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Před 390 lety
24. března 1619 byli na temenické tvrzi (stará budova střední školy) zavražděni a okradeni Jan st. Odkolek 

z Oujezdce se svou tetou. Za hlavní pachatele byli označeni Odkolkův písař 
a kočí. K jejich popravě došlo 29. května, při níž byli rozčtvrceni a jejich ostatky rozvěšeny na šibenici. 

Popravena byla rovněž kuchařka, jíž kat také uřezal uši. 7. června byla exekuce 
dokončena popravou zbývajících tří viníků. Jeden z nich byl pověšen a zbývajícím dvěma chlapcům ve věku 

16 a 17 let usekl popravčí mistr hlavy. Zavraždění byli pohřbeni za velkého 
sběhu lidí 16. května v šumperském klášterním kostele.

Před 110 lety
25. března 1899 se konala v evangelickém kostele první starokatolická mše. Vznikla první 

starokatolickáfi liální obec na Moravě, která měla v roce 1924 v Šumperku již 2473 duše. Založení souviselo 
s hnutím „Pryč od Říma“.

Před 100 lety
6. března 1909 se konala slavnost na rozloučenou se starou radnicí. Slavnost byla zahájena v sobotu večer. 

Všechny místnosti byly slavnostně vyzdobeny a osvětleny elektrickým proudem, vyráběným motorem, který 
k tomu účelu  zapůjčil drogista J. Wiatschka. V průběhu noci se přišlo rozloučit se starou budovou na osm set 

lidí, vypilo se velké množství piva a pětadevadesát litrů vína. 8. března 1909 byla zahájena demolice, která 
skončila koncem května. Nová radnice byla otevřena 9. září 1911.

Před 95 lety
25. března 1914 byl položen základní kámen na stavbu starokatolického kostela a již 8. září proběhlo jeho 

slavnostní vysvěcení. Autorem projektu byl vídeňský architekt Clemens M. Kattner. 

Před 90 lety
4. března 1919 uskutečnili němečtí nacionalisté v Šumperku velkou protistátní demonstraci, která byla 

součástí protičeskoslovenských vystoupení německého obyvatelstva v pohraničí. Při srážce s českým vojskem ve 
Šternberku bylo toho dne zabito několik desítek Němců a dva vojáci. 

Před 60 lety
26. a 27. března 1949 se v Šumperku konal sjezd reemigrantů severní Moravy a Slezska. Město bylo od roku 

1946 sídlem reemigračního střediska pro celou oblast Moravy a Slezska.

Před 40 lety
18. března 1969 zřídil tehdejší Městský národní výbor stavební podnik s názvem „Stavební huť“.

 
Před 35 lety

V březnu 1974 se konal I. ročník festivalu mladých umělců Preludium.

Před 30 lety
V březnu 1979 byla zahájena výstavba sídliště Šumperk - Temenická.

Před 15 lety 
2. března 1994 bylo zahájeno vysílání Šumperské televize pod názvem „Studio S“. 

31. března 1998 vysílání skončilo. -ách-
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M ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM OSLAVÍ ŠESTATŘICÁTINY ZMĚNAMI

Festival mladých umělců Šumperské Preludium, který v roce 1974 založil Alois Motýl, oslaví 
v roce 2009 své 36. narozeniny. Preludium, které má v šumperském kulturním životě své 

neotřesitelné místo, již několik let hledá svou pravou tvář.  Původní záměr festivalu, jehož motto 
znělo „mladí umělci mladým posluchačům“, je sice velice záslužným, ovšem v současné době plné 
technických vymožeností a mnohých jiných lákadel, jak trávit svůj volný čas, ne lehce splnitelným. 
V roce 2009 tak přichází určitá organizační změna, jež by měla vnést do dramaturgie festivalu 
nové elementy a myšlenky. Stále platí, že Preludium je festivalem mladých umělců, ale toto motto 
budou pořadatelé více rozšiřovat tak, aby byla dramaturgická linka zajímavá pro stále větší okruh 
posluchačů. 

Uměleckou záštitu nad Šumperským Prelu-
diem převzal ředitel Moravské fi lharmonie Olo-
mouc Vladislav Kvapil a také Moravské fi lharmo-
nii Olomouc bude věnován zahajovací i závěrečný 
koncert festivalu. Jeho šestatřicátý ročník se koná 
ve dnech 4., 11., 18. a 25. března.

Jak již bylo naznačeno, zahajovací koncert 
proběhne ve středu 4. března ve velkém sále 
Domu kultury Šumperk od 19.30 hodin a vy-
stoupí na něm romská kapela Cigánski diabli 
a Moravská fi lharmonie Olomouc s dirigentem 
Alešem Podařilem. Koncert se naprosto vymyká 

festivalovým zvyklostem, profesionální symfo-
nický orchestr v rámci festivalu nevystupoval. 
Díky záštitě ředitele Vladislava Kvapila je letos 
tento akt možný. Koncert bude pořádán společně 
s cyklem Klasika Viva. 

Na druhém festivalovém koncertu 11. března se 
v klášterním kostele představí laureátka Meziná-
rodní smetanovské klavírní soutěže 2008 v Plzni, 
mladá polská klavíristka Joanna Kacperek. Také 
tento koncert bude vzhledem k předešlým roč-
níkům festivalu novátorský - mladá umělkyně 
vystoupí v rámci celého recitálu. Zatím vždy vy-

Moravská fi lharmonie Olomouc je letos úzce spjata se Šumperským Preludiem. Záštitu nad ním totiž 
převzal její ředitel Vladislav Kvapil.  Foto: archiv
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Mstupovali umělci na půlrecitálech. 
Třetí festivalový koncert bude v duchu festi-

valové tradice věnován opět mladé umělkyni. Ve 
středu 18. března vystoupí v klášterním kostele 
laureátka Mezinárodní pěvecké soutěže Antoní-
na Dvořáka v Karlových Varech 2008 v kategorii 
Junior, sopranistka Lucie Silkenová. Na koncer-
tu se představí se svým hostem, tenoristou Pe-
trem Svobodou, a za klavírní spolupráce Jana 
Marcoula. 

Závěrečný festivalový koncert se ponese ve 
znamení změn a novinek. Jednak bude opět vě-
nován olomoucké Moravské fi lharmonii, jejíž 
členové budou protagonisty koncertu, ale vzpo-
meneme i padesát let od úmrtí světoznámého 
českého skladatele Bohuslava Martinů. Hold 
tomuto českému hudebnímu velikánovi vzdá 
vynikající česká cembalistka Edita Keglerová. Na 
koncertu zazní nejen Koncert pro cembalo a ma-
lý orchestr Bohuslava Martinů, ale také skladby 
jeho předchůdců. 

Věříme, že si letošní ročník Šumperského Pre-
ludia najde své příznivce a stane se pevným kame-
nem barevné mozaiky šumperského kulturního 
života právě svou novou tváří. R. Janků

1. FESTIVALOVÝ KONCERT
STŘEDA 4. BŘEZNA V 19.30 HODIN 

VE VELKÉM SÁLE DK

Moravská fi lharmonie Olomouc byla zalo-
žena v roce 1945 a patří k předním a nejstarším 
symfonickým orchestrům v České republice. Sídlí 
v Olomouci, v historické metropoli Moravy, která 
je centrem Olomouckého kraje.

V čele Moravské fi lharmonie stály významné 
osobnosti české hudební kultury, za jejím dirigent-
ským pultem se střídali přední světoví dirigenti, 
např. Lord Yehudi Menuhin, Václav Neumann, 
Libor Pešek, Vladimír Válek a další. Jejími hosty 
byli významní sólisté, např. S. Richter, I. Oistrach. 
G. Kremer, S. Ishikawa, P. Fournier, J. Suk, V. Hu-
deček, E. Indjic, J. Carreras, A. Baltsa , J. Cura.

Během svého působení si Moravská fi lhar-
monie vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozma-
nitý repertoár, jenž zahrnuje vedle české hudby 
také skladby klasiků evropské orchestrální tvor-
by 19. a 20. století. Filharmonie také intenzivně 

propaguje soudobou českou i světovou hudební 
tvorbu, o čemž svědčí premiéry stovky skladeb 
soudobých skladatelů. V posledních letech se 
Moravská fi lharmonie specializuje na nahrávky 
současné světové hudby.

Moravská fi lharmonie s velkým ohlasem vystu-
povala v převážné většině evropských států a  zú-
častnila se významných mezinárodních hudebních 
festivalů v České republice i v zahraničí, např. Praž-
ského jara, Smetanovy Litomyšle, Letních hudeb-
ních slavností ve francouzské Remeši, Th urn und 
Taxis Festspiele v  německém Regensburgu. Fil-
harmonici se dále představili na významných ev-
ropských pódiích -  Alte Oper ve Frankfurtu, Saal 
der Münchner Philharmonie, Vereinsaal Wien, 
Saal Pleyel Paris, Tonhalle Zurich nebo v Palaois 
de Musica ve španělské Barceloně a Valencii.

Moravská fi lharmonie je kulturní institucí, která 
se podílí na organizaci uměleckého a koncertního 
života v Olomouci. Je organizátorem a pořadate-
lem mezinárodního hudebního festivalu Dvořáko-
va Olomouc, Mezinárodního varhanního festivalu 
a Mezinárodního festivalu soudobé hudby.

Aleš Podařil studoval na Konzervatoři v Brně 
obor housle a dirigování, dále pak na JAMU v Br-
ně obor řízení orchestru a řízení sboru. V sezoně 
1979-80 se stal stipendistou Ministerstva kultury 
a pracoval jako asistent dirigenta J. Pinkase v ope-
ře Státního divadla v Brně a jako asistent F. Jílka 
v orchestru Státní fi lharmonie v Brně. Po krátkém 
působení v Symfonickém orchestru ve Zlíně byl 
přijat na místo hudebního režiséra Českého roz-
hlasu v Brně, kde pracoval od roku 1981 do roku 
1994. Zde působil též jako dirigent a šéfdirigent 
rozhlasového orchestru. Od roku 1994 předává 
své zkušenosti posluchačům Konzervatoře v Brně 
a vystupuje se Symfonickým orchestrem Konzer-
vatoře na pódiích doma i v zahraničí, sám vystu-
puje jako host našich i zahraničních orchestrů. 
Jeho žánrový rozsah se vlivem dlouhého působení 
v Českém rozhlase Brno rozšířil natolik, že se jako 
dirigent i jako hudební režisér podílí na koncer-
tech i zvukových záznamech bez omezení žánru. 

Cigánski diabli: V roce 2007 po odchodu jed-
noho ze členů kapely Jana Berkyho - Mrenici ml. 
vzniká za obrovského zájmu médií osmičlenný or-
chestr Cigánski diabli (Gypsy Devils) s novým só-
listou - houslovým virtuózem Štefanem Banyákem. 
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Virtuózní výkony Ernesta Šarkoziho, cimbálového 
kouzelníka, barevné tóny violoncella jeho manželky 
Silvie nebo klarinetové mistrovství Zoltána Grunzi 
jsou i nadále zárukou vynikajících hudebních před-
stavení. V roce 2000 převzal orchestr od Slovenské 
hudební akademie 3x cenu Grammy - za Nejlepší 
orchestr, Nejlepší album a za Nejlepšího interpreta.

Repertoár orchestru je velmi pestrý a široký: 
folklor slovenský, ruský, maďarský, řecký, rom-
ský, židovský, rumunský; dále skladby klasické, 
operetní, muzikálové, fi lmové a také jazzové. 
Na mnohých se aranžérsky podílejí členové 
orchestru - E. Šárközi, E. Hasala, Z. Grunza. 
Orchestr koncertoval téměř po celém světě 
a spolupracuje s mnohými předními zpěváky 
a instrumentalisty různých hudebních žánrů 
- L. Bílá, D. Hůlka, I. Csáková, S. Sklovská, 
P. Habera, K. Hasprová, P. Dvorský, M. Babjak, 
J. Fogašová, J. Burian, J. Bartoš...

Orchestr Cigánski diabli je odbornou ve-
řejností považován za nejlepší slovenský sou-
bor v kategorii Etno a World Music a zároveň 
je velmi příznivě přijímán širokou veřejností, 
o čemž svědčí desítky tisíc prodaných CD nosi-
čů. Nejnovějším přírůstkem v rodině vydaných 
CD je profi lové CD Cigánski diabli, které za 
dva týdny prodeje obdrželo Platinovou desku.

Program koncertu: E. Šarközi - Cigan-
ski Diabli, A. Chačaturjan - Šavlový tanec * J. 
Brahms - Uherský tanec č. 5 * Ruské melodie 
* J. Williams - Schindlerův seznam * J. Cosma 
- Autumn Leaves * V. Monti - Čardáš * E. Šar-

közi - Myjava * E. Šarközi - Ciganske Husle * 
E. Hasala - Židovské melodie * Z. Grunza - E. 
Šarközi - Rumunská fantazie pro tárogató * M. 
Th eodorakis - Řek Zorba * G. Dinicu - Skři-
vánek

2. FESTIVALOVÝ KONCERT 
STŘEDA 11. BŘEZNA V 19 HODIN 

V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Joanna Kacperek (klavír) se narodila ve Varša-
vě v Polsku 28. září 1993.  Na klavír začala hrát 
v šesti letech. V letech 2000-2006 byla žačkou 
profesorky Tatiany Widera-Sanijes’ na Třetí var-
šavské hudební škole pod patronátem Grazyny 
Bacewicz. Joanna je vítězkou mnoha hudebních 
soutěží. V listopadu 2003 získala cenu na soutěži 
Mazovia Voivoidship 6. Chopin Audition, která 
se koná v Sochaczewi. V prosinci 2003 a v únoru 
2004 získala první cenu na 9. a 10. školní soutěži 
„Miniatury“. V květnu 2004 získala Joanna prv-
ní cenu na 9. Národní soutěži pro mladé umělce 
v Bydgoszczi.  V únoru 2005 získala první cenu 

Cigánski diabli jsou nejlepším slovenským soubo-
rem v kategorii Etno a World Music.  Foto: archiv

Patnáctiletá klavíristka Joanna Kacperek je vítěz-
kou mnoha soutěží.  Foto: archiv
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na 2. Národní soutěži mladých duet „Duettino“ ve 
Varšavě, kde také získala individuální cenu.

