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Před 700 lety
K roku 1309  uvádí Zbraslavská kronika mezi zemskými škůdci rytíře Bohunka ze Šumberka. Podle 

kronikáře Ganse žil Hans Bohunek na šumperském zámku a jeho jméno bylo ještě v roce 1842 vyryto 
do kamenného kvádru v bývalém klášterním dvoře. 

Před 585 lety
V roce 1424 se připomíná šumperská městská škola, která byla jednou z nejstarších známých 

moravských městských škol.
  

Před 515 lety
V roce 1494 měšťané smrtelně zranili zástavního držitele Šumperka Jiřího st. z Brníčka a na Zábřeze. 

Jednalo se o první poddanskou vzpouru na území českého království. V dopise z 22. dubna 1494 
odmítli měšťané přijít k soudu do Brna a odvolávali se na soud Boží. Tunklové poté Šumperk prodali 

a získali ho Žerotínové.
 

Před 315 lety
Z roku 1694 pochází první zmínka o zájezdní hospodě Schenkhof. Tato později oblíbená výletní 

hospoda dala jméno rybníku „Šenkes“ (Benátky). 

Před 210 lety
V roce 1799 pozbylo město hrdelní právo. Tím zaniklo i popravčí místo, které se nacházelo na 

Šibeničním vrchu (vrchol kopce za Domovem důchodců). Šatlava byla v dnešní Černohorské ulici. 
Šetřiví měšťané si popravčí mistry převážně půjčovali. Známí jsou pouze dva šumperští kati. V roce 

1684 se oženil Gottfried Franz Rieggel s dcerou landškrounského kata Martina Grobera a v roce 1695 si 
Johann Georg Menzel vzal dceru uničovského popravčího mistra Georga Knoblicha.

Před 140 lety
V roce 1869 zahájila provoz šumperská plynárna v dnešní Žerotínově ulici. Původně akciová společnost 

byla v roce 1899 převedena na město.
 

Před 135 lety
V roce 1874 založil PhMr. Eduard Hackel lékárnu „U černého medvěda“ (na „Točáku“). V letech 1884-

1885 ji nechal přestavět do dnešní podoby. Lékárník Hackel byl zajímavou osobností. V roce 1876 podal 
návrh na zestátnění lékáren a na bezplatné vydávání léků pro všechny občany. Kolem roku 1880 se 

podílel na vypracování návrhu lékárnického zákona. V roce 1893 lékárnu prodal a odešel do ústraní. 
Patřila mu novobarokní vila, ve které je dnes Městská knihovna.

 
Před 100 lety

V roce 1909 byla otevřena byla nová budova chlapecké obecné školy v Komenského ulici.

Před 90 lety
19. dubna 1919 byla založena tělovýchovná jednota Sokol.

Před 35 lety
V roce 1974 byl uveden do provozu vodovod, vedoucí z  Koutů nad Desnou. Stavba byla zahájena 

v roce 1968.  -ách-
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Z SVAH UKRÝVAL POZŮSTATKY MĚSTSKÉ BRÁNY 
A DALŠÍ CENNÉ NÁLEZY

O osudu základů pozdně středověké tzv. Nové městské brány, jejichž pozůstatky nalezli archeo-
logové ze šumperského muzea loni v listopadu, pomůže rozhodnout Ministerstvo kultury ČR. 

Zatím tedy není jisté, zda se nález pouze důkladně zdokumentuje a poté rozebere, nebo zda zůstane 
zachován. 

Relikty základů tzv. Nové městské brá-
ny, postavené pravděpodobně na začátku                    
16. století, objevil archeologický tým vedený 
Jakubem Halamou z místního Vlastivědného 
muzea loni 12. listopadu v rámci záchranného 
výzkumu. Ten probíhal od začátku listopadu 
do poloviny prosince v místech při ulicích Lu-
žickosrbské a Na Hradbách, kde vyrůstá další 
objekt, jenž naváže na tzv. Palác Schönberg. 
„Nález jsem okamžitě nahlásil oddělení státní 
památkové péče při odboru výstavby šumper-
ského Městského úřadu a o týden později se 
sešli zástupci města, odboru výstavby, staveb-
níka, projektanta a muzea. Přítomni byli i ko-
legové z Olomouce, Opavy, Brna a Prostějova, 
kteří identifikaci městské brány potvrdili,“ 
říká archeolog Jakub Halama. Ten vypracoval 
nálezovou zprávu, kterou kromě šumperského 
oddělení státní památkové péče vzápětí ob-
drželo i archeologické pracoviště Národního 
památkového ústavu v Olomouci. To v pí-
semném vyjádření důrazně požaduje naleze-
né pozůstatky městské brány zachovat, neboť 
jde o významnou nemovitou archeologickou 
památku.

Zachování a začlenění fragmentů městské brá-
ny do budoucí stavby by podle technického řeše-
ní, které mezitím zpracoval investor - společnost 
SAN-JV, přišlo odhadem na 3,8 milionu korun. 
Místní radnice tak byla postavena před otázku, 
zda se přiklonit k variantě zachování objevených 
fragmentů a jejich zakomponování do stavby, 
kterou preferují památkáři, či zda navrhnout část 
základu po důkladném zdokumentování a zamě-
ření rozebrat. Právě druhé řešení podpořili svým 
usnesením loni v prosinci zastupitelé.

K odstranění obnažených základů původní 
brány však potřebuje město souhlas výkonného 
orgánu státní památkové péče a ten si pro sta-
novení dalšího metodického postupu vyžádal 
vyjádření Ministerstva kultury ČR a Národního 
památkového ústavu v Brně. Na odpověď zatím 
čeká. „Je škoda, že město nechce tuto archeolo-
gickou a stavebně historickou památku zachovat. 
Jde totiž o zcela výjimečný nález, který vzbudil 
velký zájem laické i odborné veřejnosti,“ podotý-
ká Halama. Význam pozůstatků původní měst-
ské brány tkví podle něj nejen v tom, že se jedná 
o součást kulturní památky  vedené v Ústředním 

Obnažené základy severovýchodního nároží pů-
vodní městské brány.  Foto: -jh-

Podoba brány z dob, kdy ještě stála - studie od       
Ignaze Richtera z r. 1844.
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Zseznamu kulturních památek pod označením 
městské opevnění okolo historického jádra obce 
Šumperka, ale navíc se na ně vztahuje Úmluva 
o ochraně archeologického dědictví Evropy z ro-
ku 2000, známá jako Maltská konvence. „Nezane-
dbatelné je i to, že jsme nalezli nárožní půdorys, 
který s velkou pravděpodobností pokračuje pod 
vozovkou Lužickosrbské ulice. Budoucí generace 
možná jednou odkryjí zbytek základů a odstra-
nění dnešního nálezu by vedlo k nevratnému 
poškození zmíněného půdorysu. Pokud se tedy 
nezakomponuje do stavby viditelně, měl by se 
zakrýt, nikoliv rozebrat,“ míní archeolog.

Tzv. Nová městská brána byla postavena 
pravděpodobně na začátku 16. století, kdy měs-
to držel Petr ze Žerotína. „Písemné zmínky z té 
doby jsou velmi mlhavé. První z nich se vzta-
huje právě k Petrovi ze Žerotína. Ten nechal 
město po velkém požáru v roce 1513 obehnat 
kamennými hradbami. Je ale možné, že vlast-
ní základy budou i starší. Dnešními metodami 
nejsme schopni stáří přesně určit, v budoucnu 
ale datace pravděpodobně nebude tak proble-
matická,“ podotýká Halama.

Pozůstatky městské brány nejsou jediným 
nálezem, jenž tato část svahu ukrývala. Pokra-
čoval zde hřbitov, který archeologové odkryli při 
předchozím průzkumu na sousedním pozemku. 
Podle písemných zpráv se zde od roku 1624 po-
hřbívali obyvatelé protestantské víry a v jejich 
v hrobech nebyla žádná výbava. Zajímavé proto 
je, že u pravé stehenní kosti jedné z nalezených 
koster ležel slepený sloupek stříbrných mincí, 

pocházejících z doby panování císaře Rudol-
fa II. Nález svědčí o tom, že hřbitov zde musel 
existovat již dříve. „Nebožtík měl peníze prav-
děpodobně v kapse nebo ve váčku. Je to zvláštní, 
neboť koncem šestnáctého století již zvyky dá-
vat do hrobu dary dávno vymizely,“ připomíná 
archeolog, který v lokalitě objevil rovněž jeden 
z nejstarších městských objektů z konce 13. sto-
letí. V zahloubených reliktech domu, jenž byl 
vykopán do podloží, se nacházely zbytky dřevě-
né prkenné podlahy s kousky keramiky pochá-
zející ze 13. století. „Dům byl částečně zapuštěný 
do svahu, takže se do něj zřejmě vcházelo smě-
rem od dnešního náměstí Republiky. Podél stěn 
jsme pak odkryli další dřevěné zbytky a v jed-
nom rohu ohniště,“ popisuje Halama. S velkou 
pravděpodobností se podle něj jednalo o tzv. 
provizorium, tedy jednoduchou stavbu s částeč-
ně zapuštěnou konstrukcí, jež vznikla při založe-
ní města na tzv. zeleném drnu v době, kdy ještě 
nebyl dán jeho pevný půdorys. „Zajímavé je, že 
dům byl vysunutý až do svahu, prakticky vně 
pozdějších hradeb. Je tedy možné, že Šumperk 
měl být původně větší,“ odhaduje archeolog, 
který v současné době loňské nálezy zpracová-
vá. Objevené „poklady“ přitom chce představit 
i šumperské veřejnosti, a to na výstavě, jež by 
měla být v místním muzeu k vidění od července 
do září. Z. Kvapilová

Výzkum hřbitova z druhé poloviny 16. až první 
poloviny 17. století.  Foto: -jh-

Ilustrační snímek z výzkumu v průběhu listopadu, 
kdy nastalo náhlé ochlazení; práce při odkrývání 
zahloubeného domu ze 13. století.           Foto: -jh-
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A JMÉNA DRŽITELŮ CEN MĚSTA JSOU JIŽ ZNÁMA

Jména držitelů Cen města Šumperka za uplynulý rok již nejsou tajemstvím. Zastupitelé totiž 
na svém zasedání 12. března schválili na základě návrhů poroty vítěze deseti kategorií, jež si 

prestižní ocenění převezmou během slavnostního společenského večera v místním divadle v sobotu 
18. dubna.

O držitelích Cen města za rok 2008 rozhodovala 
ve dvou kolech na základě návrhů z řad veřejnosti 
odborná porota složená ze sedmadvaceti zastupitelů 
a členů tzv. Akademie Cen města. Návrhy na oce-
nění se poté zabývali radní a konečné slovo patřilo 
Zastupitelstvu města.

Nejvíce hlasů od porotců v oblasti kultury získal 
Mezinárodní folklorní festival, jehož „duchovní-
mi rodiči“ jsou manželé Libuše a Miroslav Drtilo-
vi a který v současnosti pořádají společně město 
Šumperk, Sdružení přátel folkloru Severní Hané, 
Folklorní sdružení České republiky s pomocí po-
střelmovské Markovice a šumperských Seniorů. Po 
jednadvaceti hlasech získali ve sportovní kategorii 
hned dva nominovaní. Patovou situaci vyřešila po-
rota návrhem na dvě ocenění. Zastupitelé tak schvá-
lili udělení Ceny města v této kategorii manželům 
Jarmile a Jiřímu Hynkovým ze Základní školy ve 
Sluneční ulici, kteří stáli u zrodu sportovních tříd 
a jako trenéři atletického oddílu vychovali mnoho 
vynikajících sportovců, a dále In-line týmu TJ Sokol 
Šumperk, jenž loni vybojoval sedmadvacet prvních, 
jednatřicet druhých a osmnáct třetích míst v celkem 
dvaadvaceti mezinárodních závodech. V kategorii 
sociálních služeb ocenila porota Ladislava Ondráč-
ka, který před lety začínal jako první terénní pracov-
ník ve městě a dnes pracuje s lidmi bez přístřeší na 
ubytovně Armády spásy.

