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Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Záhadné keramické předměty z Moravičan

V bohatých archeologických sbírkách Vlastivědné-

ho muzea v Šumperku představuje významnou kolek-

ci soubor nálezů z pravěkého pohřebiště u Moravičan.

Na severním okraji této obce provedl v letech 

1953- 1954 a 1958-1968 dr. J. Nekvasil z Archeolo-

gického ústavu Brno rozsáhlý archeologický výzkum. 

V poloze Dílečky bylo objeveno neuvěřitelných 1260 

žárových hrobů lidu lužických popelnicových polí 

z mladší doby bronzové až starší doby železné, což 

v rámci ČR dosud představuje největší známou nekro-

poli z tohoto pravěkého období.

Ony záhadné předměty pocházejí z bohatě vybave-

ného komorového hrobu č. 1147, který dle katalogu 

J. Nekvasila (Pohřebiště lužické kultury v Moraviča-

nech, Brno 1982) obsahoval téměř čtyři desítky mi-

lodarů - asi třicet keramických nádob, dvě keramická 

kolečka s trnem, dvě keramické svastiky s trnem, že-

lezný nůž, železnou jehlici a zlomky železného i bron-

zového drátku. Hrob je datován do starší doby železné 

(asi 8. - 5. století př. n. l.).

Z hrobové výbavy jsou bezesporu nejzajímavější 

(a také nejzáhadnější) čtyři zvláštní keramické před-

měty - dvě téměř stejná kolečka se čtyřmi loukotě-

mi sbíhajícími se do středu, který je na jednu stranu 

vytažen v dlouhý trn, dále svastika se čtyřmi rameny 

a trnem a nakonec svastika se třemi rameny a trnem 

(tzv. trikvetrum). Analogických nálezů známe jen vel-

mi málo. Podobné keramické kolečko s trnem a také 

trikvetrum pochází ze žárového hrobu z Poděbrad, lze 

uvést i keramickou hvězdici s pěti paprsky a kratším 

trnem nalezenou v Jaroměřicích n. R.

Všechny tyto artefakty patrně nesloužily nějakému 

praktickému účelu, bývají řazeny do kategorie symbo-

lických předmětů, někdy se mluví o tzv. sakrální kera-

 Foto: archiv VM Šumperk
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Martina Fingera ocenili fi lmoví kritici za roli v Krásnu

mice. Podle badatele V. Podborského (Pravěké dějiny 

Moravy, Brno 1993) měly pravděpodobně svoji funkci 

při předpokládaném provádění rituálů nebo kultovní 

činnosti. V případě hrobů s těmito předměty z Mora-

vičan a Poděbrad se tak mohlo jednat o výbavu něja-

kého jedince, který hrál důležitou úlohu v duchovním 

životě tehdejší komunity. Jakub Halama, 

 archeolog Vlastivědného muzea v Šumperku

Debut šumperského rodáka Ondřeje Sokola Krásno, jenž točil předloni z velké části právě v rodném 

městě, zabodoval u jedenapadesáti českých fi lmových kritiků, kteří hodnotili nejlepší počiny uplynulého 

roku. Právě ti totiž rozhodují o Cenách české fi lmové kritiky, jež byly vyhlášeny v sobotu 24. ledna. 

V mužské kategorii byl za herecký výkon v černé komedii Krásno oceněn Martin Finger, který ze Šum-

perka rovněž pochází. Ocenění převzal v pražském divadle Archa v sobotu 24. ledna.

Martin Finger ve snímku Krásno ztvárnil jednu 

z hlavních rolí.  Námět fi lmu navíc vycházel z jeho 

životního příběhu, který Ondřej Sokol zpracoval pro 

fi lmovou verzi. „Ten fi lm byl hodně osobní, takže si 

strašně vážím pestrosti těch, kteří o ceně rozhodova-

li, že se jich to dotklo a můj výkon se jim líbil,“ řekl 

během slavnostního večera Martin Finger, podle ně-

hož nebyl snímek pouze o ztvárnění jeho postavy, 

ale o všech, kteří na fi lmu pracovali. „Ta práce byla 

fakt skvělá, takže nesmím zapomenout na ty, díky 

nimž tady jsem - především na režiséra a kamaráda 

Ondřeje Sokola a na producenta Vojtěcha Friče,“ 

zdůraznil Martin Finger.

Ceny české fi lmové kritiky se letos udělovaly popá-

té. Jejich cílem je upozornit na nejlepší fi lmové poči-

ny roku, nové objevy a naděje české kinematografi e. 

Porotu tvoří profesionální fi lmoví novináři. V kate-

gorii nejlepší mužský herecký výkon přitom porotci 

vybírali z pěti nominovaných. Kromě Martina Fin-

gera to byli Boleslav Polívka za roli ve fi lmu Andělé 

všedního dne, Ondřej Nosálek za snímek My 2, Ma-

těj Hádek za fi lm Pohádkář a třináctiletý Petr Šimčák 

za titulní roli ve fi lmu Pojedeme k moři.

Černá komedie Krásno je fi lmovou prvotinou 

Ondřeje Sokola. Z velké části ji natočil v rodném 

Šumperku a okolí. Děj vychází ze skutečných udá-

lostí, které tvůrci snímku prožili.

V ocenění Český lev proměnilo Krásno ze tří no-

minací jednu - za nejlepší hudbu získal „Lva“ Jan 

P. Muchov. -zk-

Film Krásno byl natočen podle životního příběhu Martina Fingera.  Foto: LOVE.Frame
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Preludium Aloise Motýla odstartovalo, 

v březnu nabídne tři koncerty

Historie festivalu Preludium Aloise Motýla, po němž loni pořadatelé původní Šumperské pre-

ludium pojmenovali, se píše již neuvěřitelných dvaačtyřicet let. A stejně jako v minulosti také 

letos ctí pořadatelé původní myšlenku festivalu - pomoci v počátku kariéry mladým a začínajícím 

umělcům.

„Z těchto námětů vznikl dramaturgický nápad 

pozvat na koncerty v rámci festivalu zralé umělec-

ké osobnosti a současně jejich potomky, kteří jsou 

na prahu umělecké kariéry,“ říká jeden z pořadatelů 

Preludia Roman Janků z Agentury J+D, podle něhož 

takové „rodinné koncerty dvou generací“ mohou být 

posluchačsky velice vděčné. Letošní ročník Preludia 

tak zahájili v pondělí 16. února Ivan Klánský, jeden 

z nejlepších českých klavíristů současnosti, a jeho syn 

Daniel, zpěvák - barytonista, který v současnosti stu-

duje pražskou Akademii múzických umění. 

Druhý festivalový koncert bude v pondělí 2. břez-

na patřit další muzikantské rodině. Tentokrát to bu-

dou violoncellisté Hoškovi. Jiří Hošek, jenž působí 

jako profesor na pražské Akademii múzických umění, 

patří k nejznámějším hráčům na violoncello u nás. 

Jeho dcera Dominika Weiss Hošková pak v součas-

nosti studuje na Jerusalem Academy of Music.

Třetí festivalový koncert nabídne v pondělí 

16. března šumperskému publiku vystoupení ro-

diny Rakových. Jeden z nejznámějších kytaristů 

naší doby, Štěpán Rak, se představí na společném 

koncertě se svým synem, také kytaristou, Janem 

Matějem Rakem.

Závěrečný koncert Preludia v pondělí 30. břez-

na představí posluchačům muzikantkou rodinu 

Kollertových. Klavírista Jiří Kollert patří k mimo-

řádným osobnostem naší hudební scény, vystupuje 

nejen jako sólista, ale bývá také často zván do po-

rot nejrůznějších soutěží. „Jeho syn Eduard patří 

k nejnadanějším hudebníkům naší doby. Již v de-

seti letech vystupoval sólově s orchestrem Pražské 

komorní fi lharmonie, a to nejen na klavír, ale také 

na housle,“ prozrazuje intendant festivalu. 

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se 

koncertuje v klášterním kostele, a to vždy od sedmé 

večerní. Vstupenky lze koupit v obvyklých před-

prodejích s tím, že na koncerty Preludia je možné 

využít všechny předplacené karty Klasiky Viva, tedy 

Abonentní karty i karty Klubu přátel Klasiky Viva. 

„Doufám, že program letošního ročníku bude pro 

Šumperany dostatečně zajímavý a že napomůže ke 

zvyšování popularity klasické hudby mezi lidmi,“ 

uzavírá Janků. -zk-

KONCERTY A ÚČINKUJÍCÍ 

PRELUDIA ALOISE MOTÝLA 2015

▶ 2. koncert 
pondělí 2. března od 19 hodin v klášterním kostele

Jiří Hošek, Dominika Weiss Hošková - violoncella

Jiří Hošek: Jiří Hošek se narodil 20. 8. 1955 v Pra-

ze v umělecké rodině. Od tří let začal hrát na klavír, 

od deseti let na violoncello. V roce 1970 byl přijat na 

Konzervatoř v Praze, kde studoval v letech 1970-1975 

hru na violoncello ve třídě prof. Dr. Pravoslava Sád-

lo-Páva. Od roku 1975 do roku 1980 studoval hru 

Jiří Hošek patří k našim nejznámějším hráčům na 

violoncello.  Foto: archiv
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na violoncello na Hudební fakultě AMU v Praze ve 

třídě prof. Miloša Sádla. Další školení pokračovalo 

půlroční stáží na pařížské konzervatoři u prof. Bernar-

da Michelina, u kterého absolvoval i letní akademii 

v Nice (1981). Ze zahraničního školení nutno jmeno-

vat účast na Bartókově semináři u prof. Lászlo Mezö 

v Szombathely (Maďarsko). V letech 1982-1986 byl 

stipendistou Hudebního studia ČHF, kdy pracoval 

pod vedení prof. Alexandra Večtomova a prof. Josefa 

Chuchra. V letech 1991-1996 působil jako koncert-

ní mistr violoncell Symfonického orchestru Českého 

rozhlasu. Na základě konkurzu byl v r.1994 přijat jako 

pedagog Hudební fakulty AMU v Praze, kde dnes pů-

sobí jako pedagog oboru hra na violoncello. V březnu 

1998 byl jmenován sólistou Českého rozhlasu. 

Dominika Weiss Hošková: Dominika Hoško-

vá (nar. 1982) začala hrát na violoncello ve čty-

řech letech. Po studiích na Pražské konzervatoři 

(prof. V. Jírovec, prof. V. Kočí) a soukromých lek-

cích u prof. Miloše Sádla pokračovala na Hudební 

fakultě AMU, kde absolvovala Magisterské studi-

um v Praze ve třídě svého otce Doc. Jiřího Hoška 

(2007). Již v šestnácti letech potvrdila svoji inter-

pretační vyspělost recitálem se závažným progra-

mem. V současnosti studuje v Izraeli na Jerusalem 

Academy of Music (prof. Zvi Plesser - violoncello, 

prof. Avi Abramovic - komorní hudba). Její aktivi-

ty byly oceněny v červnu 2010 udělením Stříbrné 

medaile Senátu Parlamentu ČR za šíření dobrého 

jména a tradic České republiky ve Státě Izrael. 

▶ 3. koncert 

pondělí 16. března od 19 hodin v klášterním kostele

Štěpán Rak, Jan Matěj Rak - kytary

Štěpán Rak: Životní a umělecká dráha Štěpána 

Raka je podrobně zmapována v řadě encyklopedií, 

v rozhovorech pro naše i zahraniční televize, pro 

rozhlas i pro řadu novin. Připomeňme alespoň to 

nejpodstatnější z posledních let. V roce 2000 byl 

Štěpán Rak jmenován historicky prvním vyso-

koškolským profesorem kytary České republiky. 

V roce 2001 byl jako první kytarista na světě po-

zván k sólovému vystoupení na slavné moskevské 

konzervatoři P.I.Čajkovského. V témže roce vy-

stoupil společně s Alfredem Strejčkem v Mexiku 

s koncertním projektem k poctě J.A. Komenského 

VIVAT COMENIUS. V roce 2003 vychází spo-

lečná kniha Jaroslavy Urbanové a Štěpána Raka 

KYTARA, MÁ LÁSKA. V únoru 2004 byl Štěpán 

Rak pozván na koncertní vystoupení jako první 

český kytarista do Číny. Významným okamžikem 

bylo vystoupení 4.11. 2007 ve Florencii v Galerii 

Uffi  zi, kde společně s Alfredem Strejčkem provedli 

Komenského Obecnou poradu před obrazem Ko-

menského od samotného Rembrandta.

Jan Matěj Rak: Kytarista a písničkář Jan-Matěj 

Rak se narodil v roce 1977 ve fi nském městě Jy-

väskylä, kde prožil i první čtyři roky svého života. 

Na kytaru začal hrát už ve svých pěti letech, ale kla-

sická hudba ho tenkrát zaujala jen málo. V gym-

naziální době začal i sám psát písničky a sbírat své 

první drobné úspěchy na písničkářských soutěžích 

a festivalech. Jan-Matěj Rak se proto vydal na hu-

dební vandr, který ho přes romskou, ruskou a ži-

Dominika Weiss Hošková v současnosti studuje na Je-

rusalem Academy of Music.  Foto: archiv



5Preludium Aloise Motýla

dovskou hudbu, přes ten starý rock‘n‘roll a blues 

a přes všechny ty ostatní žánry a písničky dovedl 

konečně k vytouženému tmavomodrému světu, ke 

všem těm nádherným, omamným jedem napuště-

ným akordům, které nám tu zanechal ten brýlatý 

kluk - Jaroslav Ježek. A od Ježka už nebylo daleko 

k zájmu o historickou hudbu obecně: nejen hudbu 

Ježkovy doby, která nesmazatelně patří k moder-

nímu českému mýtu o zlaté době první republiky 

(Rak, jsa sám monarchistou, vidí arci zlaté časy 

poněkud dále, pozn. překladatele), nýbrž - a zde 

se pomalu dostáváme zpět na začátek - i hudbu 

klasickou. Jan-Matěj Rak tak v současné době má 

v repertoáru nejen své vlastní písničky a skladby, 

hudbu Jaroslava Ježka, ale i díla Bedřicha Smetany, 

Františka Kmocha, Antonína Dvořáka či Johanna 

Sebastiana Bacha.

