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K BÁSNI NA OBÁLCE

Tomáš Reiner

Tomáš Reiner, hudebník a textař - ročník 1978, 
mě ve virtuální korespondenci požádal, abych jej 
uvedl jako ne-básníka. Zavřel jsem jeho útlou sbír-
ku Do stejné řeky z roku 2006 a pomyslel si, proč? 
Už lapidární dvojverší na obálce odkrývá rozměr 
nebe, pohyb neovlivnitelný a tíživý, protože pada-
jící k zemi (parašutisté). Ale zároveň pohyb chtěný 
(Holandsko), a z něj plynoucí stesk ukrytý za meta-
forou české lípy. Vše ve dvou řádcích a šesti slovech. 
Proč tedy neříci - s vědomím infl ace tohoto výrazu 
- toto napsal básník?!

A chci pokračovat dál a vracet se, ostatně jako 
Tomáš, žijící v Praze, chvílemi v Anglii, a často pře-
bývající v rodném Šumperku. V jeho poezii je po-
hyb vlastním tématem - někdy ráznější, podpořený 
rýmem „Utíkal chlapec / promlouval ze sna / tam kde 
se Desná / ukryla do kopřiv / v srpnu nebo dřív“, jindy 
je pohyb volnější, ukrytý mezi verši „Před chvílí tady 
byl / letmo tě políbil na tváře…“, ale stačí i pouhý 
náznak „lodní kufry ve vlaku“. Křižovatku cest pro-
pojuje těžko uchopitelné pětiverší s duchampovsky 
neformální atmosférou „Ucpal jsem bože / pisoár 
na odpočívadle / za belgickou hranicí / Čajkovského 
pianissimem / v sluchátkách z modřanské tržnice“.  
Naopak jemná elegická zpověď na rušném pozadí 
letištní haly zase vykresluje nesmírně působivý kon-
trast „Jednou se potkáme / věřím / v terminálové hale 
/ na přestupu mezi milenci a milenkami / v tratolišti 
zpráv z domova / nad fotkou tvého syna…“. Takto by 
se dalo pokračovat báseň po básni a skoro u každé 
bychom objevili pohyb, touhu po úniku. Když jedna 
z nich končí verši „pojďme / zeptáme se na jinou pla-
netu“, zavání to krásnou obsesí. 

Mohu se mýlit, ale mám pocit, že občas zahléd-
nu Tomášovu siluetu, jak se prolíná s Rimbaudovou 
kšticí, obě upřené do dálky. Jejich odjezdy mají po-
dobný řád - vždy neomylně míří za novými dojmy 
a vzruchy… Aleš Kauer
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Před 570 lety
19. května 1438 potvrdil tehdejší zástavní držitel města Beneš z Valdštejna mimo jiné, že ves Temenice vždy 

patřila a patří k městu Šumperku.
 

Před 385 lety
16. května 1623 se do Šumperka vrátili dominikáni, kteří byli vyhnáni z města Žerotíny v roce 1553 poté, kdy 

většina obyvatel přestoupila na luteránskou víru. Prvním pobělohorským převorem se stal páter Albert Herbst.

Před 240 lety
V květnu 1768 byly z nadace Anny Marie Bittnerové dokončeny barokní sochy evangelistů Jana (stojí 

v Husitské ulici), Marka, Matouše a Lukáše (dnes jsou umístěny na Kostelním náměstí). Autor skulptur není 
znám. Brněnský kunsthistorik profesor Stehlík je připisuje moravskému sochaři J.M. Scherhaufovi.

 
Před 140 lety

22. května 1868 se nad Bratrušovem a Rejcharticemi přehnala průtrž mračen, která způsobila velké 
záplavy a škody v okolí Šumperka. V Šumperku stoupla voda do takové výše, jakou nikdo nepamatoval. 

Dnešní Smetanovy sady, střelnice (prostor dnešního Hasičského domu) a louky pod ní byly celé pod vodou. 
Havlíčkovou ulicí se valil silný proud vody, který vnikal do domů a zaplavil všechny níže položené byty 

a hospodářské dvory.
 

Před 125 lety
21. května 1883 byl založen Okrašlovací spolek. Jeho členy se stali přední šumperští podnikatelé a měšťané. 

Díky tomuto seskupení vznikly například v roce 1885 dnešní Smetanovy sady.
 

Před 90 lety
V květnu 1918 byly v souvislosti s pokračující válkou a nedostatkem zboží zavedeny také poukázky na kuřivo. 

Kuřáci se rozdělili podle ulic a příslušeli do jednotlivých trafi k, ale odběr byl pro nedostatek tabáku velmi 
nepravidelný.

23. až 24. května 1918 došlo ke vzpouře ukrajinských vojáků šumperské posádky. Příčinou byl mimo jiné 
nedostatek proviantu, takže vojáci byli nuceni žebrat po městě. Rebelie byla potlačena asistenčním oddílem.

 
Před 70 lety

V noci z 3. na 4. května 1938 byla poničena  Masarykova busta na jeho pomníku u gymnázia. Pachateli 
byli s největší pravděpodobností němečtí nacionalističtí výrostci.  Tento čin se stal okamžitým podnětem 

ustavení Akčního výboru na ochranu republiky, složeného ze zástupců všech demokratických a antifašistických 
organizací v Šumperku. 

Před 40 lety
7. května 1968 se v kině Svět konala čsl. premiéra fi lmu Markéta Lazarová, které se mimo jiné zúčastnil 

i režisér František Vláčil. Mistr se zapsal do šumperské pamětní knihy: „Zvláště milému slezskému městu 
a jeho občanům vděčný František Vláčil.“ 

Před 15 lety
17. května 1993 byl uzavřen nemocniční provoz v bývalém plicním sanatoriu v Reissově ulici. 

V květnu téhož roku vyšlo první číslo Šumperského horizontu.
-ách-

STALO SE V KVĚTNU
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A SLAVNOSTI MĚSTA 
PŘIPOMENOU SNĚM A ZAHÁJÍ LETNÍ SEZONU

Nejvýznamnější událost v dějinách města, tzv. Šumperský sněm ze 4. června roku 1490, si připo-
menou poslední květnový víkend obyvatelé Šumperka. Oslavy, jež nabídnou kromě večerního 

průvodu městem a ohňostroje i bojová klání, zábavná vystoupení, historický jarmark a řadu soutě-
ží, spojila místní radnice již tradičně s mezinárodním Dnem dětí a zahájením letní sezony ve městě. 
Tzv. Slavnosti města přitom proběhnou v Šumperku již pojedenácté.

Před více než pěti stoletími se město Šumperk 
stalo místem setkání moravských a slezských sta-
vů, jež zde po smrti uherského a českého krále 
a markrabí moravského Matyáše Korvína rokova-
ly o zachování společného postupu při přijímání 
nového pána a svým postojem nakonec pomohly 
odvrátit rozštěpení zemí Českého království. Právě 
do středověku se budou moci přenést obyvatelé 
i návštěvníci města v pátek 30. a sobotu 31. květ-
na. „Sněmovní“ oslavy spojí místní radnice stejně 
jako loni se zahájením letní sezony ve městě a také 
s  mezinárodním Dnem dětí. 

„Scénář letošního ročníku Slavností města se 
bude od těch předchozích lišit, neboť akce láká 
stále větší počet diváků. Prostranství u radnice, jež 
bývalo dějištěm pátečního programu, nelze „na-
fouknout“, lidé ve vzdálenějších místech si navíc 
stěžovali, že na jednotlivá vystoupení není vidět,“ 
říká Martina Holubcová z odboru školství, kultu-
ry a vnějších vztahů šumperské radnice. Centrem 
veškerého dění šumperských Slavností města 
se tak již v pátek 30. května stanou Sady 1. máje 
v prostoru „u koně“ a jeho okolí. Zde rozloží svá 
ležení rytíři, představí se tu děti z DDM U radnice 
a další místní spolky, dobovou atmosféru navodí 
historická kapela a své umění předvedou kejklíři. 
„V devět hodin se vydá městem průvod účinku-
jících v kostýmech, osvícený hořícími loučemi, 
u radnice poté pozve Herold vedení města, radní, 
zástupce partnerských měst a další do průvodu. 
Ten se za zvuku bubnů vrátí pěší zónou zpět do 
parku,“ popisuje Holubcová. V Sadech 1. máje 
pak proběhne nejen slavnostní ceremonie a oh-
ňová show, ale také výpravný ohňostroj, jenž pá-
teční večer završí.

Sady 1. máje budou hostit sněmovní veselí 
i v sobotu 31. května. Již od rána zde budou jarma-
rečníci nabízet tradiční rukodělné zboží, pódium 
v letním divadle bude celý den patřit divadelním 

představením, historickým a dobovým tancům. 
V prostoru u „koně“ se představí historické a do-
bové kapely, budou zde probíhat soutěže a hry 
s rytířskou tématikou a tzv. Školička starých ře-
mesel, v níž děti z kroužků Domu dětí a mládeže 
U radnice předvedou tradiční řemesla, jako jsou 
například drátkování, předení na kolovratu, zpra-
cování vlny a podobně. Chybět nebudou ukázky 
výcviku rytíře a jeho koně, vystoupení sokolníků, 
katovská dílna s ukázkami mučících nástrojů či 
rytířský turnaj o Královnu šumperských slavnos-
tí. A zapojit se budou moci opět i samotní diváci. 
„Ti si budou moci osahat skutečné rytířské zbra-
ně, zastřílet si na terče z historických kuší, luků 
a vrhacími sekerami, obléci si drátěnou košili 
a podobně,“ prozrazuje Holubcová a dodává, že 
sobotní podvečer letošních Slavností města bude 
již tradičně patřit závěrečnému defi lé všech účin-
kujících. Zuzana Kvapilová

Již pojedenácté se obyvatelé Šumperka přenesou do 
dávné minulosti. Dvoudenní Slavnosti města, jež 
připomínají tzv. šumperský sněm, odstartují v pá-
tek 30. května.                Foto: -pk-
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AMĚSTO UDĚLOVALO PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Hned několika šumperským osobnostem, místní Akademii J.A. Komenského, kulturní akci 
a dvěma objektům se letos dostalo uznání v podobě prestižních Cen města. Radnice tímto způ-

sobem oceňuje práci a skutky jednotlivců i organizací a fi rem v uplynulém roce. Letos přitom odbor-
ná porota udělila na návrh občanů Cenu města za rok 2007 v devíti kategoriích.

Prostory místního stánku Th álie tvořily v so-
botu 12. dubna důstojnou kulisu slavnostnímu 
aktu, jehož úvod patřil netradičně křtu nové 
publikace. Knihu Kdo byl kdo s podtitulem 200 
osobností z historie Šumperka poprvé předsta-
vili veřejnosti její autor, historik Zdeněk Filip, 
starosta města Zdeněk Brož a Pavel Ševčík, ma-
jitel štíteckého nakladatelství Veduta, jež pub-
likaci vydalo (bližší informace v čísle).  Během 
večera, kterým provázeli Olga Kaštická a Petr 
Konupčík a jenž zpestřila vystoupení kapely 
Pangea - Th e Beatles Revival Band a také tanec 
loňské držitelky Ceny mladých Šárky Faberové, 
zazněla rovněž olympijská modlitba. Ta patřila 
někdejší sportovní gymnastce Ludmile Švédové, 
jež ze sedmnáctých Letních olympijských her 
v Římě v roce 1960 přivezla stříbrnou medaili 
ze soutěže družstev. „Je pro mě obrovskou ctí, 
že mohu představit lidi, kteří něco takového 
dokázali,“ poděkoval dnes dvaasedmdesátileté 
Šumperance starosta města Zdeněk Brož.

Přínos městu 
Nepochybně nejprestižnějším oceněním, 

které šumperská radnice již několik let uděluje, 
je Cena za přínos městu. Jejím letošním drži-
telem je nestor památkové péče nejen v Šum-
perku, ale v celém okrese Karel Čunderle, jenž 
je pro mnohé obyvatele města symbolem ne-
únavného pracovníka ve prospěch krásnějšího 
Šumperka. V sedmdesátých letech, tedy v době, 
kdy pojmy stavební obnova a ochrana památek 
ještě nebyly moderní, prosadil vznik památkář-
ské skupiny stavařů, neúnavně bojoval za citlivé 
rekonstrukce chátrajících staveb, šířil osvětu ve 
svém oboru a brojil proti nesprávným postu-
pům. Osobně se zasadil o rekonstrukci bočního 
křídla Pavlínina dvora, jež bylo původně navr-
ženo k demolici, a o vybudování výstavní síně 
v tomto traktu. Se svým týmem provedl rov-
něž náročnou záchranu arkád velkolosinského 

zámku, kterou tento dnes třiaosmdesátiletý 
stavitel považuje za svůj majstrštyk. Na svém 
kontě má Karel Čunderle rekonstrukci dalších 
prostor a objektů, patří mezi ně mimo jiné i bu-
dova Městské knihovny.

V sedmdesátých letech, kdy mu režim ne-
umožnil pokračovat v rekonstrukci památek 
v muzeu, působil ve stavebnictví v okolí města. 
Po listopadové revoluci se ihned aktivně zapo-
jil do rozvoje péče o památky, vydával uzná-
vaný odborný časopis Rekonstrukce památek 
a zasloužil se o založení Střední školy stavební 
obnovy, dnešní Střední školy památkové péče. 
Významný je mimo jiné i jeho osobní podíl 
na náročné rekonstrukci klášterního kostela 
Zvěstování Panny Marie.

