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Markéta Kupczaková
(autorka obálky)

Narodila se 22.2.1991 v Šumperku a bydlí v Rudě 
nad Moravou. Studovala základní školu v Rudě nad 
Moravou a v roce 2006 přestoupila na čtyřleté studium 
na Střední průmyslové škole v Šumperku. Pro obor 
Propagační grafi ka se rozhodla kvůli svým zájmům, 
kterými jsou především malování a kreslení. Letošním 
rokem končí její studium na střední škole a ráda by 
pokračovala ve svém oboru i na vysoké škole. 

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.

K
IN

O
 O

K
OALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 

Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. března jen v 17.30 hodin
USA, fantasy, rodinný fi lm, 2010, 100 minut, mládeži přístupný, české znění  
Kdo by neznal příběh Alenky, která spadne do králičí nory a objeví tak svět plný záhad, dobrodruž-
ství a kouzel…  Režie Tim Burton. V hlavních rolích Johny Depp a Mia Wasikowska.  
 Vstupné 75 Kč

SHERLOCK HOLMES
Čtvrtek 25., pátek 26. sobota 27. a neděle 28. března jen v 19.30 hodin, pondělí 29. a úterý 30. března 
jen v 17.30 hodin
USA, kriminální komedie, 2009, 128 minut, od 12 let, titulky
Legendární detektiv se vrací na plátna kin, aby se svým věrným kolegou dr. Watsonem zachránili 
Anglii a celý svět před smrtelným spiknutím. Dynamické a velice vtipné zpracování literární klasiky 
dokazuje, že Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně smrtící jako jeho pověstný intelekt. V hlavní 
roli Robert Downey Jr., který za svůj herecký výkon získal Zlatý glóbus.  Vstupné 80 Kč

NEW YORKU, MILUJI TĚ
Pondělí 29. a úterý 30. března jen ve 20.00 hodin
Francie, USA, krátké romantické příběhy, 2009, 103 minuty, mládeži přístupný, titulky
Láska může začít kdykoliv… Volné pokračování série Města lásky, jejíž první díl Paříži, miluji Tě, 
slavil vloni velké úspěchy. Pohled na New York očima lásky ve všech jejích podobách je opět dílem 
skupiny významných současných režisérů.  Vstupné 75 Kč

MUŽ Z LONDÝNA  Projekt 100 - Filmový klub
Středa 31. března jen v 19.00 hodin
Maďarsko, Francie, Německo, 2007, 140 minut, mládeži přístupný, titulky
Znamená mlčení opravdu vždy souhlas? Hlavní postavou tohoto existenciálního dramatu je výhyb-
kář Maion, který se nečekaně ocitne na hranici mezi nevinou a účastí na zločinu, a to ho přivede 
k zásadní otázce o smyslu a ceně lidské existence. Vynikající snímek maďarského režiséra Bély Tarra 
s Miroslavem Krobotem v hlavní roli. Snímek byl nominován na Zlatou palmu v Cannes.  
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč
   
Připravujeme na duben:  Ženy v pokušení, Jak vycvičit draka, Princezna a žabák, Doktor od Jezera 
hrochů, Milý Johne, Souboj Titánů, Nezapomeň na mě, Nine, Mamas & Papas, Pevné pouto, Kick-Ass
Filmový klub: Mamut, O kapitalismu s láskou, Panika v městečku

Změna programu vyhrazena.
Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! Ozvučení kina - DOL-
BY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový vjem, samo-
statný basový kanál 1000 W. Kino promítá všechny filmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před za-
čátkem prvního představení. Vstupenky na všechna březnová představení jsou v prodeji od 
1. března 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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ULETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU O ŠUMPERSKÉM 
SPORTOVÁNÍ: NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH ŠUMPERSKÉ KOPANÉ

Než se budeme věnovat šumperskému spor-
tování po roce 1945, měli bychom připomenout 
jednu významnou událost, která hýbala sportov-
ním děním ve městě mezi světovými válkami. 
Populární hrou byla i tehdy, bezesporu, kopaná. 
V připravované knížce její historie, samozřejmě, 
nesmí chybět. Přijměte alespoň tuto malou la-
hůdku z článku Drahomíra Polácha o šumperské 
kopané do roku 1945. 

Největší úspěch šumperské kopané
Rozhodující byla pro Šumperk mimořádná 

valná hromada Německého fotbalového svazu 
v Liberci 30. května 1935, na které došlo ke zříze-
ní české divize a moravsko-slezské divize, jakožto 
nejvyšších soutěží německého svazu. 30. června 
1935 bylo na zasedání svazu v Teplicích rozhodnu-

to, že v moravskoslezské divizi bude hrát v sezoně 
1935/36 také SK Šumperk. 

V letních měsících 1935 bylo upraveno hřiště, 
atletická dráha, postavena byla tribuna a vybu-
dována asi 470 metrů dlouhá cyklistická dráha. 
Šumperk získal další skutečný stadion. 

Mužstvo se intenzivně připravovalo na novou 
soutěž, vybojovalo zápasy i s velmi atraktivními 
soupeři. Například 4. srpna 1935 porazilo kom-
pletní ligové mužstvo Budai XI Budapešť 7:0, 
vyhrálo nad ligovými mužstvy S.K. Prostějov 
4:3 a F.K. Teplice 7:4 a český divizní tým Slovan 
M. Ostrava deklasovalo 12:0.

SK Šumperk, jehož základ tvořili Mimra (bran-
kář a kapitán), Vogel, Ostrcil, Bajl I. a Bajl II., 
Pawala, Hiemer, Vidmon, Köck, Härdtl a Ko-
mandera, moravsko-slezskou divizi v sezoně 

Meziválečnou historii šumperské kopané dokumentuje fotografi e prvního mužstva fotbalového klubu 
SK Šumperk při otevření nového fotbalového hřiště u Benátek 5.8. 1928. Stojící zleva: Hiemer, Winkler, 
Pospischil (alias Puschi), Neckasch, Schön, Schmidt, Faulhaber a Langer, sedící: Tomola, Lack a Krist. 
Uprostřed ve předu Josef Wiatschka a jeho manželka Tereza a H. Schwanková, za nimi Mühl a Rudolf 
Wiatschka a B. Schwanková. Foto poskytla G. Jovili, roz. Wiatschková.
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U 1935/36 senzačně vyhrál:
1. SK Šumperk 7 0 3 40:19 14
2. DSV Opava 6 1 3 28:20 13
3. SV Krnov 5 1 4 30:28 11
4. DSK Těšín 5 0 5 29:24 10
5. DFC Jihlava 3 1 6 22.46 7
6. DSV Brno 2 1 7 16:18 5

Ve fi nále německých divizí ČSR se SK Šum-
perk střetl s vítězem české divize FK Varnsdorf. 
Ve Varnsdorfu vyhrál Šumperk 3:4 a 17. května 
1936 doma v odvetě před 2500 diváky po vítěz-
ství 2:1 se stal držitelem Beaufortovy putovní 
plakety a mistrem německého fotbalového svazu 
v ČSR. Toto vítězství navíc posunulo SK Šum-
perk do kvalifi kace o postup do 1. celostátní ligy 
ČSR, v níž ho čekala mužstva Baťa Zlín (vítěz 
české moravsko-slezské divize), Viktoria Žižkov 
(vítěz české středočeské divize), SK Hradec Krá-
lové (vítěz divize českého venkova) a SK Rusj 
Užhorod (vítěz slovensko-podkarpatskoruské 
divize). Tlak na SK byl o to větší, že z první ligy 
v roce 1936 sestoupila do divize všechna ně-
mecká mužstva (DFC Praha, FK Teplice a DSV 
Žatec), takže Šumperk zachraňoval renomé ně-
mecké kopané. 

První zápas v Šumperku 14. června 1936 
s Baťou Zlín sledovalo 4000 (!) diváků, z toho 
polovina byli fanoušci Zlína. Šumperské publi-
kum bylo zklamáno hrou domácích a  prohrou 
0:2. Místní noviny napsaly, že Baťova jedenáct-
ka nebyla herně ani technicky lepší a Šumperk 
mohl zvítězit, pokud by však hrál fotbal, jaký 
hrát uměl. Rozhodčí Vlček z Prahy vedl zápas 

bezchybně. Ještě větší zklamání zavládlo po 
odvetném zápase ve Zlíně, kde 19. června pro-
hrál Šumperk 6:2. SK vedl až do 32. minuty 2:0, 
pak Zlín do poločasu vyrovnal brankami, které 
brankař Mimra, tradiční opora mužstva, mohl 
podle tisku údajně chytit. Ještě hůře dopadl dru-
hý poločas. Nedlouho před koncem byl stav 2:2 
a poté pustil Mimra během dvanácti minut čtyři 
góly, přičemž nejméně třem prý mohl zabránit. 
Noviny pak psaly, že SK Šumperk kvůli fi nanč-
ním nákladům vlastně ani postoupit nechtěl. 
Ozývaly se však i hlasy o podplacení hráčů. 