▶ 4. koncert 

pondělí 30. března od 19 hodin v klášterním kostele

Jiří Kollert - klavír, Eduard Kollert - housle

Jiří Kollert: Narodil se v rodině hudebního 

skladatele. Po studiích na konzervatoři a AMU 

v Praze rozvíjel svůj talent v Paříži u skvělého Eu-

gena Indjice a profesorky Conservatoire National 

Superieure de Paris Germaine Mounier. Své hudeb-

ní vzdělání si rozšiřoval u pedagoga Th e Juilliard 

School Jerome Lowenthala a u dalších špičkových 

umělců. Záhy se prosadil jako zasvěcený interpret 

české hudby u japonské nahrávací společnosti Oc-

tavia Records. Jako první mu vyšlo album s klavír-

Třetí koncert Preludia nabídne v pondělí 16. března publiku vystoupení rodiny Rakových. Jeden z nejznáměj-

ších kytaristů naší doby Štěpán Rak se představí na společném koncertě se svým synem, také kytaristou, Janem 

Matějem Rakem.  Foto: archiv

Klavírista Jiří Kollert vystupuje nejen jako sólista, ale 

bývá také často zván do porot nejrůznějších soutěží. 

 Foto: archiv



6 Preludium Aloise Motýla, Kino Oko

Kino Oko návštěvností bodovalo

Hned dva snímky, které jejich tvůrci točili na 

Šumpersku, obsadily z hlediska návštěvnosti v loň-

ském roce první a třetí příčku. Nejvíc diváků, 

pět tisíc čtyři sta jedenáct, se vypravilo do kina 

na fi lmový debut šumperského rodáka Ondřeje 

Sokola Krásno. Jen o sto jedenatřicet méně jich 

zhlédlo pohádkový příběh Tři bratři. Třetím nej-

navštěvovanějším fi lmem byla Díra u Hanušovic 

režiséra Miroslava Krobota a scénáristy Lubomíra 

Smékala, kteří pocházejí ze Zábřehu. Viděli ho tři 

tisíce šest set dvacet čtyři diváci. „Pro region je to 

zajímavá zpráva, protože k nám fi lmaři mohou 

přinést během natáčení peníze. V návaznosti pak 

utrží i regionální kina. Možná by v tomto směru 

mohla s dotačními pobídkami pomoci i některá 

ministerstva,“ říká Kamil Navrátil, ředitel šumper-

ského kina Oko. Mimořádného výsledku podle 

něj dosáhlo Oko v průměrné návštěvnosti na jed-

no představení. S třiašedesáti diváky, jež připadají 

průměrně na jedno promítání, se místní biograf 

dostal mezi desítku nejúspěšnějších kin. „Tako-

vouto návštěvnost má i pražská Lucerna,“ podo-

týká Navrátil. 

Z hlediska celkové návštěvnosti jednosálových 

kin pak šumperské kino skončilo v těsném závěsu 

za kiny pražskými a brněnskou Skalou. „Ve měs-

tech do tří set padesáti tisíc obyvatel je Oko jasně 

nejnavštěvovanější kino v republice. Lví podíl na 

tom mají především návštěvníci, za což jim patří 

poděkování,“ zdůrazňuje ředitel kina Oko a dodá-

vá, že loni do šumperského biografu zamířilo na 

šedesát tisíc diváků. -zk-

Kino Oko hlásí dobré výsledky. Loňskou návštěvnost podpořily především fi lmy natáčené v regionu.

ními díly B. Martinů, které následovalo další CD 

s díly J. Suka. Zároveň připravil edici klavírních 

děl J. Suka u vydavatelství Zen-on. V rámci oslav 

v Mozartovském roce natočil CD s Českou fi lhar-

monií, vystupoval s čelnými orchestry a na řadě 

recitálů s Mozartovským programem. Pro japon-

skou televizi NHK natočil cyklus programů s díly 

českých autorů jako součást pořadu „PianoPia“, ve 

kterém světoví pianisté představují průřez klavírní 

tvorbou. V současnosti je kromě koncertní činnosti 

také zván pro vedení mistrovských kurzů a do po-

rot mezinárodních soutěží.

Eduard Kollert: Narodil se v hudebnické ro-

dině, oba rodiče jsou pianisté. Po koncertu otce 

s mistrem Josefem Sukem se rozhodl hrát na housle 

a klavír. Začal se v necelých sedmi letech učit v Hu-

dební škole hl. m. Prahy na housle, stejnou dobu se 

učí na klavír u svých rodičů. Velmi rychle se rozvíjel 

a po roce hrál na veřejných koncertech Vivaldiho 

koncert na housle a Bachovu invenci s Mozartovou 

sonátou na klavír. Brzy následovalo pozvání na fes-

tival ve Znojmě pod záštitou Pavla Šporcla (v roce 

2011 hrál jako houslista o rok později jako klaví-

rista), v únoru 2012 vystoupil s velkým úspěchem 

s PKF-Prague Philharmonia pod taktovkou Leoše 

Svárovského s houslovým koncertem J.S. Bacha 

a klavírním koncertem L. van Beethovena. V červ-

nu byl pozván španělskou královskou rodinou k vy-

stoupení v Paláci El Pardo se sólovým programem 

klavír i pro housle. R. Janků

Eduard patří k nejnadanějším hudebníkům naší 

doby.  Foto: archiv
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Již do patnácté sezony vstupuje v letošním roce cyklus koncertů vážné hudby nesoucí název Klasika 

Viva. Za uplynulá léta si vydobyl slušné renomé mezi hudebními projekty kraje a pořádající Agen-

tura J+D violisty Romana Janků organizuje koncerty nejen v Šumperku, ale i v dalších městech. 

Projekt se rozrostl rovněž o letní Klášterní hudební slavnosti a Klasika Viva vzala pod svá křídla 

také festival Šumperské Preludium, jenž byl loni přejmenován na Preludium Aloise Motýla. Nejen 

o bilancování, ale také o budoucnosti je následující rozhovor s Romanem Janků.

Cyklus koncertů Klasika Viva letos oslaví patnáctiny. 

S jakými představami jste ho v roce 2000 zakládal? 

A podařilo se je naplnit?

Abych se přiznal, vlastně žádné konkrétní před-

stavy jsem neměl. Byl to pokus o oživení pravidel-

ných koncertů klasické vážné hudby v Šumperku. 

Chtěl jsem jeho kulturní život trochu oživit a sázel 

na to, že by obyvatelé Šumperka mohli být hladoví 

po takovém způsobu kulturního vyžití. Původně 

jsme také začínali projektem Hudba na radnici, 

a když jsme asi po dvou letech měli více návštěvní-

ků koncertu, než byl počet židlí v obřadní síni a při-

lehlých kancelářích, bylo načase změnit působiště.

Koncerty se tak z radnice přestěhovaly do muzea 

a do divadla a my změnili název projektu na Šum-

perská klasika. Změna názvu na Klasika Viva pak 

přišla v momentě, kdy jsme se s partnery v Jesení-

Na třetích Klášterních hudebních slavnostech v roce 

2009 vystoupila Gabriela Demeterová, jež se později 

stala patronkou tohoto festivalu.  Foto: archiv

Zahajovací koncert 37. ročníku festivalu Šumperského 

Preludia patřil v roce 2010 vokálnímu souboru Gen-

tlemen Singers.  Foto: -pk-

Kam bude směřovat Klasika Viva v následujících 

patnácti letech? To se i já sám nechám překvapit, 

říká tvůrce hudebního cyklu Roman Janků
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V prosinci roku 2011 přijal pozvání Klasiky Viva 

houslista Jaroslav Svěcený.  Foto: archiv

ku domluvili na koncertech podobného ražení, ale 

prezentovat je v Jeseníku pod názvem Šumperská 

klasika mi už nepřipadalo vhodné. Takže mám-li 

odpovědět na otázku, jestli se představy podařilo 

naplnit, musím říci, že výsledek předčil mé očeká-

vání.

 

Co bylo v těch počátcích nejtěžší? Neměl jste někdy 

chuť to vzdát?

Nejtěžší bylo dát o sobě vhodným způsobem vě-

dět. Naše PR bylo v plenkách, koncerty klasické 

hudby nikdy nebudou táhnout tak jako popové 

hvězdy, takže bylo potřeba najít vhodné propagač-

ní cesty. A musím přiznat, že ze začátku se nám to 

vůbec nedařilo. Měli jsme koncerty, kdy nás bylo 

v sále muzea osm. Takže samozřejmě chuť všeho 

nechat a dělat si nějakého svého koníčka se obje-

vila. Jenže mi to pořád tak nějak nedalo a dnes si 

říkám nastestí.

Kolik jste za těch čtrnáct let „dostal“ do Šumperka 

umělců? 

To vůbec nedokážu spočítat, ale bylo jich roz-

hodně více než dvě stě.

 

Dá se říci, který koncert nebo interpret Vám udělal 

největší radost?

Přiznám se, že nemám žádný koncert, který bych 

postavil nad všechny ostatní. Každý má své pevné 

místo v dramaturgii a všechny mi udělaly radost. 

Především tím, že na ně přišli posluchači. 

Jedním z předsevzetí, které jste na počátku měl, byla 

snaha přilákat na „vážnou“ hudbu mladé posluchače. 

Daří se to?

V době před patnácti lety jsem byl i já mladý 

(smích) a měl jsem představy, že moji zálibu v hud-

bě mohou přece mít i ostatní. S přibývajícím vě-

kem je mi ale jasné, že klasická vážná hudba není 

pro každého. Někdo potřebuje být hudebně vzdě-

láván, aby chtěl jít na takový koncert, někdo chce 

jít jen na určitého umělce nebo skladbu a někdo 

k této zálibě musí „dorůst“. Tím mám na mysli, že 

tento typ hudby začíná intenzivně vnímat většinou 

střední generace od pětačtyřiceti let. Takže jsem 

rád, že mladí na koncerty zavítají, a není jich málo, 

ale nečekám, že budou pravidelnými návštěvníky. 

Pokud ano, je to skvělá zpráva, ale tento přístup 

očekávám právě spíše od střední generace. A ta se 

nám na koncertech objevuje v opravdu velké míře.

Jaké je vlastně šumperské publikum? Změnilo se za 

těch čtrnáct let?

Pevně doufám, že ne, protože před patnácti lety 

bylo publikum v Šumperku hladové, a když jsme 

si k nim našli propagační cestičku, tak byly sály 

plné. Dnes propagaci umíme, umíme se dostat do 

médií a publikum jsme si i tak trochu rozmazlili, 

nebo nám spíše uzrálo. Takže musíme také pečlivě 

vybírat umělce pro dramaturgický plán, protože si 

posluchači potrpí na kvalitu. Zase se ale nemusíme 

bát pořádat koncert například soudobé hudby, pro-

tože naše publikum je již vzdělané.

Cyklus prošel zejména v posledních letech velkou pro-

měnou. Zvýšil se počet koncertů, rozšířil se do dalších 

měst, přibyly KHS, pod svá „křídla“ jste vzal Preludi-

um Aloise Motýla nebo Šumperský dětský sbor. Co je 

pro Vás tím hnacím motorem? Jak se to vše dá zvlád-

nout? 

Ptáte se mě, jak to vše zvládnout, a na to se já 

sebe někdy taky ptávám. Ale v prvé řadě musím 

říci, že všechny tyto aktivity nedělám sám. Mám 

kolegyni v agentuře, v Šumperku je další tým 

ochotných lidí, kteří pomohou. Také v jiných měs-

tech jsou ochotní spolupracovníci, bez kterých by 



9Rozhovor

organizace všech těchto aktivit nebyla možná. Za 

to vše jim patří můj velký dík. 

Bude letošní patnáctý ročník něčím výjimečný? Chys-

táte něco speciálního, „narozeninového“?

ANO. Naše malé jubileum oslavíme v Šumper-

ku historicky prvním provedením barokní opery. 

Bude se jednat o operu Giuseppa Scarlattiho Ar-

mida, která nabídne propojení barokního diva-

dla, zpěvu, hudby a tance. Takovéto představení 

si Šumperk a jeho kulturní život určitě zaslouží. 

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o velkou akci, 

nabídneme operu nejen jako koncert Klasiky Viva, 

ale současně jako úvodní koncert letošního festiva-

lu Klášterní hudební slavnosti. 

Na které další interprety se může hudbymilovná ve-

řejnost těšit?

Těšit se můžeme na kytaristy Štěpána Raka a jeho 

syna Jana Matěje v rámci Preludia, po letech vy-

stoupí Apollón kvartet, klavírista Daniel Wiesner, 

nabídneme kombinaci hudby a divadla v projektu 

„Až uslyšíš moře“ v čele s herečkou Lucií Kožino-

vou, vystoupí klarinetista Karel Dohnal s Triem 

Českých fi lharmoniků a další. 

Jak vidíte Klasiku Viva za dalších patnáct let? Dá se 

ještě vůbec něco nového vymyslet?

Vymyslet něco podobného se dá určitě. Vždyť 

nás již i jiná města kopírují, pouze s jiným názvem. 

Ale kam bude směrovat Klasika Viva v následují-

cích patnácti letech, se nechám i já sám překvapit. 

Věřím, že hudbymilovná veřejnost zde bude i nadá-

le. Dokonce si myslím, že jí bude čím dál tím víc. 

Pak už je jen na nás, abychom zajistili fi nancování 

a nabídli takovou dramaturgii, která bude zajímavá 

a posluchače osloví. Děkuji za rozhovor, 

 Z. Kvapilová

Během závěrečného koncertu loňských Klášterních hudebních slavností zazněla Vivaldiho Stabat Mater a Gloria 

v podání Ensemble 18+ a Kühnova smíšeného sboru.  Foto: -pk-
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Na cestu světla se lidé vydali s lanškrounským 

děkanem Zbigniewem Czendlikem

„Via Lucis - Cesta světla“, tak před téměř čtvrtstoletím nazvali nadšenci z tehdejšího Domu 

dětí a mládeže - Vily Doris cyklus setkání se zajímavými osobnostmi české kulturní, společenské 

i sportovní sféry. Za tu dobu se v Šumperku vystřídaly desítky známých lidí. Naposledy ve středu 

4. února, kdy zcela zaplněná aula Obchodní akademie přivítala v rámci Via Lucis mimořádnou 

osobnost, lanškrounského faráře Zbigniewa Czendlika, který je známý nejen z televizních pořadů, 

ale i jako organizátor charitativních akcí. Hlavně pak svým osobitým a nekonvenčním přístupem 

k životu a k víře.