„Velice rád předám Cenu za přínos městu panu 
Čunderlemu, neboť je nejen odborníkem ve svém 
oboru, ale je to i úžasně skromný člověk,“ řekl 
šumperský starosta Zdeněk Brož při předání po-
sledního - nejprestižnějšího ocenění. „Pokud jste, 
stejně jako já, cítili, že letošní Ceny města jsou ve 
správných rukou, pak jsme tady dnes večer nebyli 
zbytečně,“ dodal starosta.
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Držitelé Cen města 2007: zleva první řada - Ivo Skoumal (Novostavba, projektant), Jiří Nesl (Rekonstruk-
ce, projektant), Zdeňka Daňková (Kultura), Emilie Průšová (Vzdělávání), Ivo Heidenreich (Novostavba, 
investor), Vojtěch Král (Sport), zleva druhá řada - Gabriel Jursa (Rekonstrukce, investor), Pavel Šťastný 
(Rekonstrukce, realizátor), Roman Kamler (Podnikání), Karel Balcárek (Humanitární čin), Zdeněk Do-
čekal (Cena mladých), Pavel Pospíšil (Humanitární čin), Miroslav Lečko (Novostavba, realizátor). 

Podnikání
Dlouhou cestu od šicího stroje k prosperující 

společnosti urazil šumperský podnikatel Roman 
Kamler. Zatímco zpočátku šil sportovní vyba-
vení sám, dnes jeho fi rma, v níž pracují desítky 
zaměstnanců, produkuje špičkové výrobky v ob-
lasti sportovního oblékání. Firemní značka Tilak 
je přitom často vidět nejen na televizní obrazovce 
při extrémních sportovních výkonech, ale zejmé-
na v terénu, včetně himálajských osmitisícovek. 
„Roman Kamler a jeho fi rma je příkladem toho, 
jak soustavné a vytrvalé úsilí opřené o tvrdou 
práci nese úspěch,“ řekl během slavnostního 
večera poslanec dolní komory Parlamentu Petr 
Krill, který Cenu města v kategorii podnikání 
předával.

Humanitární čin
Ocenění za humanitární čin loňského roku si 

odnesli v sobotu 12. dubna ze šumperského diva-
dla student místní zdravotnické školy Karel Bal-
cárek, který loni o prázdninách zachránil život 
svému kamarádovi Marku Teindlovi, a také Pavel 
Pospíšil, který se na záchraně rovněž podílel a zů-
stal s nemocným Markem v polské nemocnici. 

K nešťastné události došlo v srpnu během 
mezinárodního setkání mládeže v Lublinu. Při 
procházce podzemními chodbami Marek Teindl, 
student šumperské Střední odborné školy a Střed-
ního odborného učiliště na ulici Gen. Krátkého, 
náhle zkolaboval. Po jeho vynesení na vzduch se 
Karel pustil do kardiopulmonální resuscitace. 
Téměř osmdesát procent případů srdeční zástavy 
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Akončí podle lékařů smrtí. Marek Teindl mezi ně 
ale naštěstí nepatří. Díky Karlovu profesionální-
mu zásahu přežil, učí se žít s kardiostimulátorem 
a postupně se zotavuje. Velkou zásluhu na tom 
má i Pavel Pospíšil, který se jako první podílel 
na resuscitaci a poté na rekonvalescenci. Oce-
nění v podobě kytice a poděkování se dostalo 
od šumperského místostarosty Petra Suchomela 
také faráři Piotru Grzybekovi ze Starého města 
pod Sněžníkem. „Plním tak přání obou oceně-
ných. Piotr Grzybek, člověk odpovědný za celou 
výpravu v Polsku, byl u Markova lůžka v těch 
nejdramatičtějších okamžicích a má nepochybně 
velkou zásluhu na tom, že tento osmnáctiletý stu-
dent žije,“ podotkl Suchomel.

Za záchranu života osmnáctiletého studenta Mar-
ka Teindla ocenilo město v kategorii humanitár-
ní čin Karla Balcárka (vlevo) a Pavla Pospíšila 
(uprostřed). Poděkování se dostalo i faráři Piotru 
Grzybekovi (zcela vpravo), který Markovi výrazně 
pomohl během rekonvalescence. 

Sport
Ocenění ve sportovní kategorii převzal o dru-

hém dubnovém víkendu z rukou šumperského 
místostarosty Marka Zapletala orientační běžec 
Vojtěch Král. Reprezentant místního klubu Se-
verka si na loňském juniorském světovém šam-
pionátu v australském Dubbo doběhl ve sprintu 
pro kov nejcennější. Jako jediný zdolal v ná-
ročném terénu trať dlouhou 3,3 km s celkem 
osmnácti kontrolami pod čtrnáct minut. To-
hoto studenta geoinformatiky a kartografi e na 
brněnské Masarykově univerzitě, který má na 
svém kontě několik titulů mistra České republi-

ky a jenž získal titul Nejlepší junior ČR pro rok 
2007, přivedli k orientačnímu běhu již v dět-
ství rodiče, kteří působí v šumperském klubu 
Severka. Barvy „domácího“ klubu chce přitom 
Vojtěch Král hájit i nadále. „Mám tu výborné 
podmínky pro přípravu na světový šampionát 
v letošním roce,“ podotkl loňský juniorský mi-
str světa.

Vzdělávání
Křišťálovou vázu s reliéfem radnice a pamětní 

list si v sobotu 12. dubna odnesla z divadla Emilie 
Průšová, ředitelka Akademie J.A. Komenského, jež 
v Šumperku poskytuje celoživotní vzdělávání a ze-
jména vzdělávání dospělých. Úspěšnou osmnáctile-
tou historii pak má jazykové vzdělávání, Akademie 
je akreditovaným zkušebním centrem pro britské 
jazykové zkoušky  CITY & GUILDS a je akredi-
tovaným vzdělávacím pracovištěm Ministerstva 
školství a Ministerstva práce a sociálních věcí. For-
mou kurzů, seminářů a  rekvalifi kací zabezpeču-
je Akademie i odbornou vzdělávací činnost, pro 
nezaměstnané a ženy po mateřské dovolené navíc 
realizuje vzdělávací programy, které jim pomáhají 
uplatnit se na trhu práce.

Loňskému zlatému orientačnímu běžci Vojtěchu 
Královi předal prestižní ocenění města místosta-
rosta Marek Zapletal. 
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A  Cena mladých 
Setkání s klavírní hrou Zdeňka Dočekala na 

některém z divadelních představení, či při jiné 
společenské nebo kulturní akci je vždy radost-
né. Dokonalou interpretací i improvizací získá-
vá pravidelně uznání posluchačů. Nenápadný 
a skromně vystupující umělec je vždy ochotný 
ke spolupráci. Jeho hudební umění si tak mohli 
například v poslední době vychutnat všichni, 
kteří zhlédli letošní inscenaci šumperského di-
vadla Hotel Modrá hvězda. Na prknech, jež pro 
Zdeňka Dočekala znamenají svět, převzal tento 
hudebník v sobotu 12. dubna z rukou zastupi-
telky Aleny Šmotkové Cenu mladých.

Kultura 
Rovná desítka osobností a akcí se sešla letos 

na „nominační listině“ v oblasti kultury. Poro-
ta nakonec ocenila Městskou knihovnu s její 
ředitelkou Zdeňkou Daňkovou, jež s dalšími 
kulturními institucemi i zapálenými nadšenci 
pořádá literární a filmový festival Město čte 
knihu. Neobvyklý projekt, jímž se Šumperk in-
spiroval u partnerského města Bad Hersfeldu, 
připomíná význam knihy obecně a svým po-
jetím i programem oslovuje stále více návštěv-
níků. Princip festivalu je každý rok podobný 
- vybraná kniha se čte v kulturních a spole-
čenských institucích města za účasti osobností 
kultury a společenského života, šumperských 
studentů a také hudebníků, kteří slova doplní 
hudbou a zpěvem, na podvečerní čtení pak 
navazují filmová představení v kině Oko. Loni 
přitom organizátoři, mezi nimiž jsou kromě 

Během loňské akce Město čte knihu zavítal do 
Šumperka i samotný autor čteného titulu Život 
není jenom legrace (i když většinou ano) Jiří Su-
chý.                                                              Foto: -zk-

knihovny a místní radnice také Vila Doris, kino 
Oko, divadlo, muzeum, šumperští gymnazisté 
a další partneři, představili dílo Jiřího Suchého, 
zejména pak jeho knihu Život není jenom leg-
race (i když většinou ano). „Snažíme se, aby toto 
čtení na pokračování mělo charakter setkání, 
zastavení či zamyšlení nad obecnými lidskými 
hodnotami,“ uvedla ředitelka knihovny Zdeň-
ka Daňková. „Velice nás těší, že se tato akce se-
tkává s takovým ohlasem u veřejnosti,“ dodala 
Daňková a prozradila, že na letošním čtvrtém 
ročníku se bude číst výběr z povídek Bohumila 
Hrabala Setkání, který vyjde speciálně u příleži-
tosti šumperské akce ve spolupráci se štíteckým 
nakladatelstvím Veduta. Text přitom doprovodí 
fotografi e Jindřicha Štreita.

Architektura
Kromě „skleněných“ cen se o slavnostním ve-

čeru, během něhož se představily formace Pan-
gea - Th e Beatles Revival Band a také tanečnice 
Šárka Faberová, držitelka Ceny mladých za rok 
2006, předávaly již tradičně mosazné plakety 
z dílny kovotepce Pavla Hřebíčka z Ketkovic. 
První z nich ozdobí novostavbu víceúčelového 
objektu při Slovanské ulici, jenž je dílem pro-
jektanta Ivo Skoumala a stavební fi rmy Zepr 
a v němž sídlí prodejna a servis výpočetní tech-
niky společnosti HF pro. Podle názoru komise 
architektury a výstavby, která vedle obyvatel 
města dům investora Ivo Heidenreicha v této 
kategorii rovněž navrhla, jde o velmi vhodně 
zastavěnou proluku, na niž letos naváže uprave-
ná plocha parku podél městských hradeb. 

Rekonstrukce exteriéru i interiéru budovy 
šumperského vlakového nádraží oslovila ze-
jména obyvatele města. Právě na jejich návrh 
schválili místní zastupitelé tento objekt jako 
nejcitlivěji zrekonstruovanou stavbu v loňském 
roce. Historie šumperského nádraží přitom sahá 
hluboko do 19. století. V souvislosti s vybudo-
váním nové železnice v roce 1871 byla otevřena 
i nádražní budova, která byla po necelých třiceti 
letech stržena a na jejím místě vyrostla do roku 
1900 neobarokní budova, kterou navrhl Josef 
Karger, jenž byl stavbyvedoucím železniční sta-
vební fi rmy bratří Kleinů. Za sto let své existen-
ce prošla nádražní budova řadou rekonstrukcí, 
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Azcela zásadní oprava, zejména pokud jde o ob-

novu a úpravy interiéru odbavovací haly, pak 
proběhla v letech 2006 až 2007. Investorem byly 
České dráhy, projektantem pardubická spo-
lečnost Prodin a realizátorem fi rma Chládek 
a Tintěra z Pardubic. Není jistě bez zajímavosti, 
že při obnově a doplňování štukatérských prv-
ků venkovní fasády byl objeven původní nápis 
názvu stanice „Mährisch Schönberg“, psaný ku-
rentem a uvnitř objektu žulové napájecí žlaby 
pro koně. Zpracovala Zuzana Kvapilová

 Foto: P. Kvapil
Jako nejlépe zrekonstruovaný objekt ve městě na-
vrhli občané Šumperka budovu vlakového nádraží. 

Na prvomájový výlet na Městské skály se mo-
hou první květnový den vydat nejen vyznavači 
turistiky, ale i cyklisté na horských kolech. Šum-
perský sportovní klub JENA pro ně připravil již 
dvaadvacátý ročník výstupu na vrchol skal ve výš-
ce 675 metrů nad mořem.

Na Městské skály se mohou lidé ve čtvrtek          
1. května vydat prakticky odkudkoliv, neboť jde 
o tzv. hvězdicový výstup. Pokud vystoupají na vr-
chol v době od 9 do 14 hodin, budou je na skalna-
té vyhlídce čekat pořadatelé. „Lidé mohou zvolit 

trasu nejen ze Šumperka směrem od vlakového 
nádraží po zelené turistické značce sedm kilomet-
rů na sever, ale například i z Bratrušova, Rapotína, 
Hanušovic nebo Velkých Losin. Z každé ze zmíně-
ných obcí vede na vrchol Městských skal několik 
značených pěších turistických tras,“ říká Dalibor 
Matějček ze sportovního klubu JENA. Všem, 
kteří trasu zdolají, se podle něj dostane odměny 
nejen v podobě prohlídky romantického skalního 
bradla a krásného kruhového výhledu, ale obdrží 
rovněž pamětní diplom. -zk-

TIP NA PRVOMÁJOVÝ VÝLET: VÝSTUP NA MĚSTSKÉ SKÁLY

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Pátek 9. května ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete po-
bavit se svými přáteli a poslechnout si známé 
písničky, které zahraje skupina Staří kamarádi. 
 Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 15.května ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 23. května 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

Úterý 27. května v 15 hodin
Život s cukrovkou

Přednáška ve spolupráci s SZŠ Šumperk o tom, 
jak se dá žít plnohodnotně s cukrovkou. Předná-
šet bude studentka Barbora Vybíralová.

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 - ne-
jen pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní 
doba denně od 13 do 19 hodin,  telefonní číslo 
je 583 550 234. Aktuální program na stránkách 
Informačního střediska pro seniory www.pontis.
cz/iss. V měsících dubnu a květnu probíhá vý-
stava obrazů Jana Jančíka.
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Na zahájení letošního předávání Cen města Šumperka, které se konalo 12. dubna v divadle, byla 
pokřtěna nová kniha Zdeňka Filipa „Kdo byl kdo - 200 osobností z historie Šumperka“. Křtu 

se mimo starosty města Zdeňka Brože a autora zúčastnil také Pavel Ševčík, jehož štítecké naklada-
telství Veduta letos v dubnu s fi nanční podporou města Šumperka publikaci vydalo. Úhledná brožo-
vaná knížka o rozsahu sto deseti stran přináší životopisné portréty známých i zatím méně známých 
šumperských osobností.

