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K BÁSNI NA OBÁLCE

Ivan Tuša

Ivan Tuša, narozen roku 1944 v Prostějově. Po 
maturitě v roce 1962 byl přijat ke studiu biologie na 
Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně. Od roku 1968 
žije a pracuje v šumperském Okresním vlastivědném 
muzeu. Je autorem deseti básnických sbírek a cyklů. 
Hojně publikuje časopisecky (Proglas, Arch, Prostor 
Zlín). Je zastoupen v šumperském poetickém alma-
nachu Krásný vrch, lze ho objevit na serveru Písmák 
- pod přezdívkou Floridor a je známý také jako ne-
únavný kritik současné české poezie. 

Z bezmála třicetileté básnické tvorby Ivana Tuši 
vybočují zejména dva tituly: Gaudeamus (1992) 
a Marjánka (1998). Rád bych se u druhého z nich 
zastavil, neboť se jedná o neobvyklý cyklus skladeb 
inspirovaný lidovou písní Chodů. Proč jižní Čechy 
a chodské nápěvy? Na to se ptá sám sebe i autor, Ha-
nák Ivan Tuša: „Básním / o kraji a lidu / kde sotva 
párkrát / byl jsem hostem…/…Jakým právem / jakým 
mostem / jsem s nimi spjat?“ v nejistotě zanechává nás 
i sebe, když odpovídá: „Nevím / Rád zůstávám / nevě-
domý / troufalý / zmaten / dojat“. Cyklus je doplněn 
chodskou lidovou poezií v nářečí - jež Tuša vnímá 
jako „tváře jazyka“  a které svojí hudebností dokres-
lují básníkův lyrický zpěv. Zvýrazněný rytmus sklad-
by, docílený opakováním dvou stejných slov vedle 
sebe nebo ve verši pod sebou (často slýchaný právě 
v lidové písni), v kontrastu s přesně odměřovaným 
sentimentem tvoří příjemné pnutí: „Moje dávno voní 
k slzám / a co teprve dávno předků / Daleko daleko 
/ za obzorem dneška...“ anebo: „Mnohé z toho o čem 
zpívá / už dávno zašlo / už dávno není / jen v muzeích 
/ jen v písničkách / ve slovech / v notách / je to vryté / 
jak tvary dávných tvorů / do kamene“. Nechá-li bás-
ník Ivan Tuša rozeznít tamější charakteristická jmé-
na a názvy, získává skladba sílu zaklínadla. 

 Pokračování na straně 8
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Před 450 lety
Asi v roce 1558 (přesné datum neznáme) zemřel majitel šumperského panství Přemek I. ze Žerotína. 

Při následné dělbě majetku došlo mezi jeho syny ke sporu, při kterém Jan ml. (pozdější stavebník losinského 
zámku) ze Žerotína  smrtelně zranil bratra Zikmunda a rodinný soud ho potrestal jednoletým domácím 

vězením. Šumperské panství bylo rozděleno na tři samostatné části. Nově vzniklo panství bludovské a losinské. 

Před 160 lety
V souvislosti s probíhající revolucí byla v březnu 1848 v Šumperku ustavena národní garda, která měla čtyři 

kompanie a čítala celkem 320 mužů. Velitelem byl továrník Karel Wagner, který se stal také poslancem říšské 
rady a v roce 1850 prvním starostou města Šumperka. Garda byla rozpuštěna v roce 1851. 

Před 125 lety
2. března 1883 musel být přelit prasklý zvon, který visel na věži farního kostela sv. Jana Křtitele a v roce 1669 
(po požáru města, kdy byl poškozen i kostel) ho ulil olomoucký zvonař Stefan Mollot. Za 1. světové války byl 

tento zvon (spolu s dalšími) zrekvírován na potřeby válečného zbrojního průmyslu. 

Před 90 lety
8. března 1918 zavedla městská rada přísná opatření proti epidemii skvrnitého tyfu. V šumperských novinách 

Grenzbote nalezneme důvod tohoto kroku. Městský úřad byl informován, že ve zdejším vojenském špitále 
onemocnělo tyfem na tři sta osob a z toho jich 23 zemřelo. Jako zcela nepravdivé byly odmítnuty šířící se fámy 

o tom, že mrtví byli pohřbíváni v noci a hrobnice dostala přísný zákaz o tom nemluvit.

Před 70 lety
18. března 1938 byl v Šumperku na krátké návštěvě vůdce Sudetoněmecké strany Konrád Henlein. Jeho cesta 
byla součástí okružní cesty po republice po anšlusu (připojení) Rakouska k Velkoněmecké říši, k němuž došlo 

10. března. Bydlel v hotelu Německý dům (pozdější hotel Slovan). 

Před 40 lety
28. března 1968 se v Šumperku konal osmihodinový mítink studentů a učňů šumperských škol, který odrážel 

atmosféru začínajícího „Pražského jara“. Mladí lidé mimo jiné požadovali anulování výsledků březnové 
okresní konference KSČ a svolání nového jednání.  

Před 15 lety
8. března 1993 se uskutečnila ofi ciální návštěva prezidenta Václava Havla v Šumperku. 

Jednalo se o první ofi ciální návštěva hlavy státu v historii města.
23. března 1993 byla zahájena transformace bytového fondu. Na základě toho vlastnilo město Šumperk 

přibližně čtyři a půl tisíce bytů v téměř pěti stech domech, které byly postupně 
prodávány soukromým zájemcům.

Před 10 lety
V únoru 1998 získal Jiří Dopita na olympiádě v Naganu s českým hokejovým mužstvem zlatou medaili.

12. března 1998 byl otevřen obchodní areál Obchodní korzo, 
který vznik přestavbou bývalého podniku Moravolen.

31. března 1998 ukončilo vysílání televizní Studio S. Činnost šumperské televize, která odvysílala celkem 
213 premiér a 852 repríz, byla zahájena 2. března 1994.

-ách-

STALO SE V BŘEZNU
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Jako jedinečnou záležitost, jež nebude mít srovnání se žádnou stavbou posledních let ve městě, vidí 
plánovanou přístavbu městské knihovny na ulici 17. listopadu šumperský starosta Zdeněk Brož. 

„Neváhám ji označit za stavbu století,“ řekl Brož druhý den po schválení výsledku soutěže na zpra-
cování architektonické studie rekonstrukce a rozšíření stávající historické budovy. Vítězný návrh ar-
chitekta Víta Janků oslovil šumperské radní především svou prostorností a vzdušností, netradičním 
pojetím fasády nové přístavby a také tím, že zachovává část zahrady, kterou by v budoucnu mohli 
čtenáři využívat.

„Z pěti předložených návrhů vybrala odborná 
komise dva, které předložila Radě města. Rozhodo-
vání nebylo lehké, obě studie jsou totiž velmi zajíma-
vé,“ uvedl starosta Zdeněk Brož a dodal, že vítězný 
návrh architekta Víta Janků poslouží jako podklad 
pro zpracování vlastní projektové dokumentace. Vý-
běrové řízení na projektanta přitom vypsalo město v 
polovině února. Po jeho vyhodnocení se pak pokusí 
dosáhnout na evropské dotace, jež by mohly pokrýt 
až pětaosmdesát procent nákladů na přístavbu, re-
konstrukci a vybavení. Ty se dnes odhadují na nece-
lých sto milionů korun.

„Projekt rozšíření knihovny podporuje také Olo-
moucký kraj, který jej zařadil mezi prioritní. Žádost 
o dotaci z evropského Regionálního operačního 
programu však můžeme podat až po zpracování 
projektové dokumentace. Letos v dubnu to již ne-
stihneme, takže počkáme na vyhlášení další výzvy 
k předkládání projektů, což by mohlo být někdy na 
přelomu letošního a příštího roku,“ upřesnil Brož. 
Do té doby by město mělo mít v rukou všechny po-
třebné dokumenty a také znát reálné náklady, neboť 
již proběhne soutěž na dodavatele stavby. Ta by pod-
le nejoptimističtějších předpokladů mohla odstarto-

vat na přelomu let 2009 a 2010 s tím, že v první fázi 
vyroste ve stávající zahradě nový pavilon a upraví se 
bezprostřední okolí. Ve druhé etapě pak přijde na 
řadu rekonstrukce historické budovy. 

Budova šumperské městské knihovny pochází 
z roku 1894. Vilu inspirovanou pozdním barokem 
s neorokokovými sklony si tehdy nechal postavit lé-
kárník Eduard Hackel. Později pak prošla úpravami, 
z nichž druhá v letech 1968 - 1970 podstatně vy-
užila podkroví pro administrativní potřeby městské 
knihovny, jež se do objektu nastěhovala. V té době již 
budovu vlastnil stát. V roce 2004 koupilo město sou-
sední zahradu a ještě před tím, v lednu roku 2003, 
požádalo stát o bezúplatný převod knihovny, včetně 
pozemku. Současně se zavázalo využívat zmíněnou 
nemovitost po dobu nejméně patnácti let pouze 
k provozování knihovny s regionální působností. 
„Po podepsání schvalovací doložky Ministerstvem 
fi nancí, k němuž došlo v polovině února, probíhá na 
katastrálním úřadě správní řízení směřující ke vkla-
du bezúplatně převedené budovy knihovny, včetně 
pozemků, do majetku města,“ objasnil starosta a do-
dal, že vlastnictví objektu je podmínkou pro podání 
žádosti o evropské peníze.

Řez digitálním modelem - návštěvníkům knihovny je vyhrazeno celé podzemí, přízemí a terasa na střeše.
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„Tepelný štít“ s klasiky literatury naznačuje zaměření objektu. 

Studie citlivě řeší propojení historického 
s moderním, čtenáře obklopí 
vzdušný prostor a světlo

„Rozhodně nemám ambice „zazdít“ historic-
ký objekt novým pavilonem. Cílem je, aby „stará“ 
budova dominovala ve dne a nová v noci,“ říká ar-
chitekt Vít Janků o svém návrhu, který si již mezi 
šumperskými občany našel své zastánce i kritiky. Ví-
tězné studii se přitom rozhodně nedá upřít nekon-
venčnost, jež se projevuje nejen v koncepci interiéru 
a nakládání s denním světlem, ale také v energetic-
kém řešení a fasádě nové budovy. Na polykarboná-
tových deskách, tvořících „druhou“ fasádu, upoutá 
na první pohled zajímavý výtvarný prvek - místo 
označení městské knihovny se zde objevují elemen-
ty připomínající hřbety knih. Studie navíc moder-
ní pavilon citlivě propojuje s historickou budovou 
a velmi prakticky řeší dnes tolik potřebná zázemí 
pro oddělení dětské i dospělé literatury, administra-

tivu a také skladové prostory.
„Přestože není budova knihovny památkově 

chráněná, zaslouží si maximálně citlivý přístup 
k zásahům do svého vzhledu. Spolu s architekturou 
většiny okolních staveb a bohatou vzrostlou zelení 
se totiž spolupodílí na neopakovatelné atmosfé-
ře přednádražní třídy, jež je spojnicí se středem 
města. Proto jsem také navrhl její fasádu důsledně 
opravit, mansardovou střechu vrátit do původního 
stavu a její zahradní fasádu povýšit na dominantu 
interiéru nové knihovny,“ uvedl architekt Vít Jan-
ků, který nevidí jako problém ani spojení „starého“ 
s moderním. „Spory tohoto typu provázejí archi-
tekturu po staletí. Jako příklad mohu uvést věž na 
gotickém chrámu sv. Víta v Praze, jež má zelenou 
renesanční helmici od Bonifáce Wohlmuta. Dove-
dete si dnes představit neznámější pražské panora-
ma bez ní? Když se rozhodovalo o dostavbě chrámu                 
v 19. století, padaly samozřejmě návrhy na její sne-
sení a nahrazení gotickou věží, protože ta renesanč-
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ní se k chrámu „nehodí“. Naštěstí někdy v té době 
zvítězila teze památkové péče, že při obnově, rozší-
ření či úpravě stavby má být pravdivě zachycen její 
vývoj. Z tohoto důvodu také šumperská přístavba 
respektuje původní budovu svým objemem, ovšem 
pojetím bez skrupulí ukazuje na dobu, kdy vznikla,“ 
vysvětlil autor studie.

Moderní materiály a postupy dnešní doby chce 
architekt využít zejména při stavbě nového pavilo-
nu. Zvolil proto princip dvojité fasády, jež bude plnit 
funkci „tepelného štítu“, který umožní nejen pasivní 
získání tepla, ale ochrání budovu i před ostrým jiho-
západním světlem. Rozptýlené denní světlo vhodné 
pro čtení přitom bude do knihovny pronikat zejmé-
na ze severní prosklené strany. Moderní pak bude 
i samotné vytápění. „Masivní železobetonové strop-
ní desky budou vybaveny systémem trubek, které je 
budou trvale udržovat v teplotě kolem dvaceti stup-
ňů. V zimě tedy budou prostory vytápět, v létě chla-
dit, a to velmi ekonomicky. V rozpáleném létě tento 
efekt pocítíme stejně jako při návštěvě kostela s vy-
chlazenými masivními zdmi. Mým cílem je, aby po 
dostavbě a rekonstrukci při více než dvojnásobném 
objemu knihovny vzrostla její energetická spotřeba 
jen minimálně,“ podotkl Janků. 

