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K BÁSNI NA OBÁLCE

Miroslav Kubíček 

Miroslav Kubíček (*1934) pochází z Českomorav-
ské vrchoviny. Narodil se v Dolním Městě u Světlé 
nad Sázavou, tam žil do dvanácti let, pak se s rodiči 
přestěhoval do Nové Vsi u Jeseníka, kde absolvoval 
gymnázium, a poté Palackého univerzitu v Olomou-
ci, obor český jazyk a literatura. V současné době žije 
v Šumperku.

K Miroslavu Kubíčkovi mi dovolte osobnější tón, 
vzpomínku, neboť byl tím, kdo mi v bezbřehé nai-
vitě básnění nastavil mantinely. K prvnímu odeslání 
vlastních textů básníkovi jsem se odhodlával téměř 
půl roku, odpověď však přišla záhy, během tří dnů 
- prozaická a přísná: „rýmy mohou lehce sklouz-
nout k povrchnosti, zdrobněliny rozmělňují myšlenku 
a možná by bylo lepší, kdybyste maloval“ - přeházel mi 
verše, opravil chyby… Nakonec ale dodal povzbudivé 
sdělení: „pište dál, alespoň to zkoušejte, něco tam je…“  
Tímto přísným, a teprve až dnes mnou doceněným 
přístupem si získal moje sympatie. 

Debutoval titulem Dny sluncí (1963). Nadějné 
uvolňování, hledání nových forem ve školství a v ne-
poslední řadě svobodné psaní však netrvalo dlouho. 
Těsná normalizační želízka byla utažena srpnem 68. 
Časopisecké defi nitivum znělo neblaze prozíravě: 
Trýznivý triptych - básně za Jana Palacha. Místo poe-
zie už jen skelety nevydaných sbírek: Básně ztrace-
ných cest, Do školy s výbušninou slov a Lesy jazyčné. 

Kubíčkova zvuková hravost ve verši (doporučuji 
číst si je nahlas) je pověstná, mnohdy vyhnaná do ex-
trému, ale okouzlující „má zima má ráda / siná a si-
vá rána“ nebo „leden ještě ledem zebe / zvuk ztuhnul 
v úlu“ a do třetice „slova slizká slota / krásná svoloč 
slova“. Na protějším břehu jeho básnické tvorby stojí 
mollová tma, gradující například v básnických cyk-
lech Smíření z poslední sbírky Rod roku (2005).

Miroslav Kubíček, nejen jako básník, ale také 
jako autor pohádek a pověstí, má své nezpochyb-
nitelné místo mezi čtenáři. Jesenické pohádky vyšly 
i jako audio nahrávka a pod režijním vedením Pavla 
Linharta byly ztvárněny okruhem herců pražského 
Pidivadla.  Aleš Kauer
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Před 495 lety
24. dubna 1513 vyhořel Šumperk. Při obnově kostelů a dalších budov pomohl měšťanům tehdejší majitel 

Šumperka  Petr I. ze Žerotína, který nechal obehnat město kamennými hradbami. Jednalo se patrně o největší 
stavební akci v historii města. Délka zdi dosahovala takřka 1 km, vysoká byla 5 až 6 metrů a silná 140 cm.   

              
Před 375 lety

V roce 1633 potvrdil nový majitel města Karel Eusebius z Lichtenštejna Šumperským  výsady a svobody, 
které jim upřel jeho otec Karel z Lichtenštejna v roce 1622. Zároveň vydal defi nitivní zákaz evangelického 

náboženství a příkaz k vyhoštění všech protestantů z města.

Před 335 lety
Asi v dubnu 1673 mělo být uloženo v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie srdce Přemyslava III. ze 

Žerotína (zemřel 24. 2.). Podle jeho sestry, hraběnky Anděliny Gallové, bylo zneužito k čarodějnickým kejklům. 

Před 180 lety
3. dubna 1828 vypukl v prostoru dnešního tzv. Točáku velký požár, který napáchal velké škody. Vyhořel 

mimo jiné. také městský špitál, který chtěli předtím odkoupit Oberleithnerové. Špitál  byl přemístěn na dnešní 
Kozinovu ulici, do objektu, který městu věnovali Oberleithnerové. Záhy poté zahájili stavbu rodového sídla, 

manufaktury a obchodního domu - dnešní objekt Gen. Svobody č. 2.

Před 150 lety
28. dubna 1858 bylo na hřbitově, který se nacházel v Jiráskových sadech, 

zřízeno oddělení pro pohřbívání evangelíků. 

Před 135 lety
24. dubna 1873 předložil vídeňský architekt Karel Hinträterger plány na přístavbu nového objektu gymnázia 

u bývalého zámku. Záměr se nerealizoval. O dvacet let později byla postavena nová budova gymnázia na 
konci nádražní ulice (dnešní Obchodní akademie).

Před 120 lety
V roce 1888  proběhla exhumace a převezení 1831 ostatku ze zrušeného hřbitova v prostoru dnešních 

Jiráskových sadů. Hřbitov byl uzavřen 1. září 1886 a na jeho místě vznikl do konce 19. století park, který byl 
pojmenován po německém dramatikovi a básníkovi Friedrichu Schillerovi.

 
Před 90 lety

V dubnu 1918 proběhlo z popudu armády úřední šetření o počtu bytů v Šumperku. Zjištěno bylo 2918 bytů, 
z toho 1002 byty sestávaly pouze z jedné místnosti, 1073 byty měly jednu místnost a kuchyň, 638 bytů 

2 místnosti a kuchyň, 106 bytů 4 pokoje a kuchyň a 99 bytů mělo více než 4 pokoje.

Před 60 lety
30. dubna 1948 byly slavnostně otevřeny Sady 1. máje. Předtím se jednalo o oplocenou okrasnou zahradu, 

která patřila k Pavlíninu dvoru. Pro veřejnost byl park zpřístupněn 1. května. 

Před 15 lety
30. dubna 1993 byla uzavřena tzv. Hrabenovská skládka domovního odpadu, protože 3. května se otevírala 

nová skládka domovního odpadu v Rapotíně. Rekultivace staré skládky trvala řadu let.    -ách-

STALO SE V DUBNU
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POETICKÝ VEČER SE ŠUMPERSKÝMI BÁSNÍKY SE VYDAŘIL

První poetický večer ve společnosti šumper-
ských básníků uspořádal poslední únorový den 
ve spolupráci s místní knihovnou Aleš Kauer, 
z jehož dílny pocházejí titulní strany Kulturního 
života Šumperka. Tento mnohostranný umělec 
zvolil pro letošní jubilejní ročník soubor vlast-
ních manipulovaných fotografi í, jež každý měsíc 
doplňuje verši místních básníků. A právě ukázky 
z tvorby první trojice - lednového Jiřího Jílka, 
únorové Miluše A. Šajnohové a březnového Iva-
na Tuši - zazněly na setkání v Galerii Jiřího Jílka, 
místě více než symbolickém. Atmosféru ocenili 
všichni přítomní a po více než příjemné hodince, 
jejíž poetické ladění ještě umocnila něžná fl étna 
Marcely Novákové, se nikomu nechtělo odchá-
zet. Nepochybně si tak nenechají ujít v pořadí 
druhé autorské čtení, na němž se v květnu před-
staví Miroslav Kubíček, Tomáš Reiner a Adam 
Suchý.  -zk-

Původem Ostravačka Miluše A. Šajnohová debutova-
la před osmi lety knížkou Rosení ticha, v současnosti 
pracuje na sbírce Pradědovy letokruhy.         Foto: -zk-

Básnické tvorbě se Ivan Tuša věnuje bezmála třicet let. Ukázky ze svého díla osobně přednesl na prvním 
poetickém večeru se šumperskými básníky.  Foto: -zk-
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OLGU KAŠTICKOU A SOCHAŘKU LEU VIVOT

Hned dvě krajské ceny v podobě osobnosti roku v oblasti kultury a za výjimečný počin v oblasti 
profesionálního umění za rok 2007 zamířily do Šumperka. Křišťálovou plastiku převzala prv-

ní březnovou středu v olomouckém divadle herečka šumperského divadla Olga Kaštická - Zimmer-
mannová, ocenění se pak dostalo i sochařce Lee Vivot, jež se v Šumperku narodila. 

Téměř jako doma se mohla cítit během břez-
nového slavnostního večera v olomouckém di-
vadle herečka Olga Kaštická - Zimmermannová. 
Na důvěrně známá prkna, jež znamenají svět, si 
zde vystoupala pro Cenu za výjimečný počin 
roku v oblasti profesionálního umění - oblasti 
divadla, kterou jí udělili krajští radní a zastupi-
telé. 

Do šumperského diva- dla přišla 
tato brněnská rodačka v roce 
1975 a od té doby mu je s vý-
jimkou devítileté pře- stávky, 

pro kterou s e 
z osob-
n í c h 
d ů -
vo dů 
p ř e d 
p a t -

n á c -
ti lety 

d o b r o v o l n ě 
rozhodla, věrná. 
„Bez nadsázky 
lze říct, že nic 
jiného než di-
vadlo dělat ne-

umím,“ pro-
zradila Olga 

K a š t i c k á , 
která hned 
po návra-

Ocenění se dostalo i sochařce Lee Vivot, jež se 
v Šumperku narodila a dnes žije za oceánem. Rod-
né město přitom zdobí hned dvě díla této umělky-
ně - kromě Lavičky vzkazů u radnice to je sousoší 
Radost z deště na Hlavní třídě.               Foto: -zk-

Krajskou cenu v podobě křišťálové plastiky pře-
vzala v olomouckém divadle herečka šumperského 
divadla Olga Kaštická - Zimmermannová.  
 Foto: Deník/Jiří Kopáč 

tu na jeviště v sezoně 2002/2003 slavila úspěch. 
Za roli Brigite 1 v komedii Marca Camolettiho 
A do pyžama! získala cenu Miloše Movnara, 
v následující sezoně jí pak na prestižním festi-
valu České divadlo 2004 odborná porota přiřkla 
cenu za nejlepší herecký výkon, a to za postavu 
Edith Piaf ve hře Edith a Marléne. Za stejnou 
roli získala i cenu Studentské poroty a cenu Di-
vácké poroty na již zmíněném festivalu Miloše 
Movnara. Herecké umění Olgy Kaštické ocenilo 
v roce 2006 také město Šumperk v podobě pres-
tižní Ceny města za rok 2005 v oblasti kultury. 
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O držitelích Cen města za rok 2007 rozhodo-
vala na základě návrhů z řad veřejnosti odborná 
porota složená ze sedmadvaceti zastupitelů, dvou 
desítek členů tzv. Akademie Cen města a dese-
ti oceněných v roce předešlém, ne všichni porotci 
přitom hlasovali ve všech kategoriích. Návrhy na 
ocenění se poté zabývali radní, kteří v případě 
kategorií sociální služby a životní prostředí do-
poručili zastupitelům Cenu neudělit. Zastupite-
lé na svém březnovém jednání toto doporučení 
svým hlasováním potvrdili.

Nejvíce hlasů od porotců v oblasti kultury zís-
kala akce Město čte knihu, kterou spolu s další-
mi organizátory pořádá Městská knihovna pod 
vedením ředitelky Zdeňky Daňkové. Dvaatřicet 
nominací ze šestačtyřiceti získal ve sportovní 
kategorii orientační běžec Vojtěch Král, jenž si 
na loňském juniorském světovém šampionátu 
v Austrálii doběhl ve sprintu pro zlatou medaili, 
v kategorii vzdělávání pak ocenila porota Aka-
demii J.A. Komenského a v kategorii podnikání 
místní fi rmu Tilak Romana Kamlera, která se za-

měřuje na výrobu outdoorového oblečení. 
Ocenění za humanitární čin loňského roku si 

odnesou ze šumperského divadla student míst-
ní zdravotnické školy Karel Balcárek, který loni 
o prázdninách zachránil život svému kamarádovi 
Marku Teindlovi, a také Pavel Pospíšil, který se 
na záchraně rovněž podílel a poté zůstal s ne-
mocným Markem v polské nemocnici. Cenu 
„mladých“ letos získává klavírista a hudebník 
Zdeněk Dočekal a nejprestižnějšího ocenění za 
přínos městu se během dubnového slavnostního 
večera dostane známému šumperskému staviteli 
Karlu Čunderlemu. 