KDO BYL KDO - 200 OSOBNOSTÍ Z HISTORIE ŠUMPERKA 
PŘIBLIŽJUE NOVÁ PUBLIKACE

Doc. PhDr. Zdeněk Filip, CSc. se narodil 
17.10. 1925 v Šumperku a po vystudování br-
něnské a olomoucké univerzity působil jako 
pedagog na Filozofi cké fakultě Palackého uni-
verzity v Olomouci. Po roce 1968 byl z poli-
tických důvodů propuštěn a poté působil jako 
odborný pracovník v Okresním vlastivědném 
muzeu v Šumperku. Nevím, kolik mu bylo vy-
měřeno na živobytí, když odcházel do důchodu, 
ale dobře si vzpomínám, že to bylo značně po-

nižující a pro Zdeňka Filipa určitě existenčně 
stresující. Ze srdce jsem mu proto přál, že se 
po roce 1989 mohl vrátit do Olomouce na svoji 
almu mater a působit zde několik let opět jako 
vysokoškolský učitel. 

Zdeněk Filip je autorem řady monografi í 
a odborných studií. Jeho práce se vždy vyzna-
čovaly mimořádnou precizností. Ta se pochopi-
telně v plném rozsahu odráží i v jeho zaměření 
na biografi e, jimž se věnuje od počátku své od-

Knihu Kdo byl kdo s podtitulem 200 osobností z historie Šumperka pokřtili během dubnového předávání 
Cen města její autor, historik Zdeněk Filip, starosta města Zdeněk Brož a Pavel Ševčík, majitel štíteckého 
nakladatelství Veduta, jež publikaci vydalo.  Foto: P. Kvapil
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například již v prvním ročníku Kulturního ži-
vota Šumperka, který mimochodem v roce 1959 
jako člen redakční rady spoluzakládal. Řadu let 
se podílí na tvorbě Biografi ckého slovníku Slez-
ska, pro jehož dvaadvacet svazků vypracoval na 
dvě stě biogramů. Mimořádně cenný je jeho Bi-
ografi cký slovník okresu Šumperk z roku 2001, 
jenž obsahuje stručné charakteristiky a základ-
ní životopisné údaje o celkem 878 osobách nej-
různějšího profesního zaměření. 

Nová publikace přináší stručné biografi cké 
medailony šumperských osobností bez ohledu 
na jejich národnostní příslušnost a ideologic-
ká hlediska. Jsou zde zastoupeny i osoby, které 
mohou, případně by měly být vnímány nega-
tivně, což pochopitelně záleží na úhlu pohledu 
samotného čtenáře. Autor v úvodu publikace 
na tyto okolnosti upozorňuje. Jeho záměrem 
je představit například významné šumperské 
(pravdaže německé) podnikatele 19. století, ně-
mecké kulturní a vědecké osobnosti, významné 
představitele šumperské české menšiny, z nichž 
mnozí dokonce položili v boji proti nacismu 
své životy, osobnosti, jež se vepsaly do historie 
města po roce 1945, přičemž jediným omezují-
cím kritériem je pouze to, že jejich život a dílo 
již byly uzavřeny.

Medailonky jsou šikovně umístěny do 
sloupců (na každé straně dva) s nezbytnou 
podobiznou. Je nutno před autorem opravdu 
smeknout, že se mu podařilo portréty sehnat, 
což byla podmínka k zařazení dané osobnosti 
do publikace. Málokdo si dokáže představit, 
kolik úsilí musel vynaložit jen na získání zá-
kladních životopisných údajů - každý z dvou 
set portrétů jich obsahuje osm (den, měsíc, rok 
a místo narození a úmrtí). V tom se zračí ona 
již zmíněná Filipova preciznost - na jím něko-

Nová publikace je k dostání v šumperských knih-
kupectvích a také v Regionálním a městském in-
formačním centru za zhruba sto padesát korun.

likanásobně ověřená data (mnohdy je získával 
jen náročnou korespondencí) se můžeme spo-
lehnout. 

Publikace je vhodná pro každého člověka, 
který se alespoň trochu zajímá o své město. Měla 
by patřit k nejpoužívanějším slovníkům a le-
xikonům v knihovně. A ještě doušku na závěr. 
Zdeněk Filip už má zpracováno dalších asi dva-
cet osobností s nezbytnými fotografi emi, takže 
mu přejme zdraví, sílu a duševní svěžest, aby nás 
obohatil v brzkém časovém horizontu dalšími 
cennými informacemi.   -polách-

Pravoslavná církevní obec v Šumperku srdečně zve na

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
ve středu 7. května v 18 hodin v Chrámu Svatého Ducha (nový kostel) v ul. K.H. Máchy

Účinkují: houslový virtuos Jaroslav Trdla a jeho žákyně Petra Babničová a Ivana Brázdová
Program: G.B. Foerter, J.Kř. Vaňhal, A. Dvořák, G. Wichtl, K. Stamic, J.V. Kalivoda
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9. května 1928 (před 80 lety) se narodil v Šumperku 
Jiří Filip, středoškolský profesor, v letech 1963-1978 
ředitel Vlastivědného ústavu v Šumperku, muzejní 
a vlastivědný pracovník, autor prací z regionál-
ních dějin a dějin turistiky (zemřel 11. března 1995 
v Šumperku).

12. května 1908 (před 100 lety) se narodil v pol-
ském Zelově PhDr. Jan Jersák, středoškolský pro-
fesor, v letech 1937-1938 a 1945-1948 na gymnáziu 
v Šumperku, historik a kronikář města Šumperka, 
po roce 1948 diplomat v Polsku a po návratu pra-
covník Výzkumného ústavu pedagogického v Praze 
(zemřel 26. prosince 1984 v Praze).

19. května 1988 (před 20 lety) zemřel v Brně Zde-
něk Šlemr, herec, v letech 1963-1978 člen Seve-
romoravského divadla v Šumperku (narodil se            
14. dubna 1917 v Chabařovicích na okrese Ústí nad 
Labem).

25. května 1978 (před 30 lety) zemřel v německém 
Neuwiedu Karl Rollepatz, majitel továrny na vý-
robu kamen a keramického zboží v Šumperku, za 
okupace náměstek šumperského starosty, po válce 
aktivista krajanských sdružení šumperských Němců 
v Německu (narodil se 14. června 1896 v Šumper-
ku).

26. května 1928 (před 80 lety) se narodil v Hanu-
šovicích Ctirad Medlík, školský a kulturní pracov-
ník v Šumperku, po roce 1989 první demokraticky 
zvolený starosta Šumperka, čestný občan města in 
memoriam (zemřel 20. března 2001 v Šumperku).

30. května 1878 (před 130 lety) se narodil v Těšeno-
vě na Pelhřimovsku Josef Šejnost, sochař a medai-
lér, v letech 1898-1902 působil jako modelář  u fi rmy  
Rollepatz v Šumperku, autor portrétu Adolfa Kaš-
para na jeho pomníku v Bludově (zemřel 9. února 
1941 v Praze). -zf-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
V minulém čísle KŽŠ jsme si uvedli základ-

ní historická fakta o hostinci na Vyhlídce do roku 
1945. Po druhé světové válce byl po několika letech 
uzavřen. Na přelomu 40. a 50. let o objekt projevila 
zájem armáda. Ministerstvo národní obrany totiž 
jednalo s městem několik let o možnosti umístit do 
Šumperka leteckou jednotku, která k tomu účelu 
měla získat letiště Aeroklubu a budovu bývalého 
ústavu pro hluchoněmé (dnešní základní školu 
v ulici 8. května), přičemž objekt Vyhlídky chtělo 
použít pro ubytování svých zaměstnanců. Námluvy, 
které se tehdejším představitelům města náramně 
líbily, nakonec skončily asi v roce 1952 neúspěšně 
a Vyhlídku získala Střední průmyslová škola, která 
ji upravila na internát. Ten zde byl provozován až 
do počátku 70. let, kdy byl vybudován nový internát 
v Bratrušovské ulici.

Vyhlídku poté získal Okresní dům pionýrů 
a mládeže (ODPM), který sídlil ve stísněných 
prostorách v dnešní Radniční ulici. Vyhlídka 
prošla generální rekonstrukcí, přičemž k ní byl 
přistavěn montovaný objekt, v němž byl umístěn 
pavilon techniky a přírodních věd. Rekonstrukce 

a výstavba se prováděla v akci „Z“ a náklady na 
ni činily 14,5 milionu korun. ODPM byl otevřen 
3. června 1978.

Když se počátkem 90. let ODPM přestěhoval do 
vily Doris, prodalo město v roce 1991 celý areál za 
deset milionů korun bezpečnostní službě, která zde 
chtěla zřídit výcvikové středisko. Žádný ze záměrů 
se však neuskutečnil a objekty začaly postupně chát-
rat. Jejich prostory se staly rejdištěm bezdomovců 
a narkomanů, takže se jim lidé při procházkách ra-
ději vyhýbali. 

V listopadu roku 2004 schválilo zastupitelstvo 
prodej pozemků u areálu Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy pro potřeby Dětského do-
mova se školou v Koutech nad Desnou, který od 
soukromých majitelů odkoupil také zdevastova-
ný objekt Vyhlídky. Na konci roku 2006 byl téměř 
sto let starý objekt zbourán a v následujícím roce 
byla zahájena výstavba nové budovy. Dokončena 
byla koncem loňského roku. Projekt zpracoval 
Stavoprojekt Šumperk a realizaci provedla zlín-
ská fi rma Zlínstav. 14. května bude nový Dětský 
domov se školou slavnostně otevřen. -ách-
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Na místě zchátralé zděné budovy vyrostla školní budova s jídelnou a z původního zůstala zachována 
pouze železná montovaná konstrukce, kterou zlínská fi rma Zlínstav kompletně zrekonstruovala a obe-
zdila. Na Vyhlídce vyrostl rovněž internát, objekt pro chráněné bydlení a tělocvična, která částečně za-
sáhla do parkoviště. Rekonstrukcí prošlo i bývalé asfaltové hřiště.  Foto J. Pavlíček



12

O
H

L
É

D
N

U
T

Í
ZPÍVÁNÍ POD MOTÝLÍMI KŘÍDLY ANEB FESTIVAL ZLATÁ LYRA

38. ročník festivalu Zlatá lyra v Šumperku se 12. dubna jako každoročně odehrával plně v režii 
Šumperského dětského sboru, tedy Motýlů i jeho dalších složek, včetně obětavých rodičů 

i sponzorů. Jeho vynikající organizace je dnes už samozřejmou tradicí, ale vedle ní si zaslouží mimo-
řádné zdůraznění pečlivá a pro všechny zúčastněné náročná hudební příprava, díky které pak festi-
val není jen milým setkáním sborů ze šumperského okresu v krásném prostředí klášterního kostela 
Zvěstování Panny Marie, ale skutečným hudebním zážitkem. 

Pro nezasvěcené: kromě vlastního desetiminu-
tového programu se každý sbor zúčastní společ-
ného zpěvu, který je předem důkladně připraven, 
zajištěn včasným zasláním notového materiálu 
i zvukové nahrávky a osobní asistencí obou sbor-
mistrů Šumperského dětského sboru - Heleny Sto-
janíkové a Tomáše Motýla. Není pochyb o tom, že 
právě díky této koncepci přispívá Zlatá lyra k to-
mu, že se šumperský okres může pochlubit řadou 
výborných dětských sborů všech věkových kate-
gorií, počínaje mateřskými školami až ke sborům, 
které patří k nejlepším v naší republice. Jistě není 
úplně běžné, aby sbor, který sám má tolik vlast-
ních vrcholových aktivit (letos například mimo 
jiné samostatný koncert v rámci mezinárodního 
hudebního festivalu Pražské jaro), věnoval tolik 
péče a pozornosti sborovému dění ve svém okolí. 

Festival letos probíhal ve třech blocích. V prvním 
se představily sbory mateřských škol - to je šumper-
ská specialita, tradující se už mnoho let - zahajující 
Fialky, spojující děti ze tří šumperských mateřských 
škol, rády upozorňují, že ve fi alkových sukénkách, 
kterými se dnes holčičky pyšní, zpívávaly už i jejich 
maminky. Zvoneček ze Zábřeha rovněž není nováč-
kem, ale představil se ve zbrusu nových šatečkách. 
A samozřejmě nejde jen o šatečky, děti zpívaly na 
svůj věk neobyčejně pěkně, právě tak jako další sbor 
ze Zábřeha, Pampelišky, podporované navíc výbor-
ným houslovým doprovodem paní učitelky. Vtipný-
mi nápady, doplňujícími zpěv „jevištní“ akcí, zaujaly 
Sedmikrásky z Loštic, právě tak jako Sluníčka, která 
jsou přípravným sborem známé Arietty z Mohelni-
ce. Celý blok zakončily nejmladší děti hostitelského  
sboru - Růžové děti -  čtyřmi písničkami letošního 
jubilanta Antonína Tučapského, a všichni společně 
pak uzavřeli první část festivalu písněmi Petra Ebe-
na a Zdeňka Šestáka.

Druhý program orámovaly dva soubory Šum-
perského dětského sboru - mladší Barevné děti 

s písničkami Jindřicha Felda a starší Plameňáci 
s náročnějším výběrem z tvorby Petra Ebena, Ilji 
Hurníka a Jaroslava Ježka. Spolu s nimi se před-
stavila Ptáčátka ze Šumperka jako doklad, jak 
výborných výsledků mohou děti dosáhnout i za 
pouhé tři roky existence, zkušenější hravé Klubíč-
ko z Loučné nad Desnou a Slavíček ze Zábřeha, 

a konečně Dubínek z Dubicka s vynikajícím in-
strumentálním doprovodem členů rodiny Kolča-
vovy. Také tento blok završilo společné zpívání, 
doprovázené výbornými zobcovými fl étnami 
nebo suverénní trubkou Šimona Rozsívala.

