dech beroucí rytmická show v podání světových bubeníků a instrumentalistů. Pořad se koná za fi nanční 
podpory Olomouckého kraje.  Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den akce 250 Kč

Úterý 30. a středa 31. října od 9 do 17 hodin v prostorách DK
Prezentační výstava ŠKOLA
Prezentační výstava středních škol a odborných učilišť.  Vstup volný

▶ PRO DĚTI

Neděle 7. října od 10 hodin ve velkém sále DK
Tři pohádky na dobrý den
Skládanka tří klasických pohádek. Veverka a červík Nacupánek, Mlsná princezna a Sekerková polévka. 
Hraje Divadlo Pohádka Praha.  Vstupné 60 Kč

Neděle 21. října od 10 hodin ve velkém sále DK
Pohádky z uzlíku Kouzelné babičky
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DŮM KULTURY

Kouzelná babička ve svém uzlíku nosí svého rozmarného kocourka Fouska, který se každou chvilku vydá na 
nějaký výlet a babičku tak dovede na tři pohádková místa. Hraje Liduščino Divadlo Praha.  Vstupné 50 Kč

Neděle 4. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
Není drak jako drak
Ne každý drak má chuť na princeznu, ne každá princezna se bojí draka a ne všechno, co se říká, bývá 
pravda. Tři veselé pohádky plné nečekaných zvratů. Tentokrát se ale draka nebojte, není totiž proč. Hraje 
Divadýlko Kuba Plzeň.  Vstupné 50 Kč

▶ PRO MLÁDEŽ

Sobota 6. října od 22 hodin v D 123
Retro Party
Největší hity 70., 80. a 90. let hraje DJ Jarda Weinlich.  Vstupné 40 Kč

Sobota 20. října od 22 hodin v D 123
Havana karneval
Karibské koktejly a drinky, originální masky a extra porce latino music. Hraje DJ Rosťa Krňávek. Vstupné 40 Kč

▶ D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

▶ VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka
Do 30. září
Robin Kaloč, „Chrám duše“, grafi ky a malby
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 3. října do 4. listopadu
Daniel Balabán: „Další zastavení“, obrazy z několika posledních let
Výstava obrazů z několika posledních let jmenovaného malíře. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 
3. října od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad 
Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo 
kultury ČR a Olomoucký kraj.

▶ PŘIPRAVUJEME

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, 

9. listopadu  KATAPULT
15.-17. listopadu  BLUES ALIVE XVII.
24. listopadu  HOROVÁNÍ
25. listopadu  JAK KRAKONOŠ 

  PEKAŘKU NAPRAVIL
11. prosince  EVA URBANOVÁ
12. prosince  SCREAMERS
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DŮM KULTURY, DŽEMFEST

tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.
dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

Na Džemfestu zahraje legendární Mňága 
i nový objev Mandrage

Rockový festival Džemfest má už jasno, kdo bude hlavními magnety letošního 13. ročníku - legen-
dární Mňága a Žďorp a současný objev Mandrage s hity Hledá se žena nebo Šrouby a matice. 

Obě hvězdné sestavy zahrají v šumperském Domě kultury v pátek 19. října.

Program oblíbené akce schovává v ru-
kávu ale i další esa. Na Džemfestu vystou-
pí mezinárodně úspěšná kapela Charlie 
Straight z Třince a také další účinkující 
dorazí ze Slezska, o zábavu se totiž posta-
rá oblíbený moderátor Ruda z Ostravy. 
„Synci, já se na Džemfest těším, jak na 
moji starou po noční šichtě,“ sdělil redakci svérázný 
bavič.

Jak bývá dobrým zvykem, pořadatelé 
dají v programu prostor také novým ta-
lentovaným kapelám. Posluchači uslyší 
progresivní kapelu Mothers Angels z Li-
tomyšle a jako vítězové vyhledávací sou-
těže Džemkap se představí formace VKV 
z Leštiny, jejíž osmičlennou sestavu tvoří 

čtyři bratři Kolčavovi.
„Vedle koncertů čeká na návštěvníky zcela nový 

zážitek. Poprvé si mohou vyzkoušet současný světový 
fenomén Silen Disco, tedy taneční párty v naprostém 
tichu,“ zve na Džemfest pořadatel Ondřej Polák a do-
dává: „I když připravujeme pro návštěvníky kromě 
muziky spoustu dalších festivalových atrakcí, tak já 
osobně se nejvíc těším na skvělou džemfestovou at-
mosféru, kterou umí vytvořit jedině šumperské pub-
likum.“

Festival Džemfest vznikl před dvanácti roky, tehdy 
ještě jako malý studenstký happening. Dnes se jed-
ná o prestižní akci s věrným a početným publikem. 
Vedle hlavního večera chystají organizátoři pestrý do-
provodný program. Od 12. do 24. října se uskuteční 
satelitní pořady v knihovně, H-clubu a Kině Oko. „Na 
fi lmové scéně letos promítneme kultovní snímek Pulp 
Fiction a zbrusu nový dokument o skupině Nazareth. 
V knihovně vystoupí v rámci Džemfestu ostřílený ces-
tovatel a hudebník Karel Kocůrek,“ prozrazuje Polák.

Vstupenky na pátek 19. října, kdy Džemfest vy-
vrcholí v šumperském „kulturáku“ koncerty skupin 
Mňága a Žďorp, Mandrage a dalších, jsou již k dostání 
v pokladně Domu kultury a prodejně Akord v ulici 
Gen. Svobody. Více o festivalu na www.dzemfest.cz.
 -red-

Jedním z hlavních magnetů letošního Džemfestu 
bude současný objev Mandrage.  Foto: archiv
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GALERIE J. JÍLKA

Galerie J. Jílka

Daniel Balabán, „Další zastavení“, 

obrazy z několika posledních let

Převážně velkoformátová malba v Šumperku naro-
zeného, ale od raného dětství už ostravského malíře 
Daniela Balabána (*1957) je programní. Téma je pro 
ni určující a obecně je to snad životní situace anebo 
stav mysli člověka. Formou je nesystematický, odlišné 
postupy volí souběžně. Nemaluje v cyklech, nedrží se 
žádné linie a každý obraz je samostatnou výpovědí. 
A přece je jeho rukopis při veškeré rozdílnosti právě 
užitých prostředků  nezaměnitelný. 

Je především malířem; z myšlenky vychází, myslí ale 
obrazem a jeho procesem míří k výsledné podobě. Od 
slova vrací se k pozornosti oka, které všechno v malbě 
rozhoduje. Naplňuje ji návratem k pravzorům lidské-
ho chování a pobývání ve světě, jak to sám dobře zná 

ze života i z obrazů a soch dob minulých. Přirozeně 
„obléká je do hávu“ silně prožívané přítomnosti, a glo-
suje tak jejich znepokojivé proměny. Mísí modlitbu 
s banalitou, výsostné se všedností a nenávratné s trva-
lým. Zrcadlí záměnu mužsko-ženských rolí. Názorně 
ukazuje míru zplanění, vratkosti a nejistoty člověka, 
balancujícího nad propastí uvnitř sama sebe, ztrátu 
tváře a pevné půdy pod nohama. 

I víru zobrazuje ve vratké poloze našeho těkání mezi 
zvířetem a obrazem Božím. Vyrůstal v evangelickém 
prostředí a dřívější, někdy i deníkové obrazy, se čas-
to k víře vztahují. V období zhruba posledních dvou 
let je ale ovládá spíš pocit člověka  vystaveného zániku 
těla a vydaného napospas živlům. Člověka před, ane-
bo snad po-náboženského, osaměle ponechaného jen 
svému osudu.

Nevýslovné téma Boha a vztahu k němu trvá tu 

Černý beran, 2010, akryl a olej na plátně, 140 x 190 cm 
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BLUES ALIVE

v přítomnosti toho, co tělem už není, a přece je v mysli 
živé o to silněji. Ve zraňující ne - přítomnosti těch, kdo 
odešli, především bratra Jana (1961-2010). Malbou 
ji překonává, z ní se osvobozuje a sám ze svých ob-

razů ustupuje do skrytosti, možná tématu šumperské 
výstavy. Výstava, zahájená za autorovy účasti ve středu 
3. října v obvyklých 18 hodin, potrvá do neděle 4. lis-
topadu. Přijďte… Miroslav Koval

Na Blues Alive přijedou Shemekia Copelandová, 
showman Lucky Peterson i Habib Koité z Mali 

Program 17. ročníku festivalu Blues Alive, který proběhne od 15. do 17. listopadu v Šumperku, je 
hotov. Největší středoevropská přehlídka bluesové hudby se letos může pochlubit několika hvěz-

dami nejen tohoto žánru - vystoupí například nejvýznamnější bluesová zpěvačka současnosti Sheme-
kia Copelandová, kytarista, varhaník, zpěvák a velký showman Lucky Peterson, kultovní kytarový 
virtuos Jim Campilongo nebo na společném koncertu písničkáři z dvou různých kontinentů - Eric 
Bibb z USA a Habib Koité z Mali.