V každém případě však Šumperk na postup 
do 1. ligy neměl. S Viktorií Žižkov prohrál 
doma i v Praze 1:3 (hrálo se na hřišti Slávie a za 
Šumperk snížil v posledních vteřinách Vacek) 
a s SK Rusj Užhorod dokonce dvakrát 2:6, když 
na zápas v Šumperku přišlo 7. srpna už jen sotva 
100 diváků. Vyhrát dokázal Šumperk pouze obě 
utkání s SK Hradec Králové - na jeho hřišti 2:5 
a doma v posledním zápase kvalifi kace 16. srpna 
4:1. Do první ligy postoupil Žižkov (mimo jiné 
s tehdejšími reprezentanty brankářem Bendou 
a záložníkem Ludlem) a Užhorod, jehož účast 
v celostátní lize byla silně nežádoucí, protože 
české kluby se bály dalekého cestování přes ce-
lou republiku. Zajímavé je, že užhorodští fotba-
listé, jimž se říkalo „létající učitelé“, začali jako 
první fotbalisté v ČSR používat letadla. 

Přestože SK Šumperk do první ligy nepo-
stoupil, účast v kvalifi kaci byla zatím největším 
úspěchem šumperského fotbalu v celé jeho mi-
mořádně dlouhé historii.  Drahomír Polách

Občanské sdružení LANO v Šumperku ve spolupráci s ICEJ ČR zvou na přednášku

DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ

Beseda s Tomasem Graumannem, jedním z Wintnových dětí
ve středu 24. března v 18.30 hod. v Městské knihovně v ul. 17. listopadu 6

ve čtvrtek 25. března v 18 hod. v sále Bratrské jednoty baptistů v ul. M.R. Štefánika 10
v pátek 26. března v 17 hod. v kině Retro v Zábřehu

Tomas Graumann je jedním z 669 českých židovských dětí, zachráněných v roce 1939 
Nicholasem Wintonem. Jeho příbuzní, kteří zůstali v Československu, zahynuli v koncentračních 

táborech. Tomas Graumann svoji vděčnost za záchranu vyjadřuje celý život tím, že se věnuje 
charitativní práci pro potřebné, osvětové práci a vzdělávání mládeže. 
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MŠUMPERSKÉ PRELUDIUM VSTUPUJE DO DRUHÉ POLOVINY

Festival mladých umělců Šumperské Preludium, který v roce 1974 založil Alois Motýl a jenž má v kul-
turním životě města své neotřesitelné místo, vstupuje v březnu do své druhé poloviny. Sedmatřicátý 

ročník, jenž probíhá pod hlavičkou Domu kultury a Agentury J+D violisty Romana Janků, se přitom 
nese ve znamení velmi výrazné změny - Preludium je součástí cyklu Klasika Viva.

Během čtyř podvečerů představují organizá-
toři festivalu vynikající laureáty soutěží a mla-
dé nastupující umělce. A již první dva koncerty 
toho byly živým důkazem. Během zahajovacího 
koncertu ve středu 10. února vystoupil v klášter-
ním kostele vokální soubor Gentlemen Singers, 
jediný svého druhu u nás, o dva týdny později se 
pak hudbymilovné veřejnosti představili hned 
dva mladí umělci - houslista Šimon Michal 
a klavírista Lukáš Klánský. 

Třetí koncert festivalu, který je napláno-
ván na středu 9. března, nabídne posluchačům 
varhanní recitál, a to v podání Pavla Svobody. 
Tento mladý klavírista studuje pražskou AMU, 
koncertuje po celé Evropě a již šestým rokem 
je stálým členem souboru Barocco sempre gio-
vane. Pro šumperský koncert vybral Pavel Svo-
boda skladby J.S. Bacha, J. Pachelbela, J.J. Fuxe, 
D. Buxtehudeho a R. Schumanna. 

Závěr Preludia ve středu 24. března bude pat-
řit jednomu z nejstarších a přitom i nejmladších 
smyčcových kvartet - Doležalovu kvartetu, jež je 
laureátem Mezinárodní soutěže komorní hudby 
Maxe Regera v Sonderhausenu. „Doležalovo 
kvarteto patří již řadu let mezi špičkové soubory 
reprezentující českou kvartetní školu. Založil ho 
roku 1972 violista Karel Doležal, takže svou tra-
dicí patří k nejstarším ansámblům v Čechách. 
Před sedmi lety se jeho zakladatel rozhodl oslovit 
talentované mladé, ale přesto již velmi zkušené 
interprety, kterým jméno kvarteta předal,“ vy-
světluje Roman Janků, tvůrce koncertního cyklu 
Klasika Viva. Omlazený soubor již nahrával pro 
Českou televizi a úspěšně reprezentoval republi-
ku na mezinárodní soutěži v Osace. V Šumper-
ku nabídnou jeho členové skladby Haydnovy, 
Beethovenovy, Janáčkovy a Regerovy. 

Vstupenky na Preludium, které lze koupit 
v pokladně Domu kultury či v Regionálním 
a městském informačním centru v místním mu-
zeu, jsou stejné jako na koncerty Klasiky Viva 

s tím, že novinkou je možnost zakoupení karty 
Klubu přátel Klasiky Viva na slevu ze vstupné-
ho. Zmíněná karta s roční platností, jež nahra-
dila klasickou Abonentní kartu, stojí osmdesát 
korun a při jejím předložení získá držitel dvace-
tikorunovou slevu ze vstupného. -zk-

Březnoví účinkující letošního 
ročníku Šumperského Preludia

Pavel Svoboda (*1987) je jedním z nejúspěš-
nějších varhaníků mladé generace. Zvítězil na 
Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Opa-
vě, 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 studijní 

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 výsledky obdržel cenu primátora města Pardu-
bic. První cenu a titul Laureáta získal také z Me-
zinárodní interpretační soutěže Brno.

Hudbě se začal věnovat na hudební škole 
v Dobrušce, absolvoval Konzervatoř v Pardu-
bicích (Josef Rafaja, Václav Rabas) i mistrovské 
kurzy u zahraničních varhaníků (Susan Landale, 
Martin Sander, Th eo Jellema a další), nyní studu-
je Hudební fakultu Akademie múzických umění 
v Praze u Jaroslava Tůmy a připravuje se na stáž 
na Universität der Künste v Berlíně. Účinkuje na 
hudebních festivalech v ČR i v zahraničí (Ně-
mecko, Belgie, Slovensko, Polsko, Španělsko) 
a jako sólista často vystupuje s orchestry. Od 
roku 2004 je stálým varhaníkem a cembalistou 
souboru Barocco sempre giovane, s kterým vy-
stoupil 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 kvar-
tetní školu. Soubor založil roku 1972 violista 
Karel 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 opakovaně hostuje 
především v ev- r o p s k ý c h 

zemích, mi- mořádně 
úspěšné b y l o 

t a k é j e h o 
h o s t o - v á n í 
v zá- m o ř í . 

Všude je 

oceňováno jeho interpretační umění, vyrostlé 
z kořenů světoznámé kvartetní školy. Doležalo-
vo kvarteto nahrávalo pro Arta records, ale i pro 
jiné společnosti (Adda, Stefanotis, Belaphon 
etc.). Také pro Český rozhlas, Radio New York 
Times a jiné rozhlasové stanice v Paříži, Stock-
holmu a Kolíně nad Rýnem.

Roku 2003 se Karel Doležal rozhodl oslovit 
talentované mladé, ale přesto již velmi zkuše-
né interprety, kterým jméno kvarteta předal. 
Soubor chce navázat na tradice české kvartetní 
školy, ale také hledat nové a neotřelé projekty, 
čehož důkazem je i program inauguračního 
koncertu (7. dubna 2005) nového Doležalova 
kvarteta v rámci komorního cyklu Symfonic-
kého orchestru hlavního města Prahy FOK, 
i dramaturgie připravovaného CD. Soubor již 
nahrával pro Českou televizi, úspěšně reprezen-
toval Českou republiku na mezinárodní soutěži 
v Osace, kam bylo na základě nahrávky vybráno 
pouze deset kvartetů z celého světa a Doležalov-
ci se dostali do semifi nále mezi nejlepších sedm 
souborů. Ve světové premiéře natočili Kvartet 
B dur H.W. Ernsta pro Český rozhlas. Soubor 
hraje ve složení Václav Dvořák a Ondřej Pustě-
jovský (housle), Martin Stupka (viola) a Jan Zvě-
řina (violoncello). Pracuje pod vedením Milana 
Škampy a zajíždí také na konzultace k  Eberhar-
tu Feltzovi do Berlína.

Doležalovo kvarteto patří již řadu let mezi špičkové soubory reprezentující českou kvartetní školu. 
Roku 2003 se Karel Doležal rozhodl oslovit talentované mladé, ale přesto již velmi zkušené interpre-
ty, 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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Oprava morového sloupu na náměstí Míru u radnice bude pokračovat ještě letos, kdy tuto 
památku čekají mimo jiné tzv. odsolovací zábaly. Kompletní renovace a konzervace, kte-

rou město „rozjelo“ loni o prázdninách, přijde na  více než milion korun, Šumperku přitom na 
opravu přispělo partnerské město Bad Hersfeld. Ani po ozdravné kúře by ale lidé neměli počítat 
s tím, že morový sloup bude zářit do dáli bělostí. Cílem totiž je přizpůsobit míru retuše stáří 
památky a vlivu prostředí.

Rukama restaurátorů prošly plastiky z balustrády 
i samotný sloup již před patnácti lety. Tehdy se ro-
zebrala část konstrukce sloupu a ve dvou etapách se 
zrestaurovaly plastiky světců. Loni město napláno-
valo kompletní renovaci a konzervaci. „Na triku“ ji 
má restaurátor Jakub Ďoubal, který nejprve vyřešil 
největší viditelný problém sloupu - tmavý povlak na 
některých jeho částech. Ten bylo potřeba odstranit 
nejen kvůli lepšímu vzhledu, ale také kvůli ochraně 
kamene. „Na tmavé krusty čistící pasty nefungovaly, 
restaurátor proto zvolil mechanické „mikropísko-
vání“ s použitím velmi jemného abraziva, aby se 
kámen poškodil co nejméně,“ přibližuje postup ve-
doucí oddělení státní památkové péče šumperského 
Městského úřadu Monika Paulová.