Vrcholem celého festivalu byl závěrečný blok, na 
kterém vystoupily sbory ze Šumperska, které ale 
známe z celorepublikových soutěží a festivalů. Le-
tos po prvé přivítala Lyra i hosta - vynikající sbor 
Kopretina z Orlové -Lutyně, a pak už následovaly 
sbory domácí - Slavík ze Zábřeha, Větrník z Loš-
tic, Arietta z Mohelnice, Loučňáček z Loučné nad 
Desnou a samozřejmě šumperští Motýli. Jejich spo-
lečné vystoupení na závěr připravilo posluchačům,  
ale i samotným účinkujícím, hudební zážitek zcela 
ojedinělý.

Na letošním festivalu Zlatá lyra se kromě jiných 
představil i dětský sbor Fialky ze šumperské mateř-
ské školy Sluníčko.                Foto: -hs-
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Mnohé z autorů (např. Petr Eben, Miroslav Rai-
chl, Ilja Hurník) spojoval se šumperským dětským 
sborem přátelský vztah - však Petru Ebenovi byl 
věnován 6. ročník šumperského festivalu Kraji-
na zpěvu 1999 a uděleno čestné občanství města 
Šumperka. Program sestavený pro tento účel si 
získal značné uznání v řadách odborné veřejnosti, 
a tak bychom jej rádi představili i šumperskému 
publiku. Rádi tak učiníme při další významné pří-
ležitosti, kterou je v pořadí již čtvrtý Koncert pro 
U N I C E F s podtitulem Možná si myslí-

t e . . . 

Výtěžek z tohoto koncertu je poukázán na kon-
to Dětského fondu UNICEF, který jej použije na 
pořízení základních potravin, pitné vody a léků 
na záchranu života dětí v ohrožených oblastech 
světa. Přijďte si vyslechnout naše zpívání a při-
spějte, prosím, prospěšné věci ve středu 28. května        
v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny 
Marie v Šumperku.           H. Stojaníková, 

  sbormistryně ŠDS

MOTÝLI VYSTOUPÍ 
NA PRAŽSKÉM JARU I NA KONCERTU PRO UNICEF

Letošní sezona Motýlů je opět bohatá na zajímavé koncertní příležitosti. Vrcholem bude bezespo-
ru mimořádná příležitost k celovečernímu koncertu v rámci festivalu Pražské jaro (31.5. 2008, 

18.00 Kostel Šimona a Judy v Praze). Motýli zde vystoupí s programem věnovaným významným 
českým autorům 20. století, jejichž díla patřila vždy ke „kmenovému“ repertoáru sboru.

Stejně jako loni je i letošní sezona Motýlů bohatá na koncertní vystoupení.  Foto: archiv ŠDS

Jarní koncert 2008 proběhne v režii tří mlad-
ších sborů Šumperského dětského sboru. Ve čtvr-
tek 22. května v 18 hodin se v sále šumperského 
divadla představí Růžové děti, Barevné děti i Pla-

meňáci. Přivítají jaro písničkami Petra Ebena, 
Miroslava Raichla, Milana Uherka a dalších oblí-
bených autorů. Nebude chybět i společné zpívání 
na závěr. Přijďte přivítat jaro s námi! -hs-

ŠDS ZVE NA JARNÍ KONCERT

Zbývá ještě dodat, že zpívání je na Zlaté lyře 
vždy doplněno i možností si o jednotlivých výko-
nech pohovořit, poradit se se zkušenějšími nebo 
získat nové podněty pro své programy. Bylo tomu 

tak i letos a přátelská atmosféra těchto rozhovorů 
krásně doplnila vyznění celého festivalu.

 Jaroslava Macková, 
 NIPOS ARTAMA Praha



14

B
A

M
B

IR
IÁ

D
A

, 
S

T
Ř

E
D

IS
K

O
 S

E
V

E
R MĚSÍC KVĚTEN SE NESE VE ZNAMENÍ BAMBIRIÁDY

Ve znamení Bambiriády se v Šumperku ponese předposlední květnový týden. Stejně jako loni také 
letošní akce, kterou připravují nadšenci z místních i okolních neziskových organizací pracují-

cích s dětmi a mládeží, nabídne velký kopec zábavy a poučení. Od 22. do 25. května se tak Šumperk 
připojí k sedmadvaceti městům v republice, v nichž Bambiriáda pod mottem „Nestůj, pojď se přidat! 
Máš právo mít kamarády.“ proběhne.

Organizátoři Bambiriády 2008 chystají letos 
opět něco nového. Tradičně se představí organi-
zace a sdružení pracující s dětmi 
a mládeží. Páteční a sobotní pó-
diová vystoupení, sobotní kon-
certy amatérských mládežnických 
kapel i nedělní divadelní představení se budou 
letos ucházet o přízeň diváků. Ti nejlépe oceně-
ní pak vyhrají čokoládový dort. Novinkou bude 
rovněž pokus o rekord ve stavbě cihliček pro 

domino efekt, podrobnosti však zatím nepro-
zradíme. Součástí šumperské akce budou také Dny 

otevřených dveří u Policie ČR, níz-
koprahového klubu RACHOT či na 
letišti. Bližší podrobnosti a aktuální 
novinky týkající se Bambiriády 2008 

v Šumperku, jež bude slavnostně zahájena v pátek 
23. května úderem desáté hodiny dopolední, najdou 
zájemci na www.bambiriada.cz. 

 V. Šula, DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk

Úterý 13. května od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 15. května ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje  Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 22. května ve 14 hodin
Setkání městského svazu DIA
Hraje skupina  Tři „K“.  Vstupné 35 Kč

Úterý 27. května od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 29. května ve 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 35 Kč

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

ROZHLEDY Z RADNIČNÍ VĚŽE

Prvomájové rozhledy z radniční věže
Čtvrtek 1. května od 9 do 17 hodin

Rozhledy v rámci Bambiriády 2008
Pátek 23. - neděle 25. května vždy od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin

Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů!

Rozhledy v rámci Slavností města
Sobota 31. května od 9 do 15 hodin

Na všechny rozhledy vstup zdarma, bližší informace na http://www.infosumperk.cz/encyklopedie/
objekty1.phtml?id=110627&menu=$menu&lng=$lng a nebo u M. Holubcové, tel.č. 583 388 633.
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APIERRE LANIAU: BAROKNÍ KYTARA JE JAKO KRÁSNÁ ŽENA

Pierre Laniau, francouzský kytarista, malíř a spisovatel, pařížský rodák, vás okamžitě okouzlí 
svým příznačným francouzským šarmem. Během své kariéry koncertoval ve více než osmdesá-

ti zemích světa, jeho originální programy ocenila např. Nadace Yehudi Menuhina či francouzská 
vládní organizace „Culture France“. Nahrává pro společnosti EMI, Universal Music a Naxos. Za-
ložil několik hudebních škol v Africe a dětský domov v Togu. V roce 2005 byl za svou uměleckou 
a humanitární činnost odměněn francouzským řádem „Rytíře umění a literatury“. Letošní ročník 
„Šumperské klasiky“ nám dává jedinečnou příležitost setkat se s touto ve všech ohledech jedinečnou 
uměleckou osobností. 

► Na začátek zřejmě častá otázka, ale přesto mi 
to nedá se nezeptat. Jaké bylo Vaše první setkání 
s kytarou a proč jste si vybral zrovna tento nástroj? 
Rodilí Pařížané dávají spíše přednost kariéře ta-
nečníka, herce, spisovatele nebo profesionálního 
malíře.

V 70. letech byla v Paříži kytara nástrojem ne-
smírně populárním, tedy mluvíme-li o „lidové“ 
Paříži, ze které pocházím, nikoliv o aristokratic-
ké vrstvě, která zde má samozřejmě své zastoupe-
ní. Kytara byla snem mnohých mladíků, a co víc  
snem dostupným. Vždycky mi připadalo, že mne 
dokáže propojit s okolním světem. Díky ní jsem 
navázal mnohá přátelství. A v neposlední řadě 
je to nástroj univerzální, na který lze zahrát jak 
hudbu lidovou, jazz, rock a podobně, tak hudbu 
klasickou. A to mne vždy bavilo. 

► Studoval jste na pařížské École Normale Alfred 
Cortot (hudební škola v Paříži, pozn. autorky) 
u dvou výjimečných španělských kytaristů, Alber-
ta Ponce a Narcisca Yepese. Byl to Yepez, kdo Vás 
přivedl k desetistrunné kytaře? 

Upřímně, byli to sice velcí kytaristé, ale nikdy 
jsem si s nimi příliš nerozuměl. Vždy mi připa-
dalo, že jim nejde o nic jiného, než vytvářet ze 
svých žáků své kopie. Desetistrunnou kytaru 
jsem objevil ve výloze jedné malé dílny stavitele 
kytar na Rue de Rome (v překladu Římská ulice, 
slavná ulice v Paříži, kde je nesčetně obchodů 
s hudebními nástroji, notovými materiály a kde 
má dílnu řada vynikajících pařížských nástroja-
řů, pozn. autorky). Přišlo to jako blesk, okamžitě 
jsem se do ní zamiloval. Byla to její krása, vidina 
dobrodružství, sázka se sebou samým, její origi-
nalita. Až ji uvidíte, určitě se do ní také zamiluje-
te. Je to opravdu úžasně ušlechtilý nástroj. Hned 

jsem pochopil, jaké možnosti se mi s ní otevírají. 
Vybudovat si vlastní, jedinečný repertoár, hledat 
nové cesty.

► Do České republiky však přivážíte ještě jeden 
unikátní nástroj z roku 1652, kterému věnujete 
první část svého programu. Jaký „vítr“ Vás zanesl 
k barokní kytaře a můžete trochu poodhalit její 
specifi ka a historickou souvislost?

Ano, přivážím vedle desetistrunné kytary i ky-

Francouzský kytarista, malíř a spisovatel Pierre 
Laniau vystoupí v rámci Klasiky Viva v klášter-
ním kostele v úterý 20. května.  Foto: archiv
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A taru barokní. Strávil jsem mnoho hodin v Bibli-
othque Nationale (pařížská Národní knihovna, 
pozn. autorky), hledajíce zapomenutý repertoár, 
a následně jsem koupil několik historických ná-
strojů a nechal je zrestaurovat. Začal jsem po-
stupně objevovat estetický styl barokní kytarové 
hudby, její historii, úhozy, vývoj barokní kytary, 
něco, co hluboce změnilo celý můj dosavadní 
„herní styl“. Barokní kytara vám „šušká“ do ouš-
ka, její zvuk je nádherný a mně vždycky připadá, 
že tak zvláštně voní. Je jako krásná žena, je třeba 
dotýkat se jí velice něžně. A skladby pro ni na-
psané jsou velmi oduševnělé a smutné. Vždyť to 
byli právě barokní kytaristé, kteří zpříjemňovali 
svou hrou Ludvíku XIV poslední chvíle jeho ži-
vota. 

► Jste údajně vášnivým milovníkem Afriky a vše-
ho, co s ní souvisí. Váš pařížský byt je zaplněn af-
rickými sochami…

Pomáhal jsem založit hudební školy v Čadu, 
Rwandě, Guineji a Cap Vert a měl jsem mož-
nost spolupracovat s vynikajícím tožským kyta-
ristou Oyengou Adjalité, který již bohužel není 
mezi námi. Africké tzv. „primitivní“ umění vždy 
podněcovalo mou fantazii, „sytilo“ ji a kladlo mi 
spoustu, pro mne důležitých, otázek. 

► Ráda bych se dotkla i vaší malířské vášně. Vaše 
obrazy opravdu nejsou tradiční. Jak jsem se do-
slechla, prezidentská kampaň ve Francii v loňském 
roce otevřela nová stavidla Vaší tvořivosti?

(Smích) Ano, posbíral jsem několik desítek 
plakátů s tvářemi politiků, co visely po Paříži… 
Naštěstí mne při tom nikdo nechytil. Snažím se 

z nich vytvořit portréty, provokativní, reagující 
na současnost. Aristokrat kontra obyčejný člověk 
z ulice. Sociální konfl ikt, moc. 

► Měl jste možnost setkat se z celou řadou vý-
razných francouzských uměleckých osobností. Na 
které vzpomínáte nejraději?

Měl jsem velice rád Clauda Simona, nositele 
Nobelovy ceny za literaturu, který žil zcela pono-
řen do své tvorby, absolutně mimo jakýkoli me-
diální „kolotoč“. Skvělé malíře jako byli Dubuff et 
a Soulages.

► Do České republiky se vracíte po dlouhých 
letech. Vzpomenete si ještě na své první setkání 
s touto zemí?

Po pádu Berlínské zdi jsem koncertoval v Pra-
ze. Tenkrát mi připadala jako vylekaný, ale pře-
krásný ostrov. Vzpomínám si na Židovské město 
a Karlův most, po kterém si to vykračoval chrab-
rý voják Švejk a postavičky z Hrabalových romá-
nů… Víc jsem z České republiky zatím bohužel 
neviděl, tak mám radost, že tentokráte budu mít 
šanci poznat i jiná místa. A jelikož jsem vášni-
vým cestovatelem, ohromně se na to těším!

► Můžete na závěr říci několik slov k programu, 
který zazní v Šumperku 20. a v Jeseníku 21. květ-
na? 

Myslím, že jde o jedinečný exkurz do světa ky-
tary, jejího vývoje od baroka až po současnost. 
A také o skvělý exkurz do světa francouzské 
hudby. Ve všech ohledech pro diváky vzrušující 
setkání. Děkuji za rozhovor,

 Iva Nevoralová, společnost L-Production

Úterý 20. května od 19 hodin v klášterním kostele

KLASIKA VIVA: Pierre Laniau (Francie)

Francouzsko-španělský program spojující dvě hudební epochy - zlaté období barokní kytary 
17. a 18. století a francouzskou hudbu 20. století, jež je ovšem inspirována španělskými vlivy. 