V divadle se budou udělovat i tradiční Ceny 
města v oblasti architektury. Mosazná plaketa 
z dílny kovotepce Pavla Hřebíčka z Ketkovic tak 
ozdobí novostavbu prodejny a servisu výpočetní 
techniky fi rmy HF pro, která vyrostla v ulici Slo-
vanské. Jako nejcitlivěji rekonstruovaný objekt 
v loňském roce pak vyhodnotila odborná komise 
složená z architektů a výtvarníků budovu vlako-
vého nádraží při ulici Jesenické. -zk-

DRŽITELÉ PRESTIŽNÍCH OCENĚNÍ JSOU JIŽ ZNÁMI

O držitelích Cen města Šumperka za uplynulý rok je již rozhodnuto. Místní zastupitelé totiž na svém 
zasedání 13. března schválili na základě návrhů poroty vítěze devíti kategorií, jež si prestižní ocenění 

převezmou během slavnostního společenského večera v místním divadle v sobotu 12. dubna.

A výjimečná byla pro šumperskou herečku také 
loňská sezona. Bylo totiž nominována do širšího 
výběru na Cenu Th álie 2006 v kategorii muzikál 
- opereta za hlavní roli v inscenaci Hellou, Dol-
ly! Za ztvárnění Dolly Lewiové získala v rámci 
Movnarova festivalu i cenu diváckou. Kromě 
jeviště se mohou lidé s Olgou Kaštickou setkat 
na vlnách Českého rozhlasu, s nímž v poslední 
době pravidelně spolupracuje. 

Cenu pro osobnost roku v oblasti kultury 
udělilo olomoucké hejtmanství sochařce Lee 
Vivot. Tato šumperská rodačka, jež absolvovala 
Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, se 
vdala za argentinského studenta a v roce 1969 
emigrovala do Itálie. Odtud však brzy odešla do 
Kanady a pokračovala ve studiu umění v Toron-
tu a poté v New Yorku. V té době si přivydělávala 
jako biletářka, diskžokejka ve fi tcentru, novinář-
ka, módní návrhářka a zahrála si i několik drob-

ných rolí ve fi lmu. Dnes jsou práce Ley Vivot, jež 
od sedmdesátých let tvoří velké bronzové sochy 
v nadživotní velikosti i menší bronzové plastiky, 
rozesety téměř po celém světě. Dvě z nich při-
tom věnovala i rodnému městu. 

Na náměstí Míru u radnice stojí Lavička vzka-
zů spojená s plastikou Matka s dítětem, Hlavní 
třídu pak zdobí sousoší Radost z deště. „Leu Vi-
vot cena velice potěšila, nemohla ji ale bohužel 
osobně převzít. V omluvném mailu uvedla, že 
na tom není právě zdravotně dobře a dlouhý let 
z Mexika, kde v zimě žije, by jí neudělal dobře,“ 
řekl člen krajské kulturní komise a šumperský 
zastupitel Oldřich Svozil, jenž ocenění za Leu 
Vivot převzal. Za oceán si jej šumperská rodačka 
odveze pravděpodobně ještě letos. „Chystá se do 
Šumperka a plánuje také putovní výstavu svých 
prací. Olomoucký kraj o ni má velký zájem,“ 
prozradil Svozil. -zk-
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Dva dny plné různých podob jazzového žánru nabídne další ročník tradiční akce Jazz Šumperk. 
Festival, jehož kořeny sahají do počátku 80. let, proběhne ve dnech 17. a 18. dubna a příznivci 

jazzové muziky se mohou tentokrát těšit na neobyčejně pestrou dramaturgii.

Ve snaze přiblížit jazzovou muziku mladší ge-
neraci zahájí festival populární tuzemská funková 
formace Monkey Business. Ta se pyšní největším 
počtem nominací na letošní udílení cen APH An-
děl 2007 a i šumperskému publiku předvede, že 
jazz se může ukrývat do mnoha hudebních podob. 
Špičkové hráče v čele s klávesisty Romanem Holým 
a Ondřejem Brouskem povede vokální duo Matěj 
Ruppert a Tonya Graves. Čtvrteční koncert Monkey 
Business se uskuteční 17. dubna ve velkém sále od 
půl osmé večer. Vstupné je v přeprodeji 190 korun 

a na místě podraží o padesátikorunu.
Hlavní festivalový program začne v pátek               

18. dubna v šest hodin večer a znít budou opět roz-
manité podoby jazzové hudby. Do rytmu synkop 
zavede posluchače hned úvodní vstup ve foyer, kde 
vystoupí Jiří Groulík Trio. Formace vznikla před 
dvěma roky a obvyklé jazzové standardy doplňuje 
vlastní tvorbou, která je ovlivněna jak zpěvností 
moravské melodiky, tak brazilskou bossa novou 
a částečně i skandinávským jazzem.

Hlavní festivalové dění se pak přesune do vel-
kého sálu Domu kultury. Posluchači se mohou 
těšit na fenomenálního hráče Pavla Jakuba Rybu 
v doprovodu souboru M.T.S. Art Ensemble. Svěží 
funky/jazzovou tvorbu představí v Šumperku mla-
dá, nadějná formace Taking Off  v čele s Terezou 

Černochovou, která vydala na sklonku minulého 
roku debutové sólové album Small Monstrosities 
jako odpověď na rozpad úspěšného tria Black Milk, 
jehož byla členkou. V Šumperku se představí jako 
výtečná swingová interpretka a za sebou bude mít 
podporu jedenácti vynikajících hráčů, kteří spolu 
tvoří vlastní repertoár od roku 2000. 

Další lahůdkou v programu jazzového festivalu 
bude vystoupení jazzových talentů z místní líhně, 
souboru Teens Velké Losiny. Téměř domácí or-
chestr, který má za sebou řadu úspěchů, oslaví na 
festivalu 5 let existence! Teens Jazzband Velké Lo-
siny je, co se věkového průměru hráčů týče, jistě 
jedním z nejmladších dixielandů v České republice. 
V den jejich prvního vystoupení (20. března 2003) 
bylo nejstaršímu hráči 17 let. Teens Jazzband hrál 
na spoustě důležitých festivalů po celé České repub-
lice (Blues Aperitiv Šumperk 2003, Středoevropský 
dixielandový most Hradec Králové 2004, Česko-
slovenský jazzový festival Přerov 2005, 2006 atd.). 
Teens Jazzband Velké Losiny taktéž pořádá již tra-
diční Jazzový podvečer v šumperském divadle, kam 
si zve největší špičky současné jazzové scény jako 
jsou Eva Emingerová, Petra Ernyei, Laďa Kerndl, 
Bob Zajíček, Josef Bažík Pavelka či Michal Zpěvák. 
Tato akce byla Teens Jazzbandem pořádána již se-
dmkrát.

Jazzový festival zahájí populární tuzemská funko-
vá formace Monkey Business.  Foto: archiv

Téměř na domácí půdě se představí soubor Teens 
Velké Losiny.  Foto: archiv
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Jedním z největších lákadel pro jazzové fajn-
šmekry bude na letošním šumperském „jazzová-
ní“ recitál Waltera Fischbachera s doprovodnou 
skupinou. Walter Fischbacher pochází z Rakous-
ka, kde vystudoval Musikhochschule a Music 
Conservatory ve Vídni a působil na rakouské 
hudební scéně až do roku 1994, kdy se rozhodl 
zdokonalit své hudební umění v New Yorku. Tam 
navštěvoval Mannes College a New School a hrál 
v několika kapelách. Aby si rozšířil své hudební 
horizonty, založil si tam nahrávací studio a také 
ladí klavíry. Spolupracoval s hvězdami jako jsou 
George Garzone, Tim Levebvre, Joel Rosenblatt, 
Ric Fierabracci, Chico Freeman, Billy Harper, 
Charles Tolliver, Frank Foster, Vienna Art Orches-
tra, Ingrid Jensen. 

V současnosti také působí v kapele slavného 
houslisty Christiana Howese (Bill Evans, Dave 
Weckl, Richard Bona…). Asi před pěti lety dostal 
nabídku vyrazit na turné s Lacem Deczim a jeho 
Celulou New York. Od té doby se do Evropy vrací 
každý půl rok. Před dvěma lety zde také představil 
svůj vlastní projekt Fischbacher, se kterým slaví 
úspěchy nejen v České republice a na Slovensku, 
ale také v Německu a Rakousku. Protože se rozho-
dl proniknout i do ostatních evropských zemí, Ce-
lulu New York opustil a již touhle dobou pracuje 
na přípravě podzimního turné také v Holandsku 
a Švýcarsku. Fischbacher se věnuje vlastní tvorbě, 
která sice vychází z jazzu, ale nebrání se ani stylům 
jako jsou funky, rock, latin, drum and bass a další.
 Ondřej Polák, produkční DK

Svěží funky/jazzovou tvorbu představí v Šumperku mladá, nadějná formace Taking Off  v čele s Terezou 
Černochovou.  Foto: archiv

Středisko ekologické výchovy při DDM - Vila Doris zve na besedu

Životní prostředí Šumperka
ve středu 2. dubna v 18 hodin ve Vile Doris

Co vás čeká: veřejná diskuze o problémech prostředí kolem nás * představení nové publikace 
„Životní prostředí Šumperka“ * na dotazy budou odpovídat odpovědné osoby, především 

pracovníci Městského úřadu Šumperk
Bližší informace na tel.č. 731 186 056.
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BŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

27. dubna 1888 (před 120 lety) se naro-
dil v Jestřebí na Zábřežsku Jan Langer, ve                      
30. letech ředitel šumperské pošty, za okupace 
účastník protinacistického odboje a vězeň ně-
kolika koncentračních táborů, od roku 1945 
čestný občan Šumperka (zemřel 6. srpna 1944 
v Olomouci).

29. dubna 1928 (před 80 lety) se narodil ve Vese-
lí nad Moravou na Hodonínsku František Čech, 
divadelní herec a režisér, v letech 1967-1968 
a 1971-1973 člen Severomoravského divadla 
v Šumperku, v letech 1975-1991 i jeho umělecký 
šéf (zemřel 17. října 1995 ve Veselí nad Mora-
vou). -zf-

Šumperský fi lmový klub zvaný Art kino opustí koncem března prostory sálu D123 v Domě kultury 
a přestěhuje se do místního kina Oko. Město tak vychází vstříc příznivcům fi lmového umění, kteří 

nebyli příliš spokojeni s kvalitou promítání i prostředím, jež kinosál příliš nepřipomíná. Přechod do 
„nového“ s sebou přitom nese několik změn.

FILMOVÝ KLUB SE STĚHUJE DO KINA OKO

„Představení nebudou označována jako Art kino, 
ale ponesou název Artvečer - Filmový klub. Kino 
Oko tak současně skončí s promítáním snímků 
v rámci Artvečerů, neboť by se s Filmovým klubem 
překrývaly a nabízely podobné snímky,“ říká ředitel-
ka kina Oko Zdena Holubářová. Na rozdíl od sou-
časnosti se podle ní nebudou klubová představení 
promítat pravidelně, Filmový klub ovšem „poběží“ 
celoročně bez prázdninové pauzy. „Klubové snímky 
chceme uvádět dvakrát až třikrát do měsíce. Ročně 
tak počítáme s třemi desítkami fi lmů, včetně Pro-
jektu 100. Při výběru chceme využívat celé nabídky 
AČFK a zařazovat i zajímavé snímky z běžné pro-

dukce,“ prozrazuje ředitelka a dodává, že šumper-
skému Filmovému klubu budou vyhrazeny čtvrtky 
od osmé večerní. 

Vzhledem ke kvalitnější fi lmové projekci nepa-
trně podraží vstupné, výhody pro členy Filmového 
klubu v podobě slevy na představení ale zůstanou 
zachovány. „Nové průkazky členů Filmového klu-
bu budeme prodávat v pokladně kina od 1. června. 
Stávajícím i novým členům po předložení průkazu 
poskytneme pětikorunovou slevu na vstupném. 
Klubová představení jsou samozřejmě přístupná 
široké veřejnosti, tedy i divákům, kteří o členství 
v klubu zájem nemají,“ podotýká Holubářová. -zk-

VYBRANÍ RECITÁTOŘI POJEDOU NA WOLKERŮV PROSTĚJOV

V pátek 7. března hostil Dům kultury Šumperk 
Spádové kolo přehlídky uměleckého přednesu 
sólistů Wolkerův Prostějov 2008. V prostorách 
malého sálu G-klubu se ve třech kategoriích 
posluchačům představilo 13 recitátorů z řad 
studentů středních škol ze Šumperka, Zábře-
ha a Mohlenice, ale nechyběli mezi soutěžícími 
i pracující milovníci poezie. 

Odborná porota, ve které zasedly herečky Olga 
Kaštická a Bohdana Pavlíková ze šumperského 
divadla a Eduard Čápek, vyslechla přednes básní 
i úryvků z prózy a rozhodla o laureátech Krajské 
přehlídky, která proběhne 26. března v kulturním 
klubu DUHA Prostějově.

