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Narodila se 21.11. 1990 v Šumperku a žije v Loučné 
nad Desnou. Nyní studuje čtvrtý ročník Střední prů-
myslové Školy v Šumperku, obor Propagační výtvar-
nictví, grafi ka. V budoucnu by se ráda zaměřila na 
ilustraci. Mimo jiné se věnuje sborovému zpěvu v pě-
veckých sborech Loučňáček a Tap-Týda.

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.

Připravujeme na březen:  Love and Dance, Kawasakiho růže, Mikulášovy patálie, Doktor od Jezera 
hrochů, Na sv. Valentýna, Prokletý ostrov, Lítám v tom, Vlkodlak, Pouta, Alenka v říši divů 
Filmový klub: Projekt 100 - Harold a Maud, Smlouva s vrahem, Muž z Londýna
 
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 prosto-
rový 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 první-
ho představení. Vstupenky na všechna únorová představení jsou v prodeji od 1. února 2010.

Kino Oko nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů i projekci 
reklamních videoklipů. V případě zájmu vám zprostředkujeme výrobu diapozitivů i klipů. Větší 

obraz, vyšší kvalita a dobré ozvučení! Bližší informace na telefonu 583 212 000.
Průměrná měsíční návštěva kina je 6000 diváků.
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LETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU 
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: KOCZAJ VERSUS FRIŠTENSKÝ
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V poslední době se množí stále více dotazy na 
vydání připravovaného sborníku článků o šum-
perském sportování. Příprava textů a obrazového 
materiálu si vyžádala více času, než sami autoři 
a redaktoři předpokládali. Vydání publikace se 
tak přesunulo do roku 2010. Historie sportovních 
aktivit v Šumperku je opravdu bohatá, a proto 
byly v lednu předloženy texty sportovní veřejnos-
ti k nahlédnutí, připomínkování a doplnění.

V Kulturním životě Šumperka jsme se roz-
hodli uveřejňovat od tohoto čísla úryvky ze slí-
beného sborníku, který mapuje nejen sportovní 
aktivity po roce 1945, ale sportování ve městě od 
jeho počátků. Na úvod alespoň jedna zajímavá 
ukázka právě z oněch průkopnických dob. -zd-

Koczaj versus Frištenský
Počátky boxu a zápasu v našem městě jsou 

spojeny s postavou ukrajinského (český tisk ho 
uváděl jako Poláka) profesionálního boxera a zá-
pasníka Johanna Koczaje, který se v Šumperku 
oženil a na začátku 20. let 20. století zde nějaký 
čas žil v dnes již neexistujícím domě, jenž stál 
v Žerotínově ulici vpravo od staré budovy 1. ZŠ. 
Koczaj byl nepochybně fyzicky velmi dobře vy-
baven a nechyběla mu ani značná dávka sebe-
vědomí. V Šumperku vystupoval poprvé v roce 
1917, když zde, podle místních novin, porazil po 
tvrdém boji věhlasného zápasníka Heinze. Dnes 
už nám většina jeho soupeřů nic neříká a dobový 
tisk se dokonce mnohdy neobtěžoval sdělováním 
jejich křestních jmen a naopak nešetřil mnohdy 
smyšlenými tituly „nej“. Navíc jiné než novinové 
zprávy nejsou k dispozici. 

Koczaj se patrně podruhé objevil v Šumperku 
koncem dubna nebo začátkem května 1921, kdy 
zdejší německý tělocvičný spolek uspořádal na 
svém sportovním hřišti za měšťanskou střelnicí 
(dnešní objekt Hasičského záchranného sboru 
v Nemocniční ulici) zápasnická klání „prvotříd-
ních zahraničních zápasníků“, přičemž hlavními 
hvězdami měli být Appel a Robinson. Jak to do-
padlo, nevíme, nicméně Appel (patrně Vídeňák) 
již v následujícím roce vystupoval jako Koczajův 
trenér a často soudcoval jeho zápasy.

Boxerské a zápasnické úspěchy dodávaly 
Koczajovi sebevědomí. Není divu, že se toužil 
utkat také s legendárním Gustavem Frištenským 
(1879- 1957), žijícím v Litovli, který později (1929) 
získal titul profesionálního mistra Evropy. Koczaj 
ho údajně několikrát písemně k souboji vyzval, ale 
Frištenský mu nikdy neodpověděl. Proto, jak sám 
tvrdí, byl nucen ho vyzvat k boji veřejně v novi-
nách. 

V dopise, který byl v šumperských novinách 
Grenzbote uveřejněn 9.7. 1922, uvádí, že se s ním 
chce utkat ještě před svým turné po Německu. 
Prohlásil, že se ho nebojí, přestože byl Frištenský 
mistrem ČSR, a uvedl jména několika skvělých 
borců, které nedávno porazil. Podepsal se jako „Jo-
hann Koczay, ringový šampion a boxer, Šumperk, 
Wichtlstrasse 5“ (dnes Žerotínova ul.). Frištenský 
se omluvil, že má zraněnou ruku, načež ho Koczaj 
v tisku obvinil, že získal zprávu, že zraněn není, ale 
pouze se vyhýbá boji. Už prý s ním nebude v novi-
nách polemizovat a čeká ho 23.7. 1922 v Šumperku, 
v zahradě měšťanského střeleckého spolku. Novou 
výzvu zakončil bojovně: „Tedy pane Frištenský, na 
shledanou v aréně!“ Frištenský souhlasil. Souboj 
byl stanoven na neděli 23.7. 1922 a mimo něj se 
zde měl utkat Koczajův trenér Appel s Robinso-
nem a dva amatérští boxeři - Šumperan Ambrosias 
Drudik a Rudolf Siegel ze Štýrského Hradce. 

Zápas byl zjevně značně vyhecovaný, a to nejen 
z důvodu sportovně prestižního, ale také národ-
nostního. To byl zřejmě důvod, proč se nakonec 
nekonal na sportovním hřišti, ani v zahradě měš-
ťanského střeleckého spolku, ale v objektu střel-
nice. Dal se totiž předpokládat nejen velký zájem 
šumperské české menšiny, ale také obyvatel okol-
ních českých obcí. Ostatně naprosto výmluvná 
byla reakce novin Grenzbote nadepsaná „Zápas 
s českým pozadím“. Autora očividně zlobila velká 
účast Čechů, protože zápas prý byl propagován 
jako nacionální událost. Frištenský přijel se svou 
rodinou ve dvou automobilech a svoji národnost 
nezklamal ani jako zápasník, ani jako Čech, proto-
že část honoráře daroval na české nacionální účely. 
A sloupek je zakončen: „Zůstává otázkou, co mají 
Němci na takovém představení vůbec hledat?“ 
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duchý. České noviny Moravský sever informovaly 
čtenáře, že temperamentní a výbojný Koczaj byl 
přemožen až za tři čtvrtě hodiny. 

Rozhodující odveta však byla přeložena na 
6. srpna do zábřežské Sokolovny. Protože rozhodčí 
Appel stranil Koczajovi, byl z dalšího soudcování 
vyloučen a každý zápasník si měl zvolit dva ne-
stranné rozhodčí. Vítěz měl získat 2000 Kč a pora-
žený 1000 Kč. Zápas se sice konal, ale byl patrně 
předčasně ukončen, protože podle novin Moravský 
sever Koczaj 
Frištenskému 
nedovoleným 
b o x o v á n í m 
poranil prsty 
na pravé ruce. 
Koczaj byl pak 
o b v i ň o v á n , 
že kvůli tomu 
Frištenský záhy 
poté prohrál 
v Olomouci 
zápas s němec-
kým mistrem 
J. Bauerem 
a přišel o prv-
ní cenu ve výši 
3000 Kč. 

M e z i t í m 
Koczaj porazil 
v Mohelnici 
Františka Friš-
tenského, údaj-
ně s přispěním 
svého trenéra 
Appela, který 
zápas soudco-
val. Hned poté 
opět vyzval Gustava Frištenského k dalšímu souboji 
v Šumperku, a to nejen v zápase řecko-římském, 
ale také v boxu. Frištenský na začátku září 1922 na 
to reagoval, že sice není žádný boxer, ale jakmile se 
mu zahojí zraněné prsty, je ochoten se s Koczajem 
utkat v obou zápasech. Ty byly nakonec dohodnu-
ty na neděli 1.10. 1922 do Zábřehu, cena pro vítěze 
byla stanovena na 1500 Kč. S touto dvojicí se zde měl 
utkat ještě černošský rohovník Essaw, který však měl 

s Frištenským jen zápasit a s Koczajem boxovat. Těž-
ko říci, proč Koczaj s touto zjevně pro něj nevýhod-
nou formou souboje souhlasil. Asi byl opravdu, jak 
se o něm psalo, přehnaně sebevědomý. 

Frištenský začal okamžitě trénovat box s Essawem, 
takže se zjevně dobře znali. Koczaj se se svým trené-
rem Appelem připravoval ve Vídni. Moravský sever 
k tomu potutelně poznamenal, že si možná odtud 
přiveze na pomoc ještě nějakého kolegu. Ve skuteč-
nosti se k tomuto jednání zjevně uchýlil Frištenský. 
Koczaj dopadl velmi špatně. Frištenský ho v zápase 

řecko-římském 
porazil a zvítězil 
i nad Essawem. 
V boxu se nej-
prve utkal Ko-
czaj s Essawem, 
který ho porazil 
a přitom zřídil 
tak, že Koczaj 
musel i na do-
poručení lékaře 
zápas s Frišten-
ským odložit až 
se zotaví. K bo-
xerskému sou-
boji však mezi 
těmito soupeři 
patrně  nikdy 
nedošlo.

Koczaj si 
zlepšil repu-
taci alespoň 
na Essawovi, 
kterého vy-
zval na řecko-
římský zápas 
a 15.10. 1922 
ho v Uničově 

v 18. minutě porazil. Frištenský na další Koczajo-
vu výzvu reagoval návrhem na střetnutí v Uničo-
vě 28. října 1922 na slavnosti výročí vzniku ČSR. 
Koczaj to údajně z návodu svých přátel odmítl 
a dokonce mu mělo být od jistého uničovského 
obchodníka s dobytkem nabídnuto 1000 Kč, bude-
li zápas odložen na jiný den. K střetnutí však nedo-
šlo.   Drahomír Polách

 Redakčně zkráceno

Gustav Frištenský na zahradě u své vily v Litovli, pravděpodobně rok 
1954. Tehdy jej navštívil začínající šumperský vzpěrač Miroslav Glíž 
(vpravo).  Foto: archiv M. Glíže
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ADESÁTÁ SEZONA KLASIKY VIVA 
SE NESE VE ZNAMENÍ ZMĚN A NOVINEK

Je to téměř k neuvěření, ale Klasika Viva zahajuje letos svou desátou sezonu. Mnozí snad již ani 
nepamatují počátky, kdy se koncerty konaly v prostorách obřadní síně na šumperské radnici. Za 

tu dobu si Klasika Viva vydobyla slušné renomé mezi hudebními projekty kraje, koncerty je možné 
navštívit nejen v Šumperku, ale také v Jeseníku a v Zábřehu. Projekt se rozrostl také o svou festivalo-
vou sestru Klášterní hudební slavnosti a od letošního roku vzala Klasika Viva pod svá křídla rovněž 
festival Šumperské Preludium. Tedy aktivit více než dost.

Někteří se ptali, zda jde o nějaký záměr. 
Odpověď je ale prostá: není to záměr, je to 
přirozený vývoj. Není možné tříštit zájmy 
posluchačů na několik kusů, když víme, že 
na hudební akce klasické vážné hudby chodí 
v podstatě titíž. Věřme, že se tím zkonsolidují 
síly pořadatelů a posluchači tuto snahu ocení 
svou hojnou přítomností na koncertech.

Letošní sezona Klasiky Viva startuje ve 
středu 10. ledna v 19 hodin v klášterním kos-
tele. Tento první koncert je současně zahajo-
vacím koncertem Šumperského Preludia. 
Vystoupí na něm mladý, ovšem již velice reno-
movaný vokální soubor Gentlemen Singers.

Sezona 2010 bude určitým způsobem pře-
vratná. Pro letošní rok totiž pořadatelé ne-
připravují klasické předplatné, ale zájemci 
si budou moci koupit Kartu Klubu přátel 
Klasiky Viva, která nahrazuje klasickou Abo-
nentní kartu. Karta stojí osmdesát korun, platí 
jeden rok a při jejím předložení získá držitel 

slevu z jednotlivého vstupného ve výši dvace-
ti korun. Při dvanácti koncertech v Šumperku 
a odečtení nákladů na pořízení karty je sleva na 
vstupném 160 Kč za rok, což jsou dvě vstupen-
ky ročně zdarma. Vzhledem k tomu, že mnoho 
zájemců o předplatné mělo pocit, že nedokáže 
navštívit všechny koncerty, měla by karta Klu-
bu přátel Klasiky Viva přestat tímto způsobem 
svazovat. Slevu budou mít zájemci za každých 
okolností, stačí jen si kartu zakoupit. K dostání 
jsou pro první pololetí pro Šumperk a Jeseník.

