ŠUMPERKA

DLOUHÉ STRÁNĚ
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je technický div v našich horách.
U ní dvě modravá jezera. To horní v nadmořské výšce 1350 metrů, dole podzemní elektrárna.
Když je potřeba, voda seshora sjíždí jak na klouzačce.
V noci z dolní nádrže voda šplhá nahoru i na horu.
Do stmívání modrosvitné oči jezerní mhourají, než splynou se starými horami.
Často se odrazí klouzavý vítr od hladiny a přistává v údolí neděsné Desné.
I nová technika je čaromocná.

Společenský měsíčník, 55. ročník
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Tip KŽŠ na červen:
Slavnosti města Šumperka

Slavnosti města jsou letos jednodenní, proběhnou v sobotu 1. června.
Divadlo v parku

V rámci Divadla v parku přijede do Šumperka se
Zvířaty na toustech pražské Divadlo D21.
Výstava v muzeu
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Černá kronika: Soumrak šelmovského času,
Šumperk 1714, I. část
Morové epidemie byly současníky chápány jako
trest Boží. Přestupků desatera přikázání bylo a je
vždy dost, a tak se v regionech zasažených morem
uchylovali zdraví i nemocní k modlitbám, odříkávání žalmů a chvalozpěvům k Panně Marii a patronům proti moru. Postupem času se zdokonalovala
protimorová opatření. Ještě ve 14. století přispívaly
k šíření morové epidemie církví nařizovaná procesí a společné obřady v kostelech i řádné pohřby
zemřelých na mor. Získávané zkušenosti s omezováním dopadu nemoci na zdravé jedince přinášely
nová opatření více či méně účinná. Modlitby a náboženské úkony v nich zůstávaly stále na prvním
místě, ale děly se na veřejných prostranstvích pod
širým nebem nebo v soukromí. Nemocní byli izolováni od zdravých, jejich věci byly páleny a ničeny.
Morový řád vydaný v roce 1562 ve Vídni omezoval
pohyb a shromažďování obyvatel města, přikazoval
soustřeďování nemocných do lazaretů, uzavření
domů, kde byl někdo nakažen morem, a další.
Podle zmíněného morového řádu vznikala

nová propracovanější nařízení také na Moravě.
Nejdokonalejší z nich byl, samozřejmě, poslední morový řád vydaný zemským hejtmanstvím
v Brně v roce 1705. Obsahoval 52 všeobecných
článků, v nichž byly uvedeny zásady pro zřizování
infekčních špitálů, morových hřbitovů, organizaci
odvozu nemocných, pochovávání mrtvých, hlášení
onemocnění a další. Popsány byly povinnosti zdravotních ředitelů, kněží, představených lazaretů, jejich personálu, hrobníků, majitelů domů a dalších
osob. Důležité články se týkaly zásobování izolovaného města potravinami a otopem, aby nedocházelo ke zbytečným úmrtím hladem a umrznutím.
Jako zemský předpis byl morový řád závazný taktéž
pro obyvatele Šumperka.
Představitelé města zajisté netušili, jak brzy
bude moravský protimorový řád potřebný i zde.
Neuběhlo ani deset let od jeho vydání a v roce 1713
se v Evropě rozšířil dýmějový mor, který vstoupil
do českých zemí počátkem roku 1714. Několik
onemocnění ve vsích v podhůří Hrubého Jeseníku

Šumperský děkan Paul Josef Dittrich s monstrancí uděluje Tělo Páně nemocným morem. Freska Ignáce Oderlického v kapli sv. Barbory v šumperských Jiráskových sadech.
Foto Jitka Štáblová
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bylo varováním. Tak jako v minulosti i nyní zasáhla epidemie naplno v létě. Zřejmě kvůli zachování
obchodu a výroby ve městě bagatelizoval městský
lazebník a chirurg Poppe pod patronací radních
první vážná onemocnění a úmrtí ve svém hlášení
zemskému hejtmanství v Brně. Strach z blokády
města a jejích důsledků byl větší než strach z epidemie. Avšak zemské orgány se nedaly oklamat.
Do města byl vyslán komisař Schulz, který situaci
vyhodnotil jako vážnou a 3. září nařídil vojenskou
blokádu města.
Všechny cesty do Šumperka byly střeženy. Podle
nařízení morového řádu byl vytvořen sanitární
sbor v čele s ředitelem Hutterem, zřízen infekční
špitál a karanténní domy, usmrcena byla všechna
domácí zvířata. Do Šumperka přijel lékař Johann
Schweiger, zkušený v léčení nakažlivých nemocí.
Komisař Schulz podával do Brna pravidelná hlášení
o počtech onemocnění, úmrtí a vyléčení. Přestože
bylo město izolováno, koncem září se mor rozšířil
do Temenice a Dolních Studének.
Život v Šumperku se radikálně změnil. Město
bylo rozděleno na dvanáct revírů v čele s uličními mistry, kteří každé ráno zjišťovali, zda někdo
další neonemocněl. Pokud ano, ředitel Hutter zařídil jeho přenesení do lazaretu, příbuzní, pokud
bylo ještě místo, putovali do karanténních domů
a jejich domy byly úředně uzavřeny. Pokud kapacita karanténních domů nedostačovala, zůstávali
lidé z blízkosti nemocného doma a jejich příbytky byly hlídány dozorci. Dva lazaretní domy pro
42 osob byly postavené v místech dnešní ulice
Gen. Svobody v prostoru u bývalých kasáren. Tři
karanténní domy sloužily nejen osobám podezře-

lým z nákazy, ale také uzdraveným pacientům a sanitárnímu personálu. O nemocné se staral zmíněný
doktor medicíny s pomocí šumperského chirurga.
Ošetřovaly je dvě ženy. Sanitární okrsek byl oplocen a hlídán. Potraviny a nápoje jeho obyvatelům
dopravovali nosiči jídla.
Uzdravené osoby nesměly odejít z lazaretu v oděvu, v němž do něho přišly. Ten byl spálen a oni se
oblékli do čistých šatů. Nemocní, kteří podlehli
moru, byly bezprostředně po úmrtí odvezeni do
vápnem desinﬁkované oplocené jámy za někdejším
hřbitovem v dnešních Jiráskových sadech. O jejich pohřeb se starali hrobníci, kteří po dopravení nebožtíka do jámy ostatky zasypali nehašeným
vápnem. Domy nakažených morem byly čištěny
a desinﬁkovány s pomocí vápna, soli a octové vody,
používalo se také od středověku známé vykuřování.
Riziková služba v lazaretech a karanténních domech si vyžádala oběti mezi personálem, onemocněli také nosiči nemocných a zvlášť krutou daň si
mor vyžádal mezi hrobníky. Moru podlehl také
neúnavný duchovní pastýř děkan Dittrich, kterému v lazaretu pomáhal některý z dominikánů.
Společné modlitby v karanténních domech a lazaretech dávaly naději a útěchu nemocným i nemocí
ohroženým. Ve městě se pod širým nebem konaly
mše za zemřelé s modlitbami za nemocné a poděkováním za uzdravené.
V měsících září a říjnu počet onemocnění a úmrtí stále vzrůstal. Strachem z blízké smrti a blokádou
sužovaní obyvatelé města si kladli otázku, kdy hrůzný čas skončí a zda se jeho konce vůbec dočkají.
Zdeněk Doubravský,
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Kupte si KŽŠ
a získejte zdarma vstup na radniční věž
Město Šumperk přichází při příležitosti letní
turistické sezony v měsíci červnu s akcí nazvanou
Vstup zdarma. Každý, kdo předloží u průvodkyň
v suterénu radnice kupon z červnového čísla tohoto kulturního měsíčníku, získá zdarma vstu-

penku na Rozhledy z radniční věže. KŽŠ je k dostání pouze za 12 Kč v knihkupectvích, v knihovně, v divadle, kině Oko, v Informačním centru,
v informacích městské úřadovny a v novinových
stáncích.
-red-
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Město se chystá na středověkou oslavu,
vypukne 1. června

P

řed pěti sty dvaceti třemi lety, počátkem června, se na pozvání Jiřího Tunkla sjeli do Šumperka
čelní představitelé stavů Moravského markrabství a zástupci Slezských knížectví. Za zdmi místního zámku jednali o dalším osudu vedlejších zemí Koruny české, rozvrácené po česko-uherských
válkách. Zůstat pod Uherskou korunou, nebo se vrátit pod Českou? Nakonec stavy Moravy i Slezska
rozhodli, že budou postupovat společně. Vladislav II. Jagellonský později Korunu českou sjednotil.
Tento důležitý mezník v dějinách letos již pošestnácté připomínají Slavnosti města Šumperka, které
jsou zároveň příležitostí k oslavě Mezinárodního dne dětí a zahájení letní turistické sezony.
Slavnosti jsou letos jednodenní
Letos poprvé se Slavnosti uskuteční pouze v jeden den - v sobotu 1. června. O půl desáté ráno
se ze Sadů 1. máje vydá malý průvod na Hlavní
třídu, kde bubeníci oznámí začátek Slavností. Ty
odstartují úderem desáté dopolední a na čtyřech
scénách nabídnou bohatý program. V něm se představí skupiny historického šermu Páni z Bludova,
místní Barbaři a další, chybět nebudou taneční
a sportovní vystoupení šumperských klubů a spolků, rytířská tábořiště, jarmark s lidovými řemesly
a jesenickými produkty, hry, soutěže a atrakce pro
děti a samozřejmě bohaté občerstvení.
Od šesté podvečerní dostanou prostor místní kapely Omicron a Dead Pope‘s Company.
Vyvrcholením pak bude loučemi osvícený průvod
s rytíři, kejklíři, bubeníky, koňmi, vlajkonoši, dudáky a tanečnicemi. Ten projde městem po Hlavní
Přijďte v kostýmu a zúčastněte se průvodu!
Ve velkém večerním průvodu nemusejí jít
pouze účinkující. Pokud se převléknete do
jakéhokoliv historického kostýmu, stačí i zdobený plášť, můžete úderem deváté večerní stylově vyrazit spolu s rytíři, kejklíři, bubeníky,
koňmi a vlajkonoši městem k radnici. Před
zahájením průvodu se budou rovněž prodávat
louče. Do průvodu se mohou zařadit i děti
s lampiony. Každý, kdo přijde na Slavnosti
v historickém kostýmu, dostane v informačním stánku města zdarma pamětní placku.

Slavnosti města připomínají sněm moravských stavů a zástupců stavů slezských knížectví z roku 1490. Foto: -pktřídě a Starobranské ulici k radnici, kde se do něj
zapojí radní a zástupci partnerských měst, a stejnou
cestou se vrátí zpět do parku.
„Po slavnostní ceremonii roztočí ohňovou show
šumperská skupina Meče a blesky. Závěrečnou tečkou bude velkolepý ohňostroj,“ prozrazuje referent
oddělení kultury a vnějších vztahů šumperské radnice Bohuslav Vondruška a dodává, že Slavnostmi
budou provázet herci šumperského divadla Vendula
Nováková a Matěj Kašík. Po celou dobu akce bude
navíc v parku umístěn informační stánek města,
v němž získají lidé informace o programu, nafukovací balonky a další propagační materiály.
Připraveny jsou hry nejen pro děti,
vyhlásí se vítězové výtvarných soutěží
Slavnosti letos nabídnou hned patero her v parku. Půjde o disciplíny U rytíře, kde bude úkolem
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správně seřadit a pojmenovat různé rytířské zbraně
a části zbrojí, Žoldnéřský výcvik, kdy musí soutěžící v drátěné košili a přilbě s mečem a halapartnou projít několika překážkami, a U piráta, kde se
bude vázat lodní smyčka. Soutěž Robina Hooda
je pak přetahovanou lanem na špalcích a Házení
podkov představuje starou uherskou hru házení
podkov na zabodnutý kolík. „Na každém stanovišti
obdrží soutěžící kartičku s jednotlivými vyznačenými stanovišti a bude se moci zapojit do soutěže. Jakmile získá potvrzení o splnění úkolů, předá
vyplněnou kartičku v informačním stánku města
a získá malou odměnu,“ popisuje referent oddělení a podotýká, že kartička bude slosovatelná. Tři
vylosovaní výherci obdrží drobnou věcnou cenu.
„Losování proběhne v 17.30 hodin při vyhlašování
vítězů výtvarných soutěží na hlavní scéně,“ upřesňuje Vondruška.
U příležitosti letošních Slavností vyhlásila místní radnice dvě výtvarné soutěže. V první o nejlepší
návrh propagačního plakátu, do níž se zapojili studenti oboru graﬁcký design na místní „průmyslovce“, rozhodla o vítězi veřejnost. Nejúspěšnější návrh
plakátu Romana Bezděka se přitom stal součástí
propagační kampaně Slavností města Šumperka.
A protože tato akce oslavuje i Mezinárodní den
dětí, zaměřila se druhá soutěž na děti z místních