I přes svoje mládí si již Shemekia Copelandová 
vydobyla místo na pomyslném bluesovém vrcholu. 
Získala řadu ocenění na obou stranách Atlantiku, vy-
stupovala například s Buddym Guyem, B.B. Kingem, 
Mickem Jaggerem, Erikem Claptonem i pro manžele 
Obamovy v Bílém domě. V roce 2011 na Chicago 
Blues Festivalu získala ofi ciálně titul „královna blues“, 
korunu Koko Taylorové jí předala dcera této legendár-
ní zpěvačky Cookie Taylorová. „Shemekiin výrazný 
a silný hlas dává její hudbě obrovskou sílu a energii. 
Jakoby vycházel z hloubi její duše, z ulic, kde vyrost-
la, z každodenních městských zvuků,“ líčí dramaturg 
festivalu Ondřej Bezr. Jim Campilongo pak podle něj 
představuje kultovní postavu pro všechny kytaristy, je 
považovaný za virtuosa hry na tento nástroj.

Prorůstání blues s africkou hudbou po loňském 
úspěšném hostování projektu JuJu ukáže společný 
koncert písničkáře Erika Bibba s malijským zpěvá-
kem, kytaristou a písničkářem Habibem Koitém. 
„V Šumperku oba osobití umělci představí společ-
nou desku Brothers in Bamako, která vychází letos 
v září,“ doplňuje dramaturg.

Sobotní program a celé šumperské festivalové dění 
zakončí kytarista, varhaník a zpěvák Lucky Peterson 
se svou šestičlennou kapelou. Osmačtyřicetiletý Pe-
terson patří k největším hvězdám střední generace. 
V jeho hudbě se k základnímu stavebnímu kameni, 
kterým je elektrické blues, přidává podstatný vliv 
gospelu, soulu, ale i rocku. „Je také považován za 

jednoho z nejlepších, nejenergičtějších performerů 
na scéně a jeho koncerty jsou pověstné obrovskou 
show. Věříme, že to bude ta pravá tečka za letošním 
ročníkem Blues Alive,“ soudí Bezr.

Do Šumperka se letos vrátí s novou kapelou aus-
tralský kytarista a písničkář Hugo Race, bývalý člen 
kapely Th e Bad Seeds Nicka Cavea. Již legendární 
společný narozeninový koncert z historie Blues Alive 
si zopakují Michal Prokop s Framus Five a Vladimír 
Mišík s Etc...

K dalším vystupujícím budou patřit například ka-
pela Low Society, manželské duo z New Yorku hrající 
syrové, hrubé blues ve stylu Janis Joplinové, podobně 
syroví Moreland & Arbucle z USA, Mississippi Big 
Beat Band z Maďarska, Juicy Band z Polska, Paul Batto 
Jr. ze Slovinska, který zahraje speciálně připravený go-
spelový program v klášterním kostele, a další.

K letošnímu 50. výročí vzniku kapely Rolling 
Stones se vrátí dva programové body: diváci v rám-
ci tradiční sobotní dopolední projekce uvidí snímek 
Martina Scorseseho Shine A Light, který mapuje jak 
koncert Rolling Stones v Beacon Th eatre v roce 2006, 
tak i díky archivním záběrům historii kapely. Tematic-
ké odpoledne pak nabídne naživo písně slavné rockové 
kapely v podání slovenských bluesmanů sdružených ve 
formaci Rolling Stones 50 Anniversary Band. Veškeré 
informace na www.bluesalive.cz. Vstupenky a perma-
nentka jsou již k dostání v předprodeji Domu kultury 
nebo on-line na www.bluesalive.cz. O. Polák
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DIVADLO

Divadlo
Datum Titul Skupina Čas Cena
Čt 27.9. Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč
So 29.9. Macbeth B, X, VK 19.30 135 Kč
St 3.10. Macbeth A, X, VK 19.30 135 Kč
So 6.10. Macbeth F, X, VK 19.30 135 Kč
Čt 11.10. Macbeth S1, X, VK 17.00 135 Kč
So 20.10. Malá čarodějnice Pohádka s písničkami R+D, VK 15.00 70 Kč
Pá 26.10. Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč
So 27.10. Nebe na zemi P, VK 19.30 230 Kč
St 31.10. Nebe na zemi G, X, VK 17.00 135 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další infor-
mace 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.

V tragédii Macbeth se v roli čarodějnic představí Dana Růžičková, Olga Kaštická a Vendula Nováková, hlavní 
role se zhostil Tomáš Krejčí.  Foto: J. Valchař
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ TVÁŘE DIVADLA, PREMIÉRA

Představujeme nové tváře divadla aneb co na sebe 
v několika bodech prozradila Dana Růžičková

* rodilá Zlíňačka, poloviční Valaška po tatínkovi, 
rodákovi z Ubla, odkojená slivovicou a jabkovicou, 
frgálama a kyselicou (nejlepší umí moje máma)

* vystudovaná a maturitou potvrzená koželužka 
a chemička  - naštěstí mě hned po maturitě přijali 
na JAMU, kde si mě nakonec nechali

* zasloužilá matka (Daník, Kája, Jůla, Jeník) 
a manželka (Matěj)

* náruživá sběratelka bezu a pampelišek
* majitelka border kolie křížené se stafordem 

(Širín von Ciboušov), reinkarnace vlčáka Jaga
* provozní útulny Na Větrné hůrce ve Stříbrných 

Horách
* jako první mě ozkoušeli u Bezručů v Ostravě; 

nevím, jestli byli nadšení, ale já jo a velice; díky 
Pepovi Janíkovi jsem se dostala ke své vysněné roli 
Maryše a jeho „mladá, tak jsme si to hezky sehráli“ 
(jakože se na to nedalo ani koukat, natož poslou-
chat) mě provází furt

* divadlem ve Zlíně jsem jenom prolítla jak ne-
řízená střela, ale měla jsem štěstí a stihla si zahrát 
v Pitínského Procesu

* v brněnské „7 a půlce“ mě potkaly herecké 
hody, tím pádem se ze mě stala rozmazlená subre-
ta, anebo heroina, musím ještě popřemýšlet, co si 
z toho závazně vyberu

* nejdéle jsem hrála Lady Chatterlyovou (Mile-
nec Lady Chatterlyové) - asi 100 repríz

* nejraději  Uršulu (100 roků samoty) a taky Lui-
su (Th elma  a Luisa… lidově Helma a Blůza) a taky 
Matku (Blahoslaveni tiší) a taky Matku (Palach 06) 
a taky starou kostelníkovou (Divá Bára) a úplně 

nejraději Dessiré (Dessiré da Sylva)
* hodně jsem se nadřela v Noře (Nora)
* nejtěžší byla Žena (Muž a žena)
* nejvíc si cením role Zdeny Mašínové (Mašíni... 

cestou samurajů)
* bylo toho víc, ale myslím stačí… (dvakrát 

nominace na cenu Th álie a Alfréda Radoka..ech)
 -DR-

Nová členka divadelního souboru Dana Růžičková. 
 Foto: archiv

Divadlo se 27. října promění v Nebe na zemi

Letošní druhou večerní premiéru chystá šumperské divadlo na sobotu 27. října. Divákům nabídne 
Voskovcovo a Werichovo Nebe na zemi v režijní úpravě Matěje T. Růžičky. Představení začíná 

o půl osmé večer.

Divadelní hra Nebe na zemi s prvky muziká-
lu měla premiéru v Osvobozeném divadle v roce 

1936. Autoři se inspirovali staroanglickou hrou 
Francise Beaumonta a Johna Fletchera  Španělský 
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PREMIÉRA, KNIHOVNA

kněz. Hra se odehrává v nebi a před jedním chrá-
mem v malém městě kdekoliv a kdykoliv je libo, 
neboť jak říká ve hře Bůh: „Nezáleží na jménu 
obce, lidi, lidi ti jsou všude stejní …“.