A na co se mohou příznivci klasické hudby 
těšit? První čtyři koncerty jsou společné s fes-
tivalem Šumperské Preludium, který je již od 
loňského ročníku festivalem laureátů soutěží 
a mladých renomovaných umělců. Od února 
do června zazní v klášterním kostele houslový 
recitál, varhanní koncert, koncert smyčcového 
kvarteta i fagotového kvarteta, po delší odmlce 
dá Klasika Viva příležitost Motýlům a na závěr 
přivítá zahraničního hosta.  R. Janků

Koncerty Klasiky Viva v 1. pololetí roku 2010

▶ Středa 10. února v klášterním kostele
Šumperské Preludium: Gentlemen Singers - vokální soubor

▶ Středa 24. února v klášterním kostele
Šumperské Preludium: Šimon Michal - housle, laureát Kocianovy houslové soutěže a soutěže 
Concertino Praga
Lukáš Klánský - klavír, laureát Mezinárodní soutěže Karl Drechsel Foerderpreis v Norimberku 
a soutěže Beethovenův Hradec

▶ Středa 10. března v klášterním kostele
Šumperské Preludium: Pavel Svoboda - varhany, laureát Mezinárodní soutěže mladých varhaníků 
v Opavě, Petr Eben International Organ Competition a Mezinárodní interpretační soutěže Brno

▶ Středa 24. března v klášterním kostele
Šumperské Preludium: Doležalovo Kvarteto, laureát Mezinárodní soutěže komorní hudby Maxe 
Regera v Sonderhausenu
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▶ Úterý 27. dubna v klášterním kostele
Prague Basson Band, fagotové kvarteto členů České fi lharmonie

▶ Středa 26. května v klášterním kostele
Motýli Šumperk

▶ Úterý 15. června v klášterním kostele
Dušan Oravec - kytara, Laura Cubiedes Romero - fl étna (Kolumbie)

Klasika Viva zahajuje letos svou desátou sezonu. Na květnovém koncertě se v klášterním kostele představí 
„domácí“ Motýli.  Foto: -zk-

MÁM RÁD NOVÉ VÝZVY A TĚŽKÉ ÚKOLY, 
ŘÍKÁ POŘADATEL ŠUMPERSKÉHO PRELUDIA ROMAN JANKŮ

Festival mladých umělců Šumperské Preludium, který v roce 1974 založil Alois Motýl a jenž má 
v šumperském kulturním životě své neotřesitelné místo, slaví v letošním roce sedmatřicáté naro-

zeniny. Stále platí, že jde o festival mladých umělců, ale pořadatelé, jimiž jsou místní Dům kultury 
a Agentura J+D violisty Romana Janků, se snaží jeho záběr rozšiřovat tak, aby dramaturgická linka 
byla zajímavá pro stále větší okruh posluchačů. V této souvislosti požádala redakce KŽŠ Romana 
Janků, jehož jméno je v Šumperku spojeno s koncertním cyklem Klasika Viva, o rozhovor.

▶ Šumperské Preludium prošlo v loňském roce 
určitou organizační změnou. Odrazí se i v letoš-
ní dramaturgii festivalu, který chystáte na únor 
a březen? 

V podstatě tou nejdůležitější změnou je to, že 

od letošního ročníku se stává Šumperské Prelu-
dium součástí cyklu Klasika Viva. Jde o logické 
vyústění dvouleté práce a zkoumání posluchač-
ského trhu v Šumperku. Je určitě dobrou zprá-
vou, že se pořadatelé snaží spojit síly a netříštit 
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Mposluchačský zájem na několik na sebe nenava-
zujících akcí.

Další organizační změny pak převratné nebu-
dou. Platit budou stejné vstupenky na Šumperské 
Preludium jako na Klasiku Viva, pro obě akce bu-
dou k dispozici karty Klubu přátel Klasiky Viva 
na slevu ze vstupného. Jinak linie Šumperského 
Preludia je představovat vynikající laureáty sou-
těží a mladé nastupující umělce.

  
▶ Na koho se tedy mohou příznivci festivalu těšit?

Především na vynikající mladé interprety. 
Na festivalu vystoupí jeden z nejžádanějších 
českých vokálních souborů současnosti Gentle-
men Singers, dále laureát Kocianovy houslové 
soutěže houslista Šimon Michal a klavírista Lu-
káš Klánský, který je laureátem soutěže O cenu 
Beethovenova Hradce a Mezinárodní soutěže 
Karl Drechsel Foerderpreis v Norimberku. Po-
sluchači si budou moci vychutnat hru laureáta 
soutěže mladých varhaníků v Opavě, Petr Eben 
International Organ Competition a brněnské 
Mezinárodní interpretační soutěže Pavla Svobo-
dy a závěr bude patřit Doležalovu kvartetu, jež je 
laureátem Mezinárodní soutěže komorní hudby 
Maxe Regera v Sonderhausenu.

▶ Loni převzal uměleckou záštitu nad Preludiem 
ředitel Moravské fi lharmonie Olomouc. Chystáte 
něco podobného i letos?

Letos jsme se rozhodli požádat o záštitu hned 
několik osobností. Každý koncert tak má svého 
patrona. Nad zahajovacím koncertem převzal 
záštitu zakladatel Preludia Alois Motýl, druhý 
koncert proběhne pod záštitou starosty města 
Zdeňka Brože, třetí pod záštitou rapotínského 
starosty Vladimíra Mikulce a nad závěrečným 
koncertem převzal záštitu starosta Loučné nad 
Desnou Pavel Martínek.

▶ Možná bychom mohli čtenářům alespoň ne-   
patrně poodhalit „zákulisí“ přípravy takového fes-
tivalu. Jakým způsobem vybíráte účinkující? Jak 
dlouho trvá jeho příprava?

Přípravy festivalu trvají měsíce, výběr a oslo-
vení umělců nejsou vždy jednoduché, někdy 
jednáme s velice mladými lidmi. Naopak fi nální 
práce na jednotlivé dramaturgii a materiálech je 

pak velice rychlá. Nejhorší jsou myšlenkové po-
chody, které si musím vždy v klidu protřídit, což 
někdy trvá déle, než bych si přál.

▶ Je ze strany mladých umělců zájem o vystoupení 
na Preludiu?

Zájem je velký, nikdy mě žádný z umělců 
neodmítnul. Pouze pokud byl někdo pracovně 
mimo republiku, museli jsme vystoupení třeba 
přesunout na jiný měsíc nebo rok.

 
▶ Preludium je festivalem mladých umělců. Sna-
žíte se nějakým způsobem nalákat do sálu i mladé 
posluchače?

Víte, ta prvotní myšlenka byla jistě krásná 
a záslužná. Časy se ale rapidně změnily. Dnešní 
mládež má mnoho různých lákadel a já tomu 
rozumím. Nemohou všichni mladí chodit na 
koncerty klasické hudby, ale čekal bych, že bu-
dou chodit třeba žáci hudebních oborů ze ZUŠ, 
případně občas nějaká výprava středoškoláků, 
kterou přivede aktivní učitel hudební výchovy. 
Myslím, že jako pořadatel se snažím téměř o ne-
možné, propagaci již lépe neumím. Takže je to 
jen na rozhodnutí mládeže. Pokud bude koncert 
pro ně zajímavý, přijdou.

▶ Vaším cílem je vnést do dramaturgie festivalu 
nové elementy a myšlenky, učinit jej zajímavým 
pro stále větší okruh posluchačů. Není to téměř ne-
reálný úkol v době plné technických vymožeností 
a řady dalších aktivit ve volném čase?

Někdy si to říkám také. Je to práce docela 
únavná, ale zase mě těší. V podstatě jsem k po-
dobnému stylu života tíhnul vždy. Mám rád 
nové výzvy a těžké úkoly. Doba sice kultuře moc 
nepřeje, ale já si myslím, že děláme maximum, 
abychom přesvědčili, že nabízíme opravdu to 
nejlepší, co za těchto podmínek lze. Věřím, že to 
lidé ocení svou přítomností na koncertech. Své 
snažení ale určitě nevzdám. Děkuji za rozhovor

 Zuzana Kvapilová

Účinkující letošního ročníku 
Šumperského Preludia:

Vokální soubor Gentlemen Singers se síd-
lem v Hradci Králové byl založen v roce 2003 
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a během své krátké historie se zařadil k nejvý-
znamnějším českým hudebním uskupením zná-
mým a žádaným u nás i v zahraničí. V současné 
době soubor vystupuje ve složení: Jakub Ku-
bín (kontratenor), Martin Ptáček (tenor), Lukáš 
Merkl (tenor), Radek Mach (tenor), Aleš Ma-
lý (baryton), Martin Struna (baryton), Richard 
Uhlíř (bas) a Václav Kovář (bas).

Repertoár souboru zahrnuje období od grego-
riánského chorálu až po úpravy moderních po-
pulárních melodií, přičemž nejvýznamnější část 
tvoří vokální tvorba 19. a 20. století, lidové písně 
z Čech, Moravy, Slovenska a současné skladby 
často zkomponované nebo upravené přímo pro 
Gentlemen Singers skladateli, s nimiž soubor 
úzce spolupracuje (např. Jan Vičar, Jaroslav Kr-
ček, Jan Jirásek, Stephen Hatfi eld či Mark van 
Platen).

Gentlemen Singers pravidelně hostují na vý-
znamných festivalech po celé Evropě a natáčejí 
hudební pořady pro rozhlas i televizi. Kromě 
koncertní činnosti pravidelně pořádají ve spo-
lupráci s Filharmonií Hradec Králové abonent-
ní cyklus Komorní večery s Gentlemen Singers, 
ve kterém se již představily takové soubory jako 
Ensemble Amarcord (Německo), Banchieri 
Singers (Maďarsko) či Close Harmony Friends 
(Slovensko).

Mezi poslední úspěchy souboru patří 2. místo 
z prestižního soutěžního festivalu Tolosa Choral 
Contest (2008). Velmi kladně byly ohodnoceny 
také tři nahrávky souboru s názvy Canto ergo 
sum (Zpívám, tedy jsem), Gentlemen Singers 
LIVE a In Europam natus est (V Evropě na-
rozen jest). Odborná hudební kritika označila 
Gentlemen Singers za „vokální naději a živou 
vodu pro českou sborovou scénu“.

Šimon Michal (* 1993) začal hrát na hou-
sle pod vedením svého otce Ladislava Michala, 
nyní studuje na Pražské konzervatoři ve třídě 
prof. Jaroslava Foltýna a současně spolupracuje 
s prof. Charlesem Avsharianem. Již třikrát, po-
prvé ve 13 letech, získal plné stipendium na Mea-
dowmount School of Music ve státě New York, 
kde studoval housle u prof. Charlese Avshari-
ana a komorní hru u Melissy Krautové, Davida 
Russella, Ann Setzerové a Waltera Schweda. Měl 
možnost účinkovat na masterclassech Glenna 
Dicterowa, Sally Th omasové (Julliard School), 
Stephena Shippse (University Michigan), Willia-
ma van der Sloota (Mount Royal College Calgary) 
a Endre Granata (University of Southern Califor-
nia).

K dosavadním největším úspěchům patří 
absolutní vítězství na  Kocianově houslové sou-
těži 2009, kde získal i speciální cenu EMCY za 
mimořádný interpretační výkon a cenu nakla-
datelství Barenreiter, zvítězil tu ve všech katego-
riích i v letech 2003, 2005 a 2007. V roce 2009 se 
Šimon spolu s bratrem Matoušem stali absolut-
ními vítězi a nositeli ceny H. Karáskové 43. roč-
níku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých 
hudebníků Concertino Praga, přičemž získali 
1. cenu a absolutní vítězství i v národním kole. 
Mezi Šimonovy mezinárodní úspěchy se řadí 
účast na jedné z největších světových soutěží 

Na zahajovacím koncertě 37. ročníku festivalu 
Šumperské Preludium vystoupí úspěšný vokál-
ní soubor Gentlemen Singers, v jehož repertoáru 
zazní evropská hudba 20. století, úpravy českých 
i světových lidových písní, populární písně a spiri-
tuály.  Foto: archiv
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MHannover Violin Competition 2009, kam se 
dostal spolu s 30 soutěžícími jako nejmladší 
účastník ze 129 kandidátů na základě nahrávky. 
V roce 2008 se stal laureátem houslových soutě-
ží Prague junior note a Archetti in Moravia. 