Program: Gaspar Sanz: Suite de danses espagnoles, Francesco Corbetta: Passacaille en Ré, Suite en 
trois mouvements, Robert de Visée: Suite en Ré mineur, Erik Satie: Je te veux (valse), Gymnopédie n°1, 
La diva de l’empire, Claude Debussy: Des pas dans la neige, Le petit nčgre, La fi lle aux cheveux de lin, 

Darius Milhaud: Segoviana, Francis Poulenc:  Sarabande, André Jolivet: Prélude du Tombeau de Robert 
de Visée, Albert Roussel: Ségovia, Maurice Ohana: Si le Jour paraît 

Vstupné 100, 70 Kč
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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 účinko-
vat legendární bavič Ander z Košic. Populárního komika doprovodí Galánečka se sólisty Markétou 
Luskačovou 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 
necestou. 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
Radůza
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 Radůzy  možná překvapí, že vedle typické tahací harmoniky a kytary se 
bude doprovázet na piano.  Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den koncertu 240 Kč

Úterý 13. května od 19.30 hodin v G-klubu
Reinkarnace a osudové vztahy
Po divácky úspěšné únorové besedě do Šumperka znovu přijede odborník přes hermetismus a para-
normální jevy Milan Doležal z České Lípy. Talk show o záhadách, tajemstvích a legendách se tentokrát 
zaměří na osudové (nejen partnerské) vztahy a reinkarnaci. Celovečerní pořad moderuje opět herec 
Jarek Hylebrant.  Vstupné 90 Kč
                               
Středa 14. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Screamers  
Nový program nejlepší české travesti skupiny nenechá vaše bránice ani na okamžik v klidu! Slečny 
Lili, Paula, Nadja, Saša a Valerie uvedou v jedinečném podání celou řadu tuzemských i světových 
šlágrů. Pod kotel zábavy přiloží fůru humoru šarmantní moderátor Láďa.   Vstupné 160, 170, 180 Kč

Úterý 20. května od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Pierre Laniau (Francie)
Tradiční cyklus koncertů vážné hudby láká tentokrát k poslechu recitálu hráče na barokní kytaru 
a desetistrunnou kytaru. Francouzsko-španělský program spojují dvě hudební epochy: zlaté období 
barokní kytary 17. a 18. století a francouzskou hudbu 20. století, jež je ovšem inspirována španělskými 
vlivy. Více o francouzském kytaristovi na www.p.laniau.free.fr. Vstupné 100, 70 Kč

Pátek 23. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Divokej Bill
Nejúspěšnější kapela posledních let se vrací do Šumperka po loňském beznadějně vyprodaném kon-
certu. I tentokrát půjde o skvělou hudební show se špičkových zvukem a světelnými efekty. V novém 
koncertním programu nebudou chybět megahity jako Malování, Pocit, Čmelák, Prase, Váha muší 
a další.  Vstupné v předprodeji 230 Kč, v den koncertu 270 Kč
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Jak přežít (8 let) v Rusku
Poutavý cestopis vyprávěný dobrodruhem Alanem Černohousem, jenž prožil v zemích bývalého Sovětského 
svazu 8 let. Besedu doplní rozsáhlý obrazový videomateriál (z cesty Olomouc - Vladivostok, poloostrova 
Kola, severního Altaje, východních Sajan, z Bajkalu), včetně unikátních záběrů burjatské buddhistické boho-
služby.  Vstupné 70 Kč
           
Sobota 31. května od 10 do 16 hodin na letní scéně v Sadech 1. Máje
Dny Olomouckého kraje 2008
Dětské programy a vystoupení regionálních skupin. 
Od 16 do 24 hodin ve velkém sále DK proběhne galakoncert skupin Support Lesbiens, Le Monde a dalších. 
 Vstup volný
Čtvrtek 5. června od 19.30 hodin v G-klubu
James Harries (GB)
Další z řady klubových recitálů v „géčku“, který tentokrát ocení nejen hudební fajnšmekři, ale i příznivci 
melodických písní. Éterický blues/pop/rockový písničkář uvede mimo jiných také skladby z úspěšného alba 
Chapter IV.  Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den koncertu 120 Kč

POHÁDKY NA NEDĚLI 
Neděle 4. května od 15 hodin ve velkém sále DK
O krásném pávu a začarovaném hradu
Liduščino divadlo Praha. Původní klasická činoherní pohádka se scénickou hudbou. Děti pomáhají chudé 
Bětce osvobodit zakletého rytíře Cypriána z moci zlé královny Ernestýny za pomoci krásného mluvícího 
páva. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

Neděle 18. května od 15 hodin ve velkém sále DK
Cirkus bude
Divadlo Genus Brno. Cirkus je pro všechny děti neopakovatelným zážitkem. Dva klauni zpívají, tancují, žon-
glují a provedou děti mnoha cirkusovými disciplínami, vždyť legrace a smích je nejen klaunům, ale hlavně 
dětem vlastní. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč 

PŘIPRAVUJEME NA NEJBLIŽŠÍ MĚSÍCE 
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
11. července TURBO, PETR BENDE
15. srpna  ALKEHOL, TÖRR, DOGA, CONFESSION

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 4. května 
Jarmila Janůjová: Souznění (malba a kresba na papíře)
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AVýstava maleb a kreseb na papíře. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo 

kultury ČR.

Od 7. května do 1. června 
Anna Zych - „Jadrná malba“
Výstava maleb autorky z polské Nysy, jedné z nejmladších vystavujících svá díla v Galerii . Vernisáž k výsta-
vě proběhne 7. května 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 
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

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Anna Zych (1979)

Malířka z polské Nysy a absolventka akademie 
ve Wroclavi je letos v Galerii spolu se šperkař-
kou Kateřinou Jančářovou autorkou nejmladší.

Den po zahájení výstavy svých maleb, tuž-
kových a uhlových kreseb, doprovázených 
i grafi kou, oslaví devětadvacáté narozeniny. 
V Šumperku vystavuje podruhé, drobné práce 
tu ukázala předloni v městské knihovně. Galerie 
jí ale poskytne prostor pro ucelený soubor roz-
měrnějších formátů z doby následující, z druhé 
poloviny roku 2006 a z průběhu celého roku 
minulého.

Téma nahoty ženského těla a partnerských 
dvojic se zřetelným erotickým podtextem, poda-
né jadrně expresivním rukopisem a podobnou 
hutností důrazných objemů lapidárně zobraze-
ných těl i prostoru, který je obklopuje, je pro ma-
lířku podněcující a přirozeně ladí s její povahou 
i věkem. Jako vždy ale rozhoduje teprve samot-
ná kvalita malby, nosnost a síla výpovědi jí vlast-
ními prostředky. Jejich účinné rytmické členění 
a vyváženost plochy obrazu, který je sám sobě 
konečným cílem i obsahem sdělení. Cosi napoví 
pracovní název celého cyklu, v polském znění: 
„Zmysly ducha“. Potvrzuje, že autorce šlo daleko 
víc o vcítění se do vnitřního pnutí modelu, než 
o podobu a povrch jeho těla. O výraz „zduchov-
něné tělesnosti“. Přijďte a posuďte sami.

Malířka Anna Zych je na dobré cestě a vý-
stava je toho dokladem. Zahájena za autorčiny 
účasti ve středu 7. května v 18 hodin, potrvá až 
do neděle 1. června. Jste zváni.   
 Miroslav Koval

Anna Zych, 2007, malba na papíře, 100 x 70 cm
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Pro někoho to může být překvapením - jak mohli 
„Billové“ vydržet tak dlouho to vražedné koncertní 
tempo, které před lety nasadili. Vydrželi a pokra-
čují dál. Rok 2007 byl pro kapelu velmi úspěšným 
rokem - vydali živé CD a DVD „ROCK FOR PE-
OPLE“ se záznamem vystoupení na jmenovaném 
festivalu (CD je v současnosti platinové, DVD do-
konce dvouplatinové), absolvovali patnáct letních 
vystoupení, osm velkých halových koncertů v ČR 
s kapelami Levellers a Die Happy a turné v Rakous-
ku, Švýcarsku, Belgii, Německu a Holandsku. Na 
konci roku získala kapela stříbrného Slavíka v kate-
gorii Skupina roku.

Letos začala kapela DIVOKEJ BILL koncertovat 
na konci března. Vidět kapelu na domácích pó-     
diích je ovšem vzácnější (počet vystoupení v České 
republice je oproti loňsku poloviční). Naopak do za-
hraničí se kapela chystá na turné na britské ostrovy 
a dále pak na festivaly do Belgie, Polska, na Ukraji-
nu, do Anglie a na Slovensko. 

V květnu zavítá Divokej Bill také do Šumperka. 
V pátek 23. května nabídne od 19.30 hodin ve vel-
kém sále Domu kultury skvělou hudební show se 
špičkových zvukem a světelnými efekty. V novém 
koncertním programu nebudou chybět megahity 

Na vystoupení kapely Divokej Bill se mohou Šumpe-
rané těšit ve druhé polovině května.  Foto: archiv

DIVADLO ŠUMPERK

Datum Titul Skupina Čas Cena
So 26.4. Škola žen - rozverná komedie Mahenova činohra Brno F, VK 19.30 180 Kč
St 30.4. Krásný, krásný život - příběh naší doby G, VK 17.00 130 Kč
Pá 2.5. KOBA - monodrama VK 19.30 50 Kč
So 3.5. Krásná Helena - opereta  Moravské divadlo Olomouc P, VK 19.30 250 Kč
So 17.5. Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem VK, X 19.30 130 Kč
Ćt 22.5. Jarní koncert Šumperského dětského sboru  18.00 vstupné dobrovolné
Pá 23.5. KOBA - monodrama VK 19.30 50 Kč
So 24.5. Hotel Modrá hvězda VK, X 19.30 130 Kč
Čt 29.5. Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem S2, VK, X 17.00 130 Kč 
So 31.5. Krásný, krásný život VK 19.30 50 Kč
  
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 27, p. Zetochová. Další informa-
ce na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po 
- Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.  

jako Malování, Pocit, Čmelák, Prase, Váha muší 
a další. Více informací na www.divokejbill.cz. -red-

Výstava v divadle: Jarmila Křížková - scény a kostýmy
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V letošní sezoně nabízí šumperské divadlo hru šumperského rodáka Vladislava Kučíka Krásný, krásný 
život. Hlavní postavu Ludvíka přitom hraje František Čachotský, v dalších rolích se představují kromě 
jiných O. Kaštická, J. Konečný a L. Košťáková.  Foto: Jiří Kalabis

Ocenění za nejlepší ženský a mužský herecký výkon v sezoně 2007/2008 si první dubnový pátek 
odnášeli z místního stánku Th álie Jolanta Balon a její kolega František Čachotský. Odborná 

porota, která letos v rámci Festivalu Miloše Movnara výkony členů šumperského ansámblu hodno-
tila, tak ocenila mladou herečku za roli Konstance v inscenaci Amadeus, Čachotský ji pak zaujal 
ztvárněním postavy Miloše Hrmy v adaptaci slavných Hrabalových Ostře sledovaných vlaků.

MOVNAROVO OCENÉNÍ ZÍSKALI MLADÍ HERCI

„Je to pro mě velké uznání mé práce. Ocenění 
vnímám nejen za roli Konstance, ale za celé mé 
tříleté působení na prknech zdejší scény. Nebýt 
všech předešlých rolí, nikdy bych neměla takovou 
příležitost se toho tolik naučit a umělecky vyrůst. 
Ráda bych proto poděkovala všem, kteří mi fandi-
li a Cenu Miloše Movnara přáli,“ řekla havířovská 
rodačka Jolanta Balon, jež se na prknech místního 
jeviště cítí dle vlastních slov jako doma.

Jejího kolegu Františka Čachotského, jenž 
pochází z Kyjova, ocenění překvapilo. „Opravdu 
jsem to nečekal a musím přiznat, že mě to vy-

vedlo z míry. Velmi rád bych proto poděkoval 
všem kolegům, režiséru Jiřímu Fréharovi, bez 
kterých by to nešlo. A také své partnerce Kláře 
Hanušové, která je mi obrovskou oporou,“ při-
znal herec, který roli Miloše Hrmy považuje za 
mezní ve své dosavadní kariéře. „Bohumil Hra-
bal je můj oblíbený autor a vím, jak moc těžké 
je zpracovat takto notoricky známý fi lm. Hraba-
lovy postavy jsou velmi lidské, dokáží dojmout 
k pláči i rozesmát, a právě to mě na roli Miloše 
Hrmy velmi bavilo,“ prozradil čerstvý držitel 
Ceny M. Movnara, jenž se v letošní sezoně za-
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psal do povědomí diváků také rolí Mozarta ve 
hře Amadeus.

Ceny pojmenované podle nadějného mladého 
herce Miloše Movnara, jenž podlehl těžké nemoci, 
udělilo divadlo již popatnácté. A zatímco loni měli 
hlavní slovo v ocenění hereckých výkonů pouze di-
váci, letos vybíraly nejvýraznější hereckou osobnost 

místního souboru opět tři poroty - kromě odborní-
ků také diváci a studenti. Divácká porota tak vybrala 
Bohdanu Pavlíkovou jako Zuzanku z Hotelu Modrá 
hvězda a Petra Komínka za roli Salieriho v Amade-
ovi. Jako Salieri zaujal rovněž porotu studentskou, 
které se v ženské roli nejvíc líbila Jolanta Balon coby 
Amadeova manželka Konstance. -zk-

Cenu Miloše Movnara letos získali Jolanta Balon a František Čachotský.  Foto: Deník/H. Kubová

DIVADELNÍ SEZONA 2008/2009

Karel Jaromír Erben, Vendula Borůvková: Kytice  ................................................Premiéra 27. září 2008
Karel David a kol.: Hvězdy na vrbě  ......................................................................Premiéra 22. listopadu 2008
Ladislav Klíma, Arnošt Dvořák: Matěj Poctivý  ...................................................... Premiéra 24. ledna 2009
Vladimír Körner, Vendula Borůvková, Ondřej Elbel: Zánik samoty Berhof  Premiéra 14. března 2009
Tereza Boučková: Sodoma Komora  .......................................................................... Premiéra 2. května 2009
Pohádka: Jaroslav Kvapil, Jolana Kubíková: Princezna Pampeliška  ....................... Premiéra 9. září 2008

Předplatné je možné objednávat od pátku 2. května na telefonním čísle 583 214 061, kl. 27, p. Zetochová 
nebo na adrese zetochova@divadlosumperk.cz.
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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 mož-
né objednat KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY                                           
(tel. 583 214 070). Výstava potrvá do 18. května.
► O pejskovi a lidech, aneb velká psí výstava 
Výstava představí psa jako průvodce člověka od pra-
věku až po současnost, a to prostřednictvím sbírko-
vých předmětů z různých oborů - od archeologie, 
přes etnografi i, historii, kunshistorii až po ryzí sou-
časnost. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 29. května 
v 18 hodin. Výstava potrvá do 24. srpna.