V roce 2005 a 2006 dostala Joanna příležitost 
vystupovat v projektu „Virtuoso’s Corner“ na 
koncertech „Ciocia Jadzia“, které se konaly v Ná-
rodním fi lharmonickém koncertním sále ve 
Varšavě. V únoru 2006 vystupovala ve Lvově na 
Ukrajině doprovázená Filharmonickým orchest-
rem Lvov a v červnu 2006 se souborem Camerata 
Quartet na Hudební akademii Fryderyka Chopina 
ve Varšavě. V březnu 2006 získala první místo na 
„Circuit Competition of Audition Development“ 
konané v Żyrardówě, kde získala ocenění za nej-
lepší vokální artikulaci notových předloh.

Od roku 2006 je Joanna žačkou profesorky Anny 
Jastrzębské-Quinn’s na Varšavské hudební škole 
pod patronátem Zenona Brzewského. V květnu 
2007 získala Joanna první cenu na 15. Mezinárod-
ní Chopinově soutěži pro mladé klavíristy v Szafar-
nii. V lednu 2008 získala první cenu na 8. Národní 
klavírní soutěži v Żagani, kde získala také zvláštní 
cenu poroty. V březnu 2008 pak obdržela první 
cenu a zvláštní cenu za interpretaci díla Bedřicha 
Smetany na 28. ročníku Mezinárodní Smetanovské 
klavírní soutěži v Plzni. 

V květnu 2008 získala pozvání na 6. Polsko-
ruský festival klasické hudby „Children Music 
Academy” v Moskvě, kde vystupovala jak sólo-
vě, tak s Moskevským akademickým orchestrem 
a účastnila se i mistrovských kurzů pod vedení 
profesorky Eleny Richterové.

Na jaře 2008 se úspěšně zúčastnila konkurzu 
na mistrovské kurzy v Calgary v Kanadě, které se 
konaly v červnu 2008. Během těchto kurzů získala 
Joanna druhou cenu v oboru komorní hra při sou-
těži Morningside Music Bridge Chamber Compe-
tition.V říjnu 2008 se stala stipendistkou Polského 
dětského fondu a získala stipendium Polského 
ministra kultury Bogdana Zdrojewského. V listo-
padu 2008 byla Joanna pozvána na soutěž „Mladý 
klavír Pražské konzervatoře 2008“ jako laureátka 
mezinárodních soutěží. Zde získala titul laureáta 
a také získala zvláštní cenu UNICORN „Talent 
Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2008“. 

Program koncertu: J.S. Bach: Partita č. 1 B dur 
* W.A. Mozart: Sonáta pro klavír B dur, KV 570, I. 
Allegro, II. Adagio, III. Alegretto * F. Meldelssohn 
- Bartholdy: Rondo Capriccioso * B. Smetana: 

Obkročák (Česká tance), Andante Es dur, Lístek 
do památníku * F. Chopin: Waltz e moll, op. Posth, 
Rondo c moll, op. 1, Nocturno e moll, op. 72, Bal-
lada As dur, op. 47, Etuda Ges dur, op. 10 no. 5 *   
S. Kisielewski: Danse vive

3. FESTIVALOVÝ KONCERT 
STŘEDA 18. BŘEZNA V 19 HODIN 

V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Lucie Silkenová (soprán) se narodila v Praze     
12. května 1984. Studovala sólový zpěv a obligátní 
klavír na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním za-
měřením. V letech 1989-1997 byla členkou Küh-
nova dětského sboru, s kterým koncertovala po celé 
Evropě a ocitla se i na prknech Národního divadla 
v opeře Antonína Dvořáka  Jakobín. Po maturitě 
absolvovala přijímací zkoušky na Akademii múzic-
kých umění - hudební fakultu, kde studuje 5. rokem 
operní zpěv ve třídě sólisty opery Národního diva-
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Studentka operního zpěvu na AMU Lucie 
Silkenová se šumperské veřejnosti představí               
18. března.  Foto: archiv
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dla v Praze, barytonisty Ivana Kusnjera a od roku 
2007 i hudební management.  V rámci Operního 
Studia Tón HAMU se mimo jiné představila v roli 
Barberiny (W.A. Mozart - Figarova svatba) a Kuch-
tíka (A. Dvořák - Rusalka). V divadle Disk ztvárnila 
roli Kamily Urválkové v divadelní hře „Zápisník 
zmizelého“ (upravený cyklus L. Janáčka). Konkurz 
v Londýně ji přivedl k roli Prvního chlapce (W.A. 
Mozart - Kouzelná fl étna) na operních kurzech 
v anglickém městě Dartington. V divadle F.X. Šaldy 
v Liberci zpívá hlavní roli Corilly (G. Donizetti - Po-
prask v opeře) a dále se zde připravuje na roli Lízy 
(Fr. Lehár - Země úsměvů). Absolvovala mistrovské 
pěvecké kurzy v Anglii, Německu, Rakousku a Pra-
ze. V roce 2003 se zúčastnila sólového koncertního 
turné po Japonsku. V září 2008 se do Japonska vrá-
tila, tentokrát s Komorní operou Praha a produk-
cemi W.A. Mozart – Kouzelná fl étna (První dáma, 
Papagena, První chlapec), W.A. Mozart – Figarova 
svatba (Barberina) a G. Rossini – Lazebník sevilský 
(Rosina).

Její pěvecké umění bylo oceněno na několika 
mezinárodních soutěžích: v roce 2003 na „Duškově 
soutěži“, kde získala 3. cenu v kategorii budoucích 
profesionálů; v roce 2007 na „42. ročníku meziná-
rodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Kar-
lových Varech“ (2. cena v kategorii Junior ženy); 
v roce 2008 získala 1. cenu na mezinárodní soutěži 
mladých hudebníků ve Francii „Concours Interna-
tional d’Encouragement Musical, Lyon“, pořádané 
celosvětově proslulou organizací Rotary Club (RC 
Praha, RC Nürnberg-Neumarkt, RC Lyon Porte 
Des Alpes)

Od roku 2005 hraje v divadle Semafor v před-
staveních - Pension Rosamunda, Sukně smutnou 
jehlou spíchnutá a Lysistrata, ve kterém zpívá 
koloraturně-jazzovou árii, jež byla Jiřím Suchým 
napsána přímo pro ni. Od roku 2007 spolupracuje 
s Orchestrem Atlantis a komorním souborem At-
lantis Collegium. Již 7 let zpívá na charitativních 
koncertech pro Soukromou školu Slunce, o.p.s.

Petr Svoboda (tenor) se narodil v roce 1979 
v Havlíčkově Brodu. Navštěvoval Základní umělec-
kou školu v Lipnici nad Sázavou, kde se učil hře na 
kytaru a klavír. Po maturitě na střední průmyslové 
škole strojní v Chotěboři začal studovat pardubic-
kou konzervatoř v pěvecké třídě prof. Miloslava 
Stříteského. Nastudoval zde roli hajného z Rusalky 

A. Dvořáka a Matouše ze Smetanovy Hubičky, se 
kterou se představil na festivalu Opera Praha 2001 
ve Stavovském divadle. V roce 2003 zahájil studium 
zpěvu na AMU v Praze ve třídě prof. I. Kusnjera. 
V roce 2008 úspěšně ukončil AMU v Praze a začal 
studovat Hudební vědu na Filozofi cké fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze. V současné době se věnuje 
koncertní činnosti a se souborem Octopus pragen-
sis úspěšně interpretují hudbu vrcholné renesance 
a raného baroka. 

Program koncertu: Fanny Mendelssohn-Bar-
tholdy - Písně Sehnsucht, Neue Liebe, Verlus, Im 
Herbst, Frühlingslied * Luboš Sluka - Písně rene-
sanční - I. text Angelo Poliziano, II. text Torquato 
Tasso, III. text Michelangelo Buonarroti * Erich 
Wolfgang Korngold - Unvergänglichkeit, Das ei-
lende Bächlein, Das schlafende Kind, Stärker als 
der Tod, Unvergänglichkeit * Wolfgang Amadeus 
Mozart - Don Giovanni - árie Zerliny, Vedrai cari-
no, duet Dona Giovanniho a Zerliny, La ci darem 
la mano, árie Dona Giovanniho, Deh vieni alla fi -
nestra, Kouzelná fl étna - duet Paminy a Papagena, 
Bei Männern, árie Paminy, Ach, ich fühl´s, duet 
Papagena a Papageny, Pa-pa-pa * Gaetano Doni-
zetti - Viva la mamma - árie Corilly, O tu che desti 
il fulmine * Gioachino Rosini - Lazebník Sevillský 
- árie Rosiny, Una voce poco fa, duet Rosiny a Fi-
gara, Dunque io son

4. FESTIVALOVÝ KONCERT 
STŘEDA 25. BŘEZNA 

V 19 HODIN V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Edita Keglerová (cembalo) vystudovala Kon-
zervatoř v Plzni obor klavír a cembalo. V roce 
1993 byla přijata na Akademii múzických umě-
ní v Praze, kde dále rozvíjela svůj zájem o hru 
na cembalo pod vedením prof. Giedré-Lukšaité 
Mrázkové. Následně pokračovala ve studiích v mi-
strovské třídě u prof. Jacquese Ogga na Královské 
Konzervatoři v Den Haagu, kde obhájila diplom 
MMUS v sólové a komorní hře. V roce 2002 jí 
bylo uděleno stipendium Královskou Akademií 
hudby v Londýně na roční stáž, kde se věnovala 
převážně studiu hry číslovaného basu, ale též hře 
na klavichord  a hammerklavír. V září 2007 úspěš-
ně obhájila svoji doktorskou disertaci na Akade-
mii múzických umění v oboru „Interpretace a te-
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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

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

Pátek 13. března od 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit 
se svými přáteli a poslechnout si známé písničky, 
které zahraje skupina Staří kamarádi. 
 Vstupné 30 Kč

Pátek 27. března 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 na-
šeho asistenta. V případě zájmu je nutné se objed-
nat na tel. čísle 583 212 272. 
 Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod. 

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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

orie interpretace“ na téma: Koncertantní tvorba 
J.A. Bendy.

V roce 1997 získala spolu s Ivou Štrynclovou        
1. cenu a Zvláštní cenu nakladatelství Bärenreiter za 
nejlepší interpretaci skladby, dle historicky poučené 
provozovací praxe, na nejprestižnější Mezinárod-
ní soutěži pro dva klávesové nástroje v belgických 
Bruggách. V roce 2000 získala „Honorable menti-
on“ na téže soutěži, tentokráte v sólové cembalové 
hře. V roce 1998 se členky cembalového dua staly 
fi nalistkami mezinárodní rozhlasové soutěže Tribu-
na mladých interpretů TIJI.

Jako sólistka nebo členka různých komorních 
souborů vystoupila na řadě významných pódií ne-
jen v Evropě, ale i v zámoří a jako host vystupovala 
na celé řadě festivalů u nás i v zahraničí. Spolupra-
cuje s ansámbly zaměřenými na interpretaci staré 
hudby (Pražský barokní soubor, Capella Regia Hi-
pocondria). V roce 2004 založila spolu s fl étnistkou 
Julií Branou soubor Accento. Nahrává pro Český 
rozhlas a spolupracuje s Českou televizí. V letech 
2003-2005 vyučovala na Janáčkově akademii mú-
zických umění v Brně. Od roku 1996 pedagogicky 
působí na pražském Gymnáziu Jana Nerudy s hu-
debním zaměřením.

Program koncertu: Jean Henri D´Anglebert: 
Suita in g, I. Prélude, Allemande, Courante, Deuixi-
éme Courante, Sarabande- lentement, Gigue, Gagli-

arde - lentement, Passacaille * Jacques Duphly: La 
Damanzy, La Pothouin, La Félix, Menuets, Les Co-
lombes, La Lanza * Bohuslav Martinů: Koncert pro 
cembalo a malý orchestr, I. Poco allegro, II. Adagio, 
III. Allegretto

Spoluúčinkují členové Moravské fi lharmonie 
Olomouc.

Cembalistku Editu Keglerovou doprovodí členové 
olomoucké Moravské fi lharmonie.  Foto: archiv

Š
U

M
P

E
R

S
K

É
 P

R
E

L
U

D
IU

M
, 

K
A

V
Á

R
N

IČ
K

A



8

NOVÁ KNIHA O ŠUMPERKU SE JIŽ PRODÁVÁ

V edici označené jako „Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko“ vydává nakladatelství Paseka knihy 
zaměřené na historii. V těchto publikacích o městech a regionech je popsána historie a jsou zde 

zastoupeny dobové pohlednice a fotografi e z minulého století i ze století devatenáctého. Unikátnost 
knih spočívá v tom, že jsou zde také vzácné historické snímky ulic, domů a zákoutí, které již byly 
zbourány, a tím zanikly. Ve zmíněné edici vydalo nakladatelství Paseka také knihu o Šumperku, a to 
koncem letošního ledna.

