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Divadlo Šumperk a místní Dům kultu-

ry pořádají v červnu již tradičně festival 

profesionálních divadel známý jako Di-

vadlo v parku. Jeho třináctý ročník pro-

běhne od čtvrtku 5. do neděle 8. června 

a všechna představení bude hostit letní 

scéna v Sadech 1. máje, za nepříznivého 

počasí pak šumperské divadlo.

Ve čtvrtek 5. června se od deváté večer-

ní budou moci diváci přesvědčit, že gro-

teskní skeče jsou dobrá věc, ale nekorektní 

groteska je ještě lepší. Nekorektní skeče 

s velkolepou grácií zahrají Tros Boys, tedy 

komici Lukáš Pavlásek, Josef Polášek a Ja-

kub Žáček, za doprovodu skvěle vyšinu-

tého pianisty Zdeňka Krále, který dodá 

všemu tu správnou šťávu. Hru Luboše 

Baláka nabídne „bez servítek a bez obalu“ 

brněnské Divadlo Bolka Polívky.

O den později, v pátek 6. června, při-

veze do Šumperka pražská Agentura 

Harlekýn komedii Hodný pan doktor 

slavného autora Neila Simona. V po-

vídkách Spisovatel, Kýchnutí, Trampoty 

mladé guvernantky, Chirurgie, Svody, 

Utopenec, Konkurz, Bezbranné stvoře-

ní a Dohoda se představí Jan Čenský, 

Miloslav Mejzlík nebo Libor Hruška, 

Jarmila Švehlová, Daniel Bambas nebo 

Filip Tomsa a Lenka Zahradnická nebo 

Malvína Pachlová.

››› Pokračování na poslední straně  

Letní scéna ožije Divadlem v parku

Nekorektní skeče s velkolepou grá-

cií zahrají Tros Boys.  Foto: archiv

V komedii Hodný pan doktor hra-

je mimo jiných i Jan Čenský.  

 Foto: archiv

Klášterní hudební slavnosti startují 28. června

Mezinárodní hudební festival Klášter-

ní hudební slavnosti se již několik let těší 

velkému zájmu veřejnosti. Potvrdit by se 

to mělo i letos, neboť jeho osmý ročník 

nabídne nejen příznivcům klasické vážné 

hudby velmi lákavé menu. Seznámit se 

s ním mohou na internetových stránkách 

festivalu www.klasternihudebnislavnosti.

cz, na nichž si již mohou on-line rezer-

vovat či přímo zakoupit vstupenky na 

jednotlivé koncerty. 

Letošní ročník Klášterních hudebních 

slavností bude probíhat od 28. června do 

14. července a stejně jako loni se veřej-

nost může těšit na deset koncertů v osmi 

městech a obcích nejen Olomouckého, 

ale také Pardubického a Moravskoslez-

ského kraje. Zahájí ho v sobotu 28. červ-

na originální soubor Clarinet Factory. 

Toto klarinetové kvarteto se snaží na-

vázat na nejlepší tradice české hudby, 

zmíněné dědictví rozvíjet, a přitom se 

nebojí experimentovat, hledat nepro-

bádané oblasti a být invenční v duchu 

celosvětového trendu propojování žán-

rů. Koncert nazvaný Hudba z ticha, jenž 

slibuje hudebně světelné překvapení, 

přitom začíná ve 22 hodin v klášterním 

kostele.

Na dalších šumperských koncertech 

vystoupí v červenci patronka festivalu 

Gabriela Demeterová s Ensemble 18+ 

a hudbymilovné veřejnosti nabídnou 

Vivaldiho Čtvero ročních dob. Ensem-

ble 18+ pak zavítá do Šumperka ještě 

jednou, aby spolu s Kühnovým smíše-

ným sborem přednesl skladby Stabat 

Mater a Gloria Antonia Vivaldiho. -zk-

Klášterní hudební slavnosti zahájí 

soubor Clarinet Factory. 

 Foto: archiv

U města vyroste Čarovný les  
Otevření Čarovného lesa chystá na 

středu 18. června dopoledne šum-

perská radnice. Nacházet se bude 

v příměstském lese na cestě vedou-

cí k Tulince v prostoru mezi dvěma 

studánkami a lidé v něm „narazí“ na 

dřevěné „pohádkové“ sochy z dílny 

českých a polských sochařů. Zajímavý 

projekt zrealizovalo město s pomocí 

evropských peněz v rámci druhé etapy 

projektu Čarodějnickou cyklotrasou 

po polsko-českém pohraničí. Během 

slavnostního otevření Čarovného lesa 

spojeného s odhalením soch proběhne 

i zábavný program pro děti, který při-

praví Středisko volného času Doris.

