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Před 405 lety
Počátkem roku 1604 vyvrcholily dlouhodobé spory mezi protestantskou většinou a katolickou 

menšinou, která neměla  zastoupení v šumperské městské radě. Protože na Moravě v té době získala 
dočasnou převahu katolická strana, moravský místodržící dal evangelické radní uvěznit a do čela 

města dosadil loajální měšťany (nejen katolíky) a purkmistrem se stal odchovanec olomouckých jezuitů 
Friedrich Hauck. Za pár měsíců se vše vrátilo do starých kolejí a Hauck musel z města uprchnout.

Před 395 lety
20. února 1614 byl v Jihlavě zatčen a uvězněn Friedrich Hauck, kterého Šumperští chtěli soudit za to, že 

škodil městu a údajně se dopustil i vraždy. Na přímý zásah císaře Matyáše byl  propuštěn.

Před 345 lety
12. února 1664 se poprvé v obnoveném klášterním kostele Zvěstování Panny Marie konala 

bohoslužba. Klenbu lodi zdobily malby ze života Panny Marie, které však byly při požáru kostela 
v roce 1669 zničeny.

Před 120 lety
4. února 1889 byla otevřena zemská donucovací pracovna (tzv. robotárna).

Před 85 lety
8. února 1924 rada města pojmenovala ulici v nově vznikající české lokalitě města za nádražím

 „Smetanastrasse“, Smetanova ulice (dnes Štechova). 

Před 80 lety
Z 10. na 11. února 1929 panovaly v celé republice a také v Šumperku mimořádně silné mrazy, které 

zničily mimo jiné spoustu stromů. Ve městě teplota klesla na -34°C, ale protože je známo, že v dalších 
částech republiky poklesly teploty až pod -40°C, lze předpokládat, že i na jiných místech Šumperka 
byla situace obdobná. Tradičně nejchladněji je u Bratrušovského potoka v prostoru ulic Šumavské 

a Zemědělské, lokalitu u Vrchlického ulice nazývali v minulosti obyvatelé města „Rusko“ nebo „Sibiř“.
 

Před 45 lety
25. února 1964 se v dnešní vile Doris konalo první představení souboru středoškolských studentů 

„Divadélko 99“. Název vznikl podle počtu židlí v sálku.

Před 40 lety
3. února 1969 byla otevřena nová budova V. základní školy ve Vrchlického ulici.

25. února 1969 se na protest proti nástupu normalizace upálil v Praze student šumperské průmyslovky 
Jan Zajíc.

Před 15 lety
12. února 1994 byly na 3. plese sponzorů předávány poprvé ceny Šumperských Oskarů za rok 1993. 

Osobností roku se stal prof. MUDr. Viktor Dostal a událostí roku otevření krytého bazénu Na 
Benátkách, na druhém místě skončila návštěva prezidenta Václava Havla v Šumperku.  

18. února 1994 skončilo vysílání Šumperského okénka (rozhlas po drátě), které zahájilo své vysílání 
29. října 1956.

-ách-
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OD TRAGICKÉ SMRTI JANA ZAJÍCE

25. února uplyne čtyřicet let od tragické smrti studenta šumperské „průmyslovky“ Jana 
Zajíce (3.7. 1950 – 25.2. 1969). Jeho smrt, která následovala po protestu Jana Pala-

cha, měla vyburcovat veřejnost z deziluze a lhostejnosti, jež postupně zachvacovaly českou 
společnost po 21. srpnu 1968. Na Jana Zajíce silně zapůsobil pohřeb Jana Palacha, a tehdy se 
rozhodl jeho činu následovat. Krátce před svou smrtí napsal:

Pochodeň vzplála uprostřed náměstí
Pochodeň strachu a lidského neštěstí
Pochodeň zoufalství
Pochodeň vzdoru
Pochodeň protestu
Němého bolu
Pochodeň zármutku z toho co se stalo
Zjizvené muzeum z ran když zaplakalo
Pochodeň vyznání plamenného kréda
Lidé buďte lidmi!
Jinak se žít nedá!

Václav Cikryt v práci o Janu Zajícovi výstižně 
napsal: „Jan Palach a po něm i Jan Zajíc se pokusi-
li probudit národ z letargie demonstrací sebezni-
čení, svou absolutní obětí. Za pravdu a svobodu 
obětovali život a jen taková hodnota, jako je prav-
da a svoboda, snad ospravedlňuje absolutní oběť 
lidí, kteří jsou schopni ji přinést, 
p r o t o ž e stojí o několik 

stupňů výš 
než ostat-
ní svými 
mravní-
mi zása-

dami. Byla 
to jistě oběť 
nenásledo-

váníhodná, 
ale celým náro-

dem spontánně 
přijatá jako nej-

vyšší projev lás-
ky k vlas-

ti.“

V úterý 25. února 1969 odjel Jan Zajíc se 
svým přítelem Janem Nyklem do Prahy. Ka-
marádova snaha odvrátit ho od jeho záměru 
byla marná. Poté co si koupil všechny potřeb-
né věci k sebeupálení, rozloučil se s přítelem. 
Místem jeho smrti se stal průjezd budovy        
č. 39 na Václavském náměstí. Rozhlas a tele-
vize, opět ovládané cenzurou, přinesly první 
stručné zprávy o této události až ve večerních 
hodinách. V dubnu 1969 ovládlo politiku stá-
tu normalizační vedení v čele s Gustavem Hu-
sákem.

Studenti šumperské „průmyslovky“ uspo-
řádali po Janově činu tryznu ve Vlastivědném 
ústavu v Šumperku, poté přímo v prostorách 
školy. Pohřeb se konal 2. března ve Vítkově, od-
kud Jan Zajíc pocházel. Zde na základní škole 
drželi jeho spolužáci čestnou stráž u Janovy 
rakve pokryté státní vlajkou. Na deset tisíc lidí 
se přišlo rozloučit se statečným studentem. Po-
hřeb proběhl důstojně bez rušivých momentů, 
ačkoliv v noci před ním došlo při přesunu so-
větské jednotky Vítkovem k těžkému poranění 

Čestná stráž Janových spolužáků u rakve na Zá-
kladní škole ve Vítkově.  Foto: archiv VM Šumperk

Portrét Jana Zajíce.  Foto: archiv VM Šumperk
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mladé řidičky auta sovětským regulovčikem, 
což pobouřilo veřejnost ve městě.

Akademický sochař Olbram Zoubek zho-
tovil Janu Zajícovi nad jeho hrobem pomník 
a pamětní desku pro Střední průmyslovou 
školu v Šumperku.

Je problematické a diskutabilní vztahovat smrt 
Jana Zajíce do souvislostí se současným stavem 
společnosti. Její odkaz lze hodnotit v dobových 
souvislostech jako každý jiný čin historického 
dosahu. Václav Cikryt se o hrdinských činech 
Jana Palacha a Jana Zajíce výstižně vyjádřil ve své 
již vzpomínané práci takto: „Idealisticky mezní 
individuální čin obou citlivých a čistých chlapců, 
kteří se nedokázali přenést přes potupu kapitula-
ce a rezignace, se skutečně trvale zaryl do vědomí 
a svědomí široké veřejnosti, ale zachránit hodno-
ty, o které šlo, změnit běh dějin a odčinit národní 
tragédii - to ovšem dokázat nemohl.“ 
 Zdeněk Doubravský

Olbram Zoubek - náhrobní kámen na hrobě Jana 
Zajíce ve Vítkově.  Foto: archiv VM Šumperk

Hrob Jana Zajíce po pohřebních obřadech.  Foto: archiv VM Šumperk
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M Jan Zajíc - Janu Palachovi

Rozmarné odpoledne.
Kolem vezou víc než Promethea.
Oči jsou prolomená hráz.
Pláču – v dešti – na chodníku.
Pro všechno.
Pro těch jednadvacet let, 
pro Člověka, co odmítl jít zpět,
pro srdce, do kterého by se vešel svět,
pro několik nevykřičených vět.
pro cizími vojáky sražený jarní květ,
Chce se mi zařvat – teď , hned:
„Pryč s nimi! Ať žije nový svět!!!“
To ticho řve za mne.
Praha teď skutečně dotýká se hvězd.
Svou bolestí, co zatíná ruku v pěst.
Ticho rve uši.
Všichni to vědí a mlčí.
Ústa jim zacpal strach ze života i smrti.
Je leden roku 69,
I láska bolí – 
proto pláču.

Janův čin si každoročně připomínají u pamětní desky 
Olbrama Zoubka studenti šumperské „průmyslovky“, 
na níž tento rodák z Vítkova studoval.  Foto: -zk-

Festival mladých umělců Šumperské Preludium, který v roce 1974 založil Alois Motýl, oslaví 
v letošním roce své 36. narozeniny. Preludium, které má v šumperském kulturním životě své 

neotřesitelné místo, již několik let hledá svou pravou tvář. V roce 2009 tak přichází určitá organi-
zační změna, jež by měla vnést do dramaturgie festivalu nové elementy a myšlenky. Stále platí, že je 
festivalem mladých umělců, ale toto motto budou pořadatelé více rozšiřovat tak, aby byla drama-
turgická linka zajímavá pro stále větší okruh posluchačů. 

BŘEZNOVÉ ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM MĚNÍ SVOU TVÁŘ

Uměleckou záštitu nad Šumperským Preludi-
em převzal ředitel Moravské fi lharmonie Olomouc 
Vladislav Kvapil. Jeho šestatřicátý ročník proběhne 
od  4. do 25. března 2009. Zahájí i ukončí jej v rám-
ci cyklu Klasika Viva Moravská fi lharmonie Olo-
mouc, jež si na první z koncertů pozve romskou 
kapelu Cigánski diabli. Na druhém festivalovém 
koncertě se pak představí laureátka Mezinárodní 
smetanovské klavírní soutěže 2008 v Plzni, mladá 
polská klavíristka Joanna Kacperek a třetí koncert 
bude patřit laureátce Mezinárodní pěvecké soutěže 
Antonína Dvořáka v Karlových Varech 2008 v kate-
gorii Junior, sopranistce Lucii Silkenové. Ta vystoupí 
se svým hostem, tenoristou Petrem Svobodou, a za 
klavírní spolupráce Jana Marcoula. Věříme, že si le-

tošní ročník Šumperského Preludia najde své příz-
nivce a stane se pevným kamenem barevné mozaiky 
šumperského kulturního života právě svou novou 
tváří. R. Janků
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AKLASIKA VIVA CHYSTÁ HNED NĚKOLIK NOVINEK

Špičkové mladé umělce, zajímavé a netradiční soubory představuje v Šumperku již devátým ro-
kem Agentura J+D rapotínského rodáka Romana Janků. Projekt nazvaný Klasika Viva v uply-

nulých letech neustrnul, ale stále se vyvíjí. Loni rozšířil svou působnost do Jeseníku a také letos 
nabídne hned několik novinek. Kromě spolupráce se Šumperským Preludiem se bude v rámci cyklu 
koncertovat také v nedalekém Zábřehu. V této souvislosti požádala redakce KŽŠ Romana Janků 
o bližší informace.