Knihu můžeme rozdělit do tří částí. V úvo-
du publikace je popsaná historie Šumperka do 
roku 1945, dále stavební vývoj, slohy a zajíma-
vé objekty města. Střední část je zastoupena 
historickými pohlednicemi a fotografiemi na 
křídovém papíru. Závěrečnou část pak tvoří 
podrobné popisky k jednotlivým snímkům. 
Knihu napsala Hana Jarmarová, ředitelka Stát-
ního okresního archivu v Šumperku. Pohled-
nice a fotografie zapůjčil ze svého archivu Petr 
Možný a dále Vlastivědné muzeum v Šumper-
ku a Státní okresní archiv Šumperk.

Obrazovou část knihy tvoří 189 historických 

Většinu pohlednic a fotografi í zapůjčil do knihy ze svého archivu Petr Možný. Na snímku je pohled od 
dnešní „průmyslovky“ v ulici Gen. Krátkého směrem ke škole ve Sluneční ulici v Temenici.  
 Foto: archiv P. Možného

Na pohlednici z archivu P. Možného je zachycena 
část Starobranské ulice směrem k ulici Radniční.
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Kniha o Šumperku vyšla v edici označené jako 
„Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko“. Její autorkou je 
Hana Jarmarová.

snímků města Šumperka. Unikátnost publi-
kace tkví v publikování fotografií, které byly 
veřejnosti dosud neznámé a jsou prezentovány 
vůbec poprvé. Na některých snímcích jsou ješ-
tě vidět nezastavěné prostory, kde se v místech 
dnešní zástavby nacházejí pole a louky. Čtenář 
zde spatří části města, ulice a domy, které byly 
v minulosti zbourány. Přitom zjistí, jak jsou 
tyto záběry jedinečné a neopakovatelné. Vel-
mi vzácné jsou snímky, jež přibližují interié-
ry některých zařízení ve městě. Zajímavé jsou 
rovněž fotografie pořízené při různých příle-
žitostech nebo ty, které se vztahují k určitým 
událostem ve městě. Při prohlížení obrazové 
části knihy zjistíme, že na nás dýchá klid a po-
hoda tehdejší doby.

Kniha je vázaná a určitě potěší každého, kdo 
v Šumperku bydlí, anebo má k tomuto městu 
určitý vztah. Závěrem lze říci, že krásné měs-
to Šumperk si po dlouhé době takovou knihu 
právem zaslouží. K dostání je v místních knih-
kupectvích. Petr Možný

Městská knihovna Šumperk ve spolupráci s DDM Vila Doris Šumperk, 
Knihovnou W. Broniewskiego v Nyse a Knihovnou Vincence Priessnitze v Jeseníku vyhlašují 

FOTOSOUTĚŽ  FOTOSOUTĚŽ  FOTOSOUTĚŽ  FOTOSOUTĚŽ

TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI POHRANIČÍTURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI POHRANIČÍ

Fotografi e musí být pořízeny v okolí česko-polské hranice v oblasti Králický Sněžník - Rychlebské 
hory - Zlatohorsko. Soutěž je určena pro fotografy - turisty i pro turisty - fotografy z obou stran hranice. 
Stáří zasílaných fotografi í: maximálně 5 let. Vytvořený fotografi cký soubor známých i méně známých 
míst dané lokality bude určen především k pořádání společných výstav českých a polských fotografů.
Soutěžní témata: Architektura / Živá i neživá příroda / Lidé v pohraničí / Seriál
Věkové kategorie: do 20 let včetně / nad 20 let
Formát a kvalita: černobílé i barevné fotografi e /  na lesklém fotopapíře bez rámečku / 
minimální délka kratší strany 18 cm
Počet fotografi í: maximálně 5 ks / seriál do počtu 4 ks bude považován za jednu fotografi i
Označení fotografi í na zadní straně: povinné - název snímku, přesné místo
pořízení, téma, jméno, rok narození, kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa) / 
nepovinné - typ fotoaparátu, objektiv, jak snímek vznikl…

Uzávěrka soutěže: 20.4. 2009 do 17 hodin
Fotografi e doručte do Městské knihovny Šumperk, 17. listopadu 6, 787 01 Šumperk. Zasílanou obálku 
označte FOTOSOUTĚŽ. Snímky vyhodnotí porota složená ze zástupců pořadatelů. Autoři prvních 
tří fotografi í dle témat a věku budou oceněni na vernisáži výstavy v červenci v Městské knihovně 
Šumperk. Zaslané fotografi e se stávají majetkem pořadatele a budou použity pouze k nekomerčním 
účelům spojeným s uspořádáním společných výstav v Nyse, Šumperku a Jeseníku
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Křižovatka ulic Vančurovy a B. Němcové 
vznikla až v roce 1898. Předtím existovala pou-
ze Vančurova ulice, lépe řečeno Waisengas-
se („Sirotčí ulice“), která dostala název podle 
městského sirotčince, otevřeného 1.10. 1876. 
Poté byla ulice postupně zastavována zejména 
činžovními domy, jejichž výstavba souvisela se 
Spolkem pro stavbu levných bytů, jenž byl za-
ložen v roce 1893. V místech ulice B. Němcové 
vedla odpradávna polní cesta. Nedaleko ní vzni-
kl v rámci nové nemocnice (otevřené 8.3 1896) 
dům řádových sester s kaplí sv. Anny (později 
centrální rentgen). Na druhém konci polní ces-
ty, v prostoru dnešních Dvořákových sadů, stála 
u pramene kaplička, rovněž zasvěcená sv. Anně. 
Když u cesty vznikly první domy, rozhodlo 
obecní zastupitelstvo 7.10. 1898 pojmenovat 
ulici Annagasse (Anenská ulice) a tento název 
se udržel až do roku 1945, kdy byla přejmeno-
vána na ulici B. Němcové. 

Dvoupodlažní obytný dům vpravo, v dnešní 
Vančurově ulici č. 17, byl postaven v roce 1900 
podle plánů prostějovského stavitele Rudolfa 
Konečného, který tuctovou neoklasicistní fasá-
du doplnil několika tehdy módními štukovými 
secesními prvky. Konečný v Šumperku vytvořil 
více staveb. Navrhl například naproti nádra-
ží ČD rohový objekt v ulici 17. listopadu č. 10 
a spolu s Nedělníkem postavil nemocnici. 

Protější hostinec Zum Annenheim („U Anen-
ského domova“) si nechal postavit tovární za-
hradník ze Sudkova Josef Pompe. Projektovou 
dokumentaci v secesním stylu mu zpracoval 

v květnu roku 1899 mladý šumperský stavitel 
Franz Hloch (mimo jiné autor a majitel secesní-
ho domu v ulici G. Svobody č. 50 - tzv. Marien-
hofu). Jeho původní záměr se však od později 
realizované stavby liší, protože počítal s vytvo-
řením tanečního sálu s pódiem pro hudbu ve 
směru do dnešní Vančurovy ulice. Nakonec byla 
zjednodušena i výzdoba fasády. Zajímavé bylo, 
že v objektu byla pouze jedna obytná místnost, 
ostatní měly sloužit provozu hostince. Pompe 
požádal v červnu o stavební povolení, ale poté 
své rozhodnutí změnil, zjevně z fi nančních dů-
vodů. 14. listopadu dostal povolení ke stavbě 
a již 22. června 1900 byla novostavba, kterou 
prováděl šumperský stavitel Anton Schwestka, 
kolaudována. 

Název hostince „U Anenského domova“ nepo-
chybně vycházel z označení domu řádových ses-
ter v nedaleké nemocnici. Pompe držel hostinec 
jen krátce, protože již v roce 1903 ho získal Franz 
Hloch (snad kvůli dluhům), který ho následující-
ho roku prodal Johannu Langerovi. V roce 1909 
koupil dům Julius Keßler, který ještě téhož roku 
nechal ve dvoře postavit podle návrhu šumper-
ského stavitele Hugo Nadera kuželkářskou drá-
hu. Poslední přestavba proběhla v roce 1929. 
Podle projektu šumperských stavitelů Poppa 
a Ulricha byl zrušen dosavadní rohový vstup do 
hostince a k západní straně přistavěna nová pří-
stupová chodba. Po 2. světové válce získala hosti-
nec rodina Hejtmánkova, která ho, po úpravách 
v devadesátých letech, provozuje jako restauraci 
pod názvem U Hejtmánků i dnes.  -ách-   

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.
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Pohlednice, která vznikla kolem roku 1915, ukazuje dnešní Vančurovu ulici. Její původní název Waisen-
gasse („Sirotčí ulice“) vznikl podle městského sirotčince. Dvoupodlažní obytný dům ve Vančurově ulici     
č. 17 (na fotografi i vpravo) byl postaven v roce 1900. V témže roce byl zkolaudován i protější hostinec 
Zum Annenheim („U Anenského domova“), dnešní restaurace U Hejtmánků.  Nové foto: P. Kvapil
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I JARNÍ KONCERT ŠUMPERSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU 

A PADESÁTNÍK SEVERÁČEK

Letošní jarní koncert odráží významné život-
ní období staršího bratra našeho sboru, sezonu, 
v níž liberecký dětský sbor Severáček slaví své 
padesáté narozeniny. Říkám-li staršího bratra, 
mám tím na mysli skutečnost, že oba sbory od 
chvíle, kdy se prvně setkaly, pociťují silnou spří-

zněnost a jsou si velmi blízké. Blízké způsobem 
práce, názorem na podobu svého působení a ta-
ké dlouholetým přátelstvím mezi dětmi i dospě-
lými. Protože důležitá životní data příbuzných 
nemáme nechávat bez povšimnutí, rádi bychom 
tímto koncertem na dálku pogratulovali liberec-
kým zpěváčkům i těm, kteří jimi kdy v minulosti 
byli, paní Silvii Pálkové, sbormistryni Severáčku 
i všem, kteří jí pomáhají, a především zakladateli 
tohoto sboru, panu Milanu Uherkovi, čestnému 
občanu města Šumperka.  

Jak to navléci, aby koncert nebyl Severáčku 
věnován pouze tímto prohlášením? Jednoduše. 
Naše čtyři sbory, od nejmenších dětí po nej-
zkušenější zpěváky, uvedou pouze skladby či 
úpravy lidových písní z autorské dílny Milana 
Uherka. A protože Milan Uherek je nadán mi-
mořádným citem pro to, jak stvořit muziku, aby 
ji děti s potěšením zpívaly a posluchači s požit-
kem vnímali, čeká návštěvníky tohoto koncertu 
opravdová hudební lahůdka. Nenechte si ji ujít 
v sobotu 28. března 2009 v 16.00 hodin ve vel-
kém sále Domu kultury Šumperk.  
  Tomáš Motýl, sbormistr ŠDS

Oba sbory na jednom z mnoha společných koncer-
tů.                Foto: -šds-

DEKADENT DEZERT - PERFORMANCE OPAVSKÝCH BÁSNÍKŮ

V dalším cyklu básnických setkávání bych 
rád představil duo nadšených mladých mužů 
z okruhu opavského nakladatelství PERPLEX. 
Jan Kunze - performer, básník, textař, zpěvák 
(Kofe-in) a Dan Jedlička - básník a hudební pro-
ducent. Sami sobě kolegové a pro kulturu slez-
ského regionu v současné době nepostradatelní. 

Jan Kunze (1976, Opava), Dan Jedlička 
(1973, Opava)

„Ochutnat krásu věcí. / Prolnout realitu se 
sny a halucinacemi. / Tak jako se droga míchá ˝     
s krví…“ … zní motto básnické sbírky Jana Kun-
zeho Dekadent dezert (2008). Verše rezonující 
civilností, jako by probíhající v imaginárním 
hovoru a jdoucí skrze zkratku přímo do krve. 
Je to poezie extrovertní, okázale pózující a če-

kající na další uchopení. Sám Jan si je této sku-
tečnosti vědom, proto se snaží prezentovat svoje 
texty netradiční formou. S použitím projektoru 
a živých muzikantů posouvá vize vepsané mezi 
verši do nových souvislostí a zcela přirozeně 
tak snoubí poezii s technikou jedenadvacátého 
století.  