„Sochy vytvořili loni v květnu v pro-

storách hřiště tzv. Komína polští a češ-

tí sochaři v rámci tzv. dřevosochání. 

Ztvárnili například Vílu Tulinku, skřít-

ka Kokeše, čaroděje Dobroděje a další 

pohádkové bytosti,“ uvedla tisková 

mluvčí radnice Olga Hajduková. Vzá-

pětí upřesnila, že sochy budou umístě-

ny spolu s drobným mobiliářem, jako 

jsou odpadkové koše, turistické odpo-

čívadlo a informační tabule, v těsné 

blízkosti Čarodějnické cyklotrasy ve-

doucí od Rapotína přes Nové Domky 

do Šumperka, a to na cestičce k Tulin-

ce mezi dnešními dvěma studánkami. 

V rámci projektu bude vydána rovněž 

interaktivní brožura zaměřená zejmé-

na na děti. „Brožurka bude obsahovat 

mapku s vyznačením Čarodějnické 

cyklotrasy, plánek Čarovného lesa 

a množství interaktivních úkolů, které 

si děti budou moci samy vyřešit,“ do-

dala Hajduková.   

Čarodějnická cyklotrasa po česko-

polském pohraničí sestává ze dvou 

částí. Polská část vede z Paczkówa přes 

Nysu a Glucholazy do Zlatých Hor, 

odkud pokračuje česká část do Jesení-

ku, Velkých Losin, Šumperka a končí 

v Mohelnici. Cyklotrasa je po celé své 

délce značená a jednotlivá její zasta-

vení sledují místa, která jsou spjata 

s honem na čarodějnice v 17. století. 

V roce 2010 byla v jejím rámci zřízena 

stálá expozice Čarodějnické procesy 

v Geschaderově domě v Šumperku 

jako jedno z jejích zastavení.  -kv-

Pohádkové postavy vytvořili loni 

sochaři v rámci tzv. dřevosochání. 

 Foto: -zk-



KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Člověk tvůrce, příběh pátý: SKLO 

Výstava trvá do 1.6.

▶ Dřív než usneš… aneb jak se kdysi 

spávalo 

Vernisáž výstavy proběhne 12.6. 

v 18 hodin a výstava potrvá do 21.9.

Hollarova galerie
▶ Zkameněliny severní Moravy 

Výstava trvá do 6.7.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska
▶ Šumpersko za Velké války 1914-

1918. Jeho obyvatelé na frontách 

a v zázemí. Výstava trvá do 1.6.

▶ Fenomén IGRÁČEK 

Úspěšná putovní výstava zapůjčená 

z Technického muzea v Brně ve spolupráci 

se společností EFKO - český výrobce her 

a hraček bude k vidění od 5.6. do 28.9.

Rytířský sál
▶ Okamžiky z historie českosloven-

ského expedičního lezení 

Výstava trvá do 27. července 

Galerie mladých
▶ Miroslav Kolář - Fotografi e 

Autorská výstava trvá do 15.6.

▶ Pradědova zahrádka aneb Jeseníky 

mýma očima 

Výstava fotografi í Petry Kozákové bude 

zahájena 27.6. a potrvá do poloviny srpna.

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. 

třída 22, tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeu-

m-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 

otevřeno celoročně: út-ne 9-12 hod., 12.30-

17 hod. Otevírací doba Galerie Šumper-
ska: út-ne 9-12 hodin, 12.30-17 hodin. 

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI
 RIO 2 

USA, anim., dobr., komedie, ČZ  

1.6. v 15.30 hod. Hrajeme pro děti 

1.6. poskytujeme slevu 30 Kč na vstupenky 

pro rodiče s dětmi (min. 1 rodič + 1 dítě).* 

 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL 
Z OKNA A ZMIZEL 
Švédsko, dobr., komedie, drama

1.6. v 17.30 hod.

 SOUSEDI 
USA, komedie

1.6. v 19.45 hod., 2.6.-4.6. v 17.30 hod.

