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

Turistické zajímavosti pohraničí
Fotografie musejí 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 fotografií: maximálně
5 let. Vytvořený fotografický soubor známých
i méně známých míst dané lokality bude určen
především k pořádání společných výstav českých
a polských fotografů.
Soutěžní témata: Architektura, Živá a neživá
příroda, Lidé v pohraničí, Seriál
Věková kategorie: do 20 let včetně, nad 20 let
Formát a kvalita: černobílé i barevné fotografie
na lesklém papíře bez rámečku, minimální délka
kratší strany 18 cm
Počet fotografií: maximálně 5 ks, seriál do počtu
4 ks bude považován za jednu fotografii
Označení fotografií 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…
Fotografie doručte do Městské knihovny Šumperk,
17. listopadu 6, 787 01 Šumperk, a to do 10. září
2009 do 17 hodin. Zasílanou obálku označte
FOTOSOUTĚŽ. Snímky vyhodnotí porota složená
ze zástupců pořadatelů.
Informace na: www. knihovnaspk.cz

Před 340 lety
7. května 1669 vypukl v dnešní Bulharské ulici požár, který postupně zachvátil celé město a přes hradby se
rozšířil i do tehdejšího předměstí. Klid nastal až 10. května. V samotném městě vyhořelo 126 domů, radnice,
oba kostely a klášter, na předměstí lehlo popelem 118 domů. O život přišlo celkem deset lidí. Byli mezi nimi
primátor města Zacharias Ruth, jeho manželka Regina a služka Mariana Bienerová (žili v domě v dnešní
Radniční č. 4), manželka a dcera Tobiase Wendtlanda, které se „ukryly“ do sklepa jejich domu
(Starobranská č. 5), kde našly strašlivou smrt. Pozůstatky dalších tří osob byly nalezeny pod hromadami suti
a zemřel také jakýsi soukenický pomocník. Desátou obětí byla manželka purkmistra Krembse Justina, která
tuto hroznou katastrofu zavinila.

Před 90 lety
1. a 29. května 1919 se konaly v Šumperku demonstrace všech německých politických stran za právo na
sebeurčení, tzv. odtržení od nového československého státu. Sociální demokracii souručenství německých stran
z tohoto svého hnutí vyloučilo.

Před 85 lety
8. května 1924 oslavil Hans Martinek 25. výročí dirigentské činnosti u městské kapely, která byla na úrovni
symfonického orchestru. Město na jeho počest uspořádalo slavnostní večer, na němž bylo provedeno
oslavencovo hudební drama Die Sühne (Smíření).

Před 70 lety
1. května 1939 se oslav prvního máje organizovaného nacisty zúčastnilo údajně 16 800 lidí.
Šumperk měl tehdy asi 15 600 obyvatel.
9. května 1939 přijal starosta města Hans Kudlich na radnici říšského ministra financí Schwerin-Krosigka
a říšského místodržitele Konráda Henleina. 10. května 1939 byl Hans Kaulich jmenován SA Sturmführerem.

Před 50 lety
1. května 1959 vyšlo první číslo měsíčníku Kulturní život Šumperka.
29. května 1959 se konala v kině Svět první širokoúhlá projekce. V nově zrekonstruovaném
biografu byl promítnut český film Smrt v sedle.

Před 45 lety
8. května 1964 byly na domě na Masarykově nám. č. 4 a na objektu bývalé Zemské donucovací pracovny
(Lidická č. 72) odhaleny pamětní desky. Za německé okupace v nich byli mučeni a vězněni odpůrci nacismu.
Autorem měděných tabulek byl zábřežský řezbář a sochař A. Berka.

Před 20 lety
V květnu 1989 proběhl 1. ročník pěveckého festivalu „Krajina zpěvu“.

Před 15 lety
13. května 1994 startoval v Šumperku poprvé v historii cyklistický Závod míru.
17. května 1994 zahájilo v domě v Revoluční ulici č. 5 činnost protidrogové středisko DOMUS.
23. května 1994 bylo otevřeno oddělení alergologie a imunologie.
13. až 15. května 1994 se konal I. ročník Mezinárodního festivalu duchovní vokální hudby.
-ách-

1

STALO SE V KVĚTNU

STALO SE V KVĚTNU

CENY MĚSTA 2008

OCENĚNÍ SE DOSTALO OSOBNOSTEM,
ORGANIZACÍM I DOMŮM ROKU

M

otýli a květiny provázeli letošní vyhlašování Cen města Šumperka. A v lehkém tónu se nesl
i celý slavnostní večer, kterému dodával švih humor moderátora Aleše Juchelky. Ti, kteří v sobotu 18. dubna seděli v divadelním sále, se opravdu bavili. Zatímco publiku bylo v hledišti horko od
smíchu, předávající místní politikové a ocenění se pak na jevišti občas zapotili z konverzace s moderátorem. Ten postupně zpovídal na „prknech, jež znamenají svět“ novopečené držitele Cen města
za rok 2008 v celkem deseti kategoriích. Místní radnice tímto způsobem již několik let oceňuje práci
a skutky jednotlivců i organizací a firem.

Kultura
Neuvěřitelných sedmačtyřicet let se manželé Libuše a Miroslav Drtilovi věnují propagaci
místního folkloru. Mezi Šumperany snad není
žádný, kdo by neznal Mezinárodní folklorní festival. Ten se během osmnácti let stal pojmem
a jeho věhlas přesáhl hranice státu i Evropy.
Nejen z ní, ale i ze zámoří zavítalo během necelých dvou desítek let do Šumperka na sto deset souborů z celkem osmačtyřiceti zemí, které
společně s hudbou a tancem přivážejí exotiku
a kulturní různorodost. Není proto divu, že
cenu v oblasti kultury udělila porota právě jeho
zakladatelům.
„Po celých devatenáct let máme velké štěstí na šumperské starosty. Počínaje Ctiradem
Medlíkem přes Petra Krilla až po současného
Zdeňka Brože. Zázemí, které nám město poskytuje, nám závidí celá republika. Chtěla bych

Mezinárodní folklorní festival je „dítětem“ manželů Drtilových. Letos chystají již devatenáctý ročník.
Foto: -jm-
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proto místní radnici, ale také všem, kteří nám
pomáhají, a samozřejmě rodině za jejich přízeň
poděkovat,“ řekla Libuše Drtilová, která spolu
s manželem převzala ocenění z rukou náměstka
hejtmana Olomouckého kraje Radovana Rašťáka.
Sport
Po jedenadvaceti hlasech obdrželi ve sportovní kategorii hned dva nominovaní. Patovou
situaci vyřešila porota návrhem na dvě ocenění. Zastupitelé tak schválili udělení Ceny města v této kategorii manželům Jarmile a Jiřímu
Hynkovým ze Základní školy ve Sluneční ulici,
kteří stáli u zrodu sportovních tříd, vytvořili
koncepci těchto tříd a také jako trenéři oddílu
atletiky TJ Šumperk vychovali mnoho vynikajících sportovců, z nichž někteří se dostali do
reprezentace.
Druhé ocenění předala v sobotu večer zastupitelka Alena Šmotková zástupcům In-line
týmu TJ Sokol Šumperk Františku Portešovi
a manželům Nikole a Petrovi Jandovým. Místní „inlinisté“ měli loni velmi úspěšnou sezonu
- z dvaadvaceti mezinárodních závodů přivezli
do Šumperka sedmadvacet zlatých, jedenatřicet
stříbrných a osmnáct bronzových medailí.
Vzdělávání
Rovněž kategorie vzdělávání má letos dva
oceněné. Prvním je bývalý proděkan pro studium Fakulty strojní ostravské Vysoké školy
báňské Kamil Kolarčík, jenž se před sedmi lety
zasloužil o vznik Centra bakalářských studií
v Šumperku.
Stejné ocenění, tentokráte za celoživotní pedagogickou práci ve městě, převzala z rukou

Poslanec Petr Krill předal ocenění za vzdělávání Renatě Slavotínkové a Kamilu Kolarčíkovi. Foto: -jmposlance Petra Krilla i Renata Slavotínková,
ředitelka Střední odborné školy v Šumperku,
jež je pod jejím vedením hodnocena jako jedna z nejlepších škol v Olomouckém kraji. „Chci
poděkovat všem, kteří nám pomáhají. Sám voják totiž bitvu nevyhraje,“ podotkla Slavotínková.
Podnikání
Cenu v kategorii podnikání udělila letos šumperská radnice společnosti DOLS - výroba dveří,
Oken, Listovních Schránek a.s., a to za revitalizaci průmyslového areálu v Blanické ulici. „Potřebovali jsme výrobní a skladové prostory a areál
někdejšího výrobního družstva Družspoj byl pro
toto využití ideální. Rekonstrukci jsme zrealizovali během necelého roku z vlastních zdrojů,“
uvedl ředitel společnosti Dols Vladimír Šimek,
kterému předal ocenění senátor Adolf Jílek. Do
nových prostor přitom firma přemístila výrobu
plastových oken spolu s částí skladového hospodářství, vznikla zde také prodejní kancelář s výstavní plochou pro prezentaci výrobků. Díky této
aktivitě vzniklo v Šumperku pětatřicet nových
pracovních míst.
Životní prostředí
V kategorii životního prostředí zabodoval
Myslivecko-lesnický kroužek při Střední odborné škole v Šumperku, který vede učitel David Kalousek. Ten bohužel onemocněl, takže prestižní

Cena mladých
O Cenu „mladých“, kterou předával místostarosta Marek Zapletal, se letos podělilo hned sedm
volejbalistek. Ty nastoupily na jeviště v dresech
a vzápětí prověřily sportovní zdatnost publika,
jedna nahrávka přitom směřovala i na starostu
Zdeňka Brože, jenž míč vrátil bravurně zpět.
Volejbalistky Jessica Davidová, Lucie a Jana
Skýpalovy, Markéta Straková, Veronika Indrová, Kristýna Pohlová a Petra Divišová spolu
hrají sedm let, z toho pět pod vedením trenéra
a manažera v jedné osobě Pavla Skýpaly. „Původně jsem vzal trenérství jako záskok jen na
měsíc a dnes je z toho pět let,“ řekl s úsměvem
trenér, který považuje loňské úspěchy za malý
zázrak. Týmu s nejužším hráčským kádrem ze
všech družstev druhé české nejvyšší soutěže se
totiž povedl postup z krajského přeboru do ligy
juniorek. Hráčky tak sahaly po postupu do finálové skupiny 1. ligy, zejména vinou menších
zkušeností a užšího kádru ale nakonec skončily
třetí. Stříbrný kov pak mladé sportovkyně dovezly hned dvakrát z letních národních turnajů
v antukovém volejbale.
Humanitární čin
Ocenění za humanitární čin loňského roku si
ze šumperského divadla odnesl student David
Tempír, jenž zachránil život diabetikovi, který
zkolaboval a vjel autem do náhonu. David jako
spolujezdec se z auta nabírajícího vodu dokázal
dostat ven, a když se mu řidiče nepodařilo vytáhnout, vyšplhal na břeh a z mobilního telefonu
náhodného svědka zavolal záchranáře. Jeho čin
ocenil již loni medailí Za statečnost ministr vni-
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ocenění přebírala od zastupitele Jiřího Gondy
jeho kolegyně Stanislava Beštová, doprovázená
mladými myslivci. Ti se mohou pochlubit například vybudováním biocenter a biokoridorů pro
drobnou lesní zvěř v okolí Šumperka a Dubicka
a zapojením do projektů Nadace Partnerství spojených s výsadbou zeleně. Kroužek se věnuje rovněž ekologické osvětě a práci s veřejností. Právě
projekt „Den s Hubertem“, během něhož se děti
i dospělí mohou seznámit s jednotlivými aktivitami myslivců, občané města v kategorii životní
prostředí nejčastěji nominovali.