► Klasika Viva 2008-2009 uplynula. Jak ji hodnotí-
te? Splnila Vaše očekávání? 

Tato Klasika Viva byla velmi úspěšná. Zájem 
byl více než nadprůměrný. Několik koncertů jsme 
měli naprosto vyprodaných, což považuji v klasic-
ké hudbě za mimořádné. Daří se nám držet maxi-
málně zajímavou dramaturgickou linku koncertů 
i tím, že na ně zveme zahraniční umělce. Mohu 
tedy směle prohlásit, že se tento cyklus řadí mezi 
nejvýznamnější v republice. V daleko významněj-
ších kulturních centrech se nemohou pochlubit 
takovou koncertní sezonou.

 
► Prozradíte, na koho se mohou šumperští milov-
níci klasické hudby těšit v následujícím ročníku?

Ten bude pro milovníky klasické vážné hudby 
nepochybně zajímavý. V letošním roce chystáme 
několik novinek. Tou první je březnová spolupráce 
Klasiky Viva s festivalem Šumperské Preludium. 
Nabídneme dva společné koncerty, čímž máme je-

dinečnou možnost rozšířit škálu zajímavých kon-
certů v Šumperku. Zahajovací koncert sezony bude 
současně zahajovacím koncertem Šumperského 
Preludia a Moravská fi lharmonie Olomouc přiveze 
slovenskou romskou kapelu Cigánski diabli.

Na dalších koncertech Klasiky Viva pak vy-
stoupí například vynikající česká cembalistka 
Edita Keglerová, německo-japonské klavírní duo 
Sischka-Takezawa, Stamicovo kvarteto se španěl-
ským hobojistou Ramonem Ortega Querem nebo 
violoncellové duo Dominika Hošková a Jiří Hošek. 
Podzimní část nabídne také několik zajímavých 
hostů, opět uvítáme i umělce zahraniční.    

 
► Jedním z cílů, který jste si před léty vytknul, bylo 
přitáhnout do koncertních sálů mladé publikum. 
Daří se Vám tuto představu naplňovat?

Přiznám se, že po zkušenostech s koncertní pro-
dukcí jsem svůj cíl trochu poopravil. Budu rád, po-

Francouzský kytarista, malíř a spisovatel Pier-
re Laniau okouzlil šumperskou veřejnost během 
květnového koncertu.  Foto: archiv rj

Houslistka Monika Vrabcová vystoupila loni v říj-
nu v klášterním kostele spolu s klavíristou Danie-
lem Wiesnerem.  Foto: archiv rj
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kud mladí na koncerty přijdou, ale neočekávám, že 
jich budou zástupy. K této hudbě musí člověk do-
spět nebo být v hudbě vzdělán, a to lze od mladých 
lidí dnes očekávat jen velice těžko. V současnosti 
je tak cílem mé práce v cyklu Klasika Viva oslovit 
střední generaci tak, aby se stala pravidelnými ná-
vštěvníky koncertů. A to se nám, myslím, docela 
daří.

► Pustit se do projektu tohoto charakteru zna-
mená počítat s celou řadou překážek. Co pro Vás 
bylo v uplynulých letech nejtěžší a naopak, co Vás 
nejvíc potěšilo?

Já jsem několikrát zmiňoval, že nejtěžší ze 
všeho bylo najít ty správné zpravodajské kanály, 
kterým se mají informace o koncertech dostat 
k budoucím posluchačům. To trvalo minimálně 
první dva roky.

Bylo také nutné přesvědčit o kvalitě projektu, 
a to nejenom posluchače, ale i jeho podporova-
tele. Kupodivu právě v rovině podporovatelů, 
fi nančních a reklamních partnerů, byla práce 

mnohem méně náročná, než jsem předpokládal. 
Naši partneři si hned od počátku plně uvědo-
mili, že společenská potřeba projektu koncertů 
klasické vážné hudby je naprosto nutná a dobrá. 
A tyto investice se vrátí. Tato zkušenost je tedy 
pro mě milým potěšením. 

► V Šumperku nepořádáte pouze Klasiku Viva, 
ale jméno Vaší agentury je spojeno také s Kláš-
terními hudebními slavnostmi, nově s festivalem 
Šumperské Preludium a konečně také se sborem 
Motýli ŠDS. Jaké máte v tomto směru plány?

Všechny tyto aktivity přišly postupně a logic-
ky na sebe navazují. Klasika Viva se osvědčila 
jako projekt, pořádám jej nejen v Šumperku, ale 
také v Jeseníku a nově připravujeme koncerty 
pod tímto názvem také v Zábřehu. 

Klášterní hudební slavnosti považuji za malý 
letní hudební bonus, protože něco takového 
v Šumperku chybí. Festival chce rozeznít přede-
vším prostory bývalého klášterního kostela, ale 
v budoucnu plánuji i rozšíření do jiných lokalit.
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Klasika Viva se těší čím dál většímu zájmu Šumperanů. Pořadatelé se tak mohou pochlubit hned několika 
naprosto vyprodanými koncerty.  Foto: archiv rj
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Úterý 27. ledna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 

Čtvrtek 5. února od 14 hodin      
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje  Tři „K“.  Vstupné 40 Kč

Úterý 10. února od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 

Čtvrtek 19. února od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 40 Kč

Úterý 24. února od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 

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

Každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od naro-
zení do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Práce pro Preludium je letos čerstvá. Před 
několika měsíci jsem dostal nabídku vložit se 
aktivně do pořádání tohoto festivalu s krásnou 
historií a přijal jsem s radostí. Taková nabídka 
se neodmítá.

Spolupráce s Motýly ŠDS je trochu odliš-
ná než pořadatelská činnost. Moje agentura 
primárně vznikala jako produkční. Zastupu-
jeme několik zajímavých českých sólistů a ko-
morních souborů pro republiku i zahraničí. 
S několika z nich spolupracujeme exkluzivně. 
Motýli jsou jedním z těchto souborů. Úrovně 
sboru si velice považuji a práce pro sbor je 
velmi lákavá. Je sice velice náročná a výsled-
ky se dostavují pomalu a opatrně, ale několika 
jsme již společně dosáhli. Osobně mám vel-
kou radost z vystoupení Motýlů na Pražském 
jaru 2008. Plánů je sice mnoho, ale důležitá je 
dennodenní systematická práce. Intenzivně se 

pracuje na aktivitách v zahraničí a čas ukáže, 
s jakým úspěchem. Děkuji za rozhovor

 Zuzana Kvapilová

Rožmberská kapela vystupující v dobových kostý-
mech zaplnila klášterní kostel tou pravou předvá-
noční atmosférou.  Foto: archiv rj
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Pohled na západní část historického jádra 
Šumperka s dnešní Okružní a Havlíčkovou 
ulicí z Myslbekovy ulice patří dodnes k nej-
krásnějším. Zatímco Havlíčkova ulice, dříve 
Kunzengasse, byla, jak už jsme si několikrát 
v Proměnách pověděli, místem prastarého 
osídlení (Kunzendorf - Kuncova ves), Okružní 
ulice začala vznikat až někdy koncem 17., spíše 
však v 18. století. Zejména část směrem k histo-
rickému jádru města nesměla být zastavována, 
protože se jednalo o tzv. koliště, o němž jsme 
si rovněž již několikrát řekli, že bylo součástí 
městského opevnění.

Díky objevům archeologa Jakuba Halamy, 
který doložil na místě nově postaveného paláce 
Schönberg v Langrově ulici existenci vodní ná-
drže, můžeme předpokládat, že podobná vodní 
díla, jakožto součást obranného systému města, 
se nacházela i v prostoru Okružní ulice. Na mapě 

stabilního katastru Šumperka z roku 1834 je na 
dolním (jižním) konci Okružní ulice zakresle-
na umělá vodní nádrž, rozdělená hrází na dvě 
poloviny. Rybník byl později zasypán (patrně na 
počátku 60. let 19. století) a vzniklo zde cvičiště 
šumperského tělocvičného spolku (Turnverein), 
který měl místo pronajato od města a 15. června 
1863 zde pro veřejnost uspořádal první spolko-
vé cvičení. Později bylo hřiště dáno k dispozici 
nové dívčí škole, pozdější „Žerotínce“ (1. ZŠ).

Zbývající část Okružní ulice již byla v roce 
1834 zcela zastavěna a nazývala se „Schmachtel 
Gassel“ („Úzká ulička“), od roku 1869 Krap-
fengasse („Koblížková“, podle několika pekařů, 
kteří zde měli živnost). To ovšem nebyl mimo 
jiné případ domu v Okružní č. 24 (uprostřed 
staré fotografi e), který patřil v roce 1869 Anto-
nu Walterovi, jenž se živil tkalcovstvím. V době 
lokálních záplav patřila tato ulice spolu s Hav-

Detail obrazu Panny Marie Ochránkyně z kostela sv. Jana Křtitele. Kopie z roku 1890, kterou malíř            
K. Brachtel vytvořil podle obrazu J. Kaila asi z přelomu 18. a 19. století.
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Pohled na západní část historického jádra Šumperka s dnešní Okružní a Havlíčkovou ulicí z Myslbekovy 
ulice patří dodnes k nejkrásnějším. Zatímco Havlíčkova ulice, dříve Kunzengasse, byla místem prastaré-
ho osídlení (Kunzendorf - Kuncova ves), Okružní ulice začala vznikat až někdy koncem 17., spíše však 
v 18. století. Pohlednice od R. Rummera byla pořízena asi ve dvacátých letech 20. století - pohled z Rose-
ggerovy ulice (dnes Myslbekova).  Nové foto: J. Pavlíček 
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líčkovou ulicí vždy k nejvíce postiženým. Pomi-
neme-li nejhorší povodeň v historii Šumperka, 
která v roce 1591 tuto část předměstí zcela zniči-
la, došlo k největším nám známým katastrofám 
v letech 1886, 1913 a 1984.

V noci na 4. července 1886 dosahovala zá-
plavová vlna rozvodněného Temence a Bratru-
šovského potoka až 170 centimetrů. Mnoho lidí 
přišlo o střechu nad hlavou, řada z nich si stěží 
zachránila holé životy. Tehdejší majitel dnešní-
ho domu v Havlíčkově ulici č. 9 umístil na své 
stavení pískovcovou desku s datem povodně 
a ryskou, kam voda sahala. V roce 1984 vystou-
pila voda ještě o asi třicet centimetrů výš. Zda 
toto nebezpečí odstranila rozsáhlá rekonstrukce 
Havlíčkovy ulice (2003-2004), při které bylo vý-
razně rozšířeno koryto Bratrušovského potoka, 
ukáže čas. 