 DOUPĚ 
Fr., Kanada, akční, krimi, drama

2.6.-3.6. v 19.30 hod.

 OLGA 
ČR, dokumentární Artvečer - FK

4.6. v 19.30 hod.

 ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 
USA, fantasy, dobr., drama, rodinný

5.6.-8.6. v 16 hod.  Hrajeme pro děti

Pro rodiče s dětmi poskytujeme 

5.6. a 6.6. slevu 20 Kč.*

 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 
ČR, komedie

5.6.-8.6. v 18 hod., 9.6.-11.6. v 17.30 hod.

 NA HRANĚ ZÍTŘKA 3D  
USA, sci-fi , akční  3D

5.6.-7.6. v 19.45 hod.

 NA HRANĚ ZÍTŘKA 
USA, sci-fi , akční

8.6. v 19.45 hod., 9.6.-10.6. v 19.15 hod.

 DVOJNÍK  Artvečer - FK

VB, drama, thriller, komedie

11.6. v 19.15 hod.

 ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE  3D 
USA, fantasy, dobr., drama, rodinný

  Hrajeme pro děti, 3D

12.6.-15.6. v 15.30 hod.

Pro rodiče s dětmi poskytujeme 12.6. 

a 13.6. slevu 20 Kč.*

 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 
USA, drama, romantický

12.6.-14.6. v 17.30 hod., 15.6. v 19.45 hod., 

16.6. ve 20 hod., 17.6. v 17.30 hod.

 VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU 
USA, western, komedie

12.6.-14.6. ve 20 hod., 15.6. v 17.30 hod., 

17.6. ve 20 hod., 18.6. v 17.30 hod., 

26.6.-27.6. ve 20 hod.

 ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKADE-
MIE: Čeští fi lmaři, kteří dobyli svět
16.6. v 17.30 hod.

 HOŘÍ MÁ PANENKO 
Československo, Itálie, komedie

16.6. v 18.30 hod.

 LOFT  Artvečer - FK

Nizozemsko, krimi, thriller, drama

 18.6. v 19.45 hod.

 JAK VYCVIČIT DRAKA  2 3D 
USA, anim., dobr., komedie, rodinný, 

fantasy, ČZ  Hrajeme pro děti, 3D

19.6.-20.6. v 17 hod., 21.6.-22.6. v 15.45 

hod., 23.6.-25.6. v 17 hod.

19.6. a 20.6. poskytujeme slevu 20 Kč 

pro rodiče s dětmi.*

 MRŇOUSKOVÉ: 
ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ 
Fr., anim., rodinný, pro nejmenší, ČZ 

20.6. v 15.15 hod. Hrajeme pro děti

Pro rodiče s dětmi poskytujeme slevu 

20 Kč.*

 KON-TIKI 
VB, Dánsko, Norsko, Něm., Švédsko, 

dobr., životop., akční 

Letní kino Biograf Láska v Šumperku

20.6. ve 21 hod. na Točáku

 LÁSKY ČAS 
VB, romant. komedie 

Letní kino Biograf Láska v Šumperku

21.6. ve 21 hod. na zahradě kina Oko

 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

ČR, komedie

22.6. ve 20 hod.

 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
USA, anim., dobr., komedie, rodinný, 

fantasy, ČZ Hrajeme pro děti

26.6.-30.6. v 15.30 hod.

26.6. a 27.6. poskytujeme slevu 20 Kč 

pro rodiče s dětmi.*

 VŠIVÁCI 
ČR, drama, komedie

19.6.-20.6. v 19.15 hod., 21.6.-22.6. v 18 hod.

 CESTA VEN 
ČR, drama

23.6.-24.6. v 19.15 hod.

 BLÍZKO OD SEBE 
USA, drama, 2 nominace na Oscara 

 Artvečer - FK

25.6. v 19.15 hod.

 TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D 
USA, Čína, sci-fi , akční, dobr., ČZ  3D

26.6.-30.6. v 17.30 hod.

 TRANSFORMERS: ZÁNIK 
USA, Čína, sci-fi , akční, dobr.

28.6.-30.6. ve 20 hod.