CENY MĚSTA 2008

David Tempír (vpravo) obdržel ocenění za humanitární čin z rukou místostarosty Petra Suchomela
(vlevo).
Foto: -jmtra Ivan Langer. „Udělal jsem, co mě v tu chvíli
napadlo a co jsem považoval za správné,“ odpověděl na moderátorovu otázku týkající se neobyčejné odvahy David Tempír, jenž převzal ocenění
z rukou místostarosty Petra Suchomela.

kovotepce Pavla Hřebíčka z Ketkovic. První
z nich ozdobí Palác Schönberg, který loni vybudovala místní společnost SAN-JV s.r.o. na
náměstí Republiky. Novostavba významným
způsobem ovlivnila tvář města v této lokalitě a je počátkem budoucí revitalizace celého
prostranství. „Mile mě překvapilo, že jsme dostali cenu, neboť jsme během výstavby Paláce
Schönberg byli víc kritizováni než chváleni,“
podotkl ředitel společnosti SAN-JV Josef Vymazal. Architekt stavby Petr Doležel vzápětí
přítomným v sále i zastupitelce Marcele Vyletělové, jež ocenění předávala, přiznal, že jeho
snahou bylo píchnout do vosího hnízda a dát
městu impuls, aby se zde začalo stavět i něco
jiného, neobvyklého.
Proměnou ošklivého káčátka v ušlechtilou labuť prošel secesní dům v ulici Gen. Svobody 50.
Náročná rekonstrukce, do níž se před pěti lety
pustilo bytové družstvo původně devíti a dnes
čtrnácti vlastníků, vrátila sto let staré budově
někdejší krásu. Kolemjdoucí tak mohou po letech opět obdivovat ojedinělou architekturu
domu pamětníky nazývaného „Marienhof “, je-

Sociální služby
Svět lidí bez přístřeší je důvěrně známý Ladislavu Ondráčkovi ze Šumperka. Původně terénní pracovník místní Armády spásy pracuje
v současnosti v ubytovně na Lužích.
Ladislav Ondráček poznal během dvou let
práce v šumperských ulicích více než stovku
bezdomovců. „Jejich reakce na nabídku, že se
mohou u nás umýt, najíst i přespat, byla různá.
Ti, kteří ale pomoc hledali, jí vždycky využili,“ uvedl Ondráček. Hlavními důvody, proč
se někteří lidé ocitnou na ulici, jsou podle něj
rozpad rodiny, dluhy a různé druhy závislosti.
„Nejčastěji to je alkoholismus,“ dodal Ondráček, který převzal od zastupitele Víta Rozehnala cenu za práci v oblasti sociálních služeb.
Architektura
O slavnostním večeru, kterým provázel
Aleš Juchelka a během něhož se představily
členky místního seskupení Grazioso quintett
pod vedením Antonína Mináře, se již tradičně
předávaly mosazné plakety Dům roku z dílny
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Secesní dům v ulici Gen. Svobody 50 získal letos
právem ocenění Dům roku v kategorii rekonstrukce.
Foto: J. Pavlíček

Cena za přínos městu
patří herecké dvojici
To nejlepší na závěr večera. A ten patřil stejně
jako v uplynulých letech nejprestižnějšímu ocenění za přínos městu. Do pomyslné šumperské
síně slávy letos uvedl starosta města Zdeněk Brož
hereckou dvojici Jaroslavu Vysloužilovou a Stanislava Wanieka.

„Do Šumperka jsme přišli v roce 1967 ze
Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Přivedl nás sem vlastně syn, který jako malý trpěl
na průdušky a lékařka nám doporučila horský
vzduch,“ zavzpomínala Jaroslava Vysloužilová,
která má kromě desítek šumperských účinkování na svém kontě i řadu filmových rolí. Její manžel Stanislav Waniek se pak vedle herectví věnoval také režírování a vychoval řadu místních
divadelních ochotníků a nadšenců. „Přestože
Stašek pochází z Karviné a já z Prostějova, jsme
po těch nádherných a někdy i těžkých letech
Šumperané. Přirostlo nám k srdci nádherné
divadlo a město, fantastičtí kolegové, nádherné
role a báječné publikum. Je to o srdéčku a o duši
a my se cítíme doma právě zde,“ přiznali oba
herci, které, ačkoliv jsou již v důchodu, mohou
diváci „na místních prknech, jež znamenají
svět“ vidět i dnes.
Zpracovala Z. Kvapilová,
foto: J. Matysová

Jaroslava Vysloužilová a Stanislav Waniek se po dvaačtyřiceti letech působení v místním divadle považují
za skutečné Šumperany.
Foto: -jm-
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hož průčelí ozdobí plaketa Dům roku za nejlepší rekonstrukci. O uplynulém víkendu ji převzal
od zastupitele Ivo Vykydala někdejší předseda
bytového družstva Bohumil Zálešák. „Musím
přiznat, že z rekonstrukce mám dobrý pocit. Na
rozdíl od světa medicíny, v němž se pohybuji, je
zde vidět hodnota, která přetrvává,“ řekl plastický chirurg, podle něhož nebyla nejobtížnější
samotná oprava, ale cesta přesvědčování obyvatel domu, aby se do náročné rekonstrukce vůbec
pustili.

FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY

IX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ VOKÁLNÍ HUDBY
- MUSICAE VOCALIS SPIRITUALIS FERIAE INTERNATIONALES
PROBĚHNE V KLÁŠTERNÍM KOSTELE KONCEM KVĚTNA

P

estrý kulturní život v Šumperku opět obohatí již devátý Mezinárodní festival duchovní vokální
hudby, svátek, který si našel své příznivce u mnohých šumperských občanů téměř všech věkových kategorií. Už jsou to dva roky, co zněla chrámová hudba na mnoha místech našeho města
i v okolí. Proto se těšíme, že dáme opět prostor zpěvákům vyjádřit své pocity zpěvem a také možnost
naslouchat těm lidem, kteří mají hudbu rádi. A těch, kteří sborový zpěv podporují a fandí mu, je
v našem městě naštěstí stále dost.
Zdá se, že žijeme v době, která je psychicky
i fyzicky náročná, proto je na místě osvěžení
hudbou, která v nás probouzí to lepší, dává nám
energii do dalších dnů a je pohlazením pro unavenou duši. Je úžasné, že na festivalech si stále
potvrzujeme, že hudba spojuje lidi prosté i vzdělané, Čechy i cizince, chudé i bohaté, kteří společně a s nadšením zpívají o naději, lásce, víře,
radosti a zapomínají na každodenní starosti. Ke
slavnostní atmosféře přispívají i prostory klášterního kostela, které v nás vzbuzují obdiv k výtvarným a sochařským dílům, k hloubce duchovního
prostoru. Pokud se k těmto krásám přidá chrámová hudba, tak je to dokonalý zážitek.

Festival zahájí pořadatel těchto slavností Schola od sv. Jana Křtitele. Ve svém programu dá do
kontrastu jednu z nejstarších mší A. Mazáka proti mši zcela moderní, která má jazykový původ
ve svahilštině. V druhé polovině koncertu bude
zpívat Dívčí sbor Aldára Tótha z maďarské Budapešti. V jejich provedení uslyšíme duchovní
hudbu W.A. Mozarta, ale hlavně nás seznámí
s dílem Zoltána Kodályho.
Druhý festivalový koncert otevře Kantylena,
dívčí sbor z polské Iławy. Ozdobou koncertu
bude Piccolo coro & Piccola orchestra z Prahy.
Tento orchestr a sbor má za sebou bohaté hudební zkušenosti, nahrál mnoho děl doby renesance

Mezinárodní festival duchovní vokální hudby, který si našel své příznivce u mnohých šumperských občanů, pořádá již od roku 1994 Schola od sv. Jana Křtitele.
Foto: archiv
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Program festivalu:
čtvrtek 28. května ve 20 hodin
v klášterním kostele
Schola od sv. Jana Křtitele Šumperk,
sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal
* Dívčí sbor Aldára Tótha Budapešť,
Maďarsko, sbormistr: Éva Géde
pátek 29. května ve 20 hodin v klášterním kostele
Kantylena Iława, Polsko, sbormistr: Honorata
Cybula * Piccolo coro & Piccola orchestra
Praha, dirigent: Marek Valášek
sobota 30. května ve 20 hodin
v klášterním kostele
Motýli Šumperk, sbormistři:
Helena Stojaníková, Tomáš Motýl
* Kammerchor Michaestein Weimar,
Německo, sbormistr: Sebastian Göring
neděle 31. května v 9 hodin
ve farním kostele sv. Jana Křtitele
Slavnostní bohoslužba

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Čtvrtek 7. května od 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.
Pátek 8. května 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 22. května 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
Úterý 26. května od 16 hodin
Austrálie - Modré hory a Sydney
Cestopisná přednáška o krásách, zajímavostech
a životě v těchto částech Austrálie. O své zážitky

se podělí Kvido Janík. Cestopis je doplněn o promítání videa.
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci
našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se
objednat na tel. čísle 583 212 272.
Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod.
Bližší informace: Kavárnička pro seniory - nejen pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní
doba denně od 13 do 19 hodin, telefonní číslo je
583 550 234. Aktuální program na stránkách Informačního střediska pro seniory www.pontis.cz/
iss. V měsících dubnu a květnu probíhá výstava
obrazů Jana Jančíka.
POZOR! Kavárnička je od dubna ve čtvrtky
uzavřena.
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KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

a baroka. Repertoár z těchto období bude také
nosnou oporou jejich vystoupení.
Kammerchor Michaelstein z německého Výmaru uvede koncert třetího festivalového dne.
Tento komorní sbor doprovázený starými nástroji jistě předvede výkon hodný hudební tradice
svého města. Závěr festivalových koncertů bude
patřit domácímu sboru Motýli Šumperk. Ke spolupráci si přizval nejlepší českou harfenistku Janu
Bouškovou. Spolu uvedou vynikající dílo B. Brittena A Ceremony of Carols.
Festival ukončí slavnostní bohoslužba ve farním kostele sv. Jana Křtitele. Na této bohoslužbě
zazpívají všechny zúčastněné sbory. A možná zazní i Händelovo Alleluja.
Během všech festivalových dní se budete moci
setkat s účastníky festivalu při jejich vystoupeních
v šumperských ulicích, v okolních obcích - v Bludově, Bohdíkově, Pekařově, Zábřehu. Velmi poutavé už tradičně bývá sobotní odpolední zpívání
z arkád losinského zámku. Je tedy na nás, jak se
budeme chtít radovat z nových setkání, z poslechu duchovní hudby, bude záležet na nás, čím nás
dny zpěvu osloví a jak nás obohatí.
Vít Rozehnal