Vodní příkop, který vedl v horní části svahu 
nad Okružní ulicí, byl zasypán patrně těsně po 
roce 1793, kdy město zahájilo prodej tohoto již 
nepotřebného obranného systému. Dokládá to 
obraz Panny Marie Ochránkyně, který namalo-
val šumperský malíř Josef Keil asi na přelomu 

18. a 19. století (plátno je uloženo v šumperském 
muzeu, kopie z roku 1890, kterou vytvořil ma-
líř K. Brachtel, se nachází v kněžišti děkanského 
kostela sv. Jana Křtitele). Keil totiž pod nohama 
Ochránkyně namaloval vedutu Šumperka, na 
které je mimo samotného města zachycena také 
dnešní Havlíčkova ulice. V místech vodního pří-
kopu jsou umístěny rámy, které používali tkalci 
na bělení plátna a z jižní strany pádí podél hradeb 
skupina jezdců, patrně husarů. Hradby jsou ne-
porušeny a v místech dnešních Seidlových scho-
dů se tyčí okrouhlá bašta. Tato idylická podoba 
byla narušena zejména stavbou Seidlova novo-
renesančního paláce (Hanácká ulice č. 2 - dnes 
škola), který v roce 1873 vyprojektoval vídeňský 
architekt Moritz Hinträger. Seidl odkoupil na 
stavbu nejen několik domů v dnešní Hanácké 
ulici, ale získal také právo zbourat úsek hradeb, 
včetně bašty, a tím v místech vodního příkopu 
umístil okrasnou zahradu a velký skleník (více 
o tom Proměny z července 1999 a července 
2007). Prostý půvab Keilova obrazu vystřídalo 
velkolepé panorama, dnes již, pravda, poněkud 
zastíněné vzrostlými stromy.             -ách-   
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Volné vstupenky na pořady Domu kultury, do Vlastivědného muzea, kina Oko a Divadla 
a také knižní publikaci vyhrávají tito předplatitelé Kulturního života Šumperka:

Jaroslav Matějka, K Desné 160, Rapotín - permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2009 
(věnoval Dům kultury Šumperk), Karel Kunčar, Prievidzská 9, Šumperk - permanentka na koncerty 
Šumperské Preludium 2009 (věnoval Dům kultury Šumperk), Jana Müllerová, Nová Hradečná 124 
- permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2009 (věnoval Dům kultury Šumperk), Jolana 
Grmelová, Ležáky 1A, Šumperk - permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2009 (věnoval 
Dům kultury Šumperk), Jana Spáčilová, Šumavská 41, Šumperk - permanentka na koncerty 
Šumperské Preludium 2009 (věnoval Dům kultury Šumperk), Marie Nevařilová, Uničovská 22, 
Šumperk - vstupenka do Galerie Šumperska (věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk), Květuše 
Huťková, M.R. Štefánika 22, Šumperk - vstupenka do Galerie Šumperska (věnovalo Vlastivědné 
muzeum Šumperk), Petra Opršálová, Loučná nad Desnou 74 - vstupenka na libovolné divadelní 
představení (věnovalo Divadlo Šumperk), Eva Takáčová, Bludovská 16, Šumperk - vstupenka na 
libovolné divadelní představení (věnovalo Divadlo Šumperk), manželé Křížovi, Kroupova 804, 
Bludov - vstupenka do kina Oko dle výběru, Svatava Vítková, Tolstého 1438/2, Šumperk - vstupenka 
do kina Oko dle výběru, Ivana Tomasová, Lékárna U Divadla, Jeseník - vstupenka do kina Oko dle 
výběru, Čestmír Kopecký, Nerudova 7, Šumperk - kniha Bohumila Hrabala Setkání s fotografi emi 
Jindřicha Štreita (věnovala Městská knihovna Šumperk), Homaz, Bratrušovská 17A, Šumperk 
dárková sada (věnovalo Město Šumperk), Milena Vernerová, Čičákova 9, Šumperk - dárková sada 
(věnovalo Město Šumperk). Výherci si mohou své ceny vyzvednout přímo v kulturních zařízeních, 
která ceny věnovala. -zk-
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Pátek 30. ledna od 19 hodin ve velkém sále DK
Ples Gymnázia
Ples studentů, učitelů a přátel šumperského Gymnázia.  Vstupné 120 Kč

Úterý 3. února od 19.30 hodin v G-klubu
Radim Uzel: Sexuální reprodukce s fantazií 
Přednáška uznávaného sexuologa pro širokou veřejnost.  Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den akce 100 Kč

Pátek 6. února od 20 hodin v G-klubu
Xavier Baumaxa, Xindl-X
Dvojkoncert současných písničkářů, kteří patří na české hudební scéně k největším zjevením této dekády. 
 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Pátek 6. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
2. reprezentační hokejový ples
Druhý ročník úspěšné společenské akce pořádané místním hokejovým klubem. Účinkují: Pangea Beatles 
Revival, skupina Sabrin, cimbálová muzika Drahan Blansko, Klub tanečního sportu, Aerobic club Angy 
Samcové. Ples moderuje Patrik Hezucký.  Vstupné 300 Kč

Sobota 14. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ples DK A CK Ancora
Společenský ples Domu kultury Šumperk a Cestovní kanceláře Ancora. Účinkují: dívčí kapela K2, Klub 
tanečního sportu Šumperk, zábavový orchestr Styl.  Vstupné 150 Kč

Středa 18. února od 19 hodin v G-klubu
Kruhy v obilí a záhadné jevy
Přednáška Toničky Plíškové z Černé Vody nejen o paranormálních jevech v šumperském regionu.  
 Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den akce 100 Kč
        
Pátek 20. února od 19 hodin ve velkém sále DK
SLÁVA! Fest: Dying Passion (10 let) + O5&Radeček (10 let) + Punk Floid (9,5 let) a další
Tři úspěšné kapely pocházející ze Šumperska oslaví společně na jednom pódiu desáté výročí koncertní čin-
nosti. Skupiny odehrají regulérní koncerty v samostatných blocích, ale chybět nebudou ani překvapení, jako 
například společné skladby. Gratulovat přijde řada hostů. V rámci Sláva! Festu také pokřtí své debutové 
album šumperská retropunková naděje Dead Popes Company.  
 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 150 Kč

Čtvrtek 26. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Žalman & spol.
Koncert legendy české folkové scény. Pavel Žalman Lohonka s hudebním doprovodem si se šumperskými 
příznivci připomene podzimní jubileum, u jehož příležitosti zpívá největší hity své bohaté kariéry. 
 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 160 Kč

Pátek 27. února od 11 do 18 hodin a sobota 28. února od 9 do 18 hodin ve velkém sále DK
Svatební salon
Tradiční prezentační výstava výrobců, řemeslníků, salonů a poskytovatelů služeb.  Vstupné 40 Kč
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► D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

► VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 1. února 
Jan Krtička: „Esterce“
Výstava prostorových instalací. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kul-
tury ČR.

Od 4. února do 1. března
Pavel Sukdolák - „Barevný lept“
Výstava barevných grafi ckých listů - leptů. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 4. února 2009 od 18 ho-
din. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvěz-
dičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

► POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 22. února od 15 hodin ve velkém sále DK
Tři pohádky s písničkou
Divadlo Pohádka Praha. Pohádky O dvou chroustech, Mlsná princezna a Sekerková polévka tvoří 
barevné leporelo plné písniček a příběhů. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

► ZDRAVÝ POHYB
Sobota 21. února od 15 hodin v tělocvičně (suterén Jižního křídla)
Sobotní odpoledne s jógou
Přijďte si zacvičit s Mirkem Petrem. Cvičení tradiční Hatha jógy a Power jógy systematicky působící 
na celé tělo se závěrečnou řízenou relaxací. Cvičení bude probíhat od ledna 2009 (24.1. 2009 poprvé) 
každou třetí sobotu v měsíci. Každé cvičení je doplněnou besedou z oblasti zdraví, jógy a životního 
stylu.  Vstupné 100 Kč

► PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
4. března PRELUDIUM: MFO A CIGÁNSKÍ DIABLI
5. března POUTNÍCI + COP
7. března  KVĚTINOVÝ PLES
11. března  PRELUDIUM: JOANNA KACPEREK
13. března  ECHO BLUES ALIVE
18. března  DIVADLO F. R. ČECHA
18. března  PRELUDIUM: LUCIE SILKENOVÁ a další
20. března  EUROFEST: PSÍ VOJÁCI, SUNSHINE, ELEKTRICK MANN a další
25. března  PRELUDIUM: EDITA KEGLEROVÁ a další
29. března  EVA A VAŠEK

► BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 
tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, 
www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz
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Tři skupiny, tři výročí, tři akce. To je Sláva! Fest. Trojkoncert si vymyslely úspěšné skupiny po-
cházející ze šumperského regionu. Dying Passion, O5 a Radeček, Punk Floid. Společně si chtějí 

připomenout stejné výročí, všechny totiž slaví 10 let.

SLÁVA! FEST PŘIPOMENE VÝROČÍ TŘÍ KAPEL

SEXUOLOGA VYSTŘÍDAJÍ PÍSNIČKÁŘI

Na první únorový týden chystá Dům kultu-
ry Šumperk dva zajímavé pořady v malém sále. 
V G-klubu nejprve vystoupí uznávaný sexuolog 
Radim Uzel s přednáškou „Sexuální reprodukce 
s fantazií. Pořad se uskuteční v úterý 3. února od 
půl osmé večer a vstupné je v předprodeji za osm-
desát korun.

O tři dny později, v pátek 6. února, dostanou 
hudební fajnšmekři možnost slyšet současné 
umělce Xaviera Baumaxu a Xindla-X, a to při 
společném dvojkoncertu. Unikátní komponovaný 
recitál představí tvorbu  nejvýraznějších písničká-
řů naší dekády od osmi hodin večer v G-klubu. 
Vstupenka stojí v předprodeji sto korun. -op-

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 264 Kč pro mimošumperské odběratele, 

kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České pošty. 
Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč (jiný systém doručování). 
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka,

 T. Domeslovou, tel.č. 583 214 193, 583 437 352.

Soft metalová skupina Dying Passion ze Šumper-
ka, která byla v loňském roce nominována na cenu 
Akademie populární hudby, 
odehrála před deseti roky první 
koncert. Hitoví „Radečci“, taktéž 
ze Šumperka, si v roce 1999 
změnili název z Topolu na 
O5 a Radeček a razant-
ně změnili tvorbu, když 
opustili klidné folkové 
vody a vtrhli do dravé 
rockové řeky. Trojlístek osla-
venců doplní formace Punk 
Floid ze Zábřehu, která patří 
mezi stálice českého pun-
ku a v loňském roce vy-
dala úspěšné album Tvůj 
boj. Sláva! Fest uslyší fa-
noušci v Praze, Ostravě 
a Šumperku.