Satirická hra Voskovce a Wericha se po úpravách 
přiblížila k současnosti a naráží i na dnešní politické 
problémy. V šumperské verzi sestupuje místo boha 
Jupitera  na zemi, kde je podle něj opravdové nebe, 
čert. Láká ho dobrodružství s krásnou manželkou 
obstarožního a žárlivého notáře, do jehož domác-
nosti se vetře v podobě hezkého mladíka. Chtěl by 
studovat - za dobrý honorář - právní vědy. V tom 
mu pomáhají zlodějští služebníci páně - farář a jeho 

kuchařka, pochopitelně za odměnu a zároveň za 
pomoc v dědickém podvodu. Bezdětní manželé, 
velkostatkář Caverna a jeho žena Catastrofa, chtějí 
připravit o zákonný nárok velkostatkářova bratra 
Camilia neboli Klementa. Podle jakéhosi zákona 
stačí, aby byl vyřazen oprávněný dědic, jestliže 
zůstavitel adoptuje někoho cizího. Jenže Klement 
neočekávaně přijíždí do městečka… Po několika 
peripetiích postavy spolu s autory konstatují, že 
nebe na zemi není a dlouho nebude. Ale jak říká 
Klement: „Budeme se činit, jak to kdo dovede. 
A každý z nás pak za svou práci dostane ten svůj 
kousek nebe na zemi, který mu patří.“ -vz-

Divadlo Šumperk zve na výstavy
Dalibor Sedlák: Fotografi e

Výstava trvá do 22. října

Město čte knihu: Petr Válek - VÝSTAVA
Vernisáž výstavy kreseb proběhne 

v sobotu 27. října v 18.30 hodin.

▶ Autor kresby: P. Válek

Městská knihovna

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. 
* V sobotu 29.9. bude zavřeno.  
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TÝDEN KNIHOVEN, VÝSTAVA

Knihovna láká nové čtenáře, 
chystá i besedu s historikem

Oslovit nové čtenáře chce v rámci Týdne kniho-
ven, jenž připadá na dny od 1. do 6. října, šumper-
ská Městská knihovna. Ti, kteří se v těchto dnech 
přihlásí za stálé čtenáře, mohou vyhrát zajímavé 
ceny. Na své si v Týdnu knihoven přijdou i příz-
nivci historie. Knihovnice totiž na středu 3. října 
chystají zajímavou besedu.

„Noví čtenáři, kteří se přihlásí do knihovny v uli-
ci 17. listopadu 6 nebo do knihovny Sever v Teme-
nické ulici 5 od pondělí 1. do soboty 6. října, budou 
zařazeni do slosování o věcné ceny,“ říká ředitelka 

knihovny Zdena Daňková. Vzápětí prozrazuje, že 
v rámci Týdne knihoven je přichystána i beseda 
s historikem Drahomírem Poláchem o jeho nové 
knize nazvané Historické toulky Šumperskem, 
kterou vydalo letos v červnu štítecké nakladatelství 
Veduta. „Drahomír Polách, v ní dává řadu typů na 
výlety za historickými zajímavostmi, nacházejícími 
se na území původního okresu Šumperk z 19. sto-
letí,“ podotýká Daňková a dodává, že beseda je na-
plánována na středu 3. října. Začíná o půl sedmé 
večer a vstupné je čtyřicet korun. -zk-

Karel Kocůrek se vypravil do Indie v únoru 2011. 
Cílem jeho cesty byla návštěva Ravi Shankar Centra 
v Dillí, kde se blíže seznámil s výukou hry na indic-
ký hudební nástroj sitár. Mimoto navštívil kulturní 
památky, Národní muzeum, chrámy a svatyně. Pro-
cházel nejchudší části starého Dillí. Cestoval vlakem 

nejlidnatější částí Indie - oblastí Uttarpradéš. Přijal 
pozvání do indické rodiny, navštěvoval tradiční díl-
ny, procházel slumy, povídal si s lidmi. O své zážitky 
se podělí se všemi, kteří přijdou ve středu 24. října 
do půjčovny pro dospělé. Beseda začíná v 18.30 ho-
din a vstupné je čtyřicet korun. -zd, zk-

Výstavu fotografi í o Indii zpestří beseda 
s jejím autorem

V ýstava fotografi í Karla Kocůrka nazvaná Indie probíhá až do konce října v šumperské Městské 
knihovně v ulici 17. listopadu. Ve středu 24. října se přitom budou moci návštěvníci setkat pří-

mo s autorem. Na programu je totiž beseda nazvaná, jak jinak než Indie.



– 22 –

MĚSTO ČTE KNIHU

Město se v listopadu začte do Karla Čapka

Ve čtvrtek 8. listopadu zahájíme v Šumperku již osmý ročník literárního a fi lmového festivalu Město čte 
knihu. Původní model festivalu převzali pořadatelé z německého partnerského města Bad Hersfeldu. 

Naše šumperská akce postupem let sice získala poněkud odlišnou tvář od původního vzoru, nicméně spo-
lečný oběma městům je smysl celého koná- ní: prostřednictvím jednoho konkrétního 
titulu připomenout velký význam četby pro každého jednotlivce.

Vždy druhý týden v listopadu 
je v různých kulturních orga-
nizacích města čtena kniha, na 
kterou soustředíme v daném 
ročníku svou pozornost; pod-
večerní čtení doplňují hudební 
produkce, akce ve školách, výstavy, 
fi lmová přehlídka a další. Festival Měs-
to čte knihu se již stal očekávanou a bohatě 
navštěvovanou kulturní událostí ve městě i v okolí. 
Do organizace akcí se zapojují všechny kulturní in-
stituce ve městě, řada škol i nadšených jednotlivců 
(viz www.mestocteknihu.cz) a na pozitivní náladě, 

která je pro většinu akcí typická, 
se dá vytušit, že se účastníci vel-
mi dobře baví. 

Co se bude letos číst? S touto 
otázkou se setkávají pořadatelé 

akce Město čte knihu poměr-
ně často. Diskuze o tom, jakou 

osobnost či jaké téma zvolit pro další 
ročník, zpravidla začíná ještě dřív, než ten 

předchozí skončí. A zdaleka se jí neúčastní jenom 
pořadatelé. Je logické, že nejednou zazněla jména 
bratrů Karla a Josefa Čapkových. V rámci festivalu 
Město čte knihu 2012 se proto pořadatelé rozhodli 
prostřednictvím knihy a doprovodných akcí obě 
tyto osobnosti připomenout. 

Kniha Nejen povídky, kterou letos budeme číst, 
je velmi stručným výborem z díla Karla Čapka. 
Byly do ní zařazeny texty, čtené v rámci festivalu. 
Namísto klasických ilustrací text doplňují  Čapko-
vy citáty. Jejich ztvárnění prostřednictvím laskavé-
ho a zároveň nelítostného výtvarného podání Petra 
Válka mohou pobavit i vést k zamyšlení.  

A na co dalšího se letos mohou návštěvníci akce 
těšit? Prologem bude vernisáž výstavy kreseb Petra 
Válka v divadle v sobotu 27. října. Připravuje se 
putovní výstava po šumperských školách nazvaná 
Do Anglie s Karlem Čapkem, knižní obálky Josefa 
Čapka obsadí knihovnu a v Rytířském sále místní-
ho muzea budou k vidění výstavy Život a doba spi-
sovatele Karla Čapka a Josef Čapek - malíř, básník, 
spisovatel. Kromě klasických pravidelných čtení, 
na něž naváží fi lmová představení v Kině Oko, je 
na programu také pořad Alfréda Strejčka a Štěpá-
na Raka nazvaný Život a dílo skladatele Foltýna, 
nokturno Aleše Kauera a spol. na Hrádku, setkání 
s Janem Kačerem nad jeho knihami Jedu k mámě Knihu Nejen povídky ilustroval Petr Válek.
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MĚSTO ČTE KNIHU, STŘEDISKO SEVER

a K přátelům, happening - Cesta na sever, jež po-
vede od knihovny do  restaurace Pod trámky ve 
Vikýřovicích, kde se bude samozřejmě číst. Chybět 
nebudou ani Čtení v bačkorách na místní „prů-
myslovce“, Čtenářská štafeta po šumperských ško-
lách a sobotní hlavní pořad v divadle, během ně-
hož se bude mimo jiné pod „dohledem“ Františka 
Řeháka křtít kniha Nejen povídky. A protože dílo 
bratří Čapků přímo vybízí ke čtení těm nejmen-

ším, přicházejí letos pořadatelé  s návrhem na zapo-
jení mateřských škol, případně nižších ročníků škol 
základních, do akce nazvané Babičky a dědečkové 
čtou dětem pohádky bratří Čapků. Číst se bude 
přímo ve školách od počátku října až do zahájení 
festivalu Město čte knihu. Letošní setkání s kni-
hou uzavře již tradičně v úterý 13. listopadu čtení 
v klášterním kostele, tentokrát s Janem Kačerem 
a opět s Motýly.  -zd, zk-

Pontis, středisko Sever

Čtvrtek 4. října od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Pepa Frnka.  Vstupné 50 Kč

Pátek 5. října od 10 hodin v „KD“
Přednáška „Školní zralost I.“ 
Připravenost na školu po stránce sociální, emoční 
a pracovní. Přednáší Z. Balgová.