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
Na nejstarší fotografii jsou zachyceny měšťanské
domy na jižní straně dnešního náměstí Míru, které
ve svých jádrech patřily k nejstarším šumperským
stavbám. Jejich majitelé (mimo prostředního objektu) měli od založení města právo vařit pivo a později
i šenkovat víno. Rohová barokní budova (vlevo) stávala na místě dnešního domu v Bulharské ulici č. 2.
Již v 18. století patřila bohaté rodině Dittrichů, kteří
v ní provozovali snad nejstarší šumperskou kavárnu.
Nacházela se v 1. poschodí a mimo pití voňavého
moku se zde hrával kulečník, karetní hry a šachy v roce 1877 zde vznikl díky Franzi Dittrichovi, jenž
byl zapáleným šachistou, šachový klub. Ve 2. poschodí byl velký taneční sál, hojně využívaný mimo
jiné divadelními kočovnými společnostmi a vynikajícím místním mužským pěveckým spolkem.
Objekt však postupně chátral a na konci 19. století ho koupil drogista Josef Wiatschka, který ho nechal v roce 1899 zbourat. Za tento barbarský čin si
zajisté zaslouží naše odsouzení, nicméně zčásti mu

můžeme odpustit, protože zpracování projektové
dokumentace na nový dům zadal vynikajícím vídeňským architektům bratrům Drexlerovým. Tito
Hansenovi žáci se tehdy v Šumperku uplatnili již
v roce 1895, kdy vytvořili návrh na budovu gymnázia (dnešní Obchodní akademie) a v roce 1897
na palác továrníka M. Primavesi (dnešní Základní
umělecká škola v Žerotínově ulici), který je zapsán
v seznamu kulturních památek. Plány na nový dům
byly zpracovány již v roce 1898 a o realizaci stavby
se postarali mladí šumperští stavitelé Heinrich Popp
a Franz Hloch. Nový dům se nazýval „U bílého psa“
a byla v něm stejnojmenná vyhlášená Wiatschkova drogerie. Reliéf psa se nacházel nahoře ve štítu
směrem do náměstí a dnešní majitelé domu uvažují
o jeho obnově.
Ještě hůře dopadly dva sousední domy. Prostřední nebyl nadán právem vařit pivo a patřil tradičně
drobným řemeslníkům, například po 1. světové
válce ševci a prodejci obuvi E. Mühlovi. Vedlejší ob-

Na nejstarší fotografii přibližně z devadesátých let 19. století jsou zachyceny měšťanské domy na jižní
straně dnešního náměstí Míru, které ve svých jádrech patřily k nejstarším šumperským stavbám.
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Další snímek zachycující vyhlášenou Wiatschkovu drogerii v rohovém domě nazývaném „U bílého psa“
byl pořízen asi v roce 1946.
jekt obývali od založení Šumperka přední měšťané.
V době čarodějnických procesů ho vlastnil pláteník
Tobias Welzel, jehož manželka Anna Marie skončila 14. dubna 1684 na popravišti. Po požáru v roce
1669 Welzel údajně dům vrátil do předchozí renesanční podoby, včetně arkády, která se nacházela na
jižní straně směrem do dvora. V 19. století patřila
budova vinárníkovi a perníkáři Josefu Rinnerovi,
u něhož se na víno scházela veškerá šumperská
honorace. Stav objektu po druhé světové válce byl
údajně havarijní, takže v roce 1947 byl spolu se
sousedním domem zbourán. V té době se uvažovalo o výstavbě nové budovy okresního národního
výboru, která měla být umístěna na jižní straně
náměstí, což předpokládalo demolici dalších sousedních budov. Naštěstí se tak nestalo. V roce 1954
byla na volných parcelách dokončena stavba dnešního domu na nám. Míru č. 3.
-ách-

Dnešní majitelé rohového domu na nám. Míru
uvažují o obnově reliéfu psa, který se nacházel nahoře ve štítu směrem do náměstí. Foto: J. Pavlíček

9

KLASIKA VIVA

KVĚTNOVÁ KLASIKA VIVA HOSTÍ ŠPANĚLSKÉHO
HOBOJISTU A STAMICOVO KVARTETO

K

větnový koncert letošního cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana
Janků, nabídne hudbymilovné veřejnosti mladého španělského hobojistu Ramóna Ortegu Quera
a vynikající Stamicovo kvarteto. Představí se ve středu 27. května od 19 hodin v klášterním kostele. Vstupenky v ceně osmdesát a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk
a v Regionálním a městském informačním centru. K dostání jsou rovněž přímo v kanceláři Agentury
J+D, tel.č. 274 861 222, 603 491 979 nebo e-mail: info@agenturajd.net.
Ramón Ortega Quero
Mladý španělský hobojista Ramón Ortega Quero
vkročil plně do profesionálního života okamžikem
vítězství v prestižní soutěži ARD Mnichov v září
roku 2007. Studoval na konzervatoři v rodné Granadě u Miguela Quiróse a ve dvanácti letech se stal
členem Andaluského orchestru mladých. V roce
2003 nastoupil do West-Eastern Divan Orchestra,
který pod vedením Daniela Barenboima spojoval
hudebníky z Izraele, Palestiny a dalších zemí a propagoval jeho prostřednictvím myšlenku a potřebu
míru. Bylo jen logickým vyústěním situace, že se
mladého umělce ujal Gregor Witt, první hobojista
Berliner Staatskapelle, která účinkuje pod Barenboimovým vedením. Od ledna 2008 působí Quero

Mladý španělský hobojista Ramón Ortega Quero
vkročil plně do profesionálního života okamžikem
vítězství v prestižní soutěži ARD Mnichov v září
roku 2007.
Foto: archiv
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na pozici prvního hoboje v rozhlasovém orchestru
v Bavorsku pod vedením Marisse Jansona.
Stamicovo kvarteto
V prosinci roku 2005 oslavilo Stamicovo kvarteto
významné jubileum svého působení. Od inauguračního koncertu v Zrcadlové kapli pražského Klementina, v září roku 1985, dosáhlo kvarteto mnoha
vynikajících úspěchů doma i na mezinárodních
pódiích, představilo se na téměř sedmdesáti CD
tuzemských i zahraničních nahrávacích společností,
jeho členové působili jako lektoři na mistrovských
kurzech v Evropě a Americe a počet koncertních
vystoupení vysoko přesáhl dva tisíce.
Kromě Kuby, Maroka, Indonésie, Macaa nebo
Tchaj-wanu kvarteto vystoupilo ve více než padesáti
zemích světa. Významnou složkou jeho aktivit vždy
bylo nahrávání CD, spolupráce s rozhlasem a televizí. Mnohé nahrávky obdržely významná ocenění
a velmi dobré ohlasy u odborné kritiky. Pod labelem
EuroArt Praha natočil soubor v posledních letech
dvě CD s díly Smetany, Mozarta, Janáčka, Mozarta
a Schuberta. Novinkami potom jsou snímky, které
představují díla terezínských skladatelů a CD „Tři
smyčcová kvarteta“ J.Ch. de Arriagy. Tato nahrávka

Stamicovo kvarteto má na svém kontě mnoho
vynikajících úspěchů doma i na mezinárodních
pódiích.
Foto: archiv

ním souborem, a s festivalem Stamicovy slavnosti
v Havlíčkově Brodě, kde každoročně vystupuje,
a hlásí se tím k rodišti a jménu svého věhlasného
patrona. Od podzimu roku 2007 hraje Stamicovo
kvarteto ve složení Jindřich Pazdera, Josef Kekula,
Jan Pěruška a Petr Hejný.
R. Janků

JAROSLAVA VYSLOUŽILOVÁ PŘEDNESE RUKOPIS BOHUMILY
GRÖGEROVÉ, KTERÝ JE NEDÁVNO VYHLÁŠEN KNIHOU ROKU
Bohumila Grögerová (1921), básnířka, autorka próz, rozhlasových her, překladatelka, alter ego
Josefa Hiršala, jedna z nejvýznamnějších osobností
české literatury, vydala na sklonku loňského roku
poemu nazvanou Rukopis.
Rukopis je knížka, která dojímá, bez sentimentu
odkrývá nitro starého člověka, je nepřikrášlenou
básnickou zpovědí osmaosmdesátileté ženy. Hned
úvodní trojverší zaujme civilním konstatováním
faktu: „Březen 2006/ Kontrola na očním oddělení
Vojenské nemocnice/ Dg: prakticky slepota oboustranně“… za touto skutečností následuje obrazové
panoptikum v podobě rozpadající se mozaiky vidu
a hlavy - jakéhosi slepého místa… Rukopis rozkrývá téma postupně slepnoucího člověka, který se
ve stáří musí vyrovnávat s úkoly a úkony, na které
nebyl do svých osmdesáti let zvyklý: „kdysi jsem
tančila po laně…/ dnes hrozí shrnutý koberec“. Text
má existenciální rozměr, tiché prosby v nepatrných
obměnách: „pane prosím/ zastav ten proces“, cyklicky zakomponované do celku jako litanický refrén,
působí v daném kontextu značně naléhavě. Rukopis
ale přes všechnu tíži vypsaného nepůsobí depresivně; především ve vzpomínkách na dětství v náručí
a nářečí prostějovské babičky nachází autorka jemný zdroj humoru: „vařila myšička kašičku/ na zelenym rendlíčku/ temu dala temu né/ temu hlavu uřezala/ a ten řekl poďme krásť/ a ten řekl chytnó nás…/
zalechtá to/ počurám se stařence do klína/ jédanenky
co to děláš/ neznahaňbo jedna!“ nebo vzpomíná
na maminku v krámě, když: „zaloudím o cuc na
špejli“, na tatínka, který jí s oblibou říkal: „jsi prďola
žuchla z vančic“. Bohumila Grögerová tuto vidoucí
mlhovinu dětství zobecní v konstatování: „všecka ta
stará milovaná slova sbalím do stařenčina vlňáku/
bude to mé velké bohatství mé slovní kukaňství“.
Autorka básnického textu jako by se stále vzpírala skutečnosti: „kdo tvrdil že už nemám sny?“. Vnitř-

ní boj s výčitkami, samotou a všudypřítomnou
marností je od začátku do konce prosvětlen vůlí
po životě, po tvorbě: „těším se až začnu vychutnávat občasné chvíle zklidňující samoty/ pak sednu ke
stolu/ vezmu papír/ nasadím tužku s tlustým hrotem/ s lupou v levičce/ začnu psát velkým tiskacím
písmem…“ .
Přijměte pozvání k poslechu mimořádné současné české poezie, kritikou již dnes pozitivně hodnocené jako stěžejní dílo. Zazní v profesionálním
podání šumperské herečky a milé dámy - Jaroslavy Vysloužilové. Uskuteční se v Galerii Jiřího Jílka
15. května v 18 hodin.
Aleš Kauer
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VEČER POEZIE

vydaná v prosinci 2007 k výročí významného španělského skladatele je věnovaná památce violoncellisty Stamicova kvarteta, Vladimíra Leixnera, který
byl protagonistou celého projektu.
V posledních letech je Stamicovo kvarteto spojováno s festivalem EuroArt Praha, kde je rezidenč-