Rovněž kategorie vzdělávání má dva oceněné. 
Prvním je bývalý proděkan pro studium Fakulty 
strojní ostravské Vysoké školy báňské Kamil Kolar-
čík, jenž se před sedmi lety zasloužil o vznik Centra 
bakalářských studií VŠB - TU Ostrava v Šumperku. 
Stejné ocenění převezme i Renata Slavotínková, 
ředitelka Střední odborné školy v Šumperku, jež je 
pod jejím vedením hodnocena jako jedna z nejlep-

ších škol v Olomouckém kraji. Prvenství v kategorii 
podnikání pak patří místní fi rmě, DOLS - výroba 
Dveří, Oken, Listovních Schránek a.s., a to za revi-
talizaci průmyslového areálu v Blanické ulici, do ně-
hož přemístila výrobu plastových oken spolu s částí 
skladového hospodářství a vytvořila zde pětatřicet 
nových pracovních míst. 

Ocenění za humanitární čin loňského roku si od-
nese ze šumperského divadla sedmnáctiletý student 
zábřežské VOŠ a SŠ automobilní David Tempír, jenž 
zachránil život diabetikovi, který zkolaboval, a jehož 
čin ocenil medailí Za statečnost ministr vnitra Ivan 
Langer. V kategorii životního prostředí letos zabo-
doval Myslivecko-lesnický kroužek při Střední od-
borné škole v Šumperku, který vede David Kalousek 
a jenž má na svém kontě řadu prospěšných aktivit. 

O Cenu „mladých“ se letos podělí hned sedm mla-
dých volejbalistek - místní juniorský oddíl pod vede-
ním Pavla Skýpaly totiž úspěšně působí v druhé české 
nejvyšší soutěži, účastní se 1. ligy juniorek, skupiny F 
a také Krajského přeboru Olomouckého kraje.

Nejprestižnějšího ocenění za přínos městu se bě-
hem dubnového slavnostního večera dostane dlou-
holetým oporám šumperského divadla, manželům 
Jaroslavě Vysloužilové a Stanislavu Waniekovi. Bě-
hem dvaačtyřiceti let, které strávili na šumperských 
„prknech, jež znamenají svět“, ztvárnili a stále ztvár-
ňují řadu divadelních rolí.

V divadle se budou udělovat i tradiční Ceny 
města v oblasti architektury. Mosazná plaketa 
z dílny kovotepce Pavla Hřebíčka z Ketkovic oz-
dobí novostavbu Paláce Schönberg, která vyrostla 
v ulici Langrově. Jako nejcitlivěji rekonstruovaný 
objekt v loňském roce pak vyhodnotila komi-
se architektury a výstavby bytový dům v ulici 
Gen. Svobody 50. -zk-

Jednotlivá čísla Kulturního života Šumperka naleznete v elektronické podobě 
na webu města www.sumperk.cz v sekci Periodický tisk.
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ABĚHEM KONCERTU KLASIKY VIVA ROZEZNÍ KOSTEL 
FRANCOUZSKO-JAPONSKÉ KLAVÍRNÍ DUO

Dubnový koncert letošního cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Ro-
mana Janků, nabídne hudbymilovné veřejnosti francouzsko-japonské Klavírní duo Eriko 

Takezawa & Christoph Sischka. Představí se v pondělí 20. dubna od 19 hodin v klášterním 
kostele sv. Jana Křtitele. Vstupenky v ceně osmdesát a šedesát korun si mohou zájemci koupit 
v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském informačním centru. K dostá-
ní jsou rovněž přímo v kanceláři Agentury J+D, tel.č. 274 861 222, 603 491 979 nebo e-mail: 
info@agenturajd.net.

Eriko Takezawa a Christoph Sischka byli do 
roku 1995, kdy založili Klavírní duo Takezawa-
Sischka, členy různých komorních souborů. Již 
v následujících letech získalo duo ceny na pěti 
mezinárodních klavírních soutěžích v Japonsku 
(Tokio), Itálii (Řím, Moncalieri, Cortemilia) 
a Česku (Jeseník), umělci se představili rovněž 
na Tchaj-wanu, v Japonsku, Jižní Koreji, Izraeli, 
Egyptě a téměř ve všech evropských zemích.

Klavírní duo Takezawa-Sischka natočilo je-
denáct CD pro vydavatelství Ars, Bayer-Records 
a Gega New. Všechny nahrávky získaly skvělá 
ocenění v odborných hudebních časopisech Fo-
noForum, Piano News, Der Spiegel nebo např. 
Rondo. Japonský hudební magazín „Klaviatur“ 
uvedl mezi lety 2001 až 2008 v devětatřiceti 
případech Klavírní duo Takezawa-Sischka jako 
uznávané odborníky klavírní hudby pro více 
rukou. Ve své soukromé sbírce not má duo více 
než devět set skladeb pro čtyři ruce. Radost z hu-
debního objevování (např. u příležitosti otevření 
knihovny knížete Fürstenberga v Donaueschin-
genu byly uvedeny skladby na klavír pro čtyři 
ruce J. W. Kalliwody), zvláštní programová kon-
cepce (Carmen - George Bizet a jeho dílo) a hle-
dání různých kompozičních rarit (např. koncerty 
pro dva klavíry J. Haydna nebo J. A. Steff ana) 
jsou spolu s klasickými díly literatury pro klavír 
na čtyři ruce hlavními důrazy v koncertních pro-
gramech dua.

Svou zálibu hrát na klávesové nástroje víceruč-
ně dále rozvíjejí oba umělci v souboru Piano4te 
a Die 12 Pianisten. Pro tyto soubory upravuje 
Christoph Sischka skladby, jako např. pro 12 kla-
víristů na jednom klavíru, která byla dokonce za-
psána do Guinnesovy knihy rekordů v roce 2002. 

Další aktivity se váží k Mezinárodní soutěži 
pro klavírní dua v Bad Herrenalb, kterou Chris-
toph Sischka v roce 2000 založil a umělecky 
vede.

Eriko Takezawa se narodila v Hirošimě v Ja-
ponsku, studovala u Naoyuki Tanedy a Wolfganga 
Manze. V roce 1994 získala první cenu na Meziná-
rodní klavírní soutěži v Ostuni v Itálii, v současné 
době je docentkou na Vysoké hudební 
škole v Karlsruhe v Německu 
a San Sebastianu ve Španělsku. 
Jako vyhledávaná k o m o r n í 
hráčka koncertuje s význam-
n ý m i německými 
a evrop- skými 
u m ě l -
ci.

Francouzsko-japonské duo Takezawa-Sischka pa-
tří mezi uznávané odborníky klavírní hudby pro 
více rukou.  Foto: archiv
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GALERIE J. JÍLKA

František Hubatka, „ Bouřky nad Kraví horou“ (malba posledních dvou let)
„Mým jediným výtvarným vzděláním je 

půlroční docházka do lidové školy ve Znojmě. 
Výtvarně mě ovlivnil hlavně Jan Žilka, malíř 
a bezdomovec, se kterým jsem se setkal na stu-
diích v Praze, akademický sochař Petr Novák 
z Jaroměře, se kterým jsem strávil část vojny 
v Bratislavě, a výtvarník Evžen Navrátil, se 
kterým jsem začínal vystavovat…,“ vzpomíná 
František Hubatka (ročník 1960), svou profe-
sí geofyzik a výtvarný samouk, který souvisle 
maluje teprve od roku 1989. Už víc než pět 
let je ale i kmenovým výtvarníkem literární-
ho sdružení Weles. Ilustruje sbírky jeho členů 
a vydává i knížky svých reprodukcí, dopro-
vázené básněmi přátel. Seznámil nás Martin 
Stöhr, básník a redaktor brněnského naklada-
telství „Host“.

Jestliže znepokojivá minulá výstava odkryla 
hrozící propast lidského zplanění, pak je ta dal-
ší ryzím projevem čiré radosti. Vnáší do Gale-
rie žádoucí uvolnění svou bezelstnou a jemným 
humorem přívětivě nadlehčenou výpovědí. Zná 
i smutky a stíny, ale stíny duše bytostně přírod-
ní; lidé i zvířata mění se v ní tak snadno v duchy 
či duši země a srůstají s rostlinami v radostné 
potřeštěnosti i v hebkém smutku a někdy až 
v dojemné trudnomyslnosti. A všechno to 
děje se v těsném splynutí malíře s motivem. 
Hubatkova až vulkanická malba rodí se snad 
přímo ze stopy štětce v procesu, kterým sebe 

rozpoznává. Nalézá v něm podoby svých vizí 
a zhmotněných snů. Zraje do určitosti. Často 
je ale i v náznaku ponechána tak, aby k životu 
probouzela divákovu představivost. A právě 
to především platí i o jeho novém, v Galerii 
vystaveném souboru maleb v podání svobod-
ně rozpoutaných až téměř rozpuštěných linií. 
O cyklu obrazů vnitřně provázaných s kraji-
nou dětství, zastoupenou tu znojemskou Kraví 
horou, věrně zabydlenou dobrými strážnými 
duchy… prostoupenou zpěvem a očima ovcí, 
hvězdami a suchou trávou v nočním světle…..

Výstava a stejně i setkání s autorem účast-
níky vernisáže jistě potěší. Zahájena ve středu     
1. dubna v 18 hodin potrvá do neděle 3. květ-
na. Určitě přijďte! Miroslav Koval

Tichá kočka, akryl, karton 70 x 100 cm

Pro Christopha Sischku bylo rozhodující 
studium u Johana van Beeka. Po několika letech 
působení na Vysoké hudební škole v Trossinge-
nu byl v roce 2002 jmenován Profesorem na Vy-
soké hudební škole ve Freiburgu, od roku 2007 
vede nově založenou Akademii pro podporu 
nadaných při Vysoké hudební škole ve Freibur-
gu. R. Janků

Program koncertu: J.S. Bach (1685-1750)/
György Kurtág (1926): „O Lamm Gottes, uns-
chuldig“ BWV DEEST, F - Dur; J. Haydn (1732-
1809): Partita in F - Dur, Hob.XVIIa:2, Allegro, 

Menuet - Trio; W.A. Mozart (1756-1791)/ (be-
arb. 19. Jh.: Ouvertüre C - Dur „Die Entführung 
aus dem Serail“; F. Schubert (1797-1828): Ou-
vertüre C - Dur „Im italienischen Stil“, D 597; 
J.B. Duvernoy (1800-1880): Fantaisie sur le mo-
tifs de l’opera „La Figurante“ de Louis Clapisson 
op. 92; T. Tanaka (1930): Eine alte fünfstöcki-
ge Pagode „Kotou-Gokei“, Agogik, Con brio, 
Allegro vivace, Allegro con fuoco, Tranquillo; 
J.W. Kalliwoda (1801-1866)/Carl Czerny (1791-
1857): Symphonie Nr. 1 f - Moll op. 7 (UA: 1825 
Prag), Largo -  Allegro, Adagio non troppo, Me-
nuetto. Allegro -  Trio Finale. Allegro molto
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Novým Kamenickým muzeem, které mapuje historii měst a vesnic v celém pohoří Rychlebských 
hor a Žulovské pahorkatiny, se může od loňského podzimu pochlubit obec Žulová. Právě Žu-

lovsko a kamenictví totiž nerozlučně patří k sobě, a to již od 13. století. 

Historii kraje přibližují ve velkém přísálí zvět-
šeniny originálních pohledů v česko-němec-
kém provedení. Návštěvníci zde najdou některé 
z devíti desítek lomů, většinou již zatopených. 
V hlavním sále se pak nacházejí sbírky kamenů - 
žuly tří barev, černého mramoru z Horní Lipové, 
bílého mramoru ze Supíkovic a vápence z okolí 
Vápenné. Jde přitom o neopracované i opraco-
vané výrobky. To vše doplňují obrazy současné 
krajiny Rychlebských hor, které přesahují i do 
oblasti Polska. Tato krajina bývalých Sudet byla 

dosud zanedbávána, a zatímco o Hrubém Jese-
níku se lze dočíst velmi často, o Rychlebských 
horách téměř nic. Právě tato skutečnost vedla 
k otevření Kamenického muzea. Jeho návštěva je 
vhodná pro všechny, tipem na výlet by mohla být 
pro školy, jež plánují koncem roku výlety jednot-
livých tříd. Návštěvu muzea mohou spojit s vý-
letem do Jeskyní na Pomezí, prohlídkou zámku 
v Javorníku a Lázní Jeseníku. Otevřeno je od 9 do 
16 hodin, je však třeba se předem objednat na tel.
č. 584 437 038. Zdeněk Winkler,  ředitel

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Středa 1. dubna od 16 hodin
Australský Queensland
Cestopisná přednáška o krásách, zajímavostech a ži-
votě v této australské zemi. O své zážitky se podělí 
Kvido Janík. Cestopis je doplněn o promítání videa.