Dan Jedlička je Janovu uvažování v poezii 
vzdálen, je ukázněnější. K trojverší „Po dnech 
mnohomluvných / zase klid / v básni na tři 
řádky...“ asi není třeba cokoli dodávat. V ly-
ricky rozjímavém debutu Mimoběžky (2007) 
se protínají přírodní a vztahová témata. Bás-
ník neexperimentuje, nesnaží se přijít s novým 
pohledem za každou cenu. Cena jeho veršů je 
v umění naplnit zvolená témata a vyhnout se 
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Robvyklým klišé. Jemně ironizující barva - „stín 

silueta / kostelní věže / ona ve stoje a já tak tro-
chu vleže“ je v závěru sbírky tlumena naléha-
vějšími tóny - „…v tvém objetí už liduprázdno 
/ další noc na náš tichý způsob? / i průvan pod 
dveřmi toho dnes řekl víc…

Performance obou autorů s obrazovým a hu-
debním doprovodem Petra Kunzeho (elek-
tronika, elektrická mandolína), Jana Tenglera 
(saxofon, příčná fl étna) a Michala Puhače (vi-
deoprojekce) se uskuteční v divadle na Hrádku 
6. března v 19:30 hodin. Nenechte si tuto neob-
vyklou prezentaci současné poezie ujít. Osobité, 
kvalitní knížky, těžko sehnatelné v běžné ko-
merční distribuci, je možno zakoupit přímo od 
autorů. Odkazy: www.myspace.com/jan kunze, 
www.perplex.cz, fotografi e ze setkání na www.
kauer.cz. Aleš Kauer

Čtvrtek 5. března od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

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

Čtvrtek 12. března od 14 hodin
Setkání členů Městského svazu DIA
Hrají Tři „K“.  Vstupné 50 Kč

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

Úterý 24. března 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: V. 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
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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

Čtvrtek 5. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Poutníci + Cop, host: ZBOŘEC
Dvojkoncert špičkových country & bluegrass kapel, držitelů řady prestižních ocenění. Legendární 
Poutníci z Brna se rozdělí o šumperské pódium s plzeňským Copem, který je několikanásobným 
nositelem Zlatého klíče v kategorii nejlepší skupina. V úvodu zahraje domácí formace Zbořec, 
která zazářila na posledním ročníku soutěže Moravský brabec.  
 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Sobota 7. března od 9 hodin ve velkém sále DK
O Pohár města Šumperka 2009
XII. ročník soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích za účasti párů z celé České 
republiky a Polska.  Vstupné 60 Kč

Sobota 7. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Květinový ples
Účinkují: Postylion, Klub tanečního sportu Šumperk. Host: Kristýna Coufalová (vítězka prvního 
ročníku soutěže StarDance) s partnerem Robinem Ondráčkem. V úvodu plesu proběhne fi ná-
le v latinsko-amerických tancích „třídy A“ soutěže O pohár města Šumperka. Hlavní sponzor: 
WANIEK- květiny s.r.o. Postřelmov. Sponzoři: Zahradnictví Obecní lesy Bludov s.r.o., Zahrad-
nictví Odstrčil Leština, Květiny DAMI Šumperk, Květiny RADOST Šumperk, Květinka M. Haluza 
Šumperk, LEO-MIX Hanušovice, Květiny M. Kudláčková Králíky, J.M. FLORA Libina, Květiny 
VĚRA  Zábřeh n. Mor., Květiny VISTARIE Šumperk, Kytky od Zlaté rybky Šumperk. Slosovatelné 
vstupenky o květinové vazby od uvedených sponzorů.  Vstupné 150 Kč

Pátek 13. března od 18 hodin ve velkém sále DK
Echo Blues Alive 
David Evans (USA), Deborah Coleman (USA), Nocna zmiana bluesa a Slavek Wierzcholski (PL), 
Strašidelný Elektrik Band (CZ), Retro Blues (CZ). Jarní ozvěny podzimního festivalu Blues Alive,  
tentokrát s kromobyčejně hvězdným obsazením! Více na www.bluesalive.cz.  Vstupné 190 Kč

Středa 18. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Divadlo F.R. Čecha: Na Brusel, Vávro!
Satirická komedie oblíbeného autora F.R. Čecha aktuálně reaguje na současné evropské předsed-
nictví Čechů. Návštěvníci se mohou těšit na řadu slavných hereckých tváří, např. Uršulu Klukovou, 
Petra Martiňáka, Jiřího Helekala, Jaroslava Sypala, F.R. Čecha a další.  Vstupné 150, 170, 190 Kč

Pátek 20. března od 18 hodin ve velkém sále DK
Eurofest 2009
Sunshine (CZ),  D_tails (Bělorusko), Psí vojáci (CZ), Elektrick Mann (CZ), Peter Čerevka (SK) a další. 
3. ročník hudebně-fi lmového festivalu. Filmová scéna uvede Oskarového kandidáta, polský fi lmový 
hit „Fígle“ ve středu 18. března v kině Oko Šumperk.  Vstupné v předprodeji 119 Kč, v den akce 199 Kč
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Orgasmický porod
Projekce revolučního fi lmového dokumentu Debra Pascali Bonaro Orgasmic Birth, po které bude 
následovat beseda s Dulou Alicí Jaroškovou.  Vstupné 70 Kč

Sobota 28. března od 16 hodin ve velkém sále DK
Jarní koncert ŠDS
Tradiční vítání jara košatými písněmi v podání Šumperského dětského sboru.  Vstupné 50 Kč

Neděle 29. března od 15 hodin ve velkém sále DK
Eva a Vašek
Taneční zábava s populární dvojicí a oblíbenými hity jako Bílá orchidej, Šafářova růže či Růže 
z Atén.  Vstupenka s místenkou 120 Kč

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM
XXXVI. Festival mladých umělců Šumperk

Středa 4. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Moravská fi lharmonie Olomouc + Cigánski diabli (SK)  Vstupné 100 Kč

Středa 11. března od 19 hodin v klášterním kostele
Joanna Kacperek (PL) - klavír  Vstupné 50 Kč

Středa 18. března od 19 hodin v klášterním kostele
Lucie Silkenová (soprán), Petr Svoboda (tenor), Jan Marcoul (klavír)  Vstupné 50 Kč

Středa 25. března od 19 hodin v klášterním kostele
Edita Keglerová (cembalo) + členové MFO    Vstupné 100 Kč
  

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. března
Pavel Sukdolák - „Barevný lept“
Výstava barevných grafi ckých listů - leptů. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR.

Od 4. do 29. března 
Josef Žáček -  Malba
Výstavu maleb uvede Ivan Martin Jirous ve středu 4. března v 18 hodin za osobní účasti autora. 
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tří-
hvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury 
ČR.
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Neděle 8. března od 15 hodin ve velkém sále DK
Loupežník a princezna Anka
Divadlo ANDROMEDA. Princezna Anka z chudé královské chalupy je nezbedná uličnice. Proto ji odnese 
čert. Neodnese ji však daleko, zanechá ji v lesích v loupežnické chatrči k velké nelibosti loupežníka Bidla. 
Ten chce Anku poslat domů, ale ta se rozhodne využít příležitosti a zinscenovat své „vysvobození“. K tomu 
je ovšem zapotřebí sehnat draka a nějakého prince. Zda se jí to podaří, uvidíte ve veselé pohádce, ve které je 
spousta písniček. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

Neděle 22. března od 15 hodin ve velkém sále DK
Nešťastný šafářův dvoreček
Divadlo KAPSA Andělská Hora. Dětský pohádkový písničkál. Jednou, kdysi, dávno tomu, žila jedna sel-
ka. Chalupu měla sice malou, ale zato pěkně malovanou a se slaměnou střechou. Jenže stáje a chlévy zely 
prázdnotou. Liška jí všechna kuřata odnesla a velká voda vzala z potoka husu i s housaty. Děti jí Pánbůh 
také nedopřál. Byl to takový nešťastný šafářův dvoreček. Selka si jednou pro radost z mléka, mouky, medu 
a koření upekla panáčka. Dala mu jméno Zápecníček. Byl to kluk jako buk. Selce dělal jenom radost. Rostl 
jako z vody, žádná práce mu nebyla cizí, jen kdyby nebyl takový popleta. A tak není divu, že se jednoho dne 
vydal do světa na zkušenou. Pořad je vhodný pro děti od 3 let. Vstupné 50 Kč

ZDRAVÝ POHYB
Sobota 21. března od 9 hodin ve velkém sále DK
MISS AEROBIK TOUR 2009
Úspěšná celorepubliková soutěž v aerobiku v nové podobě. Kategorie JUNIOR, MISS a MISSIS cvičí 3 ho-
diny. Mezi jednotlivými hodinami soutěží kategorie MINIMISS a KADET. Hlavním lektorem letošní tour je 
Roman Ondrášek.  Vstupné 50 Kč

Sobota 21. března 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. Program je doplněn besedou na téma „zdravé stravování a správné 
stravovací návyky“.  Vstupné 100 Kč

PŘIPRAVUJEME NA DALŠÍ MĚSÍCE
17. dubna  FEŠÁCI: 20 LET
25. dubna  IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
26. dubna  YVETA SIMONOVÁ
15. května  BENEFICE JIŘÍHO SEDLÁČKA
21. května  SCREAMERS
18. června  ŠPEK FEST: HRADIŠŤAN  vs. JUMPING DRUMS
19. června  ŠPEK FEST: PRINCE ALFREDO, IMT SMILE, ANETA LANGEROVÁ,
  J.A.R., MEKY ŽBIRKA, CHARLIE STRAGHT a další
20. června  BLUES APERITIV X.
21. června  VELKÝ DĚTSKÝ DEN

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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E„KULTURÁK“ CHYSTÁ ECHO BLUES ALIVE

Už pošesté se 13. března sejdeme v šumperském Domě kultury, abychom si při poslechu dobré 
hudby zkrátili čekání na podzimní festival Blues Alive jeho „ozvěnou“, tedy Echem.

DEBORAH COLEMAN (USA): Dámy s ky-
tarou sice nejsou v bluesové muzice tolik na 
očích jako jejich mnohem rozšířenější mužské 
protějšky, nejsou ale výdobytkem posledních 
let, kdy začaly být více sledovány - vzpomeňme 
jen na Memphis Minnie, pomyslnou kmotru 
všech těch dnešních „holek s telecastery“, jakou 
je například Sue Foley, kterou jsme viděli vloni 
na podzim na Blues Alive. Anebo Deborah Cole-
man, která bude hlavní hvězdou letošního Echa 
Blues Alive.

I když je ročník 1956, působí neuvěřitelně 
mladistvě a na pódiu to dokáže skutečně rozba-
lit. Deborah Coleman není ryzí bluesmankou ve 
„dvanáctkovém“ slova smyslu - přestože byla už 
devětkrát nominována na Blues Music Award. 
Je to písničkářka, v jejíž hudbě samozřejmě sly-
šíme odkaz starých bluesových mistrů Alberta 
Collinse, Freddieho Kinga nebo Buddyho Guye, 

O „ohlasy písní loňských“ až na jedinou vý-
jimku nepůjde co do konkrétních jmen, do dra-
maturgie se však promítají dvě myšlenky s Blues 
Alive (a všemi akcemi na něj napojenými) sváza-
né. Ta první provází festival od samého začátku 
a je jí snaha o co největší stylovou a výrazovou 
rozmanitost a nelpění na uzavřených postulátech 
bluesového žánru. Skutečně, každý z pěti účinku-
jících, kteří se na pódiu objeví, hraje vlastně jinou 
hudbu - přesto mají společné kořeny a rozhodně 
není vyloučeno, že se nakonec všichni sejdou, tak 
jak to je na šumperských bluesových akcích už 
zavedeným pravidlem, po skončení řádného pro-
gramu na společném jamsessionu.

Druhou myšlenkou nadcházející Echo na-
vazuje na listopadové Blues Alive 2008, totiž na 
vyzdvižení „ženského prvku“ v bluesové muzice. 
Tato idea se promítla do pozvání hlavní hvězdy 
přehlídky, kterou je slavná americká kytaristka 
a zpěvačka Deborah Coleman, mimochodem ka-
marádka a občasná spolupracovnice jedné z loň-
ských největších hvězd, Kanaďanky Sue Foley.

Jestliže hudba Deborah Coleman splňuje kro-
mě prezentace „ženského prvku“ také ideu jistého 
mimobluesového přesahu směrem k bluesrocko-
vému písničkářství, druhé největší jméno Echa, 
Američan David Evans, naopak jistě nadchne 
všechny ctitele tradice. Světoznámý muzikolog 
z univerzity v Memphisu a držitel Grammy de 
facto „uvádí do života“ to, co vyzkoumá jako sbě-
ratel starých a terénních nahrávek venkovského 
blues.

Nejen jako na doplnění headlinerů programo-
vé soupisky, které jsme ještě v Šumperku neviděli, 
se můžeme těšit na připomínky hudby tří soubo-
rů, jež náročným kvalitativním sítem Blues Alive 
už v minulých letech prošly. Polská kapela Nocna 
zmiana bluesa harmonikáře a zpěváka Slawka 
Wierzcholského nadchla vyprodaný sál při jubi-
lejním 10. ročníku Blues Alive, domácí soubory 
Retro Blues a Strašidelný elektrik band si vybo-
jovaly ostruhy vítězstvím v soutěžním Blues Ape-
ritivu a dvojím úspěšným účinkováním na Blues 
Alive. V. Rybička

Hlavní hvězdou letošního Echa je Američanka 
Deborah Coleman.  Foto: archiv
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na straně druhé ale bývají v souvislosti s ní často 
zmiňovány rockové divošky Patti Smith a Chris-
sie Hynde (Pretenders). Různé polohy jejího re-
pertoáru ovšem kromě všudypřítomného drivu 
spojuje její bravurní hra na kytaru. 

Protože pochází z muzikantské rodiny, na ky-
taru začala hrát už v osmi letech v rodinné kapele. 
Milovala rock, ale když v jedenadvaceti navštívila 
skutečný „koncert snů“, kdy se na jednom pódiu 
vystřídali Howlin´ Wolf, Muddy Waters a John 
Lee Hooker, změnil se jí život. „Nikdy na tu show 
nezapomenu. Od té chvíle jsem začala pátrat po 
svých kořenech,“ vzpomíná. Profesionálkou se 
vším, co k tomu patří, tedy i s nahráváním desek, 
se nicméně stala až v polovině 90. let. Měla štěstí 
na dobré vydavatele - nejprve Blind Pig, posléze 
elitní Telarc a nyní, v případě posledního alba 
Stop Th e Game, neméně prestižní JSP. Pro znač-
ku Ruf se před dvěma lety Deborah Coleman 
podílela na zajímavém, vysoko ceněném pro-
jektu: společném albu tří bluesových kytaristek, 
zpěvaček a autorek s názvem Time Bomb. Těmi 
dalšími dvěma byly Roxanne Potvin a - naše stará 
dobrá známá Sue Foley. A pak že všecko nesou-
visí se vším.