DŮM KULTURY

DŮM KULTURY
Středa 6. května od 19 hodin v G-klubu
Reinkarnace a rodinná karma
Přednáška s besedou o fundamentu poznání. Přednáší Josef Janečka.
Vstupné v předprodeji 60 Kč, v den akce 80 Kč
Čtvrtek 14. května od 19.30 hodin v G-klubu
Ivo Jahelka
Zpívající právník uvede zajímavé, vtipné a někdy až neuvěřitelné písňové příběhy v novém pořadu
nazvaném „Písničky zpod taláru“.
Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč
Čtvrtek 21. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Screamers
Nová show populární travesti skupiny má název „Léto je léto“ a diváci se během ní dočkají nejen krásných těl, ale i těch největších hitů tuzemské a světové popmusic.
Vstupné 150, 170 a 190 Kč
Pátek 22. května od 19 hodin ve velkém sále DK
BENEFICE JIŘÍHO SEDLÁČKA: Teens Jazz Band Velké Losiny, Swing Kvintet Šumperk, Dixieland Loučná po 30 letech, Richard Pogoda
Večer tradičního jazzu k významnému životnímu jubileu Jiřího Sedláčka a u příležitosti jeho
400. aranže. Galavečer zahájí v 18.30 hodin vernisáž výstavy fotografií, diplomů, dokumentů
a jiných relikvií z archivu Old Time Jazzbandu Velké Losiny. Po skončení hlavního programu
začne ve foyer jam session.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 150 Kč
Středa 27. května od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: R.O. Quero - hoboj (Španělsko), Stamicovo kvarteto
Ačkoli je hobojistovi Ramónu Ortegovi Querovi, rodákovi ze španělské Granady, zatím pouze dvacet
let, má na svém kontě již několik cenných úspěchů. V září loňského roku exceloval během hudebního
klání stanice ARD v Mnichově, v jedné z nejvýznamnějších soutěží tohoto druhu v Evropě, ze které
si odnesl první cenu. Stamicovo kvarteto vzniklo v roce 1985 a již o rok později zvítězilo v kvartetní
soutěži pořádané Evropskou rozhlasovou unií v rakouském Salcburku. Stamicovo kvarteto vystupuje
na nejprestižnějších pódiích světa a velkých světových festivalech, pravidelně také doma na Pražském
jaru.
Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč
Čtvrtek 18. června od 19.30 hodin v Pavlínině dvoře
ŠPeK FEST 2009: Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Jumping Drums
Zahajovací koncert dvoudenního festivalu. Cimbálová muzika Hradišťan a orchestr bubeníků Jumping Drums odehrají nejprve své regulérní koncerty a poté chystají hudební „špek“ - společný půlhodinový program, který secvičí speciálně pro šumperský koncert.
Vstupné 190 Kč
Pátek 19. června od 18 hodin v Pavlínině dvoře
ŠPeK FEST 2009: Meky Žbirka, J.A.R., Charlie Straight, Prince Alfredo (Kongo), Blackerfeed,
Aneta Langerová (special unplugged show)
4. ročník letního festivalu v centru Šumperka, tentokrát pod novým názvem ŠpeK Fest.
Vstupné do 31. května 200 Kč,
do 18. června 300 Kč,v den akce 350 Kč
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► VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 3. května
František Hubatka - „Bouřky nad Kraví horou“, malba
Výstava maleb z let 2007-2008. Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.
Od 6. do 31. května
Rostislav Valušek - „Vrypy důvěrné“ (rydlem i slovem)
Výstava grafik s podtextem „rydlem a slovem“. Vernisáž proběhne ve středu 6. května od 18 hodin za
osobní účasti autora. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad
Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.
Jižní křídlo DK
Od 22. do 31. května
30 let jazzování v Loučné
Výstava fotografií, diplomů, dokumentů a jiných relikvií z archivu Old Time Jazzbandu Velké Losiny.
Vernisáž proběhne 22. května v 18.30 hodin.
► POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 3. května od 15 hodin ve velkém sále DK
Pohádky pro Vás
Divadlo POHÁDKA Praha. Pohádková skládanka složená ze dvou pohádkových příběhů O nemocné princezně a Čert popleta aneb Jak nemusel Lojzík do pekla. Pořad je vhodný pro děti od 3 let. Vstupné 50 Kč
Neděle 17. května od 15 hodin ve velkém sále DK
Tři pohádky od Pohádky
Divadlo POHÁDKA Praha. Pohádkové leporelo čerpající z motivů klasických českých pohádek O třech
bratrech, Čaroděj z pytle a Strašidelný mlýn. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč
► ZDRAVÝ POHYB
Sobota 16. a 30. května od 15 do 17 hodin v tělocvičně DK (suterén JK)
Zdravotní cvičení pro ženy MOHENDŽODÁRO
Cvičení s Bohumilou Pospíšilovou, které přináší ženám mnohostranný užitek na úrovni energetické,
zdravotní a celkové regenerace. Jedná se o ucelený systém cvičení a meditace na osvobození těla, dechu, uvolnění energie a odstraňování fyzických i psychických bloků.
Vstupné 80 Kč
Sobota 23. května od 15 do 17.30 hodin v tělocvičně DK (suterén JK)
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 „Lidská duše - tam,
kde to všechno začíná...“
Vstupné 100 Kč
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DŮM KULTURY

► D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

GALERIE J. JÍLKA

► PŘIPRAVUJEME NA DALŠÍ MĚSÍCE
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
4. července
LIVING BLUES EXPIRIENCE
21. srpna
REVIVAL INVAZE: WAŤÁK, U2 DESIRE,
PEARL JAM - NO JAM, ROXETTE REVIVAL
BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287,
tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.
dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

GALERIE J. JÍLKA
Rostislav Valušek - „Vrypy důvěrné“
Hladino stesku
plná hvězd. V tebe se vnořím.
Utonu? Shořím?
(R. V. „Haiku o smutných očích“)

služné samizdatové práce s dosahem zdaleka ne
pouze v rámci rodné Olomouce. Byl vydavatelem revue Enato, spoluzakladatelem zapovězených Listů přátel a jiných, strojopisem šířených
periodik. Přispíval do sborníků, věnovaných
básníku a překladateli Otto Františku BableroLetošní květnový autor Jílkovy Galerie, Ros- vi (1901-1984), Ivanu Martinu Jirousovi (1944)
tislav Valušek (r. 1946), je grafik a básník zá- nebo i svému duchovnímu učiteli, filozofu Joseroveň; obojí jeho „Vrypy důvěrné“, ať rydlem fu Šafaříkovi (1907-1992).
nebo slovem, splývají v jediném. Po dvou předJe básníkem přísných obrazů strohých forem
chozích mav obojích polířských výdobách svého
stavách je ta
vyjadřovájeho vzácně
ní. Setrvává
tichým usev nich u pevbráním. Volně sevřených
né grafické
výmluvných
listy nevelznaků a prakých rozmědávných,
rů i obálky
trvale plata předsádky
ných symboSetba, volná grafika
vlastních či
lů. Ubírá na
cizích básnicdřeň, a přece
kých sbírek v originální podobě předloh k tis- pochybuje; snad se ve své poctivosti nikdy neku na ní přirozeně doprovází slovem - výběrem zbaví svých ustavičných nejistot. Už v pokoře,
úsporných veršů a ukázkami dosud vydaných která ho ctí, je nám všem zářným vzorem.
útlých knih.
Výstava, zahájená ve středu 6. května v 18 hoPovoláním evangelický duchovní, do listopa- din za autorovy přítomnosti, potrvá do neděle
du roku 1989 bez tehdy nutného státního sou- 31. května. Plnou pozornost si nepochybně zahlasu, byl po léta významným účastníkem zá- slouží. Přijďte.
Miroslav Koval
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T

en nápad vlastně přišel při jedné z pravidelných redakčních rad Kulturního života Šumperka.
Při neformální diskuzi o chystaných kulturních pořadech zmínila ředitelka šumperské knihovny, paní Zdeňka Daňková, že swingový bard Jiří Sedláček letos oslaví 70. narozeniny a navíc brzy
dokončí 400. jazzovou aranži.
Slovo dalo slovo a hned druhý den jsme oslovili
Jiřího Sedláčka, zda má čas a chuť připomenout si
obě výročí komponovaným večerem v Domě kultury Šumperk. Umělec nápad přijal vřele a nabídl
spolupráci, ze které vzešel květnový pořad s názvem Benefice Jiřího Sedláčka.
V pátek 22. května se tedy v šumperském
„kulturáku“ setkají milovníci tradičního jazzu
a swingu napříč generacemi. K významnému jubileu výjimečného hudebníka a aranžéra zahrají
mladí Teens Jazz Band Velké Losiny, seskupení
ostřílených hudebníků Swing Kvintet Šumperk,
olomoucká legenda Richard Pogoda a jako oliva

v poháru Martini se blýskne Dixieland Loučná po třiceti letech.
Jazzový večer zahájí v půl sedmé večer v Jižním
křídle Domu kultury vernisáž výstavy, která připomene bohatou a úspěšnou historii Old Time Jazzbandu Velké Losiny pomocí fotografií, diplomů,
dokumentů a jiných relikvií z archivu souboru.
Benefice Jiřího Sedláčka bude jedinečný večer
nejen proto, že někteří muzikanti se při společném
hraní setkají exkluzivně pouze u této příležitosti.
Po skončení oficiálního programu čeká na všechny
přítomné „nášup“ ve foyer v podobě jam sesionu.
Ondřej Polák, DK Šumperk

FESTIVAL HRNEČKU PAŘ PROBĚHNE JIŽ POJEDENÁCTÉ

O

d pátku 1. do neděle 3. května se v Šumperku rozjede program jedenáctého ročníku festivalu
autorského umění Hrnečku pař. Tato výjimečná přehlídka, jejíž tradice sahá až do roku 1995,
proběhne na dvou místech - první dva dny bude festival hostit šumperský H-club, poslední festivalový den se pak odehraje v nové čajovně pod pódiem letního divadla za Vilou Doris.
Maraton akcí odstartuje hard-rocková kapela z Nového Malína Dvacet facek, poté dostanou
prostor studentské kapely Second Hand Husband
a v poslední době stále oblíbenější Koblížci. Ostřílenější hudební skupiny zastoupí první večer alternativní rockeři Zasadíme pařez, legendární hypnotičtí
SIOUXové a večer uzavře alternativní všeuměl Jindra Holubec se svým bratrem.
Druhý den bude tradičně zaměřen více na neotřelé hudební styly. V Šumperku není žádnou
novinkou soubor Avonotaj, hrající staré hebrejské
písně, velmi kvalitní alternativní proud hudby
přinese také libinská Siberia. Hvězdou šumperského regionu jsou bezesporu Two Men Whose
Love´s Music, kteří srší uhrančivou energií, Haleluja

sound system opět nabídne tentokrát elektrifikovanější alternativní hudbu. Šamanské world-music
zazní v podání známé kapely Shamania Mania, která si speciálně pro tento večer přizve pět bubeníků
a orientální tanečnici. Závěr sobotního večera pak
bude patřit alternativní legendě Pepa Rubbish.
Nedělní program festivalu bude mít komornější poetický charakter. Své básně představí básníci
Joe Care, Martin Skýpala, vítěz národního kola ve
slam poetry Jan Jílek a další. Šumperské písničkáře
zastoupí trojice Vojta Kroupa, Petr Juřička a Kaya
Cvrk a také Tomáš Reiner a Michal Pěnička.
Celý program budou doprovázet jam sessions,
výstavy šumperských výtvarníků a další překvapení.
Máme se na co těšit!
K. Cvrk

Jednotlivá čísla Kulturního života Šumperka naleznete v elektronické podobě
na webu města www.sumperk.cz v sekci Periodický tisk.
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BENEFICE J. SEDLÁČKA, HRNEČKU PAŘ

„KULTURÁK“ CHYSTÁ BENEFICI JIŘÍHO SEDLÁČKA

DIVADLO

DIVADLO ŠUMPERK
Datum

Titul

Skupina

Čas

Cena

Út 28.4.
St 29.4.
Čt 30.4.
St 6.5.
So 9.5.
So 16.5.

Zánik samoty Berhof
The Beatles Revival Koncert
Matěj Poctivý
Hvězdy na vrbě
Historky z fastfoodu
Sodoma komora

G, X, VK
VK
S2, X, VK
VK, X
VK
P, VK

17.00
19.30
17.00
19.30
19.30
19.30

130 Kč
180 Kč
130 Kč
130 Kč
50 Kč
220 Kč

FESTIVAL MILOŠE MOVNARA
Čt 21.5. Kytice školní představení
Čt 21.5. Sodoma komora
Pá 22.5. Zánik samoty Berhof
So 23.5. Matěj Poctivý
So 23.5. Hvězdy na vrbě

10.00
S, VK, X
VK, X
VK, X
VK, X

17.00
19.30
10.00
17.00

130 Kč
130 Kč
130 Kč
130 Kč

St 27.5.
Čt 28.5.