Výsledky: Za 1. kategorii do 17 let postupuje 
Magdalena Vintrová, studentka Gymnázia Zábřeh 
(1. místo) a Anna Dvořáková, studentka Gym-
názia Šumperk (2. místo). Ve 2. kategorii 17 - 20 
let si 1. místem postup zajistila studentka Střední 
zdravotnické školy Šumperk Jitka Šupolová, ze 
druhé příčky pak pojede reprezentovat VOŠ a SPŠ 
Šumperk její student Pavel Špirka. Třetí oceněnou 
této kategorie se stala Petra Vintrlíková ze šum-
perkého Gymnázia. Na letošní Krajské přehlídce 
zazní i verše z  úst stálice naší soutěže Věry Venené 
z Rudy nad Moravou, která, jako jediná účastnice 
3. kategorie nad 20 let, doplní pětici mladých reci-
tátorů šumperského regionu.  -op-
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VÍC NEŽ PŮLMILIONOVOU DOTACI
Pět set padesát pět tisíc korun pošle letos do 

Šumperka Ministerstvo kultury na obnovu pamá-
tek. Státní příspěvek v rámci Programu regenerace 
městské památkové zóny se přitom rozdělí mezi 
místní Římsko-katolickou farnost a Libuši Hrdlič-
kovou, která je majitelkou historického domu ve 
Starobranské ulici 2. Na opravu jeho fasády přispěje 
navíc i město, a to částkou 134 tisíce korun. 

Římsko-katolická farnost použije dvě stě pade-
sát pět tisíc korun, které stát uvolnil ze své kasy, na 
další restaurování barokních nástěnných a nástrop-
ních fi gurálních maleb v děkanském kostele sv. Jana 
Křtitele. Ty v polovině 18. století vytvořil uničovský 
malíř Ignác Oderlický a jejich část se již díky loň-
skému příspěvku od státu zaskvěla v plné kráse.

Důstojného šatu by se díky třísettisícovému stát-
nímu příspěvku a 134 tisícům z městské kasy měl 
dočkat dům ve Starobranské ulici 
2, který v 19. století patřil 
textilnímu podnikate-
li Johannu Sieglovi. 
Jeho dnešní maji-
telka Libuše Hrd-
ličková chce krás-
nou historizující 
fasádu z roku 1890 
obnovit nejen 
směrem do ulice 
Starobranské, ale 
i Úzké. -zk-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
Vyhlídka zcela změnila svou tvář. Proměna, 

která si zaslouží kromobyčejnou pozornost.
Šumperský historik Franz Harrer ji nazval per-

lou šumperských výletních míst. Stával na něm 
hostinec, o jehož výstavbě údajně rozhodl kon-
kurenční boj mezi velkolosinským a šumperským 
pivem. Poté, kdy na konci 18. století vznikla osa-
da Nové domky, která patřila k velkolosinskému 
panství, začala sem losinská vrchnost dodávat své 
pivo. To prý bylo lahodnější (a asi také levnější) 
než pivo šumperské, a tak mnozí Šumperané tam 
začali chodit pěšinou, která vedla přes Vyhlídku. 

Pravovárečníci, jimž patřil městský pivovar 
se rozhodli v roce 1817, že jim u cesty postaví 
hostinec, který měl pivaře od další túry odradit. 
Přípravy a stavba se protáhly až do roku 1827. 
Největším problémem byla voda, jejíž pramen 
byl nalezen v hloubce 38 metrů (později musela 
být studna prohloubena o další 4 metry). Zkla-
mání pravovárečníků, kteří čekali značný zisk, 
bylo veliké. Po otevření byl hostinec propachto-
ván, ale z tohoto vztahu plynulo pouze 80 zlatých 
nájemného. Když se již po čtyřech letech hostin-
ský Puschmann kvůli malým výnosům pachtu 
vzdal, rozhodli pravovárečníci, že hostinec raději 
prodají. 

Během následujících desetiletí se zde vystří-

dala řada majitelů, mimo jiné Oswald Zillich, 
jehož sestra byla manželkou majitele textilní 
továrny Friedricha Ulricha (patřila mu někdej-
ší manufaktura na výrobu manšestru v dnešní 
ulici Gen. Svobody - naproti bývalým kasár-
nám). Určitou dobu patřil hostinec také rodi-
ně Sieglů, kteří vybudovali mimo jiné textilku 
(pozdější Moravolen) - dnešní Obchodní korzo 
v ulici M.R. Štefánika. Majitelé však hostinec 
pronajímali různým zájemcům. Nedlouho před 
začátkem první světové války ho získal do pach-
tu Čech František Chramosta, jehož plány však 
zhatily probíhající události. Když se majitel Lux 
snažil raději hostinec prodat, ze strachu, že by 
ho mohl získat nějaký český zájemce, ho koupilo 
v roce 1916 město Šumperk, které v něm dočasně 
zřídilo útulek pro válečné sirotky. 

V meziválečném období sloužil objekt opět 
svému účelu, město ho však pronajímalo výhrad-
ně německým nájemcům. Vyvrcholením tohoto 
nacionalistického postoje bylo honosné vybave-
ní hostince v tzv. německém selském slohu. Ve       
30. letech v něm s oblibou pobýval Konrád Hen-
lein, který zde měl údajně dokonce svou ložnici. 
Po druhé světové válce byl hostinec po několika 
letech uzavřen a  posléze upraven pro jiné účely. 
O tom však příště.  -ách-    
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Proměnou doslova od základů prošla tzv. Vyhlídka, kterou šumperský historik Franz Harrer nazval 
perlou šumperských výletních míst. V místě někdejšího hostince se dnes nachází novostavba Dětského 
domova se školou, jenž se do Šumperka přestěhoval z Loučné nad Desnou.  Reprofoto a foto J. Pavlíček
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A KLASIKA VIVA PŘEDSTAVÍ THE FLASH BRASS 
A VARHANICI INGRID SILNOU

Další setkání úspěšného cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva chystají jeho pořadatelé 
na polovinu dubna. Hudbymilovná veřejnost se přitom může těšit na vystoupení žesťového 

tria Th e Flash Brass, jehož členové pocházejí ze Šumperka a Zábřeha, a také na recitál špičkové 
hráčky na varhany Ingrid Silné, jež se zmíněným souborem úzce spolupracuje. Koncert začíná 
v úterý 15. dubna v 19 hodin v klášterním kostele a v programu zazní skladby Felixe Mendelssohna 
Bartholdyho, Heinricha Ignaze Franze Bibra, Georga Friedricha Händela a dalších autorů. 
Vstupenky v ceně osmdesát a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury 
Šumperk a v Regionálním a městském informačním centru. K dostání jsou rovněž přímo v kanceláři 
Agentury J+D, tel.č. 274 861 222, 603 491 979 nebo e-mail: info@agenturajd.net.

Th e Flash Brass je rodinné žesťové trio Stani-
slava Bartoška ze Šumperka a jeho dvou synů, vy-
nikajících studentů AMU v Praze a JAMU v Brně. 
Stanislav Bartošek pochází ze Zábřehu na Moravě. 
V souboru Th e Flash Brass hraje první trubku. Prv-
ní hudební znalosti získal od svého dědečka, učitele 
a kapelníka Jana Mináře. Po jeho smrti se učil hrát 
na trubku na Lidové škole umění v Zábřehu na Mo-
ravě pod vedením vojenského kapelníka Posádkové 
hudby v Olomouci Jindřicha Zbožínka. Zde získal 
řadu praktických zkušeností na základě účinkování 
v různých dechových, jazzových a symfonických tě-
lesech. Účastnil se zrodu řady amatérských soubo-
rů, např. dechová hudba Veselá kapela, Junior Big 
Band Zábřeh a žesťový kvintet Musica per Cinque 
Ottoni. Aktivně působil v Symfonickém orchest-
ru města Zábřehu na Moravě a několik roků vedl 
dechový orchestr folklorního souboru Markovice 
v Postřelmově. S úspěšným studiem svých dvou 
synů na žesťové nástroje se začal orientovat převáž-
ně na interpretaci historicko-umělecké (klasické) 
hudby a v roce 2002 založil rodinný žesťový soubor 
Th e Flash Brass. Hlavním impulsem k vytvoření 
tohoto souboru bylo navázání spolupráce s Ingrid 
Silnou, jež začala pro obsazení tří žesťových nástro-
jů vytvářet osobitá aranžmá skladeb.

Stanislav Bartošek (1990) hraje v souboru Th e 
Flash Brass druhou trubku. Základy hry na tento 
nástroj získal na Základní umělecké škole v Loš-
ticích, pod pedagogickým vedením Pavla Beneše. 
V roce 2003 obdržel v ústředním kole národní 
soutěže ZUŠ v Uničově 1. místo. Od roku 2005 
začal studovat trubku na Konzervatoři v Praze 
u prof. Zdeňka Šedivého a následně u prof. Jiřího 
Šedivého. Zúčastnil se Letních interpretačních kur-

zů na žesťové nástroje ve Vimperku v letech 2004, 
2006 a v roce 2007 Mezinárodní interpretační sou-
těže žesťových nástrojů v Brně. Kromě historicko-
umělecké hudby rád interpretačně zasahuje také do 
sféry hudby jazzového okruhu.

Tomáš Bartošek (1986) hraje na trombón. První 
postřehy získával v ZUŠ v Zábřehu na Moravě ve 
třídě učitele Ondřeje Vaníka a v ZUŠ v Lošticích 
u učitele Pavla Beneše. V letech 2001 a 2007 studo-
val na Konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kroměříži 
u prof. Rudolfa Berana. Nyní je posluchačem třídy 
Roberta Kozánka na JAMU v Brně. V letech 2004 - 
2006 se zúčastnil Letních interpretačních kurzů na 
žesťové nástroje ve Vimperku u prof. Jiřího Sušic-
kého. V roce 2005 získal  2. cenu v Mezinárodní 
interpretační soutěži žesťových nástrojů v Brně. 
V současné době je kromě souboru THE FLASH 
BRASS také členem Dechové hudby Skoroňáci ve 
Skoronicích u Kyjova a trombónového souboru 
KM Quartet. 

Ingrid Silná (varhany) pochází z Prostějo-
va, studovala Konzervatoř v Brně, obor varhany 
a kompozici, ve které pokračovala dále na Janáč-
kově akademii múzických umění tamtéž. Vyučuje 
hudební teorii na Konzervatoři Pavla Josefa Vej-
vanovského v Kroměříži a na Konzervatoři Evan-
gelické akademie tamtéž. V roce 2005 obhájila 
dvě doktorské práce na katedře muzikologie Filo-
zofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 
kde byla pět let posluchačkou doktorandského 
programu studia hudební vědy a hudební teorie. 
Od loňského roku zde působí jako odborně-vě-
decký pracovník. Zaměřuje se na výzkum hudeb-
ního života 18. a 19. století na Moravě. Pro soubor 
Th e Flash Brass provádí aranžmá skladeb.  -rj-
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MĚSTO PROPAGUJE MOZAIKA

O další přírůstek z oblasti propagačních tis-
kovin je od konce loňského roku bohatší město 
Šumperk. Útlá publikace nazvaná Šumperská 
mozaika obsahuje „střípky“ z historie, informace 
o nejvýznamnějších památkách, zajímavostech, 
kultuře a sportovištích. Nechybí ani přehled part-
nerských měst a kalendář nejdůležitějších akcí, jež 
mají ve městě tradici. To vše doplňuje bohatá „mo-
zaika“ barevných fotografi í.

Čtyřiadvacetistránková tiskovina, jež je dílem 
olomouckého Studia Trinity, vyšla v nákladu čtyři 
tisíce výtisků a je k dostání v české, anglické, polské 
a německé verzi. Zájemci si ji mohou za čtyřicet 
korun koupit v Regionálním a městském infor-
mačním centru při Vlastivědném muzeu a na in-
formacích v historické budově radnice na náměstí 
Míru a v úřadovně v Jesenické ulici. -zk-

Středisko ekologické výchovy při DDM - Vila Doris zve na besedu

Den ptactva
V pátek 4. dubna v 18 hodin ve Vile Doris

Co vás čeká: prezentace programu „Volná křídla“ - ohrožení a ochrana ptactva 
- Zdeněk Vermouzek * promítání snímků z ptačí říše - Petr Šaj * odpovědi na případné zvídavé dotazy

Bližší informace na tel.č. 731 186 056.