„Kapely odehrají ob-
vyklé koncerty, ale nebu-
dou chybět ani překvape-

ní. Například zazní starší písně, které skupiny již 
běžně nehrají, a patrně se dočkáme i společných 

písní,“ prozradila pořadatelka šumperské části 
Sláva! Festu Monika Kohajdová 

z Domu kultury.
Šumperský „kulturák“ 

pořádá akci v pátek 20. úno-
ra a vedle zmiňovaných 
oslavenců zde vystoupí 
i několik dalších hostů. 
Například mladá skupina 
Dead Popes Company 

ze Šumperka, která také 
přispěje svou troškou do 

slavnostního mlýna, neboť 
v rámci SlávaFestu po-
křtí desku.         O. Polák

◄ Píše se rok 1999 a na 
svět se derou hudební sku-
piny Punk Floid, Dying 
Passion a O5 & Radeček 
(na snímku).  Foto: archiv
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Barevné lepty Pavla Sukdoláka 
Někdo se mění spolu se vkusem a vrtkavými 

trendy doby… Grafi k Pavel Sukdolák (ročník 
1925) je stálicí. S čím začal po studiích u Cyri-
la Boudy a Vladimíra Silovského, to dál plynule 
rozvíjí a prohlubuje. Čerpá z pramenů dvojího 
domova; vrací se z rodné Vysočiny do střešovické-
ho azylu, vzácně tichého pražského místa, kde se 
snad zastavil čas. Do domu v zahradě a tam do své 
pracovny s kovovým klepadlem namísto zvonku. 
Do dílny s oknem do zahrady spolehlivě chráněné 
skalou, hájemství ptáků, stromů a soch…

Na obou místech těží především z důvěrně zná-
mých a na dotyk blízkých jevů přírody v jejich ni-
kdy nevyčerpatelných podobách. Zároveň ale dává 
svým barevným leptům rámec až celoplanetární. 
Nejzřetelněji častým užitím výrazně kruhové či 
kulovité formy, ve které „vesmírně“ vymezený 
prostor prorůstá jemnou živoucí tkání. V sepětí 
blízkého se vzdáleným v sevřené zkratce obrazné 
řeči znaků a tvarů technicky náročných listů vypo-
vídá o životě v jeho duchovní i hmotné celistvosti. 
V přirozené vazbě osobního s obecným. A všech-
no tu víří a vznáší se s lehkostí snu, pevněji ukotve-
né snad jenom názvem jednotlivých prací.

Pavel Sukdolák je letos mezi autory Galerie nej-
starší. S přívětivostí sobě vlastní přidává se jako 

další z vrstevníků sochaře Jiřího Jílka k výpovědi 
několika svých přátel ze studií, kteří tu už před 
ním vystavovali. Vernisáže ve středu 4. února 
v 18 hodin se nezúčastní; nerad už cestuje na větší 
vzdálenost, ale jeho soubor rozměrnějších barev-
ných leptů jistě příchozí zaujme a potěší. Přijďte, 
výstava potrvá do neděle 1. března a stojí nepo-
chybně za zhlédnutí. Miroslav Koval

Čtvrtek 12. února od 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 13. února od 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete po-
bavit se svými přáteli a poslechnout si známé 
písničky, které zahraje skupina Staří kamarádi. 
 Vstupné 30 Kč
                                           
Pátek 27. února od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si 
a poslechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

Po domluvě 
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci 
našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se ob-
jednat na tel. čísle 583 212 272. 
 Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod. 

Bližší informace: Kavárnička pro seniory - ne-
jen pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní 
doba denně od 13 do 19 hodin,  telefonní číslo 
je 583 550 234. Aktuální program na stránkách 
Informačního střediska pro seniory www.pontis.
cz/iss. 
V měsících lednu a únoru probíhá výstava obra-
zů Jana Jančíka.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Černá a bílá, 52,2 x 48,5 cm
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Datum Titul Skupina Čas Cena

Pá 30.1. Hrádek v plamenech - Originální šumperský kabaret VK 19.30 50 Kč
So 31.1. Matěj Poctivý B, X, VK 19.30 130 Kč 
So 7.2. Matěj Poctivý F, X, VK 19.30 130 Kč
Čt 12.2. Matěj Poctivý S, VK 17.00 130 Kč
So 14.2. Hvězdy na vrbě VK, X 19.30 130 Kč 
So 21.2. Hrádek v plamenech - Večer šansonu VK 19.30 50 Kč
So 28.2. Čertův švagr - divadelní společnost Julie Jurištové R+D, VK 15.00 60 Kč
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, p. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

Výstava v divadle
Do 28. února

Poemila – Olga Volfová (olejomalby)

Písničky šedesátých let domácí i zahraniční provenience vládnou inscenaci Hvězdy na vrbě, kterou le-
tos nastudovali herci šumperského divadla. V bigbeatovém retromuzikálu mohou diváci spatřit kromě 
jiných (zleva) Lenku Košťákovou, Bohdanu Pavlíkovou, Marii Vančurovou, Vendulu Fialovou a Olgu 
Kaštickou.  Foto: I. Šimáček
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6. února zahájí o půl osmé večer skupina ma-
žoretek Sunny III. jubilejní desátý ročník Diva-
delního plesu. Jako každoročně je i tentokrát do 
posledního místa vyprodaný. Návštěvníci ob-
líbené akce se mohou těšit na tři kapely hrající 
k tanci i poslechu -Formule III, Cristal a Georges 
Valliére Orchestra, vystoupení herců divadla, 

módní přehlídku prodejny Mode Market, slo-
sovatelné vstupenky a vyhlášení nejlepší mas-
ky. Návštěvníci jistě ocení domácí zabijačkovou 
kuchyni a tradiční divadelní jídelníček v obou 
restauracích. Ještě připomínáme,že maska není 
povinná, každý nechť plesá, v čem mu je libo! 
Přejeme hezkou zábavu! -vz-

DĚTEM NABÍDNE DIVADLO MUZIKÁL ČERTŮV ŠVAGR

V sobotu 28. února uvádí divadlo v 15 hodin 
dětský muzikál Čertův švagr Divadelní společnos-
ti Julie Jurištové z Prahy. Muzikál na motivy po-

hádky Boženy Němcové zavede diváky za hlavním 
hrdinou Petrem a jeho zlou a vypočítavou mace-
chou. Pohádka je vhodná pro děti od 3 let.  -vz-

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ TVÁŘE SOUBORU: MARIE VANČUROVÁ

Marie Vančurová absolvovala obor činoherní herectví u  Aleše Bergmanna a Jany Hlaváčové. 
Ve studiu Marta účinkovala v inscenacích Tartuff e (Pernellová nebo Dorina), Ještě jednou 

o lásce (matka Světly nebo Dina Fjodorovna), Marie Sabína (Matka). Hostovala v Národním di-
vadle v Brně v inscenacích Krvavá svatba (děvče) a hostuje rovněž v divadle Polárka, a to jako 
Julie v Romeovi a Julii. Od letošní sezony je členkou souboru Divadla Šumperk,  diváci ji mohou 
vidět jako Helenu ve Hvězdách na vrbě, Matku v „Kyticovém“ Pokladu či jako Otesánka ve stej-
nojmenné pohádce.

► Jak se Vám, Marie, líbí Šumperk jako město 
a jakou atmosférou na Vás „dýchlo” místní diva-
dlo? 

Šumperk se mi líbí moc. Nejvíc mě baví, že 
stačí jít deset minut a jste v lese. Taky ráda lyžu-
ju, takže je to ideální.

Z divadla mám ale rozporuplnější pocity. Na 
celé budově se mi nejvíc líbí prosklená střecha 
nad schodištěm, která dává celému prostoru ne-
skutečný optimismus. Ale co nechápu, je jeviš-
tě a hlediště. Mám pocit, že diváci se od herců 
musí cítit odříznutí, nemluvě o akustice, která 
není. Naštěstí šumperští diváci jsou skvělí, tak-
že tu propast mezi hledištěm a jevištěm značně 
smazávají. Ale nějakou komorní věc si tady bo-
hužel neumím představit.

► Jste narozena ve znamení lva, myslíte si, že 
Vás nějakým způsobem ovlivňuje?

Trochu asi ano. O lvech se například říká, že 
jsou to vůdci, což já nejsem. Na mě spíš sedí, že 
mám občas potřebu být středem pozornosti, ale 
myslím, že to charakterizuje každou ženskou. 
Tak možná moje občasné cholerické výbuchy. 
Ano, za to může moje znamení.

► Můžete prozradit, na co se v letošní sezoně 
nejvíc těšíte a čeho se nejvíc obáváte?

Těším se na každé další zkoušení, protože to 
je pokaždé nové a to mě na této profesi baví nej-
víc. Nemůžete si najít licenci na to, jak budete 
tvořit všechny postavy, každá potřebuje něco 
jiného. Každý režisér chce něco jiného. Je to pro 
mě dobrodružství. A jelikož nevím, co mě ještě 
letos čeká za role, obávám se toho, že už mě tře-
ba nečeká nic.

► Je nějaká vysněná role, kterou byste si chtěla 
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naopak vůbec netoužíte?
Myslím, že vysněnou roli poznáte, až když se 

s ní setkáte. A moc se mi nechce se potkávat se 
špatně napsanými postavami. Ačkoli ta postava 
za to nemůže, takže jí můžete udělat službu, že ji 
okořeníte a mít pak dobrý pocit z dobré práce.

► Již máte za sebou dvě velké role - Matku v Ky-
tici a Helenu v Hvězdách na vrbě - jsou diame-
trálně odlišné. Která z hereckých poloh Vás více 
baví - komediální, či spíše ta dramatická, vypja-
tá?

Baví mě obě polohy, ale já je takhle vůbec 
nerozlišuju. I na Matce je něco komického a na 
Heleně  něco tragického. Zní to hrozně otře-
paně, ale já je takhle vnímám. Neumím to líp 
vyjádřit.

► Zkuste posoudit, jak se liší herecká práce ve 
Vašich dřívějších působištích oproti práci v šum-
perském divadle.

Dosud jsem byla zvyklá na komornější scé-
ny, kde si můžete dovolit ztišovat hlas, mohla 
jsem se víc spoléhat na mimiku, na oči. Tohle 
všechno musíte na velkém jevišti zachovat, ale 
větší. A je těžké být při tom všem přirozená. No, 
mám co dělat!