Bližší informace: Kino Oko, Masarykovo 

nám. 3, tel.č. 583 212 000, program na 

internetových stránkách www.kinosum-

perk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ 

= české znění, 3D = 3D projekce. * Za 

fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, 
s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk. Pozor: re-
zervace a prodej vstupenek přes internet 
na webových stránkách kina. Předprodej 

v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

DIVADLO V PARKU 
 Divadlo Bolka Polívky Brno: 

Nekorektní skeče - Tros Boys
5.6. od 21 hod. na letní scéně v Sadech 

1. máje (event. divadlo)

 Harlekýn Praha: 
Hodný pan doktor

Všiváci

Zakázané uvolnění

Zloba - královna černé magie 3D

Šumpersko za Velké války 1914-

1918. Jeho obyvatelé na frontách 

a v zázemí.

Všechny cesty vedou do hrobu

Okamžiky z historie českosloven-

ského expedičního lezení

Jak vycvičit draka 2

Sousedi



SPORTOVNÍ SERVIS

Ivana Kubová - Grafi ka

6.6. od 21 hod. na letní scéně v Sadech 

1. máje (event. divadlo)

 Slezské divadlo Opava: 
Muž mé ženy
7.6. od 21 hod. na letní scéně v Sadech 

1. máje (event. divadlo)

 Divadlo Šumperk: Světáci
8.6. od 21 hod. na letní scéně v Sadech 

1. máje (event. divadlo) 

 Antidiskotéka Jiřího Černého
11.6. od 19.30 hod. v G-klubu

 L´ETNO: 
Shamania Mania, Drum Orchestra, 
Orientální tanečnice, Burani z New 
Jersey a další
27.6. od 19 hod. na rampě H-clubu 

(v případě deště v H-clubu)

 Klášterní hudební slavnosti: 
CLARINET FACTORY
28.6. od 22 hod. v klášterním kostele

D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123

 Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM

Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 

583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej 

vstupenek tel.č. 583 214 279 (od 14 do 18 ho-

din), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

Divadlo

 Faktor Merde! 
2.6. v 19.30 hodin  F, VK, X   

DIVADLO V PARKU 
 Nekorektní skeče - Tros Boys 

Divadlo Bolka Polívky Brno 

5.6. ve 21 hodin  VK 

 Hodný pan doktor 
Harlekýn Praha

6.6. ve 21 hodin  VK 

 Muž mé ženy 
Slezské divadlo Opava

7.6. ve 21 hodin  VK 

 Světáci 
Divadlo Šumperk

8.6. ve 21 hodin  VK 

 Strakonický dudák

12.6. v 17 hodin  S2, VK, X 

 Zdravý nemocný
19.6. v 17 hodin  S1, VK, X 

Informace o vstupenkách získáte na 

tel.č. 583 214 061, Š. Čejková. Další 

informace na www.divadlosumperk.cz. 

Předprodej vstupenek v pokladně diva-

dla, Komenského 3, Po-Pá vždy od 15 do 

17 hodin nebo hodinu před začátkem 

představení. 

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Miloslav Hejný (1925-2013), „Tuž-

kou“, Černý herbář - Zingiber (zá-

zvor) Výstava trvá do 1.6.

▶ David Bartoň, „Krajiny viděné“, 

malba Vernisáž k výstavě proběhne 4.6. 

od 18 hod. a výstava potrvá do 29.6.

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup 

ze Sadů 1. máje), otevřeno denně - nut-

no zvonit na recepci Penzionu G.

Divadlo
▶ Miroslav Novotný: Fotografi ka 

Výstava trvá do 29.6.

▶ Výstava děl uměleckých škol AVE 

ART Ostrava a VOŠ A SPŠ Šumperk 

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 

583 214 061.

Městská knihovna
▶ Ivana Kubová - Grafi ka 

Výstava bude zahájena 19.6. v 17 hod. 

a potrvá do 10.9.

Bližší informace: 
ul. 17. listopadu 6, tel.č. 583 214 588, 

knihovna Sever, Temenická 5, 

www. knihovnaspk.cz.

Kino Oko
▶ České fi lmové plakáty 2013 

Výstava trvá do 31.8.

Bližší informace: Kino Oko, 

Masarykovo nám. 3, tel.č. 583 212 000, 

www. kinosumperk.cz.

Klášterní hudební slavnosti Zdravý nemocný David Bartoň: „Krajiny viděné“

Bratrušovské koupalištěBasketbal Fotbal Házená

Basketbal

▶ Zápasy o 1. ligu mužů
31.5. v 18 hod. 

TJ Šumperk - BK Žďár nad Sázavou

1.6. v 11 hod. 