DAVID EVANS (USA): David Evans dělí svůj 
čas mezi kariéru hudebního vědce na memphiské 
univerzitě a autora vysoce respektovaných pub-
likací o dějinách meziválečného blues, sběratele 
a producenta posledních zbytků lidové bluesové 
tradice na americkém Jihu a výkonného umělce, 
který, s nadsázkou řečeno, výsledky své teoretic-
ké činnosti uvádí do praxe.

Dosáhl mnoha úspěchů, z nichž největším je 
cena Grammy za rok 2003, byť, pravda, v poně-
kud kuriózní kategorii za nejlepší doprovodný 
text k albu. V roce 1994 vydal vysoce ceněnou 
kompilaci nahrávek starých bluesmanů, které 
sám objevil, nazvanou Th e Spirit Lives On. Z je-
ho knih je vysoce ceněna například biografi e ta-
jemného bluesmana Tommyho Johnsona (1971), 
ale i řada teoretických prací, zabývajících se mi-
nulostí i současností blues.

Jako výkonný muzikant se pětašedesátiletý 
David Evans začal etablovat v prostředí folk-         
bluesového revivalu poloviny 60. let, z něhož 
vyšel mimo jiné i Bob Dylan. Přes rock´n´roll 

a soul se proposlouchal až k jednomu z blueso-
vých klasiků Sleepy Johnu Estesovi: „Sotva jsem 
rozuměl, o čem zpívá, ale už jen ten zvuk a to, jak 
vypadal, na mě fakt udělalo dojem,” vzpomíná. 
Začal hrát s bluesovým nadšencem Alem Wilso-
nem, který se posléze proslavil coby duše kapely 
Canned Heat. Postupně se setkal s celou řadou 
venkovských bluesmanů, mnohdy nocujících ve 
Wilsonově bytě: Mississippi Johnem Hurtem, Ski-
pem Jamesem, Bookerem Whitem a dalšími. Prv-
ní skutečné soustavnější interview udělali spolu 
s Wilsonem s legendárním Sonem Housem.

V uplynulých letech David Evans koncertoval 
ve Spojených státech, v Jižní Americe a Evropě. 
Ještě v roce 1995 přivezl na slavný drážďanský 
bluesový festival společnost znamenitých veterá-
nů z Memphisu a okolí. Jejich řady od té doby 
samozřejmě prořídly, a dnes tedy David Evans 
cestuje povětšinou sám, jako jeden z nejpozoru-
hodnějších interpretů venkovského blues.

SLAWEK WIERZCHOLSKI & NOCNA 
ZMIANA BLUESA (PL): „Kapelu Nocna zmia-
na bluesa s charismatickým Slawkem Wierzchol-
skim jsem viděl poprvé někdy koncem osmdesá-
tých let v pražské Malostranské besedě - nikdo 
z nás je tehdy neznal. Nicméně jsem si koupil je-
jich elpíčko, nadupané skvělými, tehdy výhradně 
akustickými verzemi klasických standardů, a to 
se na dlouhou dobu stalo jednou z mých nejoblí-
benějších bluesových desek. O pár let později na 
jednom ze svých prvních výjezdů za bluesovou 
muzikou do Polska jsem s překvapením zjistil, 

Posluchači se mohou těšit i na kapelu Nocna zmi-
ana bluesa s charismatickým Slawkem Wierzchol-
skim.  Foto: archiv

E
C

H
O

 B
L

U
E

S
 A

L
IV

E



19

jaká je na tamější scéně Slawek Wierzcholski 
obrovská a respektovaná hvězda - pořadatelé se 
mu skoro klaněli všude, kam přišel,“ vzpomíná 
dramaturg Blues Alive Ondřej Bezr. Skuteč-
ně, fenomenální harmonikář a zpěvák Slawek 
Wierzcholski je dnes jedním z těch, kteří polské-
mu blues udávají směr a „prodávají“ jej do zahra-
ničí. Zároveň působí i jako festivalový dramaturg 
a příležitostný publicista v časopise Twój blues.

RETRO BLUES (CZ): Kytarista, zpěvák a au-
tor Petr „Džetro“ Ritzka z Hlučína na severní 
Moravě prošel řadou rockových, countryových 
i bluesových kapel, roku 2005 se osamostatnil 
a pod hlavičkou Retro Blues se začal věnovat 
čistě akustickému, česky zpívanému blues. Jeho 
dnes už dlouholetým parťákem je harmonikář 

a kytarista Luboš „Bužma“ Khýr. Porotu Blues 
Aperitivu 2007, ze kterého Retro Blues postou-
pili nejprve do foyer Blues Alive a o rok později 
na hlavní scénu, přesvědčili především dobrým 
původním repertoárem a stylovým uchopením 
klasických postupů. 

STRAŠIDELNÝ ELEKTRIK BAND (CZ): Je-
den z vítězů Blues Aperitivu 2005, pražská blues-
rocková kapela Strašidelný elektrik band, zaujala 
mezinárodní porotu především hudebně i texto-
vě originálním repertoárem z dílny leadra Petra 
„Bubáka“ Bubláka a jeho svérázným kytarovým 
i pěveckým projevem. Kapela si neklade žádné 
umělé stylové hranice, forma jejího repertoáru je 
výrazně „písničkářská“, což vůbec není v rozporu 
s instrumentálním tlakem, který trojice vyvíjí.
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Sugestivní malba Josefa Žáčka (r. 1951)
Březnová výstava je vzhledem k předchozí až 

kontrastně jiná. Jemně snivé lepty Pavla Sukdolá-
ka v Galerii střídají převážně temná a velká plátna, 
v malbě podaná velkorysým gestem ruky. Prostor 
naplní pouhých šest nebo sedm obrazů, svou na-
léhavostí srovnatelných snad jenom s uhrančivostí 
kreseb Lubomíra Janečky a s výpovědí několika dal-
ších dosavadních autorů. Výstavu uvede Ivan Martin 
Jirous, snad stále ještě neúnavný 
rebel, ale jistě básník ryzí řeči.

Pravým Žáčkovým tématem 
je duch a paměť místa. Jeho 
malba v jazyce podobenství 
tvarů, pradávných symbolů 
a znaků připomíná žalmy pro-
roků. Je naléhavým „hlasem na 
poušti“, je výstrahou a zoufá-
ním si nad slábnoucím povědo-
mím o posvátnosti veškerého 
života a spolu s ním nad naším 
znicotněním. Navrací nás ke 
kořenům toho, co v důsledku 
chamtivosti doby a zpřetrha-
ných živých vazeb k místu ne-
návratně mizí nebo pomalu se 
stává mrtvou kulisou.

Cosi výhružného v prázdných očních důlcích 
předků je otazníkem, úžasem a výčitkou; a pře-
ce i tolik mocně povzbudivé síly z jeho malby 
vyzařuje, přetrvává v rostlinách a v letu ptáků, 
v tiché přítomnosti andělů, v hutném zobrazení 
těl i ve výmluvném světle jejich očí. Syrovost dý-
chá z cyklu „Genia loci“ a od „Oltáře snů“ míří 
do propasti tíživého „Snu o Apokalypse“. Vypo-
vídá o konci a o marnosti, ale zároveň i o naději, 

zasuté tam kdesi hluboko v nás. 
Obojí se prolíná, ale čirá skepse 
vedla by jen k odmlčení a sa-
ma malba je tu proto korun-
ním svědkem víry. Jeho loňské 
„Krajiny se žlutým a červeným 
andělem“ to jednoznačně po-
tvrzují, stejně jako míra prav-
divosti a z ní pramenící divá 
krása veškeré jeho malířské 
výpovědi.

Výstava, zahájená za Žáčkovy 
přítomnosti ve středu 4. března 
v 18 hodin úvodním slovem 
Ivana Martina Jirouse, potrvá 
do neděle 29. března. Nenechte 
si ale ujít ani její vernisáž! 
 Miroslav Koval

Krajina s ptákem (detail), 2007, 
kombinovaná technika, 175 x 405 cm
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Satiru přináší do letošní dramaturgie šumperského divadla hra Jakub Poctivý. Nastudoval ji a scénu navrhl 
Ondřej Elbel, který do hlavní role obsadil Lukáše Matěje. Na snímku s Bohdanou Pavlíkovou.   Foto: I. Šimáček

Datum     Titul Skupina Čas Cena
So 28.2. Čertův švagr - divadelní společnost Julie Jurištové R+D, VK 15.00 60 Kč 
Pá 6.3. Dekadent dezert - básnická performace VK 19.30 30 Kč
So 7.3. Zánik samoty Berhof P, VK 19.30 220 Kč
St 11.3. Zánik samoty Berhof A, X, VK 19.30 130 Kč
Pá 13.3. Hrádek v plamenech - Škorpion VK 19.30 50 Kč
So 14.3. Hvězdy na vrbě VK, X 19.30 130 Kč
Čt 19.3. Zánik samoty Berhof S2, X, VK 17.00 130 Kč
So 21.3. Zánik samoty Berhof B, X, VK 19.30 130 Kč
Čt 26.3. Zánik samoty Berhof S2, X, VK 17.00 130 Kč
Pá 27.3. Historky z fastfoodu - divadelní studio D 123 D 123 VK 19.30 50 Kč
So 28.3. Hrádek v plamenech - Zevrubný atlas hub VK 19.30 50 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.
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ADIVADLO UVEDE PREMIÉROVĚ ZÁNIK SAMOTY BERHOF

Divadlo Šumperk pokračuje opět ryze českým tématem. Tématem, které má tentokrát k šum-
perskému diváku blízko i geografi cky. Režisér Petr Štindl připravuje na 7. března premiéru 

inscenace podle novely Vladimíra Körnera Zánik samoty Berhof.

Kniha vyšla poprvé v roce 1973. Autor se za-
bývá dobou těsně po skončení II. světové války 
a děj umístil kamsi na česko - polsko - němec-
kou hranici. V drsné a těžko přístupné krajině 
stojí osamělý statek, v němž se odehrává příběh 
Ulriky a jejího otce, který právě ovdověl. Blíží 
se zima a k samotě Berhof se pomalu začínají 
stahovat werwolfové, nacističtí fanatici proslulí 
mimořádnou krutostí, kteří se nesmířili s tím, že 
válka skončila a že ji Německo prohrálo. Jejich 
pojmenování werwolf (vlkodlak) je odvozeno od 
mytického zjevení, napůl člověka, napůl šelmy, 
která se živí lidskou krví.

Právě taková skupina se rozhodne na samo-
tě Berhof přečkat zimu. V nejbližším městě je 
ovšem i česká vojenská posádka, která má za 
úkol v těchto odlehlých místech nové republiky 
udržovat pořádek. Boj o přežití je nelítostný. 

V roce 1983 byla tato látka v česko - polské 

produkci pod stejnojmenným názvem zfi lmo-
vána. Vladimír Körner spolupracoval na scénáři, 
režíroval Jiří Svoboda a v roli jeptišky Salome ex-
celovala Jana Brejchová.

Zdeněk David napsal v doslovu k novému 
vydání knihy: „Novela Zánik samoty Berhof je 
bezpochyby dílem nadčasovým, dokládajícím je-
dinečnost Körnerových próz. Můžeme ji chápat 
jako jednu z autorových variací na válečné téma. 
Jako svědectví o tom, do jaké míry je jedinec, kon-
frontovaný tváří v tvář s konkrétními dějinnými 
událostmi, schopen vybojovat si ve světě plném ne-
jistoty a zmatků právo na vlastní štěstí.“

Adaptaci Zániku samoty Berhof pro šumper-
ské divadlo připravila Vendula Borůvková (tak-
též autorka dramatizace Kytice). V jedné z rolí se 
představí populární herec Igor Bareš. V hlavních 
rolích Petr Komínek, Marie Vančurová, Bohdana 
Pavlíková a další.  O. Elbel

PŘEDSTAVUJEME: REŽISÉR PETR ŠTINDL
Petr Štindl se narodil v roce 1964 v Brně. Vy-

studoval režii a dramaturgii na DIFA Jamu, kde na 
sebe upozornil několika zajímavými projekty, jež 
realizoval převážně ve studiu Marta. V roce 1994 
získal zahraniční stáž na Trent Univerzity Nott-
hingham ve Velké Británii. Po svém absolutoriu 
se podílel na založení Divadla v 7 a půl v Brně, 
se kterým spolupracuje dosud. V Národním diva-
dle v Praze působil hned dvakrát v roce 1998, a to 
jako asistent režie J.A. Pitínského při představení 

Durychova Bloudění a na scéně Kolovrat pak re-
žijně připravil inscenaci Oleana Davida Mameta.