Úterý 7. dubna od 14 hodin
Tradice velikonočních svátků
Přednáška o lidových zvycích a tradicích, které se 
váží k období velikonočních svátků, pořádaná ve 
spolupráci s Vlastivědným muzeem Šumperk. 

Čtvrtek 9. dubna od 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 17. dubna 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 24. dubna od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si a po-
slechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč

Po domluvě 
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci naše-
ho 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. Ak-
tuální program na stránkách Informačního střediska 
pro seniory www.pontis.cz/iss. V měsících březnu 
a dubnu probíhá výstava obrazů Jana Jančíka.

POZOR! Kavárnička bude od dubna ve čtvrtky 
uzavřena.

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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Na dnešní Hlavní třídě jsme se v Šumper-
ských proměnách ocitli již více než třicetkrát 
- nejčastěji ze všech šumperských ulic. V souvis-
losti s dnes prezentovaným domem je více než 
nutné si zopakovat některá fakta.

Ulice byla až do 19. století bezvýznamnou 
předměstskou částí, která se zástavbou více po-
dobala obyčejné vesnici. Bylo zde několik hos-
podářských usedlostí, k nimž neodmyslitelně 
patřily stodoly, nebo zde stály jen stodoly, které 
si zde postavili u zemědělských pozemků sku-
teční měšťané, sídlící uvnitř městských hradeb. 
Odpradávna se cesta nazývala Scheuergasse 
(Stodolní ulice). Takto je označena na mapě Sta-

bilního katastru z roku 1835. Cesta bývala plná 
louží a bláta, na jaře, na podzim a při vydatných 
deštích těžko průchozí, tím spíše, že v dolní čás-
ti u křižovatky s ulicí Fialovou protékal potok, 
který je dnes zatrubněný. Hostinci „U tří růží“ 
(dnešní dům č. 16 - naproti OD Jednota) říka-
li Šumperané hanlivě „U louže“, a vůbec toto 
místo ani zdaleka nepřipomínalo, že se z něho 
jednou stane hlavní tepna Šumperka. Zkostna-
tělá představa měšťanů, že vše důležité a krásné 
může vzniknout pouze uvnitř městských hra-
deb, začala brát zasvé zejména od druhé polo-
viny 19. století. 2. července 1869 byla Stodolní 
přejmenována na Schillerovu ulici. Již tehdy 

V místě dnešního domu na Hlavní třídě č. 17 stával původně jednoduchý patrový dům. Asi v roce 1924 ho 
získal Robert Rotter. Ten až do konce 2. světové války provozoval „Továrnu na uzeniny a konzervy Rob. 
Rotter & spol.“ a na Hlavní třídě měl jednu z prodejen. Řeznictví zde zůstalo i po roce 1945 nejprve pod 
národní správou Fr. Drtila a později pod n.p. Masna. V roce 1993 si nechali manželé Vymazalovi zpra-
covat projekt na nadstavbu domu o jedno podlaží a o dva roky později byla nadstavba zkolaudována. 
Fotografi e byly pořízeny kolem roku 1993 a v roce 2009.  Foto: J. Pavlíček
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a nádraží (otevřeno 1871), které bylo propojeno 
s městem přes Schillerovu ulici. Vesnická stavení 
byla bourána a místa nově zastavována, zájemci 
hledali každý zatím volný prostor, v němž by si 
postavili nové domy. 

To byl také případ námi sledovaného domu 
na Hlavní třídě č. 17. Před rokem 1875 zde 
získal stavební místo Paul Czöpan a posta-
vil si tu jednoduchý patrový dům, který svou 
výškou tehdy do uliční fronty zapadl, protože 
i sousední domy byly pouze patrové. Situace 
se změnila v roce 1930, kdy vpravo vyrostl 
vysoký objekt, který si v duchu funkcionalis-
mu nechal postavit ševcovský mistr O. Katzer. 

Po Czöpanovi se vystřídalo několik majitelů 
- například od roku 1888 zde Romuald Bar-
fuss provozoval obchod se zemědělskými stro-
ji. Asi v roce 1924 získal dům Robert Rotter. 
Ten až do konce 2. světové války provozoval 
„Továrnu na uzeniny a konzervy Rob. Rotter 
& spol.“ s hlavním závodem v bývalé Sládko-
vě ulici a s prodejnami v dnešní Kranichově 
ulici a na Hlavní třídě. Zde zůstalo řeznictví 
i po roce 1945 nejprve pod národní správou          
Fr. Drtila a později pod n.p. Masna. V roce 
1993 si nechali manželé Vymazalovi zpracovat 
projekt na nadstavbu domu o jedno podlaží, 
který zpracoval architekt Václav Doležel. V ro-
ce 1995 byla nadstavba zkolaudována.      -ách-   

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 2. dubna od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Úterý 14. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 16. dubna od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Tři „K“.  Vstupné 40 Kč

Úterý 28. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

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

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

Každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum
Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 
583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti 
od narození do půl roku věku je stále v provozu - 
informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

Hrad Sovinec srdečně zve na

VRBOVÝ PROUTEK

Netradiční velikonoční prohlídky s programem
v sobotu 11., v neděli 12. a v pondělí 13. dubna vždy od 9.15 do 17.30 hodin

Prohlídková trasa v délce asi 65 minut vede zákoutími hradu okolo šesti stanovišť, 
kde na návštěvníky čekají scénky s velikonoční tematikou. Stanoviště prohlídkové trasy: dolní 

konírna, dále Jižní palác, horní hrad, 7. hradní brána, 4. nádvoří, purkmistrova zbrojnice. 
V podání hudební skupiny Rabussa zazní velikonoční lidové písničky. 

Vstupenky možno rezervovat na tel. 725 577 726.
Bližší informace: tel. 725 577 726, e-mail:  sovinec.purkrabi@volny.cz  www.sovinec.cz
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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

Pátek 3. a sobota 4. dubna vždy od 9 hodin v prostorách DK
Stavíme, bydlíme Šumperk
Prezentace stavebnictví a s ním spojených fi rem pro oblast Jeseníků.  Vstup volný 

Pondělí 6. dubna od 18 hodin v klubovně č.1 DK
Principy života
Přednáška s besedou o praktické sebezkušenostní fi lozofi i a výcviku. Pořad uvedou Dita Vybíralová a Jitka 
Bortlová.  Vstupné 50 Kč

Pátek 10. dubna od 20 hodin ve velkém sále DK
Tomáš Kočko & orchestr
Host: A.M. Úlet (slaví 15 let). Recitál pozoruhodné formace směle mísící hudební žánry. Skupina, které se také 
říká „moravské Jethro Tull“, získala cenu Anděl 2006 za album Poplór a v jiných letech byla na další ceny APH 
nominována. V roli hosta vystoupí skupina A.M. Úlet z Moravičan, která patří mezi nejvýraznější a nejúspěš-
nější folkové soubory v kraji. Letos na jaře slaví patnáct let.  Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Neděle 12. dubna od 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
Varhanní velikonoční koncert
Šumperský rodák Radim Diviš žijící trvale v německém Norimberku, kde pracuje jako profesionální var-
haník, připravil nádherný a technicky velmi náročný program, složený ze šesti velkých děl ze čtyř století, 
vztahujících se k velikonočním událostem.  Vstupné dobrovolné

Pátek 17. dubna od 20 hodin ve velkém sále DK
Fešáci: 40 let - „Vzpomínkový koncert na Michala Tučného“
Skupina Fešáci na turné u příležitosti 40. výročí souboru se vzpomínkou na Michala Tučného, který s ka-
pelou účinkoval (1974-1980) a který by se letos dožil 60. narozenin. V Šumperku vystoupí desetičlenná, 
z většiny původní sestava! V pořadu zazní zhruba 20 písní, včetně písní Michala Tučného z období jeho 
sólové dráhy. Během pořadu moderátor a houslista kapely Jan Turek vzpomene na Michala Tučného, Petra 
Novotného, Josefa Aloise Náhlovského a Pepu Mladého, kteří byli členové této countryové legendy.  
 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Pondělí 20. dubna od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Christopher Sischka, Eriko Takezawa
Francouzsko-japonské duo je nositelem několika ocenění z mezinárodních soutěží a festivalů. Od roku 1997 
každoročně podnikají hudebníci turné po Japonsku, Koreji a Evropě. Mimo koncertní činnosti se věnují také 
studiovému nahrávání, na svém kontě mají osm nosičů. Vedle méně známých kompozic můžeme v jejich 
originálním podání slyšet díla F. Chopina, G. Bizeta nebo M. Ravela.  Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč
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Luboš Beňa a Matěj Ptaszek (SK/CZ)
Koncert dvojice, která zazářila na loňském mezinárodním festivalu Blues Alive. V rámci promo tour k albu 
„Beňa a Ptaszek v kriminále“ pokřtí nové CD také se šumperskými fanoušky blues. 
 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 120 Kč

Středa 22. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Olympic
Koncert legendární rockové kapely s Petrem Jandou v čele. Skupina zahraje průřez dosavadní tvorbou, včet-
ně všech podstatných hitů. Vstupné 360, 390 a 450 Kč

Pátek 24. dubna od 16.30 hodin ve velkém sále DK
Michal je kvítko
Michal Nesvadba vystoupí v Šumperku s  programem „Michal je kvítko“, ve kterém dokáže, že  bez ohledu 
na počasí i roční období během představení rozkvete celé jeviště. Michal mění nejen scénu, ale i sám sebe. 
Ožívá i ošívá se v různých rytmech plážové - palmové Samby!  Vstupné 140 Kč

Sobota 25. dubna od 20 hodin ve velkém sále DK
Irská taneční show „Celtic energy“
Po loňském vyprodaném představení se do Šumperka vrací hvězdný taneční soubor Merlin ze Slovenska, 
tentokrát s novým představením Celtic energy.  Vstupné 170, 190 a 210 Kč

Neděle 26. dubna od 15 hodin ve velkém sále DK
Yveta Simonová, host: Triangl
Tříhodinová taneční zábava s legendární hitovou zpěvačkou Yvetou Simonovou. Jako host vystoupí taneční 
skupina Triangl v čele s ikonou regionální popmusic Jitkou Knápkovou.  Vstupenka s místenkou 120 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 29. března 
Josef Žáček -  Malba
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 1. dubna do 3. května 
František Hubatka - „Bouřky nad Kraví horou“ (Výstava maleb z let 2007-2008)
Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 1. dubna 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 fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

► POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 26. dubna od 15 hodin ve velkém sále DK
O Červené Karkulce
Malé divadélko Praha. Pořad pro děti obsahuje dvě pohádky. Tu známou, klasickou a poté „Krabičkovou“, 



12

D
Ů

M
 K

U
L

T
U

R
Y kde místo loutek účinkují malované dřevěné krabice. Děti při pohádce spolupracují, a tím pohádka slouží 

zároveň jako cvičení na výslovnost dětí. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

► ZDRAVÝ POHYB
Sobota 18. dubna od 15 hodin tělocvičně (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

Sobota 18. dubna od 13.30 hodin ve velkém sále DK
Krajská přehlídka pohybových skladeb
Představí se Olomoucká krajská asociace Sport pro všechny se skladbami zaměřenými na disco-dance,         
aerobik, výrazový tanec, gymnastiku apod., v provedení dětí, a to i těch nejmenších, mládeže a dospělých. 
 Vstupné dospělí 50 Kč, děti, důchodci 30 Kč

Sobota 25. dubna 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, zdra-
votní a celkové regenerace. Jedná se o ucelený systém cvičení a meditace na osvobození těla, dechu, uvolnění 
energie a odstraňování bloků. Pokračovací lekce 16. a 30. května.  Vstupné 80 Kč

► PŘIPRAVUJEME NA DALŠÍ MĚSÍCE
14. května   IVO JAHELKA
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

FEŠÁCI VZPOMENOU NA MICHALA TUČNÉHO

Legendární skupina Fešáci vystoupí v pátek 
17. dubna v Šumperku, a to v rámci republiko-
vého turné u příležitosti 40. výročí souboru se 
vzpomínkou na Michala Tučného, jenž s kape-
lou účinkoval (1974-1980) a který by se letos 
dožil šedesáti let. 