TJ Šumperk - Sršni Sokol Písek

Bližší informace: www.basketbalsum-

perk.cz, všechny zápasy probíhají v hale 

na Tyršově stadionu.

Fotbal

▶ Muži
1.6. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Brumov

15.6. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Mohelnice

▶ Dorost KS
1.6. od 13.30 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Jindřichov

▶ Dorost starší
7.6. od 11.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Staříč

▶ Dorost mladší
7.6. od 13.45 hod. na „TS“ 

Šumperk - Staříč

▶ OP mini mladší
7.6. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk B - Libina

7.6. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk A - Ruda nad Mor.

▶ KP mini
1.6. od 9 a od 11 hod. na „TS“ 

Šumperk A+B - Přerov

8.6. od 9 a od 11 hod. na „TS“ 

Šumperk - Prostějov

14.6. od 9 a od 11 hod. na „TS“ 

Šumperk A+B - 1. HFK Olomouc

Bližší informace: http://www.fotbal-

sumperk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion

Házená

▶ Mladší žáci
7.6. v 9 hod. na „TS“ 

TJ Šumperk - SK Žeravice

Bližší informace: www.hazenasumperk.

cz, tel.č. 583 213 003, e-mail: tj-sum-

perk@quick.cz, „TS“ = Tyršův stadion.

Aquacentrum na Benátkách

Pondělí  6:00-8:00  17:00-21:00

Úterý  6:00-8:00  12:00-21:00

Středa  6:00-8:00  17:00-21:00

Čtvrtek  6:00-8:00  12:00-21:00

Pátek  6:00-8:00  12:00-21:00

Sobota   10:00-21:00

Neděle   10:00-21:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 

www.aquacentrum.net 

Každé pondělí od 12:00 do 15:00 

probíhá plavání vyhrazené pouze pro 
seniory.

Bratrušovské koupaliště

Pondělí - pátek  13:00-19:00 

sobota a neděle  9:00-19:00

Bližší informace: provoz začíná 30. květ-

na ve 13 hod., více na tel.č. 583 214 295, 

www.aquacentrum.net.

Americký fotbal

7.6. ve 14 hod. na „TS“ 

Šumperk Dietos - Znojmo Knights  

Bližší informace: www.dietos.cz, tel.č. 

583 213 003, „TS“ = Tyršův stadion.
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SPOLEČNOST

Publikace o Králickém Sněžníku a okolí se pokřtí na Paprsku
Již pátý ročník akce nazvané Pradědovy letokruhy 

chystají Klub českých turistů ve spolupráci s DDM Vi-

lou Doris a šumperskou Městskou knihovnou. Proběh-

ne v sobotu 21. června a jeho dějištěm bude opět horská 

chata Paprsek.

Název akce si pořadatelé „vypůjčili“ od Miluše Anežky 

Šajnohové. Právě její sbírka básní nazvaná Pradědovy le-

tokruhy se v červnu v roce 2010 na Paprsku křtila. A křtít 

se bude i letos. Premiéru tu bude mít publikace Zdeň-

ka Gáby a Petra Možného „Králický Sněžník a okolí na 

starých pohlednicích a fotografi ích“. „Je to poprvé, kdy 

vychází obrazová kniha, věnovaná tomuto překrásnému 

pohoří a okolí na historických snímcích,“ říká ředitelka 

knihovny Zdena Daňková, která je současně předsedky-

ní šumperských turistů. Vzápětí prozrazuje, že některé 

z historických snímků, jež kniha obsahuje, uvidí veřej-

nost poprvé. Až na několik výjimek je poskytl šumperský 

sběratel Petr Možný, který také inicioval vydání knihy. 

O doprovodné texty se pak postaral Zdeněk Gába.

Knihu, jež nepochybně potěší obyvatele i návštěv-

níky podhůří Králického Sněžníku na pomezí Čech 

a Moravy, vydává nakladatelství Pavel Ševčík - Ve-

duta Štíty. Ilustracemi ji doplnil Petr Válek z Loučné 

nad Desnou. Zájemci si mohou publikaci zakoupit 

za zvýhodněnou cenu na Paprsku, kde proběhne 

v sobotu 21. června i její křest. 