V KNIHOVNÉ SE BESEDOVALO O JEJÍ BUDOUCÍ PODOBĚ

Besedu „Rekonstrukce a rozšíření městské 
knihovny v Šumperku“ hostilo první březnový stře-
deční podvečer oddělení pro dospělé čtenáře v bu-
dově na ulici 17. listopadu, jež by měla v nejbližších 
letech projít radikální proměnou. O „ožehavém“ 
tématu hovořili s přítomnými starosta města Zde-
něk Brož, místostarosta Petr Suchomel, ředitelka 
knihovny Zdeňka Daňková a samozřejmě i autor 
architektonické studie Vít Janků. Právě jeho návrh 
oslovil při výběru šumperské radní svou prostorností 
a vzdušností, netradičním pojetím fasády nové pří-
stavby a také tím, že zachovává část zahrady, kterou 
by v budoucnu mohli čtenáři využívat. Líbil se i těm, 
kteří na besedu přišli, hlasy hovořící o nevhodném 
spojení „starého“ s novým a podobné, jež se objevily 
v některých médiích, zde tak vůbec nezazněly. -zk-

Účastníkům besedy se návrh nové podoby knihov-
ny líbil.                Foto: -zk-
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Druhou dubnovou sobotu se již tradičně v Šum-
perku rozezní Zlatá lyra - nesoutěžní přehlídka dět-
ských sborů šumperského regionu. Letošní třicátý 
osmý ročník přivítá v prostorách klášterního kos-
tela Zvěstování Panny Marie v Šumperku osmnáct 
dětských sborů. Budou to sbory z Dubicka, Loučné 
nad Desnou, Loštic, Mohelnice, Šumperka a Zábře-
ha. Přestože je Zlatá lyra přehlídkou dětských sborů 
šumperského regionu, její pověst již hranice regionu 
dávno překročila. Letos tedy přivítáme hosta z místa 
vzdálenějšího - Kopretiny z Orlové - Lutyně. 

Společné setkání dětských sborů a jejich sbormis-
trů je vždy vítanou příležitostí k načerpání nových 
inspirací, motivací k často dost náročné práci ve 
zkouškách a především příležitostí, která dává dětem 
zažít alespoň špetku slavnostní festivalové atmosféry. 
Proto je nyní v plném proudu nácvik tří společných 
skladeb, které zazní na závěr jednotlivých koncertů. 
Nebylo by to přece pravé sborové setkání bez spo-
lečného zpívání - zazní skladby osvědčených autorů 
Petra Ebena, Milana Uherka a Miroslava Raichla. 

Přestože je Zlatá lyra nesoutěžní přehlídkou, 
pravidelně zveme na její sledování odborníky na 
sborový zpěv, naše milé kolegy - sbormistry, které 
v Šumperku vždy rádi přivítáme: Jaroslava Macko-
vá za NIPOS ARTAMA Praha, Zdeňka Součková 
- sbormistryně chlapeckého sboru Pueri Gaudentes 
Praha a Josef Zajíček - sbormistr novojičínského 
dětského sboru Ondrášek. 

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

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

Čtvrtek 3. dubna ve 14 hodin      
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

Úterý 8. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů   

Čtvrtek 17. dubna ve 14 hodin       

Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.     Vstupné 35 Kč

Úterý 22. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů   

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 9 do 12 hod.
Mateřské centrum

Každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 583 211 766.

Půjdete-li v sobotu 12. dubna kolem klášterního 
kostela, neváhejte a přijďte si poslechnout zpívání 
šesti set dětí na třech festivalových koncertech:

1. KONCERT začátek v 10.00 hodin
Fialky Šumperk, Zvoneček Zábřeh, Sedmikrásky 
Loštice, Pampelišky Zábřeh, Sluníčka Mohelnice, 
Růžové děti Šumperk
2. KONCERT začátek ve 12.30 hodin
Barevné děti Šumperk, Ptáčátka Šumperk, Klubíč-
ko Loučná nad Desnou, Dubínek Dubicko, Slavíček 
Zábřeh, Plameňáci Šumperk
3. KONCERT začátek v 15.30 hodin
Kopretina Orlová, Slavík Zábřeh, Větrník Loštice, 
Arietta Mohelnice, Loučňáček Loučná nad Desnou, 
Motýli Šumperk
 Helena Stojaníková, sbormistryně ŠDS
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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
Pátek 4. dubna od 11 do 18 hodin a v sobotu 5. dubna
od 9 do 18 hodin ve velkém sále DK
Svatební veletrh
Návštěvníkům se budou prezentovat svatební salony, zlatnictví, tiskárny, vizážisté, kadeřnické salony, 
fotografové, restaurace, hotely, květinářství, svatební cateringy, cukrářské výrobky - dorty, venkovní 
svatební altánky, svatební koláčky, tetovací studia a mnohé další. Nebude chybět bohatý program, 
líčení zdarma, ukázky svatebních účesů a kytic, módní přehlídky s fi nalistkou Miss Monikou Krpál-
kovou. Tombola zdarma - hlavní cenou budou hodnotné sponzorské dary od vystavovatelů.  
 Vstupné 30 Kč 

Úterý 8. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Irská taneční show: Mystery of the dance 
Unikátní show plná irských rytmů, melodií a tance. V programu, který na podzim vyprodal deset kul-
turních domů po celé ČR, se představí patnáct vynikajících profesionálů. Taneční vystoupení podpoří 
špičková světelná show a kvalitní zvuková aparatura.  Vstupné 130, 150, 170 Kč

Čtvrtek 10. dubna od 19.30 hodin v G-klubu
Oldřich Janota
Recitál zpívajícího básníka, který se do Šumperka vrací po loňském divácky úspěšném koncertu. Mi-
nimalistický písničkář Oldřich Janota patří mezi nejvýraznější osobnosti české alternativní scény.  
 Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den koncertu 100 Kč

Pátek 11. dubna od 19 hodin ve velkém sále DK
Košt vín   
Ochutnávka toho nejlepšího, co se podařilo vypěstovat a vykvasit vinařům v oblastech Mikulovska 
a rakouského příhraničí. Chuťové buňky návštěvníků mohou posoudit na 150 vzorků. Zahraje cim-
bálová muzika Karla Martiše z Mikulova.  Vstupné 100 Kč (v ceně je katalog a degustační sklenička)

Sobota 12. dubna od 9 hodin ve velkém sále DK
Den zdraví pro ženy              
Den zaměřený na pohyb, zdraví a celkovou krásu těla i ducha. K dispozici jsou různé (i novinkové) 
cvičební styly, relaxační techniky, měření tlaku, stanovení BMI, zdravotní a dermatologická porad-
na, ochutnávka „natur“ produktů, nabídka sportovní výživy a přírodních potravinových doplňků, 
sportovního náčiní i orientálního zboží, přírodní kosmetiky a parfémů, ukázky sportovního textilu 
a oblečení. Skvělý program pro ženy bez rozdílu věku a nejen pro ně…  Vstupné 90 Kč

Úterý 15. dubna od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Th e Flash Brass, Ingrid Silná
Další pořad z úspěšného cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva. Posluchači se mohou těšit na vy-
stoupení žesťového tria Th e Flash Brass, jehož členové pocházejí ze Šumperka a Zábřeha a dále uslyší 
recitál špičkové hráčky na varhany Ingrid Silné, která  se souborem Th e Flash Brass úzce spolupracuje. 
 Vstupné 60, 80 Kč
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JAZZ ŠUMPERK: Monkey Business
Přední tuzemská funková formace, která se pyšní největším počtem nominací na letošní udílení cen 
APH Anděl 2007, otevře  jazzový festival a předvede, že jazz se ukrývá do mnoha hudebních podob. 
Špičkové hráče v čele s klávesisty Romanem Holým a Ondřejem Brouskem povede proti šumperskému 
publiku vokální duo Matěj Ruppert a Tonya Graves!  
 Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den koncertu 240 Kč

Pátek 18. dubna od 18 hodin ve velkém sále DK
JAZZ ŠUMPERK: P.J. Ryba + M.T.S. Art Ensemble, Takin Off  + Tereza Černochová, Walter Fisch-
bacher Quartet, Teens Velké Losiny: 5 let, J. Groulík trio
Tradiční šumperský festival dá letos prostor rozmanitým podobám jazzového žánru. 
 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den koncertu 150 Kč

Sobota 19. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK
MISS AEROBIC
Postupová soutěž v aerobicu a v konverzaci s moderátorem v pěti věkových karegoriích: Minimiss, 
Kadet, Junior, Missis a v hlavní karegorii Miss aerobic. Soutěž provází slovem Petr Salava a v programu 
vystoupí všechny úřadující MISS AEROBIK roku 2007. Prezence od 9 hodin, startovné podle věko-
vých kategorií 70 nebo 100 Kč. Bližší informace na www.missaerobik.cz.  Vstupné pro diváky 50 Kč 
  
Čtvrtek 24. dubna od 19.30 hodin v Divadle Šumperk
Chantal Poullain a Orchestr Divadla šansonů
Francouzská herečka a zpěvačka Chantal Poullain v Šumperku pokřtí své novinkové album Chan-
sons, na kterém najdeme rozsáhlou kolekci klasických šansonů. Vynikající vokální projev francouzské 
umělkyně doprovodí Orchestr Divadla šansonů s hostujícím Jiřím Vondrákem. V úvodu večera se na 
domovském jevišti představí herečka a šansoniérka Olga Kaštická, čerstvá držitelka Ceny Olomouc-
kého kraje.  Vstupné 160, 180 Kč (předprodej v Divadle Šumperk)

Neděle 27. dubna od 15 hodin ve velkém sále DK
Ander z Košic a Galánečka
Tříhodinové zábavné odpoledne určené příznivcům dobré muziky a legrace. V pořadu bude účinkovat 
legendární bavič Ander z Košic. Populárního komika doprovodí Galánečka se sólisty Markétou Luska-
čovou a Kamilem Bartákem.  Vstupné s místenkou 100 Kč

Pondělí 28. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Miroslav Donutil
Jeden z nejoblíbenějších herců současnosti potěší publikum novým programem s názvem Cestou ne-
cestou. Bavič zavzpomíná na herecké kolegy, prozradí pikantní zážitky z fi lmování a nevyhne se ani 
glosování dnešní doby. Miroslav Donutil se šumperskému publiku představí také v několika písních 
jako výtečný zpěvák.  Vstupné 180, 200, 220 Kč

Úterý 6. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Radúza
Písničkářka se do Šumperka vrací po úspěšném koncertu před dvěma roky. Tentokrát s sebou přiveze 
kolekci nových písní z aktuálního alba V salonu barokních dam, avšak nebudou chybět ani ukázky ze 
staršího repertoáru. Fanoušky Radúzy  možná překvapí, že vedle typické tahací harmoniky a kytary se 
bude doprovázet na piano.  Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den koncertu 240 Kč
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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

Neděle 6. dubna od 15 hodin ve velkém sále DK
Dobrodružství čmeláka Brundibára
Liduščino divadlo Praha. Děti projdou se čmelákem Brundibárem, lesní vílou a s řadou broučků 
celým rokem od jara do zimy. Na jaře si broučci uklízejí zahrádku, aby luční víla mohla zasázet 
květinky, v létě se do sebe zamiluje černý mraveneček se zrzavou mravenčí slečnou a nebudou 
to mít vůbec jednoduché, na podzim se motýlkovi ztratí kukla s miminkem a před zimou musí 
lesní i luční víly připravit všechno na zimní spánek. Kombinace činohry s loutkami a písničkami 
pro nejmenší děti. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

Neděle 20. dubna od 15 hodin ve velkém sále DK
Tři pohádky na dobrý den
Divadlo Pohádka Praha. O veverce a červíku Napucánkovi (chamtivá veverka ošidila kamará-
dy, až jí napálil červík Napucánek z lískového oříšku…). Ztracená královská koruna a čaroděj 
z pytle (pan král ztratil královskou korunu, což je ostuda, zvlášť když přijíždějí nápadníci na 
námluvy za princeznou. Ale princezna se vdávat nechce, a tak pod podmínkou, že se námluvy 
odloží, pomocí „čaroděje“ pomůže královskou korunu najít…). Proč kočka s myší nejsou ka-
marádky? (odpověď se dozvíme z této pohádky). Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  
 Vstupné 50 Kč 

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN A ČERVEN 
14. května  SCREAMERS: TRAVESTI SHOW
15. května  REINKARNACE A OSUDOVÉ VZTAHY
23. května  DIVOKEJ BILL A ČECHOMOR!!!
 5. června  JAMES HARRIES
19. června PAVLÍNIN DVŮR OPEN AIR: SPIRITUÁL KVINTET
20. června PAVLÍNIN DVŮR OPEN AIR: BUTY, GIPSY.CZ, BOW WAVE, 
  O5&RADEČEK, BLUE EFFECT...
21. června BLUES APERITIV IX.
22. června  VELKÝ DĚTSKÝ DEN V PAVLÍNINĚ DVOŘE

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 30. března 
Otakar Hudeček: ČAROSTŘELCOVA VĚŽ
Výstava maleb rozeného koloristy, samouka s pevným zázemím rodiny malířů tří generací. Vý-
stavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.
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GALERIE J. JÍLKA

Jarmila Janůjová

Je druhou v pořadí autorů jarního cyklu ryze ma-
lířských výstav galerie. V roce životního jubilea (roč-
ník 1948) a po sedmi letech od výstavy barevných 
dřevořezů vrací se do Šumperka malbou na fi nském 
ručním papíře.