Teprve po postavení lešení kolem sloupu a smytí 
všech povrchových nečistot, včetně nátěrů, se podle 
ní ukázalo, že některé vysprávky a výplně v praskli-
nách pocházející z předchozích oprav nejsou v dob-
rém stavu. Jakub Ďoubal musel tato místa nově 
přetmelit a na všechny římsy navíc položil olověný 
plech. „Jde o části, na nichž se nejvíc drží voda. Sa-
motná hydrofobizace, jež bude provedena na všech 
soklových částech, včetně balustrády a schodiště, by 
nebyla dostatečná, neboť sloup je tvořen z několika 
kusů kamene. Plech tak zabrání možnému poško-
zování deštěm nebo sněhem,“ podotýká vedoucí 
oddělení památkové péče.

V rukou odborníka se ocitl i jeden z andělů z vr-
cholu sloupu, který byl v místě zkorodovaného ko-
vového čepu na zádech prasklý a navíc byl i špatně 

Oprava morového sloupu na náměstí Míru u radnice 
bude pokračovat ještě letos, kdy tuto památku čekají 
mimo jiné tzv. odsolovací zábaly.  Foto: -pk-

Svatozář Panny Marie po restaurování.  Foto: -mp-



6

M
O

R
O

V
Ý

 S
L

O
U

P zavěšený. Po opravě byla soška s novým nerezovým 
čepem umístěna tak, aby již nemohlo dojít k jejímu 
pádu. Koroze se podepsala také na svatozáři Panny 
Marie a v místě kotvení hvězd. Klasické šrouby vy-
měnil restaurátor za nerezové, hvězdy nově pozlatil 
a rám ošetřil grafi tovým nátěrem.

Letos čekají památku připomínající morovou 
epidemii v roce 1714 práce na soklu, balustrádě 
a schodišti. Na nejvíc poškozená a namáhaná mís-
ta vsadí restaurátor nerezové výztuže a „obalí“ je 
umělým kamenem. Část výztuží si přitom již Jakub 
Ďoubal připravil loni na podzim, takže letos na jaře 
tento „polotovar“ pouze doplní.

Loni provedený restaurátorský průzkum uká-
zal, že především soklová část je značně poškozená 
solemi - v kameni jsou usazené jak dusičnany, tak 
i sírany a chloridy. Sloup proto dostane na jaře hned 
několik odsolovacích zábalů. „Kámen se obalí buni-
činou napuštěnou destilovanou vodou, která škodli-
vé soli absorbuje. Vzniklá krusta se zhruba po dvou 
týdnech odloupne a celý postup se opakuje. Pod-
mínkou jsou samozřejmě stabilní teploty,“ popisuje 
Paulová a přiznává, že jde o poměrně časově nároč-
ný proces s těžko odhadnutelným výsledkem. „Ne-
víme, kolik zábalů bude potřeba. Účinek by mělo 
prokázat průběžné měření obsahu soli v kameni. 
To bude pro nás směrodatné,“ dodává odbornice 
na památky, jež řešila i otázku případného obno-
vení atributů na sochách světců. Vzhledem k tomu, 
že však není jasné, jak přesně vypadaly a kde byly 
umístěné, místní radnice od této myšlenky upustila. 
„Víme například, že sv. Šebestián mívá v těle zabod-
nuté šípy. Můžeme sice vyjít z ikonografi e, z polohy 

rukou či z otvorů po symbolech, ale jejich přesnou 
podobu neznáme. V úvahu je třeba vzít i zvýšené 
náklady na restaurátorskou práci a následné zlace-
ní, o vysokém riziku vandalství ani nemluvě,“ říká 
Paulová.

Renovace mariánského sloupu, která by měla 
být hotova letos v červnu, přijde na více než milion 
korun. Patnáct tisíc eur, jež představují asi 375 ti-
síc korun, přitom poslalo do Šumperka loni v říj-
nu partnerské německé město Bad Hersfeld. „Po 
loňských opravách se objevily názory, že vzhled 
sloupu se vůbec nezměnil. Při srovnání původního 
a dnešního stavu jsou ale výsledky čištění a retuše 
znatelné,“ zdůrazňuje vedoucí oddělení památkové 
péče. Lidé však podle ní nemohou počítat s tím, že 
morový sloup bude zářit do dáli novotou. „V deva-
desátých letech minulého století natřeli restaurátoři 
sloup nátěrem, který kámen opticky sjednotil. Dnes 
se od tohoto postupu upouští a dává se přednost 
uplatnění kamene jako takového. Účelem není do-
stat se na co nejčistší vrstvu, ale kámen co nejmé-
ně poškodit a přizpůsobit míru plastické a barevné 
retuše stáří památky a vlivu prostředí. Tím se pro-
dlouží i její životnost,“ uzavírá Paulová. -zk-

Olověný plech položený na římse pod plastikou 
P. Marie.  Foto: -mp-

Zrestaurovaný andílek po zpětném osazení.  Foto: -mp-
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ÍKURT SCHWITTERS: URSONÁTA
DVA HLASY, KTERÝM JE AŽ PŘÍLIŠ DOBŘE ROZUMĚT!

Za zvuků probouzejícího se industriálu se 
jevil svět nadějně. Sliboval morálku a sprave-
dlnost. Místo toho však přišla první světová 
válka a veškeré naděje byly pohřbeny v suti-
nách. Člověk, jenž tomu všemu chtěl nějakým 
způsobem porozumět, se nesměl spoléhat na 
principy, které tento stav zapříčinily. Vzdá-
len veškeré politické logice si musel objevit 
vlastní svět s vlastní morálkou, vlastní spra-
vedlností a vlastním chrámem - Cabaret Vol-
tair. A právě v této - válkou zmítané - době se 
v Zürichu objevuje vzrůstem malý člověk, spíše 
Anděl s krásným jménem Hans Arp - zvěstu-
jící: „Slovo nalezl 6. února 1916 v šest hodin 
večer Tristan Tzara“ …vzniká DADA, čisté 
jako panenský mikrob, od počátku neuchopi-
telné a provždy nedefinovatelné hnutí, které 
po svém reagovalo na okolní svět. Tristan Tza-
ra, Max Ernst, Hans Arp, Marcel Duchamp, 
Alberto Giacometti, Kurt Schwitters a mno-
zí další básníci, výtvarníci a hudebníci se ve 
svém tvůrčím procesu většinou zřekli obvyk-
le zažitého vnímání umění, respektive poezie 
(psané, vizuální, hudební), neboť zesurověním 
světa ztratila svůj obsah. Duchamp vystavuje 
své první „nalezené objekty“. Joan Miró kreslí 
akvarely naivní dětskou rukou ve snaze utopit 
v nich veškerou svoji dospělost. Giacometti 
utváří jakoby nahrubo nahozené figury, vyzáb-
lé tak, že sotva tvoří stín. Hugo Ball rezignuje 
na běžně chápaná slova v poezii a tvoří jakési 
zvukotexty: „Gadji, beri bimba,/ glandiri lauli 
iloni cadori/ gadjama bim beri glassala…“, kte-
ré v důsledku doby znamenají totéž, co slova 
konkrétní…

Současní umělci Jaromír Typlt - *1973, tajná 
reinkarnace Salvatora Dalího, a Pavel Novot-
ný - *1976, performer, nastudovali (zhruba po 
74 letech) jedno z velmi vydařených dadaistic-
kých děl Kurta Schwitterse - nazvané Ursoná-
ta. Měl jsem možnost zhlédnout ve zlínském 
Domě umění loni koncem léta. A zážitek je to 
zcela nevšední, neboť vás po chvilce překvape-
ní donutí myslet na obsah slov - jsou skutečně 
tak prázdná, jak znějí? Nebo jsou skutečně tak 
srozumitelná, jak to oba protagonisté nabízejí?! 
Věřím, že se v kostele Zvěstování Panny Marie 
tento výjimečný počin Schwittersův - v nemé-
ně výjimečném nastudování Jaromíra Typlta 
a Pavla Novotného - bude vyjímat. Přijďte se 
přesvědčit 5. března v 19 hodin. Srdečné po-
zvání umocněné volným vstupem! 

Řadu DADA manifestů, dobových plakátů 
a fotografií naleznete na www.kauer.cz. 
 Aleš Kauer

Jaromír Typlt a Pavel Novotný při přednesu Urso-
náty v Hradci Králové.  Foto: archiv

VÝZVA SENIORŮM!

Máte rádi folklor a lidový tanec? Chcete aktivně prožívat svůj zralý věk a uvítáte nová přátelství? 
Rádi váš přivítáme ve folklorním souboru Seniorů! 

Hledáme zejména muže a partnerské či manželské páry ze Šumperska.
Bližší informace na tel. 583 222 339.
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V tomto čísle si představíme proměny známého 
objektu Pavlínina dvora trochu jinak, z nádvoří. 
Avšak připomeňme si stručně jeho historii.