► Můžete stručně zrekapitulovat Vaše dosavad-
ní působení na předchozích scénách?

Ještě během školy jsem nastoupila do Šum-
perka, takže jsem toho moc nestihla. Nejvíc mě 
ovlivnila samozřejmě sezona ve školním studiu 
Marta, což bylo neskutečně silné období, bě-
hem kterého jsem se hodně naučila. A potom 
nazkoušení Shakespearovy Julie za tři dny v di-
vadle Polárka. To byl ale spíš adrenalinový sport 
a zkouška nervů.

► Pokuste se vzpomenout na okamžik, kdy jste se 
rozhodla věnovat náročnému hereckému povolání 
a proč.

Tak to bylo v páté třídě, když jsme hráli po-
hádku, ale v opravdu velkém sále, a já měla hlavní 
roli. Rozhodující okamžik ovšem přišel ve frontě 
na oběd, kdy mě začaly poznávat ostatní děti, otá-
čely se na mě a ukazovaly a pořád si něco šeptaly.

► Můžete prozradit čtenářům Vaši oblíbenou 
knihu, film, hudbu?

Od každého jedno? Tak já zkusím, co mě 
první napadne - Tracyho tygr, Šíleně smutná 
princezna, Radiohead.

► Jaká kuchyně Vás nejvíc oslovuje?
Momentálně kuchyně Lenky Košťákové 

a babičky Lukáše Matěje. Několikrát mi jejich 
jídla zachránila život. 

► Co byste na závěr našeho rozhovoru vzkáza-
la šumperskému divákovi?

Aby dál chodil do divadla a nebál se změn.
 Díky za rozhovor
 Veronika Zetochová

Marie Vančurová.  Foto: J. Kalabis
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Výstavní síň
► Malované na skle
Výstava prezentuje asi stovku obrázků na 
skle ze sbírek partnerských muzeí v Prievidzi 
a v Šumperku. Zajímavým doplněním a zpes-
třením je i lidový oděv z oblasti Horní Nitry. 
Výstava potrvá do 31. ledna.
► Příběh první - Kámen 
Výstava z připravovaného cyklu Člověk tvůrce 
zahajuje nový projekt, který chce připomenout 
pevné vazby a sepětí člověka s přírodou, jeho 
um a vynalézavost při zpracování a využití 
různých přírodních materiálů. První výstava 
cyklu prezentuje kámen jako jeden z nejstar-
ších materiálů, které člověk používal, a dokládá 
různé způsoby jeho využití. Vernisáž výstavy 
proběhne 26. února v 17 hodin. Výstava potrvá 
do 24. května.

Rytířský sál a předsálí 
► Krása loštických pohárů 
Loštické poháry, které budily v 15. a 16. stole-
tí obdiv po celé střední Evropě, jsou k vidění 
v šumperském muzeu do 22. února.

  Hollarova galerie
► Jehlou, háčkem, nití.... ruční práce našich 
babiček a prababiček
Výstava, která potěší především ženy a dívky, 
prezentuje vývoj ručních ženských prací při-
bližně od 19. století do poloviny 20. století. Ve 
sbírkách muzea se nachází bohatá kolekce tex-
tilií, z nichž některé překonaly i staletí a do-
dnes mohou být pro obdivovatelky ručních 
prací v mnohém inspirací. Výstava potrvá do 
31. ledna.
► Krása lesnických uniforem
Výstava představuje některé historické stej-
nokroje zaměstnanců Státních lesů a statků ze 
sbírky Jaroslava Pospíšila, znalce a sběratele 
historických a soudobých lesnických a mys-
liveckých stejnokrojů z dílny firmy Silvajagt. 
Výstava bude zahájena 6. února a potrvá do 

12. dubna.

Stálá expozice 
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Zrekonstruovaná a zmodernizovaná stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR 
může pochlubit opravdu unikátním produk-
tem - zcela automatickým audioprůvodcem 
GuidePORT, který oživí exponáty hned ve 
čtyřech jazycích - češtině, angličtině, něm-
čině a polštině. Současně s instalací audi-
oprůvodce došlo i k částečné rekonstrukci 
a rozšíření mapovaného období o pravěké ar-
tefakty i o doklady nejnovějších dějin (do roku 
1969).

Galerie Šumperska
► PAINt
Výstava představí tvorbu třinácti mladých vý-
tvarníků a dvou výtvarnic, pro které je malba 
elementárním prostředkem reflexe světa nebo 
sama sebe. Převážná většina z vystavujících 
jsou studenti nebo absolventi Akademie vý-
tvarných umění. Expozice nabídne malbu 
v celé její škále, od expresivních tendencí až 
po hyperrealismus. Vystavující výtvarníci: 
Ariunzul Baldandorj, Jan Petrov, Pavel Holas, 
Vladimír Véla, Zdeněk Trs, Tomáš Němec, 
Tomáš Jetela, Blanka Nováková, Miroslav Ja-
vůrek, Aleš Kauer, Petr Válek, Michal Ožibko, 
Viktor Valášek, Jan Uldrych, Aleš Brázdil. Ver-
nisáž výstavy se uskuteční v pátek 13. února           
v 17 hodin. Výstava potrvá do 26. dubna.

Galerie mladých
► Všechno je záměr
Výstava obrazů a objektů studentské společnosti 
A&A Productions, o.s. - žáků VOŠ a SPŠ v Šum-
perku. Vernisáž výstavy se uskuteční 5. února 
v 16.30 hodin. Výstava potrvá do 8. března.

Klášterní kostel
Akce v klášterním kostele: 26.1. v 18 hod. - 
koncert smyčcového  oddělení ZUŠ Šumperk, 
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ZUŠ Šumperk, 28.2. v 18 hod. - koncert Motý-
li Šumperk a Mládí z Jablonce nad Jizerou.
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz, otevře-
no celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 
9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsících lednu 
a únoru je klášterní kostel pro veřejnost otevřen 
v době konání výstavy a při kulturních akcích 
a slavnostních příležitostech. Otevírací doba 
Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-
17 hodin, so 9-13 hodin. V neděli a v pondělí je 
Galerie uzavřena. 

Zábřeh
► Putování Jana Eskymo Welzla
Výstavu o svérázné postavičce světoběžní-
ka a dobrodruha, který proslavil městečko 
Zábřeh po celém světě, připravilo Moravské 
zemské muzeum v Brně ve spolupráci s Mu-
zeem v Zábřehu. Ke zhlédnutí je také DVD 
Martina Strouhala Po Welzlových stopách 
a současně jsou vystaveny vítězné práce z vý-
tvarně-literární soutěže Putování J.E. Welzla, 
která proběhla ve všech věkových kategoriích 
a kterou připravil DDM v Zábřehu ve spolu-
práci s muzeem v únoru 2008. Výstava potrvá 
do 7. března. 
► Stálé expozice: Z historie města a okolí, 
Jan Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského 
muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 
hod., 13-16 hod.

Mohelnice
► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové 
soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní 
výstavou roku 2005! 
► Severní Morava - 50 let historie sborníku 
(1957-2007)
Hlavním smyslem výstavy je představit du-
chovní a faktografické bohatství vlastivěd-
né práce a bádání několika generací vědců, 

vlastivědných pracovníků, ale i laiků, kteří se 
rozhodli výsledky své práce prezentovat na 
stránkách Severní Moravy. Výstava připomí-
ná zakladatele z řad nadšenců z konce 50. let 
z Mohelnicka, Lošticka a Zábřežska. Výstava 
potrvá do 28. února. 
► Přednáška: Prapory, znaky a pečetě obcí 
mikroregionu Mohelnicko
Přednáší Ctirad Štipl (kronikář města Mo-
helnice, pracovník Muzea v Mohelnici) - ve 
středu 25. února v 17 hodin.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-
sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sum-
perk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 
9-12 hod., 13-16 hod.

Loštice
► Nad Betlémem vyšla hvězda
Výstava betlémů ze sbírek Vlastivědného mu-
zea v Šumperku potrvá do 31. ledna.
► Setkání
Autorská výstava Vladany Koudelkové - kera-
mika, Aleny Crhonkové - kresba, malba, grafi-
ka, Ĺubomíra Mikšů - fotografie a Pavla Šaňka 
- fotografie. Vernisáž výstavy se uskuteční 12. 
února. Výstava potrvá do 29. března.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.losti-
ce@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sum-
perk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 
9-12 hod., 13-16 hod.

Vyšel 94. svazek 
vlastivědného sborníku

 Severní Morava!

Články * Zajímavosti * Recenze * Zprávy
Sborník Severní Morava v nové grafi cké 

úpravě, nabízející 80 stran pestrého 
vlastivědného čtení, je k dostání ve 
Vlastivědném muzeu v Šumperku 

nebo v muzeích v Zábřehu, Mohelnici 
a v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích za 

pouhých 30 Kč. 
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Před více než sto lety, v roce 1874, vykopali na zahradě pana K. Hladiše v Lošticích 140 podivných nádob. Na 
světě tak byl po více než pěti stech letech zajímavý fenomén, pohár hnědé barvy s povrchem pokrytým puchýřky 
a věncem oušek na podrdlí, podle místa nálezu byl pohár nazván loštickým. Takto upravené nádoby nemají ob-
doby v celé  střední Evropě. Po více než 150 let zdobily poháry  stoly městských krčem a tabule bohatých šlechticů, 
než je z trhu vytlačilo kvalitnější nádobí vyráběné habány na jižní Moravě a masová produkce skla v Jeseníkách. 
Výstava nazvaná Krása loštických pohárů je v Rytířském sále muzea k vidění do 22. února. Jádro výstavy tvoří 
velmi zajímavé materiály, které přinesly archeologické výzkumy v intravilánu města. „Loštické poháry, a nelze se 
tomu divit, byly na mnoha místech v Evropě napodobovány, například v Budapešti nebo Řezně. Některé skvělé 
exempláře byly ozdobeny stříbrným kováním,“ uvedl tvůrce výstavy Vladimír Goš. Poháry se podle něj vymy-
kaly běžné keramické produkci své doby a o jejich napodobení se pokusil až na počátku 21. století pražský grafi k 
J. Dudek. Jeho poháry jsou rovněž nedílnou součástí výstavy, stejně jako volná kreace postavená z rekonstrukce 
pece, hrnčířského kruhu a masivní zásobnice. Foto: J. Mašek

Jaroslav Pospíšil, lesní inženýr, publicista, ale 
i náš nejvýznamnější znalec a sběratel historic-
kých i soudobých lesnických a mysliveckých 
stejnokrojů je znám především lesníkům a lidem 
zajímajícím se o myslivost také jako spolumajitel 
fi rmy Silvajagd, navrhující a vyrábějící současné 
lesnické uniformy. Z jeho sbírky připravuje Vlas-
tivědné muzeum v Šumperku výstavu s názvem 
Krása lesnických uniforem, která představí někte-
ré historické stejnokroje zaměstnanců Státních 
lesů a statků. Soubor těchto uniforem završuje 
současný lesnický oděv dodávaný fi rmou Silva-
jagd zaměstnancům Lesů České republiky.