Oproti dřívější pastózní malbě špachtlí na plátně 
je její současná a snad i převažující poloha práce 
oproštěnější, odlehčená a vzdušná. Výraznou zkrat-
kou míří k jádru výpovědi a zbavena tak všeho co 
není nezbytností, stává se uvolněnou barevnou řečí 
linií a tvarů. Dozrává v ní do čistoty to, s čím začí-
nala  už na studiích a čemu zůstala věrná. Stálost je 
jí ctností.

Od počátku je to příroda a tichá přítomnost 
bytostně blízkých věcí a v neposlední řadě i hudba 
a četba, především poezie, co je tu bezedným zdro-
jem i spolehlivým klíčem k vnitřnímu naladění. 
Putující kameny, nervní rytmy žilkování skály, sto-
py zimy na zemi i země sama rodí se z něho v jedi-
nečných variantách a v míře naléhavosti malířčina 
zaujetí.

Nové Jarmiliny malby zúročují zkušenost i s před-
chozími barevnými dřevořezy a úsporností získávají 
na vyhraněnosti. Její výstava svou čirostí věrohodně 

Putující kámen II, 2007, uhel, barva, fi nský ruční 
papír, formát A2

prokazuje, že nenahraditelná, pokorně rukodělná 
malba neztrácí nic ze své trvalé platnosti. Zahájena 
za autorčiny přítomnosti ve středu 2. dubna v 18 ho-
din končí v neděli 4. května. Určitě přijďte. 
 Miroslav Koval

Od 2. dubna do 4. května 
Jarmila Janůjová: Souznění (malba a kresba na papíře)
Výstava maleb a kreseb na papíře. Vernisáž k výstavě proběhne 2. dubna od 18 hodin, za osobní 
účasti autorky. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad 
galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program galerie finančně podporuje Mi-
nisterstvo 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

KONCERT SPOLEČNÁ VĚC 2008
ve středu 16. dubna v 18.30 hodin v Divadle Šumperk

Tomáš Pfeiff er rozezní Vodnářský zvon. Přítomní se mohou zaposlouchat do alikvotních tónů, 
které nejen rezonují s naší duchovní podstatou, ale léčí i naše tělo. 

Hudební zážitek je doplněn i silným zážitkem vizuálním.
Předprodej vstupenek v pokladně divadla, tel.č. 583 214 061 – kl. 21, informace tel.č. 724 347 317
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Datum Titul Skupina Čas Cena

Čt 27.3. Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem S2, VK, X 17.00 130 Kč
So 29.3. Krásný, krásný život  VK 19.30 220 Kč
 Světová premiéra, příběh z naší doby

FESTIVAL MILOŠE MOVNARA 

St 2.4. Amadeus VK, X  17.00 130 Kč
Čt 3.4 Ach, ta něha našich dam - Zima pod stolem St 10.00
Čt 3.4. Ostře sledované vlaky VK, X 17.00 130 Kč
Čt 3.4. KOBA - monodrama - vinárna Suterén   VK 21.00 50 Kč
Pá 4.4. Krásný, krásný život - příběh naší doby St  10.00     
Pá 4.4. Hotel Modrá hvězda   VK, X 17.00 30 Kč
So 5.4. Ach, ta něha našich dam - Zima pod stolem B, VK, X 19.30 130 Kč
St 16.4. Koncert - Společná věc,  VK 18.30 150 Kč
 vodnářský zvon - rozezní Tomáš Pfeiff er    
Čt 17.4. Ach, ta něha našich dam - Zima pod stolem S, VK, X 17.00 130 Kč
So 19.4. Picasso Divadlo Ungelt Praha P, VK 19.30 220 Kč
Út 22.4. KOBA - monodrama - vinárna Suterén VK 19.30 50 Kč
Čt 24.4. Chantal Poullain a orchestr Divadla šansonů,  VK 19.30  180, 160 Kč
 křest alba Chansons     
So 26.4. Škola žen F, VK 19.30 180 Kč
 rozverná komedie, Mahenova činohra Brno 
St 30.4. Krásný, krásný život - příběh naší doby G, VK 17.00 130 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.  

Divadlo zve na výstavu
Jarmila Křížková - Scéna a kostýmy

DIVADLO OCENÍ NEJLEPŠÍ HEREČKU A HERCE

Po loňském experimentu se Festival Miloše 
Movnara, který již patnáct let nese jméno mladého 
nadějného herce, jenž podlehl těžké nemoci, vrací 
k někdejší podobě. Zatímco loni měli hlavní slovo 
v ocenění hereckých výkonů diváci, kteří vyplňovali 
anketní lístky, letos budou posuzovat umění členů 
šumperského divadelního souboru opět tři poroty 
- odborná, divácká a studentská. V posledně jmeno-
vané přitom usedne i několik posluchačů olomouc-

ké Univerzity Palackého.
Porotcům se členové místního ansámblu před-

staví ve hře Amadeus, ve dvou francouzských 
komediích Ach, ta něha našich dam a Zima pod 
stolem, v divadelní adaptaci slavných Hrabalových 
Ostře sledovaných vlaků, v monodramatu KOBA, 
v příběhu Vladislava Kučíka Krásný, krásný život 
a konečně v hudební komedii Hotel Modrá hvězda. 
Přehlídka vlastní divadelní tvorby přitom odstartuje 
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ve středu 2. dubna, vyhlášení nejlepšího ženského 
a mužského hereckého výkonu sezony je pak na-
plánováno na páteční večer. Kromě vlastních před-
stavení je navíc pro diváky připraven v divadelním 
klubu Suterén (dříve Vana) doprovodný program 

nazvaný Humorná tombola, jež se bude odehrávat 
v režii herců domácího souboru, kterým „vypomů-
že“ swingová kapela Jazzevčíci. Poslední den se pak 
Suterén stane dějištěm vyhlášení netradičního oce-
nění „Štěk roku“. -zk-

V letošní sezoně nabízí šumperské divadlo francouzskou komedii Zima pod stolem, jež je dílem renomo-
vaného dramatika Rolanda Topora. Role Florence se přitom zhostila Jolanta Balon, jako Dragomir se 
představuje Petr Komínek.  Foto: Jiří Kalabis

► 1. den - středa 2. dubna v 17 hodin ve velkém 
sále
Amadeus  VK
► 1. den - středa 2. dubna ve 20 hodin ve vinárně 
Suterén (Vana)
Humorná tombola, posezení s herci, živá hudba
► 2. den - čtvrtek 3. dubna v 10 hodin ve velkém 
sále
Ach ta něha našich dam, Zima pod stolem 
► 2. den - čtvrtek 3. dubna v 17 hodin ve velkém 
sále
Ostře sledované vlaky  VK
► 2. den - čtvrtek 3. dubna v 19 hodin ve vinárně 
Suterén (Vana)

Humorná tombola, posezení s herci, živá hudba
► 2. den - čtvrtek 3. dubna ve 21 hodin ve vinárně 
Suterén (Vana)
Koba   VK
► 3. den - pátek 4. dubna v 10 hodin ve velkém 
sále
Krásný, krásný život 
► 3. den - pátek 4. dubna v 17 hodin ve velkém 
sále
Hotel Modrá hvězda  VK
► 3. den - pátek 4. dubna ve 20 hodin ve vinárně 
Suterén (Vana)
Slavnostní vyhlášení výsledků, vyhlášení ceny
 „Štěk roku“, živá hudba, posezení s herci

Program přehlídky Festival Miloše Movnara
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APOSLEDNÍ PREMIÉRA SEZONY 
PŘINÁŠÍ HRU ŠUMPERSKÉHO RODÁKA

Příznivce šumperského divadla čeká další inscenace, která se na jevišti ocitne úplně poprvé. 
Půjde o hru místního rodáka Vladislava Kučíka a nese název Krásný, krásný život. Poprvé 

bude k vidění na premiérovém večeru v sobotu 29. března.

Text hry vznikl na základě Kučíkovy knihy Bude-
me bohatí. Autor z ní vybral jednu z dějových linií 
a napsal příběh, který se odehrává během celého ži-
vota hlavní postavy. Ludvík pochází z obyčejné, prů-
měrné rodiny s poněkud despotickým a necitlivým 
otcem. Po společenských změnách v roce 1989 se 
však díky otci rodina dostane do velkých problémů. 
Před diváky se odvíjí dramatický příběh o dětství, 
dospívání a poznávání světa, o snaze překonávat 
překážky… Název hry Krásný, krásný život je zde 
ovšem spíše ironickým zvoláním. 

V roli Ludvíka se představí František Čachotský. 
Hudbu ke hře složil Varhan Orchestrovič Bauer, 
který je z poslední doby známý díky spolupráci na 
fi lmu Miloše Formana Goyovy přízraky. Autorkou 
výtvarné podoby inscenace je Zuzana Přidalová.

Inscenace vznikla pod režijním vedením Ond-
řeje Elbela, jenž je zároveň i autorem úpravy textu. 
Představuje se tak nový dramaturg a režisér Divadla 
Šumperk. Ondřej Elbel vystudoval činoherní režii 
na JAMU pod vedením Arnošta Goldfl ama. Bě-
hem studia i po něm spolupracoval s řadou divadel. 
V Brně například s Divadlem Husa na provázku, 
Divadlem Polárka a především s Divadlem v 7 a půl. 
Z mimobrněnských jmenujme alespoň Horácké di-
vadlo v Jihlavě, Městské ve Zlíně nebo Klicperovo 

Režie hry místního rodáka Vladislava Kučíka Krásný, 
krásný život se ujal v Brně působící úspěšný divadelní 
režisér Ondřej Elbel.  Foto: archiv divadla

D I V A D E L N Í  S E Z O N A  2 0 0 8 / 2 0 0 9

▷ Karel Jaromír Erben, Vendula Borůvková: Kytice Režie Ondřej Elbel

▷ Karel David a kol.: Hvězdy na vrbě Režie Józef Z. Czernecki

▷ Ladislav Klíma, Arnošt Dvořák: Matěj Poctivý Režie Ondřej Elbel

▷ Vladimír Körner, Vendula Borůvková, Ondřej Elbel: Zánik samoty Berhof Režie Petr Štindl

▷ Tereza Boučková: Sodoma Komora

▷ Pohádka: Jaroslav Kvapil, Jolana Kubíková: Princezna Pampeliška

v Hradci Králové. Po absolvování JAMU pracoval 
dva roky jako dramaturg a režisér v brněnském Ha-
Divadle, kde nastudoval mimo jiné Čapkovu Věc 
Makropulos nebo Goldfl amovu Ředitelskou lóži. 
 Ondřej Elbel, dramaturg
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Výstavní síň
► Osudové osmičky 20. století
Dramatické události let 1918, 1938, 1948 a 1968 
po sobě zanechaly řadu dokumentů, fotografi í 
a různých předmětů, které na této výstavě při-
pomenou pohnuté okamžiky našich nedávných 
dějin, a to i v našem regionu. K výstavě je možné 
objednat KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY (tel. 
583 214 070). Navštivte také přednášku o tzv. „Ví-
tězném únoru 1948“ v podání doc. PhDr. Karla 
Konečného, CSc. z katedry historie FF UP v Olo-
mouci, která se uskuteční ve čtvrtek 17. dubna 
v 18 hodin v přednáškovém sále šumperského 
muzea (vchod přes informační centrum). Výstava 
potrvá do 18. května.

Hollarova galerie
► Pocta všem, kteří vzdorovali
Při návštěvě této putovní výstavy zapůjčené od 
Konfederace politických vězňů se dozvíte zajímavá 
a zároveň šokující fakta o lidech a celých organi-
zacích v protikomunistickém odboji. Zúčastněte 
se také besedy s bývalým politickým vězněm Ja-
nem Janků na téma „Vzpomínky politického 
vězně na dobu totality“, která se uskuteční ve 
čtvrtek 3. dubna od 17 hodin v přednáškovém 
sále šumperského muzea (vchod přes informační 
centrum). Beseda bude uvedena zajímavým doku-
mentárním fi lmem. Kurátorem výstavy je Zdeněk 
Doubravský. Výstava potrvá do 20. dubna.