Pavlínin dvůr, dnes sídlo Vlastivědného muzea 
v Šumperku a Domu kultury, dal postavit kolem 
roku 1815 rytíř Franz Xaver Tersch, majitel tře-
mešského panství. Na počátku 30. let 19. století 
byl vestavěn do severního křídla dvora klasicistní 
obytný dům. V sedmdesátých letech téhož století 
nechal nový majitel, ředitel Kleinových železáren 
Alois Scholz, přestavět stávající obytný dům na 

neorenesanční palác podle projektu vídeňského 
architekta Moritze Hinträgera. Přestavba byla do-
končena za dalšího majitele Karla Chiariho a  ten 
ji na počest své ženy Pavlíny nazval Pavlíniným 
dvorem. V roce 1947 připadl Pavlínin dvůr Městu 
Šumperku, které v něm umístilo postupně řadu 
provozů a skladů, mezi nimi sběrnu odpadových 
surovin, sýpky, garáže, ale i muzeum. Tito uži-
vatelé neměli zájem na jakékoliv údržbě a stav-
ba chátrala. Změny přinesl vznik Vlastivědného 
ústavu, který zpočátku užíval především palác 

Pohled z nádvoří na západní křídlo Pavlínina dvora s původními vstupy do hospodářských objektů před 
přestavbou v šedesátých letech 20. století.  Foto: archiv VM Šumperk
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Nádvoří v současnosti je důstojným prostředím pro pořádání muzejních akcí i vystoupení organizova-
ných Domem kultury.  Foto: archiv VM Šumperk

Stav palácového nádvorního průčelí koncem 20. století před opravou fasád.  Foto: archiv VM Šumperk
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péče měl i svou stavební skupinu. 
Podle vypracovaného plánu byl opraven pa-

lác a upraveny místnosti v přízemí na kancelá-
ře. V západním křídle, kde byl původně kravín, 
vznikla v roce 1966 prostorná výstavní síň. Od 
roku 1967 byly v podkroví bočních křídel bu-
dovány pracovny. Zatímco vnitřní prostory byly 
povětšinou adaptovány na potřeby muzea, fasáda 

stavby dále chátrala. Teprve od roku 2005 došlo 
k dalším opravám a stavebním změnám. Kromě 
průčelí byly následně opraveny dvorní fasády 
paláce i bývalých hospodářských budov, přičemž 
palác získal barevný odstín, který měla budova ve 
třicátých letech 20. století. Východní křídlo bylo 
adaptováno na Galerii Šumperska, v jeho nároží 
vznikly prostory informačního centra a v jeho 
sousedství přednáškový sál. Z. Doubravský

Církevní rok v hudbě - Doba postní

Středa 3. března 2010 v 19.00 hodin ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křtitele 
ve Farním středisku, Kostelní náměstí 4

Janovy pašije J.S. Bacha, oratorium pro sóla, sbor a orchestr,  ztvárňují utrpení a smrt Ježíše 
Krista podle jednoho z evangelistů - sv. Jana. Pašije začínají modlitbou Ježíše v Getsemanské 
zahradě; následuje zatčení díky Jidášově zradě, soud před židovskou veleradou, předvedení 

před Heroda, soud u Piláta, bičování, odsouzení, ukřižování. Pašije končí Ježíšovou smrtí na 
kříži. Toto dílo složil Bach v době postní roku 1724, tedy  mezi Popeleční  středou a Velkým 

pátkem. Právě v tento den se Janovy pašije zpívají. 
V dalším pořadu z cyklu Církevní rok v hudbě vám nabídneme nahrávku pašijí ztvárněnou 

jedním z nejlepších bachovských interpretů - Bach Collegium Japan. Rádi vás zveme. 
Vít Rozehnal

ŠUMPERANÉ MOHOU POMOCI HAITI

Začátkem roku zasáhlo nejchudší zemi západní polokoule Haiti devastující zemětřesení s ná-
slednými otřesy, jež téměř srovnalo se zemí hlavní město Port-au-Prince. Na vážnou situaci 

okamžitě reagovala Arcidiecézní charita Olomouc, která mimo jiné poskytuje i v haitském hlavním 
městě rozvojovou pomoc, a vyhlásila sbírku na pomoc postižené oblasti. Lidé mohou až do konce 
dubna přispívat rovněž prostřednictvím šumperské Charity.

„Lidé mají dvojí možnost. Finanční příspěvek 
mohou buď anonymně vhodit do zapečetěné 
kasičky, označené razítkem šumperského Měst-
ského úřadu, nebo prostřednictvím tzv. sběrací 
listiny, což umožňuje získat potvrzení o poskyt-
nutém peněžním daru,“ vysvětluje ředitelka 
šumperské Charity Marie Vychopeňová. Zape-
četěných kasiček je podle ní v Šumperku deset, 
dvě z nich zůstávají na stejném místě, zbývajících 
osm pak „putuje“ po městě - po šumperských in-
stitucích, školách a podnicích. „Stabilně umístě-
na je kasička v sídle Charity v Žerotínově ulici 12 
u Základní umělecké školy a také na veřejných 

toaletách v jednom z křídel tzv. Pavlínina dvora 
u Domu kultury,“ upřesňuje Vychopeňová a do-
dává, že sběrací listiny se nacházejí v sídle šum-
perské Charity v Žerotínově ulici 12. Výtěžek ze 
sbírky, která potrvá do konce dubna, půjde pří-
mo na pomoc Haiti.

Na situaci na Haiti již reagovaly i místní Cha-
rity v olomoucké arcidiecézi. Z výtěžku letošní 
Tříkrálové sbírky se vzdaly části svého výno-
su a podpořily těmito prostředky humanitární 
pomoc na Haiti, Šumperk tak poslal za oceán 
pětadvacet tisíc. Více informací lze získat na 
www. sumperk.charita.cz. -zk-
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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 po-
řadu 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

Sobota 6. března od 9 hodin ve velkém sále DK
O Pohár Města Šumperka 2010
XIII. ročník Mezinárodní taneční soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích za účasti párů 
z celé České republiky i zahraničí. Finále „třídy B“ v latinskoamerických tancích proběhne v úvodu Květino-
vého plesu ve 20 hodin.  Vstupné 90 Kč, děti do 10 let zdarma

Sobota 6. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Květinový ples
Účinkují: Postylion, Klub tanečního sportu Šumperk. V úvodu plesu proběhne fi nále v latinsko-amerických 
tancích „třídy B“ soutěže O pohár Města Šumperka.
Hlavní sponzor: WANIEK - květiny s.r.o., Postřelmov
Sponzoři: Zahradnictví Obecní lesy Bludov, s.r.o., Zahradnictví Odstrčil Leština, Květiny RADOST 
Šumperk, Květinka M. Haluza Šumperk, LEO-MIX Hanušovice, Květiny M. Kudláčková Králíky, J.M. FLO-
RA Libina, Květiny VĚRA Zábřeh n. Mor., Květiny VISTARIE Šumperk, Kytky od Zlaté rybky Šumperk. 
Slosovatelné vstupenky o květinové vazby od uvedených sponzorů. Vstupné s místenkou 150 Kč

Středa 10. března od 19 hodin v klášterním kostele
Šumperské Preludium: Pavel Svoboda - varhany
Koncert 37. ročníku festivalu Šumperské Preludium. V programu vystoupí úspěšný hráč na varhany, laureát 
Mezinárodní soutěže mladých varhaníků Opava, Petr Eben International Organ Competition a Mezinárod-
ní interpretační soutěže Brno. V programu zazní Bach, Pachelbel, Buxtehude a Schumann.   
 Vstupné 80 Kč, důchodci a studenti 60 Kč (držitelé karty Klubu přátel Klasika Viva sleva 20 Kč)

Pátek 12. března od 18 hodin ve velkém sále DK
Echo Blues Alive
Deitra Farr & Rene Trossman All Stars (USA, CZ), Gwyn Ashton (AUS), Th e Roosevelt Houserockers (AT), 
Bonzo and Th e Resonators (SK), Abigail Ybarra (CZ). Jarní ozvěny mezinárodního festivalu Blues Alive,  
tentokrát s kromobyčejně hvězdným obsazením! Více na www.bluesalive.cz.  Vstupné 190 Kč

Středa 17. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Divadlo Sklep: Piš, Kafk a, piš
Divadelní představení Piš, Kafk a, Piš je originální, mnohachuťovou zavářkou autorů inspirovanou známými 
i neznámými díly Franze Kafk y, dramatickými náčrtky popsanými v jeho Denících či vzpomínkami životo-
pisce. Kolorováno lyrickými písněmi, burácením ochozů či valícím se rytmem zvuků. Humorem pepřený 
spektákl má energetický švih kdysi Kafk ou zamýšlené absurdní grotesky a vyhýbá se obloukem trudnomy-
slně obvyklým klišé. Čtveřice autorů, herců, je provázána letitým členstvím v divadle Sklep.  
 Vstupné 150, 170, 190 Kč

Pátek 19. března od 19 hodin ve velkém sále DK
Plastic People of the Universe, Záviš, Pepa Rubbish
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maskou, které sklízí skvělé ohlasy fanoušků i kritiky. Dále se v programu představí svérázný pornofolkový 
písničkář Záviš a místní undergroundová stálice Pepa Rubbish. Koncert se uskuteční v rámci 4. ročníku 
hudebně fi lmového festivalu Eurofest.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Sobota 20. března od 16 hodin ve velkém sále DK
Jarní koncert ŠDS
Tradiční vítání jara košatými písněmi v podání Šumperského dětského sboru.  Vstupné 50 Kč