Petr Štindl působil postupně v brněnském 
HaDivadle a v Městském divadle Zlín. S oblibou 
iniciuje uvádění nepříliš známých autorů a dra-
mat na česká jeviště. V současné době působí 
ve svobodném povolání a spolupracuje s mnoha 
českými scénami, působí také v Českém rozhlase 
a režíruje i v zahraničí - jmenujme alespoň Th ea-
ter Brett Wien. -vz-

V DIVADLE BUDOU K VIDĚNÍ PRÁCE SLAVOJE KOVAŘÍKA
Slavoj Kovařík, narozen 22.9. 1923 v Olo-

mouci, zemřel 26.6. 2003 v Praze. Malíř, kreslíř, 
scénograf, příležitostný sochař a autor realizací 
v oblasti užitého umění, teoretik Fotoskupiny 
DOFO a externí vysokoškolský učitel. Vystu-
doval Českou státní reálku v Olomouci, Školu 
umění ve Zlíně a UMPRUM v Praze, kde byl žá-

kem Emila Filly. Samostatně vystavoval od roku 
1965 doma i v zahraničí a je zastoupen v mnoha 
sbírkách muzejních i soukromých doma a v za-
hraničí. Prodejní výstava jeho díla bude v diva-
dle k vidění od svého zahájení v den premiéry 
Zániku samoty Berhof 7. března až do poloviny 
května.      -vz-
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R BŘEZNOVÝ HRÁDEK V PLAMENECH: HISTORKY Z FASTFOODU

Historky z fastfoodu jsou příběhem několika ži-
votních zkrachovalců a bláznů, kteří se navzájem 
vyzpovídávají ze svých traumat v prostředí steril-
ního bufetu, kdesi na periferii města. Režie, hudby, 
scény a kostýmů se ujala Bohdana Pavlíková, účin-
kují Tomáš Wurst, Petra Bízová, Pavla Kubíčková, 

Kamil Navrátil a Alexandr Stankuš. Hostování z řad 
profesionálů přijal František Čachotský a Hana 
Vonzino. Petr Komínek se ujal světel, zvuk má na 
starosti Petr Šimáček. Šumperští diváci budou moci 
toto představení poprvé zhlédnout v pátek 27. břez-
na v 19.30 hodin na Hrádku. -vz-

Do klubového seriálu Hrádek v plamenech přibude další představení, tentokrát nastudované 
Divadelním studiem D 123, vedeném Bohdanou Pavlíkovou, členkou šumperského hereckého 

souboru. Historky z fastfoodu Viliama Klimáčka budou mít premiéru v pátek 27. března o půl 
osmé večer.

V ZÁNIKU SAMOTY BERHOF SI ZAHRAJE IGOR BAREŠ

Igor Bareš se narodil v Olomouci v roce 1966. Vystudoval JAMU v Brně, poté hostoval v Divadle 
Bří Mrštíků a později se stal členem činohry brněnského Mahelova divadla. V roce 1991 dostal an-

gažmá v Národním divadle, kde účinkoval v dramatu Král Lear a Hamlet. Za poslední jmenovanou 
roli byl nominován na Cenu Alfréda Radoka. Nominaci na Cenu Th álie za rok 1997 mu přinesla role 
Raskolnikova v inscenaci Zločin a trest. Od roku 2002 je na volné noze. Filmovým divákům se zapsal 
do povědomí výraznou rolí manžela ve fi lmu Výlet režisérky Alice Nellis, televizním divákům pak ze-
jména jako Harry v seriálu Pojišťovna štěstí.

► V působení na prknech zdejšího divadla nejste 
rozhodně žádným nováčkem. Šumperský divák měl 
možnost Vás vidět před pár lety v inscenaci Ďábel 
proti bohu, letos na podzim pak v benefi ci Dětského 
centra Pavučinka a od 7. března Vás bude pravidelně 
vídat v roli poručíka v inscenaci Zánik samoty Berhof. 
Máte nějaký bližší vztah k tomuto kraji?

To určitě mám, jsem rodák z Olomouce. Navíc 
jsem ve zdejším kraji, zejména v Jeseníkách, zažil 
své trampské období, kdy Šumperk fungoval jako 
přestupní stanice, jakýsi turistický uzel našich vý-
prav.

K šumperskému divadlu pak mám vztah ještě 
užší, protože zde hrál jako elév můj nejlepší kama-
rád Ctirad Götz, se kterým jsme se hlásili na JAMU, 
já se dostal, on ne, takže jsem sem za ním jezdil na 
většinu představení. Z té doby si pamatuji spoustu 
herců, namátkou pana Kudílka, Jiřího Rajského, 
manžele Waniekovi, Milana Háka, Františka Veče-
řu a spoustu dalších. Přestože se považuji za cynika, 
velmi mě zasáhl požár divadla v roce 1994 a mám 
dodnes v živé paměti, jak velmi jsem byl dojatý, když 
jsem viděl na vlastní oči to, co z divadla zůstalo…
► Jak se těšíte na roli poručíka v chystané inscena-

ci a čím Vás oslovila a jak jste se dostal k hostování 
v našem divadle?

Po mém odchodu z Brna, což bylo v roce 2001, 
mě oslovil režisér Jaromír Janeček s nabídkou pře-
vzít po Alexeji Pyškovi roli inkvizitora Bobliga 
v inscenaci Ďábel proti Bohu. Bohužel jsem ji na 
zdejším jevišti tenkrát odehrál snad pouze dvakrát, 
zbytek představení se odehrával v rámci Losinského 
kulturního léta. Bylo pro mě trochu zklamáním, že 
se inscenace nepřetahovala do další sezony, ale i tak 
jsem tu práci dělal velmi rád.

K nynější roli v Zániku samoty Berhof jsem se 
dostal úplnou náhodou, kdy mi letos na podzim za-
volala Mgr. Pánková z Dětského centra Pavučinka, 
zda bych s nimi nechtěl navázat spolupráci a usku-
tečnit benefi ční představení pro toto zařízení. Při 
té příležitosti jsem se dozvěděl, že se divadlo chys-
tá v příští sezoně uvést dramatizaci Zániku samoty 
Berhof. K dílu Vladimíra Körnera mám opravdu 
velmi blízko, stejnojmenný fi lm ve mně kdysi zane-
chal silný zážitek, nehledě na to, že jsem měl mož-
nost si zahrát ve fi lmu Krev zmizelého, což je další 
Körnerovo dílo přivedené na fi lmové plátno. Chtěl 
jsem být u toho, když se bude Zánik uvádět v život 
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v divadelní formě. S panem ředitelem jsme se proto 
velmi rychle dohodli na spolupráci a divadlo mi vy-
šlo vstříc termínem premiéry tak, abych měl čas na 
zkoušení v Šumperku, ještě než začnu zkoušet svou 
další roli v Národním divadle v Praze.
► Při Vašem vytížení to pro Vás bude jistě časově 
velmi náročné. Můžete prozradit, na čem v současné 
době pracujete, či na co se chystáte?

Jsem zvyklý pravidelně pracovně pendlovat mezi 
Prahou a Brnem a do Olomouce, svého rodiště, se 
snažím dostat co nejčastěji, jak to jen jde. V sou-
časné době je hotová pátá řada seriálu Pojišťovna 
štěstí. Byla to práce hodně náročná, ale já už mám 
natočeno, takže mohu jen čekat na uvedení. Je také 
dokončený první díl seriálu Strážce duší, do kin se 
brzy dostane fi lm Muži v říji režiséra Roberta Sed-
láčka, ve kterém hraji s hvězdami, jako jsou Jaromír 
Hanzlík, Marta Vančurová, Jiří Lábus, Martin Huba 
či Pavel Zedníček. Pro televizi jsem pracoval na fi l-
mu Poslední máj s Ivanem Trojanem v režii Zdeňka 
Tyce. Já zde hraji starostu a Ivan vysloužilého herce. 
Film bude uveden letos někdy na konci dubna.

Pracuji také pro brněnskou televizi, kde dabuji 

sitcom, který by měl nahradit na Primě seriál Přáte-
lé. S Českým rozhlasem již řadu let spolupracuji na 
seriálu Toulky českou minulostí. Je to posluchačsky 
velmi úspěšný seriál, vysílá se nepřetržitě už čtrnáct 
let a natočeno bylo 860 dílů.

V Národním divadle budu hrát v inscenaci Srpen 
v zemi Indiánů v režii Michala Dočekala, premiéra 
je plánovaná na konec června letošního roku. Jinak 
zde hraji v inscenacích Pygmalion, kde jsem převzal 
roli po Borisi Rösnerovi, v Našich furiantech, kde 
jsem roli zdědil po panu Vinklářovi, dále v inscena-
cích David a Goliáš, Revizor a Richard III. V Diva-
dle Na prádle hraji v inscenaci Obchodník s deštěm 
a v Divadle Na zábradlí zase v inscenaci režisérky 
Alice Nellis Perfect Days.

Mým životem se stala práce, v podstatě žiji pořád 
a naplno. Velmi mi pomáhá manželka, která je také 
z herecké branže, takže má pro mé vytížení pocho-
pení. Je více praktická než já, dokáže zařídit i takové 
ty technické věci, a pokud spolu máme třeba cestu 
za prací do Brna, dá se říci, že si ji užíváme tak, jako 
by to byl výlet. 

 Děkuji za rozhovor, Veronika Zetochová

Igor Bareš při čtené zkoušce v šumperském divadle.  Foto: I. Šimáček
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Výstavní síň
► 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 růz-
ných přírodních materiálů. První výstava cyklu 
prezentuje kámen jako jeden z nejstarších ma-
teriálů, které člověk používal, a dokládá různé 
způsoby jeho využití. Vernisáž výstavy pro-
běhne 26. února v 17 hodin. Výstava potrvá do                  
24. května.

Rytířský sál a předsálí 
► Hlavolamy - Dobrodružství na hradě
Všem, kteří si chtějí namáhat svoje hlavy, je ur-
čena interaktivní výstava umístěná na „hrad“, 
v němž může návštěvník řešit zajímavé rébusy, 
hádanky a hry. Výstava je zapůjčena z Centra 
pro rodinu o.s. KLUB ÁMOS v Ostravě. Vý-
stava, která bude otevřena 5. března, potrvá do              
5. dubna.

Hollarova galerie
► Krása lesnických uniforem
Výstava představuje některé historické stej-
nokroje zaměstnanců Státních lesů a statků ze 
sbírky Jaroslava Pospíšila, znalce a sběratele his-
torických a soudobých lesnických a myslivec-
kých stejnokrojů z dílny fi rmy Silvajagt. Výstava 
potrvá do 12. dubna.

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Zrekonstruovaná a zmodernizovaná stálá expo-
zice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit opravdu unikátním produktem - zcela 
automatickým audioprůvodcem GuidePORT, 
který oživí exponáty hned ve čtyřech jazycích 
- češtině, angličtině, němčině a polštině. Sou-
časně s instalací audioprůvodce došlo i k částeč-
né rekonstrukci a rozšíření mapovaného období 

o pravěké artefakty i o doklady nejnovějších dě-
jin (do roku 1969).

Galerie Šumperska
► PAINt
Výstava představuje tvorbu třinácti mladých 
výtvarníků a dvou výtvarnic, pro které je malba 
elementárním prostředkem refl exe světa nebo 
sama sebe. Převážná většina z vystavujících jsou 
studenti nebo absolventi Akademie výtvarných 
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 Javůrek, Aleš Kauer, Petr Válek, Michal 
Ožibko, Viktor Valášek, Jan Uldrych, Aleš Bráz-
dil. Výstava potrvá do 26. dubna.

Galerie mladých
► Jsme jiní -  Děláme to jinak
Výstava obrazů a objektů studentské společnosti 
A&A Productions, o.s. - žáků VOŠ a SPŠ v Šum-
perku. Výstava potrvá do 8. března.
► Kruhy v obilí a záhadné jevy
Fotografi e záhadných jevů objektivem Toničky 
Plíškové budou k vidění v Galerii mladých od 
12. března do 12. dubna.
► Přednáška: Šumperk osídlen již v době 
bronzové! 
Záchranný archeologický výzkum v Příčné uli-
ci. Přednáší Jakub Halama. Ve středu 18. března 
v 17 hod. v přednáškovém sále muzea.

Klášterní kostel
Akce v klášterním kostele: 28.2. v 18 hod. - 
koncert Motýli Šumperk a Mládí z Jablonce nad 
Jizerou, 11.3. v 19 hod. - DK Šumperk - Preludi-
um, 18.3. v 19 hod. - DK Šumperk - Preludium, 
23.3. v 18 hodin ZUŠ Šumperk - absolventský 
koncert, 25.3. v 19 hod. - DK Šumperk - Prelu-
dium, 26.3. v 18 hodin ZUŠ Šumperk - koncert 
klavírního oddělení, 31.3. ZUŠ Šumperk - absol-
ventský koncert.
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e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz,  www.
muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-pá 9-
12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 
hod. 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 postavě světoběžníka 
a do-brodruha, který proslavil město Zábřeh 
po celém světě, připravilo Moravské zemské 
muzeum v Brně ve spolupráci s Muzeem v Zá-
břehu a Městem Zábřehem. Výstava potrvá do 
7. března. 
► Malované v čase
Výstava obrazů Josefa Macka. Vernisáž výstavy  
se koná 18. března v 17 hodin. Výstava potrvá 
do 6. června.
► Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského mu-
zea
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! 
► Na zdraví!…aneb vše o pití
Výstava dokumentuje každodenní život našich 
předků, prozradí návštěvníkům, co a z čeho se 
již od pravěku až do současnosti pilo. Z arche-
ologických nálezů nebudou chybět loštické 
poháry, které proslavily tento region po celé 
Evropě. Vernisáž výstavy proběhne v pátek  
13. března v 17 hodin. Výstava potrvá do 13. 
června. 
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
► Setkání
Autorská výstava Vladany Koudelkové - kera-
mika, Aleny Crhonkové - kresba, malba, grafi -
ka, Ĺubomíra Mikšů - fotografi e a Pavla Šaňka 
- fotografi e. Výstava potrvá do 29. března.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 
hod., 13-16 hod.