Ozdobou výstavy budou historické a součas-
né myslivecké stejnokroje rodů s tradicí modré 
krve. Zvláště upoutá honosný lovecký stejnokroj 
hraběnky Šternberkové z Jemniště. Zajímavostí 
je sako uniformy zaměstnanců Lesní správy Lány 
ze třicátých let 20. století, doprovázené dnes uží-
vanou uniformou. Není třeba dodávat, že všech-
ny jmenované současné stejnokroje pocházejí 
z dílen fi rmy Silvajagd.

Výstavu lesnických uniforem mohou návštěv-
níci zhlédnout v Hollarově galerii šumperského 
muzea od 6. února do 12. dubna. 
 Zdeněk Doubravský, kurátor výstavy

V HOLLAROVĚ GALERII SE PŘEDSTAVÍ LESNICKÉ UNIFORMY



21

Knihovna 
v ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno
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AMĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu zve na výstavu

JINDRA BÁŤKOVÁ: NAŠE PLANETA TOHLETO CELÉ: DĚTI A DĚTI, 
KTERÉ SI HRAJÍ NA DOSPĚLÉ

Výstava potrvá do 4. března. 

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Již páté setkání Klubu podvečerního čte-
ní Leporelo chystá na únor Městská knihovna 
Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo prarodičů 
s dětskou literaturou nazvané Můj svět patřil dě-

tem aneb Ze života a díla ilustrátorky a malířky 
Heleny Zmatlíkové proběhne ve čtvrtek 5. února 
v 17 hodin v prostorách knihovny Sever v Teme-
nické ulici 5. -red-

V KNIHOVNĚ SE BUDE HOVOŘIT O SLOVANECH A ISLÁMU

Přednášku nazvanou Slované a islám pořádá ve 
středu 11 února Městská knihovna v ulici 17. listo-
padu. Přednášející, historik Michal Téra, se zaměří 
na vztahy islámu a Slovanů od raného středověku 
(problematika slovanských otroků v arabských 

chalífátech, tzv. sakaliba) až po současnost (Tataři 
v Polsku, srbský Sandžak, Bosna a Hercegovina, 
muslimské národy Ruska), a to včetně fenoménu 
islámu slovanského. Přednáška začíná v 18.30 ho-
din a vstupné je třicet korun. -red-

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

POEsie - večer věnovaný E.A. POEOVI 

ve čtvrtek 29. ledna v 18.30 hodin na Hrádku
Obrazová a zvuková koláž: Günter Hujber, Petr Válek

Recitace: Jiří Bartoň, Aleš Kauer
Vstupenky v ceně 40 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  www.knihovnaspk.cz. 
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Každé pondělí od 15 do 16.30 hodin v AD na 
Komíně
Keramika pro veřejnost - volná keramická 
tvorba
Informace Ivana Šilhanová tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.   
 Vstupné 50 Kč

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

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

Každý 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.    
 Vstupné 30 Kč

Středa 28. ledna od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Klub kojících maminek
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  
 Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 29. ledna v 18.30 hodin na Hrádku
V rámci cyklu Via Lucis „POEsie“
Večer věnovaný E.A. POEOVI, obrazová a zvu-
ková koláž: Günter Hujber, Petr Válek, recitace: 
Jiří Bartoň, Aleš Kauer. Vstupenky je možno 
objednat u Petra Konupčíka, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.  Vstupné 40 Kč

Pátek 30. ledna od 10 do 11 hodin v AD na „K“

Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  
 Vstupné 30 Kč

Pátek 30. ledna od 15 do 18 hodin v ateliéru na 
„K“
Výtvarný pátek - Linoryt
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Sobota 31. ledna od 13 do 17 hodin v ateliéru na 
Komíně
Zapomenutá řemesla - Tkaní na kartonu
Lektor Hana Krausová, kurz je akreditován, 
informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  
 Vstupné 280 Kč

Středa 4. února v 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS: ÇA VA, MALI!  
Setkání s výtvarnicí Věrou Kovářovou o její ces-
tě do Mali. Doplněno projekcí fotografi í. Pro 
zájemce autorka připravila kalendář grafi ckých 
listů z cesty. V 18.30 hod. - vernisáž výstavy        
V. Kovářové z africké cesty, v 18.50 hod. -  bese-
da, Vila Doris - sál, VSTUP VOLNÝ, informace 
Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, 
konupcik@doris.cz.  Vstup volný

Pondělí 9. února od 9 do 12 hodin na „K“
Řemeslnické prázdniny - HRNČÍŘ
Výroba keramického hrníčku. Informace Ivana 
Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 731 610 036, silha-
nova@doris.cz.  Vstupné 40 Kč

Úterý 10. února od 9 do 12 hodin na „K“
Řemeslnické prázdniny - TKADLEC, SKLE-
NÁŘ
Tkaní na hřebenovém stávku a malování na sklo. 
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
 Vstupné 40 Kč/za každou dílnu

Středa 11. února od 9 do 12 hodin na „K“
Řemeslnické prázdniny 



23

V
IL

A
 D

O
R

ISŠMUKÝŘ, PAPÍRNÍK
Korálkování a výroba ručního papíru, informace 
Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 
psencikova@doris.cz.  
 Vstupné 40 Kč/za každou dílnu

Čtvrtek 12. února od 9 do 12 hodin na „K“
Řemeslnické prázdniny - PERNÍKÁŘ
Výroba pouťového perníku, informace Zuzana 
Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, va-

vrusova@doris.cz.  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 12. února od 9 do 12 hodin ve Vile Do-
ris
TAK SE UKAŽ! 
První akce z nového cyklu sportovních aktivit 
pro mládež, šachová simultánka  s vynikajícím 
šachistou ŠTĚPÁNEM ŽILKOU, informace Petr 
Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, ko-
nupcik@doris.cz.  Vstup volný

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Můj život s uměním 
Setkání s vynikajícím historikem prof. PhDr. Františkem Dvořákem 

spojené s autogramiádou

ve středu 25. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris

František Dvořák (* 1920) je významný český historik umění. Studoval na  Filozofi cké fakultě 
UK obor dějiny umění a estetiky. Do roku 1958 působil jako asistent prof. Václava Viléma Štecha 

na Akademii výtvarných umění. V roce 1960 byl přijat jako odborný pracovník do Národní 
galerie a v dalších letech vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1960 

se stal František Dvořák docentem dějin umění a přednášel 16 let na Palackého univerzitě 
v Olomouci. Od roku 1950 působil také na Filmové fakultě AMU v Praze, v roce 1993 získal titul 

univerzitního profesora na FF UK.
Je autorem 35 uměleckých monografi í, některé z nich vyšly v několika světových jazycích. 
Do historie českého výtvarného umění se zapsal monografi ckými studiemi věnovanými 

především tvorbě Františka Tichého, Jana Zrzavého, Cyrila Boudy, Kamila Lhotáka, Adolfa 
Borna nebo Václava Špály. František Dvořák  má mezi českými historiky umění zvláštní 

postavení. Málokterý totiž dokáže přiblížit umělecké dílo tak přesvědčivě a s takovým nasazením, 
že mu naslouchají se zatajeným dechem i laici. Stačí si připomenout jeho výkon ve dvacetidílném 
televizním cyklu Po Karlově mostě s profesorem Františkem Dvořákem. Každá z barokních soch 

na mostě díky němu jako by ožila. Je kromě jiného i autorem knih Po Pražském hradu a okolí, 
Po královské cestě, O umělcích, jak je neznáme, Můj život s uměním, 

Tichý František - grafi cké dílo...
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, Irea, s.r.o., DAMA Sport, IZOSKLO 
ABERLE, Petr Waniek, rozvoz květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké práce, 

Ruční papírna Velké Losiny a.s., Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín s.r.o., 
Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví 

TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou, Petr Viktorín - zámečnické a svářečské práce - Nový 
Malín.
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Čtvrtek 12. února od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 
hodin ve Vile Doris
CARCASSONNE a ti druzí
Je deštivý nebo rozbředlý den? Nudíš se? Ka-
marádi jsou pryč? V televizi nic zajímavého 
není? Přijď si zahrát do Vily Doris! Máme tady 
moderní deskové přemýšlecí hry Quixo, Pylos, 
Quarto, Abalone, Quoridor, Tantrix, Sahara 
a další... nebo strategické hry jako CARCAS-
SONNE, DOBA KAMENNÁ, POŠTOVNÍ KU-
RÝR, VIKINGOVÉ a další. Případné dotazy 
směrujte na Vratislava Šulu, tel.č. 583 214 214, 
731 186 059, e-mail: sula@doris.cz.

Pátek 13. února od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 
hodin ve Vile Doris
CARCASSONNE a ti druzí
Je deštivý nebo rozbředlý den? Nudíš se? Ka-
marádi jsou pryč? V televizi nic zajímavého 
není? Přijď si zahrát do Vily Doris! Máme tady 
moderní deskové přemýšlecí hry Quixo, Pylos, 
Quarto, Abalone, Quoridor, Tantrix, Sahara 
a další... nebo strategické hry jako CARCAS-
SONNE, DOBA KAMENNÁ, POŠTOVNÍ KU-
RÝR, VIKINGOVÉ a další. Případné dotazy 
směrujte na Vratislava Šulu, tel.č. 583 214 214, 
731 186 059, e-mail:sula@doris.cz.