„Musím přiznat, že jsem trošku rozklepaný, protože 

tady to přece jen není pro mě přirozené prostředí a že 

v kostele se cítím poněkud lépe,“ podotkl Zbigniew 

Czendlik a vzápětí odlehčil úvod setkání vtipem, který 

patří mezi jeho nejoblíbenější. „Víte, kdo má nejkom-

plikovanější rodinnou situaci? Kněží, protože všichni 

jim říkají otče jen vlastní děti strejdo,“ řekl s úsměvem 

kněz, který se přiznal, že občas provokuje. „Mám rád 

takováto setkání, jen doufám, že během něj nikoho 

nepohorším. Často totiž říkám ne to, co mi radí ro-

zum, ale co v tu chvíli cítím,“ konstatoval Czendlik 

a dodal: „Jako kněz se snažím vytvářet lidem takové 

prostředí, aby se v něm cítili dobře. Nejsem od toho, 

abych soudil, káral, abych trestal, to není mé poslání. 

Chci naopak lidi osvobozovat od problémů a strachu. 

Takže doufám, že i z dnešního setkání si odnesete ně-

jakou myšlenku, která vás osloví, nebo z něj budete 

mít alespoň dobrý pocit,“ řekl lanškrounský děkan. 

Ten se s přítomnými podělil o „veselé historky“ z jeho 

života, jež prokládal úvahami a vtipnými postřehy na 

různá témata.

Bezprostřední kontakt s posluchači vytvořil mimo-

Lanškrounský děkan Zbigniew Czendlik přilákal do auly Obchodní akademie více než tři sta posluchačů. Podělil 

se s nimi nejen o „veselé historky“ z jeho života, ale nechyběly ani úvahy a vtipné postřehy na různá témata. Díky 

bezprostřednímu kontaktu s posluchači mělo toto podvečerní setkání mimořádnou atmosféru.  Foto: P. Kvapil
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V Loučné pořádají Memoriál Boba Steinera

řádnou atmosféru, která celý večer provázela. Stejný 

název jako měl i večer, „Kostel, hospoda a postel“, 

bude mít i jeho kniha fejetonů, jež by měla vyjít letos 

na podzim. Přebalovou kresbu svěřil lanškrounský dě-

kan výtvarnici Věře Kovářové. Autogramiádou a po-

povídáním s některými posluchači skončil večer, na 

který se hned tak nezapomene. „Takový zájem jsme 

už dlouho nezažili, přišlo více než tři sta lidí, kteří 

vytvořili úžasnou atmosféru,“ říká Petr Konupčík, 

který spolu s Jarmilou Švecovou stál u zrodu celého 

projektu.

Na „cestu světla“ se mohou lidé vydat i v břez-

nu, tentokráte se známým fotografem Jindřichem 

Štreitem. Ten se nejprve ve středu 4. března zúčastní 

v 17.15 hodin vernisáže výstavy svých plakátů v Ga-

lerii na schodech ve Vile Doris v ulici 17. listopadu, 

poté se přesune do nedaleké Galerie J. Jílka, aby 

zde zahájil výstavu černobílých fotografi í Jindřicha 

Buxbauma, a vzápětí se vrátí do Vily Doris, kde bude 

hostem cyklu Via Lucis nazvaném Setkání s přáteli. 

To začíná v 18.30 hodin.

23. dubna se pak mohou příznivci neobvyklých se-

tkání těšit na botanika a popularizátora vědy Václava 

Větvičku. V květnu bude hostem Via Lucis vynikající 

malíř Otto Placht a v červnu zavítá do Šumperka již 

tradičně virtuosní pianista Lukáš Vondráček. -zk-

Petr Konupčík, který stál u zrodu Via Lucis, sleduje 

Zbigniewa Czendlika při psaní jeho věnování ke gra-

fi ckým listům od Věry Kovářové.  Foto: -pk-

Již pátý ročník Memoriálu Boba Steinera pořá-

dají v sobotu 23. března ve „skleníku“ kulturního 

domu v Loučné nad Desnou tamní Old Time 

Jazzband a obec Loučná nad Desnou. Na pó-

diu se sejdou dva orchestry tradičního jazzu, 

šumperskému publiku velmi dobře známé. 

Hostem loučenského Old Time Jazzbandu 

bude tentokrát kapela Teens Jazzband Vel-

ké Losiny. Průvodního slova se ujme Petr 

Konupčík. Akce začíná úderem šesté podvečerní.

Minifestival v Loučné se poprvé konal v roce 

2011 s cílem připomenout Boba Steinera, za-

kladatele a kapelníka orchestru Rytmus 57, ze 

kterého Old Time Jazzband vznikl. Vstupenky 

v ceně 150 korun, si mohou zájemci koupit na 

Obecním úřadu v Loučné, tel.č. 583 235 222, 

nebo v Informačním centru Šumperk, jež sídlí 

v  muzeu, tel.č. 583 214 000. -zk-

Středa 4. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis: Setkání s přáteli

Host večera - Jindřich Štreit, fotograf. Informace Petr Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Vstupné 50 Kč



12 ŠDS, ZUŠ, Šumperské proměny

ZUŠ Šumperk

K Šumperským proměnám: Parkovací dům v Temenici

Šumperský dětský sbor zve na Jarní koncerty

Datum v kalendáři napovídá blížící se jaro, což je také doba Jarních koncertů Šumperského dět-

ského sboru. Trochu jsme se rozrostli, proto by se jen těžko všechny naše sbory, včetně předškolních 

Zpívánků, vešly do koncertu jednoho. 

Zkušenější pěvci, Plameňáci a Motýli, 

tedy vystoupí na koncertě v klášterním 

kostele v pátek 20. března v 18 hodin. 

Posluchači mohou na činnost sboru při-

spět dobrovolným vstupným. Mláďátka, 

tedy Zpívánky, Růžové děti a Barevné 

děti, potěší své blízké ve středu 25. března 

ve velkém sále šumperského divadla. Také 

tady začínáme v 18 hodin a vstupenky 

na tento koncert lze zakoupit v recepci 

Komína od 9. března v pracovní dny 

vždy v době od 14 do 18 hodin. Všech-

ny příznivce sborového zpívání srdečně 

zveme. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Pátek 13. března v 18 hodin v kapli klášterního kostela
Absolventský koncert žáků ze třídy A. Mináře a J. Valentové 

Pátek 27. března v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert žáků ze třídy S. Hrdinové a P. Kocůrka 

Úterý 31. března v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert žáků ze třídy J. Valentové, M. Váňové a J. Hlocha
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

Vzhled města mění rekonstrukce a přestavby 

starých objektů, ale i výstavba nových domů a bu-

dov. V minulém čísle jsme věnovali pozornost nově 

vystavěnému modernímu víceúčelovému domu na 

rohu ulic Kozinovy a Terezínské, nyní se podíváme 

do Temenice, kde bylo třeba uspokojit poptávku po 

parkovacích místech.

V loňském roce zde mezi ulicemi Temenickou 

a Finskou vyrostl nový dvoupodlažní parkovací dům 

pro sto čtrnáct stání se dvěma venkovními schodišti. 

Železobetonový objekt s nájezdy do dvou výškových 

úrovní a s nezastřešeným vyšším podlažím je zde 

částečně zapuštěn do svahu. Stavebník parkovací-

ho domu, město Šumperk, předal objekt k užívání 

koncem loňského roku. K řešení nedostatku parko-

vacích míst jistě přispěl, ale otázkou je, do jaké míry 

přispěl ke vzhledu Temenice. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk
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Městská knihovna Šumperk, knihovna Sever v Temenické ul. 5
vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti 

Můj nejlepší kamarád
Kategorie: MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a Speciální škola. Výtvarné práce ve formátu A4 

nakreslené libovolnou technikou lze odevzdávat nejpozději do 31. května v knihovně Sever!
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Parkovací „dům“ již slouží veřejnosti. Do jeho přízemní části vjíždějí vozy z Temenické ulice, do patra pak 

z ulice Finské. V projektu se totiž využilo terénní nerovnosti.  Foto: P. Kvapil

Stavba patrového parkoviště, jež vyrostlo v proluce mezi budovou zdravotního střediska u prodejny Hruška 

a plynovou kotelnou, byla zahájena loni v srpnu.  Foto: Z. Kvapilová 
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Jindřich Buxbaum (*1953), 

„Chasidé v Mikulově a Londýně“, 

dva nové soubory černobílých fotografi í

„Jsem obyčejný člověk a žiji obyčejný život, ale 

patřím do určité komunity, která je plná obyčej-

ně neobyčejného života a já ho dokážu zachytit ve 

svých fotografi ích. .../...Velice mi pomohl Jindřich 

Štreit, seznámili jsme se v roce 2008. Je to můj uči-

tel a vzor, snad mohu říci i přítel. .../... V Jeruzalé-

mě, u Zdi nářků, mě ovládl těžko sdělitelný pocit 

- patřím sem.“ Jindřich Buxbaum

Jindřich Buxbaum fotografuje od dětství; to pod 

vlivem otce, který zažil léta genocidy v Terezínském 

ghettu a v Osvětimi. Fotografování je mu nezbyt-

ností, ale vystavovat začal teprve v březnu roku 

2010, dlouho po první návštěvě Izraele. 

V Jeruzalémě u Zdi nářků našel i sebe a vrací 

se tam stále znovu. Židovství je mu dominantním 

motivem. Plně se sám k němu hlásí. Rád účastní se 

všedních i svátečních chvil své komunity a je jejich 

přirozenou součástí. Smí fotografovat i tam, kde by 

Návrat Chasidů do Mikulova.  Foto: J. Buxbaum 

Z cyklu: Život Chasidů v Londýně.  Foto: J. Buxbaum 
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nikdo jiný nemohl. Neruší svou přítomností hloub-

ku ticha ješivy při studiu Talmudu nebo komentářů 

Tóry a z jeho snímků vyzařuje čirá radost a očividná 

úcta. Přibližují život komunity zakotvené v tisícile-

té tradici pevné víry, soudržné navzdory prožitému 

bezpráví a i v rozptýlení do diaspory čelící trvalému 

ohrožení. Pilně ji fotografuje a častěji teď i vystavuje, 

ať na Olomoucké univerzitě nebo ve školách a v sy-

nagogách, v Boskovicích, v Holešově, v Úsově či 

v Jeseníku, v Praze nebo v Mikulově. Předloni vysta-

voval v šumperské knihovně, kde jsme se i poznali. 

Na první soubor s názvem „Šalom Izrael“, který 

se mu na opakovaných cestách plynule rozrůstá, 

navázal v roce 2011 „Vzpomínkou“ na Osvětim 

a na Treblinku, pokračoval „Židovskou školou 

dnes“ a „Ješivou v Kyjevě“, dvěma cykly z roku 

2012, a dva další: „Návrat Chasidů do Mikulova“ 

a „Život Chasidů v Londýně“ tu ve výběru máme 

zastoupené. Mimo okruh židovství sleduje i dění 

ve světě, který ho denně obklopuje. Zdravotnickou 

tematiku zobrazil ve dvou cyklech z operačních 

sálů nemocnice v Hranicích na Moravě a Fakultní 

nemocnice Olomouc. Zajímá ho lidská dovednost, 

a i proto vytvořil volný cyklus „Mittal Steel“ ve 

Vítkovických železárnách. Zaznamenává  si atmo-

sféru výstav obrazů, soch a fotografi í; chtěl by ale 

především zachytit jednotlivé svátky a významné 

události komunity, jejíž je právem uznávaným do-

kumentaristou. 

S Jindřichem Štreitem si dobře rozumí. Ten je 

mu rádcem a přítelem a často mu, má-li právě čas, 

výstavy rád uvádí. I ve způsobu práce jsou si blízko. 

Snad je ale přece vazba motivu a fotografa u Jindři-

cha Buxbauma ještě těsnější. Přirozené pouto k fo-

tografovaným je tu dané už společným původem. 

Zveřejněním snímků své komunitě k dobrému na-

pomáhá. Vrací ji do obecného povědomí, odkud 

měla být vymazána. 

Výstava za autorovy účasti, zahájená ve středu 

4. března v 18 hodin úvodním slovem Jindřicha 

Štreita, potrvá do neděle 29. března. Jste zváni.

 Miroslav Koval

Pondělí 2. března od 19 hodin v klášterním kostele

PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Jiří Hošek (violoncello), Dominika Weiss Hošková (violoncello)

Koncert 42. ročníku festivalu Preludium Aloise Motýla. Festival se koná za fi nanční podpory města Šum-

perka a Olomouckého kraje.  Vstupné 100 Kč

        

Středa 4. března od 19.30 hodin na jevišti velkého sálu DK

Koncert na jevišti: Hanging Hearts (USA) 

Jazzový koncert fenomenálního tria z amerického Chicaga. Kapela se proslavila otevřeným a svobodným 

jazzovým soundem, který je přístupný i běžnému posluchači. Hanging Hearts vstřebávají a mixují vlivy 

jazzu, funku, rocku a „popu pro dospělé“.  Partnerem koncertu je Pivovar Holba. 

 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 150 Kč

Sobota 7. března od 9 hodin ve velkém sále DK

O Pohár města Šumperka 2015

XVIII. ročník mezinárodní taneční soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích za účasti párů 

z celé České republiky i ze zahraničí. Akce se koná za fi nanční podpory města Šumperka. Partnerem sou-

těže je Pivovar Holba.  Vstupné 90 Kč, děti do 10 let zdarma

Sobota 7. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Květinový ples
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Účinkují: orchestr Moravia Big Band Zábřeh, skupina Postylion, Veronika Hanušová a David Vejchar 

- standardní tance a Lenka Komínková a Filip Swětík - latina show. V úvodu plesu se uskuteční fi nále 

v latinsko-amerických tancích „třídy B“ soutěže O pohár města Šumperka. Partner plesu: Květiny Waniek 

Postřelmov a Pivovar Holba.  Vstupné s místenkou 190 Kč

Pondělí 9. března od 16 hodin ve velkém sále DK

Šlágrparáda k MDŽ: Duo Jamaha

Koncert u příležitosti Mezinárodního dne žen ve společnosti nejúspěšnějších muzikantů hudební televize 

Šlágr. Přijďte se skvěle pobavit u pěkných melodií populárního rodinného dua Kotvánovců ze Slovenska. 