Intenzivně se věnuje též komorní hře. Spo-
lečně s  Matoušem jsou trojnásobnými laureáty 
Národní soutěže ve hře houslových duet Fil-
cíkova Chrast, se svým triem též získali abso-
lutní vítězství v Národní soutěži ZUŠ i s cenou 
za přínosnou dramaturgii a interpretaci hudby 
20. století. V roce 2009 nahráli v Českém roz-
hlase své debutové CD s díly J. S. Bacha, N. Pa-
ganiniho, E. Ysaye, S. Prokofj eva a D. Šostako-
viče. Společně také opakovaně vyhráli Národní 
soutěž ZUŠ ve hře komorních orchestrů a roz-
hlasovou soutěž Concerto Bohemia. Jako sólisté 
komorního orchestru Archi piccoli v říjnu 2007 
absolvovali koncertní zájezd do Nového Mexi-
ka (USA). 

Šimon vystoupil s recitály v USA, Irsku, Itá-
lii, Rakousku, Polsku a Slovensku. Jako sólista 
hrál s Filharmoniíi Hradec Králové, Filharmonií 
B. Martinů Zlín a Komorní fi lharmonií Pardubi-
ce. Hraje na mistrovský nástroj Jana Lorenze, 
který mu v roce 2008 zapůjčil houslařský ateliér 
Akord Kvint.

Lukáš Klánský (* 1989) patří k nejvýrazněj-
ším osobnostem mladé české klavírní generace. 
Na koncertních a soutěžních pódiích se začal 
objevovat už jako žák Růženy Učňové z Hudeb-
ní školy hl. města Prahy, kterou navštěvoval od  
svých pěti do patnácti let. Nyní studuje klavír 
a dirigování na Pražské konzervatoři ve třídě 
prof. Evy  Boguniové a prof. Hynka Farkače. Bě-
hem posledních jedenácti let se zúčastnil téměř 
dvaceti národních i mezinárodních klavírních 
soutěží, na nichž získal převážně první ceny.

Jeho prvním mezinárodním úspěchem byla 
soutěž v Belgii, kterou vyhrál ve třinácti letech. 
V roce 2004 získal první cenu a titul absolut-
ního vítěze na soutěži konzervatoří v Pardubi-
cích. K jeho dalším výrazným úspěchům patří  
první cena na mezinárodní soutěži v Norim-
berku „Karl Drechsel Foerderpreis“ v lednu 
2007 a začátkem června 2007 vítězství v silné 
mezinárodní konkurenci na soutěži  „Beetho-

venův  Hradec“ v Hradci u Opavy. V listopadu 
2007 se stal opět vítězem na soutěžní přehlídce 
konzervatoří v Pardubicích.

Od devíti let se věnuje komorní hře, v níž zís-
kal také mnohá ocenění, koncertuje sólově i ja-
ko komorní hráč v klavírním Triu Helios Praga, 
a to v tuzemsku i v zahraničí (Francie, Belgie, 
Rakousko, Polsko, Irsko, Velká Británie). 

Od svých osmi let do současné doby odehrál 
přes 450 koncertů. V patnácti letech se předsta-
vil na pódiu pražského Rudolfi na s Mozarto-
vým klavírním koncertem F dur. V dubnu 2008 
vystoupil v Praze na festivalu Svátky hudby Vác-
lava Hudečka. V roce 2009 nahrál své debutové 
profi lové CD s díly J.S. Bacha, L. van Beethove-
na a F. Chopina. V tomto roce se představí jako 
sólista s klavírními koncerty W.A. Mozarta, 
F. Mendelssohna a F. Chopina. 

Pavel Svoboda (*1987) je jedním z nej-
úspěšnějších varhaníků mladé generace. Zvítě-
zil na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků 
v Opavě, za nejlepší interpretaci soudobých 
skladeb obdržel Cenu Nadace Český hudební 
fond, v roce 2008 získal druhou cenu na Petr 
Eben International Organ Competition a za 

Jeden z nejúspěšnějších varhaníků mladé generace 
Pavel Svoboda se na Preludiu představí ve středu 
10. března. Od sedmé večerní rozezní klášterní 
kostel skladby J.S. Bacha, Johanna Pachelbela, 
J.J. Fuxe, Dietricha Buxtehudeho a Roberta Schu-
manna.  Foto: archiv
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M studijní výsledky obdržel cenu primátora města 
Pardubic. První cenu a titul Laureáta získal také 
z Mezinárodní interpretační soutěže Brno.

Hudbě se začal věnovat na hudební škole 
v Dobrušce, absolvoval Konzervatoř v Pardu-
bicích (prof. Josef Rafaja, doc. Václav Rabas) 
i mistrovské kurzy u zahraničních varhaníků 
(Susan Landale, Martin Sander, Th eo Jellema 
aj.), nyní studuje Hudební fakultu Akademie 
múzických umění v Praze u doc. Jaroslava 
Tůmy a připravuje se na stáž na Universität 
der Künste v Berlíně. Účinkuje na hudebních 
festivalech v ČR i v zahraničí (Německo, Bel-
gie, Slovensko, Polsko, Španělsko) a jako sólis-
ta často vystupuje s orchestry. Od roku 2004 
je stálým varhaníkem a cembalistou souboru 
Barocco sempre giovane, s kterým vystoupil 
na stovkách koncertů, v roce 2010 mimo jiné 
i v rámci festivalu Pražské jaro.

Doležalovo kvarteto patří již řadu let mezi 
špičkové soubory reprezentující českou kvartet-
ní školu. Soubor založil roku 1972 violista Ka-
rel Doležal, patří tak svou tradicí k nejstarším 
ansámblům v Čechách. Kvarteto má za sebou 
nesčetná ocenění na mezinárodních soutěžích, 
festivalech a prestižních pódiích. Je laureátem 
soutěže Pražského jara 1975, na soutěži ve fran-
couzském Bordeaux obdrželo stříbrnou medai-
li, v roce 1989 získalo Cenu Českého spolku pro 
komorní hudbu při České fi lharmonii.

Doležalovo kvarteto opa- k o v a n ě 
hostuje pře- d e v š í m 

v ev- r o p -
ských 

z e -
mích, 
m i m o -

řádně úspěšné bylo také jeho hostování v zá-
moří. Všude je oceňováno jeho interpretační 
umění, vyrostlé z kořenů světoznámé kvartetní 
školy. Doležalovo kvarteto nahrávalo pro Arta 
records, ale i pro jiné společnosti (Adda, Stefa-
notis, Belaphon etc.). Také pro Český rozhlas, 
Radio New York Times a jiné rozhlasové stani-
ce v Paříži, Stockholmu a Kolíně nad Rýnem.

Roku 2003 se prof. Karel Doležal rozhodl 
oslovit talentované mladé, ale přesto již vel-
mi zkušené interprety, kterým jméno kvarteta 
předal. Soubor chce navázat na tradice české 
kvartetní školy, ale také hledat nové a neotře-
lé projekty, čehož důkazem je i program inau-
guračního koncertu (7. dubna 2005) nového 
Doležalova kvarteta v rámci komorního cyklu 
Symfonického orchestru hlavního města Prahy 
FOK, i dramaturgie připravovaného CD. Sou-
bor již nahrával pro Českou televizi, úspěšně 
reprezentoval Českou republiku na meziná-
rodní soutěži v Osace, kam bylo na základě 
nahrávky vybráno pouze 10 kvartetů z celého 
světa a Doležalovci se dostali do semifi nále 
mezi nejlepších 7 souborů. Ve světové premiéře 
natočili Kvartet B dur H.W. Ernsta pro Český 
rozhlas. Soubor hraje ve složení Václav Dvořák 
a Ondřej Pustějovský (housle), Martin Stupka 
(viola) a Jan Zvěřina (violoncello). Pracuje pod 
vedením prof. Milana Škampy a zajíždí také na 
k o n z u l t a c e k prof. Eberhartu Feltzovi 
do Ber- lína.

Doležalovo kvarteto patří již řadu let mezi špičkové soubory reprezentující českou kvartetní školu. Roku 
2003 se prof. Karel Doležal rozhodl oslovit talentované mladé, ale přesto již velmi zkušené interprety, 
kterým jméno kvarteta předal. Dnešní soubor navazuje na tradice české kvartetní školy, ale také hledá 
nové a neotřelé projekty. Přesvědčit se o tom bude moci 24. března i šumperská hudbymilovná veřejnost. 
 Foto: archiv
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MĚSTO HLEDÁ PŘÍBUZNÉ VOLYŇSKÝCH ČECHŮ ZE ŠUMPERKA

Kniha Jana Bendy Opo-
menutí hrdinové popisuje 
osudy Čechů z Volyně, kteří 
bojovali v řadách českoslo-
venských jednotek za osvo-
bození republiky a poté se 
usadili v podhůří Jeseníků. 
Nechybějí zde tedy ani jmé-
na těch, jež si za svůj nový 
domov vybrali Šumperk. 
Místní radnice koupila pro 
každého z nich jeden výtisk, 
který dosud žijícím „Voly-
ňákům“ či jejich příbuzným 
věnuje.

„Rozeslali jsme výtisky 
osobám žijícím a nebo po-
zůstalým, na které máme 
kontakt. Budeme rádi, když 
se nám ozvou i ti, na něž 
žádné spojení nemáme,“ 

uvedla tisková mluvčí šum-
perské radnice Andrea Jah-
nová. Lidé podle ní mohou 
navštívit přímo oddělení 
kultury a vnějších vztahů 
na místní radnici nebo 
kontaktovat Martinu Ho-
lubcovou, a to buď telefo-
nicky na čísle 583 388 610, 
nebo e-mailem na mho-
lubcova@musumperk.cz. 
Tisková mluvčí současně 
dodala, že každému z uve-
dených hrdinů či jeho pří-
buzným je určena jedna 
kniha zdarma. V případě, 
že bude mít rodina zá-
jem o více výtisků, musí 
se obrátit na Obecní úřad 
v Rapotíně, který koupi 
zprostředkuje.  -zk-

Volné vstupenky na pořady Domu kultury, do Vlastivědného muzea, Kina Oko a Divadla, 
a také knižní publikaci vyhrávají tito předplatitelé Kulturního života Šumperka:

Miroslav Kubíček, K.H. Máchy 1, Šumperk - permanentka na koncerty Šumperské Preludium 
2010 (věnoval Dům kultury Šumperk), Čestmír Kopecký, Nerudova 7, Šumperk - permanentka 
na koncerty Šumperské Preludium 2010 (věnoval Dům kultury Šumperk), manželé Dvořákovi, 
Javoříčko 12, Šumperk - permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2010 (věnoval Dům 

kultury Šumperk), Karel Kovář, Rooseveltova 9, Šumperk - permanentka na koncerty Šumperské 
Preludium 2010 (věnoval Dům kultury Šumperk), Vratislava Krinesová, Lužickosrbská 5, 
Šumperk - permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2010 (věnoval Dům kultury 

Šumperk), Ludmila Hetclová, Severovýchod 39, Zábřeh - vstupenka na výstavu (věnovalo 
Vlastivědné muzeum Šumperk), Nicol Lewintonová, Březná 21, Štíty - vstupenka na výstavu 

(věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk), Pavel Šafařík, Šumavská 27, Šumperk - vstupenka na 
divadelní představení (věnovalo Divadlo Šumperk), Dagmar Jůzová, Čajkovského 30, Šumperk 

- vstupenka na divadelní představení (věnovalo Divadlo Šumperk), Josef Jakouš, nám. Míru 
27, Šumperk - vstupenka do kina Oko dle výběru, Jana Spáčilová, Šumavská 41, Šumperk 

- vstupenka do kina Oko dle výběru, manželé Königovi, Kroupova 816, Bludov - vstupenka 
do kina Oko dle výběru, Jiří Cach, Masarykovo nám. 4, Šumperk - kniha Oty Pavla Proč mám 
rád sport (věnovala Městská knihovna Šumperk), Karel Cvrk, Bludovská 2, Šumperk - DVD 

s novým fi lmem o Šumperku (věnovalo Město Šumperk), Libuše Deutschová, Vrchlického 10, 
Šumperk - DVD s novým fi lmem o Šumperku (věnovalo Město Šumperk). Výherci si mohou své 
ceny vyzvednout přímo v kulturních zařízeních, která ceny věnovala. -zk-



10

Š
U

M
P

E
R

S
K

É
 P

R
O

M
Ě

N
Y K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

S odcházejícím rokem 2009 ukončil práci v re-
dakční radě Kulturního života Šumperka její dlouho-
letý člen, autor řady článků s historickou tematikou 
a realizátor projektu Šumperské proměny Drahomír 
Polách. Z jeho textů jsme se dozvídali mnoho zají-
mavého z historie města, jeho obyvatel, domů, ve-
řejných budov a jiných staveb. Jako zasvěcený znalec 
historické topografi e Šumperka bude v redakční 
radě citelně chybět. Za jeho práci vyslovujeme Dra-
homíru Poláchovi vřelý dík s přáním pevného zdra-
ví a úspěchů v dalším historickém bádání.