A, X, VK
S2, X, VK

19.30
17.00

130 Kč
130 Kč

Sodoma komora
Sodoma komora

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 pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

Písničky šedesátých let domácí i zahraniční provenience vládnou inscenaci Hvězdy na vrbě, kterou letos
nastudovali herci šumperského divadla. V bigbeatovém retromuzikálu mohou diváci spatřit kromě jiných
(zleva) Lenku Košťákovou, Marii Vančurovou, Bohdanu Pavlíkovou a Vendulu Fialovou. Foto: I. Šimáček
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Tereza Boučková se narodila v roce 1957. Po
maturitě na gymnáziu podepsala Chartu 77 a pracovala jako uklízečka, balička, pošťačka, domovnice. V roce 1988 napsala Indiánský běh, za který
dostala o dva roky později literární cenu J. Ortena.
Z další tvorby lze připomenout novelu Křepelice,
Když milujete muže či Krákorám.
V roce 2001 dokončila divadelní adaptaci
Felliniho Silnice pod názvem Gelsomina, o rok
později divadelní hru podle povídky Johannese Urzidila Sodoma komora, která se o tři roky
později dostala až do finále soutěže O cenu Alfréda Radoka za nejlepší původní hru. Je rovněž
autorkou scénáře k filmu Smradi.
Komedie s tragickými tóny nazvaná Sodoma
komora se odehrává těsně po začátku okupace.
Prostá služka původem z venkova se najednou
ocitá ve velkém měšťanském bytě úplně sama. Jeho

majitelé byli nejspíš židovského původu a museli
narychlo opustit vše, co nashromáždili. Dokonce
ani nestihli vyzvednout z tajných úkrytů úspory.
Majetek tak spadne do klína hloupoučké služtičce. Brzy za ní přijíždí její sestra ze Šumperka, ze
které si ta první rychle udělá svého poskoka. Brzy
se divákovi začne vtírat otázka, jak dlouho si budou moci lehce nabytého majetku užívat? Nacisté
krouží kolem nich, nebezpečí roste a komedie se
každou chvíli může změnit v tragédii. A přece jen
- sedláka (tedy chudou služku) pozná každý, sláma
mu bude čouhat z bot, i kdyby seděl v limuzíně...
Režijně se představení ujal Jiří Fréhar, v roli
Mařky uvidíme Bohdanu Pavlíkovou, v roli její
sestry pak Vendulu Fialovou. Dále hrají Olga Kaštická, Václav Vítek, František Čachotský a Petr Komínek. S mrazivou komedií se v premiéře setkáme
v sobotu 16. května v 19.30 hodin.
-vz-

DIVADLO OCENÍ NEJLEPŠÍ HERCE

K

aždoročně se šumperští příznivci divadla setkávají s přehlídkou domácí tvorby, kdy tři různé
poroty, složené z diváků, studentů a divadelních odborníků, rozhodnou o udělení ceny za
nejlepší ženský a mužský herecký výkon uplynulé sezony. Letošní přehlídka odstartuje ve čtvrtek
21. května dopoledním představením Kytice a skončí v sobotu 23. května slavnostním večerem,
jemuž bude předcházet představení Hvězdy na vrbě.
V odborné porotě letos zasednou ředitel Českého rozhlasu Olomouc Pavel Hekela, divadelní
kritik Jiří P. Kříž, vedoucí katedry uměnovědy
Palackého univerzity Olomouc Tatjana Lazorčáková, režisér Michal Przebinda a ředitel praž-

ského Švandova divadla Daniel Hrbek. Předání
cen v podobě sošek s divadelní tematikou od
výtvarnice Dagmar Fáberové proběhne v restauraci Suterén - Vana. Všichni jsou srdečně
zváni.
-vz-

Program Festivalu Miloše Movnara
► Čtvrtek 21. května v 10 hodin
Kytice
Školní představení
► Čtvrtek 21. května v 17 hodin
Sodoma komora
Vstupné 130 Kč
► Pátek 22. května v 19.30 hodin

Zánik samoty Berhof
Vstupné 130 Kč
► Sobota 23. května v 10 hodin
Matěj Poctivý
Vstupné 130 Kč
► Sobota 23. května v 17 hodin
Hvězdy na vrbě
Vstupné 130 Kč

Výstava v divadle:
Slavomír Kovařík - prodejní výstava obrazů
Výstava potrvá do 22. května.
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PREMIÉRA, FESTIVAL M. MOVNARA

SODOMA KOMORA TEREZY BOUČKOVÉ
MÁ PREMIÉRU V POLOVINĚ KVĚTNA

DIVADLO

NA FESTIVAL SETKÁNÍ POJEDE ŠUMPERSKÉ DIVADLO S KYTICÍ
V pátek 22. května se Divadlo Šumperk zúčastní mezinárodního divadelního festivalu Setkání Stretnutie, který bude hostit město Zlín. Soubor zde

odehraje představení Kytice. Podmínkou účasti na
tomto festivalu je totiž první uvedení dramatického
textu a původní dramatické zpracování hry.
-vz-

PŘEDPREMIÉRA MASTIČKÁŘE SE ODEHRAJE V JESENICKÉ TVRZI
Mastičkář, nejstarší český dramatický text,
který pochází již ze 14. století. Dějištěm původně komické vsuvky, v příběhu putování tří Marií
k Ježíšovu hrobu, je středověké tržiště, na kterém
si rozloží svůj krám Mastičkář (nebo také mistr
Severin) a jeho prostořeký sluha Rubín. Před
publikem začnou vychvalovat své léčebné masti.
Rubín pak přiláká ke krámku tři Marie - Pannu
Marii, Máří Magdalenu a Marii, sestru Lazarovu,
které shánějí masti k balzamování mrtvého Kristova těla. Aby své zboží prodal, neváhá Mastičkář
použít metody, ke kterým někdy nemají daleko
ani někteří dnešní obchodníci. Před zákazníky
sehraje scénku, při které jakoby vzkřísí Abrahá-

mova syna Izáka… Podaří se mu zboží prodat?
Mastičkář reprezentuje velikonoční hry, které
byly součástí církevních obřadů. Pro svou nevázanost byl Mastičkář později z půdy chrámů vykázán na náměstí a díky tomu je považován za
první pokus o divadlo v českém jazyce. Z veršované frašky se zachovaly jen dva zlomky. S nimi si
„pohraje“ mladá režisérka Hana Mikolášková.
Předpremiéra tohoto představení se odehraje netradičně v Jeseníku, a to v pátek 29. května
v rámci tzv. Muzejní noci.
Šumperští diváci se pak s touto inscenací budou setkávat v jevištní podobě v další divadelní
sezoně.
-vz-

DIVADELNÍ SEZONA 2009/2010
► Milan Uhde, Miloš Štědroň: Balada pro banditu - muzikál
► Jaroslav Vostrý: Tři v tom - commedia dell´arte
► Arthur Conan Doyle: Případy Sherlocka Holmese - detektivka
► William Shakespeare: Bouře - fantastická hra
► Karel Čapek, Ondřej Elbel: Policejní pohádka - pohádka
► Jan Werich, Janka Schmiedtová: Lakomá Barka - pohádka
Připravujeme na další sezonu (předpremiéra v červnu) - Martin Františák: Eskymo je Welzl!
Předplatné je možné objednávat od května do konce září na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, p. Zetochová nebo na adrese zetochova@divadlosumperk.cz.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
„ČEŠI NA VLÁSKU“
Setkání se spisovatelem, dramatikem, překladatelem a publicistou
BENJAMINEM KURASEM
ve středu 29. dubna od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík,
tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz.

18

Výstavní síň
► Příběh první - Kámen
Výstavou Příběh první - Kámen z cyklu Člověk
tvůrce zahájilo muzeum nový projekt, který chce
připomenout pevné vazby a sepětí člověka s přírodou, jeho um a vynalézavost při zpracování
a využití různých přírodních materiálů. Výstava
potrvá do 24. května.

Rytířský sál a předsálí
► Pavlínin dvůr a rodina Chiari
Dvě stě let historie Pavlínina dvora, který v současnosti představuje významné kulturní centrum
města Šumperka, se stalo námětem výstavy přibližující nejen stavební historii celého objektu,
ale i osudy jeho majitelů, především rodiny barona Chiariho. Výstava potrvá do 26. července.

Hollarova galerie
► Vodinky, aneb co oči v čisté vodě nevidí Makrofotografie Leo Bureše
Na velkoformátových barevných fotografiích zachycuje autor makrosvět vodního prostředí jesenických
horských potoků, bystřin, peřejí i barevných oblázků na dně. Abstraktní obrazy nejsou nijak dotvářeny na počítači, jsou to přírodní krásy a tajemství
vody, které umožnil poodhalit kvalitní digitální fotoaparát. Vernisáž proběhne 30. dubna v 17 hodin.
Výstava trvá do 14. června.

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Zrekonstruovaná a zmodernizovaná stálá expozice 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. Současně s instalací audioprůvodce došlo i k částečné rekonstrukci a rozšíření mapovaného období
o pravěké artefakty i o doklady nejnovějších dějin (do roku 1969).

Galerie Šumperska
a nádvoří Pavlínina dvora
► Lea Vivot
Kanaďanka českého původu, Lea Vivotová, jedna
z nejvýznamnějších sochařek současnosti, je známá po celém světě svými bronzovými sochami
zachycujícími nejcennější hodnoty lidského života. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 7. května
v 18 hodin. Výstava potrvá do 31. srpna.

Klášterní kostel
► Akce v klášterním kostele: 27.4. v 18 hod.
- koncert žákovských korepetic, 12.5. v 17 hod.
- MŠ Vrchlického ul. - koncert Fialky, 26.5. v 18
hod. - ZUŠ Šumperk - závěrečný koncert HO, 27.5.
v 19 hod. - koncert Klasika Viva, 28.5. v 19 hod. Mezinárodní festival duchovní hudby, 29.5. v 19
hod. - Mezinárodní festival duchovní hudby, 30.5.
v 19 hod. - Mezinárodní festival duchovní hudby
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908,
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.
muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-pá
9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.1517 hod. V měsíci dubnu je klášterní kostel pro
veřejnost otevřen v době konání výstavy a při
kulturních akcích a slavnostních příležitostech, od
1. května budou jeho prostory opět zpřístupněny
veřejnosti út-pá 12-16 hod., so 10-12 hod., v neděli
a v pondělí je zavřeno. Skupiny nad 10 osob si mohou objednat prohlídku kostela i mimo otevírací
dobu na tel. čísle 603 174 499 (A. Navrátilová).
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
► Malované v čase
Výstava obrazů Josefa Macka. V jeho tvorbě se
objevují zejména motivy přírody a krajin nejen
z rodného Bušína, ale i z cest po celé republice.
Oblíbená jsou zátiší, kde převládají květinové
motivy a figurální malba. V technickém zpraco-
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vání jeho děl převládá olejomalba, akvarel a kresba. Výstava potrvá do 6. června.
► Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
►Přednáška Blízký východ - přednáší Kvido Janík,
doplněno o promítání videa, 20.5. v 17 hodin.
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 archeologických
nálezů nebudou chybět loštické poháry, které proslavily tento region po celé Evropě. Výstava potrvá
do 13. června.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz,
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 1316 hod.

Loštice
► Krása loštických pohárů
► Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kašpara - ilustrace k dílům významných spisovatelů,
akvarely a tempery, grafiky a předměty z etnografické sbírky. V podkroví domu je Mistrův ateliér. Expozice seznamuje i s historií Loštic, včetně tragického
osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16
hod.