Středa 24. března od 19 hodin v klášterním kostele
Šumperské Preludium:  Doležalovo kvarteto
Koncert 37. ročníku festivalu ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM. V programu vystoupí soubor, který vyhrál Me-
zinárodní soutěž komorní hudby Maxe Regera v Sonderhausenu. V programu zazní Haydn, Beethoven 
a Janáček.  Vstupné 80 Kč, důchodci a studenti 60 Kč (držitelé karty Klubu přátel Klasika Viva sleva 20 Kč)

Pondělí 12. dubna od 19 hodin ve velkém sále DK
Jan a František Nedvědovi s kapelou
Vzácné koncertní setkání legendární bratrské dvojice, která v Šumperku vystoupí i s doprovodnou kapelou. 
Zakladatelé skupiny Brontosaurus a autoři mnoha zlidovělých hitů vystoupí po mnoha letech na společ-
ném koncertu, na kterém zazní zásadní hity obou folkových písničkářů. Z programu vybíráme např. písně 
Frankie Dlouhán, Růže z papíru, Kočovní herci, Podvod, Kytka, Igelit, Skládanka, Jižní kříž, Ptáčata, Stánky, 
Valčíček, Hlídej lásku skálo má...  Vstupné 220, 250, 280 Kč

 POHÁDKY NA NEDĚLI
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

Neděle 14. března od 15 hodin ve velkém sále DK
Maškarní karneval s Míšou
Zábavné karnevalové odpoledne pro děti a jejich rodiče plné písniček, soutěží, tance a veselí se známou 
protagonistkou dětských hudebních pořadů. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.
 Vstupné 50 Kč, děti v maskách 30 Kč

Neděle 28. března od 10 hodin ve velkém sále DK
Pohádka O Červené karkulce
Všem známou pohádku o malém děvčátku s červeným čepečkem a jeho putování tajemným lesem za ba-
bičkou si nenechte ujít v podání Malého divadélka Praha. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč 

► ZDRAVÝ POHYB
Sobota 20. března od 15 hodin v tělocvičně „B“ 
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.  Vstupné 100 Kč
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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 28. února
Dušan Urbaník: „Jedním tahem“, kresby přírodninou 
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.  Vstup volný

Od 3. března do 4. dubna
Inge Kosková/Kresby tuší (výstava k letošním sedmdesátinám)
Výstava kreseb jmenované autorky. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 3. března od 18 hodin za 
osobní účasti autorky. 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 Minister-
stvo kultury ČR.  Vstup volný

„KULTURÁKEM“ SE PONESE ECHO BLUES ALIVE

Už posedmé se 12. března sejdou v šumperském Domě kultury všichni příznivci kvalitní hudby, aby 
si zkrátili čekání na podzimní festival Blues Alive. Přichystána je totiž jeho „ozvěna“, tedy Echo.

I tento mladší bratříček největší domácí blue-
sové akce se snaží udržet si její základní drama-
turgickou myšlenku. Tou je snaha o co největší 
stylovou a výrazovou rozmanitost a nelpění na 
uzavřených postulátech bluesového žánru. Kaž-
dý z pěti účinkujících, kteří se na pódiu objeví, 
hraje v podstatě jinou hudbu - a přesto mají spo-
lečné kořeny a rozhodně není vyloučeno, že se 
nakonec všichni po skončení řádného programu 
sejdou, tak jak to je na šumperských bluesových 
akcích už zavedeným pravidlem, na společném 
jam sessionu.

Po mimořádném úspěchu „výsadku chicag-

► PŘIPRAVUJEME
12. dubna JAN A FRANTIŠEK NEDVĚDOVI
13. dubna ROCKOTÉKA JIŘÍHO ČERNÉHO
21. dubna  ČERNÉ DIVADLO
23. dubna  MORAVIA BIG BAND ZÁBŘEH: 
 25 LET

28. dubna DIVOKEJ BILL
21. května  TŘI SESTRY
ŠPEK FEST - Pavlínin dvůr open air 2010
17. června  HANA A PETR URLYCHOVI 
 + JAVORY
18. června  MŇÁGA & ŽĎORP, TOXIQUE...

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.dksum-
perk. cz, www.bluesalive.cz

Jediným zástupcem české scény na Echo Blues Ali-
ve bude „power duo“ Abigail Ybarra. Foto: archiv
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E ského blues“ na loňském ročníku Blues Alive se 
dramaturgie Echa rozhodla z této scény vylovit 
další perlu. Hlavní hvězdou festivalu tak bude 
nepochybně Deitra Farrová, jedna z nejuznáva-
nějších zpěvaček současné scény chicagského 
blues, vysoce oceňovaná nejen v prestižních vý-
ročních anketách v zámoří (W.C. Handy Awards, 
Living Blues Critics Awards), ale i v Evropě 
(Velká Británie, Francie). Svou kariéru zahájila 
už v 70. letech a podílela se na nahrávání dvou 
desítek alb. Nezanedbatelný je i fakt, že se 
kromě zpěvu věnuje také žurna-
listice, kterou vystudovala na 
vysoké škole. Deitru Farro-
vou doprovodí v Praze 
žijící chicagský kyta-
rista Rene Trossman 
se svým rozšířeným 
bandem, v němž 
nechybí ani dechová 
sekce.

Další účinkující 
letošního Echa 
pravidelní ná-
vštěvníci šum-
perských blu-
esových svátků 
dobře znají. 
Australský hráč 
na resofonickou 
kytaru Gwyn 
Ashton slavil 
velký úspěch 
v hlavním pro-
gramu Blues Alive 
před dvěma lety, ra-
kouští Th e Roosevelt 

Houserockers zaujali svým syrovým „pouličním“ 
soundem nejen porotu loňské vyhledávací sou-
těže Blues Aperitiv, ale také stovky návštěvníků 
Blues Alive, které vítali ve foyer a loučili se s nimi 
v úloze „home bandu“ při jednom ze závěreč-
ných jam sessionů.

Silnou slovenskou scénu bude tentokrát re-
prezentovat skupina Bonzo & Th e Resonators, ve 
které kromě frontmana, jímž je bluesová legenda 
Peter Bonzo Radványi, hrají také další dva feno-
menální hráči, kytarista Ivan Tomovič (Blueswei-
ser) a hráč na foukací harmoniku Erich Boboš 

Procházka. Jediným, ale o to vítanějším 
zástupcem české scény, pak bude 
„power duo“ Abigail Ybarra, skupina, 
která byla nejen bezesporu největším 

objevem loňského ročníku Blues Ali-
ve, ale jistě i jedním z největších překva-

pení patnáctileté historie tohoto festivalu. 
Její vystoupení mnozí návštěvníci do-

dnes hodnotí v superlativech.
Vstupenky si můžete objed-
nat prostřednictvím e-mailu 
(kohajdova@dksumperk.

cz) nebo telefonicky 
v předprodeji vstupenek 

na čísle 583 214 279 
(po-pá od 14 do 
18 hodin). -op-

◄ Hlavní hvězdou 
festivalu Echo Blues 

Alive bude nepochyb-
ně Deitra Farrová, jedna 

z nejuznávanějších zpěva-
ček současné scény chicag-
ského blues.  Foto: archiv

Pátek 12. března od 18 hodin ve velkém sále DK

Echo Blues Alive

Deitra Farr & Rene Trossman All Stars (USA, CZ), Gwyn Ashton (AUS), 
Th e Roosevelt Houserockers (AT), Bonzo and Th e Resonators (SK), Abigail Ybarra (CZ). 

Více na www.bluesalive.cz.
Vstupné 190 Kč
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Návrat kreseb Inge Koskové 

Téměř na den přesně po čtrnácti letech vrací 
se Inge Kosková v čase svých sedmdesátin do 
Jílkovy galerie samozřejmě jako domů. Patří 
v ní nepochybně k jádru linie nejniternější…  
„už jenom kreslím, perem a tuší, perem a duší“ 
… zapsala si - a vyjádřila tak dokonale pova-
hu svého tíhnutí. Míří proti proudu k prame-
ni a s veškerým halasem i ctižádostí doby se 
spolehlivě míjí. Přestože skromné prostředky 
nemění, je každý její kresebný záznam jedineč-
ně nový. „Kdo ctí Tao, denně ubírá“ (Lao-C‘)… 
ale co je čiré jako voda, pozornosti snadno jako 
voda mezi prsty uniká. Žádá si proto i od nás 
podobné soustředění.

Veškeré její kresby trvale prostupuje hudbě 
blízké vnitřní chvění a spolu s ní navrací je k živ-
lům. Svobodně vane, kam chce, a přece to základní 
trvá. Rozvíjí se a doplňuje o další příbuzné vstvy, 
ať už je poslech hudební skladby novým kresbám 
bezprostředně zdrojem, anebo v nich jemná hud-
ba zní spolu s deštěm, sněžením, s vanutím větru 
v korunách stromů a vlněním trav. Jindy se rodí 
z rytmu slov opakované mantry, anebo i v poci-
tech těla. A stačí tak málo: papír, tuš a pero.   

Vystavený soubor nových i starších tušových 
kreseb Inge Koskové šťastně navazuje na před-
chozí „tulipánové dopisy a kamenné básně“ 
opavského kaligrafa Dušana Urbaníka. Jste zvá-
ni na vernisáž ve středu 3. března v obvyklých 

18.00 hodin; zajděte ale do Galerie i jindy, v klidu 
a o samotě. Její kresby si mimořádnou pozornost 
zaslouží; patří k nejvzácnějším. Výstava končí 
v neděli 4. dubna; nenechte si ji ujít.  