 Vstupné s místenkou 150 Kč

Pondělí 16. března od 19 hodin v klášterním kostele

PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Štěpán Rak (kytara), Jan Matěj Rak (kytara)

Třetí koncert 42. ročníku festivalu Preludium Aloise Motýla představí jednoho z nejznámějších kytaristů 

naší doby Štěpána Raka, a to společně s jeho synem, také kytaristou, Janem Matějem Rakem. Držitelé 

karty Klubu přátel Klasika Viva získávají slevu 20 Kč ze vstupného. Festival se koná za fi nanční podpory 

města Šumperka a Olomouckého kraje.  Vstupné 150 Kč

Pátek 20. března od 19 hodin ve velkém sále DK

Láďa Kerndl „70“

Výroční koncertní program legendy naší swingové a jazzové hudby. „Český Frank Sinatra“ si připravil 

pro šumperské posluchače komponovaný pořad se spoustou známých melodií, které uvede za doprovodu 

orchestru. Partnerem koncertu je Pivovar Holba.  Vstupné 190 Kč, 220 Kč a 250 Kč

Sobota 21. března od 19 hodin ve velkém sále DK

Blues Aperitiv

Sedm bluesových kapel vs. porota! Muzikanti z Polska, Slovenska, Běloruska a Česka soutěží o možnost 

hrát v hlavním programu jubilejního 20. ročníku mezinárodního festivalu Blues Alive. Svého vítěze si 

vedle odborné poroty vyberou také diváci. Více na www.bluesalive.cz.  Vstupné 90 Kč 

Pátek 27. března od 19.30 hodin ve velkém sálu DK

Dan Bárta & Illustratosphere

Fenomenální zpěvák Dan Bárta s kapelou Illustratosphere představí během koncertu v Šumperku průřez 

celou svou tvorbou, včetně písní z aktuálního úspěšného alba Maratonika. Dan Bárta je jedním z mála 

mužských jazzových vokalistů v Evropě s vynikající technikou zpěvu a originálním repertoárem. Spolu se 

sestavou prvotřídních hudebníků (Filip Jelínek - klávesy, aranžmá, Robert Balzar - kontrabas a basa, Míra 

Chyška - kytara  a Jiří Slavíček - bicí) předvede famózní hudební zážitek, který okouzlí i nejnáročnějšího 

posluchače. Dan Bárta, třináctinásobný držitel Ceny Anděl, je symbolem kvality a úspěchu. Partnerem 

koncertu je Pivovar Holba.  Vstupné v předprodeji 240 Kč, v den akce 290 Kč

Pondělí 30. března od 19 hodin v klášterním kostele

PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Jiří Kollert (klavír), Eduard Kollert (housle)

Na závěrečném koncertě 42. ročníku festivalu Preludium Aloise Motýla se představí další muzikantská 

rodina. Klavírista Jiří Kollert je mimořádnou osobností české hudební scény a jeho syn Eduard kráčí 

v otcových šlépějích více než zdárně. Již v deseti letech vystupoval sólově s Pražskou komorní fi lharmonií, 



17 Dům kultury

a to nejen na klavír, ale také na housle. Držitelé karty Klubu přátel Klasika Viva získávají slevu 20 Kč ze 

vstupného. Festival se koná za fi nanční podpory města Šumperka a Olomouckého kraje.  Vstupné 100 Kč

■ PRO DĚTI

Neděle 1. března od 10 hodin ve velkém sále DK

Radovanovy radovánky

Pohádka na motivy Zdeňka Svěráka, která vypráví příběh o malém chlapci ze zahradnictví. Ten už od 

malička má tu zvláštnost, že se ze všeho raduje, a tak mu rodiče nemohli říkat jinak než Radovan. Hraje 

Divadlo Věž Brno.  Vstupné 70 Kč

Neděle 15. března od 10 hodin ve velkém sále DK

Velikonoční pohádka

Pohádka na motivy lidových zvyků a obyčejů z doby, kdy se dny prodlužují a země se probouzí ze zimního 

spánku. Hraje Divadýlko Mrak.  Vstupné 70 Kč

Neděle 29. března od 10 hodin ve velkém sále DK

Dlouhý, Široký a By...

První světové širokoúhlé divadlo! Unikátní barokní mechanické divadlo, obří dřevěná scéna, jeden metr 

velké loutky (pokud nepočítáme Dlouhého, který se dokáže vytáhnout až k nebeské báni...), rozšafný pru-

žinový kohout, netradiční hudební nástroje, dialogy sršící vtipem, písně nadzvedávající vaše nohy i pozadí. 

To vše a ještě mnohem víc… Hraje Divadlo Studna.  Vstupné 70 Kč

■ D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

■ VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 1. března

Jaroslav Diviš, „Já v mikrosvětě“, kombinované techniky  Vstup volný

Od 4. do 29. března

Jindřich Buxbaum, „Chasidé v Mikulově a Londýně“, černobílá fotografi e 

Jindřich Buxbaum fotografuje od dětství, ale až od roku 2010 své snímky vystavuje. Hlavním tématem fotografi í je 

židovství, ke kterému se sám plně hlásí. Černobílé fotografi e zaznamenávají atmosféru židovských komunit v Miku-

lově a Londýně. Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 4. února od 18 hodin, úvodní slovo Jindřich Štreit. 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 a Olomoucký kraj.  Vstup volný

■ PŘIPRAVUJEME

10. dubna  O5 & RADEČEK + VOXEL

17. dubna  VISACÍ ZÁMEK

18. dubna  FESTIVAL AMATÉRSKÝCH DIVADEL

24. dubna  VLADIMÍR MIŠÍK & ETC.

29. dubna  LUBOŠ POSPÍŠIL a 5P

13. května  HRADIŠŤAN

19. května  MARIÁN VARGA

4. června  SPIRITUÁL KVINTET
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Český Frank Sinatra oslaví v Šumperku jubileum

Třináctinásobný držitel Ceny Anděl 

okouzlí i nejnáročnější publikum

V pátek 20. března oslaví se šumperským publikem významné životní jubileum zpěvák Láďa 

Kerndl. Výroční koncertní program legendy naší swingové a jazzové hudby se uskuteční ve velkém 

sále Domu kultury od devatenácti hodin.

„Český Frank Sinatra si připravil pro šumperské 

posluchače komponovaný pořad se spoustou zná-

mých melodií, které uvede za doprovodu orchestru,“ 

upřesnil pořadatel Ondřej Polák. Vzápětí dodal, že 

vstupenky na koncert v ceně 190, 220 a 250 korun 

jsou již v prodeji v pokladně Domu kultury. On-line 

objednávky mohou zájemci posílat prostřednictvím 

webových stránek www.dksumperk.cz. -red-

Sběratelé kromobyčejných koncertních zážitků by neměli chybět poslední březnový pátek v Domě 

kultury Šumperk. Od půl osmé večer zde vystoupí Dan Bárta s kapelou Illustratosphere.

Dan Bárta je všestranný zpěvák, který je držite-

lem mnoha cen, včetně třináctinásobného ocenění 

akademie populární hudby Anděl. Na šumperském 

pódiu ho doprovodí Robert Balzar Trio patřící mezi 

nejrespektovanější české jazzové soubory. Zajíma-

vostí je, že za bicí soupravu jazzového tria usedne 

Šumperák Jiří Slavíček, někdejší bubeník zábřež-

ského Moravia Big Bandu. „Fenomenální zpěvák 

Dan Bárta s kapelou Illustratosphere představí bě-

hem vystoupení průřez celou svou tvorbou, včet-

ně písní z aktuálního úspěšného alba Maratonika. 

Ovšem přidá také staré skladby v novém kabátě či 

úplné novinky z další připravované desky,“ uvedl za 

pořadatele Ondřej Polák.

Dan Bárta je jedním z mála mužských jazzových 

vokalistů v Evropě s vynikající technikou zpěvu 

a originálním repertoárem. Spolu se sestavou prvot-

řídních hudebníků (Filip Jelínek - klávesy, aranž-

má, Robert Balzar - kontrabas a basa, Míra Chyška 

- kytara  a Jiří Slavíček - bicí) předvede hudební 

zážitek, který okouzlí i nejnáročnější publikum.

Vstupenky na Bártův koncert v Šumperku v pá-

tek 27. března jsou již v prodeji za 240 korun. 

On-line objednávky mohou zájemci posílat na 

www. dksumperk.cz. -red-

Dan Bárta je jedním z mála mužských jazzových vo-

kalistů v Evropě s vynikající technikou zpěvu a origi-

nálním repertoárem.  Foto: archiv

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. před-

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

www.bluesalive.cz. Změna programu vyhrazena!
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Datum Titul Skupina Čas Cena

Út 3.3.  Figarova svatba  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

St 4.3.  Čertův švagr  školy, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

Čt 5.3.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  D, VK  17.00  150 Kč

Pá 6.3.  1 + 1 = 3  školy, dopr. volných míst  11.00  150 Kč

Pá 6.3.  Kočičí Jazýčky Hrádek, Studio D123  VK  19.00  70 Kč

Ne 8.3.  Švestka Divadlo Járy Cimrmana  VK  19.00  430 Kč

Út 10.3.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

St 11.3.  Čertův švagr  školy, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

Čt 12.3.  Balet Praha Junior: Nulová gravitace 2015  VK  19.00  130 Kč

Pá 13.3.  Balet Praha Junior: Stvoření tance  školy, dopr. volných míst  9.00, 11.00  50 Kč

So 14.3.  Figarova svatba  B, VK  19.00  150 Kč 

Út 17.3.  Pejsek a Kočička  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

St 18.3.  Figarova svatba  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

Čt 19.3.  Figarova svatba  C, VK  17.00  150 Kč 

So 21.3.  Kočičí Jazýčky Hrádek, Studio D123  VK  19.00  70 Kč

St 25.3.  Jarní koncert Šumperského dětského sboru  VK  18.00  70 Kč

  prodej vstupenek na Komíně

Pá 27.3.  Norway Today Hrádek, Studio D123  VK  19.00  70 Kč

So 28.3.  Slepice  P, VK  19.00  240 Kč

Út 31.3.  Figarova svatba  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel.č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www. di-

vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstupenek 

vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: Jakub Hříbek - Obrázky malova-

né ústy, výstava trvá do 26.4. Výstava děl uměleckých škol AVE ART Ostrava a Střední školy obchodu, 

gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o. Olomouc. Změna programu vyhrazena!

Komedii 1 + 1 = 3 Raye Cooneyho s místními herci nastudoval režisér Roman Groszmann.  Foto: P. Veselý
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Cimrmani přivezou jevištní sklerotikon Švestka

Do divadla přijedou mladí špičkoví tanečníci

Obdobně jako většina ostatních představení praž-

ského Divadla Járy Cimrmana je i jevištní skleroti-

kon Švestka složen ze dvou částí - série odborných 

referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana, 

v části první a v druhé části pak ucelenějšího zpra-

cování Cimrmanova díla - činohry Švestka. Vlastní 

hra se odehrává v železniční staničce Středoplky, do 

níž přijíždí bývalý vechtr Přemysl Hájek, kterému 

patří švestka v zastávce. Má povolení ji očesat, ale 

musí to stihnout do večera. Jelikož mu mladý vech-

tr Kamil Patka odmítne půjčit žebřík, chce Přemysl 

využít zkušenosti svého kamaráda, horolezce Sváti 

Pulce. Také Přemyslův bratranec Blažej Motyčka je 

pozván, aby pomohl očesat a získal třetinu úrody.

Cimrmani uvedou zmíněné představení v šum-

perském divadle v neděli 8. března od sedmé ve-

černí. Vstupenky za čtyři sta třicet korun se již 

prodávají v pokladně divadla a na internetových 

stránkách www.divadlosumperk.cz. -red-

Hra Švestka se odehrává v železniční staničce Středoplky. 

 Foto: archiv

Špičkový taneční soubor Balet Praha Junior se zastaví na svém turné po vlastech českých i v Šum-

perku. Divadlo bude tanečníky hostit po dva dny - ve čtvrtek 12. a v pátek 13. března. První den 

nabídne široké veřejnosti představení Nulová gravitace, v pátek dopoledne pak školákům vzdělá-

vací představení nazvané Stvoření tance.

Balet Praha Junior je komorní soubor složený ze stu-

dentů a absolventů Tanečního centra Praha ve věku od 

sedmnácti do dvaceti let. Založen byl v roce 1961 a vě-

nuje se výhradně současnému tanci. Jde o unikátní 

Špičkový taneční soubor Balet Praha Junior nabídne veřejnosti Nulovou gravitaci.  Foto: archiv
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Divadelníci chystají premiéru Koljadovy Slepice, 

ochotníci pak Norway Today

uměleckou sestavu složenou z nejlepších studentů 

5.-8.ročníku. Za dobu existence prošlo Baletem Praha 

Junior již několik generací tanečníků počínaje Jiřím 

Kyliánem a Vlastimilem Harapesem přes Petra Zusku 

a Jana Kodeta až po desítky mladých umělců z taneč-

ních konzervatoří z Prahy, Brna, Ostravy, Bratislavy, 

Varšavy, Lódže, Györu a Pécsi. 

Repertoár vzniká především při workshopech 

před významnými festivaly a na zájezdech. Soubor, 

který znají už diváci v Londýně, Paříži Aberdeenu 

i New Yorku, zavítá v březnu do šumperského diva-

dla. Veřejnost se tak může těšit na Nulovou gravitaci, 

originální kolekci jednoaktových baletů mapující 

hranice současného tanečního divadla. Představení 

je na programu ve čtvrtek 12. března od 19 hodin. 

Vstupenky za sto třicet korun se již prodávají v po-

kladně divadla.

O den později, v pátek 13. března, se s uměním 

mladých tanečníků mohou setkat i školáci. Vzděláva-

cí představení nazvané Stvoření tance je naplánováno 

na devátou dopolední a v případě velkého zájmu pro-

běhne i v jedenáct hodin dopoledne. -red-

Poslední premiérou letošní šumperské divadelní sezony je komedie ruského dramatika Nikolaje 

Koljady Slepice. S místními herci ji nastudoval slovenský režisér Jozef Krasula. Slepici uvidí diváci 

poprvé v sobotu 28. března od 19 hodin. O den dříve se mohou fanoušci místních ochotníků těšit 

na drama Igora Bauersima Norway Today, pod nímž je režisérsky podepsán opět Jozef Krasula.