„mateřinek“ a základních škol. „Děti rozdělené do
tří věkových kategorií budou soutěžit o nejhezčí výkres s tématikou „Můj nejlepší den dětí“. Vybrané
výkresy budou vystaveny během Slavností v parku
a návštěvníci budou moci přímo na místě hlasovat pro ty nejlepší,“ říká referent oddělení kultury
a vnějších vztahů. Třetí soutěž, tentokrát vědomostní, pak probíhá do čtvrtku 30. května na webových
stránkách města www.sumperk.cz. Při zodpovězení
tří otázek mohou soutěžící vyhrát ceny od partnerů
akce.
Přijedou jarmarečníci,
odstartuje turistická sezona
Součástí „sněmovních“ oslav bude opět historický jarmark. Mezi jarmarečníky bude i stan, kde si
zájemci budou moci vyzkoušet tradiční lidová řemesla, ověřit si svou zručnost a naučit se zajímavým
věcem. Se svou Školičkou lidových řemesel se zde
představí Středisko volného času Doris.
A protože Slavnosti města otevírají letní turistickou sezonu, budou od 9 do 17 hodin zdarma zpřístupněny expozice Čarodějnické procesy
v Geschaderově domě a radniční věž. Od následujícího dne pak budou průvodci opět provázet po
krásách památek během prohlídkových okruhů
historickým jádrem města.
-zk-

SLAVNOSTI MĚSTA ŠUMPERKA 2013  PROGRAM
Hlavní scéna: 9:00 Zahajovací průvod rytířů a bubeníků městem * 10:00 Rytířské dopoledne Páni z Bludova, Barbaři a další * 12:00 Clamortis středov. muzika * 13:00 Rytíř a jeho kůň jezdecké předst. s koňmi a sokolníky * 13:30 Bujaré tance gotic. krčem a veselic * 14:00 Mušketýři aneb
Mistři kordu a rapíru * 14:00 Pod balkonem komediant. a div. představení * 15:00 Sláva rytířům
turnaj o královnu slavností * 15:00 Kejklíři a komedianti * 16:00 Švédové u bran Šumperských
aneb Obrazy z bitvy třicetileté války * 17:00 Písničky dob minulých - kapela středov. dudáků *
17:30 Vyhlášení vítězů soutěží * 18:00 Omicron * 19:00 Dead Pope’s Company * 21:00 Velký
průvod městem * 22:00 Slavnostní ceremonie * 22:00 Ohňová show * 22:30 Ohňostroj
Vedlejší scéna - letní divadlo Vily Doris: 10:00-12:00 Vystoupení MŠ Veselá školka, Tornádo
Šumperk, Folí de la Fúl a další * 13:00-14:30 Vystoupení Angel’s Tribe, Tornádo Šumperk, Marly,
Intro Postřelmov a další
Doprovodný program: 9:00-17:00 Vyhlídky z radniční věže a expozice Čarodějnické procesy
v Geschaderově domě
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Církevní rok v hudbě
uzavře Credo Krzysztofa Pendereckého

H

udební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě uzavře před prázdninami
jeho desátá část. Posluchačům nabídne dílo Krzysztofa Pendereckého.

Krzysztof Penderecki je představitelem hudební
avantgardy druhé poloviny 20. století. Tento polský skladatel, dirigent, pedagog, člen mnoha světových akademií, čestný doktor celé řady univerzit
a nositel řádu Bílé orlice je známý především jako
tvůrce hudby k ﬁlmu Andrzeje Wajdy „Katyň“.
„Jeho dílo je ale daleko významnější. Začal skládat
již v osmi letech, v třiadvaceti vyhrál tři nejvyšší
ceny polské skladatelské soutěže a zanedlouho poté
začal být považován za tvůrce nového hudebního
stylu sonorismu. Do světa prorazil Pašijemi podle

svatého Lukáše, Polským Requiem a Sedmi branami Jeruzalémskými,“ říká zakladatel cyklu Církevní
rok v hudbě Vít Rozehnal a podotýká, že nahrávka
Pendereckého Creda, pořízená jedním z nejlepších
světových dirigentů Helmuthem Rillingem, získala
v roce 2001 Grammy Award za nejlepší pěvecký
sborový výkon. Vzápětí připomíná, že poslední
předprázdninové setkání s hudbou proběhne ve
středu 5. června. Jeho dějištěm bude od 19 hodin
zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním
středisku na Kostelním náměstí 4.
-red-

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Klavírní koncert Lukáše Vondráčka
v úterý 4. června v 18.30 hodin v klášterním kostele
Tradiční koncert dnes již světově známého klavíristy, který je držitelem několika významných
ocenění. V programu zazní skladby S. Rachmaninova, J. Brahmse, F. Chopina, S. Prokofjeva.
Lukáš Vondráček (1986) začal hrát na klavír v době, kdy ještě nedosáhl na pedály. Talent zdědil
po rodičích - klavíristech. Svá první veřejná vystoupení absolvoval již ve čtyřech letech a v jedenácti
vydal své první CD. Už jako dvanáctiletý byl přijat na Ostravskou univerzitu, soukromě studoval
také ve Vídni a v polských Katovicích. V roce 2001 se stal sólistou ﬁlharmonie Hradec Králové
a ve stejném roce debutoval také s Českou ﬁlharmonií. Jeho přítelem a zároveň příležitostným
soukromým pedagogem je slavný ruský klavírista a dirigent Vladimir Ashkenazy. Lukáš Vondráček
je držitelem několika významných ocenění a vydal několik CD.
Vstupenky v ceně 80 Kč a 50 Kč (mládež, senioři) si lze koupit,
případně rezervovat u P. Konupčíka, tel.č. 731 610 037.
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Sedmé Klášterní hudební slavnosti
nabídnou operu, requiem i recitály

J

iž posedmé se mohou příznivci klasické vážné hudby v Olomouckém kraji těšit na mezinárodní
hudební festival Klášterní hudební slavnosti. Pro letošní ročník pořadatelé připravili nejen nové
internetové stránky festivalu, ale také řadu zajímavých a lákavých koncertů. Vstupenky si mohou
zájemci rezervovat on-line právě na zmíněných internetových stránkách.
Letošní Klášterní hudební slavnosti budou probíhat
od 16. června do 14. července a pořadatelé během nich
nabídnou příznivcům klasické vážné hudby deset koncertů v osmi městech a obcích nejen Olomouckého,
ale také Pardubického a Moravskoslezského kraje. „Je
nám nesmírnou ctí, že i letošní ročník festivalu získal
mimořádného patrona, kterým je světoznámá česká
houslistka Gabriela Demeterová. Záštitu nad akcí
pak převzali náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Radovan Rašťák a starosta Šumperka Zdeněk Brož,“
říká tvůrce Klášterních hudebních slavností Roman
Janků a prozrazuje, že zahajovací koncert v neděli
16. června chce přilákat milovníky opery. Prodaná
nevěsta pochází z pera českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany a v Šumperku ji nabídnou od
19 hodin ve velkém sále Domu kultury sólisté, sbor
a orchestr Moravského divadla Olomouc.
Na dalších koncertech vystoupí patronka festivalu
Gabriela Demeterová. „Se svým souborem Collegium
Gabriely Demeterové přiveze na festival program
s názvem „Andělé a démoni v hudbě“, v němž zazní Růžencové sonáty F.I. Biebera, „Zima“ ze Čtvero
ročních dob A. Vivaldiho či sonáta „Dáblův trylek“
G. Tartiniho,“ nahlíží do programu Janků. Koncerty
se uskuteční v pondělí 1. července v kostele Narození
Panny Marie v Krnově, v úterý 2. července v mohelnickém kostele sv. T. Becketa a ve středu 3. července
v sále KKC v Rapotíně.
Ve čtvrtek 4. července přivítá festival první zahraniční hosty. Na koncertě v kapli v Jeseníku vystoupí
současné nejlepší slovenské smyčcové Moyzesovo
kvarteto. Soubor zahraje od sedmé podvečerní skladby
L. van Beethovena, L. Burlase a A. Dvořáka. V neděli
7. července se pak festival přesune do Pardubického
kraje. Poutní kostel v Hedeči u Králík bude od 15 hodin hostit Poznaňský chlapecký sbor z Polska. „Jeden

z nejlepších pěveckých sborů Evropy přiveze skladby
starých evropských mistrů, stejně jako novější duchovní skladby,“ podotýká intendant festivalu.
V šumperském klášterním kostele vystoupí
v pondělí 8. července od 20 hodin maďarská varhanice Katalin Mali. Pro milovníky tohoto nástroje si umělkyně připravila program s díly J.S. Bacha,
J.J. Frobergera, G. Frescobaldiho, W.A. Mozarta,
Z. Kodalyho a dalších.
Zámecké dostaveníčko je podtitul koncertu, jenž je
naplánován na úterý 9. července na zámku v Bludově.
Od 19 hodin budou znít jeho koncertním sálem
„Sbírky smíšených klavírních a zpěvních skladeb pro
zkušené a nezkušené hráče“ v podání cembalistky Edity
Keglerové a sopranistky Ivany Bilej Broukové. O dva
dny později, ve čtvrtek 11. července, nabídne barokní
hudbu osvěžující soubor Barocco Sempre Giovane. Po
celém světě známé Čtvero ročních dob A. Vivaldiho
zazní od 19 hodin v kulturním domě v Loučné.
Závěrečnou tečkou za letošním ročníkem
Klášterních hudebních slavností bude koncert v neděli 14. července v klášterním kostele v Šumperku.
Requiem W.A. Mozarta je skladatelovou poslední
a nedokončenou skladbou. „Současně zazní také
Requiem českého skladatele Jana Zacha, od jehož
narození si letos připomínáme tři sta let,“ prozrazuje
Janků. Obě skladby uvedou od osmé večerní Pražský
barokní soubor, Pražský komorní sbor a sólisté Alena
Hellerová (soprán), Markéta Cukrová (alt), Dušan
Růžička (tenor) a Tomáš Král (bas) pod vedením dirigenta Vojtěcha Jouzy.
Vstupenky na koncerty si mohou zájemci již nyní
koupit v obvyklých předprodejích. Kompletní informace o festivalu, účinkujících i další doplňující
informace lze najít na adrese www.klasternihudebnislavnosti.cz.
-zk-
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Ondřej Sokol točí v Šumperku ﬁlm Krásno

C

elovečerní ﬁlmový debut natáčel v květnových dnech v Šumperku režisér a herec Ondřej Sokol.
Krimi komedie nazvaná Krásno je inspirována událostmi, které se před lety odehrály ve městě
a na nedaleké přehradě Krásné. První klapka „padla“ v neděli 5. května v prostorách krematoria.
Celovečerní snímek je především částečnou autobiograﬁí Sokolova nejlepšího kamaráda z dětství
Martina Fingera. Oba si ve ﬁlmu zahrají hlavní roli. Tu třetí pak ztvární samotné město, jež má
v příběhu zásadní význam.
„Lokace jsou reálná místa spjatá s historií v životě
obou autorů, takže jinde by ﬁlm ani natáčet nešlo.
V Šumperku jsou neuvěřitelně vstřícní, ﬁlmem žijí,
máme také podporu vedení města i obyvatel,“ uvedl
producent ﬁlmu Vojtěch Frič. Ve snímku si navíc zahrály na dvě stovky místních komparsistů. Mezi nimi
i náhodně vybraná paní Dana, kterou oslovil výkonný

producent na Krásném a jež se zhostila role mrtvoly.
„Roli sehrála samozřejmě zvědavost i to, že mi slíbili, že
mě nikdo nepozná,“ podotkla paní Dana.
Název připravovaného snímku je odvozen od přehrady Krásné, v níž našli utopenou maminku Michala,
jedné z postav scénáře snímku. Michal se musí vyrovnávat s podezřením, že do její smrti je možná zapleten

Natáčení ﬁlmu Krásno odstartovala scéna v krematoriu, v níž Karel Roden coby „pohřebák“ se svým kolegou
Jaroslavem Pleslem připravují nebožtíka na obřad. Na snímku jsou oba herci ve chvílích volna s Martinem
Fingerem a Ondřejem Sokolem.
Foto: P. Kvapil
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jeho vlastní otec. „I když byly tyto události tragické
a hrozné, způsob, jakým se postavy příběhu chovaly,
jednání lidí zapletených do této věci byly často tak absurdní a až neuvěřitelně směšné, že jsme se rozhodli, že
o smrti maminky mého nejlepšího kamaráda natočíme právě komedii. Černou, ale přesto komedii,“ vysvětlil šumperský rodák Ondřej Sokol. Vzápětí dodal,
že ﬁlm je v podstatě o návratu, proto je v něm město
Šumperk důležité. „Není to ovšem rekonstrukce, ale
ﬁkce,“ zdůraznil Sokol. Ten se zhostil nejen „role“ režiséra, ale spolu s Petrem Vydrou a Martinem Fingerem,
jenž rovněž pochází ze Šumperka, napsal scénář a ve
ﬁlmu také hraje. V dalších rolích by se pak měli představit například Martin Finger, Jana Krausová, Zuzana
Stavná, Karel Roden, Jaroslav Plesl, David Matásek či
Hana Maciuchová. Premiéra je přitom plánována na
leden příštího roku, předpremiéra pak na prosinec. Ta
první by měla proběhnout v Šumperku, stejně jako
premiéra.
-zkPoznámka na závěr: Rozhovor s Ondřejem Sokolem
a Martinem Fingerem přineseme v příštím čísle.