Rytířský sál a předsálí
► Slavné vily Olomouckého kraje   
Seznamte se s architekturou rodinného bydlení na 
střední a severozápadní Moravě a na Jesenicku. 
Tato výstava charakterizuje nejen jednotlivé stavby 
a  společenské podmínky v době jejich vzniku, ale 
informuje také o tvorbě jejich architektů, zámě-
rech a osudech stavebníků, historii jednotlivých 
staveb a o vývoji názoru na rodinné bydlení. Zá-
roveň s ní bude zájemcům nabízena i stejnojmen-
ná publikace, která prezentuje ještě více staveb 
a o dané problematice podává nejen informaci, ale 

vyslovuje i soudy a hodnocení. Vernisáž této vý-
stavy se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 25. května

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Tato zmodernizovaná expozice, která seznamuje 
s přírodou a historií regionu, bude znovu otevře-
na v úterý 15. dubna. Je vybavena moderním au-
tomatickým průvodcovským systémem, který ve 
4 jazykových mutacích komentuje zajímavou for-
mou nejzajímavější exponáty samostatně pro kaž-
dého návštěvníka. Prohlédněte si nejvýznamnější 
archeologické nálezy, výběr dochovaných zbraní, 
část pokladu středověkých mincí, sakrální a umě-
lecké předměty a díla, obrazy a spoustu vzácných 
dokumentů!

Galerie Šumperska
► Známí i neznámí
Výstava českých a německých umělců ze Šumper-
ska a Zábřežska, tvořících v letech 1850 - 1950, 
představí mimo jiné obrazy a kresby šumper-
ských rodáků Kurta Halleggera a Karla Brachtela 
mladšího, plastiky Gustava Jekela, díla známých 
českých umělců Stanislava Lolka, Adolfa Kašpara, 
Františka Hoplíčka, Richarda Wiesnera, Zdeňka 
Sklenáře a dalších. Za laskavé zapůjčení exponátů 
děkujeme Muzeu umění v Olomouci, Obecnímu 
úřadu v Bludově a Obchodní akademii v Šumper-
ku. Autorkami výstavy jsou Milena Filipová a Ale-
na Turková. Výstava potrvá do 31. srpna.

 Galerie mladých
► Afrika známá neznámá, aneb lesk a bída čo-
koládových lidí
O kráse, radostech a bolestech obyvatel Kinshasy, 
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. Výstava potrvá do 31. března
► Koncerty v klášterním kostele: 27. března 
v 18 hodin - Šumperský dětský sbor - koncerty 
dětských sborů z Liberce a Švýcarska, 3. dub-
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Mna v 18 hodin - ZUŠ Šumperk - absolventtský 

koncert třídy p. učitelky Davidové, v pondělí 
7. dubna v 18 hodin - ZUŠ Šumperk - koncert 
žákovských korepetic, 12. dubna po celý den - 
Šumperský dětský sbor - „Zlatá lyra“, 15. dubna 
v 19 hodin - koncert z cyklu Klasika Viva
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, 
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.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 spo-
lečenských událostech, otevírací 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
Historické palné i chladné zbraně a lovecké do-
plňky, dobové rytiny s loveckými motivy, expo-
náty lovné zvěře včetně vzácných či ohrožených 
druhů - to vše nabízí tato výstava. Výstava potrvá 
do 5. dubna.
► Paleta kraje    
Přijďte si prohlédnout díla regionálních výtvarní-
ků - malby Lubomíra Bartoše, Františka Remeše 
a Rostislava Berky, grafi ky a díla Pavly Jarmarové 
vytvořené pomocí kombinované techniky, malby 
a grafi ky A. Pavla Taťouna, dřevěné plastiky Jaro-
slava Beneše, fotografi e a šperky Špalka Loranta. 
Vernisáž se uskuteční ve středu 9. dubna v 17 ho-
din. Výstava potrvá do 7. června.
► Stálé expozice: Z historie města a okolí 
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 sou-
těží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výsta-
vou roku 2005! 
► Adolf  Kašpar - Balada z rokoka
Prohlédněte si ilustrace k Jiráskově Baladě z ro-
koka z dílny bludovského rodáka, malíře Adolfa 
Kašpara. Tuto kolekci doplňují další kresby ze 

sbírek Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. 
Výstava potrvá do 19. dubna.
► Pocta všem, kteří vzdorovali  
Při návštěvě této putovní výstavy zapůjčené 
od Konfederace politických vězňů se dozví-
te zajímavá a zároveň šokující fakta o lidech 
a celých organizacích v protikomunistickém 
odboji. Vernisáž výstavy se uskuteční ve 
čtvrtek 23. dubna v 17 hodin. Výstava potrvá 
do 15. 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, Kapito-
ly z dějin Loštic, Z pokladů muzea 
Otevřeno od 1. dubna.
►Výstava velkoformátových fotografi í členů 
Fotoklubu Litovel
Výstava velkých černobílých i barevných foto-
grafi í připravená Fotoklubem Litovel potrvá do              
31. března. 
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.

Úsov
► Lovecko-lesnické muzeum
►Úsov - kolébka lesnického školství
Stálá expozice.
► Galerie Lubomíra Bartoše
► Vysoké Tatry - štětcom a objektívom  
Prohlédněte si obrazy akademického malíře 
Huga Šilberského a fotografi e Jaroslava Koupila 
uhrančivých panorámat Vysokých Tater z 50. až 
70. let 20. století. Vernisáž výstavy se uskuteč-
ní v úterý   1. dubna v 17 hodin ve výstavních 
prostorách Staré školy v areálu zámku. Výstava 
potrvá do            20. července
Informace: Zámek a Lovecko-lesnické muzeum 
spolu s Galerií Lubomíra Bartoše v Úsově zaha-
jují letní sezonu 1. dubna. V dubnu je zámek pří-
stupný v sobotu, v neděli a ve svátek v době od 9 
do 12 a od 13 do 16 hodin.
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A STÁLÁ EXPOZICE SE POCHLUBÍ 
MODERNÍM AUDIOPRŮVODCEM

Vlastivědné muzeum v Šumperku chystá do 
nadcházející turistické sezony pro své příznivce 
novinku - od 15. dubna bude stálá expozice Pří-
roda a dějiny Severozápadní Moravy, jež prošla 
dvouměsíční rekonstrukcí, vybavena automatic-
kým průvodcovským systémem Guide PORT. 
Ačkoliv dnes patří různé typy audioprůvodců 
ke standardnímu vybavení zahraničních muzeí, 
u nás je jejich použití stále ještě spíše raritou. 
Navíc systém, který bude v šumperské expozici 
instalován, se od ostatních průvodců liší tím, že 
je zcela automatický a nevyžaduje od návštěv-
níka žádnou obsluhu. V recepci muzea dostane 
návštěvník klipová sluchátka a přijímač, který si 
zavěsí na krk. Dvanáct identifi kátorů umístěných 
v jednotlivých místnostech expozice přenese 
pomocí radiových signálů do sluchátek přísluš-
ný text. Identifi kátory se spustí vždy po vstupu 
návštěvníka do místnosti. Systém dovoluje volný 
pohyb po expozici, není nutné dodržovat stano-
venou trasu a kdykoliv je možné vrátit se a vy-
slechnout si příslušnou pasáž ještě jednou.

Audioprůvodce ústy Paulíny Chiari, podle níž 
je pojmenován Pavlínin dvůr, nabízí výklad tak, 

aby byl přístupný a srozumitelný širokému spek-
tru návštěvníků. Mimo množství informací upo-
zorní i na různé zajímavosti a originality, které 
je možné v expozici vidět. Čtyři jazykové mutace 
fungují nezávisle na sobě, v jednom okamžiku 
a v jedné místnosti může jít do sluchátek součas-
ně německý, anglický, český nebo polský text. 

Guide PORT bude sloužit především zahra-
ničním turistům. Ovšem velmi přínosným by 
mohl být i pro základní a střední školy, a to nejen 
v rámci výuky dějepisu nebo přírodopisu, ale také 
při procvičování cizích jazyků, neboť všechny ko-
mentáře jsou namluveny rodilými mluvčími.  

Vlastivědné muzeum v Šumperku se stane 
prvním muzeem v České republice, v němž bude 
Guide PORT instalován. Stejný systém je od roku 
2006 v provozu pouze v rodném domě Siegmun-
da Freuda v Příboře, ten však nemá charakter 
muzejní expozice.  Díky pochopení a podpoře 
1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Pavla 
Horáka, který převzal nad celou akcí záštitu, se 
tedy Šumperk bude moci pochlubit další atrakti-
vitou.  Marie Gronychová, 
 ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku

VÝSTAVA SEZNÁMÍ 
SE SLAVNÝMI VILAMI ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Celonárodní projekt Slavné vily Čech, Moravy 
a Slezska zaštiťuje pražská umělecká agentura  Foi-
bos. Po úspěchu výstavy Slavné pražské vily a vy-
dání stejnojmenné publikace iniciovala agentura 
podobné odborné projekty ve všech krajích repub-
liky. Na jejich přípravě se mimo Foibosu podílela 
jednotlivá pracoviště Národního památkového 
ústavu, muzea a galerie a samostatně i naši před-
ní teoretici dějin architektury. Vzniklo tak již ně-
kolik kvalitních publikací o rodinném bydlení od 
poloviny 19. století až do dnešních dnů. Publikace 
zpravidla doprovázejí zajímavé výstavy, které jsou 
jejich komprimací.

Jednu z těchto výstav, Slavné vily olomouckého 
kraje, si na měsíc zapůjčilo Vlastivědné muzeum 
v Šumperku. Výstava seznamuje s architekturou 

rodinného bydlení na střední a severozápadní Mo-
ravě a na Jesenicku. Charakterizuje nejen jednot-
livé stavby a  společenské podmínky v době jejich 
vzniku, ale podává informace i o tvorbě architektů, 
často velmi zvučných jmen, kteří jsou jejich autory. 
Informuje i o záměrech a osudech stavebníků těch-
to objektů a v neposlední řadě i o historii jednotli-
vých staveb a o vývoji názoru na rodinné bydlení.

Výstava bude zahájena vernisáží 24. dubna 
v 17 hodin v Rytířském sále šumperského mu-
zea a potrvá do 25. května. Zároveň s ní bude 
zájemcům nabízena i stejnojmenná publikace, 
která  prezentuje ještě více staveb a o dané pro-
blematice podává nejen informaci, ale vyslovuje 
i soudy a hodnocení.

 Milena Filipová, historička umění
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Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci s okresní pobočkou Konfederace politických 
vězňů v Šumperku instalovaly do interiéru Hollarovy galerie putovní výstavu nazvanou „Pocta 

všem, kteří vzdorovali“.

POCTA VŠEM, KTEŘÍ VZDOROVALI

Panelová výstava, zhotovená Konfederací po-
litických vězňů, seznamuje nejdříve s počátky 
odporu proti vládě komunistické strany v roce 
1948, poté s osudy zatčených a odsouzených pří-
slušníků armády, kněží, kulturních a vědeckých 
pracovníků, zemědělců, dělníků, živnostníků, 
studentů a dalších.

Výstavu doplňují materiály upomínající na 
politické vězně a popravené ze Šumperska a Zá-
břežska, za povšimnutí stojí autentické fotografi e 

mírovských vězňů, ilegálně pořízené aparátem 
zhotoveným z čoček brýlí a rentgenového nega-
tivu, ale také šachové fi gurky a hlava Krista, vy-
robené vězněnými z chleba.

Výstavu můžete v Hollarově galerii Vlastivěd-
ného muzea v Šumperku zhlédnout do 20. dubna 
- poté bude přemístěna do Muzea v Mohelnici, 
aby zde byla doplněna o regionální materiály 
z Mohelnicka a Lošticka.  

 Zdeněk Doubravský, historik

Vyšel 93. svazek sborníku Severní Morava!
Články * zajímavosti * recenze * zprávy

K dostání ve Vlastivědném muzeu na Hlavní třídě a v Knihkupectví Duha na ulici Čsl. armády. 
Časopis lze objednat také na dobírku nebo se zájemci mohou zařadit mezi pravidelné odběratele 

na adrese eva.petrasova@muzeum-sumperk.cz.

Muzeum vzdává hold památce těch, kteří vzdorovali. Putovní výstava, kterou Vlastivědné muzeum 
v Šumperku pořádá ve spolupráci s okresní pobočkou Konfederace politických vězňů v Šumperku, je 
k vidění v interiéru Hollarovy galerie do 20. dubna.  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 sedmé setkání dětí, rodičů nebo prarodičů 
s dětskou literaturou v rámci Klubu podvečerní-
ho čtení nazvané tentokrát „O ošklivém káčátku“ 
pořádá ve čtvrtek 3. dubna šumperská Městská 

knihovna. Hostem a průvodcem literárně hudební-
ho pořadu ze života a díla  H.Ch. Andersena bude 
Marta Večeřová. Pořad začíná v 17 hodin v prosto-
rách knihovny Sever na Temenické ulici 5.  -red-

V KNIHOVNĚ 
SE BUDE BESEDOVAT O PAMÁTNÍCÍCH OBĚTEM VÁLEK

Městská knihovna v Šumperku naplánovala na 
polovinu dubna besedu ke knize Památníky obě-
tem první a druhé světové války 1914-1918, 1939-
1945 na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. 
Publikace, která vyšla v říjnu 2007, přehledným 
způsobem představuje všechny památníky okre-

su Šumperk a je významným příspěvkem v doku-
mentaci historie regionu. O jejím vzniku mohou 
zájemci besedovat s autory Janem Bendou, Boři-
vojem Lešenarem a Aloisem Blažkem ve středu 
16. dubna v 18 hodin v budově knihovny na ulici 
17. listopadu. Vstup je zdarma. -red-

Městská knihovna Šumperk 
ve spolupráci 

se Střední zdravotnickou školou Šumperk 
zvou na výstavu

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DĚTEM 
V ŠUMPERKU A OKOLÍ

Výstava, která představuje 
řadu organizací s tímto zaměřením,

 potrvá do 30. dubna.