MUZEUM NABÍZÍ PŘÍBĚH O KAMENI A ČLOVĚKU

Nejčastěji se vyskytující horniny na severní 
Moravě jsou žula, písko-
vec, mramor a krup-
ník. Jak vypadají tylo 
materiály zpraco-
vané do ušlechti-
lých tvarů a forem, 
můžete posoudit na 

výstavě, na níž lze obdivovat jednak um na-
šich předků, s jakým kámen 

zpracovávali, ale i krá-

Kámen jako jeden z nejstarších materiálů používaných člověkem se stal námětem výstavy, kte-
rou jsme nazvali Příběh první - Kámen, zahajující  projekt s názvem Člověk tvůrce, jenž bude 

návštěvníka muzea oslovovat  po čtyři roky. Výstava vypráví svůj osobitý příběh o kameni jako 
o jednom z nejpoužívanějších materiálů zpracovávaných po tisíciletí člověkem, o nejstarší historii 
jeho využití a způsobech  zpracování. 

◄ Mlecí kámen vy-
robený z pískovcového 
náhrobního kamene. 

 Foto: I. Tylová
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su, kterou dokázali v kameni odkrýt.  Návštěv-
ník může zhlédnout například Dívčí akt z mra-
moru od G. Jekela z 2. poloviny 20. století nebo 
sochu Merkura ze šumperské kašny či sochu 
Kameníka B. Teplého. K vidění budou také pa-
mětní desky, domovní znamení, znak Podstat-
ských z Prusínovic z pískovce ze 16. století, erb 
rodu Hnátků, znak Města Mohelnice z pískov-
ce, hraniční kameny, litinové náhrobní kříže 
na mramorových podstavcích, mlýnský kámen 

vyrobený z náhrobního kamene, zrnotěrky, ale 
i opracované polodrahokamy, například ná-
hrdelník z jantaru nebo achátové medailony 
s monogramem či překrásné  jaspisové  brože. 
To je jen zlomek sbírkových předmětů a umě-
leckých děl zhotovených z kamene, které budou 
během výstavy vyprávět svůj tisíciletý a nikdy 
nekončící příběh. Příběh o kameni. K vidění je 
ve výstavní síni muzea do 24. května.  

 Miluše Berková

V Galerii Šumperska vystavuje od 13. února  patnáct talentů. Všichni absolventi nebo studenti  Akade-
mie výtvarných umění v Praze. Tři z nich, Michal Ožibko, Aleš Kauer a Petr Válek, kteří se setkali na 
mimořádně zdařilé výstavě EXPOSE (keramika, malba, sochy) v dubnu 2005 v šumperském muzeu, se 
rozhodli tento rok setkání zopakovat. Tentokrát umělci nabízejí pouze malbu, zato v celé její škále, od 
expresivních tendencí až po hyperrealismus. Výstava trvá do 26. dubna.  Foto: I. Tylová
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Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  www.knihovnaspk.cz. 
M
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NEJDELŠÍ ŠÁLU MÁ VE MĚSTĚ MUZEUM

Do pletení „nekonečné šály“ se mohli od listo-
padu do konce ledna zapojit návštěvníci výstavy 
Jehlou, háčkem nití..., jež v Hollarově galerii šum-
perského muzea představila ručně zhotovené texti-
lie z 19. a první poloviny 20. století. V pohodlném 
„ušáku“ s jehlicemi či háčkem, inspirovány doved-
ností a šikovností našich babiček a prababiček, se 
příslušnice něžného pohlaví všeho věku pustily do 
vlastních výtvorů.

Během výstavy proběhla i soutěž o nejpřesnější 
odhad délky pestrobarevné šály, do níž se zapojilo 
pětatřicet z šesti set devadesáti šesti návštěvníků. Ti 
tipovali délku od jednoho a čtvrt metru do šestatři-
ceti metrů. Skutečnosti se svými osmi a půl metry 
nejvíc přiblížila Anna Potěšilová ze Šumperka. Šála 
totiž měřila 8,74 metru. Na výherkyni čeká v muzeu 
odměna. -zk-

Do Hollarovy galerie zavítaly i děti ze šumperské 
speciální školy Pomněnka.  Foto: I. Tylová

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Již šesté setkání Klubu podvečerního čtení Lepo-
relo chystá na březen Městská knihovna Šumperk. 
Setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou li-
teraturou nazvané Pohádka o knihosemínku pro-

běhne ve čtvrtek 5. března v 17 hodin v prostorách 
knihovny Sever v Temenické ulici 5. Hostem bude 
Věra Schlemmerová a řeč bude o tom, co se všechno 
musí stát, než se kniha narodí. -red-

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. 
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V pořadí čtvrté kontaktní dopoledne pro 
ty, kteří chtějí vypěstovat u svých dětí vztah ke 
knížce od nejranějšího věku, pořádá v pondělí 
2. března Městská knihovna v Šumperku. Bě-
hem akce nazvané Zadáno pro nejmenší si mo-
hou zájemci prohlédnout nebo i půjčit knihy 

pro nejmenší, setkat se s dalšími dětmi a jejich 
rodiči, a také domluvit se na programu dalších 
společných setkání. Akce zaměřená tentokrát na 
knihy o mašinkách bude probíhat v půjčovně pro 
mládež v knihovně v ulici 17. listopadu 6 od 9.30 
do 11 hodin. -red-

KNIHOVNA PŘIPRAVUJE CYKLUS NAZVANÝ 
KDYŽ BARIÉRY NEJSOU PŘEKÁŽKOU

Zajímavý cyklus pořadů nazvaný Když bariéry nejsou překážkou připravila na březen a duben 
šumperská Městská knihovna. Od 5. března do 23. dubna zde budou probíhat autorská čtení, 

přednášky, výstava i dražba výtvarných děl.

Celý projekt odstartuje ve čtvrtek 5. března v 16 
hodin vernisáž výstavy Obrázky z let 2004 - 2008, 
jež představí práce Jakuba Hříbka. Ten se narodil 
s ochrnutými dolními i horními končetinami a od 
narození je v péči sociálních zařízení. Nyní žije 
v Ústavu sociální péče Olšany. Dobře čte a píše 
na počítači hůlkou drženou v ústech. Stejně drží 
štětec nebo tužku a maluje své obrázky, zejména 
temperovými barvami. V roce 2003 předložil svo-
je obrázky k posouzení Celosvětovému sdružení 
malířů malujících ústy a nohama a o rok později 
v březnu mu bylo uděleno stipendium.   

Na zahájení výstavy vystoupí kromě Lukáše 
Reinera (zpěv) také David Klimeš ze Šumperka, 
jenž přednese vlastní texty. Jeho diagnóza je dětská 
mozková obrna, kvadruspastická forma. Vzhle-
dem k těžkému tělesnému postižení je žákem 
ústavní školy při Kociance v Brně. Letos vychází 
z deváté třídy a rozhoduje se, zda bude studovat 
na střední obchodní škole. Rád píše povídky, které 
odrážejí jeho niterné pocity, zážitky a zkušenosti 
z osobního života. Výstava potrvá do 23. dubna.

Na středu 18. března připravila knihovna au-
torské čtení z knihy Terezy Boučkové Rok ko-
houta, autobiografi ckého románu věnovaného 
problematice adopce. Tereza Boučková bude číst 
od 18.30 hodin. Vstupné je 45 korun. Rezervace 
a prodej vstupenek probíhá v půjčovně pro do-
spělé, tel. 583 214 588.

Cyklus Když bariéry nejsou překážkou pak po-
kračuje v dubnu cestopisnou přednáškou Jiřího 

Máry o putování táty se synem na invalidním 
vozíku po Novém Zélandu a dalším autorským 
čtením, tentokráte z románu Petry Braunové 
Pozorovatelka. Tečkou za celým projektem bude 
dobročinná dražba výtvarných děl, jejíž výtěžek 
připadne Ústavu sociální péče pro děti a mládež 
v Olšanech u Šumperka.  -zd, zk-

Jakub Hříbek drží štětec nebo tužku v ústech a ma-
luje své obrázky.  Foto: archiv



29

V
IL

A
 D

O
R

ISVILA DORIS

Každé pondělí od 15 do 16.30 hodin v AD na „K“
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

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

Neděle 1. března v 8 hodin sraz u Vily Doris
Odyssea - lyžování - Skřítek
Start v 10 hodin na Skřítku, v 8 hodin odjezd od 
Vily Doris, další informace na  www.odyssea-spk.
cz, informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Pondělí 2. března až úterý 31. března na Komíně
Výstava koček
Prezentace keramických a tvořivých kroužků. In-
formace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.

Pondělí 9. března od 18.30 hodin v tělocvičně na „K“

WU ŠU - pořad VIA LUCIS
Setkání s Jiřím Hauskou, mistrem světa v kategorii 
NAN QUAN (jižní pěstní formy), beseda, ukázky 
cvičení doplněné o BAKUAZHANG (dlaň osmi 
trigramů) a CHEN TAJ JI, pěstní formy i se zbraní. 
Rezervace vstupenek a informace Petr Konupčík, 
tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
 Vstupné 40 Kč, děti a mládež 20 Kč

Úterý 17. března od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
Vždy úterý + čtvrtek, 8 lekcí po 2 hod. Program: 
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 Bro-
nislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, va-
vrusa@doris.cz.  Kurzovné 1100 Kč

Pátek 20. března 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 20. března od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Únorový škapulíř
Tvoření, vyrábění a pečení pro děti i rodiče. Informa-
ce Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 
psencikova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Středa 25. března 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

Pátek 27. března od 15 do 18 hodin v ateliéru na „K“
Výtvarný pátek - Gumotisk
Jednoduchá přípravná technika pro tiskařské tech-
niky.  Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz. 
 Vstupné 30 Kč/osoba

Sobota 28. března od 13 do 17 hodin v ateliéru na 
„K“
Zapomenutá řemesla - Niťák
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Lektor Hana Krausová, kurz je akreditován, nut-
ná přihláška předem, informace Ivana Šilhanová, 
tel.č. 583 285 623, 731 610 036, silhanova@doris.
cz.  Vstupné 280 Kč/osoba

Neděle 29. března sraz v 9 hodin pod bludovským 
kopcem
Odyssea - běh - Bludoveček
Další informace na www.odyssea-spk.cz, in-
formace Petr Konupčík,  tel.č. 583 214 212, 

731 610 037, konupcik@doris.cz.

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 (Ar-
tedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: 
vila@doris.cz, http://www.doris.cz

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

WU ŠU 
Setkání s Jiřím Hauskou, mistrem světa v kategorii NAN QUAN (jižní pěstní formy)

v pondělí 9. března od 18.30 hodin v tělocvičně na „Komíně“
Beseda doplněná o ukázky cvičení BAKUAZHANG (dlaň osmi trigramů) a CHEN TAJ JI, 

pěstní formy i se zbraní.
Jiří Hauska studuje bojová umění od roku 1987, tedy od svých devíti let. Od počátku se věnuje především 

jihošaolinským bojovým uměním, nejprve pod vedením Oldřicha Kroupy, pak ve Voroněžském centru 
wushu. V té době rovněž zkoušel studovat japonská bojová umění aikido a ninjutsu. V roce 1995 se 
osamostatňuje a zakládá vlastní školu, nejprve pod dohledem svého tehdejšího učitele Sifu Roberta 

Müllera, později už samostatně. 
Od roku 1998 se věnuje převážně stylu Hung Gar, který je kombinací starých jihošaolinských stylů tygra 

a jeřába. Tygr zde dodává rychlost a tvrdost, jeřáb jemnost a eleganci. Jeho učiteli byli Sifu Roman Hladík, 
Sifu Pavel Adámek, Sifu Kostas Tsoligkas a Sifu Lam Chun Fai. V současné době následuje linii Mistra 

Tang Kwok Wah pod vedením jeho následovníka Sifu Tang Tung Winga. 
Kromě stylu Hung Gar studuje též Tai ji stylu Chen pod vedením Sifu Pavla Hlavoně (od r. 2004) 

a dále studuje Tai ji gong fu shan (tai ji s vějířem) u Shifu Zhai Jun (od r. 2005). Tyto styly má povoleno 
vyučovat. Nově se věnuje severnímu šaolinu pod vedením Shifu Pavla Kaly a stylu Baquazang pod 

vedením Sifu Tang Tung Winga, které zatím pouze studuje.
Jiří Hauska se věnuje i závodní činnosti, mezi jeho největší úspěchy patří několik titulů mistra republiky 
ve wushu v letech 2005-2007, dále medailová umístění na Grand Wushu festivalu ve Waršavě v letech 

2006-2008 a 5. místo na Mistrovství Evropy v Lignanu (Itálie) v roce 2006. Loni byl členem státní 
reprezentace pro Mistrovství světa v Shiyan City v Číně. 

Vstupenky v ceně 40 Kč a 20 Kč (děti) 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, Penzion LEOŠ HALTMAR - 
Ramzová, www.haltmar.cz.