U příležitosti první klapky dostali ﬁlmaři dort, který
jim upekly recepční z hotelu Grand.
Foto: -pk-

Základní umělecká škola Šumperk
3.-27. června vždy od 15 do 18 hodin v ZUŠ Šumperk
Zápis do nehudebních oborů ZUŠ Šumperk
3.-30. června v Jižním křídle DK
Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk
Pondělí 3. června v 18 hodin v klášterním kostele
Koncert pěveckého oddělení žáků ZUŠ Šumperk
Středa 5. června v 18 hodin v klášterním kostele
Koncert Komorního smyčcového orchestru ZUŠ Šumperk
Čtvrtek 20. června v 17 hodin v klášterním kostele
Slavnostní vyřazení absolventů I. a II. stupně ZUŠ Šumperk
Pátek 21. června od 16 hodin ve školní zahradě ZUŠ
Evropský den hudby
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.
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Zastřelené vlastence
nově připomíná pamětní deska

P

amátku všech, kteří se v roce 1945 nedožili svobody, uctili v pátek 3. května představitelé Šumperka, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, Klubu
vojenských důchodců, armády, žáci šumperských škol a také obyvatelé Šumperka a Bratrušova. Pietní
akt se odehrál u památníku na bratrušovské střelnici, jenž od roku 1965 připomíná hrdinství šestnácti moravských vlastenců hromadně zastřelených nacisty v samém závěru druhé světové války. Na
tradiční vzpomínku navázalo slavnostní odhalení pamětní desky u původního hromadného hrobu,
nacházejícího se nedaleko v lese.
Druhou světovou válku jako nejstrašnější válečný
konﬂikt v dějinách civilizace, jež si vyžádala šestapadesát milionů lidských životů, připomněli během pietní
vzpomínky šumperský starosta Zdeněk Brož a historik Jan Benda. Po přednesu veršů v podání místních
gymnazistů a hudebním vystoupení Dechového orchestru ze Základní umělecké školy se za vydatného
deště skupina „nejodvážnějších“ vydala lesem k místu, kde byl hromadný hrob zastřelených vlastenců.
Nacházel se asi deset minut chůze od bratrušovského
památníku, na konci areálu bývalé střelnice, kde býval
mohutný val s palisádou, postavený proti zbloudilým
střelám.
Právě toto místo našla před časem skupinka nadšenců, kteří si říkají Bratrušovští pátrači. Její členové odstranili popadané stromy, místo vyčistili a osadili zde
pískovcovou pamětní desku. První květnový pátek ji
představil všem přítomným prezident Bratrušovských
pátračů Jiří Matýs, pozadí popravy šestnácti vlastenců

pak přiblížil historik Drahomír Polách, člen pátračů,
kteří celou trasu doplnili značením. Slavnostnímu
aktu přihlíželi kromě jiných i Ondřej Plačko a Jan
Zahradníček, starostové Troubelic a Medlova, odkud
několik popravených pocházelo.
Skupina šestnácti Čechů od jednadvaceti do třiačtyřiceti let zde byla zastřelena na samém konci války,
31. března 1945. Nacisté je na rozkaz říšského ministra Karla Hermanna Franka svázali do dvojic a bez jakéhokoliv rozsudku je ranou do týla popravili. Nikdo
netušil, kam zmizeli. Teprve až koncem roku 1945, po
zadržení šéfa šumperského gestapa, se na tento zrůdný
a zákeřný čin přišlo. Po odkrytí hromadného hrobu
a identiﬁkaci obětí uspořádalo 20. ledna 1946 město
Šumperk slavnostní pohřeb před radnicí s vojenskými
poctami a průvodem. O devatenáct let později pak
vyrostl v místech tragedie památník a v květnu roku
1996 zde byla odhalena pamětní deska se jmény všech
šestnácti zavražděných vlastenců.
-zk-

Hromadný hrob zastřelených vlastenců připomíná pískovcová pamětní deska v lese nedaleko památníku na
bratrušovské střelnici.
Foto: -bv-
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K Šumperským proměnám: Okružní ulice
Okružní ulice, spíše ulička, byla pravděpodobně
již od svého počátku označována Schmales Gassel
(Úzká ulička), jak máme doloženo v 18. století. Byla jakousi periferií Šumperka, ačkoliv ležela
hned pod jeho hradbami. V domcích, které ji lemovaly, žili převážně chudší řemeslníci. V posledních desetiletích 19. století a v prvních desetiletích
století dvacátého ji obývali tkalci, košíkář, brašnář
a řemenář, truhlář, švadlena, švec, zámečník, ale
i námezdně pracující, jako lesní dozorce, předák ze
Sieglova bělidla, železniční zaměstnanec, zedník,
dělník a další. V té době se již ulička od roku 1869
oﬁciálně nazývala Krapfengasse (Koblížková), snad

podle pekaře, který tu kdysi pekl chutné koblihy.
Již před druhou světovou válkou některé z domů
zchátraly a byly demolovány. Zánik dalších objektů pokračoval i po válce.
Jelikož ulička obíhá středověké jádro města,
byla v roce 1945 pojmenována jako Okružní ulice.
V současnosti se probouzí k novému životu, starší
zástavba je v ní modernizována a na místě zbořených domů vyrostly novostavby. Některé z domů
ještě hledají nového majitele, aby je zvelebil, nebo
na jejich místě postavil nový domov.
Zdeněk Doubravský,
VM Šumperk

Zástavba v Okružní ulici za betonovým můstkem přes potok Temenec dnes již nestojí. Od můstku vedla mezi
ploty ulička ke schodům v hradbách. Dnes můstek nahradila železná lávka (na snímku zcela vpravo).
Staré foto sbírky VM v Šumperku, současné foto P. Kvapil
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Domy v popředí na staré fotograﬁi, vlevo č.p. 205 (ulič. č. 18) a vpravo č.p. 215 (ulič. č. 11) doposud stojí, na
zbořeništi před nimi vyrostly v nedávné době novostavby.
Staré foto sbírky VM v Šumperku, současné foto P. Kvapil

– 11 –
ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Převzal krajské ocenění,
nyní se chystá na sympozia

Z

ačátkem května mi zazvonil telefon. „Právě jsem dokončil jednu zajímavou věc. Nechcete se
přijít podívat, než to odvezou?“ ozval se v telefonu hlas šumperského fotografa a sochaře Antonína Suchana. Takové pozvání samozřejmě nelze odmítnout, obzvlášť když tvorbu tohoto výtvarníka
nedávno ocenil i Olomoucký kraj udělením Ceny osobnost roku v oblasti kultury.
Ocenění Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury v loňském roce se letos v dubnu udělovala posedmé, a to v jedenácti kategoriích. Cenu
osobnost roku v oblasti kultury si ze slavnostního
galavečera v Moravském divadle odnesli historik
umění a ředitel olomouckého Muzea umění Pavel
Zatloukal a šumperský sochař a fotograf Antonín
Suchan. Ten se loni zúčastnil pěti sochařských sympozií, z nichž ve dvou jednoznačně bodoval, výtěžek

z vydražených plastik šel navíc na charitativní účely.
Antonín Suchan, rodák z jihočeské Bechyně, žije
v Šumperku od roku 1959 a dnes sám sebe považuje za „naturalizovaného Moraváka“. Jednoznačné
chápání trojrozměrného světa přivedlo tohoto absolventa ostravského Institutu výtvarné fotograﬁe
u docenta Jána Šmoka k práci se dřevem. A zatímco
ve fotograﬁi se Suchan inspiroval přírodou s důrazem
na detail, leitmotivem jeho sochařiny jsou zejména

Antonín Suchan nedávno dokončil státní znak a znak obce Rapotína.
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Foto: -zk-

témata hudby a ženy, občas ho ale osloví i něco jiného.
„Sledoval jsem například v televizi dostihy a spojil
si je s přehlídkou dámských klobouků, což mě přivedlo k vytvoření plastiky Velká pardubická. Dnes ji
považuji svým způsobem za sochařský fór, podobně
jako Černou vdovu, kterou jsem vytvořil z fosilního
dubu,“ říká s úsměvem Antonín Suchan a ukazuje na
černočernou plastiku ve svém ateliéru. Kromě ní jsou
zde další rozpracovaná i již hotové díla. Například
rozměrný státní znak a znak obce Rapotína, jež právě
dokončil a o nichž hovořil v telefonu. „Dělal jsem
na nich skoro osm měsíců, jde o řezbářskou práci,
s kterou si musíte vyhrát,“ podotýká umělec, jehož
znaky a erby zdobí i kongresový sál olomouckého

Krajského úřadu či zasedací místnost šumperské
městské úřadovny v Rooseveltově ulici.
„Rapotínští umístí znaky do zasedací místnosti,
která bude sloužit i jako obřadní síň,“ prozrazuje
Suchan, který nyní prochází „lázeňským“ obdobím.
Z Bludova, v jehož lázeňském parku ve druhé polovině května tvořil, zamíří na sochařské sympozium do
Klimkovic u Ostravy, na které naváže setkání sochařů
v Luhačovicích, kde budou tvořit přímo na kolonádě, a poté sympozium v Lednici. „Nejvíc se ale těším
na Loučnou v prvním červencovém týdnu, na které
nemůžu chybět. Ta setkání s přáteli, s nimiž se bavíte
o kumštu, mají obrovské kouzlo. A i když je to zápřah od rána do večera, jste pak tak šťastně udřený,“
přiznává Antonín Suchan.
-zk-

Šumperská nokturna
se ponesou Kostelním náměstím

U

ž pátým rokem se rozezní pod širým nebem tóny komorních koncertů v rámci festivalu Šumperská nokturna. Nokturno je hudební forma inspirovaná nocí. V našem krásném městě jsme
si již zvykli těšit se v nejdelších dnech na hudbu našich přátel, rodáků, žáků i vyspělých hudebních
osobností. Tentokrát jednotlivé večery dostaly své názvy. Každý z nich svou poezií a snovou náladou
přivítá letní noc, měsíc a všechny lyrické i dramatické pocity s nimi spojené.
Pondělní večer pro dva klavíry bude patřit dvěma
klavíristkám, které s velkým úspěchem společně vystupují na mnohých koncertech. Johanka Nováková
je studentkou JAMU v Brně a Pavla Marková je
absolventka brněnské konzervatoře, jež v současné
době vyučuje v Uherském Hradišti. V programu
zazní skladby pro čtyři ruce a pro dva klavíry.
Ve středu se rozezní okolí kostela sv. Jana Křtitele
zobcovými ﬂétnami. Koncertu se tentokrát zhostí nastupující generace mladých ﬂétnistů, kteří se
shromáždili do souboru Grazioso. Toto těleso vede
Antonína Minář, z jehož dílny již vyšlo mnoho výborných muzikantů.
Večer komorních žesťů v pátek ozdobí The Flasch
Brass, který se zaměřuje převážně na interpretaci
historicko-umělecké hudby. Toto trio představuje opravdu špičkové rodinné hudební uskupení
otce Stanislava a dvou synů Stanislava a Tomáše