Úterý 9. října od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Pátek 12. října od 14 hodin v „KS“
Taneční odpoledne pro seniory
Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 18. října od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 23. října od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Pátek 26. října od 10 hodin v „KD“
Přednáška „Školní zralost II.“ 
Funkce potřebné k úspěšnému zahájení školní 
docházky, rizika předčasného zaškolení. Přednáší 
B. Hradilová.

Každé pondělí, úterý a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Mateřské centrum Brouček

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: 
Sportovní a relaxační aktivity

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: 
Konverzace v němčině - začátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: 
Konverzace v němčině - pokročilí

Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna

Každou středu od 10 hodin v „P“
Trénování paměti

Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin a každý čtvrtek 
od 9 a od 10 hodin v „P“
Cvičení s fl exibary 

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“
Kroužek ručních prací

Bližší informace k akcím: V. Schlemmerová, tel.č. 
583 211 766. Plavání kojenců v rodinách pro děti 
od narození do půl roku věku je stále v provozu - in-
formace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ 
= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, 
„P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Vlastivědné muzeum v Šumperku
VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Když jsem já sloužil to první léto
Etnografi cká výstava, která představuje po výstavě 
o chlebu jeden z dalších způsobů obživy, a to chov 
hospodářských zvířat. Výstava trvá do 30. září.
▶ Člověk tvůrce - příběh čtvrtý - KOV
Výstava ze sbírek VM v Šumperku představuje těž-
bu, zpracování a využití kovu v regionu. Výstava 
bude zahájena 25. října v 9 hodin a součástí zahá-
jení je doprovodný program „Den železný, měděný 
a zlatý“. Výstava potrvá do 3. února 2013.

HOLLAROVA GALERIE
▶ Tetřev hlušec ptákem roku 2012
Výstava trvá do 4. listopadu.

RYTÍŘSKÝ SÁL
▶ Houby na fotografi ích Heleny Deckerové
Výstava trvá do 4. listopadu.

GALERIE ŠUMPERSKA
▶ Z pohádky do pohádky
Výstava ze sbírek VM Šumperk představuje devět 
nejznámějších klasických českých pohádek (Červe-
ná Karkulka, Perníková chaloupka, Smolíček pa-
cholíček, O princezně a drakovi, Šípková Růženka 
a další). Výstava trvá do 14. října.

▶ „PAINTOMORROW“ 
Výstava představuje tvorbu dvanácti umělců, kte-
rým slouží malba jako elementární vyjadřovací pro-
středek. Expozice si klade za cíl předložit divákovi 
současnou malbu prostřednictvím selekce, která je 
průřezem z toho nejzajímavějšího, co se na mladé 
výtvarné scéně vyskytuje. Vystavující: Radek Bigoš, 
Pavel Holas, Tomáš Jetela, Aleš Kauer, Jan Mikul-
ka, Michal Ožibko, Jan Petrov, Lucie Skřivánková, 
Zdeněk Trs, Jan Uldrych, Petr Válek, Vladimír Véla. 
Vernisáž výstavy proběhne 19. října v 19:10 a bude 
doprovázena hudební produkcí Tomáše Reinera 
a Aleše Kauera. Výstava potrvá do 31. prosince.

GALERIE MLADÝCH
▶ Josef Macek a Rosťa Knápek - Malování v čase 
a barevné fantazie
První z jmenovaných nazval svou část Malování v čase 
a ve své tvorbě se věnuje krajině a obrazům, jež zachy-
cují krásu přírody v kyticích a také fi gurální tvorbu. 
Rosťa Knápek pak vystavuje Barevné fantazie - tech-
nikou akvarel. Výstava trvá do 21. října.

STÁLÁ EXPOZICE
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem - zcela automa-
tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích.
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoroč-
ně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., 
ne 13-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: 
út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 
13.15-17 hodin. 

ZÁBŘEH
▶ Moje město Zábřeh
Výstava nabízí pohlednice, fotografi e, mapy, plány, 
knihy a drobné tiskoviny, které vypovídají o městě 

Výstava Z pohádky do pohádky je v muzeu k vidění 
již jen do 14. října.  Foto: -pk-
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Zábřehu. Výstava trvá do 3. listopadu.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muze-
um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 
celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

MOHELNICE
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-
těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 
roku 2005! 
▶ Kamenná krása aneb Geologie v hledáčku fo-
tografů
Fotografi cká výstava zaměřená na horniny a mine-
rály z domova i daleké ciziny očima amatérů i pro-
fesionálů. Výstava je oživena interaktivními prvky. 
Výstava bude zahájena vernisáží 5. října v 17 ho-
din. Výstava potrvá do 18. listopadu.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.
cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, otevřeno 
celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

LOŠTICE
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-
slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-
kladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-
para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 
Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně 
tragického osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@mu-
zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevře-
no celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

ÚSOV S LOVECKOLESNICKÝM MUZEEM
▶ Stálá expozice lichtenštejnských sbírek v Mar-
tinelliho paláci
▶ Stará škola: Úsov - kolébka lesnického škol-
ství, stálá expozice
▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-
teraktivní expozice

▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint
▶ Zámecký ochoz
▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše
▶ Zoo koutek pro děti
▶ Stará škola 
Svět hmyzu
Výstava se zoologickou tematikou představuje 
hmyz našeho regionu na fotografi ích pořízených 
amatéry i profesionály. Výstava trvá do 31. října.
▶ Z depozitáře Lovecko-lesnického muzea 
v Úsově
Výstava trvá do 31. října.
▶ Lubomír Bartoš 
Nové výstavní prostory v III. patře zámku Úsova 
u příležitosti 75. narozenin akademického malíře 
Lubomíra  Bartoše. Výstava prezentuje tvorbu po-
sledních let a cyklus obrazů Křížové cesty. Otevírací 
doba Galerie je totožná s otevírací dobou na zámku 
v Úsově.
Informace: V měsících září a říjnu je zámek otevřen 
od úterý do neděle v době od 9.00 do 16 hodin, po-
slední vstup ve 14.45 hodin. 

Otevírací doba v Den české státnosti
pátek 28. září

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 
hod. * Muzea v Mohelnici, Zábřehu, Památník 

Adolfa Kašpara v Lošticích  9-12 hod.
Vstup zdarma

Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově 
9-12 hod., 13-16.15 hod., poslední vstup 

14.45 hod.
Vstup za poplatek

 
Otevírací doba v Den vzniku samostatného 

československého státu - neděle 28. října 
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 

hod. * Muzea v Mohelnici, Zábřehu, Památník 
Adolfa Kašpara v Lošticích  9-12 hod.

Vstup zdarma
Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově 

9-12 hod., 13-16.15 hod., poslední vstup 
14.45 hod.

Vstup za poplatek
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Člověk tvůrce - příběh čtvrtý: Kov

Ve Výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku bude ve čtvrtek 25. října v 9 hodin otevřena 
celodenní akcí nazvanou „Den železný, měděný a zlatý“ další výstava z cyklu Člověk tvůrce. 

V minulých letech měli návštěvníci možnost zhlédnout výstavy z tohoto cyklu věnované kameni, 
dřevu a hlíně. Letos bude prezentován kov, materiál, který člověka rovněž provází jeho dlouhými 
dějinami.

První využití kovu se ztrácí v nedohlednu dějin. 
V průběhu doby se práce rozdělila na vyhledání 
a těžbu nerostů, úpravu a čistění rudy, tavbu kovů 
a zpracování a prodej výrobků. Tato hierarchie je 
v podstatě zachována dodnes a podle ní bude vý-
stava i rozdělena. V úvodní části čeká návštěvníky 
model čela štoly a nářadí, které člověk používal 
k těžbě rud, v druhé části bude dokumentováno 
to, jak člověk rudy čistil, drtil a tavil. Milovníky 
techniky čekají zejména zajímavé modely zařízení 
a tavících pecí. Poslední nejobsáhlejší část výstavy 
se bude věnovat zpracování kovu do podoby 
fi nálních výrobků.