Úsov
► Lovecko-lesnické muzeum
► Úsov - kolébka lesnického školství, stálá expozice
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► Galerie Lubomíra Bartoše
► Novinka - již od 1. května se budou moci návštěvníci zámku, dominantě tyčící se vysoko nad
městem, poprvé pokochat krásným výhledem po
malebném údolí potoka, v němž se rozprostírá městečko, ležící v nadmořské výšce 280 m nad mořem.
Je obklopeno překrásnou přírodou, která zasahuje
až do předhůří nedalekých Jeseníků. Tento pohled
se nabízí ze zpřístupněného krytého ochozu mezi
palácem a starou školou až k paláci Boskovickému.
Prohlídka bude vždy jen pro omezený počet návštěvníků, vstupné je 10 Kč.
Informace: V měsíci květnu je zámek přístupný od
úterý do neděle a ve svátek v době od 9.00 do 17.30
hod. Nádvoří zámku v tomto roce oživí cizokrajní
pávi a další zvířena, na kterou se mohou těšit především malí návštěvníci.

Otevírací doby 1., 8. a 18. května
1. května (státní svátek) - Svátek práce
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska
9-13 hod., klášterní kostel v Šumperku
10-12 hod., Muzeum Mohelnice, PAK Loštice
9-12 hod., Muzeum Zábřeh 9-14 hod., Loveckolesnické muzeum v Úsově 9-17.30 hod.
8. května (státní svátek) - Den vítězství
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska
9-13 hod., klášterní kostel v Šumperku
10-12 hod., Muzeum Mohelnice, Zábřeh,
PAK Loštice 9-12 hod., Lovecko-lesnické
muzeum v Úsově 9-17.30 hod.
V tento den je vstup do všech zařízení
VM v Šumperku zdarma!
18. května - Mezinárodní den muzeí
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska
9-13 hod., klášterní kostel v Šumperku
10-12 hod., Muzeum Mohelnice, PAK Loštice
9-12 hod., Muzeum Zábřeh 9-15 hod., Loveckolesnické muzeum v Úsově 9-17.30 hod.
V tento den je vstup do všech zařízení
VM v Šumperku zdarma!

Pavlínin dvůr, kmenový majetek města Šumperka, se od roku 1945 postupně proměňoval
ve významný kulturní objekt, navštěvovaný
nejen obyvateli města, ale i turisty a dalšími
návštěvníky. Dvůr poskytuje možnost kulturních zážitků prostřednictvím tří galerií, tří výstavních prostor s muzejními výstavami a stálé
muzejní expozice. Je zde Informační centrum,
Galerie Jiřího Jílka, pohodlný penzion, klubový
sál, upravená dvorní plocha umožňující pořádání společensko-kulturních akcí a pod čarou
i luxusní veřejné toalety. Se stavební historií
dvora a s osudy lidí s ním spjatých seznamuje
výstava otevřená od čtvrtka 23. dubna v Rytířském sále Vlastivědného muzea v Šumperku.
Těžištěm výstavy je informace o rodině barona Karla Chiariho, která sídlila v Pavlínině
dvoře bezmála sedmdesát let. Baron Chiari,
významný šumperský podnikatel, byl i říšským poslancem a jeho rodina, spřízněná

s nejvýznamnějšími šumperskými osobnostmi, hrála ve společenském životě města prim.
Rodinné fotografie, busty a umělecké předměty doplňuje původní mobiliář z vybavení paláce Pavlínina dvora a vily Doris.
Na osudy rodiny Chiariů volně navazuje
stavební historie objektu od roku 1815, kdy
dvůr postavil rytíř Franz Tersch, pokračuje
přestavbami jeho syna, přestavbou A. Schulze
a K. Chiariho ke stavebním úpravám Vlastivědného ústavu, Domu kultury a posléze k rekonstrukci celého objektu městem Šumperkem
v letech 2004 - 2008. Více o historii Pavlínina
dvora lze nalézt na www.muzeum-sumpek.cz,
v sekci Vlastivědné zajímavosti na internetu.
Milena Filipová,
historička umění

Pavlínin dvůr na počátku 20. století.
Terschův dvůr z roku 1830.

Pavlínin dvůr v roce 1941.

Čelní stěna budovy muzea dnes.
Všechny fotografie: archiv VM v Šumperku

21

VÝSTAVA

VÝSTAVA PŘEDSTAVÍ PAVLÍNIN DVŮR
A OSUDY LIDÍ S NÍM SPJATÝCH
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VÝSTAVOU V MUZEU SE LEA VIVOTOVÁ
VRACÍ DO RODNÉHO MĚSTA
Kanaďanka českého původu, paní Lea Vivotová,
jedna z nejvýznamnějších sochařek současnosti,
proslula po celém světě svými bronzovými sochami zachycujícími nejcennější hodnoty lidského
života. Zaujala a proslavila se především lavičkami
se sochami - němými společníky živých lidí, kteří
na nich mohou odpočívat, a sousoší tak
dotvářet. Proslula lavičkami s různými nápisy, ale i vzkazy vyjadřujícími
pocity lidí, jež se tak stávají součástí
jejího díla. Její lavičky, na nichž sedí
zamilovaní, např. „Lavička lásky“,
maminky s dětmi či přátelé, jsou
známé po celém světě. Motivy laviček se prolínají s jejími dalšími
stěžejními tématy, s tématy rodiny
a přírody. Její díla zdobí např. katedrálu St. Georges v Kapském Městě, ale i nejdelší ulici světa Yonge Street v Torontu či
newyorské Muzeum holocaustu v Albaně.
Lea Vivotová se narodila jako Drahomíra Hekelová v Horní Temenici u Šumperka 25.2. 1948. V Praze vystudovala
Střední uměleckoprůmyslovou školu.
V roce 1968 emigrovala do Itálie,
kde navštěvovala sochařské kurzy modernisty Marina Mariniho.
Odtud odešla do Kanady, kde obdržela stipendium kanadské vlády
na studium na Ontario College of
Art. Ve studiu umění pokračovala dále v New Yorku. Byla dvakrát vdaná. Poprvé za argentinského
studenta Alberta Antonia Vivota, který však tragicky zahynul v Mexico City během zemětřesení,
podruhé se provdala v Kanadě za veterinárního
lékaře. Dala život třem synům, o nichž s láskou,
pýchou i humorem hovoří jako o svém nejlepším
díle. Bohužel její prostřední syn, Moris, zemřel
jako malý osmnáctiměsíční chlapec. Jako výraz
díků a ocenění péče, které se malému Morisovi
dostalo v Dětské nemocnici v Torontu, vytvořila
Lea Vivotová „Lavičku nekonečna“, která je instalována před torontskou nemocnicí.
Lea Vivotová pracuje a žije střídavě v Kanadě,
USA a v Mexiku. Stále častěji se vrací do České
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republiky, kde v roce 2003 obdržela cenu Významná česká žena ve světě a v roce 2007 získala Cenu
Olomouckého kraje za přínos v kultuře.
Její bronzové sochy, ale také práce ve dřevě, mramoru, betonu a terakotě jsou doslova rozesety po
celém světě. Např. „Lavička tajemství“ stojí
před budovou parlamentu v kanadské
Ottawě. Dnes jsou její díla k vidění
i u nás - v Praze např. „Lavička neřestí“ před budovou Sazky nebo
sousoší „Život hrou“ před Sazka
Arenou. Její dílo „Radost z deště“
můžeme obdivovat i v Šumperku
na Hlavní třídě. U radnice je instalována „Lavička vzkazů“ či socha
„Matka s dítětem“. Tato bronzová
lavička se stala místem piety za oběti
teroristických útoků na New York
a Washington.
Lea Vivotová navázala řadu kontaktů s významnými politickými
i uměleckými osobnostmi současného světa. Její díla najdeme v soukromé sbírce Hillary Clintonové,
v rodinných sbírkách Ronalda
Reagana nebo bývalého kanadského premiéra Pierra Trudeaua
či italského tenoristy Luciana Pavarottiho. Těchto kontaktů doká▲ Lea Vivotová - Katedrála

Foto: archiv VM

zala využít především ve prospěch dětí. V Mexiku
finančně pomáhá zabezpečit tři dětské domovy,
u nás spolupracuje s Kontem Bariéry. Po povodních na Moravě v roce 1997 umožnila strávit příjemné prázdniny na svém ranči v Torontu sedmi
dětem z nejpostiženějších oblastí Šumperska.
Lea Vivotová je mimořádná umělecká osobnost, žena, jejíž síla a charisma vyvěrají z jejího
optimismu, z pokory a z lásky k životu. Její životní
krédo je prodchnuto krásnou filozofickou myšlenkou, ze které vychází po celý svůj život…
„Všechno, co vás udělá šťastnými, vás obohatí.“
Miluše Berková

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
Půjčovna pro dospělé
Po, Út, St

Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Čtvrtek

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. V pátek
1. května, v sobotu 2. května, v pátek 8. května a v sobotu 9. května jsou obě půjčovny zavřeny.

KNIHOVNICE CHYSTAJÍ KONTAKTNÍ ODPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
V pořadí páté kontaktní dopoledne pro ty, kteří chtějí vypěstovat u svých dětí vztah ke knížce
od nejranějšího věku, pořádá v pondělí 4. května Městská knihovna v Šumperku. Během akce
nazvané Zadáno pro nejmenší si mohou 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 dětech a maminkách bude probíhat v půjčovně pro
mládež v knihovně v ulici 17. listopadu 6 od 9.30
do 11 hodin.
-red-

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ
Již osmé setkání Klubu podvečerního čtení
Leporelo chystá na květen Městská knihovna
Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou nazvané „Na obzoru

prázdniny aneb jak sníme o nejbáječnějších
prázdninách“ proběhne ve čtvrtek 7. května
v 17 hodin v prostorách knihovny Sever v Temenické ulici 5.
-red-

Městská knihovna Šumperk zve na výstavu

Terezie Rotterová - Poprava na Šibeničním vrchu
Výstava bude zahájena ve čtvrtek 7. května v 16 hodin.
Terezie Rotterová - narozena 8.12. 1991 v Šumperku, nyní žije v Olšanech u Brna, kde studuje
druhý stupeň Střední školy umění a designu na oboru Užité fotografie a médií pod vedením
Martina Vybírala. V Šumperku žila 11 let a nyní v místní knihovně pořádá svou první výstavu,
kterou zaměřila na opuštěné sanatorium, jež dnes již v troskách stojí
na úpatí Šibeničního vrchu.
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KNIHOVNA, STŘEDISKO SEVER

ZDENĚK GÁBA POHOVOŘÍ O BRATRECH KLEINOVÝCH
Bratři Kleinové, narození zhruba před dvěma
sty lety v Loučné nad Desnou, byli snad nejtypičtějšími představiteli kapitalistických podnikatelů,
vzešlých z vrstvy prostých poddaných, kteří se vypracovali vlastními schopnostmi a pílí v pohádkové boháče. Před devíti lety o nich vydalo Okresní
vlastivědné muzeum Šumperk monografii Zdeňka
Gáby a Dagmar Tempírové - Kotrlé Bratři Kleinové

stavitelé silnic a železnic. Právě Zdeněk Gába bude
o těchto nejslavnějších rodácích ze Šumperska
v městské knihovně hovořit ve středu 13. května.
Přednáška začíná v 18.30 hodin. V současnosti navíc vychází velmi podrobná a objevná „sága“ rodu
Kleinů od Mojmíra Krejčiříka z Brna. Pokud vyjde
do doby konání besedy, bude tato nová publikace
při besedě zájemcům k dispozici.
-zd-

U příležitosti 110. výročí narození spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory a 70. výročí
prvního vydání knihy Ferdův slabikář pořádá knihovna Sever
výtvarnou soutěž
MŮJ KAMARÁD FERDA aneb ze života hmyzu
Soutěž probíhá do 31. května. Formát - libovolný, technika - libovolná. Obrázky
odevzdávejte v knihovně Sever. Nezapomeňte napsat jméno, příjmení, adresu a věk.