Interiér nové přístavby pojal tvůrce studie přísně 
utilitárně  s důrazem na střídmost a světlo. Při vstupu 
přes recepci, umístěnou v přízemí stávající budovy, 
se návštěvníkovi otevře čítárna a půjčovna s volným 
výběrem pro dospělé a se společenským prostorem, 
v němž bude moci obdivovat krásu zahradního 
průčelí historického objektu. Z přízemí pak mohou 
zájemci vystoupat po schodišti do druhého podlaží 

s terasou o ploše téměř sto čtyřicet metrů čtvereč-
ních, kterou bude možné využívat například k před-
náškám, výstavám či promítání „pod širým nebem“. 
Třetí podlaží pak „obsadí“ velký sklad knihovního 
fondu s technickou přípravou knih a provozní zá-
zemí. Ze suterénu nového pavilonu, v němž se bude 
opět nacházet půjčovna s volným výběrem, čítár-
na a studovna, budou moci návštěvníci zamířit do     
tzv. čtenářské zahrady.

Proměnou projde rovněž interiér stávající bu-
dovy, jejíž přízemí bude po rekonstrukci patřit vý-
hradně dětem. V suterénu vznikne víceúčelový sál 
pro pětašedesát osob, studovna, čajová kuchyňka 
a čítárna periodik s možností drobného občerstvení. 
Druhé podlaží je pak určeno pro kanceláře. Studie 
počítá samozřejmě se sociálním zázemím v každém 
patře a také s výtahem pro bezbariérový přístup 
osob a dopravu knih, chybět nebudou ani praco-
viště s počítači pro veřejnost s možností napojení 
na internet. „Navržená velikost knihovny bude i po 
rozšíření asi na sedmdesáti procentech užitkové plo-
chy, jakou by knihovna pro stanovený počet svazků 
měla mít podle jedné z nejrozšířenějších typolo-
gických směrnic. Proto je také vymyšlena tak, aby 
ji bylo možné v budoucnosti snadno rozšířit, bude 
- li to třeba,“ ujistil autor architektonické studie. 

Prostory v historické budově 
dnes knihovně nestačí

Plánovaná přístavba a rekonstrukce knihovny 
by měla vyřešit především dlouholeté problémy se 
stísněnými prostorami i vybavením. „Přestože je 
stávající budova velice krásná a má genius loci, nedá 
se nafouknout. Nedostatek prostoru je naší hlavní 
bolestí zejména v posledních letech, protože nemá-
me místo na ukládání knih. Regály jsou přeplněné, 
stejně jako sklady, nové tituly tak musíme pečlivě 
vybírat,“ konstatovala ředitelka šumperské Městské 
knihovny Zdeňka Daňková. 

V současnosti má podle ní knihovna, do níž do-
chází na čtyři tisíce čtenářů, asi pětasedmdesát tisíc 
svazků, z nichž se dvacet tisíc nachází v pobočce 
Sever na Temenické ulici. Ve srovnání s ostatními 
regionálními knihovnami a běžným standardem by 
jich však mělo být zhruba o třetinu více. „Více knih 
si nemůžeme dovolit. Prostory postrádáme po všech 
stránkách, na vyložení časopisů jsme museli dokon-

Zahradní průčelí stávající budovy jako hlavní ta-
hák interiéru nové čítárny.
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ce využít chodbu. Čtení si v knihovně nebo studium 
je prakticky nerealizovatelné, protože čítárna se vy-
užívá i jako internetové pracoviště. To zase omezují 
zastaralé zásuvkové obvody,“ posteskla si ředitelka, 
podle níž začínají být podmínky nedůstojné i pro 
samotné čtenáře. Malé rozestupy mezi regály totiž 
značně omezují pohyb i orientaci, police u země 
pak znesnadňují přístup zejména starším čtenářům. 
„Stísněný prostor spoustu lidí odrazuje. Zkušenosti 
od nás i ze zahraničí ukazují, že v nových prostor-
ných knihovnách může vzrůst počet návštěvní-
ků až dvojnásobně. V této souvislosti bychom se 
v budoucnu rádi zaměřili zejména na děti, které by 
zde mohly trávit spoustu volného času,“ prozradila 
Daňková.

Knihovna by podle názoru její ředitelky navíc 
neměla být pouze místem, z něhož si lidé knihy 
odnášejí, ale měla by současně plnit funkci vý-
znamného centra volného času. „Budete-li mít pří-
jemný prostor, přijdete si možná prolistovat nové 
číslo oblíbeného  časopisu, fotografi ckou publikaci 
po návratu z dovolené nebo začíst se do čehokoli, 
co je vám blízké. Volný čas tráví v knihovně ráda 

i spousta dětí. Zrovna v tomto ročním období jsou 
chvíle, kdy k pultu v dětské půjčovně téměř nepro-
jdete, protože děti soutěží o právo účasti na blížící 
se magické Noci s Andersenem,“ popsala ředitelka, 
podle níž je v knihovně nezbytná rovněž kulturní 
činnost a právě zdejší pořady mají neopakovatel-
nou atmosféru. „Pořádáme je však s vypětím všech 
sil, neboť nejprve musíme odsunout všechny re-
gály, na uvolněné místo nanosit židle a po skon-
čení pořadu zase vše uvést do původního stavu. 
Doufám, že na tyto manévry budeme brzy už jen 
s úsměvem vzpomínat,“ dodala Daňková, jež se 
již plánovaných změn nemůže dočkat. „Jsem pře-
svědčená, že je potřebují hlavně čtenáři. Zaslouží 
si důstojné prostředí,“ zdůraznila ředitelka, kterou 
vítězná studie oslovila především citlivým a vel-
mi praktickým propojením staré a nové budovy. 
„Z profesního pohledu mě samozřejmě zajímala 
návaznost jednotlivých provozů a snadná orienta-
ce čtenářů. Z tohoto hlediska je řešení velmi dob-
ré. Nové prostory nám navíc umožní poskytovat 
služby, o nichž si dnes můžeme nechat jen zdát,“ 
podotkla na závěr Daňková. Zuzana Kvapilová

Navrženou knihovnu bude možné v budoucnu rozšířit.
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Literární soutěž O Šumperského havrana, 
kterou již posedmé uspořádala DDM Vila Do-
ris ve spolupráci s místním Gymnáziem a na-
kladatelstvím Dokořán, má od konce ledna své 
vítěze. Porota přitom vybírala z několika desí-
tek prací jednačtyřiceti mladých básníků z celé 
republiky, své zastoupení zde tak kromě Šum-
perka a blízkého okolí měly například Český 
Krumlov, Havířov, Lelekovice, Ostrava, Praha 
či Svitavy. Nejmladší účastnicí byla osmiletá 
dívka, nejstarším pak pětatřicetiletý muž.

Práce pětadvaceti dívek a žen a šestnácti 
chlapců a mužů rozdělila porota do čtyř ka-
tegorií. Její vítězové si tak odnesli keramickou 
soušku havrana, soutěžící, kteří skončili na 
druhém a třetím místě, pak diplomy a knihy 
z nakladatelství Dokořán. V š i c h n i 
zúčastnění obdrželi 
almanach vybra-
ných básní. Bližší 
podrobnosti 
lze získat 
na webo-
vých stránkách 
Vily Doris www.
doris.cz. 

Úterý 26. února od 16 do 17.30 hodin 
Klub fi latelistů 

Čtvrtek 6. března ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

Úterý 11. března od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 13. března ve 14 hodin 
Setkání městského svazu DIA
Hraje skupina Tři „K“.  Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 20. března ve 14 hodin

Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 35 Kč

Úterý 25. března od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

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

Každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum
  
Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 
583 211 766.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

ŠUMPERSKÝ HAVRAN ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

I. kategorie do 12 let: 
1. Radek Horák, Zábřeh

2. Marie Černá, Praha - Chodov
3. Kamila Baslarová, Šumperk

II. kategorie 13 - 15 let:
1. Jan Sirkovský, Nový Malín
2. Martina Kučerová, Uničov

3. - 4. Anna Jordanová, Lelekovice
      Klára Vychopeňová, Šumperk

III. kategorie 16 - 19 let:
1. Hana Pospíšilová, Nový Malín
2. Kristýna Trojanová, Sobotín 

3. Martina Horníčková, Šumperk

IV. kategorie 20 - 35:
1. Pavel Černý, Mohelnice

2. Alena Kochwasserová, Šumperk
3. Tomáš Kellar, Šumperk  

V Ý S L E D K Y :
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A„DORISKA“ LÁKÁ NA VELIKONOCE V PODZÁMČÍ

Tvořivý velikonoční tábor pro děti, na němž 
budou vyrábět tradiční dekorace, zdobit vosko-
vané a vrtané kraslice, plést pomlázky a ošatky, 
péct jidáše a preclíky, vařit tradiční jídla, hrát si 
a povídat o všemožných obyčejích a rituálech, 
vynášet Smrtku a vydají se i za pokladem, jenž 
se otvírá pouze jednou v roce na Velký pátek, 
připravila na velikonoční prázdniny šumperská 
Vila Doris. Od čtvrtka 20. do neděle 23. břez-
na tak budou moci v „Domečku“ v zámeckém 
parku v Loučné nad Desnou prožít velikonoč-

ní svátky v podzámčí a vrátit se o století zpět. 
Tábor nazvaný Velikonoce v podzámčí je určen 
dětem od šesti do deseti let a přihlásit se na něj 
mohou nejpozději do středy 12. března, ne-
boť počet míst je omezen. Tábor stojí 1160 Kč, 
v ceně je přitom zahrnuto ubytování, včetně 
povlečení, plná penze, pitný režim, doprava 
a potřebný materiál. Bližší informace podá 
a přihlášky přijímá Zuzana Vavrušová, Komín 
- Komenského 9, tel. 583 285 624, 731 610 039, 
vavrusova@doris.cz. -red-

KLASIKA VIVA NABÍRÁ NA SÍLE: 
OD BŘEZNA NABÍDNE KONCERTY V ŠUMPERKU I JESENÍKU

Dramaturgie nadcházejícího ročníku cyklu, který 
je opět rozdělen do dvou pololetí, je velmi zajímavá. 
Jen v prvním pololetí se na koncertech Klasiky Viva 
představí hned několik mimořádných uměleckých 
osobností. 

Na prvním koncertě cyklu 18. března v Šumperku 
a 19. března v Jeseníku se představí fl étnistka Lenka 
Kozderková, mladý a talentovaný violoncellista Petr 
Nouzovský a slovenský klavírista, laureát Meziná-
rodní soutěže Pražské jaro Matej Arendárik. 

Druhý koncert 15. dubna v Šumperku                      
a 16. dubna v Jeseníku nabídne návštěvníkům 
varhany a žesťové nástroje. Varhanice Ingrid Sil-
ná, profesorka  brněnské JAMU, a žesťové trio Th e 
Flash Brass budou protagonisty koncertu, v jehož 
programu nebudou chybět skladby J.I. Biebra, P.J. 
Vejvanovského, J.S. Bacha, F. Mendelssohna-Bart-
holdyho a dalších.

V květnu, konkrétně 20. května v Šumperku  
a 21. května v Jeseníku, přivítá Klasika Viva na svém 
v pořadí již třetím koncertě zahraničního hosta, 
francouzského kytaristu Pierra Laniaua. V České 

republice bude vystupovat poprvé a pro svůj čes-
ký debut přiváží francouzsko-španělský program 
spojující dvě hudební epochy: zlaté období barokní 
kytary 17. a 18. století a francouzskou hudbu 20. sto-
letí, jež je ovšem inspirována španělskými vlivy. 

Čtvrtý koncert cyklu pak nabídne 10. června 
v Šumperku a 11. června v Jeseníku večer se smyč-
covým kvartetem Apollon. 

Pro zájemce z řad pravidelných návštěvníků kon-
certů je připraveno oblíbené předplatné. Abonentní 
karty jsou v prodeji v Šumperku v pokladně Domu 
kultury a v Regionálním a městském informačním 
centru, v Jeseníku v pokladně Divadla Petra Bezru-
če. Zakoupením Abonentní karty získává majitel 
automaticky slevu na vstupném a program na kon-
certy zdarma.

Cyklus koncertů Klasika Viva se koná pod 
záštitou starosty města Šumperka, pod záštitou       
2. místostarosty Jeseníku, za podpory Města 
Šumperka, Města Jeseníku a Olomouckého kra-
je. Spolupořádajícími subjekty jsou DK Šumperk 
a MKZ Jeseník. Roman Janků

Osvědčený formát cyklu koncertů Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D, přichá-
zí s revoluční novinkou. Poprvé ve své historii rozšiřuje svou působnost i do jiného města, než je 

Šumperk, a to do Jeseníku. Smyslem tohoto rozšíření je nabídnout v Jeseníku pravidelné koncerty klasické 
vážné hudby a propojení osy Šumperk - Jeseník je logickým vyústěním několikaleté práce pořádající agen-
tury. Neměnným cílem koncertů je představit nejširší veřejnosti v obou městech špičkové české i zahranič-
ní umělce, nabídnout zajímavou, nevšední až objevnou dramaturgii jednotlivých koncertů a příznivcům 
klasické hudby připravit mnoho neobyčejných zážitků.
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A NA BŘEZNOVÉM KONCERTĚ ZAZNÍ FLÉTNA, 
VIOLONCELLO A KLAVÍR

První koncert letošního cyklu Klasika Viva bude patřit šumperské rodačce a vynikající fl étnistce 
Lence Kozderkové - Šimkové. Na koncertě, který je na programu v úterý 18. března v 19 hodin 

v klášterním kostele, vystoupí spolu se svými dvěma hosty - mladým talentovaným violoncellistou Petrem 
Nouzovským a laureátem soutěže Pražské jaro, slovenským klavíristou Matejem Arendárikem. Během 
první poloviny koncertu zazní skladby J. Haydna, Oliviera Messiaeniho a B. Martinů, druhá půle pak 
bude patřit C. Debussymu a Sonátě Tribus pro fl étnu, violoncello a klavír Jana Nováka.