Postupné objevová-
ní a užívání kovů dalo 
názvy jednotlivým 
úsekům lidských dějin - 
doba bronzová i železná jsou 
všeobecně známé, velmi důležité 
však bylo předchozí období, pro které 
se na Balkáně vžil název Chalkolit - tedy 
doba měděná (u nás eneolit). Nejstar-
šími měděnými artefakty z našeho 
regionu tak začíná i archeologic-
ká část výstavy - v posledních 
několika letech se podařilo 
získat několik vzácných mě-
děných nálezů, které budou 
na výstavě vůbec poprvé pre-
zentovány veřejnosti. Bronzu 
i železa bylo nejdříve používáno 
pro výrobu šperků a oděvních do-
plňků, nicméně záhy se sortiment 
rozšířil do široké škály nářadí, sa-
mozřejmě zbraní a mnoha dalších 
výrobků, včetně například plecho-

vých nádob či součástí vozů a koňských postrojů. 
Prezentovány budou i doklady pravěkého zpraco-
vání kovů a výroby fi nálních výrobků.

V málokteré profesi došlo ve středověku k takové 
specializaci výroby jako právě u kovů. Běžné výrobky 
ze železa, určené zejména k práci v zemědělství a pro 
venkovské domácnosti, zvládl vesnický kovář, ve měs-

tech se však kovářství členilo podle druhů vý-
robků na kovářství, zámečnictví, cvočkařství 

a jiné. Kováři původně provozovali i podko-
vářství, teprve až v roce 1874 byla z kování 

koní utvořena zvláštní koncesovaná živnost. 
Mezi železo zpracující řemesla, kte-

rá budou na výstavě zastoupena, 
patří ještě i klempířství. 

Kromě řemeslníků, 
jež zpracovávali 

železo, existo-
vala ještě řada 
specialistů, kteří 
zpracovávali cín, 

měď, drahé kovy 
nebo také slitiny 

kovů. Výstava, jež bude 
prezentovat geologické, 

archeologické, etnografi cké, 
historické a umělecké fon-
dy sbírek Vlastivědného 
muzea v Šumperku a jeho 

zařízení, potrvá do 3. úno-
ra 2013. 

 Mária Kudelová, J. Halama

◀ Konvice cínová, jižní Německo, 
18. století, sbírka VM v Šumperku. 

 Foto: archiv VM



– 27 –

VÝSTAVA, SEVERNÍ MORAVA

Houby na fotografi ích Heleny Deckerové obsadily 
předsálí Rytířského sálu

Od čtvrtku 13. do soboty 15. září  proběhla 
ve Vlastivědném muzeu v Šumperku již třináctá 
výstava živých hub, jichž návštěvníci mohli vi-
dět přibližně dvě stě třicet druhů. Výstavu živých 
hub doplnily fotografi e hub ostravské mykoložky 
Heleny Deckerové. Ta mimo jiné vystupovala ve 
vydařeném seriálu České televize „Na houby“, od-
vysílaném letos na jaře. 

Překrásné fotografi e hub Heleny Deckerové 
jsou vystaveny až do 4. listopadu v předsálí Rytíř-
ského sálu muzea. Návštěvníci si na šestnácti pa-
nelech mohou prohlédnout třiadevadesát druhů 
hub. Mezi vystavenými druhy jsou běžní i vzácní 
či méně známí zástupci hub vřeckatých, nižších 
stopkovýtrusných, hub nelupenatých, lupenatých, 
hřibovitých a břichatkovitých.  Magda Zmrhalová

Muchomůrka červená (Amanita muscaria). 
 Foto: Helena Deckerová

Sborník, který umí propojit historii s přítomností: 
Severní Morava, sv. 98

Konopí seté na obálce sborníku Severní Morava, 
sv. 98, který  v péči mohelnického a později šum-
perského muzea vychází pravidelně od roku 1957, 
je v současné době předmětem aktuální diskuze 
odborné i laické veřejnosti, vedené kolem návrhu 
připravovaných změn zákonů o konopí. Ty by měly 
vést k jeho legalizaci (zákon by mohl vejít v platnost 
již roku 2013).

Málokdo však ví, že na Šumpersku se výzkumem 
konopí, mimo jiné, zabýval profesor Jan Kabelík, vy-
nikající lékař a vědec, který žil a pracoval ve Velkých 
Losinách. V letech 1946-1955 zde vedl Výzkumný 
ústav léčivých rostlin jako první ústav tohoto druhu 
v Československu a snad vůbec v Evropě.

Prof. Kabelík mimochodem již před padesáti lety 
upozorňoval na to, že základem zdraví je správná 
výživa, ke které přistupoval komplexně. Poukazoval 
také na účinky rychle působících syntetických léků, 
které mají však řadu vedlejších účinků na lidský or-
ganizmus. Řešil problémy, které trápí i současnou 

moderní společnost. V článku Magdy Zmrhalové 
K odkazu profesora Jana Kabelíka aneb nejen o ko-
nopí se unikátním způsobem prolíná historie s nej-
aktuálnějšími a často diskutovanými otázkami, na 
které hledáme stále odpovědi.

Magda Zmrhalová je autorkou rovněž druhého 
nosného článku časopisu o problematice vysazení 
kamzíka horského, nepůvodního obyvatele našich 
Jeseníků, ke kterému došlo před sto lety. Nevím, 
komu z obyvatel Jeseníků, kromě zasvěcených do 
problematiky, je známo, že tento nádherný tvor 
mohl být na konci 20. století z našich hor defi ni-
tivně „odstraněn“. O tom, jak to celé dopadlo, se 
dočtete v článku 100 let od vysazení kamzíků do 
Hrubého Jeseníku.

Článek Mileny Filipové Osudy České čtvrti 
v Šumperku ve 20. století je určen především pa-
mětníkům, kteří si jistě rádi zavzpomínají, jak Česká 
čtvrť vznikala, ale i žákům a studentům středních 
škol, kteří se často upřímně diví, že Mährisch - 
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Schönberg byl kdysi převážně německé město s ně-
mecky hovořícím obyvatelstvem. Milena Filipová je 
také autorkou příspěvku Co nového v sesterském 
muzeu v Jeseníku, v němž vyzdvihuje význam Vod-
ní tvrze jako jedné z nejdůležitějších památek města. 
Upozorňuje také na expozici Čarodějnické procesy 
na Jesenicku, která byla v roce 2012 oceněna jako 
druhá nejlepší v celostátní soutěži Gloria Musaealis.

Severní Morava, sv. 98, svými jedinečnými hlav-
ními příspěvky, doplněnými řadou zajímavostí, re-
cenzí a zpráv ze Šumperska, Jesenicka a Mohelnic-
ka, spolu s perfektní grafi ckou úpravou Michaely 
Stuchlé, na kvalitním křídovém papíře, rozhodně 
značnou měrou přispívá k popularizaci zmíněných 
lokalit. Ke koupi ho nabízejí muzea v Šumperku, 
Zábřehu, Mohelnici, na zámku v Úsově a v knihku-
pectví Duha v Opavské ulici v Šumperku za symbo-
lických 50 Kč. Miluše Berková

▶ Barevně vydařenou obálku aktuálního svazku sbor-
níku Severní Morava, který nedávno vyšel, zdobí ko-
nopí seté. 

DDM U Radnice

Středa 3. října od 15 do 17 hodin v dílně
Železniční modelářství od A do Z  Vstup volný

Sobota 6. října od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
ve 2. patře
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 6. října od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 
3. patře 
Šperkování
Výroba šperků.  Vstupné 80 Kč

Úterý 9. října od 16 do 18 hodin v herně v Erbenově 
ulici 14
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! 
Inf. Z. Formánek, tel.č. 734 820 090.  Vstup volný

Sobota 20. října od 9.30 do 12 hodin v Krámku 
Výtvarná dílnička v Krámku - pletení z pedigu
Zájemci se musejí přihlásit v „Krámku“ u paní 
Gieslové, tel.č. 774 151 692.  Vstupné 180 Kč

Úterý 23. října od 16 do 18 hodin v herně v Erbe-
nově ulici 14
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! 
Inf. Z. Formánek, tel.č. 734 820 090.  Vstup volný

Středa 24. října od 15 do 17 hodin v dílně
Stavíme modelovou železnici 
Rady a náměty, jak co dělat.  Vstup volný

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Rad-
nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.
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Každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek (s výjim-
kou 25.10.) a každý pátek (s výjimkou 26.10.) od 15 
do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Cena lekce 50 Kč

Každou středu od 17 do 18.30 hodin v MC Komín-
kov
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Konzultace 50 Kč

Od středy 3. do čtvrtku 4. října a od čtvrtku 11. do 
pátku 12. října vždy od 9.30 do 11.30 hodin v MC 
Komínkov
Kurz masáží pro děti a kojence
Jedná se o láskyplnou masáž, která obsahuje tři dru-
hy dětských masáží, a to: 1. tradiční indická masáž, 

2. masážní metody ze Švédska, 3. masáž chodidla, 
která vychází z prvků refl exní terapie.Využívají se 
také prvky dotykové relaxace, jógy, muzikoterapie 
a aromaterapie. Informace a přihlášky Eva Pšenčí-
ková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psenciko-
va@doris.cz.  Cena za obě lekce 400 Kč

Sobota 13. října od 9.30 hodin na Komíně
Krajské kolo deskových her
8:30 hod. prezence, 9:30 hod. začátek, 15:00 hod. 
ukončení. Hrají se hry: AKTIVITY - JUNIOR - 
1. kategorie rok narození 2000 a později, 2. katego-
rie bez omezení; SMART GAMES - 1. kategorie: 
2002-2012, 2. kategorie: 1997-2001, 3. kategorie: 
1901-1996. Do celostátního fi nále (8.12. 2012) 
postupují první dva v každé kategorii. Informace Ja-
roslav Ondráček, tel.č. 583 214 214, 602 766 411, 
ondracek@doris.cz.