Akci již tradičně zahájí v pravé poledne velkolo-

sinský Old Time Jazzband, křest je naplánován na 

12:15 a loučenská kapela zde bude hrát až do dru-

hé odpolední. Příležitostné razítko a účastnický list 

pak mohou zájemci získat od 10 do 14 hodin. „Pro 

ty, kteří si netroufnou dorazit pěšky nebo na kole, 

vypravíme autobus. Zájemci se mohou přihlásit 

v půjčovně pro dospělé v knihovně v ulici 17. lis-

topadu, případně telefonicky na čísle 583 283 138,“ 

dodává ředitelka knihovny. Autobus podle ní odjíždí 

v 9 hodin z autobusového nádraží a předpokládaný 

příjezd do Šumperka je do 17 hodin. -zk-

››› Pokračování z titulní strany  

Dva muži a jedna žena. Pět let je do-

káže vodit za nos, než dojde k odhalení 

jejího podvodu. Jeden o druhém ne-

měli ani tušení, ale chybička se přece 

jen vloudila. Setkávají se, aby vzniklou 

situaci po chlapsku vyřešili... Komedii 

Muž mé ženy nejpopulárnějšího chor-

vatského dramatika Mira Gavrana uve-

de v české premiéře v sobotu 7. června 

na šumperské letní scéně Slezské diva-

dlo Opava. 

Třináctý ročník Divadla v parku uza-

vře domácí soubor. Ten letos nastudoval 

pod vedením režiséra Józefa Zbigniewa 

Czerneckiho známé Světáky Vratislava 

Blažka. V noční Prahu ozářenou neo-

nem se letní scéna promění v neděli 

8. června úderem deváté večerní. -zk-

Letní scéna ožije Divadlem v parku

Komedii Muž mé ženy přiveze do 

Šumperka Slezské divadlo Opava. 

 Foto: archiv

Domácí ansámbl se na letní scéně 

představí s komedií Světáci. 

 Foto: -pv-

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Klavírní koncert Lukáše Vondráčka

v úterý 10. června v 18.30 hodin v klášterním kostele

Tradiční koncert dnes již světově známého klavíristy. V programu zazní skladby 

předních světových skladatelů.

Lukáš Vondráček (1986) začal hrát na klavír v době, kdy ještě nedosáhl na 

pedály. Talent zdědil po rodičích - klavíristech. Svá první veřejná vystoupení 

absolvoval již ve čtyřech letech a v jedenácti vydal své první CD. 

Už jako dvanáctiletý byl přijat na Ostravskou univerzitu, 

soukromě studoval také ve Vídni a v polských Katovicích. 

V roce 2001 se stal sólistou fi lharmonie Hradec Králové a ve 

stejném roce debutoval také s Českou fi lharmonií.

Jeho přítelem a zároveň příležitostným soukromým 

pedagogem je slavný ruský klavírista a dirigent 

Vladimir Ashkenazy. Lukáš Vondráček je 

držitelem několika významných ocenění 

a vydal několik CD. 

Vstupenky v ceně 80 Kč a 60 Kč (senioři, mládež) 

si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Rozhledna na Háji u Šumperka
 

je otevřena za příznivé viditelnosti
květen, červen: 

so, ne 10-17 hod.
Vstupné 20 Kč, 

děti a studenti 10 Kč  
Informace o akcích Klubu 
českých turistů Šumperk na 

www.kctsumperk.cz.

Informační centrum Šumperk

Hlavní třída 22
Telefon: +420 583 214 000 

E-mail: icsumperk@seznam.cz 
Web: www.infosumperk.cz

Otevírací doba: 
Pondělí 13:00-17:00 

úterý - pátek 8:00-17:00 
sobota 9:00-13:00

V pátek 23. května vyjde červnové číslo Kultur-

ního života Šumperka! V tomto měsíčníku nechybí 

řada zajímavostí, podrobný přehled kulturních akcí 

a také Šumperské proměny. K dostání je pouze za 

dvanáct korun v knihkupectvích, v knihovně v uli-

ci 17. listopadu, v kině Oko, v informacích městské 

úřadovny na náměstí Míru a v novinových stáncích. 

Zájemci o předplatné mohou volat na telefonní čísla 

583 214 193, 724 521 552. Šumperští předplatitelé při-

tom zaplatí za dvanáct čísel pouze 132 koruny, včetně 

poštovného. -red-

Kulturní život vychází v pátek 23. května!

134

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK A OKOLÍ
na starých pohlednicích a fotografi ích

Zdeněk Gába  •  Petr Možný