Hollarova galerie
► Výstava výtvarných prací Výchovného ústa-
vu, Dětského domova se školou, základní školy 
a střední školy Šumperk
Čtyřdenní výstava bude k vidění od 20. do 23. květ-
na.

Rytířský sál a předsálí
► Slavné vily Olomouckého kraje  
Putovní výstava je součástí cyklu Slavné vily Čech, 
Moravy a Slezska. Tato část cyklu představuje archi-
tekturu rodinného bydlení na střední a severozá-
padní Moravě a na Jesenicku. Šumperské vily jsou 
zastoupeny např. budovou Pavlínina dvora,  Sieg-
lovou vilou nebo známým „Šumperákem“ Josefa 
Vaňka. Výstava potrvá do 25. května

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Zrekonstruovaná a zmodernizovaná stálá expozice 
je od 23. dubna opět přístupná veřejnosti. Jako prv-
ní muzejní expozice v ČR se může pochlubit oprav-
du unikátním produktem - zcela automatickým 
audioprůvodcem GuidePORT, který oživí expo-
náty hned ve čtyřech jazykových mutacích - češtině, 
angličtině, němčině a polštině.  Současně s insta-

lací audioprůvodce došlo i k částečné rekonstrukci 
a rozšíření mapovaného období o pravěké artefakty 
i o doklady nejnovějších dějin (do roku 1969).

Galerie Šumperska
► Známí i neznámí
Výstava českých a německých umělců ze Šum-
perska a Zábřežska, tvořících v letech 1850 - 1950, 
představí mimo jiné obrazy a kresby šumperských 
rodáků Kurta Halleggera a Karla Brachtela mladší-
ho, plastiky Gustava Jekela, díla známých českých 
umělců Stanislava Lolka, Adolfa Kašpara, Františ-
ka Hoplíčka, Richarda Wiesnera, Zdeňka Sklenáře 
a dalších. Za laskavé zapůjčení exponátů děkujeme 
Muzeu umění v Olomouci, Obecnímu úřadu v Blu-
dově a Obchodní akademii v Šumperku. Autorkami 
výstavy jsou Milena Filipová a Alena Turková. Vý-
stava potrvá do 31. srpna.

Galerie mladých

► Poprask
Jde o první výstavu výtvarnické skupiny Dacani, 
o níž se více dozvíte na www.dacani.com. Sku-
pinu tvoří studenti výtvarných oborů Propagač-
ní výtvarnictví - propagační grafi ka a Tvarování 
průmyslových výrobků - průmyslový design na 
VOŠ a SPŠ v Šumperku. Vystavují tito autoři: I. 
Havlová, T. Horáčková, M. Chaloupková, T. Chro-
mečková, A. Kariková, M. Kousalová, M. Krato-
chvílová, H. Mereďová, K. Neoralová, L. Opálková, 
H. Pavelková, V. Pochop, H. Šťastná, B. Tomešo-
vá, R. Vyhnánková a A. Navrátilová. Výstava před-
stavuje pestrý průřez jejich dosavadní tvorbou 
- k vidění jsou kresby, malby, grafi ky, trojrozměrné 
modely, koláže a fotografi e. Výstava potrvá do úte-
rý 13. května.
► Přednáškový sál: 22.5. v 17 hod. - Architektu-
ra a stavitelství Šumperka od 70. let 19. stol. do 
první světové války, již třetí přednáška M. Filipové 
o historii stavitelství v Šumperku.
► Koncerty v klášterním kostele: 7.5. v 18 hod. - 
koncert žákovských korepetic ZUŠ Šumperk, 20.5. 
v 19 hod. - koncert z cyklu Klasika Viva, 21.5. v 18 
hod. - závěrečný koncert dechového oddělení ZUŠ 
Šumperk, 22.5. v 16 hod. - absolventský koncert 
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- koncert ZUŠ Šumperk, 27.5. v 18 hod. - závěreč-
ný koncert hudebního oboru ZUŠ Šumperk, 28.5. 
v 19 hod. - Šumperský dětský sbor - koncert pro 
UNICEF, 29.5. v 18 hod. - závěrečný koncert smyč-
cového orchestru ZUŠ Šumperk
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. 1. 
a 8. května bude muzeum v Šumperku otevřeno od 
9 do 13 hodin, 18. května bude otevřeno od 12.30 
do 17 hodin. Klášterní kostel je v dubnu otevřen 
jen při kulturních akcích a zvláštních společenských 
událostech, otevírací doba od května: út, čt a pá 10-12 
hod., 14-17 hod., st a ne 14-17 hod., so 10-12 hod., 
1. a 8.5. bude klášterní kostel otevřen od 10 do 12 
hod., 18.5. bude kostel otevřen od 14 do 17 hod. 
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
► Paleta kraje    
Přijďte si prohlédnout díla regionálních výtvarníků 
- malby Lubomíra Bartoše, Františka Remeše a Ros-
tislava Berky, grafi ky a díla Pavly Jarmarové vytvoře-
né pomocí kombinované techniky, malby a grafi ky 
A. Pavla Taťouna, dřevěné plastiky Jaroslava Beneše, 
fotografi e a šperky Špalka Loranta. Výstava potrvá 
do 7. června
► Stálé expozice: Z historie města a okolí 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muze-
um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 
celoročně: Po zavřeno, út - so 9 - 12 hod., 13 - 16 hod.

Mohelnice
► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-
těží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 
roku 2005! 
► Pocta všem, kteří vzdorovali   
Při návštěvě této putovní výstavy zapůjčené od Kon-
federace politických vězňů se dozvíte zajímavá a zá-
roveň šokující fakta o lidech a celých organizacích 
v protikomunistickém odboji. Výstava potrvá do 18. 
května

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

Loštice
► Stálá expozice  - ADOLF  KAŠPAR, Kapitoly 
z dějin Loštic, Z pokladů muzea 
Průřez celou tvorbou A. Kašpara - ilustrace k dí-
lům významných spisovatelů, akvarely a tempery, 
grafi ky a předměty z etnografi cké sbírky. Kuriozi-
tou jsou hračky Kašparovy dcery, z nichž některé 
sám zhotovil. V podkroví domu je mistrův ateliér. 
Expozice seznamuje i s historií Loštic, včetně tragic-
kého osudu místní židovské komunity. 
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.

Ve dnech státních svátků 1. května a 8. května 
a na Mezinárodní den muzeí 18. května budou 
muzea v Mohelnici, Zábřehu a PAK v Lošticích 

otevřeny od 9 do 12 hodin.

Úsov
► Lovecko-lesnické muzeum
Trofeje a preparáty evropské i exotické zvě-
ře, zbrojnice, umělecká díla, dokumenty.
► Úsov - kolébka lesnického školství
Stálá expozice.
► Galerie Lubomíra Bartoše
► Ve třetím patře zámku - průřez umělcovou tvor-
bou.
► Vysoké Tatry - štětcom a objektívom  
Prohlédněte si obrazy akademického malíře Huga 
Šilberského a fotografi e Jaroslava Koupila uhran-
čivých panoramat Vysokých Tater z 50. až 70. let         
20. století. Výstava potrvá do 20. července.
Informace: V dubnu je zámek a Lovecko-lesnické 
muzeum spolu s Galerií Lubomíra Bartoše v Úsově 
přístupný v sobotu, v neděli a ve svátek v době od 9 do 
12 a od 13 do 16 hodin. Od května je otevírací doba: 
út - ne (včetně státních svátků) 9-17.30 hod.
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Vlastivědné muzeum v Šumperku připravilo pro své návštěvníky opravdovou lahůdku. Stálá expozice 
Příroda a dějiny severozápadní Moravy bude jako první v naší republice vybavena automatickým 

průvodcem GuidePORTTM. Tento systém oživuje muzejní expozice na celém světě. V Evropě je instalován 
například v muzeích v Londýně, Paříži, Berlíně, Zurichu či Amsterdamu, v Americe v Quebecku, Santa 
Fé nebo v Mexico City a v Africe najdeme GuidePORT mimo jiné v Muzeu apartheidu v Johannesburku.

Různé typy audioprůvodců jsou již instalovány 
i v našich muzeích, ovšem GuidePORT se od všech 
ostatních systémů liší tím, že je zcela automatický, 
nevyžaduje od návštěvníka žádnou manipulaci, 
neomezuje ho a dovoluje volný pohyb po expozici. 
Není nutné dodržovat stanovenou trasu a kdykoliv 
je možné vrátit se a vyslechnout si příslušnou pasáž 
ještě jednou. Čtyři jazykové mutace fungují nezávis-
le na sobě, v jednom okamžiku a v jedné místnosti 
může jít do sluchátek současně německý, anglický, 
český nebo polský text.

V šumperském muzeu byl tento unikátní prů-
vodce zprovozněn od středy 23. dubna. Příjemný 
ženský hlas, který návštěvníka přivítá ihned po na-
sazení sluchátek, patří Paulíně Chiari, podle níž 
je sídlo Vlastivědného muzea v Šumperku pojme-
nováno. Její výklad není jen pouhým komentářem 
k jednotlivým exponátům. Paulína vypráví příběh 
města a jeho obyvatel v průběhu staletí, od přícho-
du prvních zemědělců až po současnost. Návštěv-
ník s ní prožívá události slavné i tragické, poznává 
významné osobnosti i prosté venkovany, prochází 
se po okolních loukách a obdivuje přírodu. Nevšed-
ní zážitek je umocněn podbarvením textu dobovou 
hudbou i autentickými zvuky.  

Současně s instalací GuidePORTu byly v expo-
zici provedeny i menší úpravy. V první řadě došlo 
k rozšíření mapovaného období o pravěké artefak-
ty na straně jedné a o doklady nejnovějších dějin 
na opačné straně časové linie. Nové zajímavé ex-
ponáty byly doplněny téměř ve všech místnostech, 
atraktivní budou zejména preparáty bobra či tetřeva 
v přírodovědné části, nově zrestaurované šaty a ob-
raz v části historické a také ukázka starých mincí 
v místnosti věnované archeologii. Pro zvídavé hosty 
jsou připraveny doplňující texty, listovací soubory či 
interaktivní počítačová prezentace.

Muzejní výstava by měla být vždy komunikač-
ním médiem, využívajícím specifi cké a unikátní 
trojrozměrné objekty - sbírkové předměty. Autenti-

cita exponátů je právě tím jedinečným, co odlišuje 
muzejní expozice od jiných médií (kino, divadlo). 
Velmi důležitá je zde forma prezentace, protože di-
vák by měl být vtažen do příběhu, ale zároveň nesmí 
být potlačen hlavní cíl muzea, tedy nabídnout pro-
střednictvím sbírek poučení a poznání. K naplnění 
těchto cílů by měl napomoci právě nově instalovaný 
audioprůvodce, který přinese nejen zábavu pro ši-
roké spektrum našich i zahraničních návštěvníků, 
ale využitelný bude zcela jistě i pro základní a střední 
školy, a to nejen v rámci výuky dějepisu nebo pří-
rodopisu, ale také při procvičování cizích jazyků, 
neboť všechny komentáře jsou namluveny rodilými 
mluvčími. 

Přijďte si prohlédnou modernizovanou expozici, 
Paulína Chiari a všichni pracovníci šumperského 
muzea se těší na Vaši návštěvu! Marie Gronychová, 
 ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku

Ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku Ma-
rie Gronychová zkouší nového automatického 
průvodce, který je jako první v celé České republice 
návštěvníkům k dispozici od středy 23. dubna prá-
vě v šumperském muzeu.  Foto: J. Mašek
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Od 24. dubna je v prostorách Rytířského sálu instalována výstava Slavné vily Olomouckého kra-
je, kterou Vlastivědné muzeum v Šumperku zapůjčilo od pražské agentury Foibos. Výstava je 

poměrně rozsáhlá, představuje na samostatných klipech padesát vil, které zaujímají nejvýznamnější 
místo ve vývoji tohoto typu architektury v Olomouckém kraji. Je mezi nimi také šest objektů přímo ze 
Šumperka, pět jako vzorové příklady staveb, jeden jako významný, oblíbený, ale negativní příklad. 
Výstava je doplněna dobovým mobiliářem.