Bartoškových. Všechny tři koncerty začínají ve
20.30 hodin na Kostelním náměstí a vstupné se
neplatí.
Vít Rozehnal
Šumperská nokturna
Pondělí 17. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí
Večer pro dva klavíry
Johana Nováková klavír, Pavla Marková - klavír
Středa 19. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí
Večer zobcových ﬂéten
Grazioso, umělecký vedoucí: Antonín Minář
Pátek 21. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí
Večer komorních žesťů
The Flash Brass: Stanislav Bartošek st. trubka, Stanislav
Bartošek ml. trubka, Tomáš Bartošek trombon
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Galerie J. Jílka
Petr Kunčík,
„Něco bylo ve tmě, co nebylo vidět“ (malba)
Až v bujivém samoplození rodí se do sebe obrácená malba Petra Kunčíka (*1981). Široce rozklenutá
od bohaté zdobnosti k hutné smyslovosti, směřuje
z bezprostředního a vnějšně viděného k vnitřním
představám. Ohlíží se zpátky k dávným kulturám
a odvěkým lidským otázkám. Spočívá v přetváření
podoby věcí a jevů přirozeného světa do obrazu ryze
výtvarné povahy, který je stejně zakotvený v prolínání vysokého s nízkým, jako ve víru kypícího života
i v jeho zanikání a propadání do marnosti. To všechno
se odvíjí často v poloze nadlehčené smíchem, někde
pomíchané s popkulturní barevností a jejími vlivy až

po vlastní zpochybnění. V motivu i v jeho podání
mísí se ve svěží chuti sytých a šťavnatých barev.
Malba je tu sama sobě cílem. Čerpá ze svých
zdrojů nové postupy v jasném záměru i z čiré
náhody zvolených forem a jejich setkání v nečekaných souvislostech. V jehlové přesnosti i rozostřením vrstev nástřiků šablon a obtisků zbylých
barev z nich, ať na plátně nebo na papíře, v oleji,
v akrylu, ve spreji nebo laku, stává se podněcujícím základem rodících se obrazů. V jejich promalovávání v pronikavém světle i ve ztlumení do
neklidných poloh zjitřené nejistoty zraje v rytmu
opakování i narušení skladby jejím přeskupením
nebo posunem a třeba i změnou výchozího záměru.
V samovolném procesu rodí se výsledný obraz z roz-

Rokoko 4, 2012, kombinovaná technika na plátně, 80 x 100 cm
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todivné spleti překrývajících se tvarů husté sítě jeho
bludišť. Obraz ornamentem prostoupený smiřuje vědomé s tušeným a cítěným. Je náplní výstavy nazvané
stejně tak mnohoznačně, jako je neuchopitelná Petrova
malba sama. Připomene cosi známého z kreseb a obrazů Pavla Preisnera, prvního učitele a přítele. Obojí

má v sobě něco podobně unikajícího jako sen ráno po
probuzení. Je zrcadlem temných stínů i radostí života.
Ryzí malbou je ale především.
Výstava, za autorovy účasti zahájená ve středu
5. června v obvyklých 18 hodin, potrvá do neděle
30. června. Přijďte.
Miroslav Koval

Dům kultury
Sobota 1. června od 9.30 hodin v Sadech 1. máje
Slavnosti města Šumperka
Průvod rytířů městem, velký ohňostroj, žoldnéřský tábor a historický jarmark , ﬁreshow... Účinkují: Dead Popes
Company, Omicron, Páni z Bludova, Barbaři a další. Podrobný program na www.sumperk.cz.
Vstup volný
Úterý 4. června od 19 hodin ve velkém sále DK
4TET
Originální seskupení, jehož precizní a osobitý projev se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou
Jiřího Korna a brilantními vokálními výkony Davida Uličníka (tenor), Jiřího Škorpíka (tenor) a Dušana
Kollára (bass). Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou v nové verzi programu, která
měla premiéru na podzim 2012. Nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční“
výkony všech aktérů na jevišti… To vše rozhodně nenechá nikoho chladným!
Vstupné 350 a 380 Kč
DIVADLO V PARKU
XX. ročník festivalu profesionálních divadel pořádá Divadlo Šumperk a Dům kultury Šumperk
Čtvrtek 6. června od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)
V pátek v 7 U Řeka
Divadlo Šumperk.
Vstupné 100 Kč
Pátek 7. června od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)
Královny
Moravské divadlo Olomouc.

Vstupné 100 Kč

Sobota 8. června od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)
Lakomec
Divadlo P. Bezruče Ostrava.

Vstupné 100 Kč

Neděle 9. června od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)
Zvířata na toustech
Divadlo D21 Praha.

Vstupné 100 Kč

Neděle 16. června od 19 hodin ve velkém sále DK
Klášterní hudební slavnosti: Prodaná nevěsta
Zahajovací koncert 7. ročníku mezinárodního festivalu Klášterní hudební slavnosti Šumperk. Klasickou
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operu Bedřicha Smetany uvedou sólisté, sbor a orchestr Moravského divadla Olomouc.
Vstupné v předprodeji 280 Kč, v den akce 330 Kč
▶ PRO DĚTI
Sobota 15. června od 10 hodin ve velkém sále DK
Majda a František na cestách
Zábavný pořad pro děti se spoustou písniček, her, soutěží a legrace. Majda s Františkem navštíví všechny
kontinenty a děti jim na jejich cestě budou jistě potřebnými rádci. František se dozví mnoho zajímavostí
a nebyl by to zvídavý František, aby si situace, o kterých mu Majda poví, i sám nevyzkoušel! Jak to chodí
v Africe, co dělají Indiáni, jak se žije u protinožců a na mnoho jiného, se už nyní můžete na společné cestě
s Majdou i Františkem těšit.
Vstupné 149 a 139 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 2. června
Ilona Chválová, „Z mé zahrady“, malba na ručním papíře
Výstava maleb na ručním papíře liberecké malířky. Výstavu i celý program Galerie ﬁnančně podporuje
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.
Od 5. do 30. června
Petr Kunčík: „Něco bylo ve tmě, co nebylo vidět“, malba
Výstava obrazů. Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 5. června 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 ﬁnančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.
Jižní křídlo DK
Od 1. června do 31. srpna
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk
▶ PŘIPRAVUJEME
8. července
KHS: KATALIN MALI (HU)
14. července KHS: REQUIEM
23. srpna
REVIVAL INVAZE 2013:
OLYMPIC, NIGHTWISH,
JON BON JOVI
8. září
CÍBOVA NOHA

13. září
19. září
30. září
3. října
12. října
18. října

Vstup volný

KONCERT NA STŘEŠE
RICHARD MÜLLER
LEOŠ ŠIMÁNEK: PANORAMA
MARSYAS
ŘECKÁ ZÁBAVA
DŽEMFEST 2013

▶ BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, 583 214 276, 583 214 287, předprodeje vstupenek:
583 214 279 (od 14 do 18 hodin), dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.
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4TET se vrací za šumperskými fanoušky

D

va roky starý koncert v Šumperku si zopakuje vokální soubor 4TET. V roce 2011 vyprodali
pražští umělci velký sál Domu kultury a o přízeň publika se bude čtveřice pánů ucházet znovu
v úterý 4. června.
4TET je originální seskupení, jehož precizní
a osobitý projev se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna a brilantními vokálními výkony Davida Uličníka (tenor),
Jiřího Škorpíka (tenor) a Dušana Kollára (bass).
„Gentlemani v cylindrech si pro šumperské fanoušky připravili originální podívanou v nové verzi
programu, která měla premiéru loni na podzim.

Posluchači se mohou těšit na nepřehlédnutelný
design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky,
překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka,“ podotkl dramaturg Domu
kultury Ondřej Polák. Vzápětí dodal, že vstupné na
koncert činí 350 a 380 korun. Více informací lze
získat na www.dksumperk.cz, kde také probíhá online rezervace vstupenek.
-red-

Tucet báchorek z Podesní se představí
během Pradědových letokruhů na Paprsku

J

iž čtvrtý ročník akce nazvané Pradědovy letokruhy chystají Klub českých turistů ve spolupráci
s DDM Vilou Doris a šumperskou Městskou knihovnou. Tentokráte proběhne již v červnu, konkrétně v sobotu dvaadvacátého, a jeho dějištěm bude opět horská chata Paprsek.
Název akce si pořadatelé „vypůjčili“ od Miluše
Anežky Šajnohové. Právě její sbírka básní nazvaná
Pradědovy letokruhy se v červnu v roce 2010 na
Paprsku křtila. „Další rok jsme na Paprsku představili publikaci Historie Klubu českých turistů Šumperk a loni pak Historické toulky
Šumperskem od Drahomíra Polácha.
Akce zamýšlená původně jako jednorázová se tak stala součástí turistické a současně kulturní nabídky
začínajícího léta,“ říká ředitelka
knihovny Zdena Daňková, která je
současně předsedkyní šumperských
turistů.
A křtít se bude i letos. Premiéru tu
bude mít sborník nazvaný Tucet báchorek
z Podesní, který vydává občanské sdružení Obnova
kulturního dědictví údolí Desné, jež na publikaci získalo pětadvacetitisícovou dotaci od Svazku
obcí údolí Desné. Známé i neznámé pověsti převyprávěla a texty o obcích Podesní a dalšími zajímavostmi doplnila Karla Filoména Černohousová,

které pomáhal rapotínský historik Stanislav Hošek.
Kromě báchorek z každé obce obsahuje sborník
i krátké informace o historii obce a soutěž pro
děti. Ilustracemi vše doplnil Petr Válek z Loučné
nad Desnou, odkud pochází také dixielandová kapela Old Time Jazzband,
která atmosféru čtvrtého ročníku
Pradědových letokruhů opět „doladí“.
Publikace se pokřtí v sobotu
22. června právě na Paprsku.
Akci zahájí v pravé poledne zmíněný Old Time Jazzband, křest je
naplánován na 12:15 a loučenská
kapela zde bude hrát až do druhé odpolední. Příležitostné razítko a účastnický
list pak mohou zájemci získat od 10 do 14 hodin. „Pro ty, kteří si netroufnou dorazit pěšky
nebo na kole, vypravíme autobus. Zájemci se mohou přihlásit v půjčovně pro dospělé v knihovně
v ulici 17. listopadu, případně telefonicky na čísle
583 283 138,“ dodává ředitelka knihovny. -zk-
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Divadlo
Datum Titul
Divadlo v parku
Čt 6.6. V pátek v 7 u Řeka Divadlo Šumperk
Pá 7.6. Královny Moravské divadlo Olomouc
So 8.6. Lakomec Divadlo P. Bezruče Ostrava
Ne 9.6. Zvířata na toustech Divadlo D21 Praha
Pá 14.6. Příbuzné si nevybíráme Agentura Harlekýn Praha
Út 18.6. Komedianti jedou! Hrádek, hudební pořad

Skupina

Čas

Cena

VK
VK
VK
VK
F, VK, X
VK

21.00
21.00
21.00
21.00
19.30
19.30

100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
250 Kč
70 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 283 366, V. Zetochová. Další informace
na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla PoPá
vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. Výstava v divadle: Grazyna Ewa Wojtków
„Monoklem“, výstava fotograﬁí trvá do 30.6.