V únorovém čísle nezamíříme hluboko do minu-
losti, představíme si novou stavbu, dům č.p. 31/54, 
která zaplnila volný prostor naproti ústí Lautnero-
vy ulice do ulice Žerotínovy. Posledně jmenovaná 
ulice vznikla na tzv. Zámecké cestě (Schlossweg) 
vedoucí od šumperského zámku k Dolním Studén-
kám. V roce 1651 se v městských knihách uvádí 
studánka „am Hradschin (Na Hradčanech), poz-

ději též Ratschin (na mapě z roku 1834 uvedeno 
Hradschin). Odtud název Hradschingasse daný od 
sklonku šedesátých let 19. století části dnešní Žerotí-
novy ulice. V roce 1905 však dostala tato ulice nové 
jméno, Wichtlstrasse, a nesla ho do roku 1945. Od té 
doby jí říkáme ulice Žerotínova.

Mezi ulicemi Žerotínovou a Nemocniční, které 
se stýkají v ostrém úhlu na nynějším kruhovém ob-
jezdu u základní umělecké školy, bývala nezastavěná 
plocha, jak nám ji zachytil černobílý snímek z deva-
desátých let. Kdysi se zde rozprostírala zahrada za 
budovou, postavenou na konci 19. století (č.p. 620), 
v níž se před druhou světovou válkou nacházela ži-
dovská modlitebna. Dům vyhořel někdy v osmde-
sátých letech 20. století a byl stržen. Prázdný prostor 
někdejší zahrady se stal nyní stavební parcelou pro 
nový víceúčelový dům č.p. 31/54, orientační číslo 
16, jehož výstavba byla zahájena v roce 2007 a vloni 
dokončena. Zdeněk Doubravský

Dům, bývalé č.p. 620, na křižovatce Žerotínovy a Nemocniční ulice před zbořením. Před druhou světovou 
válkou zde bývala židovská modlitebna. Na místě zahrady za domem dnes stojí nová stavba, č.p. 31/54. 
 Foto: archiv Města Šumperka
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Na pohledu z Lautnerovy ulice (vpravo budova Základní umělecké školy) vidíme ještě prázdný prostor 
obehnaný plotem, kolem něhož vede chodník k přechodu v Žerotínově ulici. Na dalším snímku již stojí 
víceúčelový dům. Chodník i přechod zůstaly zachovány.  Foto: Josef Pavlíček
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Právě včera jsme v první povánoční zkoušce probírali uplynulé sborové pololetí, ono to vlastně 
ani není celé pololetí, trvá od srpna do Vánoc, ale my mu tak říkáme, zaslouží si to objemem 

sborového snažení i tím, že po svátcích zpravidla začínáme úplně nové věci, odkládáme velký balík 
adventního a vánočního repertoáru a vůbec, ta druhá část sborového roku je úplně jiná než ta první. 
Vždycky v počáteční lednové zkoušce trochu přetřásáme, co je za námi, připomínáme si věci, které 
nutno stále vědět, a trochu nahlížíme do nejbližší budoucnosti. Musel jsem se malinko připravit, 
a tak nahlížeje do kalendáře, opět jsem povytáhl obočí nad tím, co všechno naše děti za tu krátkou 
dobu absolvovaly, s čím se musely porovnat a kolik pěkného dokázaly přinést.

BĚH NA ČTYŘI A PŮL MĚSÍCE

Sborová sezona již pár desítek let začíná sed-
mého srpna, kdy se na Švagrově sjedou mladší 
děti sboru a zahájí své prázdninové soustředění. 
Po týdnu je vystřídá hlavní sbor. Letos s trochou 
nostalgie, protože dvacáté deváté léto na Švagrově 
nebude mít příští prázdniny své kulaté pokračo-
vání, dočasně se musíme vystěhovat, aby starý 
Švagrov mohl zmizet z povrchu zemského a po 
čase opět povstat v nové kráse a užitečnosti.

Zatímco tři mladší sborová oddělení se po 
prázdninách ještě ani nesešla v zahajovacích 
zkouškách, zpěváci koncertního sboru, u nichž 
se jaksi předpokládá, že jsou kdykoliv pohotově, 
již mají za sebou první vystoupení. Brzy následují 
další: Koncert k osmdesátým narozeninám zakla-
datele sboru, mého tatínka Aloise, jenž způsobí 
neočekávaný slet stovky bývalých sborových pěv-
ců,  kteří si takové setkání prostě nemohou nechat 
ujít. Nastává zpěvem bohatý říjen, v němž sboro-
vá mláďata hostí své stejně staré kolegy z Nového 
Jičína, u nichž předtím při svém zájezdu pobývala 
počátkem června. Druhý víkend tráví hlavní sbor 
na Komíně, aby dohonil vše, nač nestačilo letní 
soustředění. O tři dny později nás již vítá předčas-
ně zasněžené Slovensko s koncerty v Dolnom Ku-
bíne, Bardejove a Košicích v rámci tamějších Dnů 
české kultury. Aby toho nebylo málo, pár dní po 
návratu ještě na skok do Polska na jeden z desíti 
koncertů Mezinárodní dekády varhanní, komor-
ní a vokální hudby. Oba výjezdy pod patronací 
naší koncertní Agentury J+D. Opět pouhý den 
oddechu a již je zde každoročně pořádaný kon-
cert Motýli v divadle, osmý toho jména od doby, 
kdy šumperské divadlo po rekonstrukci znovu 
procitlo. Máme dvacátý třetí říjen a naše děti již 
stačily provést čtyři různé koncertní programy, 
které obsáhly celkem 55 skladeb, jež bylo nutno 

buďto nově nastudovat nebo zrekonstruovat do 
provozuschopné podoby poté, co obsazení jed-
notlivých hlasů po loňských odchodech doznalo 
nikoli nepodstatných změn. Kdybychom oněch 
55 skladeb zařadili do jediného koncertu bez pře-
stávky, poseděli by si posluchači dobré tři hodiny. 
Hrůza pomyslet. 

První sborové pololetí však nekončí. Listí již 
opadává a Město čte knihu. Také ústy naší ně-
kdejší sborové Lucky Polišenské, jež, dávno již 
tomu, propadla Th álii a po pár letech putování 
dramatickou divadelní krajinou zakotvila letos 
na jevišti Divadla na Vinohradech. Trochu u to-
ho asistujeme. Čas pokročil a také naši nejmenší, 
Růžové děti, se dočkají svého prvního vystoupení. 
Sedmnáctý První koncert Růžových dětí předsta-
vil novým dětem i jejich rodičům všechny naše 
čtyři sbory a potěšil všechny, kteří se každoročně 
nedočkavě scházejí, aby znovu a opět byli přítom-

Začátek letošní sborové sezony byl spojen s koncer-
tem k osmdesátým narozeninám zakladatele sboru 
Aloise Motýla. „Slétly“ se na něj stovky bývalých 
sborových pěvců.  Foto: -zk-
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několik nedlouhých let převezme štafetu svrcho-
vaného sborového kumštu. Podzim vplynul do 
adventu a první ze čtyř koncertů tohoto času pa-
tří našim dětem i jejich programu, zadumanému 
a přemýšlivému, jak tomuto období přísluší. 

Potřetí v této sborové sezoně překračujeme 
hranice republiky putujíce vstříc publiku němec-
kému. První večer nás vítá Würzburg a koncert 
v kapli rozsáhlého zdravotnického komplexu Ju-
liusspital s dvěma stovkami posluchačů fyzicky 
přítomných a další tisícovkou virtuálně připoje-
ných obyvatel této sociální instituce. Ráno pak 
honem dále, v Aachenu již čekají Rosťa s Ivou 
připraveni poskytnout nám tři kouzelné dny na-
plněné péčí, rozmyslem a láskou ke sboru, který 
také jim před léty býval zdrojem radosti, potěšení 
a zkušeností. Zbývá Arzfeld. Zde v roli sboru, kte-
rý byl objednán, zaplacen a očekáván jako pro-

fesionál dokonalého výkonu. Pak již na dlouhou 
zpáteční cestu, abychom zájezd zakončili tradič-
ní štací v tátově rodišti, Želechovicích nedaleko 
Zlína. Chce se vršit podrobnosti, dojmy, zážitky, 
samy se hrnou a obtížně jim čelím v tomto kra-
tičkém textu. Jsou však již dopodrobna popsány 
na sborových stránkách, zájemci nechť sáhnou po 
www. motyli-sumperk.cz. 

Jsme opět v Šumperku, náměstí se stromem 
a zabíjačkou zní vánočními zpěvy a přede dveřmi 
je závěr i vrchol této části roku, sborový vánoční 
koncert. Jeho poslední skladba je první za stov-
kou od září veřejně provedených. Všichni zhlu-
boka vydechneme, čtyřapůlměsíční běh je v cíli 
a my se rozcházíme v dobrém vědomí, že jsme 
opět dokázali utéci vlastní pohodlnosti i oběma 
chřipkám a při tom dlouhém běhu rozdat hroma-
du potěšení našim blízkým i sami sobě. S vírou, že 
tak bude i nadále. Tomáš Motýl, 13. ledna 2010

Nepřehlédnutelní šumperští Motýli se začátkem ledna zhostili již počtvrté role tříkrálových koledníků. 
Odstartovali tak druhou půli sborové sezony.  Foto: -zk-
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ANEB POCTA KRÁLŮM Z NEW ORLEANS

V pátek dne 19. února bude od 19:30 hodin Hrá-
dek Divadla Šumperk patřit opět jazzovým králům, 
tentokrát neworleánským rodákům Jelly Roll Mor-
tonovi a Sidney Bechetovi. Tito dva velikáni klasic-
kého jazzu budou připomenuti prostřednictvím již 
tradiční akce s názvem Hrádek pro krále, kterou 
pořádá Teens Jazzband Velké Losiny za účelem 
představit místnímu publiku skladby, které byly 
napsány či interpretovány jazzovými legendami, 
jejichž významná jubilea si v daném roce připomí-
náme. Koncerty jsou vždy doplněny i autentickými 
nahrávkami a zajímavými informacemi ze života 
připomínaných „králů“ či „královen“. 

Takto se již mohli posluchači seznámit s živo-
tem a tvorbou zpěvačky Billie Holiday (12. září 
2009) a klarinetisty Benny Goodmana (22. listopa-
du 2009), 19. února se pak seznam prezentovaných 
legend rozšíří o klavíristu, skladatele, aranžéra 
a zpěváka Jelly Roll Mortona a klarinetistu, sop-
ránsaxofonistu a skladatele Sidney Becheta. 

První jmenovaný, Jelly Roll Morton, by letos 
oslavil své 120. narozeniny. Patří k průkopníkům 
jazzu, sám se považoval za jeho vynálezce a jeho 
tvorba sahá od ragtimů po swingové skladby. 