Úterý 17. února od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
Vždy úterý + čtvrtek, 8 lekcí po 2 hod., pro-
gram: první krok s počítačem, Microsoft  
Windows Vista, Microsoft  Offi  ce Word 2007, 
Microsoft  Offi  ce Excel 2007, Microsoft  Offi  ce 
PowerPoint 2007, Internet a elektronická pošta, 
cena 1100 Kč, informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Kurzovné 1100 Kč

Pátek 20. února od 16 do 18 hodin v MC na Ko-
míně
ŠKAPULÍŘ
Tvoření, vyrábění a pečení pro děti i rodiče, 
informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Vstupné 50 Kč

Pátek 20. února od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  
 Vstupné 30 Kč

Středa 25. února od 18.30 hodin v sále Vily Do-
ris
VIA LUCIS: Můj život s uměním 
Setkání s vynikajícím historikem 
prof. PhDr. Františkem Dvořákem, kromě jiné-
ho autorem knih Po Pražském hradu a okolí, Po 
královské cestě, O umělcích, jak je neznáme, Můj 
život s uměním, Tichý František - grafi cké dílo..., 
setkání je spojeno s autogramiádou, rezervace 
Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, 
konupcik@doris.cz.  
 Vstupné 50 Kč

Středa 25. února od 16 do 18 hodin v MC na 
Komíně
Klub kojících maminek
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  
 Vstupné 50 Kč

Pátek 27. února od 15 do 18 hodin v ateliéru na 
Komíně
Výtvarný pátek - Smaltované přívěsky
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz. 
 Vstupné 40 Kč/ za osobu

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 
a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín 
- Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 
(DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 
(Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: 
MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, 
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

Novou nabídku táborů 2009 najdete na adrese www.doris.cz/tabory.htm 
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DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

ÇA VA, MALI!  

ve středu 4. února v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Setkání a povídání s výtvarnicí Věrou Kovářovou o její cestě do Mali

Setkání bude doplněno projekcí fotografi í. Pro zájemce autorka připravila kalendář grafi ckých 
listů z cesty. V 18.30 hod. - vernisáž výstavy V. Kovářové z africké cesty, v 18.50 hod. - beseda 

v sálu Vily Doris.

Věra Kovářová absolvovala v letech 1970-1974 výtvarný obor Pedagogické fakulty UP 
v Olomouci u profesorů Jalůvky, Jemelkové, Ruska. Od roku 1980 se věnuje svobodnému 

povolání, převážně volné, užité a propagační grafi ce. Je členkou výtvarné skupiny Střet 2001 
a UVU Olomoucka. V současné době žije a pracuje v Rejcharticích u Šumperka. Na svém 

kontě má třiadvacet samostatných výstav a její díla byla k vidění na čtyřiadvaceti kolektivních 
výstavách.

U příležitosti výstavy v šumperském muzeu v roce 2007 o ní Miroslav Koval napsal: „Věra 
Kovářová kdysi začínala hustou černou kresbou tuší. V ní humorným a někdy až poťouchlým 

podtextem komentovala sny a kolize vzájemného soužití osob rozdílného pohlaví. Figury 
se nořily ze spletitých vegetací a podobně spletité příběhy laškovných střetů v nich hrály 

významnou a snad i hlavní roli. Už oproštěně řídká lineární kresba, většinou omezená na 
jedinou fi guru a její typické atributy, nikdy Věře úplně nevymizela; v příležitostných podobách 
a často v grafi ckém podání trvá dodnes. Takové její drobné práce pravidelně dostávají spolu se 
vstupenkou účastníci Konupčíkova cyklu „Via Lucis“, pořadu Vily Doris, kde Věra po léta vede 
i kroužek dětského modelování. Podobně ilustrovala i knihu zdejších pověstí. Je tomu ale deset 

let, co se Věřin výtvarný projev výrazně proměnil. Od setkání s technikou barevné litografi e, 
spolu s dostupností tisku v nedalekém Rovensku, ovládá v něm všechno barva. Její co nejčistší 
podání Věru doslova nadchlo. Především našla zalíbení v jeho plynulých přechodech z jemné 

vrstvy barvy do hutné nebo z jedné barvy do druhé bez jejich utlumení. 
Sama barva stala se jí obsahem...“

Vstup zdarma, informace P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 
Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, Irea, s.r.o., DAMA Sport, 

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

Šumperk,  Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín s.r.o., 
Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, 

Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou, 
Petr Viktorín - zámečnické a svářečské práce - Nový Malín.
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Pondělí 26. ledna od 14 do 15.30 hodin v klubovně 
DDM
Hádanky, křížovky a stolní hry
Pro děti od 8 let.     Vstup volný

Středa 28. ledna od 16 do 18 hodin v herně TTC
Stolní tenis pro děti od 8 let
Přezůvky s sebou.   Vstup volný

Středa 28. ledna od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - Smalty
Drobné šperky a jmenovky technikou klasického 
smaltu.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 29. ledna od 11 do 12 hodin v klubovně 
DDM
Přijďte mezi nás
Volné hraní pro nejmenší a rodiče s písničkou, 
tanečkem a říkadly.   Vstup volný

Čtvrtek 29. ledna od 14 do 15.30 hodin v klubovně 
DDM
Pálí ti to?
Hádanky a hlavolamy pro děti od 8 let. Vstup volný

Pondělí 2. února od 15.30 hodin v klubovně 
DDM
Křížovky, stolní hry, hlavolamy
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Středa 4. února od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - Karomail
Technika falešného smaltu na sklo a plech. 
 Vstupné 50 Kč

Středa 4. února od 16 do 18 hodin v herně TTC
Stolní tenis pro děti
Pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! Vstup volný

Čtvrtek 5. února od 16.30 do 17.30 hodin v ate-
liéru DDM
Malování 4
Pro děti 4-6 let, nový kroužek, vedoucí H. Rotte-
rová.  Vstupné 300 Kč/pololetí

Sobota 7. února od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
DDM
Keramika pro každého   Vstupné 50 Kč

Pondělí 9. února od 16 do 17 hodin v učebně DDM
PC - internet pro děti  Vstup volný 

Úterý 10. února od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný 

Středa 11. února od 9 do 12 hodin v klubovně DDM
Člověče nezlob se!
Prázdninový turnaj pro děti v oblíbené hře Člověče
nezlob se, přihlášky do 9.30 hodin.  Vstup volný 

Čtvrtek 12. února od 15 do 17 hodin v dílně DDM
Železniční modelářství od A do Z
Rady a nápady pro kutily.  Vstup volný 

Čtvrtek 12. února od 16.30 do 17.30 hodin v ateliéru 
DDM
Malování 4
Pro děti 4-6 let, nový kroužek, vedoucí H. Rotterová. 
 Vstupné 300 Kč/pololetí

Středa 18. února od 16 do 18 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 

Středa 18. února od  17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - Malování na sklo 
a porcelán
S sebou skleničku nebo hrníček.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 23. února od 16 do 17 hodin v učebně DDM
PC - internet pro děti   Vstup volný 

Pondělí 23. února od 15.30 hodin v klubovně DDM
Křížovky, stolní hry, hlavolamy
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 24. února od 15 do 17 hodin v dílně DDM
Modelářství od A do Z
Rady a nápady pro kutily.  Vstup volný
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DDM
Základy uměleckých řemesel - ruční papír a kaší-
rování

Výroba papíru na přání.  Vstupné 50 Kč
Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U rad-
nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz. 

WALDORFSKÉ CENTRUM NABÍZÍ VOLNÁ MÍSTA

Centrum Waldorfské alternativy  nabízí zájemcům v druhém pololetí školního roku volná místa. 
Centrum funguje pod záštitou Domu dětí a mládeže U radnice v Šumperku, kde se také dopo-

lední setkávání uskutečňují.

Rodiče s dětmi se zde scházejí každé pon-
dělí od 9 do 12 hodin. „Rytmus dopoledních 
setkávání je totožný s rytmem dne ve waldorf-
ské mateřské školce,“ uvedla Romana Večeřo-
vá z DDM U radnice a současně představitelka 
občanského sdružení Waldorfská alternativa. 

K aktivitám sdružení patří také pořádání 
slavností. „Nové pololetí zahájíme 2. února 
oslavou Hromnic. Kromě slavností připravu-
jeme nově kurz šití panenek s Petrou Ungro-

vou, antroposofická čtení a další přednášku 
o waldorfské pedagogice se Zdeňkou Zboři-
lovou, která sklidila velký úspěch,“ přiblížila 
Míša Němcová z Waldorfské alternativy. Ro-
diče s dětmi, kteří chtějí navštěvovat waldorf-
ské centrum, se mohou hlásit u Romany Ve-
čeřové v DDM U radnice. Veškeré informace 
o šumperské Waldorfské alternativě naleznou 
zájemci na stránkách www.waldorf-sumperk.
webnode.cz. B. Haušková

Ke spolupráci při zjišťování a mapování výskytu živočichů vyzývá šumperské Vlastivědné muze-
um. To uvítá, pokud zoologové, ornitologové, učitelé, lesníci, myslivci, ale také zemědělci, turis-

té či jiní nadšení pozorovatelé přírody oznámí výskyt významných, vzácných či chráněných druhů 
živočichů na Šumpersku i v jeho okolí. Zapojit by se mohli i do další odborné spolupráce.

„Všechna pozorování budeme shromažďovat 
v databázi muzea, jež bude zahrnovat všechna 
dostupná data. To má velký význam z hlediska 
celkového zmapování regionu a sledování změn 
v přírodě,“ říká zoolog šumperského muzea Petr 
Kovařík. Zajímavá pozorování či jiné informace 
podle něj mohou lidé posílat na e-mailovou adre-
su petr.kovarik@muzeum-sumperk.cz nebo poš-
tou na adresu Vlastivědné muzeum v Šumperku, 
Hlavní třída 22, 787 31  Šumperk, u významných 
nálezů pak mohou volat na telefon 583 214 070 
(klapka 15, P. Kovařík). Oznámení by přitom 
mělo obsahovat údaje týkající se druhu živočicha, 
počtu pozorovaných jedinců (případně i počet 
samců, samic, mláďat, hnízd apod.), místa a data 
pozorování. Chybět by nemělo jméno pozorova-
tele a kontakt na něj (nejlépe telefon, e-mail).