► Lenka Kozderková Šimková - fl étna:  
Lenka je absolventkou Státní konzervatoře v Os-

travě, Janáčkovy Akademie Múzických Umění 
v Brně a École Normale de Musique Alfred Cortot 
v Paříži. V letech 1990 - 93 se aktivně zúčastnila me-
zinárodních interpretačních kursů v Německu u Eu-
genie Zuckermann, v Itálii u Severina Gazzelloniho 
a ve Francii u Christiana Lardého. Stipendijní pobyt 
na Evropské Mozartově Akademii v Praze v roce 
1993 jí umožnil studium komorní hudby u Sando-
ra Vegha, Maurice Bourgua a Zuzany Růžičkové. 
V letech 1995 - 97 vedla kurzy fl étnové hry na Státní 
konzervatoři v Tunisu. Od roku 1995 působí v hu-
debně scénickém duu Goelan (fl étna, el. housle), 
jehož tvorba se pohybuje na hranici klasické hudby, 
jazzu a rocku. Duo Goelan reprezentovalo Českou 
republiku na Světové výstavě EXPO 2000 v Hanno-
veru. Lenka Kozderková - Šimková natočila několik 
CD pro různé nahrávací společnosti.
► Matej Arendárik - klavír:  

V letech 1997 - 2001 studoval Konzervatoř v Ži-
lině, v současné době je posluchačem Akademie 
Múzických Umění v Praze ve třídě Prof. Mariána 
Lapšanského. Matej získal již během studia na kon-
zervatoři několik ocenění na celoslovenských i na 
mezinárodních soutěžích, spolupracuje s orchestry, 
jako jsou Slovenská Filharmonie, Státní komorní 
orchestr v Žilině, Plzeňská fi lharmonie, Komorní 
orchestr Archi di Slovakia či Symfonický orchestr 

konzervatoře v Žilině. Vytvořil několik nahrávek 
pro Slovenský rozhlas. Pravidelně se účastní mezi-
národních interpretačních kurzů pod vedením zná-
mých osobností.
► Petr Nouzovský - cello: 

Vystudoval Gymnázium Jana Nerudy s hudeb-
ním zaměřením, od roku 2004 student Hudební 
fakulty AMU v Praze ve třídě Jiřího Hoška. V roce 
2001 obdržel pozvání na Piatigorského seminář 
v Los Angeles. Laureát soutěží Liezen v Rakousku, 
Concertino Praga, Soutěže Bohuslava Martinů, host 
řady hudebních festivalů. Kromě klasického vio-
loncellového repertoáru je častým interpretem děl 
soudobých skladatelů, v oblasti populární hudby 
pak účinkoval se zpěvačkami Martou Kubišovou 
a Dashou. Byl vybrán po tři roky na „Prémiovou 
listinu mladých“, několikrát byl stipendistou Nadace 
Bohuslava Martinů a Nadace Český Hudební Fond 
a opakovaně sponzorován nadací Musica iuvenis.
Se sólovými recitály často navštěvuje Japonsko, spo-
lupracoval se Stamicovým kvartetem a Václavem 
Hudečkem,  s cembalistkou Monikou Knoblocho-
vou nahrál komplet Bachových sonát pro violoncello 
a cembalo pro nahrávací společnost Cube Bohemia, 
pro kterou připravuje další produkce. Nahrává pro 
Český rozhlas. V květnu 2005 se stal vítězem soutě-
že „Přehrávka mladých talentů“ v Brně. Je laureátem 
soutěže „Th e International Holland Music Sessions“.
 redakce

Pokračování textu z vnitřní strany obálky
V těchto momentech je Marjánka nejpůsobivější: „Zjevení / Jan Kozina / u jeho nohou klečí / stařičký 

sedlák / klobouk v ruce / čelo u země / Oba jsou kamenní / Oba jsou věční / Klenčí / Baarovo Klenčí / Jan 
Cimbura / Šumava / Šumava“.

„Když zpívají Chodové / a dudy mečí / cosi ve mně si klekne / a brečí...“ vyznává se autor v sedmnác-
tém zpěvu a vyjmenovává, čím vším by chtěl být: „Šenkýřem / Hulánem / Rejtarem / Šafářem...“ Ivan 
Tuša je naštěstí básníkem. Jinak by asi nevznikla tak upřímná výpověď o jihočeském kraji, o Chodech 
a lidové písni vůbec - navíc od člověka žijícího na opačné straně republiky! Aleš Kauer
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AGALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Malíř Otakar Hudeček

Letošní březnový termín v Galerii zahajuje sou-
vislou řadu čtyř následných malířských výstav, kte-
rá končí teprve v červnu sbírkou obrazů z majetku 
manželů Třeštíkových. Otevírá ji hutný soubor 
snových vizí výrazného koloristy Otakara Hudeč-
ka (1954), podle vystaveného dominantního obra-
zu autorem pojmenovaný „Čarostřelcova  věž“.

Výsostný a barvou až uhranutý malíř je v ro-
dinné tradici malířem už třetí generace. V jeho 
obrazech zřetelně rozeznáme jasnou linii obzoru 
i zjevné prostory krajiny prorostlé živoucí tkání, 
a přesto nám její jednotliviny unikají. Ty, viděné 
očima snu a v barvách přetavené, rodí se za pra-
hem obvyklé věcnosti. Snad čerpají z plynoucího 
proudu bytí všech časových rozměrů a forem, 
z rozpomínek prvotní vesmírné prahmoty, celist-
vě v nás uchovaných kdesi v samých základech její 
genetické paměti.

Do tak rozpoutané řeči barevné hudby výmluv-
ných tvarů smíme vejít jen v mlčenlivém ponoru, 
oproštěni od marné snahy o jakékoli svazující po-
jmenování. Vstupujeme do zázračné země divů, 
po okraj naplněné oživlými útvary tajemných sa-

moznaků, do krajiny prostoupené jiskřivými stavy 
malířovy mysli. Jsme zváni k účasti na svátečním 
zastavení se v radosti planoucí krásy živelných ob-
razů. Jejich výstava, zahájená ve středu 5. března 
v 18 hodin vernisáží za přítomnosti autora, potrvá 
do neděle 30. března. Je mimořádná a nenechte si 
ji proto ujít! Miroslav Koval

Ostrov růžových vln, 2006, olej na plátně, 
70 x 90 cm

Redakce Kulturního života ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk vyhlašují výtvarnou soutěž

PROCHÁZKA MĚSTEM

Nakreslete místo v tvém okolí, které se zdá být jako stvořené pro pohádku. Na druhé straně nebo v příloze 
můžete místo i krátce popsat. Formát: výkres od velikosti pohlednice A6 maximálně do A3
Věkové kategorie:
* Mateřské školy 
* 6 - 10 let 
* 10 - 15 let 
* nad 15 let 
Kresby označte na rubu: jméno a příjmení, věk, adresa nebo škola
Kresby doručte do Městské knihovny Šumperk, 17. listopadu 6 do 15. dubna.
Autoři vítězných prací budou pozváni ke slavnostnímu vyhodnocení, které se uskuteční počátkem května 
v knihovně a budou odměněni. Vítězné práce budou vystaveny v prostorách městských knihoven Nysa 
(Polsko) a Šumperk. V roce 2009 budou vybrané práce publikovány na titulních  stránkách měsíčníku 
Kulturní život Šumperka. Podmínkou pro publikaci je orientace kresby na výšku. Výkresy ve formátu 
pohlednice (A6) budou postoupeny do výtvarné soutěže při festivalu Jičín město pohádky.
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Sadové ulici se seriál Šumperské proměny ve své 
již požehnané historii (od roku 1984) věnoval ku-
podivu pouze jednou, a to v dubnovém čísle roku 
1999. Prapůvodně se jednalo o slepou uličku, která 
byla ukončena hradbou a omezována hřbitovem, 
který se rozkládal do 80. let 18. století kolem koste-
la sv. Jana Křtitele a byl obehnán zdí. Teprve někdy 
v průběhu 18. století zde byla hradba prolomena 
pro malou branku a ulici se začalo říkat Pförtelgas-
se (U branky), což byl název, který najdeme také na 
mapě stabilního katastru z roku 1834. Od 2. čer-
vence 1869, kdy šumperské ulice dostaly ofi ciální 
název, se jmenovala Kirchengasse (Kostelní ulice) 
a v roce 1945 byla přejmenována na ulici Sadovou, 
což, jak soudil historik František Spurný, souviselo 
patrně s tím, že vedla dolů směrem do Smetano-
vých sadů.

Faktem je, že se v dávné minulosti jednalo o zce-

la okrajové místo Šumperka, v němž se usazovala 
městská chudina a drobní řemeslníci. V každém 
případě je však nutno odmítnout závěr Stavebně-
historického průzkumu podniku SURPMO Olo-
mouc z roku 1977, v němž se předpokládá, že dům 
čp. 182 (Sadová č. 13) vznikl až kolem roku 1800. 
Je potřeba zdůraznit, že od samotného vzniku měs-
ta, asi v polovině 13. století, se lidé, kteří chtěli žít 
v Šumperku, tlačili do samotného města, jež bylo 
vymezeno opevněním, a k tomu účelu využili ke 
stavbě příbytků jakékoliv volné místo. Vedle ochra-
ny uvnitř hradeb byla hlavním motivem skutečnost, 
že měšťané byli, na rozdíl od předměšťanů, uchrá-
nění poddanských povinností. Je velmi pravdě-
podobné, že dolní část dnešní Sadové ulice patřila 
k šumperskému hradu a později zámku. Poté, kdy 
ho však v roce 1569 měšťané od Žerotínů odkoupili, 
se prostor pro stavbu domů uvolnil. 

Dnešní podobu dal domu čp. 182 v Sadové ulici v 80. letech 19. století Viktor Hannig, úředník hedváb-
nické fi rmy Trebisch, jenž v roce 1888 nechal provést nadstavbu půdního patra a nového krovu. Současný 
majitel obnovil fasádu a podkroví zpřístupnil střešními vikýři.  Foto J. Pavlíček
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ÍPrvním majitelem domu, kterého mohu nyní 
doložit, byl v roce 1669 soukeník Gregor Schnap, 
jemuž, stejně jako drtivé většině Šumperanů, vzal 
střechu nad hlavou toho roku květnový požár měs-
ta. Další zatímní informace je až z roku 1752, kdy 
od Franze Bartla získal dům Fabian Neumann. Ná-
slednými majiteli byli mimo jiné Franz Reinisch (od 
roku 1766), Terezie Bürkeová (1801) a její potomci, 
přičemž Peter Bürke je v letech 1824 - 1840 uváděn 

jako punčochář. Pozdější majitel Johann Langer, 
který byl správcem bělidla, nechal dům v roce 1869 
radikálně přestavět. V 80. letech 19. století získal 
dům Viktor Hannig, úředník hedvábnické fi rmy 
Trebisch (pozdější Hedvy v dnešní Lautnerově uli-
ci), jenž v roce 1888 nechal provést nadstavbu půd-
ního patra a nového krovu. Od té doby se hmota 
domu nezměnila. Současný majitel obnovil fasádu 
a podkroví zpřístupnil střešními vikýři.  -ách-    

1. března 1883 (před 125 lety) se narodila 
v Šumperku Gusti Jakischová, roz. Wankeová, 
majitelka šumperské umělecké agentury. Převza-
la ji v roce 1919 po smrti svého bratra Eduarda 
Wankeho a pak ji úspěšně vedla ještě více než 
čtvrt století (zemřela 1. prosince 1976 v němec-
kém Feuchtwangenu).

4. března 1878 (před 130 lety) se narodil v Šum-
perku Dr.Otto Gödl, dětský lékař a vlastivědný 
spisovatel, předseda šumperského muzejního 
spolku (zemřel 14. srpna 1924 v Šumperku).

4. března  1933 (před 75 lety) se narodil v Brně 
Jaroslav Horan, režisér a divadelní ředitel, v le-
tech 1961-1963 působil jako umělecký šéf Seve-
romoravského divadla  v Šumperku a jako host 
se sem vracel i později (zemřel 9. března 1983).

4. března 1978 (před 30 lety) zemřel v Šumperku 
Adolf Hajtmar, tiskař a v roce 1930 zakladatel 
české tiskárny Grafi a v Šumperku (narodil se       
7. července 1901 v Rovensku).

13. března 1858 (před 150 lety) se narodil v Šum-
perku Karl Seidl, vídeňský architekt, v rodném 

Šumperku byl autorem návrhu paláce A.v. Ei-
sensteina, tkalcovské školy, městského hřbitova, 
městských lázní a jiných. (zemřel 10. dubna 1936 
ve Vídni). 

16. března 1948 (před 60 lety) zemřela v New 
Yorku Emmy Freundlichová, průkopnice socia-
listického ženského hnutí, v letech 1900 - 1911 
působila v Šumperku, po roce 1919 ve Vídni 
členka rakouského parlamentu, po roce 1938 
v emigraci prezidentka mezinárodní družstevní 
organizace (narodila se 25. června 1878 v Ústí 
nad Labem).

28. března 1898 (před 110 lety) se narodil 
v Preussisch-Heinersdorfu Dr. Alois Blaschke, 
šumperský advokát a politik, v letech 1933 - 1938 
za německou nacionální stranu (DNP) starosta 
Šumperka (zemřel 11. srpna 1979 v německém 
Büdingenu). 