 Miroslav Koval  

Bez názvu, 31.8. 2009, papír, tuš, 418 x 290 mm 

VELKÝ SÁL ROZTANČÍ PROFESIONÁLOVÉ

V šumperském Domě kultury se v sobotu 6. března již potřinácté rozezní tóny taneční hudby. Na 
taneční soutěž O pohár Města Šumperka, kterou každoročně pořádá Klub tanečního sportu 

Šumperk počátkem března, se opět sjedou účastníci z celé České republiky a ze zahraničí. Tato mezi-
národní soutěž je pro šumperskou veřejnost již neodmyslitelně spjata s Květinovým plesem, na němž 
jeho návštěvníci tradičně zhlédnou fi nále nejvyšší soutěže třídy B a vyhlášení výsledků.

Po celý den mohou diváci sledovat králov-
ský valčík, poddat se tónům zasněného waltzu, 
podupávat si v rytmu svižného jivu a nebo se 
v okamžiku přenést do Brazílie na karneval se 
sambou. Dámy se mohou inspirovat nádherný-

mi róbami a pánské návštěvníky určitě potěší 
pohled na svůdně oděné tanečnice latinskoame-
rických tanců.

Soutěž samotná je po organizační stránce ve-
lice náročná, kromě všech členů pořádajícího 
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Šumperk v čele se starostou Zdeňkem Brožem, 
který tento svátek tance slavnostně zahájí. Jeho 
manželka pak převzala záštitu nad taneční sou-
těží našich nejmladších, kteří budou tančit po 
kategorii hobby dospělých v dopoledních hodi-
nách. Hned po obědě se představí hobby senioři 
a následovat budou postupové soutěže dospělých 
v standardních a latinskoamerických tancích.

Klub tanečního sportu Šumperk se na soutěž 
velmi pečlivě připravuje a odměnou jsou klad-
né ohlasy z řad našich i zahraničních účastníků, 
tanečních párů i porotců, kteří se na tuto soutěž 
rádi vracejí. Šumperská taneční soutěž má dlou-
holetou tradici a je přínosem pro rozvoj kultur-
ního vyžití nejen obyvatel města Šumperka, ale 
i širokého okolí. Květinový bál plesovou sezonu 
uzavírá. Vedení Klubu tanečního sportu v čele 
s Jiřím Hrubým se rozhodlo plesovou sezonu 
v příštím roce i otevřít. Klub chce uspořádat 
v podzimním termínu ještě jednu soutěž, na kte-
rou se již teď velmi těšíme.

Všichni jste srdečně zváni, přijďte v sobotu 
6. března podpořit naše tanečníky! 

 Helena Dokoupilová a Mlada Hromková

Čtvrtek 3. března od 14 hodin     
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

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

Čtvrtek 11. března od 14 hodin        
Setkání členů Městského svazu DIA
Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

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

Úterý 23. března od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

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

Každou středu vždy od 14.30 do 16.30 hodin
Mateřské centrum

Každé sudé 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. Schlemmerová, 
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.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Na taneční soutěž O pohár města Šumperka navá-
že večer Květinový ples, na němž jeho návštěvníci 
tradičně zhlédnou fi nále nejvyšší soutěže třídy B 
a vyhlášení výsledků.  Foto: A. Berka
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Datum Titul  Skupina Čas Cena 
So 27.2. Hvězdy na vrbě VK 19.30 130 Kč
Pá 5.3. Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek VK 19.30 50 Kč
So 6.3. Tři v tom F, X, VK 19.30 130 Kč
St 10.3. Případy Sherlocka Holmese G, VK, X 17.00 130 Kč
Čt 11.3. Případy Sherlocka Holmese S, VK, X 17.00 130 Kč
Pá 12.3. Nebožka panina matka Hrádek VK 19.30 50 Kč
So 13.3. Boccaccio Moravské divadlo Olomouc P, VK 19.30 250 Kč
Út 16.3. César a Drana Klub. představení „Za oponou“ VK 19.30 50 Kč
Čt 18.3. Případy Sherlocka Holmese S2, VK, X 17.00 130 Kč
Pá 19.3. Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek VK 19.30 50 Kč
So 20.3. Případy Sherlocka Holmese B, VK, X 19.30 130 Kč
St 24.3. Případy Sherlocka Holmese A, VK, X 19.30 130 Kč
Pá 26.3. César a Drana Klub. představení „Za oponou“ VK 19.30 50 Kč
St 31.3. Večer šansonů foyer a Zrcadlový sál VK 19.30 50 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, p. Zetochová. Další in-
formace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v poklad-
ně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. Výstava v divadle:
Milan Sláma - Abstraktní refl exe 

DIVADLO

Jedna z letošních inscenací šumperského divadla zavede diváky k Sherlocku Holmesovi. Případ nazvaný 
Podpis čtyř začíná v pokoji na Baker Street 221b. Holmesův geniální mozek se trápí, protože už dlouho 
nedostal vzrušující případ. V té chvíli přichází Mary Morstanová s podivuhodným příběhem. Hlavního 
hrdinu Sherlocka Holmese ztvárnil Vojtěch Lipina, jeho natvrdlého přítele a pomocníka doktora Watso-
na hraje Lukáš Matěj a Mary Morstanovou Vendula Fialová.  Foto: I. Šimáček
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Sehnat lístky na šumperský Divadelní maškar-
ní ples je téměř nemožné, lidé si je totiž zamlou-
vají již rok předem. Jeho návštěva je opravdovým 
zážitkem a ani letos tomu nebylo jinak. Divadlo 
téměř „praskalo ve švech“ a po jeho chodbách 
se promenovali opolidé, členové skupiny Abba, 

Marfuša s Nastěnkou, klauni, čarodějnice, farao-
nové, deratizační četa, malíři, husaři a mnozí dal-
ší. Ti všichni soutěžili o nejlepší masku. Ocenění 
se nakonec dostalo partě opičáků s růžovými 
zadečky, šmoulí skupince a Indiánům, kteří se 
v divadle utábořili u nefalšovaného týpí.  -zk-

Nedílnou součástí šumperské plesové sezony je Divadelní maškarní ples. Ten letošní proběhl prv-
ní únorový pátek již podeváté. Prostory místního stánku Th álie zaplnily masky vlastnoručně 

vyrobené i vypůjčené a opět se ukázalo, že fantazie návštěvníků plesu nezná hranic.

Porotu, jež vybírala nejkrásnější masky, nejvíce zaujala parta modrých opičáků s růžovými zadečky. 
Respekt měli její členové nepochybně z opolidí, kteří si na chodbě u tzv. Zrcadlového sálu vystrojili  pravě-
kou hostinu. Na zdech visely kůže z divokých prasat, na stole se pak povalovaly ohlodané kosti, semínka 
a syrové maso.  Foto: P. Kvapil

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!
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MDIVADLO LÁKÁ NA KLASICKOU VÍDEŇSKOU OPERETU

Výjimečné dílo z oblasti klasické vídeňské operety 
nazvané Boccaccio přiveze do Šumperka Moravské 
divadlo Olomouc. Autoři libreta sáhli po inspiraci 
k rozpustilému povídkovému dílu Dekameron, líbez-
ná Suppého hudba a aktuálnost humorného pohledu 

na svět lidských slabostí jsou pak zárukou milého di-
váckého zážitku. Olomoucká opereta zavítá do šum-
perského divadla v sobotu 13. března v 19.30 hodin. 
Hrajeme pro premiérovou skupinu, zbývající vstu-
penky jsou pak nabízeny k doprodeji. -vz-

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
▶ Výstava z cyklu Člověk tvůrce - příběh druhý 
DŘEVO
Druhá výstava cyklu, který jsme zahájili v loň-
ském roce výstavou s názvem Kámen, prezentuje 
dřevo jako jeden z nejstarších materiálů, které 
člověk používal, a dokládá různé způsoby jeho 
využití. Výstava trvá do 2. května.

Rytířský sál a předsálí
▶ Zapomenuté Javoříčko
Výstava návštěvníka obohatí nejen o poznání 
historie regionu, ale je i uctěním památky obětí 
Javoříčské tragédie. Výstava trvá do 10. března.
▶ Světlo naší svobody
Práce studentů VOŠ a SPŠ Šumperk k 41. výročí 
upálení Jana Zajíce. Výstava trvá do 7. 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 sdružení 
Art kolegium. Výstava trvá do 10. dubna.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá 
expozice se jako první muzejní expozice v ČR 
může pochlubit unikátním produktem - zcela 
automatickým audioprůvodcem GuidePORT, 
který oživí exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Galerie Šumperska 
▶ Cesta do pravěku
Nejzajímavější nálezy z našeho regionu od starší 
doby kamenné až po období Keltů a Římanů na-
bízí výstava, na níž je možné vyzkoušet si techni-
ku mletí obilí, tkaní i použití hrnčířského kruhu. 
Výstava trvá do 31. srpna.

Přednáškový sál
▶ Jan Benda: Český Malín - Nový Malín (1871-
1947)
Osudy Čechů na Volyni a jejich návrat do vlasti. 
Přednáška se uskuteční 2.3. v 18 hodin z popudu 
účastníků vernisáže výstavy „Zapomenuté Javo-
říčko“. Vypálení Českého Malína na Volyni na-
cisty a bestiální povraždění většiny jeho obyvatel 
se zrcadlí v osudu moravského Javoříčka. Před-
nášející seznámí s příchodem Čechů na Volyň, 
jejich životem v Českém Malíně, jejich osudy za 
druhé světové války a po ní. Zvláště si všimne 
životních dramat válečných veteránů z Nového 
Malína.