Letošní festival Divadlo v parku zahájí domácí ansámbl hrou režiséra Ondřeje Elbela V pátek v 7 u Řeka.
Kromě jiných v ní diváci uvidí Tomáše Krejčího, Bohdanu Pavlíkovou a Jiřího Bartoně.
Foto: Jan Valchař
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Letní scéna ožije Divadlem v parku

D

ivadlo Šumperk a místní Dům kultury pořádají v červnu již tradičně festival profesionálních
divadel známý jako Divadlo v parku. Jeho dvacátý ročník proběhne od čtvrtku 6. do neděle
9. června a všechna představení bude hostit letní scéna v Sadech 1. máje, za nepříznivého počasí pak
šumperské divadlo.
Ve čtvrtek 6. června se od deváté večerní promění letní scéna v Sadech 1. máje v nejmenovanou
šumperskou hospůdku. Hra režiséra Ondřeje Elbela
V pátek v 7 u Řeka, která vznikla přímo pro místní ansámbl, nabízí pohled na stav české společnosti
a člověka obecně. „Tento příběh by se mohl odehrát v kterékoliv hospodě v kterémkoliv menším či
větším městě. Nemáme ambici pojmenovat všechny problémy současné společnosti, ale některých se
dotkneme možná citelně. Umožňuje to místo, kde
se hra odehrává. V hospodě v pátek večer je možné
téměř vše,“ říká režisér o titulu, jenž je v Šumperku
v posledních měsících hodně diskutovaný.
V pátek 7. června se divákům představí hrou
Královny autorsko-režisérského dua Michaely
Doleželové a Romana Vencla Moravské divadlo
Olomouc. Lázeňský pokoj sice možná nevypadá
jako vhodné místo pro komedii, ale opak je pravdou. Tři ženy, které se v něm sejdou, byly v nedáv-

Divadlo Petra Bezruče přijede do Šumperka s Moliérovým Lakomcem.
Foto: archiv
né době vystaveny zlomovým životním okamžikům
a teď stojí před nelehkým úkolem naučit se žít své
nové životy. Kromě tohoto faktu však nemají společného vůbec nic. Královny tak jsou tragikomedií
plnou upřímného humoru, ze kterého občas mrazí
v zádech. Představení doplněné o nádhernou hudbu

Olomoucké Královny jsou jedinečným polem působnosti pro tři herečky - V. Hartlovou, I. Plíhalovou a V. Fialovou.
Foto: archiv
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zpěvačky Radůzy je jedinečným polem působnosti pro tři herečky, tři královny, kterými jsou Vlasta
Hartlová, Ivana Plíhalová a Vendula Fialová.
O den později, v sobotu 8. června, bude letní
scéna patřit od deváté večerní ostravskému Divadlu
Petra Bezruče a nebezpečně aktuální komedii, v níž
o peníze jde až v první řadě. Harpagon, Cleante,
Elisa, Valére, Mariane, Frosine, mistr Simon, mistr
Jacques, La Fleche - výčet postav napovídá, že se

jedná samozřejmě o Moliérova Lakomce, tentokrát v režii Zdeňka Duška.
Po roce se na šumperskou letní scénu opět
vrací David Drábek. Zatímco loni nabídl spolu
s herci pražského Malého vinohradského divadla
Děvčátko s mozkem, letos přivezou do Šumperka
Zvířata na toustech. Pětašedesátiminutovou komedii o hercích, co se mění ve zvířata, komedii
o tom, jak těžké je hrát divadlo v Praze.
-zk-

Předplatné na novou sezonu
lze vyřídit různými způsoby
Pět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo
na nadcházející sezonu 2013/2014 šumperské divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít
zvýhodněného předplatného.
Ve vrátnici divadla a v Regionálním a městském
informačním centru jsou k dispozici brožury, které obsahují přihlášku s veškerými informacemi. Tu
je možné odevzdávat až do konce září, a to buď
ve vrátnici divadla nebo v obchodním oddělení,
jež sídlí v budově divadla (vchod z Komenského
ulice). Předplatné lze vyřídit i telefonicky na čís-

le 583 214 062 nebo 583 283 366, H. Pokorná
a V. Zetochová nebo e- mailem na adrese info@divadlosumperk.cz.
Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod počínaje výraznou slevou na předplatném oproti ceně
při volném prodeji přes stabilně zajištěná místa
v hledišti až po informování o termínu představení, pokud si předplatitel toto oznámení objedná.
Předplatné je navíc přenosné, lze ho půjčit i darovat. Dosavadním předplatitelům přitom divadlo
rezervujeme jejich místa do 31. května.
-red-

Vážení diváci,
rádi bychom tento přehled s nabídkou inscenací na příští sezonu opět začali citátem. Karel Čapek své
divadelní zkušenosti popsal v causerii, kterou nazval Jak vzniká divadelní hra. Text z roku 1925 začíná
takto: „Nechceme podvodně předstírat, že divadlu rozumíme; faktum je, že divadlu nerozumí nikdo…
Panebože, kdyby dramaturg mohl vědět, bude-li mít kus úspěch! Kdyby ředitel mohl předvídat, udělá-li
kasu! Kdyby herec měl předem nějaké znamení, že to vyhraje! Pak, ano, pak by se divadlo dalo dělat stejně
klidně a počestně jako výroba mýdla. Avšak divadlo je umění tak jako válečnictví a hazard tak jako hra
v ruletě; nikdy se neví předem, jak to dopadne. Nejen o premiéře, ale i každého večera je čirým divem,
že se vůbec hraje, a když už se hraje, že se dohraje až do konce; divadelní hra nevzniká uskutečňováním
nějakého plánu, nýbrž ustavičným překonáváním nesčíslných a nečekaných překážek.“
Tato slova platila vždy a platit budou i nadále. Šumperskému divadlu se zatím daří překážky překonávat
a stále se snaží nabízet širokému spektru diváků co nejsilnější zážitky. Tak jako převážná většina postav
z her, které vám nabízíme v sezoně 2013-14, snažíme se i my neustále překračovat svůj stín. Doufejme, že
se to bude dařit i v budoucnosti.
Přejeme vám radostné chvíle v našem divadle a těšíme se na další setkávání.
René Sviderski, ředitel divadla
Ondřej Elbel, vedoucí uměleckého souboru
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Divadelní sezona 2013/2014
▶ Samuel Königgratz:
Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou
Režie: Martin Františák, premiéra 14. září 2013
Samuel Königgratz je jeden z mnoha pseudonymů Reného Levinského. Ve svých hrách nápaditě
propojuje něžný a absurdní humor, jaký můžeme
najít i v knihách Bohumila Hrabala či ﬁlmech
Miloše Formana. V této hře jsou středem jeho
zájmu zaměstnanci jedné železniční stanice ve východních Čechách. Nádražácké společenství zahrnuje přednostu, dispečery, posunovače, inspektora,
výpravčí, uklízečku a samozřejmě také hospodskou.
Fungování komunity může něčím připomenout
indiánský kmen ztracený v amazonské džungli.
Mluví vlastním jazykem, párují se jen mezi sebou
a nad pivem a kartami spolu sdílejí vzrušující každodenní mikropříběhy i pohádky o budoucnosti.
Těch nabízí autor několik a jejich linky spojuje
zprvu nenápadně, ale nápaditě, s příběhem inspektora, který tajně číhá v nádražní hospodě, aby při
činu nachytal pachatele - ty, jež pijí pivo během
pracovní doby. On sám však podlehne pokušení
a jeho tajná mise končí groteskní tragédií. Tento
text reﬂektuje vážné věci, někdo by dokonce mohl
říct existenciální problémy, s decentní hravostí
a humorem. Je zábavný i duchaplný a obsahuje
osobitý hořký tón vyvěrající z perfektního popisu
banalit každodenního života.
▶ Vratislav Blažek: Světáci
Režie: Ondřej Elbel, premiéra 2. listopadu 2013
„Když Praha do noci zazáří neonem, není mi pomoci. Hned slyším: Pojď honem…“ Parta tří venkovských fasádníků zkrášlujících československou
metropoli se chce vrhnout do víru velkoměsta.
První návštěva luxusního podniku skončí katastrofou. Nevzdávají se, nechají si ušít kvalitní obleky
a najmou bývalého učitele tance, který je učí základům společenského chování. Na jejich peníze mají
ovšem políčeno tři dámy poněkud lehčích mravů
pod vedením šatnářky z nóbl baru, která bydlí sho-

dou okolností v domě pod lešením, na němž pracují jejich budoucí oběti. Jenže i tyto dámy jsou nuceny se trochu dovzdělat. Protože není moc času,
obě skupinky se musí naučit, jak příslušníky lepší
společnosti co nejlépe zahrát. Metoda „intelektuálem snadno a rychle“ skýtá velké množství slovní
i situační komiky, ale i téma snahy překročit svůj
vlastní stín a pokus o popis traumatu české malosti
a jeho překonávání tak, aby to nebolelo. Vše směřuje k jediné noci, ve které budou všichni vystupovat jako světem protřelí světáci.
Hudební komedie s pygmalionovským motivem
vychází z literárního scénáře Vratislava Blažka, který nedá vydechnout postavám ani divákům. Látku
posléze zﬁlmoval režisér Zdeněk Podskalský.
▶ Peter Shaﬀer: Černá komedie
Režie: Jiří Fréhar, premiéra 14. prosince 2013
Od roku 1965, kdy měla Černá komedie světovou
premiéru v londýnském Národním divadle, se tato
hra považuje za jednu z nejzábavnějších a nejduchaplnějších a také nejmistrnějších situačních komedií.
Autor Peter Shaﬀer je českým divákům známý především díky hře Amadeus, kterou později zﬁlmoval Miloš Forman. Vtip situační Černé komedie je
založen na záměně světla a tmy. Postavy se v plném
světle nevidí, když je naopak jeviště ponořeno do
tmy, hrají jako by bylo rozsvíceno. Tak vzniká pro
herce i režiséra nespočet vynikajících příležitostí
k rozehrání komických situací a k uplatnění komediálního herectví. Co vše se tedy ve tmě může
přihodit? S potěšením i neskrývanou škodolibostí
nám autor ukazuje, jakých pošetilostí či dokonce
nepřístojností se lidé dopouštějí, když si myslí, že
je kryje tma.
Nadaný, ale chudý sochař, který se svou snoubenkou očekává návštěvu jejího otce, přísného plukovníka, si pro zvýšení patřičného dojmu vylepší
prostředí svého ateliéru tajně vypůjčeným nábytkem z bytu svého nepřítomného souseda. Ve stejnou dobu se má dostavit i milovník umění, jenž
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projevil zájem o koupi výtvarného díla. V té chvíli
vypadnou v celém domě pojistky a dům se ponoří
do tmy… Nejen, že se neočekávaně vrátí soused,
v průběhu hry se dostaví i bývalá sochařova milenka a někdo, kdo by mohl, ale nemusel být sběratel
umění. A zmatek jen tak nekončí…
▶ Ondřej Elbel: Julek
Režie: Ondřej Elbel, premiéra 15. února 2014
Mimořádný osud šumperského rodáka Julia
Augustina Vargy je námětem hry, která bude v příští sezoně zastupovat linii regionálních témat, jimž
se věnujeme pravidelně. Neobyčejný příběh člověka zasaženého krutou nemocí představí významnou postavu šumperské předlistopadové opozice.
Místy tragikomické drama bezmocného vozíčkáře,
kterého se mocní báli, si klade za cíl přiblížit divákům pozoruhodnou a nepříliš známou postavu
z nedávné šumperské historie. Scénář bude vycházet ze vzpomínek pamětníků, především Julkovy
maminky Dany Vargové, jeho přátel a archivních
materiálů.
Když bylo Juliu Vargovi devět let, vyvolalo mu
očkování proti žloutence nemoc zvanou dermatomyositida, při níž imunitní systém působí proti
vlastním tkáním a pomalu a neúprosně ničí všechen
život v těle. Přestože byl Julius upoután na lůžko
a pokroucenou rukou sotva udržel tužku nebo
obrátil list papíru, bojoval proti nespravedlnosti
a pomáhal druhým. Vstoupil do řádu dominikánů a přijal řeholní jméno Augustin. Stal se jednou
z vůdčích postav katolických kruhů a disentu na
Šumpersku. Spolu s přáteli tiskl samizdaty, rozšiřoval katolické texty a různé petice. Dům Vargových,
kde se také konaly hojně navštěvované tajné semináře, byl proto neustále sledován StB. V listopadových
dnech roku 1989 byl jednou z hlavních osobností
boje proti totalitě v Šumperku.
▶ Moliére: Zdravý nemocný
Režie: Konrád Popel, premiéra 29. března 2014
Klasická francouzská komedie z roku 1673 přivede na jeviště šumperského divadla znovu po šestnácti letech jednoho z nejvýraznějších komediogra-

fů divadelní historie. Hlavním hrdinou je Argan,
chorobný hypochondr, který terorizuje rodinu
i okolí svými domnělými zdravotními obtížemi. Je
také velice šetrný. Proto se rozhodne provdat dceru Angeliku za synovce svého lékaře Purgona. Jak
bývá u těchto děl běžné, Angelika už má svého milého vyhlédnutého; je jím jistý Kleant, který se do
Arganova domu dostává jako učitel hudby. Jediná
s Angelikou spřízněná duše je komorná Toinetta.
Ta se rozhodne Angelice pomoci a naváže spolupráci s Arganovým bratrem Beraldem. Toinetta
se převlékne za lékaře a před Arganem zesměšní
Purgonův způsob léčení. Sama mu předepíše takové léčebné metody jako useknutí ruky nebo vypíchnutí oka, aby dokázala absurditu a nesmyslnost celé
řady běžně užívaných zákroků. Když se vrátí zpět
do role komorné, podaří se jí s Beraldovou pomocí přesvědčit Argana, aby naaranžoval svou vlastní
smrt. Chtějí tak dokázat, že Arganova druhá žena
Belina usiluje pouze o jeho majetek, kdežto jeho
dcera Angelika je ochotna se zříci svého osobního
štěstí. Argan dovolí Angelice se provdat za Kleanta,
ale jen když se stane lékařem. Kleant souhlasí.
Berald Arganovi řekne, ať se tedy sám stane lékařem a že má přátelskou fakultu, která ceremonii
vykoná u nich v domě a zadarmo. Argan souhlasí,
ale neví, že si z něho Berald chce udělat legraci. Hra
končí prozřením titulního hrdiny.
POHÁDKY
▶ Jan Werich: Tři veteráni
Režie Bohdana Pavlíková, premiéra 6. září 2013
Šumperská inscenace bude plná písniček s hudbou Zdeňka Dočekala a bude využívat živou hereckou akci v propojení s loutkami. Veselá pohádka je
určena spíše starším dětem, ale pobaví i předškolní
diváky.
▶ Vladislav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula
Režie: Michal Sopuch, premiéra 27. září 2013
Na šumperském jevišti se Kubula a Kuba
Kubikula objeví po čtrnácti letech. V nové úpravě
zazní několik písní Maria Buzziho. Veselá pohádka
je určena spíše menším dětem.
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Vlastivědné muzeum v Šumperku
VÝSTAVNÍ SÍŇ
▶ Každá mince má dvě strany
Výstava je pohledem na měnu a měnový vývoj v naší
zemi od Přemyslovců po vznik Československé republiky v roce 1918. Výstava trvá do 23. června.
HOLLAROVA GALERIE
▶ Paměť map, část druhá: Náš stát, jeho země
a územně-správní celky v proměnách
Náš stát, jeho země a územně-správní celky v proměnách.
Výstava dokumentuje na politických mapách našeho státu, mapách Moravy, krajů a okresů množství
změn státních hranic a územně-správních celků od
dob Rakouského císařství po současnost. Výstava je
prodloužena do 2. června.
▶ Pravěká hostina: Zpracování potravin a příprava pokrmů v pravěku