30. března 1848 (před 160 lety) se narodil v Je-
víčku Dr. Viktor Woelhelm, šumperský právník, 
poslanec zemského sněmu, v letech 1907 - 1918 
starosta a od roku 1917 čestný občan Šumperka 
(zemřel 7. března 1924 v Šumperku).  -zf-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

Křesťanské společenství žen AGLOW srdečně zve na besedu

„Důsledky evolučních omylů a podaná ruka“
v pátek 7. března v 17.30 hodin v G-klubu Domu kultury Šumperk

Setkání s Pavlem Kábrtem, Božím služebníkem, který slouží 
v oblasti porozumění biblické zvěsti o stvoření světa, poslání člověka a evoluční teorii.
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Čtvrtek 28. února v 19.30 hodin ve velkém sále DK
The Rangers: Ladies party
Jedinečná erotická show pro dámy pod taktovkou zkušené striptýzové formace The Rangers. 
Dámy se mohou těšit na moderovanou dvouhodinovou show plnou hudby, zábavy a sexy muž-
ských těl. Během večera na divačky čeká „americký strip“, „klasický strip“, přehlídka spodního 
prádla a na závěr dostanou dámy možnost privátního striptýzu „table dance“. Erotickou party 
doporučujeme pouze dámám!  Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Čtvrtek 28. února v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Big Band Žerotín ZUŠ Olomouc
Laureát XVI. ročníku Národní rozhlasové soutěže mladých souborů a orchestrů Concerto Bo-
hemia 2007 - 1. místo v kategorii dechové orchestry ZUŠ pro 6 - 12 hráčů vystoupí v Šumperku 
pod vedením dirigenta Martina Zajíčka. Vstupné 40 Kč, Motýli a žáci ZUŠ 20 Kč

Pátek 7. března ve 20 hodin ve velkém sále DK
Aneta Langerová: Tour 08
Vůbec první koncert Zlaté slavice 2006 a české Superstar Anety Langerové v šumperském re-
gionu. Během dvouhodinového koncertu s živou kapelou, světelnou show, špičkovým zvukem 
a výpravnou scénou zazní písně z alb Spousta andělů a Dotyk včetně hitů Voda živá, Delfín, 
Mořská víla či Křídla motýlí.  Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den koncertu 250 Kč 

Sobota 8. března od 9 hodin ve velkém sále DK
O Pohár města Šumperka
XI. ročník soutěže ve standardních a latinskoamerických tancích, na kterou jsou pozvány taneč-
ní páry z celé ČR, mimo jiné v kategoriích třída D, třída C a třída B. Finále třídy B v latinskoa-
merických tancích proběhne ve 20 hodin v úvodu Květinového plesu!   Vstupné 60 Kč
           
Sobota 8. března od 20 hodin ve velkém sále DK
Květinový ples 2008
Program: Finále třídy B v latinskoamerických tancích O pohár města Šumperka, Monika Žídko-
vá a Jan Halíř (Star Dance), Klub tanečního sportu Šumperk, výstava květinových vazeb. K tanci 
a poslechu hraje Postylion, uvádí Hanka Písková.  
 Vstupné v předprodeji 150 Kč (slosovatelné vstupenky o ceny)

Úterý 11. března od 18 hodin ve velkém sále DK
Pavel Novák
Nádherná, Pihovatá holka, Malinká, Vyznání - to jsou jen některé hity, které zazní během kon-
certu bronzového slavíka z roku 1967 Pavla Nováka. Populární zpěvák publikum pobaví nejen 
zpěvem, ale také typickým humorem, který dává jeho pořadům  jedinečnou atmosféru. 
 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den koncertu 120 Kč

Pátek 14. března od 18 hodin ve velkém sále DK
ECHO BLUES ALIVE: KHALIF WAILIN´ WALTER (USA), J.J.BAND (PL), TEENAGE BEAT 
(PL), BUDWEISER (SK), PEPA STREICHL (ČR), MOTHERS FOLLOW CHAIRS (ČR)
Už popáté se muzikanti a bluesový fanoušci ohlédnou za uplynulým ročníkem Mezinárodního 
hudebního festivalu Blues Alive. Hlavním magnetem přehlídky Echo Blues Alive 2008 bude 
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doprovodí nejlepší polská bluesová kapela J.J. Band! Více na www.bluesalive.cz.  
 Vstupné 150 Kč
           
Sobota 15. března od 19 hodin ve velkém sále DK
Večer gladiátorů
Sportovní zábavná show je tradiční, velmi úspěšná, kulturně společenská akce. K vidění bude 
celkem deset zápasů v thajském boxu a boxu. Představí se bojovníci z celé ČR, v čele s domácími 
borci Jakubem Steidlem, Janem Prosserem a Tomášem Steidlem. Zlatým hřebem večera bude 
zápas o titul mistra České republiky.  Vstupné 100 Kč, VIP stůl 500 Kč  za osobu

Pátek 21. března od 18 hodin ve velkém sále DK
EUROFEST 2008: CLOU, NAHORU PO SCHODIŠTI DOLŮ BAND: 25 let, ELEKTRICK 
MÄNN, FLYJAM (HU), NELL (PL), PERSONAL SIGNET (SK) a další
Po úspěšném loňském ročníku zahájí hudební jaro v Šumperku festival Eurofest. Tentokrát se 
vedle českých „hvězd“ představí mladé nadějné formace ze zemí „Visegradské 4“. Vedle kvalitní 
muziky čeká na návštěvníky bohatý doprovodný program (filmy, výstava evropských fotografů, 
vegetariánská kuchyně...).  Vstupné v předprodeji 99 Kč, v den koncertu 149 Kč

Neděle 23. března od 15 hodin ve velkém sále DK
Eva a Vašek
Tříhodinová taneční zábava s oblíbenou dvojicí, která zahraje pomalé i rychlejší šlágry. Eva 
a Vašek zahrají u nás letos poprvé a naposledy!  Vstupenky s místenkou 100 Kč

Čtvrtek 27. března od 19.30 hodin v G-klubu
Václav Koubek
Recitál svérázného písničkáře a jeho věrné tahací harmoniky. 
 Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den koncertu 100 Kč
                       
POHÁDKY NA NEDĚLI 

Neděle 2. března od 15 hodin ve velkém sále DK
Opice v Africe
Divadlo Genus Brno. Dvě opice ze ZOO se dostanou do Afriky, kde poznávají spoustu nových 
kamarádů. To s sebou přináší veselé situace. Součástí muzikálu jsou písničky, které si mohou 
zazpívat společně se zvířátky i děti. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

Neděle 16. března od 15 hodin ve velkém sále DK
Kamarádi na hradě
Soubor Kamarádi Brno. Návštěva hradu Kamárádštejna přinese řadu překvapení v podobě bez-
hlavého rytíře nebo Bílé paní. Děti zajímavou formou poznají něco z historie, ale také si připo-
menou, jak se chovat nejen v pohádce. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč
 
Neděle 30. března od 15 hodin ve velkém sále DK
O Sněhurce
Malé divadélko Praha. Klasická pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících pro nejmenší diváky. 
Hrubínův text doplňují písničky a živý doprovod houslí, kytary, flétny a rytmických nástrojů. 
Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč
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D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

VÝSTAVY 

Galerie Jiřího Jílka
Do 2. března 
Jana KUČOVÁ, Kateřina JANČÁŘOVÁ / PLASTY A PLÁSTVE
Výstava barevných šperkových objektů absolventek Pedagogické fakulty obor Kov a šperk. Výstavu 
i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.    Vstup volný

Od 5. do 30. března 
Otakar Hudeček: ČAROSTŘELCOVA VĚŽ (malba)
Výstava maleb rozeného koloristy, samouka s pevným zázemím rodiny malířů tří generací. Vernisáž 
k výstavě proběhne 5. března 2008 od 18 hodin, za osobní účasti autora. 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.

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

MAGNETEM ECHO BLUES ALIVE JE KHALIF WAILIN´WALTER

Nejmladší z pomyslné rodiny šumperských bluesových festivalů, Echo Blues Alive, oslaví letos 
první půlkulatiny. Popřát mu přijede v pátek 14. března řada vynikajících interpretů v čele 

s americkým kytaristou a zpěvákem Khalifem Wailin´ Walterem, jedním z nejslibnějších představi-
telů nejmladší bluesové generace.

Pomyslnou bluesovou školu vychodil Kha-
lif Wailin´ Walter u svého strýčka, kterým 
není nikdo menší než fenomenální bluesový 
kytarista Carl Weathersby, a posléze jako do-
provodný hráč v kapele další slavné bluesové 
osobnosti Lonnieho Brookse. Na vlastní nohy 
se jako kapelník postavil po nástupu nového 
století, kdy začal pracovat na vlastním výrazu, 
který je ovlivněn bluesovými klasiky Alber-

tem Kingem, Freddiem Kingem a Albertem 
Collinsem, Walterův styl zpěvu má ovšem 
blíže k neworleanskému rhythm´n´blues, 
čímž vzniká originální třaskavá směs, schopná 
oslovit různé typy posluchačů. Khalif Wailin´ 
Walter koncertoval na řadě významných blue-
sových festivalů včetně toho nejprestižnějšího, 
chicagského.

Vloni si Walter v Polsku poprvé zahrál 

8. dubna IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
10. dubna  OLDŘICH JANOTA
11. dubna KOŠT VÍN Z MIKULOVA
17. dubna JAZZ ŠUMPERK:  
 MONKEY BUSINESS

18. dubna  JAZZ ŠUMPERK: 
 HLAVNÍ PROGRAM
24. dubna  CHANTAL POULLAIN
27. dubna ANDER Z KOŠIC
28. dubna MIROSLAV DONUTIL
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Os tamní bluesovou kapelou č. 1 J.J. Bandem. 

Skupinu dobře znají z loňského ročníku i ná-
vštěvníci Blues Alive, kde byla jednou z neja-
plaudovanějších položek programu. Američan 
s Poláky se nyní rozhodli na spolupráci navá-
zat mimo jiné právě na Echu Blues Alive.

J.J. Band nebude jediný zástupce polské 
scény na letošním ročníku festivalu. Pro vel-
ký úspěch na posledních dvou ročnících Blu-
es Alive vystoupí opět skupina Teenage Beat, 
jež postoupila z Blues Aperitivu v roce 2006 
a svým přesvědčivým výkonem v žánru west 
coast blues zcela převálcovala konkurenci.

Na šumperských bluesových festivalech jsou 
pravidelnými hosty slovenští muzikanti. Ani 
Echo nebude výjimkou: po nějaké době se vrá-
tí do Šumperka populární Bluesweiser, který 
hrál poprvé na Blues Alive už v roce 1998 na 
třetím ročníku a od té doby se několikrát vrá-
til.

Po dlouhých deseti letech se ale na bluesový 
festival do Šumperka vrací ostravský blues-fol-
kový písničkář Pepa Streichl. Nedávno vydal 
se svým triem a řadou hostí zajímavé album 
Za dveřmi a jeho vystoupení tedy bude prav-
děpodobně sestávat především z nového re-
pertoáru.

A v nové podobě se představí i přerovská sku-
pina Mothers Follow Chairs, která okouzlila 
porotu Blues Aperitivu v roce 2000 a téhož i ná-

Na letošní Echo Blues Alive zavítá i americký kyta-
rista a zpěvák Khalif Wailin´ Walter.  Foto: archiv

sledujícího roku i návštěvníky Blues Alive. Vrací 
se po několikaleté mateřské pauze zpěvačky Petry 
Polákové-Uvírové, v nové sestavě a s blues-soulo-
vě orientovaným repertoárem. Ondřej Polák