Akce v klášterním kostele 
5.3. v 19 hod. - Městská knihovna - přednes po-
ezie, 6.3. v 19.30 hod. - Šumperský dětský sbor 
- koncert Haiti, 10.3. v 19 hod. - Preludium, 
18.3. v 18 hod. -absolventský koncert hudebního 
oboru ZUŠ Šumperk, 23.3. v 18 hod. - absolvent-
ský koncert třídy L. Nezbedové ZUŠ Šumperk, 
24.3. v 19 hod. - Preludium, 25.3. v 18 hod. - ab-
solventský koncert třídy A. Mináře ZUŠ Šum-
perk, 26.3. v 18 hod. - absolventský koncert třídy 
P. Hrdiny ZUŠ Šumperk, 29.3. v 18 hod. - absol-
ventský koncert třídy J. Valentové ZUŠ Šumperk
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Své obrazy a grafi ku vystavuje do 10. dubna v Hollarově galerii šumperského muzea Günter Hujber, 
výtvarník žijící ve Velkých Losinách. Kromě výtvarné činnosti se tento umělec zabývá i psaním povídek, 
básní a společenskými projekty nezávislého výtvarného sdružení Notrow.  Foto: P. Kvapil

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celo-
ročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., 
ne 13.15-17 hod. V měsících únoru a březnu je 
klášterní kostel pro veřejnost otevřen pouze při 
kulturních akcích, slavnostních příležitostech a ve 
svátek, objednávky pro skupiny nad 10 osob na tel.
č. 603 174 499. Otevírací doba Galerie Šumper-
ska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 
hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Zábřeh

▶ Pocta profesoru Zdeňku Sklenářovi
Výstava prací žáků prof. Zdeňka Sklenáře ke 100. 
výročí jeho narození. Výstava trvá 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 vý-
stavou roku 2005! 
▶ Max Švabinský - Portréty
Výstava zapůjčená ze soukromé sbírky Josefa 
Dolívky. Výstava trvá do 30. dubna.
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
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které 
proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
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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 židovské 
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 trvá 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.

RYTÍŘSKÝ SÁL PATŘÍ JANU ZAJÍCOVI

Originálním způsobem si letos v Šumperku připomínají památku Jana Zajíce, devatenáctiletého 
studenta někdejší střední železniční a průmyslové školy, jenž se na protest proti sovětské oku-

paci a opakované ztrátě svobody v tehdejším Československu upálil 25. února před jedenačtyřiceti 
lety na Václavském náměstí v Praze. Jeho osobnost i čin ožily v pracích současných studentů místní 
„průmyslovky“, a to na výstavě nazvané Světlo naší svobody. V Rytířském sále šumperského muzea 
je k vidění do neděle 7. března.

„Přiznám se, že když se blíží toto smutné výročí, 
mám velmi smíšené pocity. Nejlepší by samozřej-
mě bylo, kdyby zde Jan Zajíc dnes mohl být s námi. 
Jeho osud i osud národa ale byl bohužel napsán 
jinak,“ řekl během vernisáže výstavy ředitel šum-

perské „průmyslovky“ Petr Vepřek. Přestože jde 
podle něj o událost současným mladým lidem již 
vzdálenou, svědčí výstava o tom, že Zajícův čin 
není zapomenut. „Jsem rád, že i dnešní studenti 
najdou čas zamyslet se nad tím, čím musel Jan 

Zajícův odkaz vyjádřili studenti grafi ckými listy a plakáty, do nichž vložili části Janových básní a textů či 
rukopis jeho výzvy.  Foto: -pk-
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jeho, ale i tehdejší dobu,“ podotkl Vepřek.

Výstavu nazvanou Světlo naší svobody, jež měla 
svoji premiéru již loni v únoru v „domovských“ 
prostorách školy, připravili posluchači oboru 
průmyslového výtvarnictví spolu se svými učite-
li Pavlou Jarmarovou a Radkem Orlem. Zajícův 
čin, kterým chtěl tehdejší společnost vytrhnout 

z normalizační letargie, a jeho odkaz vyjádřili gra-
fi ckými listy a plakáty, do nichž vložili části Jano-
vých básní a textů či rukopis jeho výzvy. „Studenti 
zvolili převážně techniku monotypu, při níž se 
barva nanáší na kovové desky. Doplněním o seg-
menty básní a textů, které považovali za důležité, 
tak vyjádřili své pocity,“ popsala výtvarnice Pavla 
Jarmarová.  -zk-

MUZEUM POKRAČUJE V CYKLU ČLOVĚK TVŮRCE 
A NABÍZÍ PŘÍBĚH DRUHÝ: DŘEVO

Ve výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku byla ve čtvrtek 18. února zahájena další vý-
stava z cyklu Člověk tvůrce. V minulém roce měli návštěvníci možnost zhlédnout první výstavu 

z tohoto cyklu, věnovanou kameni. V letošním roce je prezentováno dřevo, materiál, který člověka 
rovněž provází celými jeho dějinami.

V úvodní části se výstava věnuje přírodovědecké 
charakteristice dřeva a stromů, se zřetelem na druhy 
dřevin vyskytující se přirozeně v našem regionu. In-
stalovány zde jsou především předměty z botanické 
a lesnické sbírky šumperského a úsovského  mu-

zea. V další části pak je zmapována lidská činnost 
související se dřevem, jeho těžbou a zpracováním 
jednotlivými dřevozpracujícími řemesly. Tato část 
je rozdělena podle technik zpracování na tři části: 
práce z bloku (výrobky ze samorostů, korytářské 
výrobky a řezbářské umění), práce ze štípu (šindel, 
luby, bednářství, kolářství a drobné předměty pro 
domácnost), práce z rámu (tesařství a truhlářství). 
Jednotlivé oddíly dokumentují pracovní nářadí i sa-
motné výrobky.

Na výstavě jsou také prezentovány stromy v lid-
ských představách a víře, nechybějí ani umělecká 
díla zpracovaná ve dřevě. Pro zvídavější návštěvníky 
jsou v některých částech výstavy připraveny nejen 

Cyklus Člověk tvůrce pokračuje letos výstavou vě-
novanou dřevu, materiálu, který člověka podobně 
jako kámen provází celými jeho dějinami.  
 Foto: VM Šumperk

Výstava rovněž mapuje lidskou činnost související 
se dřevem. Na řezací stolici se například vyráběl 
šindel.  Foto: VM Šumperk
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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. 

listovací soubory s dalšími, podrobnějšími infor-
macemi např. o řezbářství, architektuře a výrobě 
nábytku, ale i fi lmové záznamy dokumentující ně-
která řemesla na Šumpersku. Výstava, která prezen-

tuje botanické, archeologické, etnografi cké, histo-
rické a umělecké fondy sbírek Vlastivědného muzea 
v Šumperku a jeho zařízení, potrvá do 2. května. 
 M. Kudelová, autorka výstavy

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Šesté setkání v rámci čtvrtého ročníku Klubu 
podvečerního čtení Leporelo chystá na březen Měst-
ská knihovna Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo 
prarodičů s dětskou literaturou, nazvané tentokrát 

Ušatá pimprlata aneb veselé postavičky na drátkách, 
proběhne ve čtvrtek 4. března v 17 hodin v prosto-
rách knihovny Sever v Temenické ulici 5. Více infor-
mací na www.knihovnaspk.cz/sever/.  -red-

MĚSÍC ČTENÁŘŮ OSLAVÍ KNIHOVNA HNED NĚKOLIKA AKCEMI

Hned několik zajímavých akcí přichystala 
Městská knihovna v Šumperku na měsíc březen, 
jenž se již tradičně nese ve znamení knihy. Na 
své si přijdou nejen dospělí, ale i děti. Chybět 
nebudou přednášky, výstava, setkání nejmenších 
čtenářů s knihou a samozřejmě oblíbená Noc 
s Andersenem.

Knihovnice chystají kontaktní odpoledne pro 
nejmenší

Kontaktní dopoledne pro ty, kteří chtějí vy-
pěstovat u svých dětí vztah ke knížce od nejra-
nějšího věku, pořádá v pondělí 1. března Městská 
knihovna v Šumperku. Během akce nazvané Za-
dáno pro nejmenší si mohou zájemci prohléd-
nout nebo i půjčit knihy pro nejmenší, setkat se 
s dalšími dětmi a jejich rodiči, a také domluvit 
se na programu dalších společných setkání. Akce 

Kontaktní dopoledne pro ty, kteří chtějí vypěstovat 
u svých dětí vztah ke knížce od nejranějšího věku, 
se setkávají s velkým ohlasem.  Foto:-mk-
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v půjčovně pro mládež v knihovně v ulici 17. lis-
topadu 6 od 9.30 do 11 hodin.

Výtvarné práce a fotografi e představí 
v knihovně Kamil Čáp a další klienti vikýřovic-
kého Dětského centra

Výtvarné práce a fotografi e, jejichž autory 
jsou Kamil Čáp a další klienti Dětského centra - 
ústavu sociální péče pro mládež ve Vikýřovicích, 
budou v Městské knihovně v ulici 17. listopadu 
k vidění od čtvrtku 4. března. Během zahájení 
výstavy, jež je naplánováno na druhou hodinu od-
polední, vystoupí s kulturním programem klienti 
Domova Paprsek v Olšanech.