Sobota 13. října od 9.30 hodin na Komíně
PEXESIÁDA 2012
8:30 hod. prezence, 9:30 hod. začátek, 15:00 hod. 
ukončení. Nové pexeso vytvořené ve spolupráci s fi r-
mou „Oční ordinace Ottlens s.r.o.“ za podpory měs-
ta Šumperka. Pěkné ceny, každý účastník obdrží výše 
uvedené pexeso. Informace Jaroslav Ondráček, tel.č. 
583 214 214, 602 766 411, ondracek@doris.cz.

Vila Doris

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

TAJUPLNÁ PERSIE aneb jaké jsou iránské ženy 

V úterý 23. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Setkání s cestovatelkou Jitkou Bortlovou. Výprava do země, která byla kolébkou kultury a ovlivnila 
tehdejší civilizaci. Poznáte íránské památky, kulturu, zvyky a hlavně se dozvíte, jací obyvatelé Iránu 

ve skutečnosti jsou. Beseda je spojena s dataprojekcí.
Vstupenky v ceně 50 Kč lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.
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Středa 17. října od 17 do 20 hodin v AT na „K“
Sedánky pro mamky
Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 
Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 
psencikova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Pátek 19. října - neděle 21. října ve Vile Doris
Workshop Nonverbálního divadla Juraje Benčíka
Pátek 16:00-20:00 hod., sobota 9:00-13:00 hod. 
a 14:30-18:30 hod., neděle 9:00-13:00 hod. Se-
známíte se se základy pohybového divadla a pan-
tomimy a naučíte se vyjádřit příběh pouze svým 
tělem a gesty. Seminář je určen pro studenty i do-
spělé, nezkušené i zkušené na divadelních prknech. 
Lektor Juraj Benčík - slovenský herec, mim a klaun 
Cique du Soleil. Informace a přihlášky: Petra Zsá-
ková, tel.č. 722 236 300, Renata Čechová, tel.č. 
606 758 410.  Cena 1200 Kč

Sobota 20. října od 10 do 12 hod. a od 14 do 18 
hod. na Komíně
Dýňobraní
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.

Neděle 21. října od 15 hodin v sále Vily Doris
Divadelní představení pantomimy - Kapitán 
Pantho a papoušek Mimo
Juraj Benčík se představí v roli námořního kapitána se 
svým papouškem. Hra je pro děti od 4 do 12 let, děti 
si během hry vyzkoušejí, jaké to je chytat do ruky ima-
ginární předměty, vidět ve své představě prales či moře. 
Vítáni jsou i hraní chtiví rodiče. Informace Renata 
Čechová, tel.č 583 214 213, 606 758 410, cechova@

doris.cz.  Vstupné 70 Kč dospělý, 50 Kč dítě

Úterý 23. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS: TAJUPLNÁ PERSIE aneb jaké jsou 
iránské ženy 
Setkání s cestovatelkou Jitkou Bortlovou. Výprava 
do země, která byla kolébkou kultury a ovlivnila 
tehdejší civilizaci. Poznáte íránské památky, kultu-
ru, zvyky a hlavně se dozvíte, jací obyvatelé Iránu 
ve skutečnosti jsou. Beseda je spojena s dataprojek-
cí. Informace a rezervace vstupenek Petr Konupčík, 
731 610 037.  Vstupné 50 Kč

Od úterý 30. října každé úterý a čtvrtek vždy od 16 
do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz multimédia
8 lekcí po 2 hod., program: tvorba elektronické 
prezentace, úprava obrázků a fotografi í, přenos z fo-
tografi ckého přístroje na počítač, tvorba a úprava 
zvukové nahrávky, využití zdrojů zvukové nahrávky 
z CD, DVD, Internetu, natočení videa digitální 
kamerou, zpracování videa, kurz lze realizovat po 
domluvě i ve vašem zařízení; inf. Bronislav Vavruša, 
tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Cena 1400 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. lis-
topadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 
(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateř-
ské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: 
AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, 
http://www.doris.cz

Večerní rozhledy z radniční věže

v sobotu 20. října od 17:00 do 22:00 hod.

Vstupné 20 Kč dospělí/studenti/důchodci, 10 Kč děti 6 - 15 let, děti do 6 let a držitelé ORC zdarma, 
rodinné vstupné 40 Kč, skupinová sleva nad 20 osob deset procent
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RESIDENT EVIL: ODVETA 3D  3D
Pondělí 1., úterý 2. a středa 3. října jen v 17.30 hodin

USA, Německo, 2012, 117 minut, akční, horor, sci-fi , thriller, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Velmi úspěšná fi lmová adaptace ságy, která vydělala téměř 700 milionů dolarů po celém světě, natočená 
podle oblíbené série videoher s názvem Resident Evil, se vrací ve svém netrpělivě očekávaném pátém po-
kračování Resident Evil: Retribution ve formátu 3D. Smrtelný virus společnosti Umbrella Corporation 
dál pustoší Zemi, mění světovou populaci na legie masa, které jedí Nemrtví. Jediná a poslední naděje 
lidské rasy v podobě Alice (Milla Jovovich).  Vstupné 155 Kč

SUPERCLASICO
Pondělí 1., úterý 2. a středa 3. října jen ve 20 hodin

Dánsko, 2011, 99 minut, komedie, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Dánský režisér Ole Christian Madsen se ve svém šestém snímku pustil do žánru komedie. Christian je 
dánský obchodník s vínem, ale především smolař, kterého manželka vyměnila za argentinskou fotbalovou 
hvězdu Juana Diaze. Christian přijede se svým synem pod záminkou rozvodu do Buenos Aires, ale ve 
skutečnosti se chystá získat zpět srdce své ženy. Komediální situace jsou funkčně založeny na kontrastech 
jednotlivých národů, aneb jak chladnokrevný Dán objevuje latino styl života v prosluněné Jižní Americe. 
Podaří se Christianovi pokořit argentinského hřebce?  Vstupné 80 Kč

DIVOŠI
Čtvrtek 4. října jen v 17 hodin, pátek 5. a sobota 6. října jen v 17.30 hodin, neděle 7. října jen ve 20 ho-

din

USA, 2012, 131 minuta, krimi, drama, thriller, nevhodný pro mládež do 15 let, titulky
Vypravěčka Ophelia (Blake Livelyová) žije ve spokojeném postmoderním uspořádání se dvěma chlapci, 
kteří ji milují, a ona miluje je. Vzájemně na sebe nežárlí, jsou totiž výjimeční. Chon (Taylor Kitsch) si 
jako bývalý elitní voják a žoldák vypěstoval ke světu poněkud cynický přístup, naopak nadaný botanik 
Ben (Aaron Taylor-Johnson) by ho chtěl neustále zachraňovat. Odlišné povahy spojují společné zážitky 
ze školy a také podnikání. Díky Benovým schopnostem a Chonovým kontaktům prodávají nejlepší trávu 
v celé Kalifornii. Je to celkem bezpečné podnikání, zvlášť když mají pod palcem agenta z protidrogového 
(John Travolta). Jen pár kilometrů na jih od téhle idyly ale operují mexické kartely a jednomu z nich se 
Benův a Chonův „podnik“ zalíbí natolik, že se s ním rozhodnou spolupracovat. Kluci nejsou blázni, aby 
si zahrávali s ohněm, a velkorysou nabídku odmítnou, jenže šéfka kartelu (Salma Hayeková) nepovažuje 
„Ne“ za odpověď.  Vstupné 100 Kč

CESTA DO LESA
Čtvrtek 4. října jen v 19.30 hodin + přímý přenos ze slavnostní premiéry! Pátek 5. a sobota 6. října jen ve 