ART KINO

Úterý 4. března v 19 hodin v D 123
Nový svět
Režie: Terrence Malick, USA 2005, dobrodružné drama, 135 minut 
Píše se rok 1607. Amerika je téměř stejná jako před pěti tisíci lety - obrovská země jevící se jako nekonečná 
prastará divočina obývaná domorodými kmeny, které žijí v ideální harmonii s přírodou. To se však navždy 
změní. Tři malé lodě se 103 muži na palubě se plaví dlouhých 3000 mil přes rozsáhlý oceán z rodné Anglie 
do Nového světa. 
Na palubě je i John Smith (Colin Farrell) odsouzený za neposlušnost ke smrti oběšením. Kapitán Chritopher 
Newport (Christopher Plummer) ho však osvobozuje, neboť si je dobře vědom, že přežití v neznámé zemi 
bude vyžadovat každého schopného muže - včetně Smithe, veterána mnohých evropských válek. Malá fl oti-
la dosahuje břehu. V budoucnu bude tato země známá jako Virginie, teď je tady ale říše, které vládne mocný 
náčelník Powhatan (August Shellenberg). Smith hledá u domorodců pomoc a náhodou potká Pocahontas 
(Q’Orianka Kilcher), jednu z dcer Powhatana. Brzy vznikne pouto mezi Smithem a Pocahontas. Pouto tak 
silné, že dá vzniknout jedné z nejstarších amerických legend.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
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Aguirre, hněv boží
Režie: Werner Herzog, Německo, Peru, Mexiko 1972, dobrodružný, drama, 100 minut 
K natočení snímku Aguirre, hněv boží inspirovala Wernera Herzoga skutečná historická událost - vý-
prava Lopeho de Aguirreho (1510 - 1561), přezdívaného El Loco (Šílenec), do nitra deštných pralesů 
jižní Ameriky za bájným městem zlata El Doradem. Více než na historická fakta se však Werner Herzog 
soustředí na vylíčení posedlosti hlavního hrdiny hraničící se šílenstvím, která jej i jeho muže přivádí do 
záhuby. Podmanivý fi lm staví na hereckém výkonu a zjevu Klause Kinského, který mu společně s mini-
malistickou hudbou Floriana Frickeho a pozvolným tempem vyprávění dodává sugestivní atmosféru. 
Velký vliv na výsledném dojmu má i autentické prostředí peruánských exteriérů, ve kterých se fi lm za 
velmi obtížných podmínek natáčel.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Čtvrtek 13. března v 19 hodin v D 123
Inland Empire
Režie: David Lynch, USA, Francie, Polsko 2006, mysteriózní, 181 minuta, české titulky 
Příběh o záhadě… Záhadě uvnitř vnitřních světů… Rozvíjející se kolem ženy… Ženy zamilované a v nesná-
zích. Herečka Nikki Grace se připravuje na největší roli svého života, ale když se zamiluje do svého kolegy, 
zjistí, že se její život začíná podobat fi ktivnímu fi lmu, který právě točí. Navíc odhaluje, že tento současný fi lm 
je remakem polského snímku 47, který nebyl nikdy dokončen kvůli nevyslovené tragédii. A to je jen začá-
tek. Brzy se na fi lmovém plátně rozpoutá zdánlivě nekonečný útok nepopsatelně bizarních situací: sitcom 
představující lidi v králičích kostýmech, paralelní příběh zasazený do zimního Polska, dům plný tančících 
prostitutek, šroubováky v břiše… a mnohem, mnohem víc…  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Úterý 18. března v 19 hodin v D 123
Andaluský pes (předfi lm) 
Režie: Luis Buñuel, Francie 1929, 16 minut
Surrealismus 20. let dominoval zejména ve výtvarném umění a v literatuře, teprve tímto kratičkým sním-
kem, na první pohled pouhou provokativní hříčkou, vstoupil i do hájemství fi lmu. Příznačná je zvláštní, 
jakoby halucinační atmosféra, která vytěsňuje potřeby vázat vyprávění do úměrných příčinnostních vazeb.
Nad groteskní stylizací však vítězí bizarnost někdy až hrůzná - počínaje úvodním záběrem s rozřezávaným 
okem a konče pověstnou scénou, kdy mladík chtěje se dostat ke své milence táhne dva klavíry, na nichž spo-
čívají mrtvá dobytčata, potřísněná krví a výkaly. Andaluský pes vznikl na motivy snů Buñuela a Salvadora 
Dalího.
Nenápadný půvab buržoazie
Režie: Luis Buñuel, Francie 1972, fantazy, 102 minuty
Jeden z posledních Buñuelových snímků Nenápadný půvab buržoazie vypráví o skupince přátel z vyšší spo-
lečnosti, která se neustále snaží sejít se ke společnému obědu, večeři nebo zajít na čaj. Jejich pokusy však 
vždycky skončí neúspěchem, zapříčiněným většinou velmi zvláštními až absurdními okolnostmi. Jedná se 
o narážku na věčné „scházení se“ lidí, aniž by se skutečně potkali v hlubším slova smyslu. „Mánie vytrvale 
se scházet, přemísťovat se a putovat je tedy pouze povrchní nervozitou, zakrývající v elegantních poutnících 
úzkostnou vnitřní nejistotu.“ (Jiří Cieslar) Ve fi lmu se prolíná skutečnost se snem a dokonce se snem ve snu. 
 Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
Čtvrtek 20. března v 19 hodin v D 123
Distrikt
Režie: Áron Gauder, Maďarsko 2004, animovaný, 90 minut
Divoký celovečerní animovaný fi lm, který rozhodně není pro děti, přináší politicky nekorektní, drs-
nou vizi současné východní Evropy předvedenou na mikrokosmu zchátralého budapešťského 8. di-
striktu se špatnou pověstí. Obyvatelé 8. okrsku představují nový multikulturní tavicí tyglík. Maďaři, 
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policisty, prostitutkami a zvířaty. V okrsku je možné všechno, a také se to stane. Diváci mají možnost 
nakouknout do dobrodružného života pouličního gangu a rodin jeho členů, který je plný humoru, 
každodenního zločinu, cti, lásky a sexu, kamarádství a potyček.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Úterý 25. března v  19 hodin v D 123
Svatá hora
Režie: Alejandro Jodorowsky, Mexiko 1973, drama, sci-fi ,  114 minut 
Přijďte přijít o zbytky svého duševního zdraví! Třetí celovečerní fi lm kultovního mexického režisé-
ra Alejandra Jodorowského ze surrealistické tvůrčí skupiny Panique Arrabal - Jodorowsky - Topor. 
Kristu podobný poutník putuje bizarními a groteskními sceneriemi plnými náboženských obrazů. 
Mýtický průvodce, kterého potká, ho zavede mezi sedm mocných a silných postav, které představují 
planety slunečního systému. Těchto sedm, hlavní hrdina, průvodce a jeho asistent se společně vydají 
hledat Svatou horu, aby odtamtud vyhnali bohy, kteří tam žijí, a aby se stali nesmrtelnými. Scénář 
fi lmu je založen na „Výstupu na horu Carmel“ svatého Jana z Kříže a „Hoře Analog“ René Daumala. 
Před natáčením fi lmu Alejandro Jodorowsky strávil týden beze spánku pod vedením zenového mi-
stra a během natáčení žil měsíc společně s celým natáčecím týmem. Film částečně fi nancovali John 
Lennon a Yoko Ono.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Legitimace člena FK stojí 35 Kč a lze ji zakoupit v předprodeji nebo před každým představením. 
Promítá se v sále D 123 s omezeným počtem míst. Možnost občerstvení před představením. 

Program tohoto kina najdete na www.dksumperk.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Čtvrtek 6. března ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 14. března ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit se 
svými přáteli a poslechnout si známé písničky, které 
zahraje skupina Staří kamarádi.   Vstupné 30 Kč

Úterý 23. března v 15 hodin
Problémy s vysokým tlakem
Přednáška ve spolupráci s SZŠ Šumperk o problé-
mech s vysokým tlakem - hypertenzí a jaké kom-
plikace přináší ve stáří. Přednášet bude studentka 
Barbora Vybíralová.

Pátek 28. března ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu 
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si a po-
slechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč
                                 
Po domluvě 
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci naše-
ho asistenta. V případě zájmu je nutné se objednat na 
tel. čísle 583 212 272. 
 Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod. 

Bližší informace: Kavárnička pro seniory - nejen pro 
ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní doba denně od 
13 do 19 hodin,  telefonní číslo je 583 550 234. Ak-
tuální program na stránkách Informačního střediska 
pro seniory www.pontis.cz/iss. 

V měsících únoru a březnu probíhá výstava obrazů Jana Jančíka.
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Datum     Titul      Skupina    Čas      Cena 

Čt 28.2.  Ostře sledované vlaky   S, VK, X 17.00   130 Kč
So 1.3.   Ach, ta něha našich dam
          Zima pod stolem - premiéra, dvě francouzské komedie    P, VK       19.30      220 Kč
St 5.3.   Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem   G, VK, X     17.00      130 Kč
So 8.3.   Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem   F, VK, X     19.30 130 Kč
Út 11.3.  KOBA - monodrama, vinárna Suterén   VK   19.30       50 Kč
St 12.3.  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem   A, VK, X     19.30      130 Kč
So 15.3.  Hotel Modrá hvězda    VK, X       19.30      130 Kč
Út 25.3.  KOBA - monodrama, vinárna Suterén   VK    19.30       50 Kč
Čt 27.3.  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem   S2, VK, X    17.00       130 Kč
So 29.3.  Krásný, krásný život Světová premiéra, příběh z naší doby  VK         19.30       220 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 27, p. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.  

Šumperská inscenace Ostře sledované vlaky u diváků boduje. V notoricky známem „hrabalovském“ příběhu se 
představují (zleva) Jaroslava Vysloužilová jako paní Svatá, Lucie Réblová jako Zdenička, přednosta Jiří Konečný 
a Petr Komínek v roli výpravčího Hubičky.  Foto: Jiří Kalabis

Divadlo zve na výstavu
Jarmila Křížková - Scéna a kostýmy

Výstava bude zahájena v sobotu 1. března.
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ABŘEZNOVÁ PREMIÉRA PŘEDSTAVÍ FRANCOUZSKOU KOMEDII

V Paříži uděluje organizace SACD (obdoba naší divadelní agentury Dilia) každoročně v něko-
lika kategoriích cenu nazvanou podle klasika francouzské dramatické literatury, herce, reži-

séra a divadelního principála Jeana-Baptista Poquelina, „Moliere“. Vítězný text je vybírán ze šesti 
až osmi nominovaných her. Protože cítím jistý dluh našich divadelních scén, v současnosti často 
podléhajících stejně jako celá naše společnost všemu anglofonnímu, vůči francouzské dramatické 
literatuře, snažím se tyto vítězné nebo na cenu Moliera nominované texty překládat a inscenovat. 
Dva z nich si do svého letošního dramaturgického plánu vybralo i šumperské divadlo. 

Jde o hru Jeana-Clauda Danauda „Ach, ta něha 
našich dam“ (L´ouvrage de dames) a ve Francii 
velmi úspěšný text renomovaného dramatika 
Rolanda Topora „Zima pod stolem“ (L´Hiver 
sous la table). Svojí komickou absurditou jsou 
oba texty divácky velice atraktivní a přitom, 
podle mého názoru, metaforicky velmi přesně 
postihují absurdnost, aktuální realitu a problémy 
naší současné společnosti. Myslím, že oba jsou 
i ideálními zástupci dramatiky, která by měla di-
váky nejen pobavit, ale těm, kteří o to stojí, také 
nabídnout k zamyšlení řadu aktuálních témat. 
Doba opět pokročila a já jsem přesvědčen, že je 
třeba, při zachování jeho divácké přitažlivosti 
a srozumitelnosti, obohatit a zkvalitnit repertoár 

i mimopražských divadel, jež přece také mají své 
náročnější publikum, které by jistě širší pohled 
na úspěšnou současnou světovou dramatiku za-
jímal. Myslím, že oba připravované francouzské 
texty velmi zajímavě doplňuje i „Koba“ Edvar-
da Radziňského, kterého si pro klubové večery 
šumperského divadla vybral Vladimír T. Got-
twald. Jde o u nás zatím neuváděné monodra-
ma, o pohled na absurditu osobnosti J.V. Stalina 
očima jeho kamaráda z mládí, svědka vzestupu 
jeho kariéry, rozporuplnosti jeho osobnosti i je-
ho pádu. Všem třem textům je společné slovo 
ABSURDITA a není to právě ono, které možná 
nejlépe vystihuje veškeré naše snažení a realitu 
naší existence na této planetě?  Jaromír Janeček

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6, www.knihovnaspk.cz
zve všechny zájemce na prezentaci a besedu na téma

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŠUMPERK
ve středu 5. března v 18.30 hodin

Své představy bude prezentovat autor vítězné 
architektonické studie 

na rekonstrukci a dostavbu knihovny architekt 
Vít Janků, dotazy bude možné klást 

i zástupcům vedení města Šumperka 
a Zdeňce Daňkové, ředitelce knihovny.  

Divadlo Šumperk získalo ocenění na XII. ročníku přehlídky profesionálních divadel „České 
divadlo“ za třetí, divácky nejúspěšnější inscenaci přehlídky Jitřní paní, kterou režíroval Jan 
Novák. Festivalová porota rovněž ocenila herečku Bohdanu Pavlíkovou za třetí nejlepší žen-
skou roli. Tou byla Poutnice v již zmíněném představení. -vz-
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Výstavní síň
► Osudové osmičky 20. století
Autor výstavy Zdeněk Doubravský ve spolupráci 
s  Milenou Filipovou a Alenou Turkovou mapu-
jí „magické osmičky“ v letopočtech zlomových 
událostí českých dějin ve 20. století. Výstava po-
trvá do 18. května.

Hollarova galerie
► Pocta všem, kteří vzdorovali
Při návštěvě této putovní výstavy zapůjčené od 
Konfederace politických vězňů se dozvíte zají-
mavá a zároveň šokující fakta o lidech a celých 
organizacích v protikomunistickém odboji. Ku-
rátorem výstavy je Zdeněk Doubravský. Verni-
sáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 13. března          
v 17 hodin. Výstava potrvá do 18. května.

Rytířský sál a předsálí
► Předtuchy II.
Výstava prací studentů VOŠ a SPŠ Šumperk zde 
bude k vidění od čtvrtka 20. března do 20. dub-
na. Kurátorkou výstavy je Jan Rychlíková.

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Stálá expozice bude v měsíci únoru a březnu 
uzavřena z důvodu rekonstrukce a moderniza-
ce! 

Galerie Šumperska
► Známí i neznámí
Výstava českých a německých umělců ze Šum-
perska a Zábřežska, tvořících v letech 1850 
- 1950, představuje mimo jiné obrazy a kresby 
šumperských rodáků Kurta Halleggera a Kar-
la Brachtela mladšího, plastiky Gustava Jekela, 
díla známých českých umělců Stanislava Lolka, 
Adolfa Kašpara, Františka Hoplíčka, Richar-
da Wiesnera, Zdeňka Sklenáře a dalších. Za 
laskavé zapůjčení exponátů děkujeme Muzeu 
umění v Olomouci, Obecnímu úřadu v Bludově 

a Obchodní akademii v Šumperku. Autorkami 
výstavy jsou Milena Filipová a Alena Turková. 
Výstava potrvá do 29. června.

 Galerie mladých
► Afrika známá neznámá, aneb lesk a bída 
čokoládových lidí
O kráse, radostech a bolestech obyvatel Kin-
shasy, hlavního města Demokratického Konga 
v srdci Afriky, se obrazem, zvukem i slovem 
o svůj pohled a zážitky podělí šumperský rodák, 
kněz a misionář P. Kamil Novák. Vernisáž této 
zajímavé výstavy se uskuteční v pátek 22. února 
v 17 hodin. Výstava potrvá do 31. března

Koncerty v klášterním kostele: 
28. února v 19 hodin - Preludium, 29. února - 
koncert Šumperského dětského sboru, 18. břez-
na v 19 hodin - koncert Klasika Viva, 27. března 
v 18 hodin - Šumperský dětský sbor - koncerty 
dětských sborů z Liberce a Švýcarska

Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno 
celoročně: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so        
9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod. Klášterní kostel je 
v únoru až dubnu 2008 otevřen jen při kulturních 
akcích a zvláštních společenských událostech, ote-
vírací doba Galerie: út - pá: 9 - 12 hodin, 12.30 
- 17 hodin,  so: 9 - 13 hodin. V neděli a v pondělí 
je Galerie uzavřena. 