ROZHLED Z RADNIČNÍ VĚŽE
JE O KVĚTNOVÝCH SVÁTCÍCH ZADARMO
První májový den mohou Šumperané i návštěvníci města již tradičně vystoupat na radniční
věž. Od deváté ranní do páté odpolední je na tuto
městskou dominantu doprovodí průvodce, kterého najdou na stanovišti průvodců v suterénu

radnice - vchod od morového sloupu. Děti mladší šesti let pak musí doprovázet dospělá osoba.
Za výstup na věž radnice se v tento den neplatí.
Výstup zdarma je mimořádně i o týden později,
v pátek 8. května ve stejném čase.
-red-

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Úterý 28. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů

Úterý 26. května od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů

Čtvrtek 30. dubna od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Vašek a Petr.
Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 28. května od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Vašek a Petr.
Vstupné 40 Kč

Úterý 12. května od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů

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

Čtvrtek 14. května od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.
Vstupné 40 Kč
Čtvrtek 21. května od 14 hodin
Setkání členů Městského svazu DIA
Hrají Tři „K“.
Vstupné 50 Kč
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Každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum
Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č.
583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti
od narození do půl roku věku je stále v provozu informace u S. Smorojové na čísle 732 561 061.

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
Středa 29. dubna od 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS: Češi na vlásku
Setkání se spisovatelem, dramatikem, překladatelem a publicistou Benjaminem Kurasem,
autorem 16 anglicky psaných rozhlasových a divadelních her, 4 anglických a 22 českých knih; rezervace vstupenek a informace Petr Konupčík, tel.
č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Vstupné 50 Kč
Středa 29. dubna od 16 do 18 hodin v MC na „K“

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

„Hory, hory, hory“
Setkání legendou československého horolezectví JANEM ČERVINKOU, účastníkem
expedic Alpy, Hindúkuš, Kavkaz, Karakoram, Himálaje, Andy, Ťan- Šan.
V úterý 12. května od 19 hodin v sále Vily Doris,
vernisáž výstavy fotografií proběhne v 18.15 hodin.
Opavský rodák Jan Červinka, který strávil téměř čtyři desítky let v Olomouci a nyní žije ve
Vrchlabí, byl členem Československého horolezeckého reprezentačního družstva a účastníkem
prvních národních a státních expedic. Účastnil se první československé výpravy do
Afghánistánu v roce 1965, kdy naši horolezci vystoupili na sedmnáct do té doby neslezených
vrcholů Hindúkuše, z nichž sedm přesahovalo nadmořskou výšku 6000 metrů. O dva roky
později se Jan Červinka stal členem druhé československé expedice do Hindúkuše, jež
zdolala československý výškový rekord výstupem na hlavní vrchol Tirič Miru (7706 metrů
nad mořem). Na svém kontě má Jan Červinka řadu expedic do Alp, Hindúkuše, Kavkazu,
Karakoramu, Himálají, Ťan- Šanu a amerických And.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík,
tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz.
Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, Irea, s.r.o., DAMA Sport, IZOSKLO
ABERLE, Petr Waniek, rozvoz květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografické
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.

25

VILA DORIS

VILA DORIS

VILA DORIS

Klub kojících maminek
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Vstupné 50 Kč
Pátek 8. května
Šumperský geocaching
Turistická, navigační a trochu i internetová hra,
s vlastní GPSkou můžete poznávat město trochu
jinak, i vy máte možnost si tuto hru v Šumperku
zahrát, stačí se jen podívat v pátek 8. května od 0:00
do 24:00 hodin na tuto stránku www.doris.cz/itecko.htm a získáte bližší informace, určeno pro mládež, rodiče s dětmi a dospělé ze Šumperka a okolí,
informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Neděle 10. května v 10 hodin na Kolibě
Odyssea - OB
Sraz v 9.30 hodin, start v 10 hodin na Kolibě,
podrobnější informace na www.odyssea-spk.
cz, informace Petr Konupčík, tel.č.: 583 214 212,
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Úterý 12. května od 18.15 hodin ve Vile Doris
Pořad VIA LUCIS - Hory, hory, hory
Vernisáž výstavy fotografií v 18.15 hodin, v 19 hodin beseda spojená s projekcí ve Vile Doris; setkání
s legendou československého horolezectví Janem
Červinkou, účastníkem expedic: Alpy, Hindúkuš,
Kavkaz, Karakoram, Himálaje, Andy, Ťan- Šan; rezervace vstupenek a informace Petr Konupčík, tel.
č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Vstupné 50 Kč
Pátek 15. května 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 15. května od 16 do 18 hodin v AD na „K“
Vitrážová artedílna
Skleněné šperky a obrázky Tiffanyho vitrážovou
technikou. Informace Zuzana Vavrušová, tel.č.
583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Vstupné 40 Kč

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk pořádají

Kloboukový den 2009
v neděli 31. května v Sadech 1. máje u Vily Doris
Program
Pódium: 9-12 hod. pódiová vystoupení (dle přihlášek); 11 hod. vyhlášení a ocenění
nejúžasnějšího klobouku; 14.30-17 hod. pódiová vystoupení (dle přihlášek); 16.30 hod.
vyhlášení a ocenění nejnápaditějšího klobouku; 18-22 hod. koncerty amatérských kapel
(Fly, Koblížci, Elektrický odpor a další)
V parku bude připraveno: trampolína - abyste si zkusili zaskákat v klobouku; lanová překážka
pro šikovné; výtvarný koutek, abyste si vyrobili a vyzdobili klobouk; hry a soutěže s klobouky
Komín - hřiště: Pro nejmenší děti celý den hry, soutěže, atrakce a každou hodinu ocenění
nejkrásnějšího, největšího, nejbarevnějšího klobouku. Pro větší děti dopravní hřiště a ukázka
práce modelářského kroužku z DDM U radnice. Nebude chybět ani výtvarný koutek.
To vše na nově otevřeném hřišti.
V budově navíc výstava paličkovaných klobouků.
Doprovodná akce: 13-14.30 hod. v kině Oko film Pan Tau (vstupné: kdo přijde v klobouku
zdarma, jinak 10 Kč)
Vstupné na akci - kdo přijde v klobouku zdarma, jinak dobrovolné
Každý, kdo přijde, dostane materiál na výrobu a výzdobu klobouku.
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Pátek 15. května od 15 do 16.30 hodin v ateliéru na „K“
Výtvarný pátek - Smaltování
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623,
731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz.
Vstupné 40 Kč/osoba
Neděle 17. května sraz v 9 hodin na Krásném
Odyssea - duatlon
Start v 10 hodin na přehradní nádrži Krásné, kategorie od 11 let a starší, podrobnější informace na
www.odyssea-spk.cz, informace Petr Konupčík,
tel.č. 583 214 212, 731 610 037, e-mail: konupcik@
doris.cz.
Úterý 26. května od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
Každé úterý + čtvrtek, 8 lekcí po 2 hod., program:
první krok s počítačem, Microsoft Windows Vista, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007,

Internet a elektronická pošta, určeno pro mládež a dospělé, informace Bronislav Vavruša, tel.č.
583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Kurzovné 1100 Kč
Pátek 29. května 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
Neděle 31. května od 9 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin na „K“ a ve Vile Doris ve venkovních prostorech
Kloboukový den
Pro rodiče s dětmi, soutěže, hry, atrakce, odměny
pro nejkrásnější klobouky, dětské hřiště. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053,
psencikova@doris.cz.
Vstup volný
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC
17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212,
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9,
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327
(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér),
recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://
www.doris.cz

Nově otevřená ČAROVNA čajovna pod pódiem za Vilou Doris
60 druhů čajů, káva, nealko bar, letní zahrádka wi-fi, výstavy, koncerty, přednášky.
Otevřeno denně. Tel.č. 776 097 312.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
Pondělí 27. dubna od 14 do 17 hodin v klubovně
Turnaj Člověče nezlob se
Pro děti od 6 let o zajímavé ceny.
Vstup volný
Pondělí 27. dubna od 15.30 do 17 hodin v klubovně
Pálí ti to?
Pro děti od 8 let.
Vstup volný
Pondělí 27. dubna od 17 do 21 hodin v ateliéru
Základy uměleckých řemesel - pedig
Pleteme koš nebo tác. S sebou dno na tác, př. rozpletený košík.
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 30. dubna od 15 do 17 hodin v dílně

Rady a nápady pro železniční modeláře kluky
a tatínky
Vstup volný
Pátek 1. května od 9 do 12 hodin
1. máj u radnice
Prezentace činnosti dětí ze zájmových kroužků otevřené oddělení přírodovědy.
Vstup volný
Sobota 2. května od 9 do 14 hodin v keramické dílně
Keramika pro každého
Vstupné 50 Kč
Pondělí 4. května od 16 hodin v učebně DDM
Volný internet pro děti
Pro děti od 8 let.
Vstup volný
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Pátek 15. května od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Květnový škapulíř - jarní tvoření a pečení
Pro rodiče s dětmi. Informace Eva Pšenčíková, tel.
č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz.
Vstupné 50 Kč

DDM U RADNICE

Úterý 5. května od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže od 18 do 19 let
Vstup volný
Středa 6. května od 15 do 17 hodin v klubovně DDM
AZ KVÍZ
Pro děti a mládež od 12 let.
Vstup volný
Středa 6. května od 16 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou!
Vstup volný
Středa 6. května od 17 do 21 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - TIFFANI
Drobné ozdoby a šperky vitrážovou technikou.
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 7. května od 15 do 17 hodin v dílně DDM
Železniční modelářství pro kluky i tatínky
Rady a nápady.
Vstup volný
Sobota 9. května od 15 do 19 hodin v kuchyňce
DDM
Indické vaření
Pod vedením Anju Agrawal, místo je nutné rezervovat do 7. května odpoledne. Informace a rezervace
Romana Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332.
Vstupné 130 Kč
Pondělí 11. května od 15.30 do 17 hodin v klubovně
DDM
Křížovky, stolní hry pro děti od 8 let Vstup volný
Středa 13. května od 17 do 21 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - hedvábí
Technika šibory a batika na hedvábí. S sebou hedvábný šál, šátek.
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 14. května od 14 do 17 hodin v klubovně
DDM
Šumperská pexesiáda
Turnaj v oblíbené hře pro děti od 7 let. Vstup volný
Pondělí 18. května od 15.30 do 17 hodin v klubovně

DDM v 1. patře
Pálí ti to?
Pro děti od 8 let.