„Uvítáme i další detaily, například okolnos-
ti pozorování, podrobnosti o lokalitě, chování 
živočicha, údaje z minulosti a podobně. Ze-
jména odborníky bychom pak rádi požádali 
i o případné starší údaje či upozornění na je-
jich práce se zoologickým zaměřením z regio-
nu,“ zdůrazňuje zoolog. Ten počítá s tím, že 
zajímavá pozorování by mohla být zveřejněna 
například na internetových stránkách muzea. 
„Lidé se nemusejí o vzácné druhy obávat. Ve-
lice významné údaje o druzích, které by moh-
ly být zveřejněním ohroženy, budou uloženy 
v databázi a publikovány nebudou, případně 
je zveřejníme se zpožděním, například po vy-
hnízdění ptáků,“ ujišťuje Kovařík. Bližší infor-
mace mohou zájemci nalézt na adrese www.
muzeum-sumperk.cz. -red-

MUZEUM VYZÝVÁ KE SPOLUPRÁCI 
PŘI MAPOVÁNÍ VÝSKYTU ŽIVOČICHŮ
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SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH 
Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. ledna jen v 17.45 hodin
ČR, 2008, komedie, 104 minuty, mládeži přístupný
Náhodné setkání profesora Kardy, Vikiho Cabadaje a  Mariky Kardové vede ke svolání „staré party Sněže-
nek a machrů“ do stejné horské chaty, kde trávili lyžařský výcvik před 25 lety… Hrají Radoslav Brzobohatý, 
Veronika Freimanová, Eva Jeníčková, Michal Suchánek, Jan Antonín Duchoslav a další. Scénář Radek John, 
Ivo Pelant, režie Viktor Tauš.   Vstupné 80 Kč

VICKY CRISTINA BARCELONA   
Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. ledna jen ve 20.00 hodin
USA, Španělsko, 2008, 96 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Penelope Cruzová a Javier Bardem excelují v turisticko-sexuologické komedii Woodyho Allena. Příběh dvou 
kamarádek, které chtějí strávit léto ve španělské Barceloně, kde jim cestu zkříží atraktivní malíř - ale také jeho 
bývalá žena…  Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

CESTA NA MĚSÍC 3D  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 29. a pátek 30. ledna jen v 17.30 hodin, sobota 31. ledna a neděle 1. února v 15.45 a v 17.30 hodin, 
pondělí 2., úterý 3. a středa 4. února jen v 17.30 hodin
Belgie, 2008, 85 minut, 3D projekce, české znění 
I první let na Měsíc měl své mouchy… Dobrodružství tří malých much, které se stanou součástí prvního 
přistání na Měsíci, když se jako černí pasažéři dostanou do legendárního Apolla 11. Napínavé, komediální 
i dojemné vesmírné dobrodružství pro celou rodinu nabízí díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný zá-
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Náhodné setkání profesora Kardy, Vikiho Cabadaje a  Mariky Kardové vede ke svolání „staré party Sně-
ženek a machrů“ do stejné horské chaty, kde trávili lyžařský výcvik před 25 lety… Film Viktora Tauše 
Sněženky a machři po 25 letech uvádí kino Oko v závěru ledna.
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žitek. Zažijte na vlastní oči Cestu na Měsíc s 3D brýlemi! Brýle obdržíte těsně před představením a jsou již 
zahrnuty v ceně vstupného.  Vstupné 75 Kč

HLÍDAČ Č. 47 
Čtvrtek 29., pátek 30., sobota 31. ledna a neděle 1. února jen v 19.30 hodin
ČR, 2008, drama, 108 minut, od 15 let, širokoúhlý
Karel Roden, Lucia Siposova a Václav Jiráček v milostném příběhu o vášni, smrti a trestu, natočeném na 
motivy stejnojmenného románu Josefa Kopty. Režie Filip Renč.  Vstupné 75 Kč

KRÁLOVA PŘÍZEŇ 
Pondělí 2., úterý 3. a středa 4. února jen v 19.30 hodin
USA, 2008, historické drama, 115 minut, od 15 let, titulky
Jediné, co se může postavit mezi dvě sestry, je království… Historické výpravné drama z období vlády Jin-
dřich VIII., které se odvíjí na pozadí událostí, které odstartovaly anglickou reformaci. V rolích sester Boley-
nových hrají Natalie Portmanová a Scarlett Johanssonová.    Vstupné 70 Kč, členové FK 65 Kč

PEKLO S PRINCEZNOU     Klasická pohádka
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. února v 16.30 a v 18.15 hodin, pondělí 9., úterý 10. a středa 11. února 
v 16.00 a v 18.00 hodin
ČR, 2008, 95 minut
Co se stane, když si princezna Aneta nechce vzít prince Jeronýma? Bude svatba, válka nebo peklo na zemi? 

Napínavé, komediální i dojemné vesmírné dobrodružství Cesta na Měsíc nabízí díky 3D technologii jedi-
nečný trojrozměrný zážitek pro celou rodinu.
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Tereza Voříšková a Jiří Mádl v hlavních rolích nové laskavé pohádkové komedie režiséra Jiřího Trošky. Dále 
hrají Petr Nárožný, Zlata Adamovská, Václav Vydra, Václav Postránecký a další.  Vstupné 75 Kč
V sobotu 7. a v neděli  8.2. v 16.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu 
s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení děkujeme fi rmě SHM, 
s.r.o, Šumperk. 

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA 
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. února jen ve 20.00 hodin, úterý 10. a středa 11. února jen ve 20.00 
hodin
USA, 2008, drama, fantasy, romantický, 166 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Filmová adaptace povídky F.S. Fitzgeralda, která vypráví o muži, který se narodí jako osmdesá-
tiletý a během svého života, který obsáhne téměř celé 20. století, postupně mládne… V hlavní 
roli Brad Pitt, režie David Fincher. Vynikající snímek, který je horkým adeptem na zisk Oscara 
za nejlepší film.  Vstupné 80 Kč, členové FK 75 Kč

UPÍR NOSFERATU  Filmový klub - Projekt 100
Pondělí 9. února jen ve 20.00 hodin
Německo, 1922, 70 minut
Film vychází z románové předlohy Dracula z roku 1897. Snímek, který se stal základním kamenem hororo-
vého žánru a který je klasickou ukázkou německého expresionismu, natočil v roce 1922 Friedrich Wilhelm 
Murnau.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč
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Novou pohádkovou komedii režiséra Jiřího Trošky Peklo s princeznou uvádí kino Oko od 5. do 11. února. 
V sobotu 7. a v neděli  8. února navíc kino nabízí rodinnou slevu.
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CESTA NA MĚSÍC 3D   Hrajeme pro děti
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14., neděle 15., pondělí 16., úterý 17. a středa 18. února jen v 17.30 hodin 
Belgie, 2008, 85 minut, 3D projekce, české znění
I cesta na Měsíc měla své mouchy… Dobrodružství tří malých much, které se stanou součástí prvního při-
stání na Měsíci, když se jako černí pasažéři dostanou do legendárního Apolla 11. Napínavé, komediální 
i dojemné vesmírné dobrodružství pro celou rodinu nabízí díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný 
zážitek. Zažijte na vlastní oči cestu na měsíc s 3D brýlemi. Brýle obdržíte těsně před představením a jsou 
již zahrnuty v ceně vstupného.  Vstupné 75 Kč

CHE GUEVARA - REVOLUCE                       
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14. a neděle 15. února jen v 19.30 hodin
USA, Francie, Španělsko, 2008, autobiografi cký, válečný, 131 minuta, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Historické válečné drama, které zachycuje vzestup revolucionářské ikony Che Guevary během kubánské 
revoluce. V hlavní roli Benicio Del Toro, režie Steven Soderbergh.  Vstupné 75 Kč

ANTÉNA   Filmový klub - Projekt 100
Pondělí 16. února jen v 19.30 hodin
Argentina, 2007, černobílý, 92 minuty
Alegorický snímek s ohromující výtvarnou stylizací, který vzdává hold především němým fi lmům. Scénář 
a režie Esteban Sapir.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM        
Úterý 17. a středa 18. února jen v 19.30 hodin
Velká Británie, 2008, komedie, 110 minut, mládeži přístupný, titulky
… aneb jak se neutopit za velkou louží. Simon Pegg v hlavní roli komedie o tom, jaké to je psát o fi lmech 
a jejich hvězdách v nejprestižnějším fi lmovém magazínu v New Yorku.  Vstupné 75 Kč
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Nová romantická komedie Marie Poledňákové o jedné ženě mezi dvěma muži a jednom muži mezi dvěma 
ženami svedla dohromady nevšední herecké kvarteto - Kamilu Magálovou, Jiřího Bartošku, Evu Holubovou 
a Oldřicha Kaisera.
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LÍBÁŠ JAKO BŮH 
Čtvrtek 19., pátek 20. února v 17.30 a ve 20.00 hodin, sobota 21. a neděle 22. února v 16.00, 18.15 a ve 20.30 
hodin, pondělí 23., úterý 24. a středa 25. února v 17.30 a ve 20.00 hodin 
ČR, 2008, komedie, 115 minut, mládeži přístupný
Nová romantická komedie Marie Poledňákové o jedné ženě mezi dvěma muži a jednom muži mezi 
dvěma ženami svedla dohromady nevšední herecké kvarteto: Kamilu Magálovou, Jiřího Bartošku, Evu 
Holubovou a Oldřicha Kaisera. Dále hrají Roman Vojtek, Martha Issová, Milan Šteindler, Barbora Hrzá-
nová a další.  Vstupné 80 Kč

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI    Hrajeme pro děti
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. února, neděle 1., pondělí 2., úterý 3. a středa 4. března jen v 16.30 hodin
USA, 2008, 94 minuty, širokoúhlý, české znění
Výpravný pohádkový příběh pro celou rodinu o maličkém myšákovi, který touží konat velké skutky. Zoufá-
lek je zkrátka malý hrdina s velkým srdcem.  Vstupné 75 Kč

ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA 
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. února, neděle 1., pondělí 2. března jen v 18.15 hodin
Francie, 2007, dokument, 85 minut, rodinný fi lm
Fascinující dokument ze života zvířat doprovázený úžasnou hudbou Philipa Glasse.  Vstupné 65 Kč

VALKÝRA
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. února, neděle 1., pondělí 2. března jen ve 20.00 hodin, úterý 3. a středa              
4. března jen v 18.15 hodin
USA, 2008, drama, 121 minuta, od 12 let, titulky
Dlouho očekávaný napínavý fi lm zachycující skutečný příběh plukovníka Clause von Stauff enberga, který 
stál v čele protinacistického spiknutí, jehož hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera. V hlavní roli 
Tom Cruise.  Vstupné 80 Kč

BABIČKA   Filmový klub - Projekt 100
Úterý 3., středa 4. března jen ve 20.30 hodin
Slovensko, ČR, 2008, dokument, 74 minuty, od 15 let, slovenské znění
Erotická tragikomedie o ženě, která chce vrátit čas a ve svých 55 letech si dá inzerát: Zralá, mírně zvrhlá žena 
hledá chlapce od 18-ti do 24 let. Na inzerát odpovědělo 650 zájemců…  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

Připravujeme na březen: Yes Man, Na půdě, Po přečtení spalte, Veni, vidi, vici, Bolt, Výměna, Veřejný ne-
přítel č. 1 Epilog, Peklo s princeznou, Nymfomanka, Líbáš jako bůh, Strážci
Filmový klub: Projekt 100 - Rekviem za sen, Farma zvířat, Něco z Alenky

Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový 
vjem, samostatný basový kanál 1000 W. Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního 
představení. Vstupenky na všechna únorová představení jsou v prodeji od 1. února 2009.

Kino Oko Vám nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů i pro-
jekci reklamních videoklipů. Zprostředkujeme vám výrobu diapozitivů i klipů. Větší obraz, vyšší kvalita 
a dobré ozvučení! Cena za projekci diapozitivu je 1.500 Kč na měsíc, cena za projekci videoklipu 2.500 Kč 
na měsíc. Bližší informace na telefonu 583 212 000. Průměrná měsíční návštěva kina je 6.000 diváků.
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