Zábřeh
► Zbraně a lovecké trofeje
Návštěvníci si na výstavě Antonína Vašíčka, 
Petra Kovaříka a Hany Soukalové mohou pro-
hlédnout řadu historických palných i chladných 
zbraní a loveckých doplňků. Vystaveny jsou 
i dobové rytiny, na kterých jsou znázorněny 
různé způsoby lovu. Nechybí ani exponáty lov-
né zvěře ze sbírek šumperského a zábřežského 
muzea a soukromého sběratele. Vedle ukázek 
tradičních loveckých trofejí zde jsou k vidění 
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již patří mezi druhy vzácné či ohrožené. Výstava 
potrvá do 5. dubna.
► Stálé expozice: Z historie města a okolí 
Seznamte se s historií města Zábřeha i jeho okolí 
od pravěku až po nedávnou minulost! Prohléd-
něte si středověké nálezy z hradu Hoštejna, vý-
tisk Bible kralické, plány Zábřehu starší více než 
200 let, vývoj výstavby silniční a železniční sítě, 
výrobky místních fi rem z přelomu 19. a 20. sto-
letí a spoustu předmětů, dokumentů a fotografi í. 
Miniexpozice Jan Eskymo Welzl (1868 - 1948) 
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 - so 9 - 12 
hod., 13 - 16 hod.

Mohelnice
► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové 
soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní 
výstavou roku 2005! 
► Řekni mi zrcadlo…. aneb hygiena  a krášle-
ní v minulosti
Interaktivní výstavu ze sbírek VM v Šumperku 
a zámku ve Velkých Losinách, kde si návštěvníci 
mohou vyzkoušet dobové oblečení a doplňky, 
připravila Alena Turková. Výstava je prodlou-
žena až do 1. března.
► Adolf  Kašpar - Balada z rokoka
Ke 130. výročí umělcova narození uspořáda-
lo muzeum výstavu, která poprvé v Šumperku 
vystaví soubor ilustrací k Jiráskově Baladě z ro-
koka. Autorka koncepce výstavy Alena Turková  
doplnila vystavený soubor dalšími kresbami ze 
sbírek Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. 

Výstava potrvá do 17. května.

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-
sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sum-
perk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út - so    
9 - 12 hod., 13 - 16 hod.

Loštice
► Stálá expozice  - ADOLF  KAŠPAR 
Stálá expozice věnovaná tvorbě A. Kašpara je do 
konce března uzavřená.
► Výstava velkoformátových fotografi í členů 
Fotoklubu Litovel
Od 28. února do 31. března budou prostory 
Památníku patřit výstavě velkých černobílých 
i barevných fotografi í připravené Fotoklubem 
Litovel. Návštěvníci si budou moci prohlédnout 
snímky od 20 autorů, které členové Fotoklubu 
připravili už vloni k 60. výročí založení klubu, 
kdy uskutečnili velký a úspěšný projekt s názvem 
Litovelsko a jeho lidé, ve kterém dokumentova-
li život města i jeho okolí. K této výstavě byla 
vydána vůbec 1. klubová publikace -  katalog 
projektu. Členové klubu nejsou jen z Litovle, ale 
mnozí dojíždějí z blízkého i vzdálenějšího okolí 
z Olomoucka či Mohelnicka. Pestrá výstava se 
tak bude moci pochlubit směsicí témat i dru-
hů fotografi í. Vernisáž výstavy bude ve čtvrtek      
28. února v 17 hodin. 
Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út - so 9 - 12 hod., 
13 - 16 hod.

Zámek Úsov
Lovecko-lesnické muzeum, Galerie Lubomíra 
Bartoše a Expozice Úsov - kolébka lesnického 
školství jsou uzavřeny do 31. března 2008.

MUZEJNÍ EXPOZICE PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ

Stálá expozice Příroda a dějiny severozápad-
ní Moravy ve Vlastivědném muzeu v Šumperku 
je dočasně uzavřena. Prochází totiž částečnou 
rekonstrukcí, jejíž součástí bude i montáž mo-
derního automatického průvodcovského systé-
mu GuidePort, který netradiční formou prove-

de ve čtyřech jazykových mutacích návštěvníka 
všemi sály expozice. Tento systém je doposud 
v České republice instalován pouze v rodném 
domě Sigmunda Freuda v Příboře. Práce od-
startovaly již v druhé polovině ledna. Opět by 
se expozice měla otevřít letos v dubnu. -red-
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A OSUDOVÉ OSMIČKY 20. STOLETÍ V NAŠICH DĚJINÁCH

Vzpomínám si, že pro nás kluky byly druhá světová válka, okupace, strach ze zatčení a nejistota 
vzdálené stejně jako válka třicetiletá. Avšak naši rodiče a prarodiče měli vesnici obsazenou 

gestapem, výslechy na šumperské robotárně, křik vyslýchaných v olomoucké věznici po uplynulých 
pouhých patnácti letech ještě „pod kůží“ a byli tím poznamenáni. Rozumím současným školákům, 
události dvacátého století jsou pro ně jen vzdálená, málo skutečná historie patřící na stránky učeb-
nic dějepisu. Jinak se k těmto mnohdy dramatickým okamžikům minulého století vracejí ve vzpo-
mínkách starší lidé.

Dvacáté století. Období dvou světových válek, 
nestability a nejistoty. Přineslo dva totalitní reži-
my, nacistický a komunistický, a s nimi dva pokusy 
o ovládnutí světa. Studenou válku s hrozbou ato-
mového střetnutí velmocí. Ale i mikroprocesory, 
počítače, automaty, rozvoj techniky, který změnil 
život a životní styl. Pro český a slovenský národ 
znamenalo dvacáté století nalézání vlastní identity 
a začleňování se do společnosti evropských národů. 
Vždyť na jeho počátku většina Čechů považovala 
za svůj neměnný domov rakousko-uherskou mo-

narchii. Po vzniku Československa převládla iluze 
o bezpečnostních zárukách existence nového stá-
tu, která vzala za své v Mnichově roku 1938. Ra-
dost z nabyté svobody v letech 1945 až 1947 byla 
dočasná a Československo se stalo součástí sovět-
ského impéria a setrvalo v něm až do roku 1989. 
Cesta československé společnosti k demokracii, 
která se zdála po roce 1918 tak samozřejmá, skon-
čila krátce po Mnichovu a poválečná demokracie 
sešněrovaná Národní frontou byla jen iluzí, jak 
dokázal únor 1948.

Na sklonku prvního desetiletí nového století 
je možné rekapitulovat události toho předcháze-
jícího a zamýšlet se nad jejich peripetiemi. Při-
nejmenším je nutné historii připomínat, vždyť 
ovlivnila, mnohdy zásadně, osudy milionů lidí 
v malé zemi uprostřed Evropy. Vlastivědné mu-
zeum v Šumperku tak činí výstavou „Osudové 
osmičky 20. století“.

Nezapomínejme! Potupu národa, který v roce 
1938 zklamal sám sebe a vydal bez boje svoji zem 
nepříteli, očišťovali v zahraničí vojáci i politici 
a doma tisíce vlastenců. V prvních týdnech sovět-
ské okupace dokázali naši občané zhatit politické 
plány sovětských vůdců a získali sympatie lidí na 
celém světě. V současném morálním marasmu je 
třeba vedle smutných stránek naší historie před-
kládat právě ony světlé okamžiky prokazující sílu 
a platnost našeho národa ve společnosti vyspělých 
evropských států.

Přestože letopočty 1918, 1938, 1948 a 1968 se 
zdají být takto seřazeny jen osamocenými čísli-
cemi, symbolizují klíčové události českosloven-
ských dějin vzájemně provázané a podmiňující se. 
Vždyť bez roku 1918 by nebylo roku 1938. Čes-
koslovenský stát vstupoval mezi evropské země 
zatížen nedostatečně řešenou otázkou početných 
národnostních menšin v českých zemích i na Slo-

V srpnu roku 1968 vjely do šumperských ulic sovětské 
tanky a zůstaly zde více než dvacet let.  Foto: archiv
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Avensku, ale také iluzorním vztahem Čechů a Slo-
váků. Síly, které požadovaly revizi nového stavu 
už v roce 1918, v průběhu třicátých let nebezpeč-
ně zmohutněly, až ohrozily a defi nitivně pohřbily 
výsledky roku 1918.

A také rok 1948 má své kořeny již v září roku 
1938. Mnichov byl krachem československé zahra-
niční politiky, která si uvědomila smutnou skuteč-
nost, že západní velmoci o Československo nestojí. 
Orientace na Sovětský svaz, představující rizika, 
která se nakonec ukázala osudovými, se v době 
války zdála jedinou zárukou, byť ne ideální, čes-
koslovenské samostatnosti. Šlo opět o iluzi, ale kde 
měli českoslovenští politikové v čele s Benešem 
hledat záruky bezpečnosti nového státu? Výsledky 
druhé světové války, Československo v sovětské 
sféře vlivu, jen potvrzovaly, že jiné cesty není. Ka-
pitulace před Stalinem v otázce Marshallova 
plánu, poslední příležitostí umožnit vliv 
západních velmocí na československou 
politiku, jen potvrzovala slabost neko-
munistických stran ve státě. Mnichov 
byl také předstupněm války, která ve 
svých výsledcích posílila vliv So-
větského svazu v Evropě a ko-
munistů v Československu.

O spojitosti února 1948 
s Pražským 
jarem teprve 
nelze po-
chybovat. 
Rozsáhlé 
znárod-
n ě n í , 
m i l i -
t ar i -
zace 

průmyslu, centrální plánování, násilná kolektivi-
zace, cenzura, věznění i popravy odpůrců režimu 
vedly po roce 1948 k ochromení národního hos-
podářství, pasivitě občanů a umělé pseudokultuře. 
Vázlo zásobování a služby, ekonomika nefungovala 
podle představ komunistických vůdců. Bylo třeba 
společnost a hospodářství reformovat. Pominu 
otázku, zda systém reformovat šlo, ta tehdy nebyla 
na pořadu dne. Naděje komunistů byla tehdy vidě-
na v reformě, jak ji nastínil Akční program z počát-
ku dubna 1968, naprosto nepřijatelný pro většinu 
ostatních států Varšavské smlouvy. I Pražské jaro 
bylo iluzí celé společnosti, která masově, a to byla 
naprostá výjimka mezi socialistickými zeměmi, 
podporovala politiku komunistické strany.

Dějiny neznají „kdyby“. Přesto se vtírá otázka, 
zda by samo vedení komunistické strany ve snaze 
zachovat svoji politickou moc nebylo nuceno poz-
ději reformy redukovat. Obsazení Československa 
armádami Varšavské smlouvy žádnou českoslo-
venskou cestu vývoje nepřipustilo a komunistické 
politiky zbavilo odpovědnosti za další vývoj. Do 

dějin vstoupili jako symboly naděje, nepozname-
naní příštími střety s opozicí.

Osudové osmičky, výstava uspořádaná 
Vlastivědným muzeem v Šumperku, je 
v jeho Výstavní síni k vidění do 18. května.

 Zdeněk Doubravský, 
 autor výstavy 

 a historik 
 VM 
 v Šum-
 perku

Osudové osmičky jsou ve výstavní síni muzea k vidění do 18. května.  Foto: J. Mašek
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Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Již šesté setkání dětí, rodičů nebo prarodičů 
s dětskou literaturou v rámci Klubu podvečerní-
ho čtení nazvané tentokrát „Jak se budí jaro…“ 
pořádá ve čtvrtek 6. března šumperská Měst-
ská knihovna. Literárně - hudební pořad o tom, 

co je jaro a co k jaru patří, začíná v 17 hodin 
v prostorách knihovny Sever na Temenické ulici 
5. Hostem bude Pavla Gábová. Součástí večera 
bude křest - pojmenování Klubu.  Více informa-
cí na www.knihovnaspk.cz/sever. -red-

DĚTI STRÁVÍ NOC S ANDERSENEM

Noc s Andersenem budou moci z pátku 28. na 
sobotu 29. března prožít děti, jež zamíří do šumper-
ské městské knihovny. Ta se tak připojí již posedmé 
k úspěšné celostátní akci. V Šumperku se bude no-
covat na třech místech: v městské knihovně na ulici 
17. listopadu 6, v Městském domě dětí a mládeže 
U radnice a v družině na Základní škole na Hanác-

ké 3. V knihovně přitom budou nocovat děti, které 
zvítězí v právě probíhající soutěži Čertí škola.

Tématem letošního ročníku jsou Pohádky Karla 
Čapka. Loni se Noci s Andersenem účastnilo té-
měř dvacet tisíc dětí na 591 spacích místech nejen 
v České republice, ale i v Polsku, Slovensku a Slo-
vinsku.  -zk-

NA VÝSTAVĚ SE PŘEDSTAVUJÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
POSKYTOVANÉ DĚTEM V ŠUMPERKU A OKOLÍ 

Městská knihovna Šumperk ve spolupráci se 
Střední zdravotnickou školou Šumperk si dala 
za úkol zmapovat zařízení, která poskytují růz-
né sociální služby dětem v Šumperku a okolí. 
Výsledkem této spolupráce je výstava před-
stavující řadu organizací s tímto zaměřením. 
Vernisáž přitom proběhne ve čtvrtek 28. února 
v 15.30 hodin a výstava potrvá do 30. dubna.