Vstup volný

Úterý 19. května od 15 do 17 hodin v dílně DDM
Modelářství od A do Z
Rady a nápady kutilům.
Vstup volný
Úterý 19. května až pátek 22. května ve Vlastivědném
muzeu
Malování na kameny
Pro předškoláky MŠ a 1.-3. třídy ZŠ. Malování je
spojené s hrou ve výstavě Člověk tvůrce, příběh
první: Kámen. Informace, rezervace Romana Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332.
Vstupně 30 Kč
Středa 20. května od 16 hodin v herně TTC
Stolní tenis pro zájemce
Určeno dětem od 8 let, přezůvky s sebou!
Vstup volný
Středa 20. května od 17 do 21 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - filcování
Zpracování vlny na hedvábí a drobné šperky.
Vstupné 50 Kč
Pondělí 25. května od 14 do 17 hodin v klubovně
DDM v 1. patře
Turnaj ve stolním fotbalu a hokeji pro kluky od
6 let
Vstup volný
Pondělí 25. května od 16 do 17 hodin v učebně DDM
Volný internet pro děti od 8 let
Vstup volný
Středa 27. května od 17 do 21 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - korálkování
Výroba šperků a bižuterie z korálků. Vstupné 50 Kč
Sobota 30. května od 9 do 14 hodin v keramické dílně
DDM
Keramika pro každého
Poslední keramika pro každého v tomto školním
roce. Glazování výrobků.
Vstupné 50 Kč

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 583 215 395,
www.mddm.adam.cz.
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MILIONÁŘ Z CHATRČE
Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. dubna jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, 2008, romance, drama, 120 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Čerstvý držitel osmi Oscarů, mimo jiné za nejlepší film a nejlepší režii, vypráví skutečný příběh velmi
chudého indického chlapce, který se zúčastnil indické verze soutěže „Chcete být milionářem?“. Pohádka s uvěřitelným koncem se skvělou hudbou, kvalitním scénářem, vynikajícími hereckými výkony,
která dojímá a baví a podobně jako Mamma Mia! v loňském roce přináší pohodu a příjemnou náladu.
Režie Danny Boyle.
Vstupné 80 Kč
POCHYBY
Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. dubna jen v 18.00 hodin
USA, 2008, drama, 104 minuty, od 12 let, titulky
Koncert pro tři herce v psychologickém dramatu odehrávajícím se v roce 1964 na newyorské katolické
škole. Osobní souboj kruté a staromódní ředitelky školy se sympatickým a oblíbeným charizmatickým
knězem, který se pokouší o jisté uvolnění přísných školních pravidel … V hlavních rolích Meryl
Streepová, která byla za svou roli nominována na Oscara, Philip Seymur Hoffman a Viola Davisová.
Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
Čtvrtek 30. dubna jen v 18.00 hodin, pátek 1. května v 18.00 a ve 20.00 hodin, sobota 2., neděle 3.,
pondělí 4. a úterý 5. května jen ve 20.00 hodin, středa 6. května jen v 18.00 hodin
USA, 2009, akční thriller, 99 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Nový model. Původní součástky. Vin Diesel opět v hlavní roli již čtvrté slavné akční série z prostředí
nelegálních automobilových závodů.
Vstupné 75 Kč
PARANOID PARK
Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 30. dubna jen ve 20.00 hodin
Francie, 2007, 85 minut, od 12 let, titulky
Hlavní hrdina filmu Alex je zástupcem „grunge“ generace - nespokojené, neklidné, stále pátrající po
adrenalinových zkušenostech, které mají tragické následky… Příběhově rozvolněný, ovšem nevšední
a strhující portrét rozervané teenagerské mentality pod režijním vedením Guse Van Santa.
Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
Sobota 2., neděle 3., pondělí 4. a úterý 5. května jen v 17.30 hodin
USA, 2009, komedie, 129 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Romantická komedie od tvůrců „Sexu ve městě“ zachycující příběhy a vztahy navzájem propojených
dvacátníků a třicátníků z Baltimoru, která podává na rovinu pravdu o mužích… Hrají Ben Affleck,
Jennifer Anistonová, Scarlett Johansonová, Drew Barrymoreová, Kevin Connolly a další.
Vstupné 75 Kč
SESTRA
Artvečer - Filmový klub
Středa 6. května jen ve 20.00 hodin
ČR, 2008, 70 minut
Pozoruhodný román Jáchyma Topola dokumentující změny nálad společnosti ve dvou politických
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Romantická komedie Až tak moc tě nežere od tvůrců „Sexu ve městě“ zachycuje příběhy a vztahy navzájem propojených dvacátníků a třicátníků z Baltimoru.
zřízeních patří k tomu nejlepšímu, co bylo v 90. letech u nás napsáno. Filmová Sestra rozhodně není
pouhým převyprávěním románu, veškeré vyprávění se skládá ze tří složek - atraktivního obrazu,
hudebního doprovodu Psích vojáků a vybraných textů, které předčítá frontman kapely Filip Topol.
Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9. a neděle 10. května 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.
Vstupné 70 Kč
Na všechna představení Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nejméně tříčlennou rodinu
s dětmi do 12 let je 50 Kč na osobu. Za finanční dar na tato představení děkujeme firmě SHM,
s.r.o., Šumperk.
HLÍDAČ Č. 47
Čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9. a neděle 10. května jen v 18.15 hodin
ČR, 2008, drama, 108 minut, od 15 let, širokoúhlý
Karel Roden, Lucia Siposova, Václav Jiráček a Vladimír Dlouhý v milostném příběhu o vášni, smrti
a trestu, natočeném na motivy stejnojmenného románu Josefa Kopty. Trojnásobný držitel Českého
lva získal i čtyři ceny (nejlepší film, režie, kamera a ženský herecký výkon) na festivalu v americkém
Tiburonu, kde soutěžilo 124 snímků z padesáti zemí. Režie Filip Renč.
Vstupné 70 Kč
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KRVAVÝ VALENTÝN
Pondělí 11., úterý 12. a středa 13. května jen ve 20.15 hodin
USA, 2008, horor, 101 minuta, od 18 let, titulky
Děsivá postava zabijáckého horníka znovu ožívá… Remake hororu z roku 1981 obohacený skvělými speciálními efekty.
Vstupné 75 Kč
NOSFERATU - FANTOM NOCI
Filmový klub - Projekt 100
Čtvrtek 14. května jen ve 20.00 hodin
Německo, Francie, 1979, 96 minut
Remake hororu Upír Nosferatu (1922) obohacený o další rozměr - nezměrný smutek monstra
zakletého ve své samotě. V hlavních rolích Klaus Kinski, Isabelle Adjani a Bruno Ganz. Režie
Werner Herzog.
Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč
ANDĚLÉ A DÉMONI
Čtvrtek 14. května jen v 17.30 hodin, pátek 15., sobota 16., neděle 17., pondělí 18., úterý 19., středa
20. a čtvrtek 21. května v 17.30 a ve 20.00 hodin, pátek 22., sobota 23. a neděle 24. května jen ve
20.00 hodin
USA, 2009, mysteriózní krimithriller, 140 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Kdesi v útrobách Vatikánu očekávajícího volbu nového papeže odtikává nejničivější časovaná
bomba v dějinách lidstva… Další román Dana Browna (Šifra mistra Leonarda), který se dočkal
filmového zpracování, v němž symbolog Robert Langdon sleduje stopu dávného bratrstva Osvícených, kteří tentokrát udeřili přímo ve Vatikánu, aby definitivně a poněkud brutálně vyřešili
odvěký spor vědy s náboženstvím. V hlavní roli opět Tom Hanks. Režie Ron Howard.
Vstupné 80 Kč
IVETKA A HORA
Pondělí 25. května jen ve 20.00 hodin
ČR, 2008, dokument, 84 minuty, od 12 let
Dokumentární film o spirituální zkušenosti jedné dívky, které se na slovenské hoře Zvir zjevila
Panna Maria. Hora Zvir byla vloni prohlášena za poutní místo. Nejlepší český dokumentární film
roku 2008. Režie Vít Janeček.
Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
Pátek 22., sobota 23., neděle 24. a pondělí 25. května jen v 18.00 hodin, úterý 26. a středa
27. května jen ve 20.00 hodin
USA, 2009, akční komedie, 97 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Hugh Jackman v hlavní roli již čtvrtého pokračování ságy o mutantech X-Menech, které je dějově
zasazeno do 70. let minulého století, tedy na samý počátek, kdy se Wolverine setkal s tajným
vládním vojenským programem Weapon X, který navždy změnil jeho život… I čtvrtý díl nabízí
slušnou porci zábavy, dobrodružství a akce.
Vstupné 75 Kč

31

KINO OKO

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9. a neděle 10. května jen ve 20.15 hodin, pondělí 11., úterý 12. a středa
13. května jen v 18.00 hodin
ČR, 2009, komedie, 115 minut, mládeži přístupný
Kamila Magálová, Jiří Kaiser, Jiří Bartoška a Eva Holubová v hlavních rolích romantické komedie
Marie Poledňákové.
Vstupné 75 Kč

KINO OKO
Ve filmu Andělé a démoni, natočeném podle románu Dana Browna, sleduje symbolog Robert Langdon
stopu dávného bratrstva Osvícených, kteří tentokrát udeřili přímo ve Vatikánu.
MACH A ŠEBESTOVÁ
Sobota 23. května jen v 16.15 hodin
ČR, 105 minut, kreslený
Příběhy dvou inteligentních žáků 3. B.

Hrajeme pro nejmenší

Vstupné 30 Kč

EL PASO
Úterý 26. a středa 27. května jen v 18.00 hodin
ČR, 2009, drama, 98 minut, mládeži přístupný
Drama o romské vdově nabízející neidealizovaný pohled do života Romů. V hlavní roli zpěvačka skupiny Gulo Čar Irena Horváthová, dále hrají Linda Rybová, David Prachař, Igor Bareš a další. Režie
Zdeněk Tyc.
Vstupné 70 Kč
PEKLO S PRINCEZNOU
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 28. května jen v 16.15 hodin, pátek 29., sobota 30., neděle 31. května a pondělí 1. června jen
v 16.00 hodin
ČR, 2009, 95 minut
Bude svatba, válka, nebo peklo na zemi ? Tereza Voříšková a Jiří Mádl v hlavních rolích klasické pohádkové komedie.
Vstupné 70 Kč
PSYCHO
Čtvrtek 28. května jen ve 20.15 hodin
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Filmový klub, Projekt 100

SEX DRIVE
Čtvrtek 28., pátek 29., sobota 30. a neděle 31. května jen v 18.00 hodin
USA, 2008, komedie, 109 minut, od 12 let, titulky
Komedie o sexu a dospívání.

Vstupné 70 Kč

GRAN TORINO
Pátek 29., sobota 30. a neděle 31. května jen ve 20.00 hodin
USA, 2008, drama, 117 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Clint Eastwood opět ve velkém stylu, tentokrát jako starý válečný veterán, vyrovnávající se s rasovými
předsudky a navazující přátelství s asijskými sousedy odvedle… Vyzrálý příběh o účtování s vlastním
životem, který je po všech stránkách mistrovským dílem, Clint Eastwood ho i režíroval.
Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč
PAN TAU
Hrajeme pro děti - KLOBOUKOVÝ DEN
Neděle 31. května jen ve 13.00 hodin
ČR, 1989, 90 minut
Poslední setkání s kouzelným panem Tau, určené nejen dětem… Film uvádíme ve spolupráci s Vilou
Doris v rámci Kloboukového dne.
Vstupné zdarma pro všechny, kteří budou mít na hlavě nějaký klobouk, pro ostatní diváky 10 Kč
Připravujeme na červen: Předčítač, Odpor, Noc v muzeu 2, Baader Meinhof Komplex, Budulínek,
Terminátor Salvation, Znovu 17, Kámoš k pohledání, Star Trek, Bolt - Pes pro každý případ, JCVD,
Home, Na odstřel, Holka z města, Poslední dům nalevo, Dvojí hra, Jen počkej!
Filmový klub: Mezi zdmi, Nezvaný host
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 filmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního představení. Vstupenky na všechna květnová představení jsou v prodeji od 1. května 2009.

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

KINO OKO

USA, 1960, 109 minut, od 15 let
Norman Bates v hlavní roli kultovního hororu Alfreda Hitchcocka. Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