Už jste někdy načapala manžela s milenkou 

v posteli? Ne? A vy - už jste byli svědky neúspěšné 

sebevraždy utonutím v mělké vodě? Už jste zažili 

potoky ženských slz a tuny zhrzené mužské ješit-

nosti? Jestli ne, tak divácky velice úspěšná komedie 

Slepice vám nabízí všechno najednou. 

Hlavními protagonisty příběhu manželského 

mnohoúhelníku jsou stárnoucí divadelní šéf a re-

žisér, mladá a krásna herečka, jejíž přitažlivosti 

málokdo odolá, a nakonec režisérova manželka se 

svou přítelkyní. Slepice je vynikající šancí pro herce 

a především pro herečky, zahrát si s chutí a naplno 

o tom, co tak dobře znají. Zhlédnout ji můžete po-

prvé v sobotu 28. března.

O den dříve, v pátek 27. března, bude mít na diva-

delním Hrádku od sedmé podvečerní premiéru dra-

ma o osudovém rozhodnutí Igora Bauersima Norway 

Today, které s místními ochotníky nastudoval opět 

Jozef Krasula. Příběh dvou mladých lidí Julie a Au-

gusta, kteří se rozhodnou spolu odjet do Norska, je 

inspirován skutečnou událostí. Výlet na sever, během 

kterého se odehrává hra Norway Today, však nemá 

být romantickým dobrodružstvím. Dva mladí lidé 

totiž spolu chtějí spáchat sebevraždu...  -red- Kostýmy pro inscenaci Slepice navrhl Ján Kocman.
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„Mám pocit, ako keby som nebol v neosobnom veľkom 

meste, ale v známom rodinnom prostredí plnom priateľov 

a známych,“ říká o Šumperku režisér Jozef Krasula

Co Vás napadlo jako první, když jste dostal nabídku 

na režii ze Šumperka?

Že je to super, lebo Šumperk z môjho viacná-

sobného lektorského pôsobenia na S.M.A.D.u - 

Setkání mladých amatérských divadelníků dobre 

poznám a mám ho rád. Mesto a jeho okolie som 

si dávno obľúbil a pracovať v jeho krásnom divadle 

bude skvelé!

U nás v divadle režírujete dvě inscenace souběžně, což 

není až tak obvyklé. Proč to?  

Jednako preto, lebo ste ma o to ako riaditeľ po-

žiadal a tiež preto, lebo tu budem sám, bez rodiny 

a blízkych priateľov a teda budem mať viac voľného 

času, ktorý rád venujem divadlu.       

Proč právě Slepice a Norway Today? Máte k těmto in-

scenacím nějaký osobní vztah?

Obidva texty dobre poznám a aj keď sú vzájom-

ne veľmi odlišné, obidva prinášajú zaujímavú tému. 

Slepice je výborne napísaná komédia z divadelného 

prostredia, čo majú diváci veľmi radi, a Norway To-

day je súčasná hra o dvoch mladých ľuďoch, ktorí 

hľadajú svoje miesto v živote a vo svete. Ale je takis-

to brilantne napísaná na hranici drámy a komédie. 

Obe hry sú veľkou príležitosťou pre hercov dobre si 

zahrať a ukázať, čo v nich je.

Máte za sebou spoustu divadelních režií. Podle jakého 

klíče postupujete? Spoléháte na vlastní invenci, ruko-

pis, nebo je pro Vás předloha svatá?

V drvivej väčšine si vyberám texty, ku ktorým 

mám osobný vzťah, ktoré ma čímsi priťahujú 

a vzrušujú. A nemusia to byť len hotové divadelné 

hry. Rád inscenujem dramatizácie próz Hrabala, 

Pavla, Wericha, Babela či Charmse. Spolieham sa 

na vlastný cit, ktorý mi dá okamžite signál, keď sa 

takýmto textom niekde stretnem. Povie mi: toto si 

zapamätaj, k tomuto sa raz vrátiš!

Slovenský režisér, pedagog a galerista Jozef Krasula žije a tvoří v Bratislavě a Partizánském. Zná-

mý je svým vztahem k českým divadlům, spolupracuje nejen s těmi profesionálními, ale i amatér-

skými. A blízký vztah má rovněž k Šumperku, kam pravidelně jezdí jako lektor na srpnová setkání 

mladých amatérských divadelníků. Režisérsky podepsán je i pod poslední premiérou letošní šum-

perské divadelní sezony, Koljadovou Slepicí. A aby toho neměl málo, nastudoval s místními ochot-

níky drama Igora Bauersima Norway Today, jež bude mít na Hrádku premiéru koncem března.

Jozef Krasula režíruje v Šumperku Koljadovou Slepicí 

a Norway Today.  Foto: archiv
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

O letních prázdninách trávíte pravidelně u nás 

v Šumperku dva týdny jako lektor na Setkání mla-

dých amatérských divadelníků. Proč? 

Milujem divadlo a aj ľudí, ktorí ho majú radi 

a venujú sa mu. Amatérski divadelníci sú mi veľ-

mi blízki aj tým, že to robia nezištne, venujú mu 

vlastný čas, energiu a neraz aj peniaze. V Šumper-

ku stretávam skvelých mladých ľudí a to ma dobíja 

energiou a inšpiruje v ďalšej práci. 

Šumperk znáte, troufám si říct, dobře. Co Vás na něm 

překvapuje?

Príjemná atmosféra. Mám pocit, ako keby som 

nebol v neosobnom veľkom meste, ale v známom 

rodinnom prostredí plnom priateľov a známych. 

Ľudia sa tu k sebe chovajú veľmi pekne a priateľsky.

Jste režisér i pedagog. Uplatňujete jednu profesi ve 

druhé? A ve které „roli“ je Vám lépe?

V úlohe režiséra. Aj keď učenie ma taktiež veľmi 

baví. Každý deň som v škole v prostredí mladých 

ľudí (učím herectvo na konzervatóriu) a to ma udr-

žuje v kondícii a nemám tendenciu „sfotrovatieť“.

Na kterou z Vašich dosavadních režií nejvíce vzpo-

mínáte?

V profesionálnom divadle to bola moja prvá prá-

ca v Mestskom divadle Zlín, kde som inscenoval 

osudy a tvorbu mimoriadneho českého spisovateľa 

Oty Pavla. Práca na tejto inscenácii nás s hercami 

ľudsky veľmi zblížila a uveril som tomu, že aj v pro-

fi divadle môžu byť dobré vzťahy a radosť z práce. 

A z amatérskych inscenácii to boli tie, ktoré vznikli 

s Divadelným združením Partizánske, napríklad 

I. Babel: Prvá jazdecká, s divadlom A a s divadlom 

Shanti z Prievidze, napríklad B. Brecht: Malomeš-

tiakova svadba, s ktorými sme precestovali kus sveta 

- Japonsko, Mexiko, Kanadu, Turecko, Fínsko…

Máte nějaký vysněný titul?

Mám a asi sa stal zázrak, lebo sa mi tento môj 

sen v budúcej sezóne splní: je to divadelné spraco-

vanie fi lmu Cinema Paradiso (Bio Ráj) o starom 

premietačovi a jeho malom žiakovi, z ktorého sa 

stane známy režisér.  

Existuje nějaký titul, který byste jako režisér odmítl?

Určite áno, ale ja radšej myslím pozitívne a uva-

žujem nad príjemnými a kvalitnými  vecami.

Mohl byste třemi slovy vystihnout, proč mají diváci 

přijít do divadla na vaši Slepici?

Päť slov: inteligentná zábava s výbornými hercami.

 

 Děkuji za rozhovor,

 Matěj Kašík

- VÝSTAVNÍ SÍŇ -

■ Za zimních večerů v chalupách

Interaktivní výstava o domácí výrobě na venkově 

v minulosti. Návštěvníci se dozvědí, ale i prakticky 

vyzkoušejí, čemu se lidé věnovali v zimě v dobách, 

kdy neznali televizi, ani počítače. Výstava trvá do 

22. března. 

■ Rozloučení se zimou v muzeu 

Rozloučení se zimou a zároveň i s výstavou Za 

zimních večerů v chalupách připravilo šumperské 

muzeum na Smrtnou neděli, tedy 22. března. Od 

14 do 17 hodin čeká návštěvníky nejen poslední 

tvoření na interaktivní výstavě Za zimních večerů 

v chalupách, ale i ukázka zvyku vynášení smrti, 

který v minulosti symbolicky předznamenával ko-

nec zimy a začátek jara. Vstupné: dospělí 30 Kč, 

děti 15 Kč.

- HOLLAROVA GALERIE -

■ O včelách a lidech

Výstava, která vznikla ve spolupráci se střediskem 

ekologické výchovy při SVČ Doris, představuje 

včely z pohledu entomologa a přibližuje tolik roz-

šířený fenomén včelařství a jeho produkty. Etno-

grafi cké a zoologické sbírky Vlastivědného muzea 

v Šumperku doplňují exponáty zapůjčené od ob-
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Na výstavě Za zimních večerů v chalupách si návštěvníci mohou vyzkoušet, čemu se lidé věnovali v zimě v do-

bách, kdy neznali televizi ani počítače.  Foto: VM Šumperk

čanského sdružení Dubická včela Františka Vlčka. 

Součástí výstavy jsou i výtvarné dílny a doprovodné 

programy pro děti. Výstava trvá do 26. dubna.

- GALERIE ŠUMPERSKA -

■ Šperkovnice šumperského muzea 

Rozmanitému fondu šperků a bižuterie je poprvé 

v historii šumperského muzea věnována samostatná 

výstava, jež představí náhrdelníky, náušnice, přívěs-

ky a řadu dalších zajímavých ozdob z archeologic-

kých a historických sbírek. Převážná část šperků 

a bižuterie, které návštěvníci na výstavě uvidí, byla 

nalezena při záchranných archeologických výzku-

mech nebo je muzeum získalo darem. Doposud 

však byly prezentovány veřejnosti spíše jako doplň-

ková záležitost jiných výstavních projektů. Vernisáž 

výstavy se uskuteční ve čtvrtek 5. března v 17 ho-

din. Výstava potrvá do 7. června.

- RYTÍŘSKÝ SÁL -

■ Radek Pilař dětem pro radost

Výstava, která je uspořádána při příležitosti 50. vý-

ročí zahájení pravidelného vysílání pořadu Večer-

níček, přibližuje výtvarnou tvorbu Radka Pilaře 

věnovanou dětem. Návštěvníci se na výstavě po-

tkají nejen s loupežníkem Rumcajsem, jeho ženou 

Mankou a malým Cipískem, ale i s dalšími po-

hádkovými postavami, u jejichž zrodu stál jeden 

z nejznámějších českých ilustrátorů. Výstava trvá 

do 29. března.

- STÁLÁ EXPOZICE -

■ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-

pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

pochlubit unikátním produktem - zcela automa-

tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 

214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.

cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: 

út-ne 9-12 hod., 12.30-17 hod. Otevírací doba Ga-
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lerie Šumperska: út-ne 9-12 hodin, 12.30-17 hodin. 

Změna programu vyhrazena!

- ZÁBŘEH -

■ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Es-

kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

■ Fenomén Igráček

Interaktivní výstava Fenomén Igráček procesto-

vala téměř celou republiku a nyní se zastavila v zá-

břežském muzeu. Návštěvníci výstavy budou moci 

zavzpomínat na oblíbené postavičky a obdivovat 

jejich novou zmodernizovanou podobu s patřičným 

vybavením pro nejrůznější činnosti. Multifunkční 

sety v rozložitelných kufřících umožňují dětem vy-

tvářet různá prostředí a svůj vlastní svět. Výstava je 

zapůjčená z Technického muzea v Brně a vznikla ve 

spolupráci s fi rmou EFKO. Výstava bude zahájena ve 

čtvrtek 12. března a potrvá do 31. května.  

■ Výstava v muzejní minigalerii

Obrazy - Marie Němečková

Obrazy Marie Němečkové otevřou novou výstavní 

sezónu v zábřežské muzejní minigalerii. Marie Ně-

mečková představí svá díla tvořená tužkou, uhlem, 

křídou, pastelem i jejich kombinací. Výstava potrvá 

do 29. března.

Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@

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

otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 

12.30-17 hod.

- MOHELNICE -

■ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

■ Stálá archeologická expozice Pravěk Mohel-

nicka

Klasická instalace je doplněna moderními audiovi-

zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-

tím určena nejen pro zapálené archeology, ale také 

pro širokou veřejnost.

■ Projekt pro celou rodinu: Poznávejme život 

v pravěku hrou

V prostorách muzea je otevřena interaktivní her-

na, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké 

techniky, popřípadě vyluštit různé kvizy, hádanky 

a sestavit skládačky.

■ Mohelnicko za Velké války 1914-1918. Jeho 

obyvatelé na frontách a v zázemí.

Na pozadí válečných událostí přibližuje výstava 

bojovou cestu praporů 93. pěšího pluku šumper-

ského a okrajově 13. zeměbraneckého pluku olo-

mouckého, v jejichž řadách působilo mnoho mužů 

z Mohelnicka. Rovnocenná pozornost je věno-

vána nelehkému životu v zázemí. Výstava trvá do 

19. dubna.

■ Přednáška „V zákopech první světové války. 

Bojová cesta 93. pěšího pluku šumperského 

a 13. zeměbraneckého pluku olomouckého“ 

Přednáší Zdeněk Doubravský, ve čtvrtek 19. břez-

na v 17.30 hodin.

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-

sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.

cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 

12.30-17 hod.

- LOŠTICE -

■ Zítra nevařím, protože peru, žehlím, uklí-

zím...

Žádná dnešní domácnost se neobejde bez pomoc-

níků, kteří ulehčují práci a šetří čas. Ovšem nebylo 

tomu tak vždycky. Už si ani nedovedeme představit, 

jak se pralo bez automatické pračky, jak vypadaly 

staré šicí stroje nebo vysavače, jak těžká byla žehlič-

ka či k čemu se vlastně používal mandl. Uklízení, 

praní a žehlení byla namáhavá práce, která často 

zabrala celé dny. Výstava ze sbírek Vlastivědného 

muzea v Šumperku a jeho poboček je zaměřena na 

čtyři hlavní pomocníky žen, a to pračku (ždímač-

ku), žehličku, šicí stroj a vysavač. K výstavě jsou 

připraveny komentované prohlídky a dílny pro 

děti základních i mateřských škol. Výstava trvá do 

24. května.

■ Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-

slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

■ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokla-

dů muzea

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-

para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 
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Radek Pilař dětem a Šumperku pro radost

Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně 

tragického osudu místní židovské komunity.

Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@

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

otevřeno celoročně: Po, út zavřeno, st-ne 9-12 hod., 

12.30-17 hod.

Básník výtvarného obrazu, snažící se znovu nalézt dětství v umění. Tak je Radek Pilař vnímán 

z pohledu kritiků a historiků umění. Pro většinu z nás je jeho tvorba neodmyslitelně spjata s po-

stavičkami Večerníčka a dobromyslného loupežníka Rumcajse. Právě Pilařovu tvorbu věnovanou 

těm nejmenším představuje výstava Radek Pilař dětem pro radost, která byla zahájena 5. února 

v šumperském muzeu a trvá do 29. března. 

Návštěvníci se na výstavě potkají nejen s Ve-

černíčkem, loupežníkem Rumcajsem, jeho ženou 

Mankou a malým Cipískem, ale i s dalšími pohád-

kovými postavami, u jejichž zrodu stál jeden z  nej-

talentovanějších českých ilustrátorů. V Rytířském 

sále a jeho předsálí ožívají téměř všichni obyvatelé 

lesa Řáholce - víly, vodníci, lesní zvířátka - i jičínská 

vrchnost. 

„Z bohaté ilustrátorské tvorby Radka Pilaře jsou 

k vidění kupříkladu i ilustrace z autorského animova-

ného fi lmu Pozritě sa! nebo z knihy Markéty Vítkové 

O Kubáskovi, Měsíčkovi a modrooké Nanynce. Vedle 

kolorovaných kreseb jsou představeny i umělcovy ba-

revné litografi e z 80. let 20. století,“ prozradila histo-

rička umění šumperského muzea Lenka Kirkosová. 

Třicet tři originálních grafi k a ilustrací, které zapůjči-

la rodina Radka Pilaře, doplňují i kvalitní naskenova-

né kopie, rovněž poskytnuté rodinou umělce. 

Návštěvníci si mohou na výstavě vyzkoušet odvy-

právět pomocí jednoduché animační techniky svůj 

Návštěvníci se na výstavě potkají nejen s Večerníčkem, loupežníkem Rumcajsem, jeho ženou Mankou a malým 

Cipískem, ale i s dalšími pohádkovými postavami.  Foto: Z. Kvapilová
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Šperkovnice šumperského muzea se otevře 5. března

vlastní příběh s Rumcajsem v hlavní roli, pohrát si se 

světlem a stínem či otestovat, jak dobře znají nejdé-

le vysílanou znělku v českých televizích. Dokonce si 

mohou sami ozvučit krátkou ukázku večerníčku. 

„Koncepci výstavy jsme se snažili pojmout inter-

aktivním způsobem, který prosazoval na svých výsta-

vách sám umělec. Doufám, že příležitost prohlédnout 

si díla všestranně nadaného umělce a kreativně se vy-

jádřit v muzeu ocení nejen děti, ale i dospělí,“ doda-

la Lenka Kirkosová. Pro nejmenší návštěvníky jsou 

nachystané i tematické omalovánky, puzzle a další 

skládačky. K výstavě probíhají doprovodné programy 

a komentované prohlídky pro školy a školky. 

Umělcova rodina rovněž dala šumperskému mu-

zeu k prodeji jedinečnou monografi i Radek Pilař, vy-

danou v roce 2003 a dnes již prakticky vyprodanou, 

za zlomek původní ceny. Zájemci, kteří by publikaci, 

mapující celé Pilařovo dílo, chtěli mít doma, si však 

musejí pospíšit. K dispozici je pouze několik kusů. 

Rodák z Písku a všestranně nadaný umělec, jenž 

se věnoval ilustracím, grafi ce, malbě, fi lmové tvorbě 

i režii, vdechnul život postavičce Večerníčka. Stál tak 

u zrodu nejdéle vysílaného pořadu pro děti, který 

v letošním roce slaví padesát let od zahájení pravi-

delného vysílání. V roce 1967 navázal Radek Pilař 

spolupráci s režisérem Ladislavem Čapkem a natočil 

s ním příběhy o dobrém loupežníku Rumcajsovi na 

motivy knížek Václava Čtvrtka. Nejen za svou tvor-

bu pro děti se dočkal řady zahraničních ocenění. Byl 

například vyhlášen Rytířem řádu úsměvu v Polsku 

a oceněn byl i na festivalu animovaných fi lmů v me-

xické Quadajaře. M. Buchtová

Touha člověka zdobit se je stará téměř jako lidstvo samo. Lidé však nevytvářeli šperky pouze z es-

tetických důvodů. K čemu sloužily, z jakých materiálů se vyráběly, a nejen to představí výstava 

Šperkovnice šumperského muzea. Od čtvrtku 5. března budou v Galerii Šumperska k vidění ná-

hrdelníky, náušnice, přívěsky a řada dalších ozdob z archeologických a historických sbírek muzea. 

Poprvé v historii se rozmanitému fondu šperků a bižuterie bude věnovat samostatná výstava. 

„Ačkoliv vybrané předměty zastupují poměrně ši-

roký časový úsek od eneolitu až po současnost, cílem 

výstavy nebyla chronologická prezentace jednotlivých 

předmětů, ale snaha přiblížit různorodé obměny šper-

ků podle jejich typu. Vedle sebe tak jsou vystaveny 

pravěké i novověké ozdoby osobního charakteru - ná-

hrdelníky, korále a korálky, brože, medailony, přívěs-

ky, prsteny, náušnice a náramky - a není opomenut 

ani účesový šperk,“ přiblížila záměr výstavy historička 

umění Lenka Kirkosová. 

Návštěvníci si budou moci prohlédnout i ozdoby 

tvořící součást oděvu, tedy spony, šatové jehlice, bro-

že, řetízky, závěsky, knofl íky a nášivky, ale i růžence, 

křížky a hodinky. Ke šperkům patří rovněž šperkov-

nice, do kterých byly cennosti ukládány, i „poklady“ 

- tzv. depoty, v nichž byly klenoty záměrně uschovány 

do země. I ty budou po několik následujících měsíců 

k vidění v šumperském muzeu. „Vystaven bude i nej-

novější objev, depot bronzových nákrčníků a honosné 

štítové spony z pozdní doby bronzové, který byl dva 

týdny před otevřením výstavy nalezen pomocí detek-

toru kovu,“ prozradil archeolog šumperského muzea 

Jakub Halama.

Bronzový přívěsek v podobě plastiky beránka, milo-

dar v žárovém hrobě z Mohelnice, starší doba železná 

(8.-5. stol. př.n.l.).  Foto: VM Šumperk



28 Výstava, Přednáška

Mohelnické muzeum chystá přednášku „V zákopech první 

světové války. Bojová cesta 93. pěšího pluku šumperského 

a 13. zeměbraneckého pluku olomouckého“

Nejstarším vystaveným předmětem, který je zároveň 

nejstarším dokladem kovového šperku na severomo-

ravském území, je náhrdelník vytvořený z mramoro-

vých korálků, měděných drátků svinutých do trubiček 

a plechových perel. Pravěký náhrdelník z druhé po-

loviny 4. tisíciletí př.n.l. byl objeven při záchranném 

archeologickém výzkumu na eneolitickém sídlišti na 

severním okraji Moravičan, který byl v roce 1979 vy-

volán stavbou vodojemu v areálu tehdejšího JZD.

Převážná část vystavených šperků a bižuterie byla 

nalezena při záchranných archeologických výzkumech 

nebo je muzeum získalo darem. Doposud však byly 

prezentovány veřejnosti spíše jako doplňková záležitost 

jiných výstavních projektů a nebyla jim věnována tako-

vá pozornost jako nyní. Výstava, která bude zahájena 

5. března v 17 hodin vernisáží, potrvá až do 7. června.

 M. BuchtováZásnubní cínový prsten z 18. století.  Foto: VM Šumperk

Filigránový stříbrný náhrdelník z 19. století.  

 Foto: VM Šumperk

volán stavbou vodojemu v areálu tehdejšího JZD.

Téměř z každé obce šumperského okresu pochá-

zeli muži, kteří v řadách 93. pěšího a 13. zeměbra-

neckého pluku bojovali na ruské a italské frontě. 

Před časem ještě civilisté, nyní oblečeni do unifo-

rem zakusili s puškou v ruce křest ohněm, a pokud 

přežili první seznámení s válkou, učili se „za cho-

du“, jak se chovat v boji. Sužováni zimou, deštěm, 

mrazem a nemocemi přežívali v zákopech, opět 

útočili a čelili dalším ofenzívám nepřítele. Bojovali 

u polského Krasniku a Lublinu, v Bukovině i na 

řece Styru, někteří v horách na italské frontě i na 

Piavě. 

Těmto mužům, mezi nimiž má mnoho současní-

ků své předky, je věnována přednáška Zdeňka Doub-

ravského nazvaná „V zákopech první světové války. 

Bojová cesta 93. pěšího pluku šumperského a 13. ze-

měbraneckého pluku olomouckého“, která doprovází 

výstavu Mohelnicko za Velké války 1914-1918. Před-

náška se uskuteční ve čtvrtek 19. března v 17.30 hodin 

v mohelnickém muzeu. M. Buchtová

Rozloučení se zimou v muzeu a zároveň i s výstavou Za zimních večerů v chalupách 

v neděli 22. března od 14 do 17 hodin. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč.
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V knihovně zazní poezie a hudba

Výtvarná soutěž pro děti 

se zaměřuje na svět s bílou holí

Městská knihovna    

Knihovna v ul. 17. listopadu 6, 
tel. 583 283 138 Knihovna Sever, Temenická 5

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 9 - 12, 13 - 17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 9 - 12, 13 - 17

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba od září

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz

V pátek 20. března budou prostory knihovny v ulici 17. listopadu patřit pořadu z cyklu Poezie 

a hudba nazvanému Vně/Mně. Jeho hosty budou Aleš Kauer a Martin Dobíšek. Začátek je naplá-

nován na 18.30 hodin a vstup přijde na padesát korun.

V době dávné, kdy ještě evropská hudba 

byla v plenkách a „koncertním“ chrámům vé-

vodila monodie, zrodil se Ital Giulio Caccini 

(1550- 1618) a pronesl tuto větu: „Nejhlavnější 

součástí hudby je řeč, pak rytmus a teprve v po-

slední řadě tón, a nikoliv opačně. Bez porozumění 

slovu nelze pohnout citem.“ Na těchto bezmála 

pět set let starých slovech stavíme svůj emočně-

rytmický projekt Iglau Ungenau. 

Formaci bohatou na rytmy a strohou na tóny 

propojuje řeč současných českých básnířek a bás-

níků (Jana Štroblová, Karel Milota, Jiří Staněk, 

Von Roháč, Aleš Kauer). Ale nebrání se ani pro-

pojení rytmu s něčím tak přítomně vzdáleným, 

jako jsou Sergej Jesenin, Paul Verlain, Arthur 

Rimbaud nebo třeba lidová poezie.  -ak, zd-

Výtvarnou soutěž pro děti nazvanou „Světem s bílou holí aneb jak nevidomí poznávají svět“ 

vyhlašují šumperská oblastní pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

a Městská knihovna Šumperk. Přijímány budou obrázky i prostorová díla vytvořené libovolnou 

výtvarnou technikou.

„Hlavním smyslem soutěže a následné výstavy je 

podnítit zájem dětí o život nevidomých a dát prostor 

k výtvarnému vyjádření dětského pohledu na život zra-

kově postižených,“ říká ředitelka šumperské knihovny 

Zdeňka Daňková. Vzápětí dodává, že každý autor 

nebo kolektiv se může zúčastnit pouze s jednou pra-

cí. Soutěží se přitom ve dvou kategoriích - Jednotlivci 

a Kolektivy. Ty jsou pak věkově rozděleny do tří pod-

kategorií - Mateřské školy, děti 6-10 let, děti 11-15 let. 

„Zadní strana obrázku nebo díla musí být opatřena 

štítkem obsahujícím název obrázku, jméno autora, 

jeho rok narození, třída a škola, kterou žák navštěvuje, 
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Soňa Zapletalová láká do knihovny na intuitivní obrazy

Soňa Zapletalová pracuje v současné době jako speciální pedagožka v místním Dětském domově se 

školou na Vyhlídce. V šumperské Městské knihovně v ulici 17. listopadu představí své intuitivní ob-

razy na výstavě nazvané „Řeka proudící pod řekou - svět mezi světy“. Zahájí ji za přítomnosti au-

torky ve čtvrtek 5. března v 17 hodin Miroslav Václavek. Výstava zde bude k vidění do 22. dubna.

Soňa Zapletalová se od dětských let aktivně věnovala 

malbě olejovými barvami na plátno, malbě akrylem, 

kresbě tužkou, úhlem, rudkou a perokresbě. Ráda také 

maluje na textil - převážně na hedvábí. Cizí jí není ani 

práce s hlínou - keramika a nejrůznější kombinované 

techniky. Individuálně studuje arteterapii, psychotera-

pii a automatickou kresbu. 

Slovo autorky k intuitivním a energetickým obrazům 

malovaným olejovými barvami na plátno: Jedná se o vy-

jádření energetických vibrací obrazem malovaným ole-

jovými barvami na plátno. Jednotlivé intuitivní obrazy 

jsou zatím pojmenovány jen orientačně. Názvem totiž 

jen těžko můžeme vystihnout to, co chceme vyjádřit. 

Pro desítky pocitů, dojmů a vjemů máme jediný výraz 

a jak sdělit, který zrovna máme na mysli, v srdci, v duši? 