Ve velkém sále Domu kultury vystoupí dese-
tičlenná, z většiny původní, sestava! V pořadu 

zazní zhruba dvě desítky skladeb, včetně písní 
Michala Tučného z období jeho sólové dráhy. 

Během pořadu moderátor a houslista kapely 
Jan Turek vzpomene na Michala Tučného, Petra 
Novotného, Josefa Aloise Náhlovského a Pepu 
Mladého, kteří byli členové této countryové le-
gendy. Koncert začne ve dvacet hodin, vstupné 
je 150 korun v předprodeji. -op-
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VYSTOUPÍ VARHANÍK RADIM DIVIŠ

Na slavnost Vzkříšení Páně, neděli 12. dubna, připravily Římskokatolická farnost sv. Jana Křti-
tele a Dům kultury Šumperk slavnostní velikonoční koncert. Začíná o půl osmé večer.

Ve farním kostele sv. Jana Křtitele vystoupí 
varhanní mistr Radim Diviš (1978), šumper-
ský rodák, působící již dvanáct let v Německu. 
Radim Diviš studoval koncertní varhanní hru 
a improvizaci na Státní Vysoké hudební škole 
v Norimberku. K jeho učitelům patří Michael 
Schönheit, dómský varhaník v Merseburgu (kde 
hrával Franz Liszt) a varhaník na Gewandhausu 
v Lipsku, kde působí jako nástupce Felixe Men-
delssohna Bartholdyho. Improvizaci se Radim 
Diviš učil u Prof. Markuse Willingera, dómské-
ho varhaníka v Bambergu. Radim Diviš působí 
nyní již šestým rokem jako varhaník katolických 
farností na Starém městě v Norimberku a je v na-
šem městě znám díky svým četným koncertům 
(mimo jiné je spolupořadatelem Mezinárodních 
varhanních dnů).

Radim Diviš zahraje náročný program slože-
ný z velkých děl 16.-20. století, vztahujících se 

nějak k Velikonocům. Zahájí jej vstupní fanfára 
Johanna Stadenna, následovat bude Dojem ze 
Sixtinské kaple Franze Liszta. Jako další zazní In-
cantation (velikonoční Lumen Christi a litanie) 
Jeana Langloaue. V polovině koncertu uslyší po-
sluchači velké Preludium a Fugu D-Dur Johana 
Sebastianna Bacha. Předposlední skladbou bude 
Zjevení věčné církve Oliviera Messiaena, velké-
ho francouzského skladatele 20. století (mimo-
chodem přítele čestného šumperského občana 
Petra Ebena). Na závěr zazní Chorál E-Dur Cé-
sara Francka, veledílo, ve kterém se snoubí poly-
fonie 18. století s individuálním jazykem génia            
19. století, který ovlivnil několik skladatelských 
generací. 

Koncert začíná na Boží hod velikonoční         
12. dubna v 19.30 hodin, deset minut před kon-
certem zasvětí Radim Diviš krátkým výkladem 
posluchače do programu. -red-

MORAVSKÉ JETHRO TULL ZAVÍTÁ 
DO ŠUMPERKA DRUHÝ DUBNOVÝ PÁTEK

Recitál pozoruhodné formace Tomáš Kočko & Orchestr, která směle mísí hudební žánry, pořádá Dům 
kultury Šumperk v pátek 10. dubna. Skupina, které se také říká „moravské Jethro Tull“, získala cenu 

Anděl 2006 za album Poplór a několikrát byla nominována na cenu Akademie populární hudby. 

Tomáš Kočko je osobitým písničkářem, zpě-
vákem, skladatelem, aranžérem a badatelem 
v oblasti původní moravské a slovanské umělec-
ké tvorby, historie i religionistiky. Člověk, hleda-
jící do pravdy vrostlé kořeny. Se svou skupinou 
patří ke špičce naší world music, o čemž svědčí 
i ocenění Andělem 2006 za nejlepší album world 
music. Jejich hudba zní přímočaře, má výrazné 
melodické linky a rytmické fi gury, s prvky rocku, 
folku a jazzu. Využívá přirozeného zvuku akustic-
kých nástrojů ve vyspělém interpretačním pojetí 
- od kytary, houslí, cimbálu a fl éten k perkusím 
až po nejrůznější lidový instrumentář. Tvorba, 
hudba, zvuk i celý myšlenkový svět autora a jeho 
skupiny přináší syntézu tradice a dnešního, mo-

derního pohledu na umění a život sám.
Formace vystupovala na mnoha významných 

festivalech v ČR i zahraničí a pochlubit se může 
úspěšností posledního alba Poplór, které bodo-
valo v roce 2006 na 12. místě v prestižní evropské 
hitparádě World Music Charts Europe, cenou 
Anděl 2006 v žánru world music a reprezentací 
ČR na Europiem Broadcasting Union festivalu 
v irském Corku v září 2007.    

Nástrojové obsazení: T. Kočko - zpěv, kytara, 
mandolína, koncovka; H. Macháčková - zobco-
vé fl étny, housle, zpěv;, L. Černá - viola, housle, 
zpěv; P. „Tfaroch“ Hladík - perkuse; K. „Medvěd“ 
Tománek - kontrabas, zpěv.

V roli hosta vystoupí skupina A.M. Úlet z Mo-
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úspěšnější folkové soubory v našem kraji. 

Letos na jaře oslavila 15. výročí existence. Moravi-
čanská skupina A.M. Úlet hraje od počátku autorskou 
akustickou hudbu na rozhraní folku a popu, často až 
s rockovým drivem. Tříčlenný hudební soubor na-
točil zatím dvě řadová alba; Bez bubnů a bez trum-
pet (1996) a Kamkoli (1999). Diskografi i doplňuje 
maxisingl Meziproudy (2007) a loňské DVD Kos-
moblues. A.M. Úlet znají diváci České televize z po-
řadů Dobré ráno a Aport, skupina se objevila i v TV 
NOE a slovenské televizi TV LUX. Živě hrála v Rá-

diu Proglas, TWR Radio a Český rozhlas Olomouc. 
Sympatické trio hudebníků, ve složení Jan Adamec 
(kytary), Blanka Adamcová (housle), Jan Dobiáš 
(baskytara), se aktivně podílí na přípravě vlastních 
kulturních pořadů. 

Organizuje festival Country odpoledne v Mora-
vičanech, Moravičanské vinobraní i adventní a vá-
noční koncerty. Hudebníci také výrazně přispívají 
k tvorbě dramaturgie kulturních akcí v Mikroregi-
onu Mohelnicko. Vstupné na folkový dvojkoncert, 
který začne v osm hodin večer, je 120 korun v před-
prodeji.  O. Polák

ŠANCE PŘIHLÁSIT SE NA BLUES APERITIV VYPRŠÍ 10. DUBNA

Nadějné tuzemské i zahraniční bluesové kapely mají po roce opět šanci se zviditelnit. Dům kultu-
ry v Šumperku již podesáté pořádá přehlídku Blues Aperitiv, z níž vzejdou kapely, které se před-

staví na podzim během prestižního festivalu Blues Alive. Šanci přihlásit se do soutěžní přehlídky, jež 
hledá nové talenty v oblasti blues mezi evropskými soubory, mají kapely do pátku 10. dubna.

Dvěma souborům, které se probojují do 
červnového Blues Aperitivu, garantují pořada-
telé postup na Blues Alive, kde dostanou tradič-
ně příležitost uvítat posluchače koncertem ve 
foyer Domu kultury. Na festival se podívá rov-
něž kapela, jež obdrží nejvíc hlasů od poslucha-
čů. „Tato kapela rozjede jeden z půlnočních jam 
sessions, které se odehrávají po šumperských 
klubech a hospodách,“ říká Vladimír Rybička 
z pořadatelského Domu kultury.

Kapely, které láká účast na festivalu, mohou zasí-
lat přihlášky na adresu polak@dksumperk.cz, a to 
do pátku 10. dubna. Přihláška musí obsahovat 
název kapely, jmenovité a nástrojové obsazení, 
technické požadavky kapely, webovou adresu, 
aktuální fotografie nejlépe v tiskové kvalitě, 
veškeré informace o kapele a dva telefonické 
a emailové kontakty na členy kapely. „Pro zá-

kladní výběr je bezpodmínečně nutné zaslání 
jakékoliv demonahrávky (CD nebo MC) na 
adresu Domu kultury,“ zdůrazňuje Rybička 
a dodává, že přihlásit se samozřejmě mohou 
i kapely, které absolvovaly Blues Aperitiv už 
v minulosti, ale na Blues Alive nepostoupily. 

„Ze všech přihlášených vybereme deset po-
stupujících. Pak už je na kapelách, jak se bu-
dou prezentovat před odbornou mezinárodní 
porotou, sestavenou z hudebních publicistů, 
hudebníků, a před diváky,“ podotýká ředitel 
Domu kultury. Jubilejní desátý ročník Blues 
Aperitivu proběhne v sobotu 20. června na 
nádvoří tzv. Pavlínina dvora, v případě ne-
příznivého počasí pak ve velkém sále Domu 
kultury. Bližší informace naleznou zájemci na 
http://aperitiv.bluesalive.cz/, tel.č. 777 652 073, 
583 214276. -zk-

JARNÍ KONCERT ŠUMPERSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU 

v sobotu 28. března v 16.00 hodin ve velkém sále Domu kultury Šumperk
Sbory ŠDS, od nejmenších dětí po nejzkušenější zpěváky, uvedou skladby či úpravy 
lidových písní z autorské dílny Milana Uherka, zakladatele sboru Severáček Liberec.
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Datum Titul Skupina Čas Cena 
Pá 27.3. Historky z fastfoodu Divadelní studio D 123 VK 19.30 50 Kč
So 28.3. Hrádek v plamenech - Zevrubný atlas hub VK 19.30 50 Kč 
Pá 3.4. Hvězdy na vrbě VK 19.30 130 Kč
So 4.4. Bratránek z Batávie  Slezské divadlo Opava P, VK 19.30 250 Kč
St 15.4. Matěj Poctivý A, X, VK 19.30 130 Kč
Pá 17.4. Historky z fastfoodu  Divadelní studio D 123 VK  19.30 50 Kč
So 25.4. Zánik samoty Berhof  F, X, VK 19.30 130 Kč
Út 28.4. Zánik samoty Berhof  G, X, VK 17.00 130 Kč
St 29.4. Th e Beatles Revival - Koncert VK 19.30 180 Kč
Čt 30.4. Matěj Poctivý  S2, X, VK 17.00 130 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, p. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

Výstava v divadle:
Slavomír Kovařík  - prodejní výstava obrazů          

Výstava potrvá do 22. května.

V letošní sezoně nabízí šumperské divadlo kromě jiných i inscenaci podle novely Vladimíra Körnera 
Zánik samoty Berhof, kterou s místním ansámblem nastudoval režisér Petr Štindl. Jednu z rolí ztvárnil 
populární herec Igor Bareš, v jedné z hlavních rolí se představuje Marie Vančurová.  Foto: I. Šimáček
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FRANTIŠEK ČACHOTSKÝ

V příští sezoně se již šumperský divák nebude na jevišti setkávat s výraznou hereckou osobnos-
tí Františka Čachotského, jenž do zdejšího divadla přišel před čtyřmi lety a hned se zapsal 

do povědomí diváka jako Windy Bill v inscenaci Limonádový Joe. Na prknech zdejší scény pak 
odehrál mnoho rolí, z nichž nejvýraznější byly nepochybně role Mozarta v inscenaci Amadeus 
a Miloše Hrmy v Ostře sledovaných vlacích, za kterou ho odborná porota odměnila Cenou Miloše 
Movnara.