Na výstavě se prezentují: Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí, klub Čtyř-
lístek * Dětské centrum Pavučinka, p.o. * Dět-

ské centrum - ústav sociální péče pro mládež 
Vikýřovice * Dětský domov Štíty * Dětský klíč 
Šumperk, o.p.s. * Charita Šumperk* Ječmínek 
o. p. s.  - jesle Míša * Kontaktní centrum pro 
děti ranného a předškolního věku - Dětský 
klíč Šumperk * PONTIS, o.p.s. * Poradenské 
centrum sociálních služeb Olomouckého kraje 
p.o., Poradna pro rodinu, Šumperk * Porad-
na pro ženy a dívky * Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola Šumperk * Výchovný 
ústav, dětský domov se školou, základní škola 
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KNIHOVNICE BUDOU ČÍST NEVIDOMÝM

Na čtvrtek 27. března na půl desátou dopolední 
připravila Městská knihovna v Šumperku setkání 
nevidomých a slabozrakých ve své půjčovně na uli-
ci 17. listopadu.  

Z knihy Jiřího Suchého Život není jenom le-

grace budou číst členům Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých pracovnice Městské 
knihovny. Současně je naplánována i informa-
tivní beseda o nové službě - půjčování zvuko-
vých knih na MP 3. Zdeňka Daňková

ŠKOLA NARUBY - SPOLEČNÉ ČTENÍ RODIČŮ A DĚTÍ

Do kampaně Celé Česko čte dětem, kte-
rou pořádá Klub dětských knihoven SKIP 
Moravskoslezského a Olomouckého 
kraje, se mohou společným čtením za-
pojit také šumperské děti a jejich rodi-
če. V městské knihovně si děti mohou 
vyzvednout deníčky a do nich si budou 
každý den zapisovat, co jim rodiče četli 

a jak dlouho. Děti hlasité čtení oznámkují 
a podepíší, mohou také namalovat obrá-

zek nebo napsat pochvalu či poznámku. 
Na konci roku knihovna nejlepší „čtecí 
rodiny“ odmění.  Největší odměnou ale 
budou pro účastníky společné chvíle 

nad knihou a pocit pospolitosti uvnitř 
rodiny. -zd-

DO SVÝCH KNIH SE ZAČTE JAROSLAV MOSTECKÝ
Do svých knih se ve středu 12. března začte 

v šumperské městské knihovně Jaroslav Mos-
tecký, jeden z předních českých autorů sci-fi 
a fantasy. Tento zábřežský rodák, jenž v sou-
časné době žije v Šumperku, pravidelně pub-
likuje v časopise Pevnost a jako jeden z mála 
žánrových autorů je členem Obce spisovate-
lů. Zároveň je držitelem řady ocenění: Cena 

Karla Čapka, cena Akademie science fiction, 
fantasy a hororu a ceny ASFFH pro nejlepší 
domácí román. Mezi jeho nejznámější práce 
patří: Vlčí věk - trilogie z období pozdních 
výbojů vikingů, Pištec - román o kolonistech 
na planetě džunglí, Ďáblovy dcery, Útesy kři-
ku a další. Autorské čtení začíná v knihovně 
v 18.30 hodin. -red-

a střední škola, Šumperk - Vyhlídka * Sjedno-
cená organizace nevidomých a slabozrakých 
v ČR , oblastní pobočka Šumperk * Ústav so-
ciální péče pro mládež Olšany * Základní ško-

la a střední škola Pomněnka, o.p.s. * Základní 
škola pro žáky se specifi ckými poruchami učení 
a mateřská škola logopedická SCHOLA VIVA, 
o.p.s.  -zd-

VILA DORIS

Každé pondělí od 15 do 16.30 hodin  v AD na 
„Komíně“
Keramika pro veřejnost - volná tvorba
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Každé pondělí vždy od 15 do 18 hodin v MC na 
„Komíně“ 
Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053 psencikova@doris.cz.   
 Vstupné 30 Kč

Každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin v tančír-
ně na „Komíně“
Hathajóga
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053.  Vstupné 50 Kč



26

V
IL

A
 D

O
R

IS Každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin v MC na 
„Komíně“ 
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.   
 Vstupné 50 Kč 

Každou středu vždy od 15 do 16 hodin v IT na 
„Komíně“
Anglická herna pro děti - čtení
Možnost číst si a poslouchat CD v anglič-
tině. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 
583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Vstupné 40 Kč

Každou středu od 16 do 18 hodin v MC na „Ko-
míně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053 psencikova@doris.cz.   
 Vstupné 30 Kč

Každý čtvrtek vždy od 15 do 18 hodin v MC na 
„Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053 psencikova@doris.cz.        
 Vstupné 30 Kč

Každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin v MC 
na „Komíně“
Hraníčko
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053.  Vstupné 40 Kč

Každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v MC na „Ko-
míně“
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053.

Sobota 1. března od 15 do 18 hodin v tělocvičně 
na „Komíně“
Ponožkový bál
Odpolední křepčení, plné her a soutěží pro 
děti v ponožkách či podkolenkách, vyhlášení 
MISS PONOŽKA 2008. Informace Renata Če-
chová, tel.č. 583 214 213, 731 610 033, cecho-

va@doris.cz.  
 Rodinné vstupné 50 Kč, jednotlivec 20 Kč

Neděle 2. března v 8 hodin odjezd od Vily Do-
ris
Odyssea - lyžování běh
Start v 10 hodin na Skřítku. Informace Petr 
Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, ko-
nupcik@doris.cz. 

Neděle 9. března od 9.30 do 11.30 hodin v MC 
na „Komíně“ 
Dovádivé dopoledne pro děti a rodiče na 
Komíně (od 1,5 roku)
K dispozici bude velká trampolína, dvě naklo-
něné lavičky, dva látkové tunely, žíněnky, špl-
hací (a houpací) lana, šplhací tyč, barevný pa-
dák, celé Mateřské centrum, včetně možnosti 
uvařit si kávu nebo čaj. Děti, tatínci, dejte 
maminkám možnost uvařit jedinečný nedělní 
oběd,  přezůvky s sebou. Informace Vratislav 
Šula, tel.č. 583 214 214, 731 186 059, sula@do-
ris.cz.  Vstupné 50 Kč 

Pondělí 10. března od 15 do 18 hodin v AD na 
„Komíně“
Vlajka pro Tibet
Tvoření mandal a keramických misek na čaj. 
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.   
 Vstupné 20 Kč

Pátek 14. března od 16 do 18 hodin v MC na 
„Komíně“
Březnový škapulíř
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  
 Vstupné 50 Kč

Pátek 14. března od 10 do 11 hodin v AD na 
„Komíně“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 
583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.
cz.  Vstupné 30 Kč

Pátek 14. března v 18 hodin v IT na „Komíně“
Biograf Komín - „Soldát“
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né, čeho se dostává, je brutální šikana, 77 
min., film je zapůjčen z filmového archívu Je-
den svět. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 
583 283 481, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Klubový příspěvek 20 Kč

Sobota 15. března od 9 do 16 hodin v ateliéru 
na „Komíně“
Seminář „Pletení na rámu - krosienky“
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  
 Vstupné 300 Kč

Čtvrtek 20. března až neděle 23. března
Velikonoce v podzámčí
„Domeček“ v zámeckém parku Loučná nad 
Desnou, tvořivý velikonoční tábor pro děti 
od 6 do 10 let, cena: 1160 Kč (v ceně je zahr-
nuto ubytování, včetně povlečení, plná penze, 
pitný režim, doprava, materiál), informace 
a přihlášky nejpozději do 12.3. 2008 (počet 
míst je omezen) - Zuzana Vavrušová, tel.č. 
583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.
cz.  Vstupné 1160 Kč

Úterý 25. března v 16 hodin v IT na „Komíně“
Odpolední počítačový kurz pro maminky na 
mateřské dovolené
Vždy úterý a čtvrtek. 8 lekcí po 2 hod., pro-
gram: první krok s počítačem, Microsoft 
Windows Vista, Microsoft Word 2007, Inter-
net a elektronická pošta. Informace Bronislav 
Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, va-
vrusa@doris.cz.  Bez poplatku

Středa 26. března v 16 hodin v IT na „Komíně“
Odpolední počítačový kurz pro seniory
Vždy středa a pátek. 8 lekcí po 2 hod., pro-
gram: první krok s počítačem, Microsoft 
Windows Vista, Microsoft Word 2007, Inter-
net a elektronická pošta. Informace Bronislav 
Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, va-
vrusa@doris.cz.  Vstupné 1000 Kč, maminky 
 na MD bez poplatku   

Středa 26. března v 9 hodin v IT na „Komíně“
Dopolední počítačový kurz pro maminky na 

mateřské dovolené
Vždy středa a pátek. 8 lekcí po 2 hod., pro-
gram: první krok s počítačem, Microsoft 
Windows Vista, Microsoft Word 2007, Inter-
net a elektronická pošta. Informace Bronislav 
Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, va-
vrusa@doris.cz.  Bez poplatku

Čtvrtek 27. března v 18.30 hodin v sále Vily 
Doris
V rámci cyklu Via Lucis „Setkání s tajem-
stvím“
Hostem je Pavel Toufar, spisovatel a novinář. 
Vstupenky je možno objednat u Petra Konup-
číka, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konup-
cik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Pátek 28. března od 14 do 17 hodin v ateliéru 
na „Komíně“
Výtvarný pátek - Malování na sklo
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  
 Vstupné 30 Kč
               
Sobota 29. března v 8.30 hodin v tělocvičně na 
„Komíně“
„Komínský aerobik“
Soutěž v komerčním aerobiku pro děti od         
3 do 15 let. Informace a přihlášky Dana Matu-
rová, damatur@seznam.cz.

Neděle 30. března v 9 hodin na výpadovce na 
Bludov
Odyssea - Běh na Bludoveček
Start v 10 hodin. Informace Petr Konupčík, 
tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@
doris.cz.

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 
a PC 17. listopadu 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 + Mateřské centrum 
Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 

583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, 
http://www.doris.cz
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE

Sobota 1. března od 9 do 14 hodin v keramické 
dílně 
Keramika pro každého   Vstupné 30 Kč

Pondělí 3. března od 14 do 16 hodin v počítačové 
učebně 
Volný internet pro děti                    Vstup volný

Pondělí 3. března od 19 do 20 hodin v posilovně 
Posilovna pro dospělačky
S sebou ručník a pití.  Vstup volný         

Úterý 4. března v 16.10 hodin v budově 1. ZŠ 
Šumperk
Aerobik pro začínající
Sraz před školou.   Vstup volný

Úterý 4. března od 16.30 do 18 hodin v SOUŽ 
(zámeček)         
Aerobik pro veřejnost
S sebou karimatku, pití, ručník a dobrou nála-
du!  Vstup volný
 
Úterý 4. března v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ 
Hodinovka florbalu pro muže Vstup volný

Středa 5. března od 15 do 16 hodin v sále 
Aerobik pro začínající   Vstup volný

Středa 5. března od 15 do 16 hodin v posilovně  
Posilovna pro dívky   Vstup volný

Středa 5. března od 15.30 hodin v klubovně 
Hádanky, křížovky a hlavolamy
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Středa 5. března od 17.30 do 20 hodin v ateli-
éru 
Základy uměleckých řemesel
Reverzní batika - batika pomocí vosku, vosko-
vek a hlíny...
S sebou tričko, bav. tašku nebo kus látky.  
 Vstupné 50 Kč

Středa 5. března od 19 do 20 hodin v posilovně  

Cvičení s posilováním dívky i ženy
S sebou ručník, pití a karimatku.     Vstup volný 
   
Čtvrtek 6. března od 14.30 do 15.30 hodin v sále 
DDM 
Aerobikové hraní
Pro děti od 5 do 7 let  Vstup volný

Čtvrtek 6. března od 15 do 16 hodin v posilovně 
Posilovna pro dívky  Vstup volný

Čtvrtek 6. března v 16.10 hodin v budově 1. ZŠ 
Šumperk
Aerobik pro začínající
Sraz před školou.   Vstup volný

Sobota 8. března od 10 do 17 hodin v ateliéru 
Velikonoční tvoření na baráku
Pro děti, maminky a tatínky tvoření a hraní. 
S sebou 4 - 5 vyfouknutých vajíček, přezův-
ky, cena zahrnuje oběd, který si sami uvaříme 
a materiál na tvoření. Přihlášky do 7. března do 
12 hodin. Informace Romana Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332.  Vstupné 60 Kč

Pondělí 10. března od 15.30 hodin v klubovně 
Stolní hry a internet
Pro děti.  Vstup volný

Pondělí 10. března od 19 do 20 hodin v posilov-
ně 
Posilovna pro dospělačky
S sebou ručník a pití.   Vstup volný         

Úterý 11. března od 15 hodin v dílně 
Praktické rady modelářům
Rady a nápady pro zájemce.  Vstup volný   
      
Středa 12. března od 16 do 18 hodin v herně 
TTC
Stolní tenis pro děti od 8 let  Vstup volný         
 
Středa 12. března od 18 hodin v oddělení pří-
rodních věd 
Kytky, které neuvidíte
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Pro školy dle domluvy.  

Středa 12. března od 19 do 20 hodin v posilovně 
Cvičení s posilováním ženy i dívky
S sebou ručník, pití a karimatku.     
 Vstup volný

Středa 12. března od 17.30 do 20 hodin v ate-
liéru 
Základy uměleckých řemesel
Tisk a lept na textil, decoupage na textil, s se-
bou tričko, bav. tašku nebo kus látky.  
 Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 13. března od 14.30 do 15.30 hodin v sále 
Aerobikové hraní
Pro děti od 5 do 7 let.  Vstup volný

Středa 19. března od 15.30 hodin v klubovně 
Pálí ti to?
Pásmo hádanek a křížovek pro děti od 8 let. 
 Vstup volný

Středa 19. března od 17.30 do 20 hodin v ate-
liéru 
Základy uměleckých řemesel
Malování na textil. S  sebou tričko, bav. tašku 
nebo kus látky.   Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 20. března od 15 hodin v dílně 
Železniční modelářství
Informace a rady pro kluky a tatínky.      
 Vstup volný

Pátek 21. března od 10 do 12 hodin v klubovně 
DDM
Hraní stolních her a luštění křížovek a hlavo-
lamů o velikonočních prázdninách    
 Vstup volný

Středa 26. března v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže    Vstup volný
  
Středa 26. března  od 18 hodin v oddělení pří-
rodních věd 
Kytky, které neuvidíte
Beseda s ukázkami kytek - druhy nenápadné. 