20 hodin, neděle 7. října jen v 17.30 hodin, pondělí 8., úterý 9. a středa 10. října v 17.30 a ve 20 hodin
ČR, 2012, 110 minut, komedie, romantický, mládeži přístupný od 12 let
Honza Marák (Tomáš Hanák) dávno rezignoval na kariéru „ajťáka“ a koupil chalupu na konci malé vesni-
ce, kde se zabydlel se svoji ženou Markétou (Bára Schlesingerová), dcerou Anynou (Anna Linhartová) a sy-
nem Sayenem (Vojta Vovesný). Honza pracuje v lese jako pomocný dělník, spravuje cesty, oplocenky, těží 
dřevo, pomáhá lesákům. Markéta se živí masážemi a alternativním léčením pacientů, kteří za ní dojíždějí 
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na chalupu. K tomu používá různé psychotropní rostliny a houby, což vede ke konfl iktu se starousedlíky 
a poté s protidrogovou policií. Dcera Anyna navštěvuje přespolní ZDŠ, kde však stále propadá, protože se 
toulá po lesích a místo z učebnic se učí z přírody.  Vstupné 90 Kč

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU   2D 
Pátek 5., sobota 6. a neděle 7. října jen v 15.30 hodin

USA, 2012, 94 minuty, animovaná komedie, rodinný fi lm v českém znění
Pokračování slavného snímku Doba ledová nás zavede přibližně do doby před 200 miliony let, kdy existo-
val jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. Tento superkontinent, který existoval v paleozoiku 
a mezozoiku, se právě přibližně v té době rozdělil na menší kontinenty, které jsou podobné těm dnešním. 
Autoři si tohle rozdělení vysvětlují tak, že za všechno může chamtivá veverka, která neustále sbírá své oříš-
ky…  Vstupné 100 Kč

96 HODIN: ODPLATA
Čtvrtek 11. října jen v 18 hodin, pátek 12., sobota 13. a neděle 14. října jen ve 20 hodin

Francie, 2012, 98 minut, akční, krimi, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, který před dvěma lety v Paříži nemilosrdně 
pozabíjel gang obchodníků s bílým masem, aby zachránil život své unesené dcery. Nyní ho na výletě v Is-
tanbulu překvapí návštěva dcery Kim a také bývalé manželky Lenore. Poklidná dovolená netrvá dlouho. 
Lenore je přímo před zraky Bryana unesena. Kim se snaží před pronásledovateli uniknout. Bryan pochopí, 
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Začátek října se v Kině Oko nese ve znamení nové české komedie Cesta do lesa. Ve čtvrtek 4. října ji kino uvádí 
spolu s přímým přenosem ze slavnostní premiéry.
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že vyjednávání s únosci nemá naději na úspěch. Hlavou gangu je totiž Murad, otec jednoho ze zločinců, 
které Bryan zabil. Jediné, po čem Murad touží, je krvavá odplata. Pro Bryana začíná neúprosný závod 
s časem.  Vstupné 90 Kč

POSEL  Předpremiéra fi lmu s účastí tvůrců! 
Čtvrtek 11. října jen ve 20 hodin  

ČR, 2012, 90 minut, drama, mládeži přístupný
Hlavním hrdinou je třicetiletý Petr (Matěj Hádek) zanícený cyklista, někdejší reprezentant nyní pracující 
jako poslíček. Svůj život podobně jako povolání messengera vnímá jako přestupní stanici. Přemýšlí, co 
s životem dál. Je jedním z mladých mužů na barevných moderních kolech, kteří dotvářejí kolorit součas-
ných měst. Zpočátku se jeví jako svobodný kluk, nekonformní člověk pohrdající pokřivenou morálkou 
konzumní společností až do okamžiku tragické nehody, kdy vyjde najevo i jeho temná stránka duše. 
V tento moment za pomoci přátel se rozhodne svůj neuspořádaný život dát do pořádku. Ale osudu jde 
těžko uniknout...  Vstupné 100 Kč
 

THE WORDS
Pátek 12., sobota 13., neděle 14. října jen v 18 hodin a pondělí 15. října jen ve 20 hodin

USA, 2012, 102 minuty, drama, romantický, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Když Rory Jansen (Bradley Cooper) vydá svou první knihu, je výjimečná. Je to událost, která se přihodí 
jednou za generaci a která rozbouří literární svět i veřejnost. Přátelé ji s nadšením doporučují, kritika je 
také nadšena. Kniha je všude - od knižních klubů po letadla a akademickou půdu. Stylem, který je svěží, 
a moudrostí o životě se zdá být jaksi nadčasovou. Rory se okamžitě stává literární hvězdou. Charisma-
tický, talentovaný, inteligentní, mladý autor má, zdá se, všechno: báječný život, milující manželku (Zoë 
Saldana), svět mu leží u nohou - a to vše díky jeho slovům. V okamžiku, kdy Rory dosáhne nejvyššího 
úspěchu, jej vypátrá Starý muž (Jeremy Irons) a konfrontuje jej s faktem, že on je skutečným autorem 
novely.  Vstupné 100 Kč

LOOPER
Pondělí 15. října jen v 17.30 hodin, úterý 16. října v 17.30 a ve 20 hodin, středa 17. října jen v 17.30 ho-

din

USA, 2012, 118 minut, akční, sci-fi , mládeži přístupný od 12 let, titulky
Představte si, že pracujete pro organizaci, která posílá nepřátelské cíle zpět v čase a vaším úkolem je tento 
cíl zničit, a tím vymazat z budoucnosti. Jediným pravidlem je nenechat cíl uprchnout, i kdybyste tím 
cílem byl vy sám. Joseph-Gordon Levitt a Bruce Willis v hlavních rolích akčního sci-fi  o cestování časem. 
 Vstupné 100 Kč

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ   FESTIVAL DŽEMFEST
Středa 17. října jen ve 20 hodin 

USA, 1994, 154 minuty, krimi, thriller, mládeži přístupný od 12 let, titulky
Film Quentina Tarantina plný legendárních hlášek a fi lmových postav. Vincent Vega (John Travolta) 
a Jules Winnfi eld (Samuel L. Jackson), Mia (Uma Th urmanová), Butch Coolidge (Bruce Willis), Pump-
kin (Tim Roth) Honey Bunny (Amanda Plummerová), Winston Wolfe (Harvey Keitel) a další. Na prv-
ní  pohled nesouvisející příběhy z krvavého podsvětí se v několika scénách spojují a prolínají. Film plný 
stylizovaného násilí, drog a hlavně absurdních situací a nečekaných dějových zvratů. Film obdržel sedm 
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nominací na Oscara a jednoho získal za nejlepší původní scénář. Z Cannes si odnesl ocenění Zlatá palma. 
 Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč, se vstupenkou na Džemfest 50 Kč

FATBOY SLIM FROM THE BIG BEACH BOOTIQUE   FESTIVAL DŽEMFEST
Čtvrtek 18. října jen ve 20 hodin 

Anglie, 2012, 100 minut, hudební, koncert, mládeži přístupný
Fatboy Slim přichází do kin v 5.1 zvuku s opojnými vizuálními efekty a přináší fantastickou atmosféru 
taneční party. Big Beach Bootique je záznam koncertu konaného v červnu 2012 v Brightonu. Big Beach 
Bootique 2012 je největší taneční party na fotbalovém stadionu, jakou Velká Británie zažila. Pro koncert 
byla použita LED stěna o ploše 600 m2, která pokryla celou délku stadionu a zahltila ho laserovými efekty. 
Stominutový koncert rozhodně nezklame fanoušky Fatboy Slima a fanoušky taneční hudby. Zazní zde Roc-
kafella Skank, Praise You, Right Here, Right Now a Weapon of Choice, která získala 6 cen MTV. Záznam 
koncertu je možno zhlédnout pouze v tento jeden večer.  Vstupné 70 Kč, se vstupenkou na Džemfest 50 Kč

POSEL
Čtvrtek 18., neděle 21., pondělí 22., úterý 23. a středa 24. října jen v 18 hodin, pátek 19. a sobota 20. října 

jen ve 20 hodin

ČR, 2012, 90 minut, mládeži přístupný

KINO OKO

V říjnu přichází na plátna kin oblíbený Asterix a Obelix, tentokrát ve službách jejího veličenstva. Kino Oko 
fi lm uvádí v kvalitě 3D i 2D. 
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Hlavním hrdinou je třicetiletý Petr (Matěj Hádek) zanícený cyklista, někdejší reprezentant nyní pracující 
jako poslíček. Svůj život podobně jako povolání messengera vnímá jako přestupní stanici. Přemýšlí, co 
s životem dál. Je jedním z mladých mužů na barevných moderních kolech, kteří dotvářejí kolorit součas-
ných měst. Zpočátku se jeví jako svobodný kluk, nekonformní člověk pohrdající pokřivenou morálkou 
konzumní společností až do okamžiku tragické nehody, kdy vyjde najevo i jeho temná stránka duše. 
V tento moment za pomoci přátel se rozhodne svůj neuspořádaný život dát do pořádku. Ale osudu jde 
těžko uniknout...  Vstupné 100 Kč

ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA 3D  Hrajeme pro děti 3D
Pátek 19. a sobota 20. října jen v 15 hodin, neděle 21. října jen v 15.30 hodin

Francie, Španělsko, Itálie, Maďarsko, 2012, 125 minut, rodinný fi lm v českém znění
Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé vesničce se však daří stateč-
ně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší. Britská královna proto vyslala svého věrného důstojníka 
Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným 
bojem proti Římanům…   Vstupné 130 Kč

ZEMĚ BEZ ZÁKONA
Pátek 19. a sobota 20. října jen v 17.30 hodin, neděle 21. října jen ve 20 hodin

USA, 2012, 115 minut, western, krimi, drama, mládeži přístupný od 15 let, titulky
Western podle scénáře a s hudbou Nicka Cavea. Podnikaví bratři si vybudovali prosperující byznys s na-
černo pálenou whisky. Nekalému podnikání ve Franklin County ale začínají krušné časy, když do města 
přijede zkorumpovaný zástupce šerifa Charlie Rakes (Guy Pearce). Zatímco většina obyvatel se podvoluje 
jeho teroru, bratři Bondurantové se nehodlají nikomu podřizovat... Dále hrají: Tom Hardy, Shia LaBeouf, 
Gary Oldman a další ...  Vstupné 90 Kč

PARANORMAL ACTIVITY 4 
Pondělí 22., úterý 23. a středa 24. října jen ve 20 hodin

USA, 2012, 95 minut, horor, mládeži přístupný od 15 let, titulky
Příběh hororu Paranormal Activity 4 volně navazuje na druhý díl, v němž démonem posedlá Katie vyvraž-
dila rodinu své sestry s výjimkou nemluvněte Huntera, které unesla neznámo kam. Uběhlo pět let a tahle 
dvojice s velice pohnutou minulostí se přistěhuje na poklidné americké předměstí, které záhy poklidné být 
přestane. Paranormální sílu na vlastní kůži pocítí především matka s dcerou, které žijí v sousedství Katie. 
Po prvních nevysvětlitelných událostech instalují v domě kamery a další bezpečnostní prvky a nestačí se 
divit tomu, co na nich uvidí. Jenže u toho se temné síly, které se nad nimi stahují, nezastaví.  
 Vstupné 100 Kč

ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA     Hrajeme pro děti
Středa 24. října jen v 15.30 hodin, čtvrtek 25. října v 15 a v 17.30 hodin, pátek 26., sobota 27. a neděle 
28. října jen ve 14.30 hodin

Francie, Španělsko, Itálie, Maďarsko, 2012, 125 minut, rodinný fi lm v českém znění
Římské legie napadly Británii. Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je 
slabší a slabší. Britská královna proto vyšle svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc 
u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným bojem proti Římanům. Gérard 
Depardieu, Edouard Baer, Catherine Deneuve a další.  Cena 100 Kč

KINO OKO
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HASTA LA VISTA!  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 25. října jen ve 20 hodin

Belgie, 2011, 109 minut, mládeži přístupný
Děj této sympatické tragikomedie, volně inspirované příběhem Asty Philpota, amerického propagátora 
práv handicapovaných lidí na aktivní sexuální život, vypráví o třech různě postižených mladících, kteří 
se vydávají na cestu do Španělska, a to s jediným cílem: přijít o panictví. Žoviální Jozef je téměř slepý. 
Vtipálek Philip je paraplegik. Také Lars je upoután na kolečkové křeslo, jelikož trpí nevyléčitelným dege-
nerativním postižením, způsobujícím ochrnutí a příležitostné záchvaty. Přesto podnikají tuto výpravu, ne 
nepodobnou Philpotovým skutečným výletům do bezbariérového nevěstince ve Španělsku a jeho prosazo-
vání placeného sexu coby legitimního způsobu, jak mohou handicapovaní uspokojovat své sexuální potře-
by. Režisér Geoff rey Enthoven se úspěšně dokázal vyvarovat blahosklonně povýšeného přístupu i přílišné 
sentimentality.  Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč

SKYFALL
Pátek 26., sobota 27., neděle 28. října v 17 a ve 20 hodin, pondělí 29., úterý 30. a středa 31. října jen 
v 17 hodin

Velká Británie, USA, 2012, 145 minut, titulky
Daniel Craig se vrací jako James Bond ve 23. dobrodružství nejslavnějšího agenta s povolením zabíjet. 
Bondova loajalita k M (Judy Denchová) musí projít těžkou zkouškou, poté co je Mi6 napadena záhadným 
Raoulem Silvou (Javier Bardem). M začíná být na stará kolena pronásledována svou minulostí a Bond ji 
ukrývá před nepřáteli ve starém skotském sídle jeho rodičů. Ve vzduchu je cítit velké nebezpečí a agent 007 
musí v rámci své mise navštívit Istanbul, Šanghaj a Macau, aby zabránil národní katastrofě.  Vstupné 120 Kč

BASTARDI 3
Pondělí 29., úterý 30. a středa 31. října jen ve 20 hodin

ČR, 2012, 97 minut, drama, nevhodný mládeži do 14 let
Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010 nastoupil do jedné bývalé zvláštní školy, zmizel. Do školy přišel 
několik měsíců poté, co byla zavražděna jeho sestra Jana, rovněž učitelka. Ve školním roce záhadně zemřeli 
kluci, jež Janu Majerovou zavraždili. Tomáš Majer tak svoji sestru s největší pravděpodobností chladnokrev-
ně pomstil. Je to v pořádku? Dopadne ho policie? Bude soud? Co na to rodiče dětí? Rodiče Tomáše Majera? 
Společnost? Co se bude dít, když se podobné školy zruší? Film, který před dvěma lety šokoval veřejnost, 
vrcholí. Hrají: Tomáš Magnusek, Jan Tříska, Tomáš Töpfer, Kateřina Janečková a další.  Vstupné 90 Kč

Připravujeme: Th e Twighlight Saga: Rozbřesk 2. část, Atlas mraků, Gambit, Hobit
Filmový klub: Dva nula, Samsara, Mazel, Yuma
Město čte knihu: Člověk proti zkáze, Čintamani a podvodník, Z devatera pohádek, Povídání o pejskovi 
a kočičce, O věcech nadpřirozených

Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!  Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kva-
litě pro dokonalý prostorový vjem, samostatný basový kanál 1000 W. DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE 
STANDARDU DCI. Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu 
před začátkem prvního představení. 
Vstupenky na všechna říjnová představení jsou v prodeji od 1. října 2012.



DOPROVODNÝ PROGRAMPátek 12. října, H-club  // 20.00, vstupné 120 Kč nebo 90 Kč *

WARM UP DŽEM: Maracash Orchestra (de) + hosté (fantastická kapela, která skvěle hraje i vypadá - jazz, funky, pop, rock)

Středa 17. října, kino OKO //  20.00, vstupné 80 Kč nebo 50 Kč *

PULP FICTION - Užijte si klasiku znovu na filmovém plátně, tak jako kdysi... (nejslavnější film slavného Quentina)

Čtvrtek 18. října, kino OKO //  20.00, vstupné 80 Kč nebo 60 Kč *

NAZARETH - Nekonečný rockový mejdan (premiéra hudebního dokumentu o legendární kapele)

Pátek 19. října, Dům kultury - klubovna č.2 // 20.00-24.00, vstupné 20 Kč

SILENT DISCO - Nový zážitek z hudby, nový zážitek z tance...

Středa 24. října, Městská knihovna // 18.30, vstupné 40 Kč nebo 20 Kč *

KAREL KOCŮREK - INDIE (hudebně-cestovatelský večer se skvělým muzikantem, dobrodruhem a člověkem)

* Tučně uvedené ceny platí při předložení vstupenky na hlavní program Džemfestu.

To tu ještě nebylo !

Pořádá ONiON s přáteli a kamarády ve spolupráci s Domem kultury, kinem Oko, Městskou knihovnou,

zábavním centrem Maják, prodejnou Alkoholtéka a H-clubem.

generální partner Džemfestu

oficiální partner Džemfestu

podporuje Džemfest

hlavní partner Džemfestu

tento projekt je podporován

Městem Šumperk
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