Výstava představí způsoby zpracování potravin a samotnou přípravu a konzumaci pokrmů od dávného
paleolitu až po příchod Slovanů na základě vědeckých archeologických poznatků a ikonograﬁckých
pramenů. K vidění budou nejen různé archeologické
nálezy související s tímto tématem z našeho regionu,
ale např. také autentická rekonstrukce potravinové
pece z mladší doby kamenné na základě výzkumu
u Postřelmova nebo ukázky rostlin, které se potravinově zpracovávaly. Výstava je určena široké veřejnosti. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 13. června
v 17 hodin. Výstava potrvá do 29. září.
STÁLÁ EXPOZICE
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá expozice se jako první muzejní expozice v ČR může

V duchu výstavy Barbie a její svět, která je v Galerii Šumperska k vidění až do 16. září, proběhne v pátek
31. května akce nazvaná Den dětí v muzeu s panenkou Barbie podle mapy za pokladem.
Foto: P. Kvapil
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pochlubit unikátním produktem - zcela automatickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí
exponáty hned ve čtyřech jazycích.
GALERIE ŠUMPERSKA
▶ Barbie a její svět
Sběratelská výstava Miluše Lublinerové, která pochází z Krnova, představuje panenku Barbie a jejího přítele Kena v různých podobách a v různém
prostředí (na lodi, na pláži, na zámku, u kadeřnice…). Výstava trvá do 16. září.
▶ Den dětí v muzeu s panenkou Barbie podle
mapy za pokladem
Akce proběhne v duchu výstavy Barbie a její svět
31.5. od 9 do 16 hod. ve výstavních sálech muzea.
Programy pro děti k výstavám Barbie a její svět,
Každá mince má dvě strany a Paměť map budou
vzájemně propojeny.
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908,
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-ne 9-12 hod.,
12.30-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-ne
9-12 hodin, 12.30-17 hodin.
ZÁBŘEH
▶ Egypt dar Nilu
Sběratelská výstava Jána Hertlíka z Pezinku byla
úspěšně prezentována v Galerii Šumperska.
Dobové repliky historických předmětů, umístěné
do přehledné časové osy, navozují atmosféru starobylého Egypta a jeho obyvatel. Výstava je obzvláště
vhodná pro doplnění výuky dějepisu základních
a středních škol. Výstava trvá do 8. června.
▶ Chléb náš vezdejší
Jak se mlátí obilí nebo mele mouka na zrnotěrce si
mohou návštěvníci vyzkoušet na výstavě věnované
pěstování a technologii zpracovávání obilí v historii. Zahájení výstavy v pátek 21. června v 9 hodin.
Výstava potrvá do 17. srpna.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno
celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 12.30-17 hod.

MOHELNICE
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v soutěži muzeí Gloria
Musaealis stala Muzejní výstavou roku 2005!
▶ Nová stálá expozice Pravěk Mohelnicka
Expozice Pravěk Mohelnicka byla vytvořena z nesmírně bohatého fondu archeologických sbírek
Vlastivědného muzea v Šumperku. Kromě množství keramiky a kamenných nástrojů zaujmou i unikátní artefakty, jako například torza neolitických
venuší, nádobka s lineárním písmem, náhrdelník
z měděných drátků a provrtaných perel z pozdní
doby kamenné nebo vzácné měděné nástroje či
depoty bronzových předmětů. Klasická instalace je
doplněna moderními audiovizuálními prvky.
▶ Poznávejme život v pravěku hrou
V prostorách muzea je otevřena interaktivní herna,
kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké techniky
vrtání kamene, drcení obilí na zrnotěrce, popřípadě
vyluštit různé kvizy, hádanky a sestavit skládačky.

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeumsumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod.,
12.30-17 hod.
LOŠTICE
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů muzea
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kašpara.
V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. Expozice
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seznamuje také s historií Loštic, včetně tragického osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: Po, út zavřeno, st-ne 9-12 hod., 12.30-17 hod.
ÚSOV
▶ Stálá expozice lichtenštejnských sbírek
v Martinelliho paláci
▶ Stará škola: Úsov kolébka lesnického školství,
stálá expozice

▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, interaktivní expozice
▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint
▶ Zámecký ochoz
▶ Galerie akademického malíře Lubomíra
Bartoše
▶ Zoo koutek pro děti
Informace: Eva Třísková, tel.: 583 435 111, usov@
muzeum-sumperk.cz,www.muzeum-sumperk.cz, otevírací doba: duben, září, říjen: 9-16.15 hod., květenčerven 9-19 hod., červenec-srpen 9-19.30 hod.

Muzeum mění od června provozní dobu
Od 1. června dochází ke změně provozní doby
ve Vlastivědném muzeu v Šumperku a na jeho pracovištích. Muzea v Šumperku, Zábřehu a Mohelnici
budou mít otevřeno od úterý do neděle vždy od 9 do
12 hodin a od 12.30 do 17 hodin, v Lošticích pak

od středy do neděle od 9 do 12 hodin a od 12.30 do
17 hodin. Snažíme se tak vyjít vstříc pracujícím návštěvníkům a přejeme si, aby se muzea stala místem
odpočinku a relaxace pro celou rodinu zejména o víkendech.
M. Berková, tisková mluvčí VM

Šumperské muzeum dává prostor mladým umělcům

S

talo se již tradicí, že šumperské muzeum dává prostor mladým výtvarným umělcům. Galerie Šumperska hostila od 19. října 2012 do 5. ledna 2013 tvorbu dvanácti mladých umělců. Výstava
PAINTOMORROW byla průřezem toho nejzajímavějšího, co se na současné výtvarné scéně vyskytuje.
Mezi mladými umělci vystavoval také Jan
Mikulka, který se letos 8. května stal vítězem soutěže o nejlepší autoportrét. Soutěž vyhlásila Královská
společnost portrétních malířů v Londýně. Portrét
vybírala tříčlenná odborná porota. Za svoji hyperrealistickou podobiznu obdržel cenu v hodnotě

dvacet tisíc liber. Do Londýna putoval vítězný autoportrét z výstavy ELEMENT F, kterou do března tohoto roku pořádala Moravská galerie v Brně.
Do 24. května pak byl vystaven v prostoru Mall
Galleries v rámci expozice Královské společnosti
portrétních malířů v Londýně.
-mb-

V červnu lze putovat po stopách Kleinů

P

utování za Kleiny je název vlastivědné vycházky, kterou svým slovem doprovodí geolog a historik
Zdeněk Gába. Pořádají ji ve středu 5. června šumperské Vlastivědné muzeum, místní Klub českých turistů, obec Sobotín a olomoucké územní pracoviště Národního památkového ústavu.
Sraz účastníků je ve středu 5. června v 9 hodin
v Sobotíně u motorestu Permoník. Absolvování
trasy, která měří kolem šesti kilometrů, se odhaduje na dvě a půl až tři hodiny. Kleinové jsou

známá podnikatelská rodina, pocházející z Loučné
nad Desnou, jež vzešla z vrstvy prostých poddaných, kteří se vypracovali vlastními schopnostmi a pílí v pohádkové boháče. Největší slávy
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dosáhli v 19. století budováním železničních
tratí v Rakousku-Uhersku s využitím železáren
v Sobotíně. Několik členů rodu bylo za své zásluhy povýšeno do šlechtického stavu. Před třinácti

lety o nich vydalo Okresní vlastivědné muzeum
Šumperk monograﬁi Zdeňka Gáby a Dagmar
Tempírové-Kotrlé Bratři Kleinové stavitelé silnic
a železnic.
-zk-

V Hollarově galerii přiblíží prostřednictvím pravěké
hostiny „stravování“ našich prapředků

P

říprava, zpracování a samotná konzumace pokrmů v pravěku se staly námětem výstavy, která
se nám pokusí, na základě vědeckých arecheologických poznatků a ikonograﬁckých pramenů,
přiblížit „stravování“ našich prapředků. Zahájena bude v Hollarově galerii vernisáží ve čtvrtek
13. června v 17 hodin a potrvá do 29. září.
Jádro výstavy tvoří archeologické předměty ze
šumperských sbírek související s uchováváním
a zpracováním potravin, přípravou a konzumací jídla, doplněné i zajímavými předměty z jiných muzeí.
Z keramiky budou zřejmě největší pozornost poutat obrovské nádoby, tzv. zásobnice, které sloužily
k uchovávání potravinových komodit. Dále návštěvník uvidí i celou vývojovou řadu zařízení sloužících
k mletí obilí, například zrnotěrku nebo keltský ro-

tační mlýnek. K vidění bude i model potravinové
pece z mladší doby kamenné ve skutečné velikosti,
rekonstruovaný na základě výzkumu u Postřelmova
probíhajícího v roce 2003.
Kurátorem výstavy je archeolog Jakub Halama,
v části výstavy, zabývající se využíváním rostlin, by
se tvorba výstavy neobešla bez spolupráce s botaničkou Magdou Zmrhalovou. Oba jsou pracovníky
Vlastivědného muzea v Šumperku.

Relikt pece odkryté při výzkumu neolitického sídliště u Postřelmova (2003).
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Foto: VM Šumperk

Rostliny, které byly určeny v pravěku k přípravě
potravin, ať již to budou k výstavě aktuálně čerstvě
nasbírané rostliny nebo ty z botanického herbáře,
nás možná nejednou překvapí.
K určení rostlin posloužily nejen analýzy makrozbytků z některých muzejních místních výzkumů, ale i například výsledky výzkumu a rozboru posledního pokrmu v žaludku Otziho muže z ledovce
nalezeného v Alpách poblíž italsko-rakouských hra-

nic. Dnes ho můžete vidět v italském Bolzanu.
Výstava je určená široké veřejnosti a chce prezentovat konkrétní výsledky archeologického bádání na
našem území. Návštěvník se může těšit i na prázdninové muzejní akce - přípravu „pravěkých“ pokrmů.
Vřele doporučujeme také návštěvu nové archeologické expozice Pravěk Mohelnicka v mohelnickém muzeu, kde se návštěvníkovi nabízí interaktivní dílna
s pravěkou tematikou.
Miluše Berková

Pontis Šumperk
Úterý 28. května od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů

28.6. Učíme se říkanky s ukazováním. Bližší informace K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766.

Čtvrtek 6. června od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje V+H Retro.
Vstupné 50 Kč

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“
Sportovní a relaxační aktivity pro seniory
Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“
Konverzace v němčině pro seniory - začátečníci

Úterý 11. června od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Pátek 14. června od 14 hodin v „KS“
Taneční odpoledne pro seniory
Hrají Staří kamarádi.
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 20. června od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.
Vstupné 50 Kč
Úterý 25. června od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“
Konverzace v němčině pro seniory - 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 ﬂexibary

Každé pondělí, úterý a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Mateřské centrum Brouček
3.6. Slavíme Den dětí, 4.6. Tvořeníčko - housenka
z papíru, 7.6. Poznáváme barvy a tvary, 10.6. Tvořivé
hrátky - obrázky z krepového papíru, 11.6. Pohybová
aktivita - překážková dráha, 14.6. Pomocí geometrických tvarů skládáme zvířátka, 17.6. Poznáváme
nové říkanky, 18.6. Tvořivá dílna - muchlané ovoce,
21.6. Zábavné poznávání, 24.6. Zpíváme a hrajeme
na nástroje, 25.6. Výtvarná dílna - kytice z obtisků,

Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta
Trénování paměti
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“
Kroužek ručních prací
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č.
606 756 770, jelinkova.dagmar@pontis.cz. „KS“
= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců,
„P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.
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Městská knihovna
Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září
Knihovna
v ul. 17. listopadu 6, tel. 583 283 138

Po, Út, St
Čtvrtek

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530
Změna od 1.3. 2013

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

9 - 12, 13 - 17

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

9 - 12, 13 - 17

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. V pátek
7.6. od 8 do 11 hodin bude knihovna v ul.17. listopadu 6 zavřena.