Smutné výročí padesáti let od úmrtí Sidney 
Becheta bylo po celém světě připomínáno už loni 
a také Teens Jazzband se měl v listopadu k této 
vzpomínce připojit jednou z poct, ovšem host 
Michal Zpěvák, známý svou neopakovatelnou in-
terpretací skladeb Sidney Becheta, se nakonec ze 
zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Doufejme 

tedy, že tentokrát se již budeme moci, spolu s Teens 
Jazzbandem a Michalem Zpěvákem, plně přenést 
do New Orleans, a to navíc dvojnásobně - jednak 
díky Sidney Bechetovi a jednak díky Jelly Roll 
Mortonovi. I. Chomiszaková

Spolu s Teens Jazzbandem vystoupí jako host Mi-
chal Zpěvák.  Foto: archiv

Církevní rok v hudbě - liturgické mezidobí
Středa 3. února 2010 v 19.00 hodin ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku, 

Kostelní náměstí 4

Nový hudební cyklus poslechových pořadů vstupuje do své třetí části. Tentokrát se budeme zabý-
vat liturgickým obdobím, které se nazývá liturgické mezidobí. Tento čas nepatří ani k vánočnímu 
ani velikonočnímu cyklu, zahrnuje třiatřicet nebo čtyřiatřicet týdnů  a můžeme v něm slavit mno-
ho křesťanských svátků. Toto období dává příležitost k mnoha hudebně zajímavým dílům.
V únorovém pořadu se budeme zabývat tvorbou  anglického hudebního skladatele Williama Byr-
da - Cantiones Sacrae (1591).    Vít Rozehnal
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Neděle 31. ledna od 19 hodin ve velkém sále DK
Mrchy
Dana Batulková, Dáša Bláhová, Nina Divíšková a Lenka Skopalová. Brutální krimikomedie o věrnosti, zba-
bělosti, přátelství, penězích a sexu, ale hlavně, co když to byla láska?! Intimní divadlo Bláhové Dáši se svou 
proslulou inscenací krimikomedie australského dramatika Almy de Groena.  Vstupné 180, 200 a 220 Kč

Středa 10. února od 19 hodin v klášterním kostele
Šumperské Preludium: Gentlemen Singers
Zahajovací koncert 37. ročníku festivalu Šumperské Preludium. V programu vystoupí úspěšný vokální sou-
bor Gentlemen Singers, v jehož repertoáru zazní evropská hudba 20. století, úpravy českých i světových 
lidových písní, populární písně a spirituály.
  Vstupné 80 Kč, důchodci a studenti 60 Kč (pro držitele karty Klubu přátel Klasika Viva sleva 20 Kč)

Sobota 13. února od 20 hodin v klubu Music Machine
Goodfellas + Model Bazaar a Dominik Kotyza
Koncert úspěšné akustické skupiny z Karlových Varů, která v loňském roce sklidila mnoho ocenění na fes-
tivalech napříč žánry. Na podzim 2009 jela kapela společně s dalšími neobyčejnými projekty Model Bazaar 
a Dominik Kotyza vyprodané turné po České republice. Předprodej limitovaného počtu vstupenek v Music 
Machine.  Vstupné 80 Kč

Sobota 13. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ples Domu kultury A CK Ancora 
Tradiční společenská událost pořádaná Domem kultury Šumperk a cestovní kanceláří Ancora. Účinkují: 
PANGEA - Th e Beatles revival, hudební skupina Styl a Klub tanečního sportu Šumperk. Slosovatelné vstu-
penky o zájezd v hodnotě 15 tisíc korun dle vlastního výběru věnovaný cestovní kanceláří Ancora.  
 Vstupné s místenkou 150 Kč

Sobota 20. února od 20 hodin v klubu Music Machine
Jiří Schmitzer
Recitál svérázného písničkáře a herce, který se vrací po letech do Šumperka se svou kytarou a jedinečným 
humorem. Předprodej limitovaného počtu vstupenek v Music Machine.  Vstupné 220 Kč

Středa 24. února od 19 hodin v klášterním kostele
Šumperské Preludium: Lukáš Klánský a Šimon Michal
Koncert 37. ročníku festivalu Šumperské Preludium. V programu vystoupí laureát Kocianovy houslové sou-
těže a soutěže Concertino Praga Šimon Michal a laureát Mezinárodní soutěže Karl Drechsel Förderpreis 
v Norimberku a soutěže Beethovenův Hradec klavírista Lukáš Klánský. Na programu koncertu jsou Mozar-
tova, Paganiniho, Chopinova či Beethovenova díla.
 Vstupné 80 Kč, důchodci a studenti 60 Kč (pro držitele karty Klubu přátel Klasika Viva sleva 20 Kč)

Pátek 26. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Létající rabín a Avonotaj
Komponovaný večer u příležitosti nejveselejšího židovského svátku Purim - tzv. svátku losů, který oslavuje 
záchranu Židů v Perské říši před Hamanem. V pořadu vystoupí úspěšný domácí soubor Avonotaj interpre-
tující židovské písně. Jako hlavní host večera se představí skupina Létající rabín, pětičlenný ansámbl z Pros-
tějova, který se věnuje klezmeru - tedy tradiční instrumentální hudbě východoevropských Židů, jež zněla při 
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Středa 3. března od 18 hodin ve velkém sále DK
Jiří Zmožek
Koncert stálice české populární hudby. Jiří Zmožek s doprovodnou kapelou uvede v komponovaném pořadu 
průřez bohatou kariérou a připomene své největší hity jako Už mi lásko není 20 let, Tam u nebeských bran, 
Biograf láska, Zvonky štěstí, To býval ráj a další.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 170 Kč

▶ POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 31. ledna od 10 hodin ve velkém sále DK
Perníková chaloupka
Martin Hruška Brno. Kdo by neznal pohádku o perníkové chaloupce? A kdo zná skvělého Martina Hrušku 
z Brna, už jistě ví, jaká legrace kolem klasického námětu na diváky čeká! Pořad je vhodný pro děti od 3 let. 
 Vstupné 50 Kč
Neděle 28. února od 10 hodin ve velkém sále DK
Nezbedné pohádky
Divadélko Andromeda Praha. V první pohádce se děti setkají s Karkulkou, Kmotrou Liškou a dobráckým 
Strýčkem Vlkem, který je schopen z hladu sníst i gramofonové desky, ale babičky nebo Karkulky by se ani 
nedotkl... Nezbedná kůzlátka v druhé pohádce dělají své hodné babičce samou starost. Dokonce se rozhod-
nou jít na nepřístupný Strašidelný fi lm o Pirátu černém vlku a pak se bojí jít sama přes les domů. Ale i s nimi 
to nakonec dobře dopadne... Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

▶ ZDRAVÝ POHYB
Sobota 6. února od 8.30 do 12.30 hodin v DK
Sobota nejen pro seniorky
aneb „povzbuďte po vánocích své tělo i ducha...“ V zajímavé nabídce cvičení najdete Chi-Kung (s paní Vep-
řekovou z Olomouce), Pilates s overbally, Gyrotonic, Velké míče, Refl exní terapii s relaxací, Mohendžodáro, 
Zdravotní tělocvik s prvky jógy a nebude chybět ani spousta zajímavého z oblasti zdravé životosprávy, rady, 
jak předejít nemocem a různým neduhům, a možnost změření svalové i kostní hmoty a  množství vody 
a tuku v těle. Po zakoupení vstupenky je nutné se na jednotlivé lekce předem zapsat (limitovaný počet míst). 
 Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den akce 90 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 31. ledna
Jiří Jílek: Sochy, kresby, obrazy (k nedožitým pětaosmdesátinám)
Výstava díla akademického malíře Jiřího Jílka k jeho nedožitým pětaosmdesátinám.  Vstup volný

Od 3. do 28. února
Dušan Urbaník: „Jedním tahem“, kresby přírodninou 
Vernisáž výstavy  proběhne  ve středu 3. února v 18.00 hodin za 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.  Vstup volný



17

 G
A

L
E

R
IE

 J
. 

JÍ
L

K
A

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.č. 
předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.
cz, www.bluesalive.cz

GALERIE J. JÍLKA

Dušan Urbaník, „Jedním tahem“ 
(kresby přírodninou)

Na letošní úvodní výstavu, uspořádanou k nedoži-
tým pětaosmdesátinám Jiřího Jílka, naváže postupně 
trojice autorů vnitřně spřízněných příbuzným vzta-
hem k tématu i jeho formě. Prvním z nich je opavský 
kreslíř a grafi k Dušan Urbaník (ročník 1958).

Do své dnešní, osvobodivě jednoduché, ryze vý-
tvarné polohy dospěl dlouhou cestou příběhů: ať 
tužkových kreseb, bohatých na věcné detaily tkanič-
kových spletí poetických motivů, anebo jim blízkou 
grafi kou v suché jehle, leptu či mezzotintě, kterou 
tehdy konzultoval se svým mistrem, Albínem Bru-
novským. To všechno, současným kresbám na hony 
vzdálené, mu výrazně přispělo k jistotě ruky a čirosti 
mysli i k čistotě nynějších tvarů. 

Spojovacím mostem mezi obojím byly perokresby 
dlaždic podle skutečnosti. I v nich je už výlučným 
obsahem samotné kreslení, ale spíš než dobový mini-
malismus je to střídmá úspornost, podmíněná úctou 
k živé přírodě, v nových kresbách přítomné i zvole-
ným nástrojem a jeho jemnými dotyky, kterými řídce 
pokrývá většinou skromně malý arch papíru. 

Kresby se mu rodí kolébavým převalováním v tuši 
namočených a nikdy neomývaných drobných kame-
nů nebo jindy posunem otisků dřívek se zřetelnými 
léty; nejčastěji ale jedním tahem doma pěstovanými 
tulipánovými stvoly. 

Ruka opakuje i stejné pohyby, a přece pozvolným 
opotřebováním přírodniny a ubýváním tuše na jejím 
hrotu - s výsledkem neopakovatelným. Snad jimi 
„píše“ bezeslovní zprávu ve verších tulipánové básně, 
tolik podobné východní kaligrafi i. Už i malé zaváhání 

by ji narušilo - a návrat k počátku je nemožný, protože 
každá kresba je vždy novým a nikdy nepředvídatel-
ným pokusem. Nástroje hrají v něm významnou roli, 
a přece nakonec ustoupí do pozadí. 

Zůstane křehký záznam okamžiku, výmluvný i bez 
příběhů - je vzácným darem nám i autorovi… 

Výstava, překvapivě krásná, zahájená ve středu 
3. února v 18.00 hodin, potrvá do neděle na konci 
měsíce. V březnu ji vystřídají velejemné perokresby 
letos sedmdesátileté olomoucké Inge Koskové. Přijďte, 
všichni jste do Galerie kdykoli zváni…  Miroslav Koval  

Kresby tuší, tulipánovým perem, 2009

▶ PŘIPRAVUJEME
10. března  PRELUDIUM: PAVEL SVOBODA
12. března  ECHO BLUES ALIVE
19. března  PLASTIC PEOPLE 
 OF THE UNIVERSE, ZÁVIŠ, 
 PEPA RUBBISH
12. dubna JAN A FRANTIŠEK NEDVĚDOVI

13. dubna ROCKOTÉKA JIŘÍHO ČERNÉHO
21. dubna  ČERNÉ DIVADLO
24. dubna PRELUDIUM: 
 DOLEŽALOVO KVARTETO
28. dubna DIVOKEJ BILL
21. května  TŘI SESTRY
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Datum Titul Skupina Čas Cena

Čt 28.1. Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek VK 17.00 50 Kč
So 30.1. César a Drana Klub. představení „Za oponou“ VK 19.30 50 Kč
Pá 5.2. IX. Divadelní maškarní ples  19.30 Vyprodáno
So 6.2. Blaník Divadlo Járy Cimrmana VK 19.30 Vyprodáno
So 13.2. Mastičkář VK, X 19.30 130 Kč
Út 16.2. Nebožka panina matka Hrádek VK 19.30 50 Kč
St 17.2. César a Drana Klub. představení „Za oponou“ VK 19.30 50 Kč
Čt 18.2. Tři v tom S2, X, VK 17.00 130 Kč
Pá 19.2. Hrádek pro krále  VK 19.30 70 Kč, 30 Kč
 Koncert Teens Jazzband Velké Losiny  Hrádek 
So 20.2. Případy Sherlocka Holmese P, VK 19.30 220 Kč
Pá 26.2. Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek VK 17.00 50 Kč
So 27.2. Hvězdy na vrbě VK 19.30 130 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: 
Milan Sláma - Abstraktní refl exe 

Nový pohled na středověkou lidovou zábavu, v němž nechybějí chytlavé songy, jadrný jazyk a nevázaná 
legrace, nabízí v komedii Mastičkář režisérka Hana Mikolášková. Divadlo ji hraje v sobotu 13. února. Na 
snímku zleva Jiří Bartoň, Vojtěch Lipina, Lukáš Matěj a Václav Vítek.  Foto: I. Šimáček
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Nová premiéra šumperského divadla zavede diváky do světa detektivky. A přímo k prvnímu 
z řady Velkých detektivů, Sherlocku Holmesovi. Světová detektivní literatura se hemží tak vý-

raznými postavami, jako jsou Hercule Poirot, slečna Marplová, poručík Columbo, komisař Maigret 
a mnozí další. Jen jeden však mohl být první - byl to Sherlock Holmes, kterého na svět přivedl Arthur 
Conan Doyle už v roce 1886 v příběhu nazvaném Studie v šarlatové. Celkem napsal o Holmesovi 
čtyři romány a šestapadesát povídek, které byly uveřejňovány v letech 1887 až 1927. 

Inscenace Divadla Šumperk vychází z dru-
hého románu o Sherlocku Holmesovi. Případ 
nazvaný Podpis čtyř začíná v pokoji na nejslav-
nější staromládenecké adrese Baker Street 221b. 
Holmesův geniální mozek se trápí, protože už 
dlouho nedostal vzrušující případ. V té chví-
li přichází Mary Morstanová s podivuhodným 
příběhem, jenž rozjede kolotoč napínavých udá-
lostí. Chybět nebude vražda, ukradený tajemný 
poklad nedozírné ceny, neschopná policie, láska 
a zápletky, které může vyřešit pouze Holmesův 
pronikavý intelekt.