A jak vlastně zjistit, jestli to ti druzí vnímají stejně? Kaž-

dý obraz působí svojí energií na svého pozorovatele, kdy 

jej každý vnímá jinak, individuálně a jedinečně. Vzniká 

pod mýma rukama jako jedinečný souhrn barev, emo-

cí a energií. V každém obrazu jsou skryty jiné vibrace, 

každý má jiné poselství, každý vás povede do jiného 

světa a každý jinak bude s vámi rezonovat, podle toho, 

jaký má pro vás konkrétně význam, poselství a podle 

toho, co vám zrcadlí. Obraz se vám buď bude líbit nebo 

ne, a nebo vás může přitahovat a oslovovat, i když ne-

budete zrovna vědět proč. Působením času budete už 

jen pronikat víc a víc do jeho hloubky, nacházet v něm 

nové výjevy, čerpat z něj energii a chápat jeho skryté vý-

znamy, které jsou vlastně odrazy skryté ve vás. Je ovšem 

velmi pravděpodobné, že s tím, jak se vyvíjíte vy, bude 

se měnit i váš pohled na jednotlivé obrazy. Přála bych 

si, aby si každý obraz našel toho, koho osloví, protože 

opravdové jen to, co působí... -red, sz-

a kontaktní e- mail,“ zdůrazňuje Daňková a podotýká, 

že zaslané soutěžní práce se nevracejí.

Do soutěže budou zařazeny všechny práce doručené 

do 20. dubna na adresu Městská knihovna Šumperk, 

17. listopadu 630/6, 787 01 Šumperk. Výsledková 

listina bude po ukončení soutěže odeslána všem zú-

častněným školám, vyvěšena na internetové stránce 

www.knihovnaspk.cz a k nahlédnutí v sídle oblastní 

pobočky SONS v ulici 8. května 22. Výtvarné práce 

poté budou od 21. května do 30. června vystaveny 

v prostorách půjčovny pro mládež v ulici 17. listopa-

du. „Vernisáž výstavy a předání cen nejlepším autorům 

proběhne 21. května v rámci Kávového festivalu v pro-

storách knihovny v ulici 17. listopadu 6,“ prozrazuje 

ředitelka knihovny.

Bližší informace lze získat od R. Jandrtové, V. Pro-

kopové a S. Bezděkové (SONS, 8. května 22), 

tel.č. 583 217 105, nebo od K.  Šeligové a J. Soppero-

vé (Městská knihovna Šumperk,17. listopadu 6), tel.č. 

583 214 588. -zk-

Intuitivní obrazy jsou jedinečným souhrnem barev, 

emocí a energií.  Foto: archiv
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Středisko volného času Doris

Pontis Šumperk

Čtvrtek 5. března od 10.30 hodin v „KS“

Posezení k MDŽ

Vystoupení dětí z MŠ Šumperk.  Vstup zdarma

Úterý 10. března od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Pátek 13. března od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 19. března od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 24. března od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

 

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

Mateřské centrum Brouček

Bližší informace na tel.č. 583 211 766.

Každé pondělí od 13 hodin, od 14 hodin a od 15 

hodin v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - mírně po-

kročilí; začátečníci; pokročilí

Každé úterý a každou středu od 8.30 hodin, každý 

čtvrtek od 10 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary

Každé úterý (sudý týden) 9 hodin v „P“

Výtvarná dílna

 

Každé úterý od 9.30 hodin a každý čtvrtek od 11 ho-

din v „P“ Cvičení pro seniory na židlích

Každou středu od 10.30 hodin v „P“

Cvičení pro seniory

Každou středu od 10 hod. a každý čtvrtek od 10.30 

hodin v „P“

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“ 

Rehabilitační cvičení pro seniory

Každý čtvrtek od 14 hodin v „P“

Kroužek ručních prací

Každý pátek od 13 hodin a od 14 hodin v „P“

Konverzace v angličtině - začátečníci; mírně pokročilí

Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 

606 756 770, 583 211 766, jelinkova.dagmar@

pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = 

Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 

Informace o dalších aktivizačních programech získáte 

na www.pontis.cz.

Každé pondělí, každé úterý, každý čtvrtek (vyjma 

1. čtvrtku v měsíci) a každý pátek od 15 do 18 hodin 

v MC na „K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  

 Vstupné 40 Kč

Každou středu od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

Rehabilitační cvičení v těhotenství, cvičení na baló-

nech, umění dýchání při porodu, informace o prů-

běhu hospitalizace, předávání vzájemných zkušeností 

maminek. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 

624, 731 186 053, psencikova@doris.cz, Zdeňka 

Haderková, tel.č. 774 860 162.  Cena lekce 65 Kč



32 Via Lucis

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Setkání s přáteli

ve středu 4. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris 
Host večera - Jindřich Štreit, fotograf

Jindřich Štreit se nejprve zúčastní v 17.15 hodin vernisáže výstavy svých plakátů v Galerii na 

schodech ve Vile Doris v ulici 17. listopadu a poté uvede v 18 hodin výstavu černobílých fotografi í 

Jindřicha Buxbauma v Galerii J. Jílka v Sadech 1. máje.

Jindřich Štreit, fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života. 

Vyrůstal v obci Střítež v okrese Vsetín, kde byl jeho otec učitelem. Když mu bylo deset let, 

přestěhoval se s rodiči do pohraniční obce Těchanov na Bruntálsku. Vystudoval gymnázium 

v Rýmařově a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obory 1.-5. třída a výtvarná 

výchova. V letech 1974-1977 absolvoval Školu výtvarné fotografi e při ústředním výboru 

Svazu českých fotografů v Brně. 

Od roku 1967 realizoval na jedenáct set autorských výstav v řadě zemí Evropy i v zámoří. 

Od roku 1964 se zúčastnil více než tří set výstav na čtyřech kontinentech světa a mnoha 

mezinárodních dílen a sympozií. Od 70. let minulého století se intenzivně věnuje také realizaci výstav 

jiných umělců, po roce 1989 rovněž v mezinárodním měřítku.

Vyhlášenou formou neofi ciální kultury se staly v osmdesátých letech jeho vernisáže českých 

a slovenských umělců na Sovinci, ve kterých se svou ženou Agnes pokračovali až do roku 1997. 

Věhlasné se staly v osmdesátých letech.

V rámci pedagogické činnosti mimo jiné pro studenty pravidelně připravuje s kolegy z Institutu 

tvůrčí fotografi e Filozofi cko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě fotografi cké dílny 

a především dlouhodobé fotografi cké projekty, jež mapují běžný život ve městech i na vesnicích. 

Je autorem 30 publikací, je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách 

a bylo o něm natočeno několik fi lmů.

Hlavním tématem Jindřicha Štreita je vesnice, ale v posledním období se věnoval těžké práci 

v továrnách a mnoha sociálním tématům o drogově závislých, handicapovaných, nevidomých, 

starých lidech, cizincích, kuřácích, lidech bez domova. Hodně se také věnuje sakrálním tématům. 

Od roku 1990 část své práce soustavně věnuje podpoře humanitární a charitativní činnosti. 

Za svoje fotografi e získal řadu domácích i mezinárodních ocenění. V roce 2006 mu bylo uděleno 

ocenění Medaile Za zásluhy I. třídy a v roce 2009 byl prezidentem Václavem Klausem jmenován 

profesorem pro obor volné a užité umění. Loni obdržel na VŠVU v Bratislavě titul doktor honoris 

causa jako jediný fotograf v Česku a na Slovensku.

Pořad sponzorují: Irea s.r.o., Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, 

APATOR Metra s.r.o, Petr Waniek - rozvoz květin, P-LINE František Porteš - fotografi cké práce, 

Agritec Šumperk, Ruční papírna Velké Losiny a.s, město Šumperk, Petr Viktorín - zámečnické 

a svářečské práce Nový Malín, Penzion Leoš Haltmar - Ramzová.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Středa 4. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Via Lucis: Setkání s přáteli

Host večera - Jindřich Štreit, fotograf. Informace 

Petr Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@do-

ris.cz.  Vstupné 50 Kč

Sobota 7. března od 9 do 14 hodin v keramické dílně 

U Radnice ve 2. patře

Keramika pro každého

Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 

Informace Hana Janů, tel.č. 725 003 982, janu@

doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Pátek 13. března od 15 do 19 hodin v keramické díl-

ně U Radnice ve 2. patře

Jarní výtvarná dílna pro děti i rodiče

Jarní výtvarné tvoření pro děti i rodiče. Informace 

Romana Večeřová, tel.č. 725 486 227, vecerova@

doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Středa 18. března od 9 hodin v klášterním kostele

Koncert v klášterním kostele v Šumperku pro 

MŠ a ZŠ

Růžové děti a Motýli zpívají dětem mateřských 

a základních škol. Veřejnost vítána. Informace Iva-

na Žůrková, tel.č. 725 012 639, zurkova@doris.cz.

Středa 18. března od 17 do 18.30 hodin v AT na „K“

Sedánky pro mamky

Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 

Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 

psencikova@doris.cz.  Cena 70 Kč

Pátek 20. března od 18 hodin v klášterním kostele

Jarní koncert

Zpívají Plameňáci a Motýli. Informace Ivana Žůr-

ková, tel.č. 725 012 639, zurkova@doris.cz.

Úterý 24. března od 17 do 20.30 hodin v „SEV“ 

Švagrov

Filmový večer

Promítání fi lmů zaměřených na globální problé-

my planety. Informace Mirko Kantorek, tel.č. 

725 082 503, kantorek@doris.cz, www.svagrov.cz.

Pátek 27. - sobota 28. března v domě U Radnice

Noc s Andersenem

Nocování v ateliéru. Akce knihoven na podporu 

dětského čtenářství, k nimž se v průběhu patnácti 

let konání přidávají školy, školky, dětské domovy, 

družiny, domy dětí, zoologické zahrady... po celé 

České republice, i ze zahraničí. Naše noc to bude 

letos desátá. Informace Romana Večeřová, tel.č. 

725 486 227, vecerova@doris.cz.

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, Šumperk: 

tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, 

Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 

943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 

624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komín-

kov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 

583 283 481, U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, 

tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, 

tel.č. 606 758 410, http://www.doris.cz.

PADDINGTON  Hrajeme pro děti

Velká Británie, Francie, Kanada, 2014, rodinný, komedie, 98 minut, mládeži přístupný, české znění

Neděle 1. března v 15.30 hodin

Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci. Od producenta Harry Pottera! 

 Vstupné 90 Kč, rodiče s dětmi 70 Kč 

Za fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

GHOUL 3D  3D

ČR, 2015, thriller, horor, 86 minut, přístupný od 15 let, titulky
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Neděle 1. března v 19.45 hodin, středa 4. března v 18.00 hodin

Od režiséra fi lmu Kájínek Petra Jákla. Trojici fi lmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní 

dokument o místě, kde došlo za velmi podivných okolností ke kanibalismu. Nečekaně se jejich pátrání 

začíná propojovat s příběhem kanibala Andreje Čikatila a odhalují se zneklidňující skutečnosti. Společ-

ně s místní tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se snaží odhalit tajemství domu, kde se vše odehrálo. 

V opuštěném stavení uprostřed ukrajinských lesů se ale z fi lmařů a jejich doprovodu brzy stanou vězni. Ze 

záměru natočit dokument se stane děsivý boj o život.  Vstupné 130 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 

USA, 2015, drama, erotický, romantický, 124 minuty, přístupný od 15 let, titulky

Pondělí 2. března v 17.30 hodin

Autorka románu E.L. Jamesová si nad natáčením udržovala umělecký dohled, a diváci se tak prý nemusejí 

bát, že by ve fi lmové verzi přišli o některé „výživné“ pasáže z románu.  Vstupné 130 Kč

BIG EYES 

USA, 2014, drama, životopisný, 1x Zlatý glóbus, 106 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pondělí 2. března ve 20.00 hodin, úterý 3. března v 17.30 hodin

Příběh Margaret Keane (Amy Adamsová), v níž se prostřednictvím jejích maleb dětí s velkýma očima 

projevil skutečný umělecký génius. V 50. letech minulého století slavila za tato díla fenomenální úspěch. 

V následujícím desetiletí se však dostala do právních tahanic se svým manželem Walterem (Christoph 

Waltz), který tvrdil, že ocenění za její práce patří ve skutečnosti jemu. Režie Tim Burton.  Vstupné 110 Kč

KOBRY A UŽOVKY 

ČR, 2015, drama, 111 minut, přístupný od 15 let

Úterý 3. března v 19.45 hodin

Film Jana Prušinovského (Okresní přebor) podle scénáře Jaroslava Žváčka.  Vstupné 140 Kč

BABOVŘESKY 3 

ČR, 2015, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný

Středa 4. března v 15.45 hodin

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která přijela do 

Babovřesek. Místní drbny v ní poznaly sestru Glorii. Ta se rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřes-

kách. Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků.  Vstupné 120 Kč 

HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER  Artvečer - FK

USA, 2013, dokumentární, 83 minuty, mládeži přístupný, titulky

Středa 4. března ve 20.00 hodin

Příběh záhadné ženy nás zavádí do ulic New Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier od roku 1950 až do své 

smrti v roce 2009 nafotila více než 100 000 dech beroucích fotografi í. Žádnou z nich ale nikomu neukázala. 

 Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

FÉNIX  Artvečer - FK 

Německo, 2014, drama, thriller, 98 minut, mládeži přístupný, titulky

Čtvrtek 5. března v 15.30 hodin, středa 11. března ve 20.00 hodin

Vizuálně podmanivý thriller z poválečného Berlína. Bývalá úspěšná zpěvačka Nelly se vrací z koncent-
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račního tábora se znetvořeným obličejem a po plastické operaci se tato femme fatale postupně stává svojí 

vlastní dvojnicí...  Vstupné 90 Kč, členové FK, studenti a senioři 70 Kč

AMERICKÝ SNIPER 

USA, 2014, životopisný, akční, drama, válečný, 6 nominací na Oscara, 133 minuty, nevhodný mládeži 

do 12 let, titulky

Čtvrtek 5. března v 17.30 hodin, pátek 6. a neděle 8. března ve 20.00 hodin

Navzdory nebezpečí i obětem ze strany jeho rodiny se Chris zúčastní čtyř hrůzných misí v Iráku a stává se 

symbolem kréda jednotek SEAL „neopustit ani jednoho muže“. Ale po návratu domů Chris zjišťuje, že na 

válku nedokáže zapomenout.  Vstupné 100 Kč

HACKER 

USA, 2015, akční, krimi, drama, mysteriózní, thriller, 105 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Čtvrtek 5. března ve 20.00 hodin

Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má tentokrát na svědomí neznámý hacker, který vyhrožuje 

a následně prakticky ukazuje, že prostřednictvím myši a klávesnice zvládne cokoliv. Jediný, kdo mu může 

konkurovat, je chlap, který si za podobné delikty právě kroutí patnáct let v base.  Vstupné 110 Kč

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 3D  Hrajeme pro děti, 3D

Francie, 2014, animovaný, rodinný, 85 minut, mládeži přístupný, české znění

Pátek 6., sobota 7. a neděle 8. března v 15.30 hodin

Nyní má Caesar geniálně lstivý plán, jak se drzých Galů zbavit jednou provždy: svést prostoduché vesni-

čany kouzlem civilizace v podobě monumentálních římských staveb. Tedy, vlastně se jedná o kompletní 

vykácení lesů a výstavbu mramoráků... Ale rozhodně s honosným názvem - Sídliště Bohů. 