Novou nabídku táborů 2009 najdete na adrese www.doris.cz/tabory.htm
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Pondělí 2. března od 16 hodin v učebně DDM
Internet pro děti   Vstup volný

Pondělí 2. března od 15.30 do 17 hodin v 1. patře 
DDM
Kytara v DDM
Kroužek hry na kytaru.    Vstupné 250 Kč/pololetí

Úterý 3. března od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže    Vstup volný 

Středa 4. března od 16 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný

Středa 4. března od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - vázaná batika
S sebou bavlněné triko, šátek.    Vstupné 50 Kč

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

   
Pondělí 9. března od 15.30 do 17 hodin v klubovně 
DDM
Hry a křížovky pro děti 
Od 8 let.        Vstup volný

Pondělí 9. března od 15.30 do 17 hodin v 1. patře 
DDM
Kytara v DDM
Kroužek hry na kytaru.    Vstupné 250 Kč/pololetí

Středa 11. března od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - tisk a lept na 
textil
S sebou bavlněné triko, šátek.        Vstupné 50 Kč 

Čtvrtek 12. března od 15 do 17 hodin v dílně 

DDM
Železniční modelářství    Vstup volný

Sobota 14. března od 9 do 11 hodin v DK Zábřeh
Sobota s aerobikem
Informace Věra Formánková, tel.č. 604 614 104.  
 Vstupné 60 Kč

Pondělí 16. března od 15.30 do 17 hodin v 1. patře 
DDM
Kytara v DDM
Kroužek hry na kytaru.    Vstupné 250 Kč/pololetí

Středa 18. března od 15.30 do 17 hodin v klubovně 
DDM
Stolní hry a křížovky
Pro děti od 8 let.     Vstup volný

Středa 18. března od 16 do 18 hodin v herně TTC
Stolní tenis pro zájemce z řad dětí od 8 let
Přezůvky s sebou!  Vstup volný

Středa 18. března od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - malování a de-
coupage na textil
S sebou bavlněné triko, šátek.     Vstupné 50 Kč

Sobota 21. března od 9 hodin ve velkém sálu DK 
Šumperk
MISS AEROBIK 2009
Nová podoba tradiční úspěšné soutěže. Katego-
rie: Junior, Miss, Missis cvičí 3 hod. s přestávka-
mi. Mezičasy jsou vyplněny soutěží pro kategorie 
Minimiss a Kadet. Informace a přihlášky Věra 
Formánková, tel.č. 604 614 104.

Úterý 24. března od 15 do 17 hodin v dílně DDM
Modelářství od A do Z
Rady a nápady pro kutily.   Vstup volný

Středa 25. března od 17.30 do 21 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - hedvábí, šibory 
a zapouštěná batika
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S sebou hedvábný šátek nebo šál.  Vstupné 50 Kč

Sobota 28. března od 9 do 14 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel - šperky z drátů 
a korálků Vstupné 50 Kč

Sobota 28. března od 15 do 19 hodin v kuchyňce 
DDM 
Indické vaření
Pod vedením Anju Agrawal, místo je  nutné si 
rezervovat nejpozději do 26. března dopoledne. 
Informace a  rezervace Romana Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332.  Vstupné 130 Kč

Neděle 29. března od 15.30 hodin na Krásném
Vynášení morény 
Starý zvyk, který symbolizuje vyhánění zimy za 
ves. Zváni jsou všichni malí, větší i největší. Slav-
nost proběhne v chaloupce na Krásném. A co 
s sebou vzít? Občerstvení na celé odpoledne, 
vítáme i pohoštění na společný stůl. V případě, 

bude-li pršet pláštěnku a holínky. 
Do chaloupky se dostanete vlastním autem smě-
rem na Hraběšice. Po cestě potkáte lom, do kte-
rého zajedete a jediná přístupná, úzká cestička 
nahoru do kopce vás přivede na rozcestník, kde 
se dáte doleva nahoru kolem malé bílé kapličky. 
A naproti přes cestu již bydlí skřítek Vítek se 
svými kamarády a v tento den, i my. Informace          
R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, waldorfska.alter-
nativa@seznam.cz, romana.vecerova@seznam.
cz.

Pondělí 30. března od 16 hodin v učebně DDM
Internet pro děti    Vstup volný

Úterý 31. března od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal
Zabíračka pro muže.     Vstup volný

Přihlášky a informace: Dům dětí a mláde-
že U radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 
583 214 076, 583 215 395, www.mddm.adam.cz. 
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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. a 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. a  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   
Úterý 3. a středa 4. března jen ve 20.30 hodin
Slovensko, ČR, 2008, dokument, 74 minuty, od 15 let, slovenské znění
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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

NA PŮDĚ aneb Kdo má dneska narozeniny?  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 5. března jen v 17.30 hodin, pátek 6., sobota 7. a neděle 8. března jen v 17.00 hodin, pondělí 9., úterý 
10. a středa 11. března jen v 17.30 hodin
ČR, 2009, pohádka, 74 minuty
Česká animovaná pohádka nejen pro děti z tvůrčí dílny Jiřího Barty. Příběh ze staré zaprášené půdy, kde 
mají domov odložené hračky a kam se vloudí vládce Říše zla, aby unesl panenku Pomněnku. Dobrodružná 
výprava na její záchranu je plná napětí ale i humoru…  Vstupné 75 Kč
V sobotu 7. a v neděli 8.3. v 17.00 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.

REKVIEM ZA SEN    Filmový klub - Projekt 100
Čtvrtek 5. března jen v 19.30 hodin
USA, 2000, 102 minuty, titulky
Příběh strmého pádu čtyř lidí, jež společně propadají drogám, který trpce graduje během třech navazujících 
ročních období. Režie Darren Aronovsky. Tento hojně diskutovaný snímek je v českých kinech uváděn po-
prvé.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

VÝMĚNA   
Pátek 6., sobota 7. a neděle 8. března jen v 19.00 hodin
USA 2008, drama, 142 minuty, od 15 let, širokoúhlý, titulky

V dramatu Valkýra z období druhé světové války se v hlavní roli představí Tom Cruise. Kino Oko uvádí snímek 
na přelomu února a března.
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události z přelomu 20. a 30. let minulého století. Další mistrovské dílo režiséra Clinta Eastwooda nomino-
vané na Oscara v kategoriích nejlepší herečka v hlavní roli, nejlepší výprava a nejlepší kamera. V hlavní roli 
Angelina Jolieová.  Vstupné 75 Kč 

PO PŘEČTENÍ SPALTE
Pondělí 9., úterý 10. a středa 11. března jen v 19.30 hodin
USA, 2008, komedie, 96 minut, od 15 let, titulky
Jiskřivá hříčka bratrů Coenových přivádí jejich hrdiny - obyčejné smrtelníky zapletené do vysoké hry - na 
půdu mezinárodní špionáže… Pobaví všichni, ale zejména Brad Pitt v netypické úloze svalovce s ptačím 
mozečkem a neskutečnými průpovídkami. Film má hvězdné herecké obsazení: Brad Pitt, George Cloony 
a John Malkovich.  Vstupné 75 Kč

BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14., neděle 15. pondělí 16. a úterý 17. března jen v 16.30 hodin, středa 18. března 
jen v 17.00 hodin
USA, 2008, 103 minuty, animovaný rodinný fi lm v českém znění
Pes Bolt, který je hvězdou akčního televizního seriálu, se nešťastnou shodou okolností dostane až na druhý 
konec Ameriky. Na dobrodružné cestě zpátky se postupně smiřuje s tím, že je úplně obyčejným pejskem a že 
jeho vlohy, které byly vždy realizované za pomoci trikových specialistů, nejsou skutečné… Film má nomina-
ci na Oscara v kategorii nejlepší animovaný fi lm.  Vstupné 75 Kč

STMÍVÁNÍ
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14. a neděle 15. března jen v 18.15 hodin
USA, 2008, romantický horor, 122 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Milostný příběh mladé dívky, která se beznadějně zamilovala do upíra.  Vstupné 75 Kč

UNDEWORLD - VZPOURA LYCANŮ
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14. a neděle 15. března jen ve 20.30 hodin
USA, 2009, sci-fi  thriller, 92 minuty, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Každá válka má svůj začátek…  Třetí díl úspěšné fi lmové série, který se zabývá podstatou krvavého boje mezi 
aristokratickými upíry a barbarskými vlkodlaky Lycany.  Vstupné 75 Kč 

O dobrodružné cestě psa Bolta, který je hvězdou akčního televizního seriálu, z jednoho konce Ameriky na druhý 
vypráví fi lm Bolt - pes pro každý případ. Snímek má nominaci na Oscara v kategorii nejlepší animovaný fi lm. 



35

K
IN

O
 O

K
OAUSTRÁLIE

Pondělí 16. a úterý 17. března jen v 18.30 hodin
USA, 2008, milostný, dobrodružný, 165 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Nicole Kidmanová a Hugh Jackman v hlavních rolích romantického velkofi lmu, který se odehrává ve 
40. letech minulého století v drsné severní Austrálii. Nominace na Oscara v kategorii nejlepší kostý-
my.  Vstupné 74 Kč

FÍGLE   EUROFEST 2009
Středa 18. března jen v 19.00 hodin
Polsko, 2007, 95 minut, mládeži přístupný, titulky
Všemožné fígle, úskoky osudu, ale i nevyzpytatelná náhoda pomáhají šestiletému Štefk ovi nasměro-
vat život jeho otce zpět k rodině. Je však tajemný elegantní muž skutečně jeho otcem?… 
Půvabné zamyšlení nad náhodou a osudem, který není možné obelstít, i když se sebevíc snažíme. Film 
oceněný mnoha zahraničními cenami, který byl mimo jiné i polským kandidátem na Oscara. Režie 
Andrej Jakimowski.  Vstupné 60 Kč

FARMA ZVÍŘAT   Filmový klub - Projekt 100
Čtvrtek 19. března jen ve 20.15 hodin
Velká Británie, 1954, 72 minuty, animovaný
Zubožená domácí zvířata vyženou hospodáře a ve jménu rovnosti se rozhodnou vládnout si sama… 
Nemilosrdná alegorie vystihující veškerou krutost totalitní moci natočená podle stejnojmenné bajky 
George Orwella. Režie John Halas, Joy Batchelor.  Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč

NOUZOVÝ VÝCHOD
Čtvrtek 19. března jen v 18.00 hodin, pátek 20., sobota 21., a neděle 22. března jen v 19.30 hodin, 
pondělí 23., úterý 24. a středa 25. března jen v 18.15 hodin
USA, 2009, milostné drama, 119 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Manželské dusno skryté pod úhlednou fasádou solidní rodiny z předměstí je sice zasazeno do 50. let 
minulého století, ale napjatou výbušností se podobá slavné Americké kráse téhož režiséra. Neuvěřitel-
né herecké výkony Kate Winsletové a Leonarda DiCapria ve vynikajícím komorním psychologickém 
dramatu, natočeném podle slavného románu Richarda Yatese. Snímek se třemi oscarovými nomina-
cemi. Režie Sam Mendes.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

PEKLO S PRINCEZNOU   Hrajeme pro děti
Sobota 21. a neděle 22. března jen v 15.30 hodin
ČR, 2009, pohádka, 95 minut
Bude svatba, válka, nebo peklo na zemi? Tereza Voříšková a Jiří Mádl v hlavních rolích klasické po-
hádkové komedie.  Vstupné 75 Kč

SPIRIT
Pátek 20., sobota 21. a neděle 22. března jen v 17.30 hodin
USA, 2008, komiks, 108 minut, od 12 let, titulky
Další fi lm komiksové legendy Franka Millera. Příběh zavražděného policisty, který se za záhadných 
okolností vrací na svět jako maskovaný bojovník se zločinem, známý pod pseudonymem Spirit. 
V hlavních rolích Gabriel Macht, Eva Mendesová, Scarlett Johanssonová a Samuel L. Jackson.  
 Vstupné 75 Kč
DENÍK NYMFOMANKY
Pondělí 23., úterý 24. a středa 25. března jen ve 20.30 hodin
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O Španělsko, 2008, erotický, 95 minut, od 18 let, širokoúhlý, titulky

Val je velmi atraktivní vzdělaná mladá žena, která je posedlá sexem. Její posedlost se neustále zvyšuje, a tak 
se začne věnovat sexu profesionálně…  Vstupné 75 Kč

NĚCO Z ALENKY    Filmový klub - Projekt 100
Čtvrtek 26. března jen ve 20.00 hodin
Československo, Švýcarsko, VB, Německo, 1987, 84 minuty, mládeži přístupný, animovaný
Svébytná fantazijní variace Jana Švankmajera na téma slavné knihy Lewise Carrolla. 
 Vstupné 60, členové FK 55 Kč

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Čtvrtek 26. pátek 27., sobota 28., neděle 29., pondělí 30., úterý 31. března a středa 1. dubna jen v 17.30 hodin
ČR, 2009, 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.  Vstupné 80 Kč

PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK              Hrajeme pro nejmenší
Sobota 28. března jen v 16.00 hodin
ČR, 60 minut
Pásmo pohádek: Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Cvrček a basa, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, Jak se 
Herodes uzdravil, Jak štěňátko dostalo chuť na med, Cvrček a pila, Jak Žofk a překazila chuligánům spáry, 
Krtek a ježek.  Vstupné 30 Kč

STRÁŽCI
Pátek 27., sobota 28., neděle 29., pondělí 30., úterý 31. března a středa 1. dubna jen ve 20.00 hodin
USA, 2009, akční sci-fi , komiks, 163 minuty, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Jejich cílem je chránit lidstvo, kdo ale bude chránit je ?… Strážci jsou jediným komiksem, který časopis Time 
zařadil do prestižního seznamu stovky nejlepších knížek od roku 1923 do současnosti. Režie fi lmu se ujal 
Zack Snyder, který v něm použil stejný vizuálně omračující styl, jako ve svém předešlém snímku 300: Bitva 
u Th ermopyl. Očekávaný fi lmový hit.  Vstupné 80 Kč

Připravujeme na duben: Vévodkyně, Příběh o Zoufálkovi, Normal, Monstra versus Vetřelci, Veřejný ne-
přítel č. 1 Epilog, Růžový panter 2, Nenarození, Pohádky na dobrou noc, Sedm životů, Milionář z chatrče, 
Marley a já, Pochyby, El Paso, Rychlí a zběsilí
Filmový klub: Valčík s Bašírem, Sedm samurajů (Projekt 100), Čas umírat, Paranoid Park

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 březnová představení jsou v prodeji od 1. března 2009.
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