Knihovna chystá autorské čtení Jaroslava Žváčka

A

utorské čtení šumperského rodáka Jaroslava Žváčka nazvané Lístek na cestu z pekla proběhne v pátek 31. května od 18. 30 hodin v šumperské Městské knihovně v ulici 17. listopadu. Sbírka Lístek
na cestu z pekla získala nominaci na Magnesii Literu 2013 a Cenu Jiřího Ortena. Vstup je zdarma.
Zatím neznámý mladý prozaik, čtyřiadvacetiletý
student scenáristiky na FAMU Jaroslav Žváček, je
především skvělý vypravěč, píše dramaticky, s humorem, umně proplétá a spojuje všední události a vytváří z nich v nadsázce atraktivní příběhy, především
o současných mladých lidech. Je z rodu spontánních
hrabalovských či šabachovských vypravěčů, kteří se
nebojí využít k charakteristice svých postav bohatství
hovorové češtiny a dokáží estetizovat i hospodskou
historku, aby z ní vzápětí učinili podivuhodnou
metaforu. Jeho epické dílo je nepochybně milým
překvapením současné mladé literární scény. -zd▶Autorské čtení Jaroslava Žváčka proběhne v knihovně 31. května.
Foto: archiv

V knihovně bude vystavovat
své kaligraﬁcké práce Míla Prokůpková
Své práce z posledního období představí v šumperské Městské knihovně v ulici 17. listopadu
Míla Prokůpková, šumperská rodačka žijící v současné době v Praze. Výstava nazvaná Chuť písma
bude zahájena za přítomnosti výtvarnice ve čtvrtek
20. června v 17 hodin.

Výstava reﬂektuje především její současný největší zájem - kaligraﬁi. Jak sama výtvarnice říká, je jí
okouzlena. Setkává se s ní i při své restaurátorské
práci, jež ji takto inspirovala. O hudební vystoupení
na vernisáži se postará Old Time Jazzband z Loučné
nad Desnou.
-zd, zk-
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Středisko volného času Doris
Každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek a každý
pátek (do 14.6.) 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
Každou středu (do 12.6.) od 17 do 18.30 hodin
v MC Komínkov
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz.
Konzultace 50 Kč
Pátek 31. května od 12.30 do 14.30 hodin v ateliéru
U Radnice
Tvoření maminek
Pouze pro maminky; informace Romana Večeřová,
tel.č. 583 215 395, 777 216 332, vecerova@doris.cz.
Od 1. června do 30. září
Šumperský geocaching 2013
Hra začíná 1. června a potrvá do 30. září. Účastníci
akce šumperský geocaching obdrží speciální putovní mince s kódem. Tyto si pak mohou sami nebo
u nás aktivovat a v rámci svých cest a dovolených
umístit do různých částí naší republiky, případně
do zahraničí. Budeme pak sledovat na mapě, jaký
kraj či zemi putovní mince navštíví. Celá akce bude
doplněna cestovatelskou výstavou v měsíci říjnu
a zhodnocením, která mince se dostala nejdále.
Nabízíme teenagerům a rodičům s dětmi zajímavé využití volného času zejména o letních prázd-

ninách. Žádáme všechny zájemce o tuto hru, aby
se přihlásili během měsíce června o putovní mince na adrese Bronislav Vavruša, SVČ a ZpDVPP
Doris, Komenského 9, Šumperk nebo na tel.č.
731 610 031 nebo vavrusa@doris.cz.
Úterý 4. června od 18.30 hodin v klášterním kostele
Via Lucis - Klavírní recitál Lukáše Vondráčka
Program: skladby S. Rachmaninova, J. Brahmse,
F. Chopina, S. Prokofjeva. Rezervace a informace
Petr Konupčík, tel.č. 731 610 037.
Vstupné 80 Kč, senioři a mládež 50 Kč
Středa 12. června 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 14. června na letní scéně u Vily Doris v Sadech
1. máje
Akademie Tornáda
Informace Z. Brandejská, tel.č. 583 215 395,
725 071 558, brandejska@doris.cz.
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris
Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, Šumperk: 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 +
Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér:
AT), recepce 583 283 481, U Radnice - nám. Míru 20,
Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

ROZHLEDNA NA HÁJI U ŠUMPERKA
je otevřena za příznivé viditelnosti
květen, červen: so, ne 10-17 hod.
Vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč
Informace o akcích Klubu českých turistů Šumperk na www.kctsumperk.cz.
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Kino Oko
ROZKOŠ V OBLACÍCH
Úterý 28. května jen v 17.30 hodin
Španělsko, 2013, 90 minut, komedie, titulky
Náhlá technická závada letadla přiměje cestující ze strachu před smrtí svěřovat se jeden druhému. Divák
se začne dovídat velice zvláštní a bizarní příběhy. Režie Pedro Almodóvar.
Vstupné 100 Kč
RYCHLE A ZBĚSILE 6
Úterý 28. května jen v 19.30 hodin, středa 29. května jen v 17.30 hodin
USA, 2013, 130 minut, akční, krimi, thriller, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Vin Diesel v dalším pokračování úspěšné série.

Vstupné 120 Kč

BIG LEBOWSKI
Artvečer - Filmový klub, PROJEKT 100
Středa 29. května jen ve 20.00 hodin
USA, Velká Británie, 1998, 117 minut, komedie, krimi, titulky
Jeﬀrey Lebowski je králem ﬂákačů celého amerického západního pobřeží. Život pro něj plyne pohodovým
tempem „jeho dudečenstva“ a hlavní roli v něj hrají věrní kamarádi Walter a Donny, intenzivní vášeň pro
bowling a popíjení koktejlu White Russian.
Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro členy FK
Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D
3D
Čtvrtek 30. května jen v 17.30 hodin, pátek 31. května jen v 15.30 hodin, sobota 1. června ve
13.30 a v 15.30 hodin, neděle 2. června jen v 16.00 hodin
USA, 2013, 102 minuty, animovaný, dobrodružný, komedie, fantasy, české znění
Od tvůrců Doby ledové a Ria. Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, které chrání
přírodu, a silami zla, které chtějí přírodu zničit. Když se jednoho dne malá teenagerka náhle probudí
v podivném tajuplném světě, musí se spolu s partičkou zelených zábavných postaviček pokusit zachránit
jejich tajný svět... vlastně i náš svět.
Vstupné 150 Kč, 130 Kč pro děti
V sobotu 1.6. ve 13.30 je vstupné pro děti 110 Kč. Za ﬁnanční dar děkujeme ﬁrmě SHM, s.r.o.,
Šumperk.
PAŘBA NA TŘETÍ
Čtvrtek 30. května jen v 19.30 hodin, pátek 31. května jen v 17.30 hodin, sobota 1. června jen ve 22.15 hodin, neděle 2. června jen v 18.00 hodin, pondělí 3. a úterý 4. června jen ve 20.00 hodin
USA, 2013, komedie, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Poté se jim povedlo to samé i s bratrem nevěsty. A nyní budou léčit zlomené srdce po smrti nejbližšího. Ujetému Alanovi totiž zemře otec, a tak se partička, která téměř položila
město hazardu na lopatky, vrací, aby mu vymyla mozek pořádnou porcí alkoholu. Což se samozřejmě
zvrhne a odstartuje další hromadu humorných situací.
Vstupné 100 Kč
IRON MAN 3 3D
3D
Pátek 31. května jen v 19.30 hodin, sobota 1. června jen v 17.30 hodin, neděle 2. června jen ve 20.00 hodin
USA, Čína, 2013, 129 minut, sci-ﬁ, akční, dobrodružný, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
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Film Star Trek: Do temnoty je nejnáročnější misí posádky Enterprise, která se vydá do míst, kde je ta nejtenčí
hranice mezi klidnou budoucností a ničivou válkou.
Když je Tony Stark připraven mocným teroristou jménem Mandarin o vše, čeho si v životě cení, vydává se
na cestu odplaty.
Vstupné 130 Kč
HYPNOTIZÉR
Pátek 31. května jen ve 22.00 hodin, sobota 1. června jen ve 20.00 hodin
Švédsko, 2012, 122 minuty, krimi, drama, thriller
V rodinném domku je nalezena surovým způsobem zavražděná téměř celá rodina a jediným přeživším
je patnáctiletý chlapec. Detektivní inspektor Joona Linna uprostřed noci povolá známého odborníka na
hypnózu, aby chlapce zhypnotizoval a zjistil, co se oné noci v domě stalo. Najednou se však věci zkomplikují a všichni se ocitnou ve víru nečekaných událostí.
Vstupné 110 Kč
AVATAR 3D
3D
Neděle 2. června jen ve 13.00 hodin
USA, Velká Británie, 2009, 162 minuty, mládeži přístupný, české znění
Kultovní snímek Jamese Camerona. Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie,
svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací.
Vstupné 90 Kč
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
Pondělí 3. června jen v 17.30 hodin, úterý 4. června jen v 18.00 hodin, středa 5. června jen
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v 17.30 hodin, sobota 8. a neděle 9. června jen v 15.30 hodin, neděle 16. června jen v 15.00 hodin
USA, 2013, 102 minuty, animovaný, dobrodružný, komedie, fantasy, české znění
Film od tvůrců Doby ledové a Ria tentokrát ve 2D.
Vstupné 100 Kč
V pondělí 3.6. a ve středu 5.6. je vstupné pro děti 80 Kč. Za ﬁnanční dar děkujeme ﬁrmě SHM, s.r.o.,
Šumperk.
OTÁZKY PANA LÁSKY
Artvečer - Filmový klub
Středa 5. června jen ve 20.00 hodin
ČR, 2013, 75 minut, dokumentární, mládeži přístupný
Dokument scenáristky a režisérky Dagmar Smržové nahlíží do každodennosti mladého muže, postiženého
schizofrenií. Třicetiletý Jiří Láska, jenž žije v podhorské vsi Batňovice poblíž Trutnova, se apatickým pacientům psychiatrických léčeben zásadně vymyká.
Vstupné 70 Kč, 60 Kč pro členy FK
Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.
STAR TREK: DO TEMNOTY 3D
3D
Čtvrtek 6. června jen v 17.30 hodin, pátek 7. června jen ve 20.00 hodin, sobota 8. června jen v 17.30 hodin, neděle 9. června jen v 19.30 hodin, pondělí 10. června jen v 17.30 hodin, úterý 11. června jen
v 19.30 hodin, středa 12. června jen v 17.30 hodin
USA, 2013, 132 minuty, sci-ﬁ, dobrodružný, akční, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Nejnáročnější mise posádky Enterprise, protože se vydají do míst, kde je ta nejtenčí hranice mezi kamarádstvím a nepřátelstvím, pomstou a spravedlností, klidnou budoucností a ničivou válkou, jež může zničit
celý náš vesmír.
Vstupné 150 Kč
TÍSŇOVÁ LINKA
Čtvrtek 6. června jen ve 20.00 hodin, pátek 7. června jen v 18.00 hodin, sobota 8. června jen ve 22.00 hodin, neděle 9. června jen v 17.30 hodin
USA, 2013, 95 minut, thriller, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Jordan (Halle Berry) je zkušená operátorka tísňové linky, které změní život volání zoufalé dívky, jež se
právě stala obětí únosu. Operátorka se rozhodne na vlastní pěst zachránit dívku a postavit se tváří tvář
vrahovi, s nímž se v minulosti bohužel již setkala.
Vstupné 100 Kč
JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
Sobota 8. června jen ve 20.00 hodin
USA, 2012, 95 minut, komedie, krimi, mládeži přístupný, titulky
Herecké legendy Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin v rolích stárnoucích gangsterů. Vstupné 80 Kč
ISABEL
Pondělí 10. června jen ve 20.00 hodin
ČR, 2013, 90 minut, thriller, nevhodný mládeži do 12 let
Thriller odehrávající se během jednoho dne a jedné noci v současné Ostravě. Film režíroval šumperský rodák Lukáš Melník. Hrají Lukáš Melník, Norbert Lichý, Jaromír Nohavica Vstupné 90 Kč
ŠMEJDI
Úterý 11. června jen v 17.30 hodin
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ČR, 2013, 74 minuty, dokument, mládeži přístupný
Šokující realita předváděcích akcí. V kině Oko je možné podepsat petici proti těmto nekalým praktikám.
Vstupné 80 Kč, senioři 50 Kč, senioři 65+ zdarma
ŠIMON A DUBY
Artvečer - Filmový klub
Středa 12. června jen ve 20.00 hodin
Švédsko, Dánsko, Německo, Norsko, 2011, 122 minuty, drama, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Velkolepý snímek pojednává o rozchodu poznamenaném břemeny dávno minulými a hledáním sama
sebe. Výpravný příběh o dvou rodinách a jejich přátelství a společném osudu ve švédském Göteborgu ve
stínu druhé světové války. Film natočený podle stejnojmenného románu mezinárodně uznávané a oblíbené autorky Marianne Fredriksson.
Vstupné 90 Kč, 80 Kč pro členy FK
Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.
PODFUKÁŘI
Čtvrtek 13. června jen v 17.30 hodin, pátek 14. června jen ve 20.00 hodin, sobota 15. června jen
v 18.30 hodin, neděle 16. června jen v 17.00 hodin, pondělí 17. června jen ve 20.00 hodin, úterý 18. června jen v 17.30 hodin, středa 19. června jen v 17.30 hodin
USA, 2013, thriller
Team iluzionistů se kromě přípravy svých show zabývá také organizací bravurních a efektních bankovních
loupeží zaměřených proti zkorumpovaným ﬁnančníkům. Během svých grandiózních vystoupení pak tito
novodobí Robinové Hoodové nejenže loupež v přímém přenosu provedou, ale následně nechají „zabavené“ peníze pršet na ohromené diváky.
Vstupné 100 Kč