► Františku, každoroční herecké pohovory jsou 
ukončeny. Vyplývá z nich, že odcházíte ze zdej-
šího angažmá. Můžete čtenářům prozradit, kde 
bude Vaše další působiště?  

Odcházím do divadla Lampion v Kladně, 
které se zaměřuje na dětského diváka.

► To je velká změna v herecké práci. Jak se těšíte 
na takovou výzvu a v čem je tento druh práce 
odlišný? 

No, když se opravdu zamyslím, jestli je to 
radikální změna, musím říct, že ne. Protože 
tady se hraje hlavně pro dětského diváka. Já se 
vlastně vracím do Prahy, kam se opravdu těším. 
Ale Šumperk jsem si zamiloval, a tak mi bude 
chybět. Nové divadlo je vždycky výzva, nikoho 
neznáte, snažíte se co nejlépe zapadnout mezi 
nové členy. Snad se to podaří.. Divadlo Lampi-
on se zaměřuje na nejrůznější typy pohádek, je 
to vlastně takový Minor ve středních Čechách. 

► Mohu se zeptat, co Vás vedlo k tak radikální-
mu rozhodnutí?

Těch kroků je několik. Jeden z prvních je, že 
odcházím za svou přítelkyní do Prahy, společné 
bydlení mi celou sezonu tady hrozně chybělo. 
Neumím žít sám, nebylo to dobré ani pro mou 
práci tady, často jsem byl smutný, a to se prostě 
v té práci odrazí.

Druhý krok je ten, že současné divadlo není 
to, co chci dělat. Z letošního dramaturgického 
plánu se mi líbila jen jedna hra, mám pros-
tě opačný názor. Navíc myslím, že je třeba se 
posunout někam dál a tady už není moc kam. 
Prostor dostávají mladší a nadějní, což je správ-
né, můj pocit ale, že jsem stále stejný na jevišti, 
jaksi převažuje, a to já nechci, divák si to ne-
zaslouží. 

► Jaké plány máte v nejbližší budoucnosti?
Doufám, že budu obsazený ve hře Sodoma ko-

mora, kterou má režírovat Jiří Fréhar, na kterého 
nedám dopustit. Jeden z mála režisérů, který je 
maximálně připravený a herce něco naučí. Pokud 
ne, začnu se pomalu loučit. A pokud se už s ně-
kým neuvidím, pak dopředu říkám: DĚKUJU za 
vše!  Já děkuji za rozhovor a přeji vše dobré,

 Veronika Zetochová

František Čachotský.  Foto: J. Kalabis
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MŠUMPERSKÁ SCÉNA HOSTUJE V PRAZE

Šumperské divadlo bude od 7. do 9. dubna po-
hostinsky vystupovat v Praze, a to v Žižkovském 
divadle. Představí tu postupně tři inscenace - 
Hvězdy na vrbě, Matěj Poctivý a Zánik samoty 
Berhof. Domovská scéna Divadla Járy Cimrmana 

bude hostit naše divadlo na minifestivalu, který 
si dal za cíl seznámit pražské publikum i s mimo-
pražskými scénami. Přehlídka má již dvouletou 
tradici a divadlo se jí věnuje pravidelně vždy tři 
měsíce v roce. -vz-

SLEZSKÉ DIVADLO PŘIVEZE BRATRÁNKA Z BATÁVIE

Diváci premiérové skupiny se mohou v sobo-
tu 4. dubna těšit na lehkou a svižnou komorní 
operetu Bratránek z Batávie. Do Šumperka ji 
přiveze soubor Slezského divadla v Opavě. Str-
hující partitura, nádherné role, humor, situa-

ční komika a dobrá nálada - to jsou přednosti 
operety (skoro muzikálu), které jí vynesly svě-
tový úspěch. Představení začíná v 19.30 hodin 
a zbylé vstupenky jsou dostupné v předprodeji 
divadla. -vz-

THE BEATLES REVIVAL NABÍDNOU VÝJIMEČNOU PODÍVANOU

Ve středu 29. dubna se mohou těšit všichni 
příznivci nesmrtelné hudby Beatles na opravdu 
výjimečnou show. Magical Mystery Tour je vel-
kolepou podívanou s mnoha převleky a písněmi 

z různých období Beatles. Celé představení je 
prokládáno veselými příběhy a projekcí ze života 
kapely. Vstupenky za sto osmdesát korun jsou 
k dostání v předprodeji. -vz-

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
► Příběh první - Kámen 
Výstava z cyklu Člověk tvůrce zahajuje nový pro-
jekt, který chce připomenout pevné vazby a sepě-
tí člověka s přírodou, jeho um a vynalézavost při 
zpracování a využití různých přírodních materi-
álů. První výstava prezentuje kámen jako jeden 
z nejstarších materiálů, které člověk používal, 
a dokládá různé způsoby jeho využití. Výstava 
potrvá do 24. května. Muzeum nabízí komento-
vané prohlídky výstavy - viz. níže. 
Malování na kameny: Akce vhodná pro před-
školáky MŠ a žáky 1.-3. tříd ZŠ. Vždy  v úterý 
až pátek  v dopoledních hodinách ve Výstavní 
síni muzea. Termín a přesnou hodinu možno 
objednat na adrese: Romana Večeřová, tel.č. 
583 215 395, romana.vecerova@seznam.cz, nebo 
Mária Kudelová, tel.č. 583 214 070, maja.kudelo-
va@seznam.cz. Malování probíhá do 24. května. 

Rytířský sál a předsálí 
► Hlavolamy - Dobrodružství na hradě
Interaktivní výstava umístěná na „hrad“, v němž 
může návštěvník řešit zajímavé rébusy, hádanky 
a hry. Výstava, která je zapůjčena z Centra pro 
rodinu o.s. KLUB ÁMOS v Ostravě, potrvá do    
5. dubna.
► Pavlínin dvůr a rodina Chiari
Dvě stě let historie Pavlínina dvora, který v sou-
časnosti představuje významné kulturní centrum 
města Šumperka, se stalo námětem výstavy při-
bližující nejen stavební historii celého objektu, ale 
i osudy jeho majitelů, především rodiny barona 
Chiariho. Vernisáž proběhne 23. dubna v 17 ho-
din. Výstava potrvá do 26. července. 

Hollarova galerie
► Krása lesnických uniforem
Výstava představuje některé historické stejno-
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ky Jaroslava Pospíšila, znalce a sběratele histo-
rických a soudobých lesnických a mysliveckých 
stejnokrojů z dílny fi rmy Silvajagt. Výstava potr-
vá do 26. dubna.
► Vodinky, aneb co oči v čisté vodě nevidí 
Makrofotografi e RNDr. Leo Bureše
Na velkoformátových barevných fotografi ích 
zachycuje autor makrosvět vodního prostře-
dí jesenických horských potoků, bystřin, peřejí 
i barevných oblázků na dně. Abstraktní obra-
zy 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 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 mal-
ba elementárním prostředkem refl exe světa 
nebo sama sebe. Převážná většina z vystavují-
cích jsou studenti nebo absolventi Akademie 
výtvarných umění. Expozice nabízí malbu 
v celé její škále, od expresivních tendencí až 
po hyperrealismus. Vystavující: A. Baldandorj, 
J. Petrov, P. Holas, V. Véla, Z. Trs, T. Němec, 
T. Jetela, B. Nováková, M. Javůrek, A. Kauer, 
P. Válek, M. Ožibko, V. Valášek, J. Uldrych,      
A. Brázdil. Výstava potrvá do 26. dubna.

V tomto roce se do rodného Šumperka vrátí dnes již světově proslulá Lea Vivotová, mezinárodně uzná-
vaná čechokanadská sochařka, držitelka Ceny Olomouckého kraje za přínos v kultuře a ceny Významná 
česká žena ve světě. Její sochy budou od května do srpna k vidění v Galerii Šumperska a také na nově 
opraveném nádvoří Pavlínina dvora. Chybět nebudou ani na fotografi i zachycené Čtoucí děti v parku. 
 Foto: archiv VM
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► Kruhy v obilí a záhadné jevy
Fotografi e záhadných jevů objektivem Tonič-
ky Plíškové jsou k vidění v Galerii mladých do        
12. dubna.

Klášterní kostel
► Akce v klášterním kostele: 31.3. ZUŠ 
Šumperk - absolventský koncert, 1., 2., 21., 30.4. 
vždy v 18 hodin ZUŠ Šumperk - absolventské 
koncerty, 7.4. v 18 hod. ZUŠ Šumperk - koncert 
pedagogů ZUŠ, 18.4. od 7 do 17 hod. Šumper-
ský dětský sbor Motýli - Zlatá lyra (přehlídka 
dětských sborů), 20.4. v 19 hod.- koncert Klasika 
Viva, 27.4. v 18 hod. - koncert žákovských ko-
repetic 
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 13.15-17 
hod. V měsících březnu a dubnu 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
► 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 fi gurální malba. V technickém zpraco-
vání jeho děl převládá olejomalba, akvarel a kres-
ba. Výstava potrvá do 6. června.
Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Es-
kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13-16 hod.

Mohelnice
► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové 
soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní vý-
stavou 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 archeolo-
gických nálezů nebudou chybět loštické poháry, 
které proslavily tento region po celé Evropě. Vý-
stava potrvá do 13. června. 
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
perk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13-16 hod.

Loštice
► Setkání
Autorská výstava Vladany Koudelkové - kerami-
ka, Aleny Crhonkové - kresba, malba, grafi ka, 
Ĺubomíra Mikšů - fotografi e a Pavla Šaňka - fo-
tografi e. Výstava potrvá do 29. března.
► Krása loštických pohárů
Novou letní sezonu zahajujeme 1. dubna otevře-
ním dlouhodobé nové expozice.  
► Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-
kladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou           
A. Kašpara - ilustrace k dílům významných spi-
sovatelů, akvarely a tempery, grafi ky a předmě-
ty z etnografi cké 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 ex-
pozice
► Galerie Lubomíra Bartoše

► Velký slet čarodějnic na zámku v Úsově
Velký slet čeká návštěvníky 25. dubna od 15 ho-
din. Připraveno bude zábavné odpoledne pro 



20

V
Ý

S
T

A
V

Y děti i dospělé se spoustou her a soutěží s čaro-
dějnickou tematikou. Chybět nebude vyhlášení 
Miss čarodějnice a výsledků výtvarné soutěže 
„Čarodějnice očima dětí“. Vstupné pro děti je 
20 Kč, pro dospělé 40 Kč. Čarodějnice v kostý-
mech mají vstup zdarma.

Informace: Zámek a Lovecko-lesnické muzeum 
spolu s Galerií Lubomíra Bartoše v Úsově zahajuje 
letní sezonu v sobotu 4. dubna. V měsíci dubnu je 
zámek přístupný v sobotu, v neděli a ve svátek v do-
bě od 9 do 12 a od 13 do 16 hod. Nádvoří zámku 
v tomto roce oživí cizokrajní pávi a další zvířena, na 
kterou se mohou těšit především malí návštěvníci.

Navštivte zdarma naše památky 18. dubna!

18. duben byl prohlášen  Mezinárodním 
dnem památek a historických sídel. Vstup 

do všech zařízení Vlastivědného muzea 
v Šumperku, tedy Klášterního kostela 

Zvěstování Panny Marie v Šumperku, muzeí 
v Zábřehu, Mohelnici a Památníku Adolfa 

Kašpara v Lošticích a do Lovecko-lesnického 
muzea na zámku v Úsově je v tento den 

zdarma.

V MUZEU ČEKÁ NA DĚTI HRAD S HLAVOLAMY

Jednou z hlavních současných priorit muzeí v evropském měřítku je propojení jejich činnosti s ak-
tivitami škol. Také Vlastivědné muzeum v Šumperku organizuje a realizuje interaktivní výstavy 

a volnočasové aktivity pro děti a mládež. Jde o akce, které jsou vhodné nejen pro děti základních 
škol, ale také pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost.