Inscenace nabídne navíc i malou exkurzi po 
světě Sherlocka Holmese. Příběh doprovodí 

komentáře, které vycházejí z knihy Josefa Škvo-
reckého Nápady čtenáře detektivek. V ní autor 
z různých stran nahlíží na Velkého detektiva i je-
ho následovníky.

V roli Sherlocka Holmese se představí čerstvá 
posila souboru Vojtěch Lipina, jeho natvrdlého 
přítele a pomocníka doktora Watsona bude hrát 
Lukáš Matěj. Scénu a kostýmy připraví Zuzana 
Přidalová. V představení zazní hudba Petra Hro-
mádky, jenž byl autorem hudby i k šumperské 
verzi Kytice. Autorem scénáře a režisérem je On-
dřej Elbel.

Premiéra hry Případy Sherlocka Holmese čeká 
na své diváky 20. února. O. Elbel

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ TVÁŘE DIVADLA: JAN KRONEISL

▶ Co předcházelo tvému angažmá v šumperském 
divadle?

Po studiu na Vyšší odborné škole herecké, 
obor Dramatické umění a moderování, jsem 
nastoupil do angažmá v Mostě. V divadle Roz-
manitostí, které patří pod Městské divadlo a je 
to jeho loutková scéna, jsem strávil dvě sezony. 
Hrál jsem v osmi inscenacích, které měly záběr 
od čisté loutkařiny až po činohru.

▶ Co už jsi stihl o Šumperku zjistit?
Šumperk je skvělé město, ve kterém se i v dneš-

ní době daří udržet divadlo se stálým souborem. 
A ne, jak to mnohdy bývá i v daleko větších měs-
tech, pouze divadlo s hostujícími soubory.

▶ Co tě baví mimo divadlo?
Pár věcí je. Rád čtu dobré knížky, poslouchám 

hudbu a rád vyrážím za sportem. Kolo, kolečko-
vé brusle, squash, snowboard, posilovna a další. Jan Kroneisl.  Foto: archiv
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▶ Na co se v této sezoně těšíš?
Na to, že poznám jiné prostředí a nové kolegy. 

A také, že dostanu příležitost zahrát si nějakou 
pěknou roli.

▶ Máš taky vzkaz pro diváky Divadla Šumperk?
Rád hraji divadlo, ale hrát ho bez diváků nejde. 

Přijďte se na nás podívat.

 Děkuji za rozhovor,
 Ondřej Elbel

DIVADLO ROZTANČÍ MASKY

5. února se podeváté roztančí rej masek, 
vlastnoručně vyrobených či vypůjčených, na 
tradičním divadelním plese. Zahájení se le-
tos ujmou Mažoretky Seniorky z Bohdíkova, 
Klub tanečního sportu Šumperk předvede 
perfektní provedení latinskoamerických tanců, 
s vlastním programem vystoupí herci Divadla 

Šumperk a o půlnoci proběhne losování vstupe-
nek o zajímavé ceny a vyhlášení nejlepší masky 
plesu. K tanci a poslechu zahraje Formule III. 
Uničov, skupina Cristal a Broadway. Nebude 
chybět oblíbená zabijačková kuchyně ani ple-
sové menu. Ples proběhne ve všech prostorách 
divadla. -vz-

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Káva zdarma ke každé zakoupené vstupence na divadelní představení čeká diváky od 1. února 
v restauraci Suterén Lounge, vždy hodinu před či po představení. Srdečně zveme!

Výstavní síň
▶ Výstava z cyklu Člověk tvůrce 
- příběh druhý DŘEVO
Druhá výstava cyklu, který jsme zahájili v loň-
ském roce výstavou s názvem Kámen, prezen-
tuje dřevo jako jeden z nejstarších materiálů, 
jenž člověk používal, a dokládá různé způso-
by jeho využití. Vernisáž výstavy proběhne ve 
čtvrtek 18. února v 17 hodin. Výstava potrvá do 
2. května.

Rytířský sál a předsálí
▶ Čas vánoční
Výstava přibližující zvyky a tradice nejoblíbe-
nějšího svátku v roce. Výstava trvá do 31. ledna 
2010.
▶ Zapomenuté Javoříčko
Výstava návštěvníka obohatí nejen o poznání 
historie regionu, ale bude i uctěním památky 
obětí Javoříčské tragédie.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 4. února 
v 17 hodin. Výstava potrvá do 14. března.

Hollarova galerie
▶ Normální dimenze - obrazy a grafi ka Gün-
tera Hujbera
Výtvarník G. Hujber se zabývá kromě výtvarné 
činnosti psaním povídek, básní a společenský-
mi projekty nezávislého výtvarného sdružení 
NOTROW. Je také členem uměleckého sdruže-
ní Art kolegium. Vernisáž výstavy proběhne ve 
čtvrtek 11. února v 17 hodin. Výstava potrvá do 
10. dubna.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem - zcela automa-
tickým audioprůvodcem GuidePORT, který oži-
ví exponáty hned ve čtyřech jazycích.
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Pavlínina dvora
▶ O lásce a milování, aneb Erotika v muzej-
ních sbírkách
Volné pokračování úspěšného cyklu Ars longa, 
vita brevis. Výstava trvá do 31. ledna 2010.
▶ Cesta do pravěku
Nejzajímavější nálezy z našeho regionu od star-
ší doby kamenné až po období Keltů a Římanů 
nabídne výstava, na níž bude možné vyzkoušet 
si techniku mletí obilí, tkaní i použití hrnčíř-
ského kruhu. Vernisáž výstavy proběhne ve 
čtvrtek 25. února v 17 hodin. Výstava potrvá do 
31. srpna.

Galerie mladých
▶ Světlo naší svobody
Práce studentů VOŠ a SPŠ Šumperk k 41. výročí 
hrdinského činu Jana Zajíce. Vernisáž výstavy 
proběhne ve čtvrtek 11. února v 16 hodin. Vý-
stava potrvá do 7. března.
▶ Akce v klášterním kostele: 10. a  24. února 
v 19 hodin Šumperské Preludium
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz, otevře-
no celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 
9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsících lednu 
a únoru je klášterní kostel pro veřejnost otevřen 
pouze při kulturních akcích, slavnostních příleži-
tostech a ve svátek, objednávky pro skupiny nad 
10 osob na tel.č. 603 174 499. Otevírací doba 
Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 
hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Zábřeh
▶ Půjdem spolu do Betléma
Výstava představuje betlémy ze sbírek Městské-
ho muzea z České Třebové a šumperského mu-
zea. Výstava trvá do 30. ledna.
▶ Pocta profesoru Zdeňku Sklenářovi
Výstava prací žáků prof. Zdeňka Sklenáře ke 
100. výročí jeho narození. Vernisáž výstavy 
proběhne ve středu 10. února v 17 hodin. Vý-
stava potrvá do 24. dubna.

▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 
hod., 13-16 hod.

Mohelnice
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové 
soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní 
výstavou roku 2005! 
▶ Krása, která hřeje - Gotické a renesanční 
kachle Moravy a Slezska
Putovní výstava keramických kachlů, zapůj-
čených u několika desítek moravských muzeí. 
Výstava trvá do 31. ledna.
▶ Max Švabinský - Portréty
Výstava zapůjčená ze soukromé sbírky Jo-
sefa Dolívky. Vernisáž výstavy proběhne ve 
středu 17. února v 17 hodin. Výstava potrvá do 
30. dubna.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-
sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sum-
perk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 
9-12 hod., 13-16 hod.

Loštice
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které 
proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-
kladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 
A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mis-
trův ateliér. Expozice seznamuje také s historií 
Loštic, včetně tragického osudu místní židov-
ské komunity.
▶ Bohuslav Ošťádal - Výběr z díla
Malíř, jenž se ve své tvorbě neorientoval jen na 
okolí Loštic, ale  maloval i na Českomoravské 
vysočině, Slovensku a jinde. Výstava potrvá do 
31. března.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 
hod., 13-16 hod.
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PŘIPOMENOU VÝROČÍ SMRTI JANA ZAJÍCE

Ve čtvrtek 11. února se od 16 hodin uskuteční 
v Galerii mladých Vlastivědného muzea v Šum-
perku vernisáž výstavy „Světlo naší svobody“. 
Žáci 3. a 4. ročníků VOŠ a SPŠ Šumperk, obo-
ru průmyslového výtvarnictví, zde představí své 
práce k 41. výročí hrdinného činu Jana Zajíce, 
jenž se na protest proti okupaci tehdejšího Čes-
koslovenska upálil 25. února 1969 na Václavském 
náměstí v Praze. Výstava potrvá do 7. března.

 Pavel Mareš, VOŠ a SPŠ Šumperk

▶ Studentka loňského čtvrtého ročníku šumperské 
„průmyslovky“ Lenka Opálková vytvořila grafi cký 
obraz složený ze stovek malých políček poskláda-
ných z fotografi í plamínku. V určité vzdálenosti 
vystoupí z grafi ky tvář Jana Zajíce. Právě jemu 
věnovali studenti loni v únoru výstavu nazvanou 
Světlo naší svobody. Po roce budou práce k vidění 
v Galerii mladých v muzeu.  Foto: -zk-

MUZEUM SE VRACÍ K JAVOŘÍČSKÉ TRAGÉDII

„Zapomenuté Javoříčko“ je název putovní výstavy, uspořádané pod záštitou předsedy Posla-
necké sněmovny ČR Miloslava Vlčka a rektora Univerzity Palackého v Olomouci Lubomíra 

Dvořáka. Autoři výstavy, Pavel Urbášek, ředitel Archivu Univerzity Palackého v Olomouci, a Filip 
Žáček, předseda Iniciativy pro podporu vypálených obcí, představí tragické osudy vesnice na Bou-
zovsku v posledních dnech druhé světové války.

Javoříčko se stalo díky své odlehlé poloze 
jednou z důležitých základen několika par-
tyzánských skupin. Obyvatelé vesnice tak žili 
ve stálých obavách z trestné výpravy gestapa 
a jednotek SS i z výstražných akcí partyzánů, 
jako byla ta v noci z 19. na 20. března 1945, po 
níž hovorným vesničanům zůstaly jen modřiny 
a pocit křivdy.

4. května kolem desáté večer narazilo koman-
do SS u mostu v Javoříčku na partyzánský oddíl. 
Po přestřelce zůstali na německé straně mrtví. 
Druhý den zrána byly všechny cesty k Javoříčku 
uzavřeny a obec obklíčena, obyvatelé vyháněni 
z domovů, domy drancovány a vypalovány. Ženy 
a děti byly odváděny za vesnici, muži vyslýcháni 
a poté zastřeleni. Někteří zahynuli v plamenech 

hořících usedlostí, jiní byli dopadeni na útěku. 
Jen několika málo z nich se podařilo ukrýt, utéct 
a zachránit se.

Javoříčská tragédie zůstává v národní histo-
rii ve stínu Lidic a Ležáků. Snad i proto zvo-
lený název výstavy. Sami její autoři však svým 
počinem dokazují, že odkaz Javoříčka zůstává 
stále živý. Návštěvníka výstava nejen obohatí 
poznáním historie našeho regionu, ale bude 
pro něho příležitostí uctít památku těch, které 
našla zákeřná smrt několik dní před vytouže-
ným mírem a svobodou.

Vernisáž výstavy, instalované do předsálí Ry-
tířského sálu Muzea v Šumperku, se uskuteční ve 
čtvrtek 4. února v 17 hodin. Výstava potrvá do 
14. března. Zdeněk Doubravský
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Výstava Cesta do pravěku  nabídne návštěvníkům průřez pravěkými obdobími od paleolitu 
(starší doby kamenné) až po protohistorická období Keltů a Germánů, a to hlavně na základě 

nejzajímavějších nálezů z našeho regionu. Také z jiných institucí budou vypůjčeny  vybrané arte-
fakty ze širšího okolí - například mamutí kly a stoličky ze slavné lokality Předmostí u Přerova nebo 
pravěké nástroje z Mladečské jeskyně. 

Těšit se můžeme na velkoformátové ob-
razové archeologické rekonstrukce výtvar-
ného umělce Libora Baláka. Instalace bude 
doplněna různými modely, např. pra-
věkých obydlí, hrobů nebo pecí a re-
konstrukcemi muže a ženy z doby 
bronzové v dobovém oblečení 
s replikami bronzových šper-
ků a doplňků.