Pro školy dle domluvy.   Vstup volný

Středa 26. března od 17.30 hodin do 20 hodin 
v ateliéru 
Základy uměleckých řemesel
Hedvábí - různé techniky. S sebou hedvábný 
šátek nebo kravatu.   Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 27. března od 10.30 do 11.30 hodin 
v klubovně 
Klubíčko pro nejmenší
Hraní pro předškoláky.   Vstup volný

Pátek 28. března v 18 hodin v ateliéru 
Uzlík - Noc s Andersenem
Začne v pátek v 18 hodin - konec v sobotu 
29. března v 11 hodin. Již pátá Noc s Ander-
senem v DDM U radnice. Noc pořádá Klub 
dětských knihoven SKIP na podporu dětského 
čtenářství v mnoha městech ČR i v zahraničí. 
Noční program se čtením pohádek, soutěže-
mi, hrami. S sebou přezůvky, pyžamo, spacák, 
karimatku, polštářek, hygienické potřeby, pá-
teční večeři, jednoduše vše, co je potřeba na 
jednu noc mimo domov. Cena zahrnuje ma-
teriál na tvoření, sobotní snídani, občerstvení. 
Přihlášky do 28. března do 12 hodin. Infor-
mace Romana Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332.  Vstupné 60 Kč

Sobota 29. března v 19 hodin v KD Bratrušov
10 let klubu Tornádo
Taneční večer s programem na oslavu de-
sátého výročí založení klubu. Průřez tvorby 
Tornáda (ukázky tanců, videoprojekce fo-
tek a videí, kronika). 2. část - volná zábava, 
k tanci a  poslechu hraje skupina POHODA. 
K dopravě je možno použít autobus, který po-
jede z nádraží v 17.30 hod. a bude stavět na 
zastávkách u Mototechny, na nám. Republiky 
a u Kauflandu. Zpět pojede ve 24 hodin a v 1 
hodinu po půlnoci. Cena autobusu 10 Kč.  
 Vstupné dobrovolné

Bližší informace: MDDM u radnice, nám. 
Míru 20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: 
mddm.sumperk@seznam.cz, http://www.mddm.
adam.cz
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LET´S DANCE 2
Čtvrtek 28., pátek 29. února, sobota 1. a neděle 2. března jen v 18 hodin, pondělí 3., úterý 4. a středa 5. března 
jen ve 20 hodin
USA, 2008, 110 minut, mládeži přístupný, titulky
Je jedno, odkud jsi, hlavní je, co chceš. Hudební taneční romantický fi lm, který se stejně jako Let´s Dance 
odehrává v Marylandské škole umění. Jeho hlavní hrdinkou je tentokrát vzpurná Andie, která nadevše milu-
je Street Dance.    Vstupné 70 Kč

MONSTRUM
Čtvrtek 28., pátek 29. února, sobota 1. a neděle 2. března jen ve 20 hodin
USA, 2008, 84 minuty, od 15 let, titulky
Tahle noc změní život všem a některým ho ukončí… Katastrofi cký thriller, odehrávající se v současném New 
Yorku, v němž začne řádit záhadné monstrum.   Vstupné 75 Kč

SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Pondělí 3., úterý 4. a středa 5. března jen v 18 hodin
ČR, 2007, 100 minut, od 12 let
Komedie režiséra Dušana Kleina o svatbě, která málem skončila jako bitva u Waterloo. V hlavních rolích 
Bolek Polívka, Zlata Adamovská a mnoho dalších populárních českých herců.  Vstupné 75 Kč

KINO OKO

Ve své nové Nejkrásnější pohádce se Zdeněk Troška nechal inspirovat dvěma Drdovými pohádkami - O princez-
ně, která hádala, až prohádala a O Matějovi a Majdalence.  Foto: archiv
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Čtvrtek 6. a pátek 7. března jen v 16.30 hodin, sobota 8. a neděle 9. března jen v 15.30 hodin, pondělí 10. 
a úterý 11. března jen v 17.30 hodin, středa 12. března jen v 16.00 hodin, čtvrtek 13., pátek 14., sobota 15., 
neděle 16., pondělí 17., úterý 18. a středa 19. března jen v 16.30 hodin
ČR, 2008, 98 minut, pohádka pro celou rodinu
Líbezná pohádka, kterou natočil král českých pohádek Zdeněk Troška, spojuje motivy dvou pohádkových 
příběhů Jana Drdy - O princezně, která hádala, až prohádala a O Matějovi a Majdalence. V hlavní roli Jan 
Dolanský, dále hrají Ladislav Potměšil, Taťána Medvecká, Veronika Kubařová, Miroslav Táborský a další. 
 Vstupné 75 Kč
V sobotu 8. a v neděli 9. března v 15.30 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou 
rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení děkujeme fi rmě 
SHM, s.r.o., Šumperk.

O RODIČÍCH A DĚTECH   Premiéra 
Čtvrtek 6. a pátek 7. března v 18.15 a ve 20.15 hodin, sobota 8. a neděle 9. března v 17.30 a ve 20.00 ho-
din,pondělí 10. a úterý 11. března jen v 19.30 hodin, středa 12. března jen v 17.45 hodin
ČR, 2008, 110 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý
Milovat je lidské - chybovat je dědičné. Komedie o otcích, synech a ženách jejich života. Režie Vladimír Mi-
chálek. V hlavních rolích Josef Somr, David Novotný, Luboš Kostelný, Zuzana Stivínová, Jiří Lábus a Miriam 
Kraft ová.  Vstupné 80 Kč

TOUHA, OPATRNOST       Artvečer
Středa 12. března jen v 19.45 hodin
USA, Čína, Tchajvan, 2007, 157 minut, mládeži do 15 let nepřístupný, titulky
Eroticky laděný špionážní thriller zasazený do válečné Číny roku 1942. Režie Ang Lee (Zkrocená hora). 
Snímek získal na Filmovém festivalu v Benátkách 2007 cenu za nejlepší režii a za nejlepší kameru. 
 Vstupné 65 Kč

10 000 LET PŘ.N.L.    Premiéra 
Čtvrtek 13., pátek 14., sobota 15., neděle 16., pondělí 17. a úterý 18. března v 18.15 a ve 20.15 hodin, středa 
19. března jen v 18.15 hodin
USA, 2008, 109 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Legenda. Bitva. První hrdina. Velkolepá digitální podívaná do prehistorického světa plného všemohoucích 
bohů, zlých duchů, zaniklých říší a obrovských mamutů. Příběh mladého lovce mamutů, který se společně 
s tlupou nejodvážnějších bojovníků vydává po stopách únosců jeho dívky, aby čelil prehistorickým stvůrám, 
nebezpečným nástrahám neznámého světa a nakonec i setkání se Ztracenou civilizací.… Dobrodružné dra-
ma režiséra Rolanda Emmericha (Den nezávislosti, Godzilla).  Vstupné 75 Kč

OBČAN HAVEL             Artvečer
Středa 19. března jen ve 20.15 hodin
ČR, 2008, 119 minut
Scény z prezidentské kuchyně. Dokument, který byl natáčen v letech 1992 - 2007, sleduje nejen soukromý 
a veřejný život klíčové osobnosti moderních českých dějin, ale mapuje i politiku a novodobou historii ČR. 
Unikátní projekt Pavla Kouteckého, po jehož tragické smrti fi lm dokončil Miroslav Janek.  Vstupné 70 Kč

VENKOVSKÝ UČITEL
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22. a neděle 23. března v 17.45 a ve 20.00 hodin, pondělí 24. a úterý 25. března 
jen ve 20.00 hodin, středa 26. března jen v 17.45 hodin
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Každý někoho potřebuje… Velký příběh lásky, přátelství a odpuštění pod režijním vedením Bohdana Slámy 
(Divoké včely, Štěstí). V hlavních rolích Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Miroslav Krobot, Marek Daniel, 
Tereza Voříšková a Zuzana Kronerová.    Vstupné 80 Kč

BROUČKOVA RODINA        Hrajeme pro nejmenší
Neděle 23. března jen v 16.30 hodin
ČR, 64 minuty
Pásmo loutkových a kreslených pohádek : Královna Koloběžka, Cvrček a slepice, Broučci a Berušky se hně-
vají, Janínek v mlze, Broučci staví dům, Broučci z roští, Krtek a raketa, Krtek a buldozer a Mikeš hrdina.  
 Vstupné 30 Kč

DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM
Pondělí 24. a úterý 25. března jen v 18.00 hodin, středa 26. března jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 105 minut, širokoúhlý, od 15 let, titulky
Indie. Vlak. Tři bratři. Několik pološílených žen… Cesta bratrského trojlístku po Indii, na níž se chtějí vyrov-
nat se ztrátou rodičů a obnovit rodinná pouta, nabízí neobvyklou, hravou, vtipnou a místy velmi podmani-
vou podívanou, to vše pod režijním vedením Wese Andersona.   Vstupné 75 Kč

SWEENY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29. a neděle 30. března jen v 17.45 hodin
USA, 2007, 116 minut, od 15 let, titulky
Johnny Depp v nejkrvavějším muzikálu všech dob… Režie Tim Burton. Johnny Depp získal za tuto roli Zlatý 
glóbus, dále byl snímek oceněn Zlatým  glóbem v kategorii nejlepší muzikál.  Vstupné 75 Kč

POKÁNÍ
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29. a neděle 30. března jen ve 20.00 hodin
USA, Velká Británie, Francie, 2007, 122 minuty, od 15 let, titulky
Strhující milostná romance natočená podle knihy Iana McEwana. Film, který získal dva Zlaté glóby v katego-
riích nejlepší drama a nejlepší hudba, má celkem sedm nominací na Oscara mimo jiné i v kategorii nejlepší 
fi lm. V hlavních rolích Keira Knightleyová a James McAvoy, režie Joe Wright.  Vstupné 75 Kč

ŘÍŠE HRAČEK    Hrajeme pro děti
Sobota 29. a neděle 30. března jen v 16.00 hodin  
USA, 2007, 94 minuty, širokoúhlý, rodinný fi lm v českém znění
O jednom hračkářství, kde se dějí neuvěřitelná kouzla… V hlavních rolích Dustin Hoff man a Natalie Port-
manová.  Vstupné 65 Kč

RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
Pondělí 31. března, úterý 1. a středa 2. dubna jen v 18.00 hodin
USA, Německo, 2007, 100 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Nesmrtelný vietnamský veterán Rambo již počtvrté na plátnech kin ! V hlavní roli krvavého dramatu z jiho-
východní Asie opět Sylvester Stallone, scénář a režie Sylvester Stallone.  Vstupné 75 Kč

LOVEC DRAKŮ
Pondělí 31. března, úterý 1. a středa 2. dubna jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 128 minut, od 15 let, titulky
O tíži svědomí a lehkosti papírových draků. Působivé drama o jedné dětské zradě, na jejíž vykoupení čekají 



její oběť a viník, dva afgánští přátelé, více než dvacet let… Natočeno podle bestselleru Khaleda Hosseiniho, režie 
Marc Forster. Vynikající fi lm se silným příběhem, nádhernou hudbou a naléhavým poselstvím.  Vstupné 70 Kč 

Připravujeme na duben: Jan Saudek, Vlak 3:10 do Yumy, Jumper, Soukromá válka pana Wilsona, Bobule, Kronika 
rodu Spiderwicků, Taková normální rodinka, Nekrásnější hádanka, Skafandr a motýl, Horton, Karamazovi, Tahle 
země není pro starý 

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový vjem, 
samostatný basový kanál 1000 W.
Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek:  Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před začátkem prvního 
představení u pokladny v Kině Oko Šumperk. Program kina Oko též na www.kinosumperk.cz. 

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

SETKÁNÍ S TAJEMSTVÍM

Setkání se spisovatelem a novinářem Pavlem Toufarem
ve čtvrtek 27. března v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Pavel Toufar (13.7. 1948 v Praze) - v roce 1973 ukončil studium práv na Univerzitě Karlově v Praze. Pracoval 
jako novinář, scenárista, redaktor, šéfredaktor týdeníku Signál. Jeden z nejvyhledávanějších a nejúspěšnějších 

současných českých autorů literatury faktu patří mezi nejuznávanější odborníky na kosmický výzkum 
a především jeho historii. Sám byl přímým účastníkem některých experimentů spojených s pilotovanými 

kosmickými lety. Získal Cenu ČSAV za popularizaci vědy za rok 1985. Jeho jméno je uváděno ve významných 
mezinárodních sbornících Who is Who in the World. Nejvýznamnější knihy: Kosmický zabiják (2007), 

Kruté příběhy z české historie I, II, Magická místa Čech a Moravy I, II, III, IV, Osudy alchymistů, Intrikáni 
české historie (2005), Utajený vesmír (2004), Křižovatky vzdušných cest,  Svět dopravních letadel, Nemravné 

kratochvíle našich předků I, II, Svět záhad a tajemství (2002), Člověk na Měsíci - podvod století?, Kruté 
příběhy z české historie (2005), Podivuhodné osudy v českých dějinách.

Návštěvníci získají grafi cký list Věry Kovářové. Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat 
ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

Šumperské setkání sponzorují: DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Irea, a.r.o., Petr Waniek, rozvoz květin 
a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké práce, Olšanské papírny a.s. - Ruční papírna Velké Losiny, 
Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví 

DUHA, Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou.
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