V loňském roce jsme realizovali netradiční vý-
stavu Bible očima světa a svět očima bible, která se 
u mládeže setkala s mimořádným ohlasem. Proto 
letos nabízíme obdobný projekt, který připravilo 
Centrum pro rodinu a sociální péči, o.s., Ostrava 
- Klub Ámos a který nazvalo Dobrodružství na 
hradě - hlavolamy. 

Několikadílný projekt seznamuje děti i dospělé 
s obřími prostorovými hlavolamy a labyrinty, pro-

cvičuje paměť, postřeh a logické myšlení. Celá akce 
se odehrává v kulisách hradních rozvalin, v nichž 
si návštěvníci mohou vyzkoušet své dovednosti, 
přičemž pracují s úkolovými listy, do kterých si za-
pisují výsledky. V plné míře zde funguje Komen-
ského „škola hrou“. Srdečně zveme hlavně rodiče 
s dětmi, na výstavě mohou získat nové poznatky, 
a přitom se i pobavit. Výstava instalovaná v Rytíř-
ském sále trvá do 5. dubna. Miluše Berková

NA VELKOFORMÁTOVÝCH FOTOGRAFIÍCH 
ZACHYCUJE AUTOR MAKROSVĚT POD HLADINOU

Od 30. dubna do 14. června mohou návštěvníci muzea zhlédnout výstavu makrofotografi í Leo 
Bureše, nazvanou Vodinky, aneb co oči v čisté vodě nevidí. Na velkoformátových barevných fo-

tografi ích zachycuje autor makrosvět vodního prostředí jesenických horských potoků, bystřin, peřejí, 
mechem obrostlých kamenů i barevných oblázků na dně. Svět pod hladinou, jehož barevné a tvarové 
kreace lze vidět jen přes displej digitální zrcadlovky. Abstraktní obrazy hýřící často až nečekanými 
barvami nejsou nijak dotvářeny na počítači, jsou to přírodní krásy a tajemství vody, které umožnil 
poodhalit kvalitní digitální fotoaparát.

Leo Bureš je profesionální botanik a ekolog 
a přírodu na fotografi ích dokumentuje už od stu-
dentských let. Jeho archiv od roku 2000 obsahuje 
sto sedmdesát tisíc digitálních fotografi í vzác-
ných rostlin, přírodních scenérií, skal, potoků 

a krajin převážně z Hrubého Jeseníku, ale i jiných 
oblastí ČR, v nichž prováděl průzkumy. Pro fo-
tografování vodního světa pod hladinou si v po-
sledních letech postupně vypracoval svou vlastní 
složitou metodu. Ukázalo se, že každý potok má 
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Výstava přináší výběr z několika odlišných míst 
a představuje ojedinělý soubor uměleckých ma-
krofotografi í vodního prostředí.

Výstava bude zahájena v Hollarově galerii ver-
nisáží ve čtvrtek 30. dubna v 17 hodin. Autora 
fotografi í představí a úvod do problematiky ab-   
straktní fotografi e přednese brněnská výtvarnice 
Klára Adamová. Leo Bureš pak pohovoří o svých 
zážitcích z fotografování a o hledání v horských 
potocích a bystřinách.

Srdečně zveme návštěvníky všech věkových 
kategorií na výstavu uměleckých makrofotografi í 
s nevšední tematikou. Nejen zájemci o fotogra-
fování budou inspirováni k vnímání nových pří-
rodních krás v našem okolí a budou mít možnost 
poznat, „co oči v čisté vodě nevidí“. Pro nejmlad-
ší zájemce budou na výstavě připraveny nezvyklé 
omalovánky podle autorových fotografi í.   
 Magda Zmrhalová, kurátorka výstavy

 

Vodinky.  Foto: L. Bureš

MUZEUM LÁKÁ NA NETRADIČNÍ 
PROHLÍDKU VÝSTAVY PŘÍBĚH PRVNÍ  - KÁMEN

Výstava Příběh první - Kámen představuje 
kámen jako jeden z  nejvýznamnějších materiá-
lů využívaných člověkem, a to jak pro běžné vý-
robky, tak pro uměleckou tvorbu. V úvodní části 
výstavy se seznámíte s nejcharakterističtějšími 
horninami šumperského regionu, představíme 
vám nejznámější lomy a způsoby, jakým se horni-
ny těžily. Vzorky některých hornin si budete moci 
i ohmatat, jejich strukturu můžete zhlédnout pod 
lupou. V archeologické části výstavy můžete vi-
dět příklady prehistorických výrobků či způsobů 
zpracování kamene v pravěku, včetně regionál-
ních nálezů sekeromlatů, pazourků a dalších.

Další různorodé využívání kamene v poz-
dější době je na výstavě rozděleno do několika 
tematických oddílů - vystaveny jsou nejrůznější 
architektonické prvky užívané při stavbách hra-
dů, kostelů  i domů (domovní ostění, znamení 
a čísla, erby a další). V části věnované cestám 
a silnicím uvidíte, jak a čím se cesty dláždily, jaké 
patníky a mezníky je lemovaly. Z kamene se vy-
ráběly i nejrůznější užitkové předměty - mlýnské 
kameny, korýtka, valchy na praní, ale i drobné 

dekorativní věci - těžítka, vázy, psací soupravy, 
šperky apod. Náhrobky, náhrobní kříže a pamět-
ní desky byly rovněž tesány z kamene, v muzej-
ních  sbírkách se dochovala např. pamětní deska 
z bývalé rychty ve Zlatém Potoce, která zde byla 
osazena na památku pobytu císaře Josefa II. v ro-
ce 1791. Sochařská díla, kamenné postavy světců 
z místních kapliček a křížů, sochy z pomníků 
a pomníčků i drobné kamenné plastiky a busty 
zastupuje na výstavě například nadživotní socha 
Merkura, která stála ještě na počátku 20. století 
na kašně u šumperské radnice, vystavena jsou ale 
i  novější díla regionálních autorů.

Komentovanou prohlídku výstavy lze dopo-
ručit především žákům 2. stupně, středoškolá-
kům nebo učňům. Výstava je přístupná v úterý 
až pátek od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin 
a potrvá do 24. května. Prohlídku s výkladem au-
torů výstavy je možno objednat na adrese alena.
turkova@muzeum-sumperk.cz nebo telefonicky 
na čísle 583 214 070 - A. Turková, M. Kudelová 
a P. Kovařík. M. Berková
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Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Již sedmé setkání Klubu podvečerního čtení 
Leporelo chystá na duben Městská knihovna 
Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo prarodi-
čů s dětskou literaturou nazvané „Země volá 

SOS aneb... jak se o Zemi budeme starat, tak 
budeme i žít...“ proběhne ve čtvrtek 2. dubna         
v 17 hodin v prostorách knihovny Sever v Te-
menické ulici 5.  -red-

DĚTI MOHOU NA INTERNETU SPORTOVAT 
S FERDOU MRAVENCEM A BROUKEM PYTLÍKEM

Internetová soutěž pro děti nazvaná Spor-
tujeme s Ferdou Mravencem a Broukem 
Pytlíkem, kterou najdou děti na stránkách                       
www.knihovnaspk.cz/soutez-sekora, připome-
ne účastníkům jednak výročí známého autora 
dětské literatury, ale také něco ze sportovního 
dění v našem regionu. Do soutěže se mohou 

zapojit rovněž děti z dalších knihoven v okre-
se Šumperk. Finále, v němž se utkají soutěžní 
družstva zastupující zúčastněné knihovny, pro-
běhne v Šumperku v červnu. Účastníci přitom 
budou moci navštívit i výstavu o sportu, která 
v té době bude probíhat ve Vlastivědném mu-
zeu v Šumperku.  -zd-

Knihovny zvou všechny knihomoly, pravidelné i nepravidelné čtenáře k účasti v celonárodní anketě

Cílem pořadu České televize Kniha mého srdce je najít nejoblíbenější knihu obyvatel 
České republiky a také popularizovat četbu, literaturu i činnost knihoven.

Od 4. do 19.4. můžete nominovat Knihu svého srdce mezi 100 nejoblíbenějších knih, 
v dalších kolech ankety budeme vybírat nejoblíbenější knihu českého národa.

Hlasovat můžete prostřednictvím webového formuláře na www.knihasrdce.cz nebo pomocí 
hlasovacích lístků, které najdete v knihovnách v ulici 17. listopadu 6 a Sever v Temenické ulici.   
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AKNIHOVNA ROZJELA CYKLUS KDYŽ BARIÉRY NEJSOU PŘEKÁŽKOU

Zajímavý cyklus pořadů nazvaný Když bariéry nejsou překážkou připravila na březen a duben 
šumperská Městská knihovna. Až do 23. dubna zde probíhají autorská čtení, přednášky a výsta-

va, závěrečnou tečkou pak bude dražba výtvarných děl.

Celý projekt odstartovala výstava nazvaná 
Obrázky z let 2004 - 2008, která je v Městské 
knihovně k vidění do 23. dubna a jež před-
stavuje 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 ob-
rázky, zejména temperovými barvami. V roce 
2003 předložil svoje obrázky k posouzení Ce-
losvětovému sdružení malířů malujících ústy 
a nohama a o rok později v březnu mu bylo 
uděleno stipendium.   

Cyklus Když bariéry nejsou překážkou po-
kračuje v dubnu cestopisnou přednáškou Jiřího 
Máry o putování táty se synem na invalidním vo-
zíku po Novém Zélandu, doplněnou projekcí fo-
tografi í. Jiřího Máru, který je z Přerova, donutila 
rodinná situace a nemoc syna, jak říká na svých 
stránkách www.jirkamara.cz, ukončit pracovní 
poměr, a získat tak více času „na život“. Strávil 
tři měsíce studiem angličtiny v Aucklandu na 
Novém Zélandu a po návratu napsal o tomto 
pobytu knihu Nový Zéland země protinožců. Na 
přelomu let 2006 a 2007 se mu podařilo vrátit se 
na Nový Zéland i se synem. Dokázal, že i nej-
vzdálenější země se dá procestovat s invalidním 
vozíkem. S úmyslem dodat motivaci lidem se 
zdravotním hendikepem a optimistickým způ-
sobem je podpořit v jejich boji za naplnění vlast-
ního snu vydal druhý díl knihy s názvem Nový 
Zéland návrat k protinožcům: „Proč to děláme? 
Chceme naplnit cestovatelské sny Jirky Máry 
a co nejvíce zpříjemnit jeho nelehkou cestu ži-
votem. Jirka se stal prvním českým vozíčkářem, 
který procestoval nejvzdálenější zemi na světě 
Nový Zéland. Naším příkladem chceme doká-
zat, že zdravotním hendikepem život nekončí 
a také motivovat ostatní vozíčkáře v boji za na-
plnění vlastních snů.“ Přednáška je na programu 
ve čtvrtek 2. dubna v 17 hodin. 

Na čtvrtek 23. dubna je pak naplánováno 
další autorské čtení, tentokráte z románu Petry 
Braunové Pozorovatelka. Ta je osmou knihou 
Petry Braunové (Prvotina Rošťák Oliver vznik-
la náhodou - díky synovi Oliverovi. Byla mu 
„šitá“ na míru, když byl malý a vše, o čem se 
v knížce určené pro nejmenší čtenáře dočtete, 
stojí na pravdivých základech. Velmi známou 
se stala její druhá kniha Česká služka aneb Byla 
jsem au-pair, o které říká: „Jo jo, samé veselé 
historky, ale věřte, že když se mi děly, kolikrát 
jsem polykala skutečné slzy… Nepodceňujte 
malé cizince.“), ale první knihou, která není 
určena jenom dětem. „Pustit se do knížky pro 
dospělé čtenáře jsem brala jako výzvu. Nejdříve 
jsem myslela, že knížku zvládnu sama a mojí 
handikapované kamarádky Lenky se budu ptát 
jen na podrobnosti, ale nakonec jsem pocho-
pila, že ideální bude psát knížku ve dvou. Len-
ka se pustila do díla s chutí, přestože po čase 
ztrácela odvahu a chtěla škrtat, nedovolila jsem 
jí to. Při psaní, které probíhalo vesměs v noci, 
tekly slzy - - - přesto kniha NENÍ sentimentál-
ní. Posuďte sami…“ Příběh dívky upoutané na 
invalidní vozík po prodělané mozkové obrně si 
budou moci zájemci vyslechnout přímo z úst 
autorky v deset hodin dopoledne a o půl druhé 
odpoledne.