Na výstavě bude možné 
si vyzkoušet některé sta-
ré techniky, jako je na-
příklad mletí zrní, tkaní 
na vertikálním stavu nebo 
tzv. karetkování (tkaní pásků) 
a další. Vernisáž proběhne ve 

čtvrtek 25. února v 17 hodin a výstava 
potrvá do 31. srpna.  Jakub Halama

◀ Keramické štěrchátko nalezené v žen-
ském žárovém hrobě na pohřebišti 

pozdní doby bronzové poblíž Rájce 
u Zábřehu. Štěrchátka bývají 

interpretována jako kultov-
ní předměty. Na výstavě 

bude prezentován nejen 
originál, ale i jeho věrná 
kopie, kterou si každý 
návštěvník bude moci 

přímo ohmatat a případ-
ně vyzkoušet, jak „štěrchá“. 

 Foto: G. Leite

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 4. února od 14 hodin        
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Mirox.  Vstupné 40 Kč

Úterý 9. února od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 

Sobota 13. února od 14 hodin     
Masopust
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 18. února od 14 hodin        
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Vašek a Petr.   Vstupné 40 Kč

Úterý 23. února od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

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

Každou středu vždy od 14.30 do 16.30 hodin
Mateřské centrum

Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu důchodců 
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
 Vstup volný

Každou středu od 10 do 11 hodin v Klubu důchodců
Aktivity pro seniory: Trénování paměti   
 Vstup volný

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 583 211 766. Plavání kojenců v rodinách pro děti od naro-
zení do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.
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Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna 

na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Páté setkání v rámci čtvrtého ročníku Klu-
bu podvečerního čtení Leporelo chystá na 
únor Městská knihovna Šumperk. Setkání 
dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou litera-
turou, nazvané tentokrát Ušatá pimprlata aneb 

veselé postavičky na drátkách nejen v divadle 
a televizi, ale i v knihách, proběhne ve čtvr-
tek 4. února v 17 hodin v prostorách knihovny 
Sever v Temenické ulici 5. Více informací na 
www.knihovnaspk.cz/sever/.  -red-

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

Karel Kocůrek - Fotografi e z výpravy
Spojené státy americké

Indiáni prérií a národní parky
Výstava trvá do 3. března.

Městská knihovna, 17. listopadu 6, pořádá 
přednášku 

Vladimír Šimek: IZRAEL + JORDÁNSKO 
- cesta do neznáma

ve středu 10. února v 18.30 hodin 
Putování po Izraeli a Jordánsku tak trochu 
jinak bude doplněno fotografi emi z cesty.

Vstupné 40 Kč

VILA DORIS

Každé úterý (s výjimkou 16.2.) 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

Každé úterý (s výjimkou 16.2.) od 18 do 20 hodin v IT 
na „K“
Geocaching klub
Otevřený klub pro zájemce o geocaching, praktické 
seznámení s turistickou, navigační a trochu i inter-

netovou hrou pro mládež, rodiče s dětmi a dospělé 
ze Šumperka a okolí (GPS přístroj není podmínkou). 
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 6100 31, vavrusa@doris.cz.  Vstupné 20 Kč/schůzka

Každou středu (s výjimkou 17.2.) od 9 do 12 hodin a od 
15 do 17 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dět-
mi.  Vstupné 40 Kč
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hodin v AD na „K“
Keramický klub pro dospěláky
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
 Vstupné 90 Kč, studenti 65 Kč

Každý čtvrtek (s výjimkou 18.2.) od 15 do 18 hodin 
v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dět-
mi.    Vstupné 40 Kč

Každý pátek (s výjimkou 19.2.) od 15 do 18 hodin 
v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dět-
mi.    Vstupné 40 Kč

Úterý 2. února od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
8 lekcí po 2 hod. (vždy úterý + čtvrtek), 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 1100 Kč

Pátek 5. února od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Pátek 5. února od 14.30 do 16.30 hodin v AD na „K“
Keramika pro veřejnost - volná keramická tvorba
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz. 
 Vstupné 50 Kč
Jarní prázdniny 
Pondělí 15. února od 8.30 hodin v tělocvičně na „K“
Florbal smíšených družstev
6.-7. třída ZŠ, 3 kluci + 1 dívka, 8:30-9:00 hod. 
prezence, 13:00 hod. předpokládané zakončení. 
Podmínka účasti: vlastní vybavení, vhodná obuv 
do tělocvičny (umělý povrch). Informace Petr Ko-

nupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@
doris.cz.

Pondělí 15. února od 9 do 12 hodin v AD na „K“
Pohádkové prázdniny: O pejskovi a kočičce - Šití 
ponožkových pejsků, pečení dortu
S sebou donést neprošlapané PONOŽKY! In-
formace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Úterý 16. února od 9 do 12 hodin v IT na „K“
Geocaching klub
Otevřený klub pro zájemce o geocaching, prak-
tické seznámení s turistickou, navigační a trochu 
i internetovou hrou pro mládež, rodiče s dětmi 
a dospělé ze Šumperka a okolí (GPS přístroj není 
podmínkou). Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 
583 283 327, 731 6100 31, vavrusa@doris.cz.  
 Vstupné 20 Kč/schůzka

Úterý 16. února od 9 do 13 hodin ve Vile Doris
Šachy - volná hra
Žáci ZŠ bez vymezení věkových kategorií, 9:00 
hod. prezence. Informace Petr Konupčík, tel.č. 
583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Úterý 16. února od 9 do 12 hodin v MC na „K“
Pohádkové prázdniny - O třech přadlenách
Tvořivé dílny pro děti, batika (světlé tričko s sebou), 
tkaní. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Středa 17. února od 9 do 12 hodin v MC na „K“
Pohádkové prázdniny - Jak šel Honza do světa
Tvořivé dílny pro děti, výroba ubrousku, pečení bu-
chet. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Středa 17. února od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 ho-
din v učebně Vily Doris
Den s deskovými hrami
Připraveny budou logické i strategické hry; přezůvky 
s sebou. Informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 214, 
731 186 059, sula@doris.cz.  Vstupné 10 Kč

Čtvrtek 18. února od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 
hodin v tělocvičně na „K“
Den s dálkově ovládanými auty ve spolupráci 
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Připraveny budou dovednostní disciplíny, ukázky 
létajících modelů a zajímavé ceny pro nejšikovněj-
ší; přezůvky s sebou; informace Vratislav Šula, tel.č. 
583 214 214, 731 186 059, sula@doris.cz.  
 Vstupné 10 Kč

Neděle 21. února v 8 hodin odjezd od Vily Doris
Odyssea - běh na lyžích - Skřítek
Další informace na www.odyssea-spk.cz. Informace 
Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, ko-
nupcik@doris.cz.

Středa 24. února od 17 do 20 hodin v MC na „K“
Sedánky pro mamky
Tvořivá dílna pro maminky i babičky, povídání, sdí-
lení se. Informace a rezervace Eva Pšenčíková, tel.
č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Vstupné 60 Kč

Pátek 26. února od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi

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

Pátek 26. února od 14.30 do 16.30 hodin v AD na „K“
Keramika pro veřejnost - volná keramická tvorba
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz. Vstupné 50 Kč

Pátek 26. února od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Únorový škapulíř
Únorové tvoření a pečení pro rodiče a děti. Infor-
mace a rezervace 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 + Mateř-
ské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), 
recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://
www.doris.cz

DDM U RADNICE

Čtvrtek 28. ledna od 15 do 17 hodin v dílně
Burza nápadů, námětů a rad pro železniční mode-
lářství Vstup volný

Úterý 2. února od 18 do 19 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný

Středa 3. února od 16 do 18 hodin v herně TTC 
v areálu kasáren
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou!  
 Vstup volný

Středa 3. února od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru ve 
3. patře 
Základy uměleckých řemesel - karomail
Technika falešného smaltu. S sebou sklíčko nebo ple-
chový polotovar.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 4. února od 15 do 17 hodin v dílně 
Železniční modelářství pro kluky a tatínky
Nápady a rady.   Vstup volný

Sobota 6. února od 9 do 14 hodin v keramické dílně ve 
2. patře 
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 6. února od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - šperkování
Dokončení šperků z originálních korálků vyrobených 
z fi ma.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 8. února od 16 do 17 hodin v učebně PC v pří-
zemí 
PC, internet 
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 9. února od 15 do 17 hodin v dílně
Modelářství od A do Z
Náměty a rady pro kutily.  Vstup volný  

Středa 10. února od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru ve 
3. patře 
Základy uměleckých řemesel - drátování
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Sobota 13. února
Masopust
Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, 
romana.vecerova@seznam.cz, waldorfska.alternati-
va@seznam.cz, www.waldorf-sumperk.webnode.cz.

Sobota 13. února od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. patře 
Kurz kresby
Pod vedením malířky Hany Kalivodové, nutná rezer-
vace míst do 9. února. Informace R. Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@seznam.cz. 
 Vstupné 300 Kč

Neděle 14. února od 8 hodin v herně TTC
BTM
Regionální turnaj ve stolním tenisu.  Vstup volný

Středa 17. února od 16 do 18 hodin v herně TTC
Stolní tenis o jarních prázdninách
Pro děti od 8 let, přezůvky s sebou!  Vstup volný

Středa 17. února od 13 hodin v klubovně v 1. patře
Prázdninový turnaj ve hře Člověče nezlob se!
Pro děti, registrace hráčů od 13 do 13.30 hodin. 
 Vstup volný

Pondělí 22. února od 16 do 17 hodin v učebně PC v pří-
zemí
PC, internet
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 23. února od 10.30 do 11.30 hodin v sále v 1. pa-
tře 
Hráníčko pro nejmenší děti a maminky  Vstup volný

Úterý 23. února od 18 do 19 hodin v tělocvičně SOUŽ
Tradiční fl orbalová hodinovka pro muže   Vstup volný

Středa 24. února od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru ve 
3. patře 
Základy uměleckých řemesel - krabičky
Zdobení krabiček malbou a technikou decoupage. 
S sebou ubrousky, krabičku.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 25. února od 15 do 17 hodin v dílně 
Stavíme modelovou železnici!  Vstup volný

Sobota 27. února od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. patře 
Kurz kresby
Pod vedením malířky Hany Kalivodové, nutná rezer-
vace míst do 23. února. Informace R. Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332, romana.vecerova@seznam.cz.  
 Vstupné 300 Kč

Sobota 27. února od 14 do 19 hodin v kuchyňce ve 
2. patře 
Indické vaření
Pod vedením Anju Agrawal, nutná rezervace míst do 
25. února. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332, romana.vecerova@seznam.cz.
  Vstupné 150  Kč

Neděle 28. února
Výprava ke krmelci   
Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332,  
romana.vecerova@seznam.cz, waldorfska.alternati-
va@seznam.cz, www.waldorf-sumperk.webnode.cz.

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. 

DDM U Radnice, nám. Míru 20, otevírá zájmový kroužek
Klub her Zažeň nudu

Nudíte se někdy? Chcete se dozvědět něco zajímavého a něčemu se přiučit? Chcete si společně 
s kamarády zahrát hry uvnitř (např. karty, pexeso, šachy, dáma, člověče nezlob se, AZ kvíz, 

stolní hokej a fotbal ...) i venku (minigolf, petanque...)? Potom právě pro vás je tu nový Klub her  
ZAŽEŇ NUDU! Klub je určen pro všechny zájemce od 5 do 85 let, kteří rádi poznávají nové věci 

a rádi si hrají. Přihlásit se mohou samostatně děti i dospělí nebo rodiče či prarodiče společně 
s dětmi. Kdy: pondělí 15.30-17.00 hodin, čtvrtek 15.30-17.00 hodin. Kde: DDM U Radnice, 

klubovna, 1. patro. Informace: Petr Tkadlec, tel.č. 605 964 457
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IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE 
Čtvrtek 28. ledna jen v 18.00 hodin, pátek 29., sobota 30., neděle 31. ledna jen v 20.00 hodin, pondělí 
1., úterý 2. a středa 3. února jen v 17.30 hodin
Francie, Kanada, USA, dobrodružná fantasy, 2009, 110 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Film Terryho Guilliama vypráví o záhadném dr. Parnassovi, který kdysi dávno vyhrál v sázce 
s ďáblem nesmrtelnost. O mnoho století později našel pravou lásku a s ďáblem podepsal novou 
smlouvu… Tento fi lm je posledním snímkem Heatha Ledgera, který nečekaně zemřel uprostřed na-
táčení. Jako poctu Ledgerovi se jeho roli rozhodli dokončit hned tři vynikající herci - Johnny Depp, 
Jude Law a Colin Farrell.  Vstupné 75 Kč