Rodinnou animovanou komedii Univerzita pro příšerky uvádí kino Oko spolu s předﬁlmem Láska mezi kapkami deště.
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PO ZÁNIKU ZEMĚ
Čtvrtek 13. června jen ve 20.00 hodin, pátek 14. června jen v 17.30 hodin, sobota 15. června jen
v 16.00 hodin, neděle 16. června jen v 19.30 hodin, pondělí 17. června jen v 17.30 hodin, úterý 18. června jen ve 20.00 hodin
USA, 2013, akční, sci-ﬁ
Will Smith a Jaden Smith v rolích otce a syna v postapokalyptickém dramatu, kde musí na opuštěné planetě
Zemi mladý Kitai zachránit svého otce, umírajícího v kokpitu zřícené vesmírné lodě.
Vstupné 140 Kč
Letní kino Biograf Láska na „Točáku“ a na zahradě kina OKO
CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ
Pátek 14. června jen ve 20.00 hodin na „Točáku“, začátek promítání po setmění
Francie, Německo, 2011, 96 minut, drama, komedie, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Když nerozlučným přátelům začínají pomalu vypovídat službu paměť i srdce a na obzoru je přízrak domova důchodců, vzepřou se a rozhodnou se žít společně. Začíná se tu nádherné dobrodružství - společný
život v komunitě. V sedmdesáti pěti letech! Hrají Daniel Brühl, Geraldine Chaplin, Jane Fonda, Pierre
Richard a další.
Vstupné 80 Kč
HASTA LA VISTA
Sobota 15. června jen ve 20.00 hodin na zahradě kina, začátek promítání po setmění
Belgie, 2011, 109 minut, drama, komedie, road movie, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Tragikomedie vypráví o třech přátelích, 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
a Lars je upoután na kolečkové křeslo.
Vstupné 80 Kč
MÍSTNOST SEBEVRAHŮ
Artvečer - Filmový klub
Středa 19. června jen ve 20.00 hodin
Polsko, 2011, 110 minut, drama, animovaný, thriller, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Dominik je normální kluk. Má mnoho přátel, tu nejvíce sexy holku na škole, bohaté rodiče a dostatek ﬁnančních prostředků na nákup značkového oblečení. Ale jeden nevinný polibek všechno změní. Začíná se
stranit okolí, všechen svůj čas tráví u počítače. Schází se s neznámou dívkou, která ho zavede do „místnosti
sebevrahů“, ze které není úniku.
Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK
Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.
MUŽ Z OCELI 3D
3D
Čtvrtek 20. června jen v 17.30 hodin, pátek 21. června jen ve 20.00 hodin, sobota 22. června jen
v 17.30 hodin, neděle 23. června jen v 17.30 hodin, pondělí 24. června jen v 19.30 hodin, úterý 25. a středa 26. června jen v 17.30 hodin
USA, Kanada, Velká Británie, 2013, 148 minut, sci-ﬁ, akční, dobrodružný, fantasy, titulky
Opět se setkáme s postavou mladého žurnalisty Clarka Kenta, který je na Zemi poslán z planety Krypton.
Clark se musí stát hrdinou známým jako Superman, nejen aby byl poslední nadějí záchrany, ale také aby
ochránil své milované.
Vstupné 140 Kč
TRANS
Čtvrtek 20. června jen ve 20.00 hodin, pátek 21. června jen v 17.30 hodin, sobota 22. a neděle 23. června
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Brad Pitt závodí s časem, aby zastavil virovou epidemii gigantických proporcí - Světovou válku Z uvádí kino
Oko na přelomu června a července.
jen ve 20.15 hodin, pondělí 24. června jen v 17.30 hodin, úterý 25. června jen ve 20.15 hodin
Velká Británie, 2013, 101 minuta, krimi, drama, thriller, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Galerista Simon se spolčí se zločineckým gangem, aby ukradli Goyův obraz v ceně milionů dolarů. Po
úrazu hlavy si nevzpomíná, kam cenné dílo ukryl. Když k nalezení odpovědi nepomůžou fyzické výhrůžky ani mučení, přichází na řadu hypnoterapeutka, která se ponoří do nejtemnějších koutů Simonova
podvědomí. Čím hlouběji postupuje do jeho narušené mysli, tím více je v sázce. Hranice mezi touhou,
skutečností a hypnotickou sugescí se smazávají a mizí Režie Danny Boyle.
Vstupné 110 Kč
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D
3D
Pátek 21., sobota 22. a neděle 23. června jen v 15.00 hodin
USA, 2013, 109 minut, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, mládeži přístupný, český dabing +
předﬁlm Láska mezi kapkami deště, animovaný, rodinný
Mike snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. Na Univerzitě pro příšerky mu cestu zkříží příšerkovské
eso Sulley, který je na strašení přirozený talent. Jejich soutěživost je dovede až k vyhazovu z elitního univerzitního strašícího programu. Mike i Sulley si uvědomí, že budou muset spolupracovat, pokud budou
chtít své průšvihy napravit.
Vstupné 175 Kč, pro děti 145 Kč
NAZARETH - NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN
Středa 26. června jen ve 20.15 hodin
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Artvečer - Filmový klub

ČR, 2013, 90 minut, dokumentární, hudební, mládeži přístupný
Rockoví „dinosauři“ ze Skotska i dnes naplňují koncertní sály a jejich hudba je stále plná energie…
Dokument Miloslava Šmídmajera má ambice nahlédnout do zákulisí rockové legendy a odhalit kořeny
její dlouhověkosti a stálé přízně fanoušků.
Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK
Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30. června, pondělí 1. a úterý 2. července jen v 15.00 hodin
USA, 2013, 109 minut, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, mládeži přístupný, český dabing +
předﬁlm Láska mezi kapkami deště, animovaný, rodinný
Vstupné 130 Kč, pro děti 110 Kč
THE BLING RING
Čtvrtek 27. a pátek 28. června jen v 17.30 hodin, sobota 29. a neděle 30. června jen ve 20.00 hodin, pondělí 1. července jen v 17.30 hodin, úterý 2.7. července jen ve 20.00 hodin
USA, 2013, 90 minut, krimi, drama, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Skupina známá pod názvem Bling Ring sestává z teenagerů posedlých módou. Ti používají internet ke sledování
aktuálního výskytu slavných hvězd, aby si mohli jejich domy vytipovat v době, kdy jsou prázdné a poté je vykrást. Příběh je inspirován skutečnými událostmi. Režie Soﬁa Coppola (Ztraceno v překladu). Vstupné 100 Kč
SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D
3D
Čtvrtek 27. a pátek 28. června jen v 19.30 hodin, sobota 29. a neděle 30. června jen v 17.30 hodin, pondělí
1. července jen v 19.30 hodin, úterý 2. a středa 3. července jen v 17.30 hodin
USA, Malta, 2013, akční, drama, horor, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Zaměstnanec OSN Gerry Lane (Brad Pitt) závodí s časem, aby zastavil virovou epidemii gigantických
proporcí, která kácí armády i vlády světa. Pokud se ji nepodaří co nejrychleji zastavit, nebude už koho
zachraňovat.
Vstupné 150 Kč
Připravujeme: Osamělý jezdec, Já padouch 2, Revival, Krev a pot, Paciﬁc Rim - útok na zemi
Filmový klub: Kříž cti, Avalon, Osvícení
Program kina a rezervace vstupenek na www.kinosumperk.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu! Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního představení. Bližší informace na telefonu 583 212 000.
VÝSTAVA ČESKÝCH FILMOVÝCH PLAKÁTŮ 2012
Výstava plakátů ﬁlmů uvedených v Oku v roce 2012 probíhá do 30. června

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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Poznávejme život v pravěku hrou
Navštivte novou stálou expozici
Pravěk Mohelnicka
Expozice Pravěk Mohelnicka, instalovaná
ve sklepních prostorách mohelnického
muzea, byla doplněna o interaktivní
pravěkou hernu. Malí i velcí návštěvníci
si mohou nejen vyzkoušet pravěké techniky
drcení obilí nebo vrtání kamene, ale mají
také možnost zahrát si na archeologa
a sestavit ze střepů například pravěké
nádoby. V herně nechybějí ani oblíbené
skládačky, hry, kvizy a křížovky. Přijďte se
poučit i pobavit do mohelnického muzea,
přijďte se přesvědčit, jak bohaté a rozmanité
jsou pravěké exponáty a jak zajímavou
vědou se může archeologie stát.
Interaktivní dílnu najdete na nádvoří
muzea, hra na archeologa je zahrnuta v ceně
vstupného do expozice Pravěk Mohelnicka.
Otevřeno je v květnu od úterý do soboty
9-12, 13-16 hod., v červnu ve stejných
dnech 9-12 a 12.30-17 hod.,
tel.: 583 430 693,
e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz.

Čtenářům
Kulturního života
Šumperka
VSTUPNÉ ZDARMA
Rozhledy z radniční věže

Při zakoupení červnového
vydání měsíčníku
a předložení kuponu nabízí
město Šumperk v rámci zahájení letní
turistické sezony akci Vstup zdarma.
Každý, kdo předloží u průvodkyň
v suterénu radnice kupon,
získá zdarma vstupenku na
Rozhledy z radniční věže.

www.sumperk.cz

Divadlo Šumperk a DĪm kultury Šumperk poĢádají

20. roĀník festivalu profesionálních divadel

DIVADLO V PARKU
ve dnech 6. 6. – 9. 6. 2013
na letní scénď v Sadech 1. máje

ÿtvrtek 6. 6.
v 21.00 hod.

OndĢej Elbel

V pátek v 7 u ġeka
„Do ouška, LuĊku do ouška!“ Tragikomedie na konci svďta.

DIVADLO ŠUMPERK

Pátek 7. 6.
v 21.00 hod.

Michaela Doleželová & Roman Vencl

Královny
„Kde je humor, je i nadďje.“

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Sobota 8. 6.
v 21.00 hod.

Moliére

Lakomec
„NebezpeĀnď aktuální komedie,
kde o peníze jde až v první Ģadď.“

HOSTUJE DIVADLO P. BEZRUÿE OSTRAVA

Nedďle 9. 6.
v 21.00 hod.

Roland Schimmelpfenning / David Drábek

ZvíĢata na toustech (ġíše zvíĢat)
„ Komedie o hercích, kteĢí se mďní ve zvíĢata.“

HOSTUJE Divadlo D21, o. s. Malé Vinohradské
Vstupné na jednotlivá pĢedstavení 100,- KĀ

Za ÀnanĀní podpory Mďsta Šumperk.
PĢedprodej vstupenek v pokladnď divadla, nebo 1 hodinu pĢed pĢedstavením. Info: www.divadlosumperk.cz
Za nepĢíznivého poĀasí vás zveme do budovy Divadla Šumperk.