Tečkou za celým projektem bude dobro-
činná dražba výtvarných děl, jejíž výtěžek 
připadne Ústavu sociální péče pro děti a mlá-
dež v Olšanech u Šumperka. Výtvarné práce 
autorů Aleše Kauera, Anežky Kovalové, Věry 
Kovářové, Michaely Šťastné a Petra Válka, fo-
tografů Jindřicha Štreita, Ivo Netopila, Vojty 
Krejčího či Honzy Valchaře doplní práce dětí 
z výtvarných soutěží loňského roku a klientů 
Ústavu sociální péče pro děti a mládež v Olša-
nech, kteří si na úvod akce připraví vystoupe-
ní. Akce, kterou bude moderovat herečka Olga 
Kaštická, bude probíhat ve čtvrtek 23. dubna 
od 16 hodin. -zd, zk-
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Každé pondělí od 15 do 16.30 hodin v AD na „K“
Keramika pro veřejnost - volná keramická tvor-
ba
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. 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
Lektor Hana Krausová, kurz je akreditován, nutná 
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, informace 
Petr Konupčík,  tel.č. 583 214 212, 731 610 037, ko-

nupcik@doris.cz.

Pátek 3. dubna 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

Sobota 4. dubna od 10 do 17 hodin v MC na „K“
Hadříková sobota
Šití panenek, medvídků, látkových tašek a kabelek. 
Možnost přinést si vlastní látku. Informace Eva 
Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psenci-
kova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč + cena za materiál        

Sobota 4. dubna od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Znaková řeč pro batolata
Seminář pro rodiče. Lektor Radka Kovaříková. 
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Vstupné 499 Kč

Čtvrtek 9. dubna od 9.30 hodin v tělocvičně na „K“
Kovbojská zábava (tanec, soutěže...)
Přezůvky s sebou, občerstvení vlastní, informace 
Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 731 610 036,      
e-mail: silhanova@doris.cz.  Vstupné 20 Kč/osoba

Čtvrtek 9. dubna od 9 do 12 hodin, od 13 do 16 hodin 
ve Vile Doris
Pletení pomlázek
Informace Jiří Kamp, tel.č. 774 908 122, kamp@
doris.cz.   

Pátek 10. dubna od 9 do 12 hodin v AD na „K“
Velikonoční kraslice a beránci z perníku
Program: barvení, voskování, batikování, vrtání 
a různé zdobení vyfouknutých vajec a modelování 
z perníkového těsta (s sebou si přineste vyfouk-
nutá vejce). Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 
583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz.  
 Vstupné 40 Kč

Pátek 10. dubna od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Dubnový škapulíř
Velikonoční tvoření a pečení. Informace Eva Pšen-
číková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@
doris.cz.  Vstupné 50 Kč
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Počítačový kurz pro začátečníky
Vždy v 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. Informace Bronislav Vavruša, 
tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Kurzovné 1 100 Kč

Pátek 17. dubna 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 17. dubna od 16 do 18 hodin v AD na „K“
Mozaiková artedílna
Skleněná mozaika na zrcátka a talířky. Informace 
Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, 
vavrusova@doris.cz.  Vstupné 40 Kč

Pátek 17. dubna 
Ukliďme svět - Clean Up the World
Společný sběr odpadků v okolí školy, bydliště 
apod., termín je možné přizpůsobit vašim pod-
mínkám, přihlášeným zajistíme pytle a malou od-
měnu, přihlášky a informace Lenka Kampová, tel.č. 
739 494 598 do 10. dubna, kampova@doris.cz.

Sobota 18. dubna od 9 hodin na „K“
2. Airsoft ové závody ve střelbě na terč
Začátek v 9 hodin, prezence do 10 hodin, konec   
v 17 hodin, přestávka 12-13.30 hodin, kategorie B: 
50 Kč se zapůjčenou zbraní (kuličky v ceně), kate-
gorie A: 30 Kč s vlastní zbraní (bez kuliček), zápisné 
tým: za každého člena týmu, který musí být zapsán 
v kategorii A s vlastní zbraní, startovné 20 Kč, celkem 
tedy za člena 50 Kč, počet členů v týmu minimálně 
3, pro uskutečnění závodů v této kategorii nutná re-
gistrace alespoň 5 týmů, nutná registrace předem na 
Mehmedd@centrum.cz do 12. dubna.    

Sobota 18. dubna od 8.30 hodin ve Vile Doris
Okresní přebor - šachy
Informace tel.č. 723 899 710, z.kamler@rps.cz.

Neděle 19. dubna od 9 hodin na Kolibě
Odyssea - horská kola

Další informace na www.odyssea-spk.cz,  informace 
Petr Konupčík,  tel.č. 583 214 212, 731 610 037, ko-
nupcik@doris.cz.

Pátek 24. dubna od 15 do 18 hodin v ateliéru na „K“
Výtvarný pátek -  Smaltování
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  
 Vstupné 40 Kč/osoba + materiál navíc

Pátek 24. dubna od 9 do 17 hodin v parku u Vily Do-
ris
Den Země
Tradiční celosvětová akce zaměřená ke 40. výročí 
založení CHKO Jeseníky. V 18 hodin koncert sku-
piny Žamboši, informace Lenka Kampová, tel.č. 
739 494 598, kampova@doris.cz.  Vstupné 20 Kč

Neděle 26. dubna od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Slet čarodějnic
Čarodějnické tvoření, bylinkaření, kouzlení, stezka 
odvahy a opékání hadů, informace Eva Pšenčíková, 
tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Vstupné 50 Kč

Středa 29. dubna od 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS: Češi na vlásku 
Setkání se spisovatelem, dramatikem, překladate-
lem a publicistou Benjaminem Kurasem, autorem 
16 anglicky psaných rozhlasových a divadelních her, 
4 anglických a 22 českých knih; rezervace vstupe-
nek 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“
Klub kojících maminek
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.   Vstupné 50 Kč

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), re-
cepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.
doris.cz. Novou nabídku táborů 2009 najdete na 
adrese www.doris.cz/tabory.htm



26

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
Sobota 28. března od 9 do 14 hodin v ateliéru 
Základy uměleckých řemesel - šperky z drátů 
a korálků Vstupné 50 Kč

Sobota 28. března od 15 do 19 hodin v kuchyňce 
Indické vaření
Pod vedením Anju Agrawal, místo je  nutné si re-
zervovat nejpozději do 26. března dopoledne. In-
formace a  rezervace R. 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. Slavnost pro-
běhne 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. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
waldorfska.alternativa@seznam.cz, romana.vecero-
va@seznam.cz.

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

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

Středa 1. dubna od 16 hodin v herně TTC
Pojdˇ si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný 
 
Středa 1. dubna od 17 do 21 hodin v ateliéru 
Základy uměleckých řemesel - Filcované šperky
Šperky a drobné doplňky technikou klasického fi l-
ce.  Vstupné 50 Kč 

Čtvrtek 2. dubna od 17.30 hodin v ateliéru DDM
Waldorfská alternativa
Přednáška Boženky Bröcklové. Tématem bude pře-
devším zdravé jídlo, široká škála potravin  známých 
i neznámých (ukázky, ochutnávky) a jejich správná 
příprava. Nahlédneme malinko do tajů makrobioti-
ky, mořských řas i jarních očistných kůr našeho těla. 

Informace: R. Večeřová, 583 215 395, waldorfska.
alternativa@seznam.cz.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 2. dubna od 15 do 17 hodin v dílně 
Železniční modelářství 
Rady a nápady pro kluky a tatínky.    Vstup volný

Pátek 3. dubna od 18 hodin v ateliéru 
Noc s Andersenem - již šestá v DDM
Noc pořádá Klub dětských knihoven SKIP na pod-
poru dětského čtenářství v mnoha městech ČR 
i v zahraničí. Noční program se čtením pohádek, 
soutěžemi, hrami. Konec v sobotu v 9 hod. S sebou 
přezůvky, pyžamo, spacák, karimatku, polštářek, 
hygienické potřeby, páteční večeři, jednoduše vše, 
co je potřeba na jednu noc mimo domov. Cena za-
hrnuje materiál na tvoření, sobotní snídani, občerst-
vení. Přihlášky do 1. dubna. Informace R. Večeřová, 
tel.č. 583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@
seznam.cz.   Vstupné 60 Kč

Sobota 4. dubna od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
Keramika pro každého  Vstupné 50 Kč

Sobota 4. dubna od 10 do 14 hodin v ateliéru 
Základy uměleckých řemesel - Smalty
Jmenovky, drobné obrázky, šperky - technika pravé-
ho smaltu na plechu.   Vstupné 50 Kč

Neděle 5. dubna od 9.30 hodin v ateliéru 
Waldorfská alternativa - Velikonoční tvoření
Jak se malovala vajíčka dříve, kdo pletl pomlázku? 
Tvořivá dílna s povídáním o Velikonocích. S sebou 
vyfouknutá vajíčka. Informace R. Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@se-
znam.cz.   Vstupné 30 Kč

Pondělí 6. dubna od 15.30 do 17 hodin v klubovně 
Stolní hry a hlavolamy
Pro děti od 8 let.                   Vstup volný

Pondělí 6. dubna od 16 do 17 hodin v učebně 
Internet pro děti od 8 let          Vstup volný

Pondělí 6. dubna od 15 do 17 hodin v klubovně 
Turnaj v karetních hrách pro děti o velikonoční 
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Karetní hry a kvarteta.     Vstup volný

Úterý 7. dubna od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže od 18 do 19 let      Vstup volný

Úterý 7. dubna od 15 do 17 hodin v dílně 
Modelářství od A do Z
Burza nápadů pro kutily, modely, vláčky, autíčka, 
konzultace.  Vstup volný

Středa 8. dubna od 17 do 21 hodin v ateliéru 
Základy uměleckých řemesel - Smalty
Jmenovky, drobné obrázky, šperky - technika 
pravého smaltu na plechu.   Vstupné 50 Kč 

Středa 15. dubna od 16 hodin v herně TTC
Stolní tenis pro zájemce
Určeno dětem  od 8 let, přezůvky s sebou!
 Vstup volný
  
Středa 15. dubna od 17 do 21 hodin v ateliéru 
DDM (vpravo)
Základy uměleckých řemesel - Smalty
Jmenovky, drobné obrázky, šperky - technika 
pravého smaltu na plechu.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 16. dubna od 14 do 17 hodin v klubovně 
Turnaj ve stolním hokeji a fotbalu
Pro děti od 6 let, hlavně pro kluky.     Vstup volný

Sobota 18. dubna od 15 hodin v sále v 1. patře 
DDM
Waldorfská alternativa
Přednáška a workshop o rytmu v našem životě. 
Co je to rytmus, proč je tolik důležitý pro děti… 
Povídání se členkami o.s. Waldorfská alternativa 
Šumperk, výroba rodinného kalendáře. Informa-
ce R. Večeřová, tel. č. 583 215 395, waldorfska.
alternativa@seznam.cz.   Vstupné 50 Kč

Pondělí 20. dubna od 16 do 17 hodin v učebně 
PC - internet
Pro děti od 8 let.   Vstup volný

Úterý 21. dubna od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Hodinovka fl orbalu pro muže 
Od 18 let.          

Středa 22. dubna od 16 do 18 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný 
  
Středa 22. dubna od 17 do 21 hodin v ateliéru 
DDM (vpravo)
Základy uměleckých řemesel - Drátování
Oplétání keramiky a lahví, drobné šperky. S se-
bou láhev, kamínek, příp. ozdobný drátek.   
 Vstupné 50 Kč

Sobota 25. dubna a neděle 26. dubna od 9 hodin 
na cvičišti v Temenici
Agility
Druhé ofi ciální závody Agility. Informace p. Mi-
ková, tel.č. 583 215 395.

Neděle 26. dubna
Muzejní animace
V arcidiecézním muzeu v Olomouci - děti (i ro-
diče). Prostřednictvím hry objeví tajemství v jed-
né z výstav muzea. Informace R. Večeřová, tel.
č. 583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@
seznam.cz.