Městská knihovna Šumperk pořádá

SLUNÍČKOVÁ ZAHRADA

Výtvarná soutěž o nejkrásnější sluníčko 
se koná ke 40. narozeninám časopisu 

SLUNÍČKO.
Formát: A6, A5, A4, technika: libovolná.

Kategorie: mateřské, 
speciální a základní školy.

Nezapomeňte napsat: jméno a příjmení, 
věk a adresu. 

Termín odevzdání obrázků do knihovny 
SEVER - 30. dubna.
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Každé pondělí od 15 do 16.30 hodin  v AD na „K“
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 „K“ 
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 tančírně na 
„K“
Hathajóga
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053.  Vstupné 50 Kč

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

Každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin v MC na „K“ 
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 „K“
Anglická herna pro děti - čtení
Možnost číst si a poslouchat CD v angličtině. In-
formace 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 „K“
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 „K“ 
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 „K“
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 „K“
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053.

Středa 2. dubna v 18 hodin ve Vile Doris
Životní prostředí Šumperka
Veřejná diskuse o problémech prostředí kolem nás, 
představení nově vzniklé publikace „Životní pro-
středí Šumperska“, na vaše dotazy budou reagovat 
odpovědné osoby především z MÚ Šumperk, infor-
mace Petr Šaj, 583 214 213, 731 186 056, saj@doris.cz.

Pátek 4. dubna v 18 hodin ve Vile Doris
Den ptactva
Prezentace programu „Volná křídla“ - ohrožení 
a ochrana ptactva - Zdeněk Vermouzek, promítání 
snímků z ptačí říše - Petr Šaj, informace Petr Šaj, 
583 214 213, 731 186 056, saj@doris.cz.

Sobota 12. dubna v 8.30 hodin ve Vile Doris
Okresní přebor v rapid šachu
Informace Petr Konupčík, tel. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Neděle 13. dubna od 9.30 do 11.30 hodin na „K“
Dovádivé dopoledne pro děti a rodiče na Komíně 
(od 1,5 roku)
Přezůvky s sebou, k dispozici bude velká trampo-
lína, dvě nakloněné lavičky, dva látkové tunely, ží-
něnky, šplhací (a houpací) lana, šplhací tyč, barevný 
padák, bungee motorcycling (novinka!), celé Mateř-
ské centrum, včetně možnosti uvařit si kávu nebo 
čaj. Děti, tatínci, dejte maminkám možnost uvařit 
jedinečný nedělní oběd, informace Vratislav Šula, 
tel. 583 214 214, 731 186 059, sula@doris.cz.  
 Vstup 50 Kč (pro celou rodinu)

Pátek 18. dubna od 9 do 20 hodin u Vily Doris a na 
„Komíně“
Bio DEN pro ZEMI 2008
Tradiční celodenní akce, letos zaměřená na zdraví 
neškodné potraviny, životní styl a bio zemědělství - 
aktivity probíhají v letní divadle Vily Doris, v Sadech 
1. máje a v budově Komín, informace Renata Čecho-
vá, tel. 583 214 213, 731 610 033 cechova@doris.cz.
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Zdravotník zotavovacích akcí v rozsahu 40 hodin
Např. lyžařský výcvik, výlety, tábory, ozdravné po-
byty, ČČK Jesenická 2. Šumperk, přihlášky do 14.4. 
2008, informace Ivana Šilhanová, tel. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Cena: 1350 Kč

Neděle 20. dubna v 9 hodin na „Kotli“
Odyssea - horská kola
Prezence v 9 hodin, start v 10 hodin „Koliba“ - 
Kotel, informace Petr Konupčík, tel. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Středa 23. dubna v 18.30 hodin v sále ve Vile Doris
V rámci cyklu Via Lucis „TAJEMSTVÍ (nejen) 
ĎÁBLOVY BIBLE “
Setkání s Arnoštem Vašíčkem, spisovatelem, reži-
sérem a scenáristou, vstupenky je možno objednat 
u Petra Konupčíka, tel. 583 214 212, 731 610 037, 
konupcik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Pátek 25. dubna v 10 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušková, tel. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Cena 30 Kč

Pátek 25. dubna v 16 hodin v MC na „K“
Dubnový škapulíř - slet čarodějnic
Informace Eva Pšenčíková, tel. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena 50 Kč

Pátek 25. dubna 
Ukliďme svět 2008
Organizovaný společný úklid černých skládek 
v Šumperku nebo úklid kolem své školy a blíz-
kého okolí, úklidové akce probíhají v celé re-
publice a jsou podporovány Českým svazem 
ochránců přírody, zájemci o odpadkové pytle 
a  o bližší informace ptejte se, volejte, mailujte 
na Středisko ekologické výchovy při DDM Vila 
Doris Šumperk - R. Čechová, tel. 731 610 033, 
583 214 213, cechova@doris.cz.

Pátek 25. dubna ve 14 hodin v Ateliéru na „K“
Výtvarný pátek - Malování na hedvábí
Informace Ivana Šilhanová, tel. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  
 Cena 30 Kč za osobu

Úterý 29. dubna v 16 hodin v IT na „K“
Odpolední počítačový kurz pro maminky na ma-
teřské dovolené
Vždy úterý a čtvrtek. 8 lekcí po 2 hod., program: 
první krok s počítačem, Microsoft  Windows Vista, 
Microsoft  Word 2007, Internet a elektronická poš-
ta. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.  Bez poplatku

Středa 30. dubna v 9 hodin v IT na „K“
Dopolední počítačový kurz pro maminky na ma-
teřské dovolené
Vždy středa a pátek. 8 lekcí po 2 hod., program: 
první krok s počítačem, Microsoft  Windows Vista, 
Microsoft  Word 2007, Internet a elektronická poš-
ta. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.  Bez poplatku

Středa 30. dubna v 16 hodin v IT na „K“
Odpolední počítačový kurz pro seniory
Vždy středa a pátek. 8 lekcí po 2 hod., program: 
první krok s počítačem, Microsoft  Windows Vista, 
Microsoft  Word 2007, Internet a elektronická poš-
ta. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.  
 Vstupné 1000 Kč, 
 maminky na MD bez poplatku   

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 + Mateř-
ské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), 
recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://
www.doris.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.
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Úterý 1. dubna v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže    Vstup volný

Středa 2. dubna v 15.30 hodin v klubovně DDM
Hádanky, hlavolamy a křížovky     
Pro děti od 8 let.   Vstup volný
   
Středa 2. dubna od 17.30 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel 
Netradiční náramky z provázků, drátků a korálků.  
 Vstupné 50 KČ

Čtvrtek 3. dubna v 15 hodin v dílně DDM
Železniční modelářství
Rady a náměty pro kluky a tatínky.     Vstup volný 

Sobota 5. dubna od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
DDM 
Keramika pro každého             Vstupné 30 Kč 

Sobota 5. dubna od 13 do 17 hodin v ateliéru DDM
Panenky a drobné hračky
Šijeme plátěné panenky a potvůrky na ozdobu i na 
hraní.  Vstupné 50 Kč
  
Pondělí 7. dubna od 14 do 16 hodin v učebně DDM
Volný internet pro děti                Vstup volný

Pondělí 7. dubna od 15.30 hodin v klubovně DDM
Stolní hry pro děti                    Vstup volný

Středa 9. dubna v 16 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout
Stolní tenis pro zájemce.         Vstup volný

Středa 9. dubna od 17.30 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - Patchwork
Základní techniky ručního a strojového patchwor-
ku, s sebou jehlu, nit a zbytky bavlněných látek.  
 Vstupné 50 Kč

Sobota 12. dubna od 9 do 15 hodin v DK Šumperk
Den zdraví pro ženy
Akce pořádaná ve spolupráci s DK Šumperk. Vy-

zkoušíme si aerobik, novinku ve cvičení - FLE-
XIBARY (dlouhé tyče, které pracují s hlubokým 
vnitřním svalstvem), power jógu a dance jógu, 
cvičení na míčích, břišní tance, chi-kung, refl ex-
ní terapii, relaxační cvičení, cvičení s overbally.
Během akce budou nabídnuty ukázky sportovní-
ho oblečení, ochutnávky produktů zdravé výživy, 
přítomny budou i zástupci zajímavých fi rem, které 
propagují zdravý životní styl. Informace Věra For-
mánková, tel. č. 583 214 076, 604 614 104.  
 Vstupné 90 Kč

Úterý 15. dubna od 15 do 17 hodin v dílně DDM
Modelářství od „A“ do „Z“
Rady a nápady pro kluky.          Vstup volný

Středa 16. dubna od 16 do 18 hodin v herně TTC
Ping - pong pro zájemce    Vstup volný

Středa 16. dubna od 17.30 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - linoryt
Základy techniky a tisk.          Vstupné 50 Kč

Sobota 19. dubna v 9 hodin ve velkém sále DK
Miss aerobik tour
3. ročník opět v Šumperku - s populárními osob-
nostmi a vítězkami loňského ročníku, pokračování 
republikové soutěže o titul MISS AEROBIK České 
republiky pro rok 2008.
Soutěží se v kategoriích MINI, KADET, JUNIOR, 
MISS, MISSIS. Z každého kola v jednotlivých měs-
tech po celé ČR postupují dívky do fi nále v Praze. 
Pořadem provází Petr Salava, cvičí všechny MISS 
aerobik roku 2007, 10 vítězných z každé kategorie 
postupuje do fi nále, které se koná v Praze v květnu 
2008 a získá hodnotné ceny! Informace a přihláš-
ky pro MISS AEROBIK 2008: Věra Formánková, 
e-mail:  formvera@centrum.cz , tel.č. 583 214 076, 
604 614 104.

Pondělí 21. dubna od 14 do 16 hodin v učebně DDM
Internet pro děti
Pro děti od 8 let.               Vstup volný
   
Úterý 22. dubna v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
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Florbalová hodinka pro muže       Vstup volný

Středa 23. dubna v 15.30 hodin v klubovně DDM
Pálí ti to?
Pásmo křížovek a hádanek.          Vstup volný

Středa 23. dubna od 16 do 18 hodin v herně TTC
Stolní tenis pro každého           Vstup volný

Středa 23. dubna od 17.30 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - Krakerování a de-
coupage
Zdobení rámečků a krabiček. S sebou dřevěný rá-
meček nebo krabičku, květináč... 
 Vstupné 50 Kč 
Čtvrtek 24. dubna v 10.30 hodin v klubovně DDM
Klubíčko pro děti

Pro nejmenší děti a rodiče.          Vstup volný

Pondělí 28. dubna od 14 do 16 hodin v učebně DDM
Internet pro děti 
Pro děti od 8 let.                  Vstup volný

Pondělí 28. dubna v 15.30 hodin v klubovně DDM
Stolní hry
Pro děti od 7 let.                  Vstup volný

Středa 30. dubna od 17.30 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - karomail
Technika falešného smaltu na plech a sklo.  
 Vstupné 50 Kč
Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru 
20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.sum-
perk@seznam.cz, http://www.mddm.adam.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Pátek 28. března ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu 
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si a poslechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 10. dubna ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 11. dubna 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

Pátek 25. dubna ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu 
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si a poslechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč
                                 
Po domluvě 
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se objednat 
na tel. čísle 583 212 272.  Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod. 

Bližší informace: Kavárnička pro seniory - nejen pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní doba denně 
od 13 do 19 hodin,  telefonní číslo je 583 550 234. Aktuální program na stránkách Informačního stře-
diska pro seniory www.pontis.cz/iss. 
V měsících březnu a dubnu probíhá výstava obrazů Jana Jančíka.
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Upozorňujeme návštěvníky Art kina v Domě kultury Šumperk, že Art kino ukončilo 
svoji činnost k 31.3. 2008 a fi lmový klub od 1.4. 2008 přechází do kina Oko. 