Šumperk byl od poloviny 19. století jedním 
z měst, které věnovalo velkou pozornost svému 
rozvoji. Nejstarší územní plány pocházející ze  
70. let l9. století svědčí o pečlivém rozmýšlení 
o dalším rozvoji města. Názory na bydlení se však 
v Šumperku měnily se zlepšující se fi nanční situací 
jeho obyvatel, a tak se stalo, že například Nádraž-
ní třída, míněná v územním plánu jako bulvár 
lemovaný řadovou zástavbou, se změnila zčásti 
ve vilovou čtvrť. Obdobně tomu bylo i v okol-
ních ulicích, Americké, Roosweltově, Jeremen-
kově i Jesenické, kde jsou některá nároží nachys-
tána na řadovou zástavbu, která se již nekonala
a parcely byly zastavěny vilami. Město má však 

i četné čtvrti projektované se záměrem vilové 
zástavby, ať již za pivovarem, pod Vyhlídkou, 
pod Holubím vrchem, v České čtvrti i v oko-
lí Bludovské a Zábřežské ulice. Nové vilové 
zástavby vznikají v Trnkově ulici, v Temenici
a na dalších místech. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku se proto 
domnívá, že výstava o vývoji vilových staveb 
v Olomouckém kraji zaujme řadu obyvatel města 
právě proto, že mají s tímto typem bydlení vlast-
ní zkušenost. Doplnilo proto výstavu malým li-
sovacím souborem, kde je prezentováno několik 
dalších šumperských objektů. Výstava potrvá do    
25. května. Milena Filipová, historička umění

Vila prvního českého stavitele v Šumperku, J. Melouna, v Dolnostudénské ulici.  Foto: VM Šumperk
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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

VÝSTAVA UKAZUJE ZAJÍMAVÉ ROSTLINY 
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE PRADĚD

Národní přírodní rezervace Praděd patří pře-
devším díky Velké kotlině k botanickým skvos-
tům střední Evropy,  a proto je zahrnuta mezi 
evropsky významné lokality Natura 2000. Na 
poměrně malé ploše tu roste téměř 500 druhů 
cévnatých rostlin, a to nejen z důvodů  různých 
stanovišť - horské louky, suché skály, chladná 
prameniště, mokřiny, tůňky, ale i kombinací 
různých ekologických činitelů - reliéfu a geo-
logickému podkladu, sněhu, činností lavin, 
oslunění, vody, půdy, větru a dalších. Přírodní 
rezervace Velká kotlina je mohutné ledovcové  
údolí (podobná stanoviště jsou u nás pouze 
v Krkonoších), takže se zde vyskytuje celá řada 
glaciálních reliktů - pozůstatků z doby ledové.

Nikde jinde na světě, pouze zde rostou en-
demické druhy rostlin: jitrocel tmavý sudetský 
(Plantago atrata subsp.sudetica), hvozdík kar-
touzek sudetský (Dianthus carthusianorum 
subsp.sudeticum), lipnice jesenická (Poa ri-
phaea), zvonek jesenický (Campanula gelida). 
Mnohé dalších rostlinné druhy, které se zde 
vyskytují, jsou zařazeny do seznamu kriticky 
ohrožených rostlin ČR nebo se nikde jinde  
v ČR už nevyskytují. Běžný turista při návštěvě 
PR Praděd uvidí zpravidla pár desítek rostlin, 
které ho doprovázejí v blízkosti turistických 
chodníků. Podstatná část květeny je však 
skryta na téměř nedostupných a zároveň nej-
cennějších místech, kam se nikdy nedostanou 

ani nejotrlejší návštěvníci hor. Není to možné 
z hlediska ochrany přírody, neboť tyto lokality 
jsou velice přísně chráněny a střeženy, a kromě 
toho je terén velice nebezpečný a patří spíše 
kamzíkům.

Proto vám nabízíme na fotografi ích z tohoto 
území kytky sice nápadné, ale pro většinu z vás 
v Jeseníkách nedostupné. Výstava fotografi í 
Bořivoje Malce nazvaná Zajímavé rostliny Ná-
rodní přírodní rezervace Praděd bude v pro-
storách Městské knihovny v ulici 17. listopadu 
k vidění od 2. května do 16. června. -zd-

Na svých fotografi ích zachycuje Bořivoj Malec zají-
mavé rostliny nacházející se v národní přírodní rezer-
vaci Praděd. Foto violky žluté sudetské B. Malec
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KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Již osmé setkání dětí, rodičů nebo prarodičů 
s dětskou literaturou v rámci Klubu podvečer-
ního čtení nazvané tentokrát „Dášeňka čili 
život štěněte“ pořádá ve čtvrtek 15. května 
šumperská Městská knihovna. Průvodkyněmi 

literárně hudebního pořadu nejen o pejscích 
budou žákyně IV. Základní školy Veronika 
Carachová a Marika Cejpková. Pořad začíná 
v 17 hodin v prostorách knihovny Sever na 
Temenické ulici 5.  -red-

ŠKOLA NARUBY - SPOLEČNÉ ČTENÍ RODIČŮ A DĚTÍ

Zveme účastníky akce Školy naruby, a to 
stávající, případně i ty, kteří se chtějí přidat, 
na TŘÍDNÍ SCHŮZKU ŠKOLY NARUBY. 
Účastnit se mohou nejen děti, ale také 
čtenáři - rodiče, prarodiče, souro-
zenci.

Kdy? V úterý 27. května v 17.17. 
Kde? V půjčovně pro mládež 

knihovny v ul. 17. listopadu 6. Bude-
li hezky, proběhne schůzka v zahradě 
za knihovnou.

Jaký je program? Kromě kontroly žákov-
ských knížek nebude chybět pohádka, přivítá-

me také hosty. Koho? Přijďte se podívat. Těší-
me se na Vás. 

Žákovské knížky si v šumperské knihovně 
vyzvedlo již asi 70 dětí. Zapisují do nich, 

co jim rodiče, případně sourozenci, 
babička či dědeček čtou, jak dlouho 
četli, jak se jim to líbilo. A občas nosí 
deníčky ke kontrole paní knihovnici. 
Zápisy jsou velice zajímavé. Objevi-

ly se i poznámky za to, že čtení bylo 
krátké nebo když tatínek či babička při 

čtení usínali… Knihovna se touto akcí připoji-
la k akci Celé Česko čte dětem. -zd-

SOUTĚŽ PROCHÁZKA MĚSTEM VYHLAŠUJE VÍTĚZE

Ve středu 7. května v 11 hodin budou v Měst-
ské knihovně Šumperk vyhlášeny výsledky sou-
těže Procházka městem a autorům vítězných 
prací předají zástupci pořadatelů ceny. 

Do výtvarné soutěže Procházka městem byly 
doručeny 172 práce nejen ze Šumperka, ale také 
z několika obcí v okolí. Řadu dětí inspiroval 
podtitul „Nakresli místo ve Tvém okolí, které se 
zdá být jako stvořené pro pohádku“ a výzva pořa-
datelů k napsání vlastní pohádky, proto se pořa-
datelé rozhodli, že vyhlásí kromě vítězů výtvarné 

soutěže také autory nejlepších literárních prací.
Pod podobným názvem proběhla dětská vý-

tvarná soutěž také v Jeseníku a v polské Nyse. 
Z prací dětí bude uspořádána společná výsta-
va, která bude od 8. května k vidění v Městské 
knihovně v Nyse, v Šumperku zahájíme výstavu 
19. června v rámci tradiční akce Cesta do mi-
nulosti, po prázdninách pak výstava poputuje 
do Jeseníku. Vybrané práce dětí představíme 
rovněž prostřednictvím měsíčníku Kulturní ži-
vot Šumperka. Z. Daňková, ředitelka knihovny

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6

ČARODĚJNICKÉ PROCESY trochu jinak

ve středu 14. května v 18.30 hodin
Beseda s velkolosinským historikem Richardem Jaššem 

Vstupné 30 Kč
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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

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 „Komíně“
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053.
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   
Neděle 4. května
Odyssea - orientační běh  
Informace na www.odyssea-spk.cz a Petr Konupčík, 
tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Úterý 6. května od 8 do 18 hodin a čtvrtek 8. května 
od 5 do 7 hodin
Vítání ptačího zpěvu
Procházka ranním parkem s poznáváním ptačích 
hlasů, sraz u DDM Vila Doris, lokalita: Třemešské 
rybníky u Šumperka, program: ukázky odchytu 
a kroužkování ptáků, poznávání ptačích hlasů ... 
Informace Petr Šaj, tel.č. 583 214 213, 731 186 056, 
saj@doris.cz.

Pondělí 12. května v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis: „MEČ A VÁHY“
V rámci cyklu Via Lucis setkání s JUDr. Klárou Slá-
movou. Vstupenky je možno objednat u Petra Ko-
nupčíka, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@
doris.cz.  Vstupné 50 Kč
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Květnový škapulíř 
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.   Vstupné 50 Kč

Neděle 18. května od 9.30 do 11.30 hodin v MC na 
„K“
Dovádivé dopoledne pro děti a rodiče na Komíně 
(od 1,5 roku)
Přezůvky s sebou, k dispozici bude velká tram-
polína, dvě nakloněné lavičky, dva látkové tunely 
(strachový pytel), žíněnky, šplhací (a houpací) 
lana, šplhací tyč, barevný padák, bungee motor-
cycling (novinka!), celé Mateřské centrum, včetně 
možnosti uvařit si kávu nebo čaj. Děti, tatínci, dej-
te maminkám možnost uvařit jedinečný nedělní 
oběd. Informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 214, 
731 186 059, sula@doris.cz.  
 Vstupné 50 Kč( pro celou rodinu)

Neděle 18. května
Odyssea - duatlon,  

Informace na www.odyssea-spk.cz a Petr Konupčík, 
tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Čtvrtek 22. května až neděle 25. května
Bambiriáda 2008
Informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 214, 
731 186 059, sula@doris.cz.
  
Pátek 30. května od 14.30 do 17.30 hodin v ateliéru 
na „K“
Výtvarný pátek - Vosková batika
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč 

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

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis
„MEČ A VÁHY“ - Setkání s JUDr. Klárou Slámovou
v pondělí 12. května v 18.30 hodin v sále Vily Doris

JUDr. Klára Slámová (*1977, Jindřichův Hradec) je mladá mediálně známá advokátka, která získává 
jistou pozornost obhajováním těch nejkontroverznějších obviněných. O svém soukromí mluví 
nerada. Z rodiny nebyl nikdo právník ani muzikant. Má staršího bratra. Maturovala na Státní 

konzervatoři v Praze (obor housle). Vyhrála matematickou olympiádu a nikdy nedostala pětku.
V roce 2001 s vyznamenáním ukončila Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a začala pracovat 

jako koncipientka, v roce 2004 složila rigorózní zkoušku z oboru Trestní právo hmotné a procesní, 
na výtečnou složila v roce 2004 advokátní zkoušku. Je známá především jako obhájkyně Jiřího 

Kajínka a Zdeňka Vocáska. Mezi jejími klienty jsou například i Jiří Pasovský (obžalován z vraždy 
nigerijského konzula), John Pacovský (trojnásobná vražda v Litvínovicích), Martin Koryčánek 

(zproštěn z dvojnásobné vraždy zlatnice a chodce) či Robert Tempel (prozatím čtyřikrát zproštěn 
obžaloby z dvojnásobné vraždy). Hájila i soudce Josefa Košelu, který byl podezřelý z nákupu dětské 
pornografi e, a také organizátora CzechTeku Václava Šrouba. Ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2006 byla na 17. místě pražské kandidátky ODS, skončila na 

třetím místě pod hranicí zvolení.
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: Agritec Šumperk, DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Irea, a.r.o., Petr 

Waniek, rozvoz květin a substrátů,
 P - LINE František Porteš - fotografi cké práce, Ruční papírna Velké Losiny a.s., Město Šumperk,  

Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín s.r.o., Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, TELO a.s., 
Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou.
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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

Čtvrtek 1. května od 9 do 12 hodin u radnice
1. máj u radnice
Dopoledne s ukázkami tvorby dětí ze zájmových 
kroužků DDM U radnice. Den otevřených dveří 
v mini ZOO DDM U radnice.

Sobota 3. května od 9 do 14 hodin v keramické 
dílně DDM
Keramika pro každého        Vstupné 30 Kč
    
Neděle 4. května ve 14 hodin
Otvírání studánek
Waldorfská Alternativa Šumperk a DDM zvou 
na první společnou slavnost. Putování za studán-
kou začne u dolní vrátnice bývalého Sanatoria. 
Vítáme všechny, kteří chtějí pomoci vodní víle, 
která se o studánku stará. S sebou lopatičku, hra-
bičky, kyblík. Informace Romana Večeřová, tel. č. 
583 215 395, 777 216 332, waldorfska.alternati-
va#seznam.cz.  Vstup volný
  
Pondělí 5. května v 16.30 hodin v ateliéru DDM
Waldorfská Alternativa  
První společné setkání zájemců o nově vznikající 
občanské sdružení, zaměřené na waldorfskou  
pedagogiku, která respektuje vývojové zákonitos-
ti  a životní potřeby dětí v každé etapě. Informace 
Romana Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, 
waldorfska.alternativa#seznam.cz.