 Vstupné 130 Kč, 110 Kč pro rodiče s dětmi

Za fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

V březnu se především malí diváci mohou těšit na animovaný snímek Asterix: Sídliště bohů.  Foto: archiv
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DIVOČINA 

USA, 2014, životopisný, drama, 2 nominace na Oscara, 115 minut, titulky

Pátek 6. března v 17.30 hodin, sobota 7. března ve 20.00 hodin

Jednoho dne, po letech bezohledného chování, závislosti na heroinu a zničeném manželství, učiní Cheryl 

Strayed (Reese Witherspoonová) zásadní rozhodnutí. Přestože je pronásledována vzpomínkami na svou 

matku Bobbi (Laura Dernová) a chybí jí jakékoliv zkušenosti, na vlastní pěst se vydává na více než tisíc 

kilometrů dlouhý výlet na Pacifi c Crest Trail, pacifi ckou hřebenovku, chodník táhnoucí se po hřebenech 

pohoří na západním pobřeží Spojených států.  Vstupné 110 Kč

JUPITER VYCHÁZÍ 

USA, 2015, sci-fi , akční, dobrodružný, 125 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Sobota 7. března v 17.30 hodin

Od tvůrců trilogie Matrix.  Vstupné 100 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 

USA, 2015, drama, erotický, romantický, 124 minuty, přístupný od 15 let, titulky

Neděle 8. a pondělí 9. března v 17.30 hodin, úterý 10. března v 19.45 hodin, středa 11. března v 17.30 ho-

din, čtvrtek 19. března ve 20.00 hodin

Filmové zpracování knižního bestselleru.  Vstupné 120 Kč

E.A. POE: PODIVNÝ EXPERIMENT 

USA, 2014, thriller, 112 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání spokojenosti.  Foto: archiv
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Pondělí 9. března v 19.45 hodin, úterý 10. března v 17.30 hodin

Mladý, čerstvě vystudovaný lékař Edward, který na konci 19. století přichází na praxi do ústavu pro cho-

romyslné ležícího v mlze v odlehlém koutě hor. Zde ho přivítá šéf lékařského týmu, jeho asistent i záhadná 

kráska Eliza, trpící panickou hrůzou z jakéhokoliv tělesného dotyku. Edward je zasvěcován do zdejších 

léčebných metod a je v šoku.  Vstupné 110 Kč

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ  Hrajeme pro děti

Francie, 2014, animovaný, rodinný, 85 minut, mládeži přístupný, české znění

Pátek 13., sobota 14. a neděle 15. března, pátek 20. března v 15.30 hodin, pondělí 23. března v 16.30 hodin

 Vstupné 110 Kč, 90 Kč pro rodiče s dětmi

Za fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

VYBÍJENÁ 

ČR, 2015, komedie, 90 minut, nevhodný mládeži do 12 let

Čtvrtek 12. března v 17.30 hodin, pátek 13., sobota 14., neděle 15. a pondělí 16. března ve 20.00, úterý 

17. a středa 18. března v 17.30 hodin, pátek 20. března ve 20.00, středa 25. a čtvrtek 26. března, úte-

rý 31. března v 17.30 hodin 

Komedie Petra Nikolaeva (Příběh kmotra, Báječná léta pod psa) podle bestselleru Michala Viewegha. 

Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidské spoko-

jenosti. V několika časových rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. 

Hrají Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Simona Babčáková, Simona Krainová, Linda 

Bartošová, Bohdana Pavlíková.  Vstupné 140 Kč 

RICHARD STRAUSS - ARABELLA  Salzburský festival

Rakousko, 2014, záznam, 184 minuty, mládeži přístupný, titulky

Čtvrtek 12. března v 19.30 hodin

Nové zpracování Arabelly, které vůbec poprvé svedlo na jedno jeviště Renée Flemingovou a Th omase 

Hampsona, se stalo hlavní událostí Salzburského festivalu 2015. Za svůj úžasný výkon v hlavní roli 

sklidila Renée Flemingová bezpočet pozitivních ohlasů. Osoby a obsazení: Renée Flemingová, Th omas 

Hampson, Hanna-Elisabeth Müllerová, Daniel Behle, Albert Dohmen, Gabriela Beňačková.  

 Vstupné 300 Kč

CHAPPIE 

USA, 2015, akční, thriller, sci-fi , 114 minut, titulky

Pátek 13., sobota 14., neděle 15. a pondělí 16. března, středa 1. dubna v 17.30 hodin

Dvojice trhlých gangsterů ze slumu unese policejního robota, aby jej využila pro svůj nekalý plán. Hrají 

Sharlto Copley, Dev Patel, Ninja a Yo-Landi Visser, Jose Pablo Cantillo, Sigourney Weaverová, Hugh 

Jackman.  Vstupné 140 Kč

PADDINGTON  Hrajeme pro děti

Velká Británie, Francie, Kanada, 2014, rodinný, komedie, 98 minut, mládeži přístupný, české znění

Neděle 15. a neděle 22. března v 13.30 hodin

Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci. Od producenta Harry Pottera! 

 Vstupné 80 Kč, rodiče s dětmi 60 Kč 

Za fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.
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LABUTÍ JEZERO  Živě z Královského baletu Londýn

Velká Británie, 2015, balet, 180 minut, původní znění

Úterý 17. března ve 20.15 hodin

Nejslavnější z romantických baletů je podmanivý příběh o krasavici proměněné v labuť, dojemný hold 

moci lásky.  Vstupné 250 Kč 

ODBORNÝ DOHLED NAD VÝCHODEM SLUNCE  Artvečer - FK

ČR, 2014, drama, 70 minut, mládeži přístupný

Středa 18. března v 19.30 hodin

Nepotrestané bezpráví přivádí do města na severu tři bývalé vězně. Kdysi je trápil stejný příslušník státní bez-

pečnosti. Teď tady má hospodu. Pánové se rozhodnou vzít zákon do vlastních rukou, aby zjistili, že pro pomstu 

nemají vlohy... Hrají Jiří Lábus, Vratislav Brabenec, Jiří Vymětal a další.  Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč

REZISTENCE 

USA, 2015, akční, romantický, sci-fi , 120 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky 

Čtvrtek 19. a pátek 20. března v 17.30 hodin, sobota 21. a neděle 22. března ve 20.00 hodin, úterý 24. břez-

na v 17.30 hodin, čtvrtek 26. března v 19.30 hodin

Druhý díl knižní a fi lmové série Divergence. Rezistence je po úspěchu prvního dílu o poznání velkolepější 

a výpravnější, nepostrádá velkou dávku akce a triků. Hrají Shailene Woodleyová, Th eo James, Miles Teller, 

Kate Winsletová a další.  Vstupné 110 Kč

POPELKA  Hrajeme pro děti

USA, 2015, dobrodružný, drama, rodinný, 105 minut, mládeži přístupný, české znění

Sobota 21. a neděle 22. března v 15.30 hodin

Pohádka o malé Elce, jejíž otec, kupec, se po smrti její matky znovu ožení. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, 

Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny.  Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč 

GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL 

USA, Francie, Španělsko, 2015, akční, krimi, drama, 105 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Sobota 21. a neděle 22. března v 17.45 hodin

Oscarový Sean Penn se v roli vyčerpaného bývalého žoldáka a zabijáka dostane do nečekané šlamastyky. 

Místo idylického života s dávnou láskou musí očistit své jméno a postavit se organizaci, pro kterou původ-

ně pracoval.  Vstupné 110 Kč

MOTANI: KEŇA A GORILY 

Keňa, ČR, 2014, cestopisná přednáška, diashow, 110 minut

Pondělí 23. března v 19.30 hodin

Jaká je skutečná Keňa? Je ještě stále tak úchvatná a divoká? Tušení nás opravdu nezklame - na své cestě 

budeme každou chvíli zažívat veselé, ale i velmi, velmi napjaté chvíle!  Vstupné 100 Kč

BIRDMAN 

USA, Francie, 2014, komedie, drama, 9 nominací na Oscara, 119 minut, nevhodný mládeži do 12 let, 

titulky

Čtvrtek 24. března ve 20.00 hodin

Černá komedie o herci (Michael Keaton), který se stal slavný především tím, že ztvárnil oblíbeného su-
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perhrdinu Birdmana. Jeho příběh sledujeme od chvíle, kdy se snaží prosadit v jedné z her na Broadwayi, 

ve dnech, které předcházejí premiéře a kdy bojuje se svým egem, aby vzkřísil svoje rodinné vztahy, kariéru 

i sám sebe. Režie: Alejandro González Iñárritu.  Vstupné 100 Kč 

VYŠŠÍ MOC  Artvečer - FK

Švédsko, Francie, Norsko, 2014, drama, 118 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Středa 25. března v 19.30 hodin

Čtyřčlenná švédská rodina cestuje do francouzských Alp, aby si vedle lyžování odpočinula a nerušeně spo-

lu strávila pár vzácných volných dní. Dovolenkovou idylu s hřejícím sluncem a zasněženými velkolepými 

horami však naruší mohutná lavina, řítící se během oběda na otevřenou restauraci na terase. 

 Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč

KONEČNĚ DOMA 3D  Hrajeme pro děti, 3D

USA, 2015, rodinný, animovaný, dobrodružný, fantasy, sci-fi , 90 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. a neděle 29. března v 15.30 hodin

Naši planetu navštíví přátelští mimozemšťané, kteří prchají vesmírem před svými protivníky. Jednomu 

mimozemšťanovi se nechtěně podaří vyzradit místo úkrytu. V doprovodu lidské dívky je pak nucen prchat 

napříč zdevastovanou Amerikou, aby odčinil, co provedl.  Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč

EXPEDIČNÍ KAMERA

ČR, Španělsko, Velká Británie, USA, Německo, 220 minut, mládeži přístupný, titulky 

Pátek 27. března v 18.00 hodin 

6. ročník naší největší outdoorové a cestovatelské akce. A Fine Line - ultrarunning přes vrcholky hor, Alegria 

Město 44 vypráví příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy, jako by každý den měl být jejich posledním.  Foto: archiv



40 Kino Oko

- 3200 km na kole přes Himaláj, And Th enWe Swam - přes Indický oceán ve veslici, Fyrst - první highline 

expedice na Islandu, 500 Miles to Nowhere - 800 km dlouhé dobrodružství na paraglidu, Horace - co nás 

pořád žene k zanechávání všeho?, Into the Light - lezení v obří ománské jeskyni, Th e Nobody’s River - 4 ženy 

při splavu 5000 km dlouhé řeky Amur.  Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den konání akce 120 Kč

MĚSTO 44 

Polsko, 2014, drama, válečný, 130 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky

Sobota 28., neděle 29. a pondělí 30. března v 17.30 hodin

Město 44 vypráví příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy, jako by každý den měl být jejich posledním. Není 

to díky jejich statečnosti nebo lehkovážnosti - tento postoj je přirozený s ohledem na skutečnost, které čelí. 

Píše se totiž rok 1944 a jejich příběhy se odehrávají v Němci okupované Varšavě.  Vstupné 110 Kč

LOVCI A OBĚTI 

ČR, 2015, akční, drama, 104 minuty,  nevhodné mládeži do 12 let

Sobota 28. a neděle 29. března ve 20.00 hodin

Tenhle fi lm vám změní pohled na život. Jste připraveni vidět svět takový, jaký je? Film zachycuje životní 

příběhy a problémy dnešních mladých lidí. Na jedné straně lásku k muzice a problémy s hledáním životní 

lásky, na druhé straně tvrdou realitu života současné společnosti. Hrají: Martin Kraus, Tomáš Hanák, 

Martin Písařík, Karel Heřmánek ml., Karel Heřmánek st., Marek Vašut, Jaromír Nosek, Zdeněk Pod-

hůrský, Dana Morávková, Veronika Freimanová, Nikol Kouklová, Eva Marešová, Zdeněk Mahdal, EKi 

a další.  Vstupné 120 Kč

GHOUL  

ČR, 2015, thriller, horor jen pro silné nátury, 86 minut, přístupný od 15 let, titulky

Pondělí 30. března ve 20.00 hodin a úterý 31. března v 19.30 hodin

Pravdivý příběh o kanibalismu od režiséra fi lmu Kájínek Petra Jákla.  Vstupné 110 Kč

SILS MARIA  Artvečer - FK

Francie, Švýcarsko, Německo, 2014, drama, 123 minuty, přístupný od 15 let, titulky

Středa 1. dubna ve 20.00 hodin

Okouzlující a stále atraktivní čtyřicátnice Maria Enders je na vrcholu své herecké kariéry, kterou před dvace-

ti lety odstartovala ztvárněním provokativní a nezapomenutelné postavy Sigrid v oceňované lesbické drama-

tu. Právě přijala nabídku zahrát si v současném remaku tohoto slavného fi lmu, avšak tentokrát se má zhostit 

úlohy starší Heleny, kterou Sigrid svede a dožene až k sebevraždě.  Vstupné 100 Kč členové FK 90 Kč 

Připravujeme: Ovečka Shaun, Čarovný les, Sedmero krkavců, Avengers: Age of Ultron, Giuseppe Verdi: 

Síla osudu

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pozor: program kina, on-line prodej a rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách 

kina www.kinosumperk.cz. Předprodej vstupenek: po-pá od 14.00 hodin, so a ne hodinu před začátkem 

prvního představení. Bližší inf. na telefonu 583 212 000. Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVA: České fi lmové plakáty 2014

Výstava trvá do 31. března.