NA SEVER
Čtvrtek 28. ledna jen ve 20.00 hodin
Norsko, roadmovie, 2009, 78 minut, od 12 let, titulky
900 kilometrů dlouhá cesta na sněžném skútru za znovunalezením smyslu existence… Osvěžující, 
veskrze pozitivní a přitom absolutně nesentimentální příběh lyžaře Jomara, který vyráží na cestu za 
svým čtyřletým synem, o jehož existenci doposud neměl ani tušení…  
 Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč

TRABLE V RÁJI
Pátek 29., sobota 30. a neděle 31. ledna jen v 17.45 hodin
USA, komedie, 2009, 113 minut, od 12 let, titulky
Pobyt  na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou krizi? Čtyři manželské páry v krizi 
si řekly proč ne a vydají se na rajský ostrov, kde se chtějí pokusit své vztahy zachránit. Potíž je v tom, 
že je doprovází neortodoxní manželský poradce (Jean Reno), který všem účastníkům nastaví tvrdý 
výchovný režim… Hrají skvělí američtí komici v čele s Vincem Vaughnem.  Vstupné 75 Kč

TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
Pondělí 1. a úterý 2. února jen v 19.45 hodin
USA, sci-fi  thriller, 2009, 147 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Mechaničtí roboti z celé galaxie, kteří se na Zemi mění v pozemská auta,  jsou zpět,  a s nimi i jejich 
hlavní protivníci Shia LaBeouf a Megan Foxová. Film je žhavým kandidátem na Oscara v kategorii 
nejlepší vizuální efekty a na četná přání diváků ho tentokráte uvádíme v původním znění s titulky. 
 Vstupné 70 Kč

ANTIKRIST   Artvečer - Filmový klub
Středa 3. února jen ve 20.00 hodin
Dánsko, Německo, Polsko, 2009, 104 minuty, od 18 let, titulky
Strhující, skandální fi lm na pomezí hororu a psychologického thrilleru je především terapií o stra-
chu a boji mezi mužem a ženou. Režie Lars von Trier, v hlavní roli Charlotte Gainsbournová, která 
za svůj herecký výkon získala Cenu pro nejlepší herečku na loňském festivalu v Cannes. V hlavní 
mužské roli Wilem Dafoe.  Vstupné 75 Kč, členové FK 70 Kč

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6. a neděle 7. února jen v 16.15 hodin
USA, 2009, 88 minut, rodinný animovaný fi lm v českém znění
Všichni zpívají, všichni tančí a všichni křičí Alvin! Pokračování úspěšné komedie o nezbedných ve-

KINO OKO
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verkách, které se staly hvězdami populární hudby. Aby zamezil jejich lumpárnám, rozhodl se jejich 
kamarád Dave poslat je do školy, což znamená, že jejich místo na koncertních pódiích bude muset 
být na čas obsazeno někým jiným…  Vstupné 70 Kč

FAME - CESTA ZA SLÁVOU
Čtvrtek 4. února jen v 18.00 hodin, pátek 5. února v 18.00 a ve 20.00 hodin, sobota 6., neděle 7. úno-
ra jen v 18.00 hodin, pondělí 8., úterý 9. a středa 10. února jen v 17.30 hodin
USA, hudební, taneční, 2009, 100 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Čtyři roky dřiny na prestižní newyorské umělecké škole přinesou slávu jen těm, kdo mají vrozený 
talent, schopnost podrobit se tvrdé disciplíně a také trochu štěstí… Muzikál, který exploduje mo-
derní hudbou a tancem, je remakem slavného fi lmu Alana Parkera z roku 1980.  Vstupné 75 Kč

VYFIČ!
Čtvrtek 4., sobota 6. a neděle 7. února jen ve 20.00 hodin 
USA, komedie, 2009, 111 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Skvělá komedie o mladé dívce, která není spokojená se svým dosavadním životem. A tak jednoho 
dne sebere odvahu a zúčastní se konkursu do týmu bruslařek na kolečkových bruslích, které provo-
zují kontaktní sport, při kterém do sebe bruslaři schválně  narážejí a srážejí se k zemi… Příjemná 
kombinace komedie, lehkého dramatu a sportovního fi lmu je režijním debutem Drew Barrymore-
ové. V hlavní roli vynikající Ellen Page (Juno).  Vstupné 75 Kč

Pokračování úspěšné komedie o nezbedných veverkách, které se staly hvězdami populární hudby, nabízí 
kino Oko nejen malým divákům začátkem února.
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Pondělí 8., úterý 9. a středa 10. února jen v 19.30 hodin
USA, katastrofi cký, 2009, 158 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Katastrofa biblických rozměrů, která čeká na naši planetu v roce 2012, v podání Rollana Emmeri-
cha. V hlavní roli John Cusack, který se snaží mezi zemětřeseními, výbuchy sopek a ničivými vlnami 
tsunami zachránit svoji rodinu.  Vstupné 75 Kč

PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU PREMIÉRA 
Čtvrtek 11., pátek 12., sobota 13., neděle 14., pondělí 15. a úterý 16. února jen v 17.00 hodin, středa 
17. února jen v 16.30 hodin
USA, fantasy, komedie, dobrodružný, 2010, 145 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Napůl chlapec… napůl bůh… dohromady PERCY JACKSON. Do teď si myslel, že je obyčejný kluk, 
kterého čeká vyhazov ze školy. Pak ale zjistil, že jeho otec je bůh z Olympu a jeho kamarád Satyr. 
A všichni na něho mají spadeno a dokonce ho podezřívají z krádeže blesku, zbraně mocného Dia. 
A tak se vydává napříč Amerikou na nebezpečnou cestu, aby našel pravého zloděje a dokázal svoji 
nevinu… Adaptace populárního bestseleru Ricka Riordana, kterému se podařilo propojit řeckou my-
tologii s životem současných dětí. A navíc je Percy - Perseus považován za nástupce Harryho Pottera. 
Výsledkem je skvělá zábava nejen pro děti! Režie Chris Columbus.  Vstupné 75 Kč

VTÁČKOVIA, SIROTY A BLÁZNI  Projekt 100 - Filmový klub
Čtvrtek 11. února jen ve 20.00 hodin

Moderní hudba a tanec rozezní kino Oko v prvním únorovém týdnu. Na programu je totiž muzikál Fame 
- cesta za slávou, který je remakem slavného fi lmu Alana Parkera z roku 1980.
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OSlovensko, Francie, 1969, 78 minut, slovenské znění

První fi lm trilogie o osudu a štěstí režiséra Juraje Jakubiska. Dalšími dvěma snímky jsou Sedím na 
konári a je mi dobre a Lepšie byť bohatý a zdravý než chudobný a chorý. 
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč
          
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Pátek 12., sobota 13., neděle 14., pondělí 15. a úterý 16. února jen ve 20.00 hodin, středa 17. února jen 
ve 20.15 hodin  
USA, komedie, 2009, 120 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Rozvedená… s řadou výhod… Meryl Streepová, Alec Baldvin a Steve Martin v hlavních rolích ro-
mantické komedie, která má tři nominace na Zlaté glóby v kategoriích nejlepší komedie roku, nejlepší 
scénář a nejlepší herečka v komedii. Režie Nancy Mayersová. Romantická komedie roku!  
 Vstupné 80 Kč

BÁBA/DRUHÉ DĚJSTVÍ Artvečer - Filmový klub
Středa 17. února jen v 19.00 hodin
ČR, 2009, 64 minuty
Bába: Kontrast stáří a mládí, téma sobectví a viny ve snímku Zuzany Špidlové, která za něho vloni 
získala Zlatou palmu na MFF v Cannes v kategorii pro studentské fi lmy.
Druhé dějství: Příběh manželského páru, který pomalu, ale s jistotou ztrácí své ideály. Režie Olmo 
Omerzu.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

Romantická komedie Nějak se to komplikuje s Maryl Streepovou v hlavní roli, kterou kino Oko uvádí od 
12. do 17. února, má tři nominace na Zlaté glóby.
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Čtvrtek 18. února jen v 17.00 hodin, pátek 19. února v 16.30 a ve 20.00 hodin, sobota 20. a neděle 
21. února jen v 17.00 hodin, pondělí 22., úterý 23. a středa 24. února jen v 19.00 hodin
USA, akční sci-fi , 2009, 166 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Nejúspěšnější fi lm loňského roku. Režie James Cameron. Příběh postiženého bývalého mariňáka, kte-
rý na cizí planetě pomáhá domorodcům, žijícím v naprostém souladu s přírodou, v boji proti pozemš-
ťanům.  Vstupné 80 Kč

ČTVRTÝ DRUH
Čtvrtek 18., sobota 20. a neděle 21. února jen ve 20.15 hodin
USA, horor, thriller, 2009, 98 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Provokativní thriller, který je natočen podle skutečných událostí v odlehlém městě Aljašky, kde od 
šedesátých let dochází k záhadnému mizení lidí. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o setkání čtvrtého 
druhu, tedy o únos mimozemšťany… V hlavní roli Mia Jovovichová.  Vstupné 75 Kč

ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA  Hrajeme pro děti
Sobota 20. a neděle 21. února jen v 15.15 hodin
Francie, 2008, 93 minuty, rodinný fi lm v českém znění
Pokračování úspěšného animovaného fi lmu Arthur a Minimojové, ve kterém se Arthur může napo-
sledy vrátit do říše Minimojů, a setkat se tak s princeznou Selénií. Někdo ale na něho nastražil léčku…. 
 Vstupné 70 Kč

DEŠŤOVÁ VÍLA Hrajeme pro děti
Čtvrtek 25. února jen v 17.00 hodin, pátek 26. února v 16.30 a v 18.30 hodin, sobota 27. a neděle 
28. února v 15.30 a v 17.30 hodin, pondělí 1., úterý 2. a středa 3. března jen v 16.30 hodin
ČR, klasická pohádka, 2010, 93 minuty
Romantická  pohádka o dobru a zlu, ve které jsou lidé Dešťovou vílou potrestáni za to, že začali mys-
let hlavně na peníze a přestali myslet na lásku… V hlavních rolích Viva Kerekes (chudá Květuška), 
Miroslav Donutil (sedlák Lakota), Jakub Gottwald (Lakotův syn)a Lenka Vlasáková (Dešťová víla). 
Dále hrají Petr Nárožný, Simona Stašová, Martin Dejdar, Marián Labuda a další. Režie Milan Cieslar. 
 Vstupné 75 Kč
V sobotu 27. a v neděli 28. února v 15.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu. Vstupné pro rodi-
če, kteří navštíví kino se svými dětmi do 15 let, je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato předsta-
vení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME  Projekt 100 - Filmový klub
Čtvrtek 25. února jen v 19.00 hodin
USA, 1972, 86 minut, od 12 let, titulky
Rozkošná komedie o tom, že člověk má za všech okolností zůstat sám sebou… Scénář Woody Allen, režie 
Herbert Ross. V hlavních rolích Woody Allen a Diane Keatonová.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

MORGANOVI 
Pátek 26. února jen ve 20.15 hodin, sobota 27. a neděle 28. února jen v 19.30 hodin
USA, komedie, 2009, 103 minuty, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Hugh Grant a Sarah Jessica Parkerová v rolích bohatých manželů Morganových, jejichž vztah prochází 
vážnou krizí. Problémy s láskou ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co jim osud přichystal vzápětí po 
tom, co se stali svědky vraždy. Jako korunní svědci museli být přestěhováni z luxusního sídla v New 
Yorku do malého městečka ve Skalistých horách…  Vstupné 75 Kč
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Věra Lukášová
(autorka obálky)

Narodila se 21.11. 1990 v Šumperku a žije v Loučné 
nad Desnou. Nyní studuje čtvrtý ročník Střední prů-
myslové Školy v Šumperku, obor Propagační výtvar-
nictví, grafi ka. V budoucnu by se ráda zaměřila na 
ilustraci. Mimo jiné se věnuje sborovému zpěvu v pě-
veckých sborech Loučňáček a Tap-Týda.

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.

Připravujeme na březen:  Love and Dance, Kawasakiho růže, Mikulášovy patálie, Doktor od Jezera 
hrochů, Na sv. Valentýna, Prokletý ostrov, Lítám v tom, Vlkodlak, Pouta, Alenka v říši divů 
Filmový klub: Projekt 100 - Harold a Maud, Smlouva s vrahem, Muž z Londýna
 
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 prosto-
rový 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 první-
ho představení. Vstupenky na všechna únorová představení jsou v prodeji od 1. února 2010.

Kino Oko nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů i projekci 
reklamních videoklipů. V případě zájmu vám zprostředkujeme výrobu diapozitivů i klipů. Větší 

obraz, vyšší kvalita a dobré ozvučení! Bližší informace na telefonu 583 212 000.
Průměrná měsíční návštěva kina je 6000 diváků.
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