Pondělí 5. května od 14 do 16 hodin v učebně 
DDM
Internet pro děti
Pro děti od 8 let.           Vstup volný

Úterý 6. května v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže
Tradiční hodinovka.          Vstup volný

Středa 7. května v 15.30 hodin v klubovně DDM
Hádanky, křížovky pro děti     Vstup volný

Středa 7. května od 13 do 17 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - Smalty
Šperky a jmenovky technikou klasického smaltu. 
 Vstupné 50 Kč

Pátek 9. května v 18 hodin v ateliéru DDM až so-
bota 10. května
Uzlík  
Spaní na baráku spojené s výletem do Hrabiší-
na - Cikánský buk - Libiny, začne v pátek. Něco 
málo vytvoříme a něco k snědku na sobotu uva-
říme. Konec v sobotu v 17 - 18 hodin podle toho, 
kdy se vrátíme z vycházky, jejíž délka bude 7 km. 
S sebou: přezůvky, pyžamo, spacák, karimatku, 
polštářek, hygienické potřeby, páteční večeři, 
jednoduše vše, co je potřeba na jednu noc mimo 
domov. Cena zahrnuje materiál na tvoření, sobot-
ní snídani, lehký oběd, svačinu, špekáčky na opé-
kání, jízdné. Přihlášky do 8. května do 12 hodin. 
Informace Romana Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332.  Vstupné 100 Kč

Pondělí 12. května od 15.30 do 17 hodin v klubov-
ně a učebně DDM
Stolní hry a internet pro děti od 8 let   
 Vstup volný

Středa 14. května od 16 do 18 hodin v herně TTC
Stolní tenis pro zájemce    Vstup volný

Středa 14. května od 13 do 17 hodin v ateliéru 
DDM
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Šperky a jmenovky technikou klasického smal-
tu.   Vstupné 50 Kč
    
Čtvrtek 15. května od 15 do 17 hodin v dílně 
DDM
Rady železničním modelářům
Rady a náměty pro kluky a tatínky.   Vstup volný

Úterý 20. května od 15 do 17 hodin v dílně 
DDM
Modelářství od A do Z
Praktické rady a nápady pro kluky a tatínky. 
 Vstup volný

Úterý 20. května v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  
Florbal pro muže  Vstup volný

Středa 21. května od 17.30 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - Tiff ani
Vitrážky do oken, šperky a lampičky technikou
Tiff ani. Během kurzu bude možnost si dotvořit 
smaltované šperky.    Vstupné 50 Kč

Čtvrtek  22. května od 9 do 20 hodin  v DDM
Bambiriáda - den otevřených dveří v DDM. 
Volný vstup do kroužků s možností, zapojit se 
do pravidelné činnosti. Seznam i časy zahájení  
aktivit najdete na www.mddm.adam.cz.  
 Vstup volný

Pátek 23. května od 9 do 12 hodin u Vily Doris
Bambiriáda  Vstup volný

Sobota 24. května od 9 do 17 hodin v DDM
Bambiriáda 
Technická dílna * Keramická dílna * Výtvarná 
dílna. Křížovky, rébusy, stolní hry… v zasedací 
místnosti. Čeká na vás HRANÍČKO, ZAHRA-

JEM SI MALIČKO - soubor tvořivých a po-
hybových her pro nejmenší děti a rodiče. Sál 
a předsálí.  Vstup volný

Pondělí 26. května od 14 do 16 hodin v učebně 
DDM
Internet pro děti
Pro děti od 8 let.   Vstup volný

Středa 28. května od 17.30 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - Drátování
Základy oplétání a zdobení nádob, techniky 
práce s drátem, drobné šperky.   Vstupné 50 Kč

Středa 28. května v 16 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout
Stolní tenis pro zájemce.  Vstup volný

Čtvrtek 29. května v 10.30 hodin v klubovně 
DDM
Klubíčko pro děti
Pro nejmenší děti a rodiče.   Vstup volný

Pátek 30. května ve 20 hodin u DDM
Slavnosti města 2008
Vystoupení dětí z kroužků DDM U radnice.
                                   
Sobota 31. května od 9 do 16.30 hodin v Sadech 
1. máje
Slavnosti města 2008
Ukázky tradičních řemesel.  Vstup volný

Sobota 31. května od 9 do 14 hodin v keramické 
dílně DDM
Keramika pro každého Vstupné 30 Kč

Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru 
20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.
sumperk@seznam.cz, http://www.mddm.adam.cz

Koncert křesťanského pěveckého sboru JAS II

v sobotu 3. května od 18 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické (naproti hotelu Grand)
Asi třicetičlenný sbor je složený z mladých zpěváků z celé České republiky i Slovenska má 

v repertoáru písně různých hudebních stylů.
Vstupné dobrovolné
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HORTON
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
V neděli 27.4. 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.

LET´S DANCE 2
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

KARAMAZOVI
Sobota 26. a neděle 27. dubna jen ve 20.00 hodin, pondělí 28., úterý 29. a středa 30. dubna jen v 18.00 ho-
din 
ČR, 2008, 113 minut, mládeži přístupný
Film vznikl na motivy legendárního románu F.M. Dostojevského, jehož základem je vyšetřování otcovraž-
dy. Originální fi lmová adaptace, jejímž scénáristou a režisérem je Petr Zelenka, nepostrádá typický Zelen-
kův 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

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, mj. za nejlepší fi lm a režii, 
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

BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU    Hrajeme pro nejmenší  
Čtvrtek 1. května jen v 16.30 hodin
ČR, 62 minuty
Pásmo pohádek: Babička vypráví pohádku, Cvrček a basa, Strašení čmeláků, O mistra basy, Lenora, Krtek 
malířem, O kozlu Kokešovi, Krtek fotografem.  Vstupné 30 Kč

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. května jen v 17.45 hodin
Francie, 2007, 117 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Komedie, v níž se Galové utkají se soupeři z celého světa na olympijských hrách.  Vstupné 70 Kč
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Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. května jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 109 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Dvacet sedmkrát už stála před oltářem jako družička a přála si, aby ta další svatba byla konečně už její… 
Romantická komedie.  Vstupné 75 Kč

NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
Pondělí 5., úterý 6. a středa 7. května jen v 17.45 hodin
USA, 2008, 97 minut, od 12 let, titulky
Herecká exhibice Jacka Nicholsona a Morgana Freemana, kteří se navzdory věku a těžké nemoci společně 
vydají za největším dobrodružstvím jejich života… Režie Rob Reiner.  Vstupné 75 Kč

OBČAN HAVEL
Pondělí 5., úterý 6. a středa 7. května jen v 19.30 hodin
ČR, 2008, 119 minut 
Scény z prezidentské kuchyně. Dokument o Václavu Havlovi.  Vstupné 65 Kč

WINX CLUB - VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a neděle 11. května jen v 16.30 hodin
Itálie, 2007, 89 minut, rodinný fi lm v českém znění
Velké dobrodružství šesti malých víl, které se snaží zachránit zakleté království.   Vstupné 65 Kč
V neděli 11. května v 16.30 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu s dět-
mi do 15 let je vstupné 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto představení děkujeme fi rmě SHM, 
s.r.o., Šumperk.

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10., neděle 11., pondělí 12., úterý 13. a středa 14. května jen v 18.15 hodin
ČR, 90 minut, mládeži přístupný

Americkou romantickou komedii 27 šatů uvádí kino Oko v prvních květnových dnech.
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romír Dulava, Jiří Mádl, Ivana Chýlková, Marián Labuda, Luboš Kostelný a Vanda Hybnerová. 
Scénář a režie Patrik Hartl.                Vstupné 75 Kč

A BUDE HŮŘ     Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 8. května jen ve 20.00 hodin
ČR, 2007, 86 minut, černobílý, od 15 let
Generační fi lm o hledání životních hodnot. Režie Petr Nikolajev.  
 Vstupné 65 Kč, držitelé průkazu FK 60 Kč
KULIČKY
Pátek 9., sobota 10. a neděle 11. května jen ve 20.00 hodin
ČR, 2008, 75 minut, mládeži přístupný
Povídková komedie o tom, jak ženy manipulují s muži. Režie Olga Dabrowská.  Vstupné 65 Kč

NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ
Pondělí 12., úterý 13. a středa 14. května jen ve 20.00 hodin
USA, 2008, 116 minut, od 15 let, titulky
Jeden z nejoceňovanějších amerických fi lmů loňského roku vypráví o touze po penězích, sexu a jed-
né normální rodině. Vynikající thriller režisérského veterána Sidneyho Lumeta.  Vstupné 70 Kč

JAK STAŘEČEK MĚNIL    Hrajeme pro nejmenší     
Sobota 17. května jen v 16.15 hodin
ČR, 62 minuty
Pásmo pohádek: Jak stařeček měnil, Míša Kulička, Čertův mlýn, Zvířátka a Petrovští, Zasadil dědek 
řepu, Krtek a muzika.  Vstupné 30 Kč 
  
SPEED RACER 
Čtvrtek 15. května jen v 17.00 hodin, pátek 16., sobota 17., neděle 18., pondělí 19., úterý 20. a středa 
21. května jen v 17.30 hodin 
USA, 2008, 129 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Tento slavný japonský animovaný seriál na fi lmové plátno převedli bratři Wachovští (Matrix). Jeho 
hlavním hrdinou je mladý automobilový závodník, který se utká ve smrtelně nebezpečném závodě 
nejen se svými mimořádně schopnými konkurenty, ale také s motomagnátem, který je zvyklý tahat 
za drátky výsledků… Akční rodinný hraný fi lm v českém znění.  Vstupné 75 Kč

AŽ NA KREV         Artvečer - Filmový klub    
Čtvrtek 15. května v 19.45 hodin  
USA, 2007, 158 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Příběh o zrodu ropného magnáta, jenž se za úspěch upíše peklu… V hlavní roli naft ařského krále 
Daniel Day Lewis, který za svůj herecký výkon obdržel Oscara, další sošku získal fi lm za nejlepší 
kameru.  Vstupné 75 Kč, držitelé průkazu FK 70 Kč

BLÁZNOVO ZLATO
Pátek 16., sobota 17., neděle 18., pondělí 19., úterý 20. a středa 21. května jen ve 20.00 hodin
USA, 2008, 112 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Romantická dobrodružná komedie, v níž se hledá neuvěřitelný poklad, který je ukryt na dně Karibi-
ku. V hlavních rolích manželů, kterým to teď zrovna moc neklape, ale přesto se vydají poklad hledat 
společně, Kate Hudsonová a Matthew McConaughey.  Vstupné 75 Kč
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Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. května jen v 16.00 hodin    
Francie 2008, 80 minut, české znění
Dobrodružný animovaný fi lm, v němž se to hemží draky všeho druhu. O jejich zkrocení se snaží malá Zoe 
a její kamarádi…  Vstupné 65 Kč 
V neděli 25. května v 16.00 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu s dět-
mi do 15 let je vstupné 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o, 
Šumperk.

VENKOVSKÝ UČITEL
Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. května jen v 17.45 hodin
ČR, 2008, 118 minut, od 12 let
Pavel Liška a Zuzana Bydžovská v hlavních rolích příběhu o lásce, přátelství a odpuštění. Režie Bohdan Slá-
ma.  Vstupné 75 Kč

CARMEN     Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 22. května jen ve 20.00 hodin
Španělsko, 1983, 102 minuty, titulky
Antonio Gades a Laura del Sol v hlavních rolích hudebně tanečního fi lmu režiséra Carlose Saury. Hudba 
Paco de Lucía, George Bizet.  Vstupné 65 Kč, držitelé průkazu FK 60 Kč

ÚTĚK DO DIVOČINY
Pátek 23., sobota 24. a neděle 25. května jen v 19.45 hodin
USA, 2007, 148 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Strhující příběh mladíka, který opustil svoji slibnou budoucnost a vypravil se úplně bez prostředků napříč 
Spojenými státy na Aljašku, kde si chtěl vyzkoušet život v divočině. Dobrodružné drama natočené podle 
skutečné události. Scénář a režie Sean Penn.  Vstupné 75 Kč

Již podruhé nabízí šumperské kino Oko český snímek Venkovský učitel s Pavlem Liškou a Zuzanou Bydžovskou 
v hlavních rolích.



TAJEMSTVÍ PRSTENU
Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. května jen v 18.00 hodin
Velká Británie, 2008, od 12 let, 119 minut, titulky
Válka je rozdělila, ale život se nedá zastavit… Silný příběh inspirovaný skutečnými událostmi 2. světové války, jehož 
hlavními hrdiny jsou tři muži, kteří byli kdysi zamilovaní do jedné ženy. Jeden z nich se ale z války nevrátil… Režie 
Richard Attenborough (Gándí).  Vstupné 70 Kč 

HRANICE SMRTI
Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. května jen ve 20.15 hodin
Francie, 2008, 108 minut, od 18 let, širokoúhlý, titulky
Zapomeňte na Saw a Hostel… Další krvavý fi lmový masakr jen pro silné žaludky tentokrát ve francouzském balení.
  Vstupné 75 Kč
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Čtvrtek 29., pátek 30., sobota 31. května, neděle 1., pondělí 2., úterý 3. a středa 4. června v 17.30 a ve 20.00 hodin
USA, 2008, 120 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Indy po devatenácti letech… Pokračování jedné z neúspěšnějších fi lmových sérií všech dob opět pod režijním 
vedením  Stevena Spielberga. V hlavní roli Harrison Ford.  Vstupné 80 Kč

Připravujeme na červen: U mě dobrý, Sex ve městě, Slídil, František je děvkař, Letopisy Narnie: Princ Kaspian, 
V Brughách, Stalo se, Smutek paní Šnajderové. Filmový klub: V údolí Elah, Rozpomínání na zrcadlení, Control

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 první-
ho představení u pokladny v Kině Oko Šumperk. Vstupenky na všechna květnová představení jsou v prodeji od              
1. května 2008. Program kina Oko též na www.kinosumperk.cz. 

Kino Oko Vám nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů i projekci 
reklamních videoklipů. Zprostředkujeme vám výrobu diapozitivů i klipů. Větší obraz, vyšší kvalita a dobré 
ozvučení ! Cena za projekci diapozitivu je 1.500 Kč na měsíc, cena za projekci videoklipu 2.500 Kč na měsíc. 
Bližší informace na telefonu 583 212 000.

Hrad Sovinec srdečně zve na
Láry fáry do pohádky

Dětský den na Skalním hradu
v sobotu 17. a v neděli 18. května vždy od 9 do 18 hodin

Na jaře 1608 svolal rytíř Kobylka kumštýře a děti ze svých panství na Skalní hrad, aby náležitě oslavil opravu věže. Předá hradní 
hejtman, starý mrzout a protiva, dětem klíče od hradu nebo připravovanou veselici překazí?

Žonglérské dovednosti a kejklování s Komedianty na káře * pohádky, pověsti, loutkové i hrané divadlo * šermíři a těžkooděnci v plné 
zbroji * hry, soutěže a malování pohádkových bytostí * historická tržnice s ukázkou řemesel* prodej a vlastnoruční ražba pamětních 

mincí * sokolnické ukázky
Bližší informace: tel. 777 205 029, e-mail:  sovinec.purkrabi@volny.cz  www.sovinec.cz

Hrad Sovinec srdečně zve na
Přízrak temné noci

v sobotu 3. května od 10 do 19 hodin a v neděli 4. května od 10 do 17 hodin
Netradiční prohlídky hradních zákoutí a sklepů s čarodějnicemi a právem útrpným. Při soumraku temné noci se hrad stává rejdištěm 

čarodějnic a temných sil.
Prohlídky v délce asi 65 minut budou probíhat každých 15 minut.

Bližší informace na tel. č. 777 205 029, e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz
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