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 klubov-
ně DDM v 1. patře
Pálí ti to?
Pro děti od 8 let.                   Vstup volný

Pondělí 27. dubna od 17 do 21 hodin v ateliéru 
DDM (vpravo)
Základy uměleckých řemesel 
Pleteme z pedigu koš nebo tác. S sebou dno na 
tác, případně 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

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže u rad-
nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz. 
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LÍBÁŠ JAKO BŮH
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 Bar-
tošku, 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 pej-
sky, 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 ho-
din
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 součas-
nosti. 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

VÉVODKYNĚ 
Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4. a neděle 5. dubna jen v 18.00 hodin
USA, Francie, Anglie, 2009, historické drama, 110 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Životní osudy vévodkyně z Devonshiru, která byla praprapratetou princezny Diany. Byla oslňu-
jící, charismatická a velmi milovaná veřejností, podobně jako Diana, ale stejně jako princezně 
Dianě jí nepřálo štěstí v osobním životě… V hlavní roli Keira Knightleyová.  Vstupné 75 Kč

NORMAL 
Čtvrtek 2., pátek 3, sobota 4. a neděle 5. dubna jen ve 20.15 hodin, pondělí 6., úterý 7. a středa          
8. dubna jen v 18.00 hodin
ČR, Makedonie, 2009, thriller, 95 minut, od 15 let, širokoúhlý
Příběh legendárního sériového vraha, který i po uvěznění rozehrává svůj další smrtící scénář…  
Vysokorozpočtový dobový fi lm natočený podle skutečného případu, který ve 30. letech minulého 
století otřásl celou Evropou. V hlavních rolích Milan Kňažko,  Dagmar Havlová a Pavel Gajdoš. 
Režie Julius Ševčík.  Vstupné 80 Kč 

MILK 
Pondělí 6., úterý 7. a středa 8. dubna jen ve 20.00 hodin
USA, 2008, životopisné drama, 128 minut, od 12 let, titulky
Režisér Gus Van Sant a herec Sean Penn oživili na fi lmovém plátně příběh člověka, který se pro 
svou sexuální orientaci stal jedním z největších mučedníků americké historie… Sean Penn získal 
za svůj herecký výkon Oscara.  Vstupné 75 Kč

KINO OKO
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MONSTRA VERSUS VETŘELCI
Čtvrtek 9. a pátek 10. dubna jen v 17.00 hodin,., sobota 11. a neděle 12. dubna v 15.00 a v 17.00 hodin, pondělí 
13., úterý 14. a středa 15. dubna jen v 17.00 hodin
USA, 2009, animovaná komedie, 94 minuty, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Na Zemi už zase zaútočili mimozemšťané, ale tentokrát se jim to snaží nandat opravdu výjimečné příšerky, 
které americká vláda po nezdařených vědeckých pokusech odchytávala už roky: 15 m dlouhá Susan, geniální 
vědec s muší hlavou dr. Šváb, 100 metrů  dlouhá larva Hmyzosaurka, Chybějící článek, což je reprezentant 
evolučního přechodu mezi rybou a člověkem, a rosolovitý a nezničitelný B.O.B. Další animovaný hit studia 
DreamWorks.  Vstupné 75 Kč
V sobotu 11. 4. a v neděli 12.4. v 15.00 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou 
rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč. Za fi nanční dar na tato představení děkujeme fi rmš SHM, 
s.r.o. Šumperk.

VALČÍK S BAŠÍREM   Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 9. dubna jen v 19.00 hodin
Izrael, 2008, 87 minut, od 15 let, titulky, animovaný
Příběh Ariho, který se vydává za dávnými známými, aby mu pomohli vybavit si vzpomínky na krutý masakr 
v palestinských uprchlických táborech v roce 1982. Hrdina fi lmu a režisér v jedné osobě se  snaží překonat 
trauma spojené se ztrátou paměti a vzpomenout si, jestli byl tehdy aktérem jedné z nejtemnějších kapitol 
izraelské historie… Film byl velkým favoritem při letošním udělování Oscarů v kategorii nejlepší zahraniční 
fi lm. Režie, scénář a kamera Ari Folman.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč 

Výpravnou fantasy pro děti i rodiče nazvanou Pohádky na dobrou noc uvádí kino Oko v polovině dubna.
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Pátek 10., sobota 11. a neděle 12. dubna jen v 19.00 hodin
Francie, 2008, thriller, 100 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Pravidla zůstávají stejná až na jedno… Frank Martin se již potřetí vrací coby profesionální řidič, který pře-
praví cokoliv kamkoliv, aby se  tentokrát „postaral“ o unesenou dceru zámožného podnikatele a přepravil ji 
z Paříže na Ukrajinu…  Vstupné 75 Kč

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1: EPILOG 
Pondělí 13., úterý 14. a středa 15. dubna jen v 19.00 hodin
Francie, 2008, thriller, 130 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Zakončení dvoudílného životopisného fi lmu, který líčí vzestup a pád nejslavnějšího francouzského gangste-
ra Jacquese Mesrina. V hlavní roli Vincent Cassel.  Vstupné 75 Kč

POHÁDKY NA DOBROU NOC   Hrajeme pro děti
Čtvrtek 16. dubna jen v 17.30 hodin, pátek 17., sobota 18. a neděle 19. dubna jen v 16.15 hodin, pondělí 20., 
úterý 21. a středa 22. dubna jen v 17.30 hodin
USA, 2009, rodinný fi lm, 99 minut, širokoúhlý, české znění
Život hotelového údržbáře nabere šílené obrátky ve chvíli, kdy se pohádky na dobrou noc, které čte dětem, 
začnou stávat skutečností… Adam Sandler v hlavní roli výpravné fantasy.  Vstupné 75 Kč

NENAROZENÍ    
Pátek 17., sobota 18. a neděle 19. dubna jen ve 20.00 hodin
USA, 2009, horor, 87 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Mezi světem živých a mrtvých se potulují temné duše, které se snaží vrátit do života, a jejich vstupní bránou 
mohou být citliví jedinci, které postupně zlomí a ovládnou. Vysokoškolačka Casey se však rozhodne svést 
s temnými silami nerovný souboj…  Vstupné 75 Kč

ČAS UMÍRAT  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 16. dubna jen v 19.30 hodin
Polsko, 2007, 104 minuty, mládeži přístupný, titulky
Komorní monodrama režisérky Doroty Kedzierzawské je burcujícím snímkem o lidské důstojnosti,
vzepření se osudu, intrikách a bezmoci. V hlavní roli Aniely, která se rozhodne vzkřísit slávu svého 
rozpadajícího se domu navzdory vlastní rodině i zlovolným sousedům, třiadevadesátiletá Danuta 
Szafl arská.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

RŮŽOVÝ PANTER 2
Pátek 17., sobota 18. a neděle 19. dubna jen v 18.15 hodin
USA, 2009, komedie, 92 minuty, mládeži přístupný, titulky
Steve Martin jako neohrožený a neohrabaný komisař Clouseau v pokračování úspěšného hitu z roku 2006. 
Tentokrát  začnou po celém světě mizet vzácné šperky včetně legendárního diamantu Růžový panter... Dále 
hrají Jean Reno, Emily Mortimerová, Andy Garcia, Alfred Molina a další.  Vstupné 75 Kč

KARAMAZOVI              
Pondělí 20. dubna jen v 19.30 hodin
ČR, 2008, drama, 113 minut, mládeži přístupný
Film natočený na motivy legendárního románu F. M. Dostojevského, jehož základem je vyšetřo-
vání otcovraždy. Nejlepší český fi lm roku 2008, režisér Petr Zelenka obdržel Českého lva i za režii. 
 Vstupné 40 Kč
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SEDM ŽIVOTŮ  
Úterý 21. a středa 22. dubna jen v 19.30 hodin
USA, 2008, drama, 123 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Poutavý a napínavý příběh muže, který se rozhodne napravit své hříchy tím, že pomůže sedmi lidem, kteří se 
ocitli v kritické situaci… V hlavní roli Will Smith.  Vstupné 75 Kč 

SEDM SAMURAJŮ   Filmový klub - Projekt 100  
Čtvrtek 23. dubna jen v 18.30 hodin
Japonsko, 1954, 207 minut, mládeži přístupný, titulky
Příběhem o bojovnících najatých chudými rolníky na ochranu vesnice režisér Akira Kurosawa vytvořil 
a nadlouho defi noval svébytný žánr „japonský samurajský fi lm“. Epická podívaná, v níž vedle silného příbě-
hu a historicky přesných reálií Japonska 16. století hraje nemalou roli strhující akce.  
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

MILIONÁŘ Z CHATRČE   
Pátek 24., sobota 25., neděle 26., 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 fi lm a nejlepší režii, vypráví skutečný příběh velmi chu-
dého indického chlapce, který se zúčastnil indické verze soutěže „Chcete být milionářem?“. Pohádka s uvěři-
telným 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

Snímek ověnčený osmi Oscary Milionář z chatrče vypráví skutečný příběh velmi chudého indického chlapce, 
který se zúčastnil indické verze soutěže „Chcete být milionářem?“.
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Pátek 24., sobota 25. a neděle 26. dubna jen v 17.30 hodin
USA, 2009, komedie, 111 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley… Jennifer Anistonová a Owen Wilson v rolích novo-
manželů, kteří si do svého nového domu na Floridě pořídí šestitýdenní štěně labradora Marleyho. Jenže ten 
se během pár týdnů změní v padesátikilový parní stroj, plný nezkrotitelné energie, a život mladého páru se 
tak rychle začne podobat soužití s nevypočitatelným uragánem…  Vstupné 75 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 Hoff man a Viola Davisová.  
 Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ 
Čtvrtek 30. dubna 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 nelegál-
ních 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 fi lmu Alex je zástupcem „grunge“ generace - nespokojené, neklidné, stále pátrající po adre-
nalinových 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

Připravujeme na květen: Rychlí a zběsilí, Až tak moc tě nežere, Veni, vidi, vici, Andělé a démoni, El Paso, 
X-Men Origins - Wolverine, Sex Drive, Gran Torino
Filmový klub - Projekt 100: Nosferatu - fantom noci, Psycho

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 dubnová představení jsou v prodeji od 1. dubna 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.



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
Benjamin Kuras (4. dubna 1944 ve Zlíně), původním jménem Miloslav Kuraš, je český, 
ve Velké Británii žijící, spisovatel, dramatik, překladatel a publicista židovského vyznání. 

Do Velké Británie emigroval v roce 1968, po Sametové revoluci začal publikovat 
v řadě českých periodik a vyšlo mu i několik knih v češtině. Patří mezi výrazné kritiky 
Evropské unie, multikulturalismu, islamismu a socialismu a na příkladu Velké Británie 

ukazuje českým čtenářům, kam až tyto jevy mohou dospět. Ve svých textech též 
vychvaluje židovství. V lednu 2009 bylo ohlášeno, že se stal člen přípravného výboru 

euroskeptické Strany svobodných občanů. František Cinger v Právu o něm napsal: 
„Kuras vládne mistrně perem, má smysl pro nadsázku a katarze mu rovněž není cizí. 

Stojí za to pohlédnout do zakřiveného zrcadélka a nezlobit se na obraz, který se objeví. 
Kdoví, zda to není naše pravá tvář.“ 

Kuras je autorem šestnácti anglicky psaných rozhlasových a divadelních her, které se 
hrály v pěti zemích, čtyř anglických a dvaadvaceti českých knih  a pravidelný sloupkař 

MF Dnes, Týdeníku Euro a měsíčníku Xantypa.
Do českých periodik přispívá od roku 1990 (Respekt, Bajt, Český deník, Týden, Lidové 

noviny, Profi t, Marianne, MFDnes, Právo, Xantypa, Refl ex, Euro, 51pro). Anglické 
a české knihy (z českých např. Češi na vlásku, Anglie je na houby, Jak přežít padouchy, 
Je na Marxu život?, Deník viruse aidsu, Antonín a František jsou naživu, Glokalismus 

a demokratura, Sekl se Orwell o dvacet let?, Zakázané ovoce vědění, Tao sexu, Žít všemi 
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