Filmová představení označená Artvečer - Filmový klub 
jsou samozřejmě přístupná široké veřejnosti.

 

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 

JUMPER
Čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5., neděle 6., pondělí 7., úterý 8. a středa 9. dubna jen v 18.00 hodin
USA, 2008, 88 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Kdekoliv, cokoliv, hned. Dobrodružný sci-fi  thriller, jehož hlavním hrdinou je mladík s genetickou odchyl-
kou, která mu umožňuje teleportovat se, kamkoliv se mu zachce. Na rozdíl od většiny komiksových super-
hrdinů ho ale rozhodně ani nenapadne svými schopnostmi zachraňovat svět… V hlavních rolích Hayden 
Christensen, Jamie Bell a Samuel Lee Jackson.  Vstupné 75 Kč

JAN SAUDEK   Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 3. dubna jen ve 20.00 hodin
ČR, 2007, 95 minut, od 15 let
V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu - to je podtitul uměleckého dokumentu, který režisér Adolf Zika věno-
val svému příteli a kolegovi fotografovi Janu Saudkovi.  Vstupné 65 Kč, pro držitele legitimace FK 60 Kč

VLAK 3:10 DO YUMY
Pátek 4., sobota 5. a neděle 6. dubna jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 117 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Budoucnost chudého rančera (Christian Bale) závisí na honoráři, který dostane jako člen eskorty nebez-
pečného desperáta (Russell Crowe), která má psance dopravit vlakem do státní věznice v Yumě… Výborný 
klasický western, který natočil James Mangold.  Vstupné 75 Kč

SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA                                    
Pondělí 7., úterý 8. a středa 9. dubna jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 102 minuty, od 12 let, titulky
Neuvěřitelný, ale skutečný příběh amerického kongresmana, který měl na svědomí pád sovětského impé-
ria… Zpočátku politická satira kombinovaná s bláznivou komedií, která končí jako hořká připomínka krát-

KINO OKO
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kozrakosti americké zahraniční politiky, má chytrý a vtipný scénář, v hlavních rolích excelují Tom Hanks 
a Julia Robertsová.  Vstupné 75 Kč

KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ       Hrajeme pro děti
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12. a neděle 13. dubna jen v 16.30 hodin, pondělí 14. v 18.00 hodin, úterý 15. 
a středa 16. dubna jen v 16.30 hodin
USA, 2008, 95 minut, širokoúhlý, rodinný fi lm v českém znění
Záhadný dům prastrýce Spiderwicka ukrývá před třemi sourozenci tajemnou knihu, která popisuje magické 
bytosti, žijící kolem domu. Děti přes přísný zákaz knihu otevřou a ocitnou se tak v pohádkovém světě, ve 
kterém je čeká největší dobrodružství jejich života… Okouzlující, vtipná a velmi zdařilá fantasy pro celou 
rodinu.  Vstupné 70 Kč
V neděli 13.4. v 16.30 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu s dětmi 
do 15 let je vstupné 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 
Šumperk.

BOBULE
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12. a neděle 13. dubna v 18.15 a ve 20.00 hodin, pondělí 14. dubna jen ve 20.00 
hodin, úterý 15. a středa 16. dubna jen v 18.15 hodin
ČR, 2008, 90 minut, mládeži přístupný
… aneb nevinně o víně. Letní komedie o dvojici podvodníčků, kteří hledají útočiště před zákonem v bezpečí 
moravské vesnice. V hlavních rolích Kryštof Hádek a Lukáš Langmajer, dále hrají Tereza Voříšková, Václav 
Postránecký, Miroslav Táborský a další. Režie Tomáš Bařina.  Vstupné 80 Kč

Okouzlující, vtipnou a velmi zdařilou fantasy Kronika rodu Spiderwicků uvádí šumperské kino Oko od 
10. do 16. dubna.  Foto: archiv
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Úterý 15. a středa 16. dubna jen ve 20.00 hodin
Irsko, 2007, 86 minut, od 12 let, titulky
Čerství držitelé Oscarů za nejlepší fi lmovou píseň Markéta Irglová a Glen Hansard v hlavních rolích hudeb-
ního fi lmu o dvou výjimečných mladých lidech, které spojuje láska k hudbě.  Vstupné 75 Kč

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA             Hrajeme pro děti
Čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19. a neděle 20. dubna jen v 16.00 hodin
ČR, 98 minut
Klasická česká pohádka natočená na motivy pohádek Jana Drdy. Režie Zdeněk Troška.  Vstupné 70 Kč

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19., neděle 20., pondělí 21., úterý 22. a středa 23. dubna v 17.45 a ve 20.00 hodin
ČR, 90 minut, mládeži přístupný
Máte pocit, že je vaše rodina praštěná? Seznamte se s Hanákovými!!! Radosti i strasti soužití čtyř generací 
v jedné domácnosti líčí nová česká komedie, která vznikla na motivy jednoho z neoblíbenějších českých tele-
vizních seriálů a knihy Fan Vavřincové. V hlavních rolích hrají Eva Holubová, Jaromír Dulava, Jiří Mádl, Ivana 
Chýlková, Marián Labuda, Luboš Kostelný a Vanda Hybnerová. Scénář a režie Patrik Hartl.  Vstupné 80 Kč

HORTON                 Hrajeme pro děti
Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26., neděle 27., pondělí 28., úterý 29. a středa 30. dubna jen v 16.30 hodin
USA, 85 minut, rodinný animovaný fi lm v českém znění
Horton je slon, který v malém smítku objeví svět malinkatých tvorečků Kdovíků, jejichž domov Kdosice se 
ocitl v ohrožení. Brzy se s nimi skamarádí a snaží se jim ze všech sil pomáhat. Nová pohádková komedie pro 
děti i pro dospělé od tvůrců Doby ledové.  Vstupné 70 Kč

Ve druhé polovině dubna se mohou fi lmoví fanouškové těšit na novou českou komedii, která vznikla na motivy 
jednoho z neoblíbenějších českých televizních seriálů Taková normální rodinka.  Foto: archiv
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do 15 let je vstupné 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o, 
Šumperk.

SKAFANDR A MOTÝL   Artvečer - Filmový klub 
Čtvrtek 24. dubna jen v 19.45 hodin
Francie, USA, 120 minut, od 15 let, titulky
Dojemný, ale i humorný snímek o vůli, touze něco dokázat a seberefl exi muže, který se stal vězněm ve 
vlastním těle. Natočeno podle autobiografi ckého bestselleru šéfredaktora časopisu Elle Jeana-Dominiquea 
Baubyho, který zůstal po mozkové příhodě úplně ochrnutý. Nejvýznamnější ocenění - Cena za režii na 60. 
MFF v Cannes a Zlaté glóby za nejlepší zahraniční fi lm a režii. Režie: Julian Schnabel.  Vstupné 65 Kč, 
držitelé legitimace FK 60 Kč  

KARAMAZOVI
Čtvrtek 24. v 18.00 hodin, pátek 25., sobota 26. a neděle 27. dubna jen ve 20.00 hodin, pondělí 28., úterý 29. 
a středa 30. dubna jen v 18.00 hodin 
ČR, 2008, 113 minut, mládeži přístupný
Film vznikl na motivy legendárního románu F.M. Dostojevského, jehož základem je vyšetřování otcovraždy. 
Originální fi lmová adaptace, jejímž scénáristou a režisérem je Petr Zelenka, nepostrádá typický Zelenkův 
humor, nadsázku a mystifi kaci. V jeho fi lmu nesledujeme pouze divadelní představení, ale i komické příběhy 
herců a režiséra a do děje nakonec zasahuje i osobní tragédie jednoho z diváků… V hlavní roli vynikající Ivan 
Trojan.  Vstupné 80 Kč

LET´S DANCE 2
Pátek 25., sobota 26. a neděle 27. dubna jen v 18.00 hodin
USA, 2008, 98 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 
miluje Street Dance.  Vstupné 70 Kč

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ   Oscary 2008
Pondělí 28., úterý 29. a středa 30. dubna jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 122 minuty, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Absolutní vítěz Oscarů 2008, který si celkem odnesl 4 sošky z osmi nominací, mimo jiné za nejlepší fi lm a re-
žii, je označován jako novodobý western. Drsný příběh o obchodu s drogami na americko-mexické hranici 
natočili Joel a Ethan Coenovi, hrají Javier Bardem (Oscar za nejlepší vedlejší herecký výkon), Tommy Lee 
Jones, Woody Harrelson a další.  Vstupné 75 Kč

Připravujeme na květen: 27 šatů, Asterix a olympijské hry, Reservation Road, Než si pro nás přijde, A bude 
hůř, Kuličky, Winx Club: Výprava do ztraceného království, Taková normální rodinka, Než ďábel zjistí, že seš 
mrtvej, Speed Racer, Bláznovo zlato, Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem, Lovci draků, Iron 
Man, Útěk do divočiny, Tajemství prstenu, Indiana Jones a království křišťálové lebky

Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vaši návštěvu! Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmika-
nálový 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 sobo-
tu 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

VIA LUCIS - „TAJEMSTVÍ (nejen) ĎÁBLOVY BIBLE“

Setkání s Arnoštem Vašíčkem, spisovatelem, režisérem a scénáristou

ve středu 23. dubna v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Arnošt Vašíček (27.8. 1953 Ostrava ) - vystudoval Fakultu žurnalistiky UK v Praze, jako 
obor si vybral fi lmovou a televizní žurnalistiku. Kromě novinářské a literární práce se 

zabýval námořním jachtingem a zúčastnil se tří velkých námořních expedic. Jeho největším 
koníčkem je však luštění tajemných záhad, nevysvětlitelných úkazů a také utajovaných 

rituálů a legend, naznačujících kontakty s jinými světy. I když se autor nevyhýbá některým 
celosvětově proslulým záhadám, pátrá především po neznámých senzačních skutečnostech, 

s nimiž se jeho čtenáři seznamují vůbec poprvé a z nichž některé nesou punc světového 
unikátu. Arnošt Vašíček se prokazatelně jako první badatel úspěšně vydal po stopách 

sachamamy - gigantického hadovitého tvora z amazonské džungle - a získal cenné výpovědi 
očitých pozorovatelů. Spolu s americkým fi lmovým štábem televizního kanálu Discover byl 
účastníkem objevu neznámé rasy bílých lidí se světlými vlasy, kteří obývali Jižní Ameriku již 
před tisíci lety a údajně přišli z hvězd. Pořídil rovněž fotografi e ojedinělé mumie trpasličího 

humanoida, odkryté v hrobu civilizace Mochica.

Zajímá se rovněž o poslední pozůstatky primitivních kmenů, které ještě na naší planetě 
přežívají v nejodlehlejších končinách, kde žijí prakticky na úrovni doby kamenné. Získal 

naprosto unikátní zkušenosti, když pobýval mezi Vedy na ostrově Srí Lanka či Dajáky 
na Borneu, u etnických skupin Dani na Irian Jaya, Mentawai na ostrově Siberut, Dogon 
v africké Mali, Kubu na Sumatře či mezi Antanosy na Madagaskaru. Ve svých knihách 

(Tajemná minulost, Strážce duší, Maska smrti, Egyptské záhady, Tajemství Ďáblovy bible) 
vychází především z osobních zkušeností. Při výpravách za neohledaným tajemstvím naší 
planety navštívil již více než 80 zemí na pěti kontinentech a také četné ostrovy Tichomoří 

a v Indickém oceánu. Pro Českou televizi natočil a režíroval úspěšný dvaapadesátidílný 
dokumentární cyklus Planeta záhad pro Českou televizi a napsal seriál tajemných 

detektivních příběhů.

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.



Čtvrtek 17. dubna od 19.30 h ve velkém sále

JAZZ ŠUMPERK: MONKEY BUSINESS
Přední tuzemská funková formace, která se pyšní největším počtem nominací na 
letošní udílení cen APH Anděl 2007, otevře  jazzový festival a předvede, že jazz 

se ukrývá do mnoha hudebních podob. 
Špičkové hráče v čele s klávesisty Romanem Holým 

a Ondřejem Brouskem 
povede proti šumperskému publiku vokální 

duo Matěj Ruppert a Tonya Graves!
Vstupné v přeprodeji 190 Kč

       V den koncertu 240 Kč

Pátek 18. dubna od 18 h ve velkém sále

JAZZ ŠUMPERK: P. J. RYBA + M.T.S. 
ART ENSEMBLE, TAKIN OFF + TEREZA 

ČERNOCHOVÁ, WALTER FISCHBACHER 
QUARTET, TEENS VELKÉ LOSINY: 5 LET, 

J. GROULÍK TRIO
Tradiční šumperský festival dá letos prostor 

rozmanitým podobám jazzového žánru. 
Vstupné v přeprodeji 120 Kč

V den koncertu 150 Kč
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