Kamil Čáp se narodil v Šumperku 14.2. 1979. 
Po skončení základní školy nastoupil na místní 
Střední odbornou školu památkové péče. V té 
době onemocněl a nemoc mu neumožnila dál 
ve studiu pokračovat. Od roku 2000 Kamil na-
vštěvuje Dětské centrum Vikýřovice, většinou 
se věnuje ručním pracím a kreslení. V celo-
státní soutěži „Cesta Mráčkového dráčka“ zís-
kal 3. místo za obrázek „Stromy na podzim“. 
Diplom mu udělila Nadace Partnerství v Praze. 
Spolupracuje také s Barevným světem Praha, 
kde podle jeho návrhu zhotovili a zasílali vánoč-
ní a novoroční přání na rok 2010. 

Výstava je součástí cyklu akcí, který proběh-
ne do konce dubna pod společným názvem 
KDYŽ BARIÉRY NEJSOU PŘEKÁŽKOU II. 
Na výstavě se představí Dětské centrum - ústav 
sociální péče Vikýřovice, které slouží uživatelům 
s mentálním postižením různého stupně 
a s přidruženým tělesným postižením. Po 
celou dobu výstavy budou v knihovně na 
prodej drobné výrobky klientů vikýřovic-
kého centra. Výtěžek sbírky bude použit 
na podporu rozvoje jejich zájmové 
činnosti. V dubnu se pak mohou 
především děti těšit na zábavné 
dopoledne i odpoledne spoje-
né s povídáním a písničkami 
Vítězslavy Klimtové a Pavla 
Půty nazvané Potulná po-
hádková země a také na Zahrad-
ní slavnost, která cyklus akcí 29. dubna 
uzavře. 

Přednášky přiblíží Rumunsko a Moldavsko 
a také osud dvakrát zachráněného dítěte

Hned dvě přednášky přichystala na březen 
šumperská Městská knihovna. První z nich, 
ve středu 17. března v 18.30 hodin, nese název 
Rumunsko a Moldavsko 2009 - Putování po 
karpatském oblouku. Ivo Müller v ní představí 
pohoří Rodna, Calimani, Ceahlău, Apuseni, sýr 
a žinčici u pastevců na salaších, divoké psy, vá-
pencovou soutěsku Bicaz, kláštery Secu, Voroneţ, 
Sihastria, modlitby s mnichy, víno ze slunné Mol-
dávie či Kišiněv. Chybět nebudou ukázky dalších 
pohoří rumunských, ukrajinských, slovenských, 
polských i maďarských Karpat, pěšky, na lyžích, 
v lodích, na sněžnicích, Poloniny, Fatra, Matra, 
Tatra... Vstupné na přednášku je čtyřicet korun.

O týden později, ve středu 24. března, bude 
v knihovně od 18.30 hodin besedovat a před-
nášet Th omas Graumann, který je jedním ze 
669 českých židovských dětí, zachráněných v ro-
ce 1939 Nicholasem Wintonem. Válku díky to-
muto muži přežil v bezpečí v křesťanské rodině 
ve Skotsku. Jeho příbuzní, kteří zůstali v Česko-
slovensku, zahynuli v koncentračních táborech. 
Th omas Graumann svoji vděčnost za záchranu 
vyjadřuje celý život tím, že se věnuje charitativní 
práci pro potřebné, osvětové práci a vzdělávání 
mládeže. Vypráví svůj příběh o záchraně života. 
Vyprávění nazvané Dvakrát zachráněné dítě je 
doplněno ukázkami z fi lmu Síla lidskosti. Vstup-
né je dobrovolné.

Děti stráví Noc s Andersenem
Noc s Andersenem budou moci z pátku 

26. na sobotu 27. března prožít děti, které 
jsou nejaktivnějšími čtenáři půjčovny pro 

mládež šumperské městské knihovny. Ta 
se tak připojí již podeváté k úspěšné celo-

státní akci. V Šumperku se ovšem bude 
nocovat  nejen v Městské knihovně 

v ulici 17. listopadu 6, ale i na dalších 
místech: v Městském domě dětí 

a mládeže U Radnice, ve školách 
v ulicích Dr. E. Beneše a Šu-
mavské a v družině na Základ-

ní škole v Hanácké 3. Program je 
tentokrát inspirován 100. výročím narození 

Františka Hrubína. -zk-
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Každé pondělí od 14.45 do 16.15 hodin v AT na „K“
Keramika pro veřejnost - volná keramická tvorba
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz. 
 Cena 50 Kč/osoba

Každé úterý od 18 do 20 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

2. března 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

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Rodina - útočiště i vězení, hnízdo i klec

Setkání s vynikající hinduistkou Hanou Preinhaelterovou. Povídání nejen o tom, jak se žije 
v hinduistické rodině. Podle času i rychlokurz ženské magie.

Ve středu 10. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Když před dvaatřiceti lety vyšla její knížka Moje bengálské přítelkyně, vyvolala obrovský ohlas. 
Byla šedivá „normalizace“ a ona psala neodolatelným způsobem o barevné Indii, kterou měla 
na konci šedesátých let možnost poznat. Knih pak vydala ještě několik a z bengálštiny přeložila 
řadu povídek. Hana Preinhaelterová má neobyčejný dar popularizovat svůj obor a nadchnout 
pro něj ostatní. Vychovala řadu studentů, kterým lze jen závidět, že měli takovou učitelku.
Hana Preinhaelterová (1938) vystudovala bengalistiku a anglistiku na Filozofi cké fakultě UK 
v Praze, kde od roku 1964 (krom vynucené přestávky v letech 1982-89) vyučuje bengálštinu, 
a to s pomocí čtyřdílné učebnice, kterou v roce 1983 sepsala. Zabývá se zejména moderní 
bengálskou literaturou a časopisecky i knižně publikovala množství překladů z tohoto jazyka.
O svých zážitcích v Indii napsala již zmíněnou knihu Moje bengálské přítelkyně, v publikaci 
Hinduista od zrození do zrození představila přechodové rituály v dnešním bengálském 
hinduismu a v knize Ó Matko Lakšmí, dej mi dar! zpracovala doprovodné příběhy magických 
obřadů bengálských žen. Spoluautorsky se podílela např. na knihách Indie. Bohové a lidé, Svět 
živých a svět mrtvých, Posvátno v životě člověka.
Knižní překlady: Džasímuddín, Upovídaný Gopa. Bengálské pohádky, Lásky nelaskavé. 
Bengálské milostné povídky, Rabíndranáth Th ákur, Sádhaná. O zlu a o lásce, Suníl 
Gangopádhjáj, Ohromný svět, Ášápúrná Debí, Kdyby zdi promluvily. V roce 2009 připravila 
se studenty bengálštiny průřez současnou bengálskou povídkovou tvorbou Dusivá noc.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 
583 214 212, konupcik@doris.cz. 
Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, Irea, s.r.o., DAMA Sport, IZOSKLO 
ABERLE, Petr Waniek, rozvoz květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké 
práce, Ruční papírna Velké Losiny a.s., Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín 
s.r.o., Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, 
Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou, Petr Viktorín - zámečnické a svářečské 
práce - Nový Malín, Penzion LEOŠ HALTMAR - Ramzová, www.haltmar.cz.
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3. března 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

4. března 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 dětmi.    Vstupné 40 Kč

5. března 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 dětmi.    Vstupné 40 Kč

Pondělí 8. března na „K“
Slunce, slunovrat a rovnodennost
Zahájení výstavy dětských prací z výtvarných 
kroužků ARTÍK. Informace Zuzana Vavrušová, 
tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.
cz. Výstava potrvá do 9. dubna.

Úterý 9. března od 16 do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
8 lekcí po 2 hod. (úterý + čtvrtek), program: prv-
ní krok s počítačem, Microsoft  Windows Vista, 
Microsoft  Offi  ce Word 2007, Microsoft  Offi  ce 
Excel 2007, Microsoft  Offi  ce PowerPoint 2007, 
Internet a elektronická pošta, cena 1100 Kč. In-
formace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.

Středa 10. března od 18.30 hodin v sále Vily Do-
ris
Via Lucis: Rodina - útočiště i vězení, hnízdo 
i klec
Setkání s naší vynikající hinduistkou Hanou 
Preinhaelterovou; povídání nejen o tom, jak 
se žije v hinduistické rodině; podle času i rych-
lokurz ženské magie. Rezervace vstupenek 
a informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč 

Pátek 12. března od 10 do 11 hodin v AD na „K“

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

Pondělí 22. března od 8 do 14 hodin u Vily Doris
Den vody
Na stanovištích se děti formou různých ukázek, 
pokusů a her dozvědí zajímavosti ze světa vody, 
určeno pro žáky 3.- 4. tříd, nutno přihlásit pře-
dem, zdarma. Informace Lenka Kampová, tel.č. 
583 214 213, 73 371 2901, kampova@doris.cz.

Pondělí 22. března od 18 hodin v sále Vily Doris
Bez vody ani ránu
Beseda pro širokou veřejnost ke Světovému dni 
vody s předním znalcem obojživelníků a plazů 
Ivanem Zwachem, zdarma, akce je podpořena 
ze Státního fondu životního prostředí v rámci 
projektu „Přírodě OK!“. Informace Petr Šaj, tel.č. 
583 214 213, 731 186 056, saj@doris.cz.

Pátek 26. března od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Neděle 28. března 
Odyssea - běh Bludoveček
Informace na www.odyssea-spk.cz a také Petr 
Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, ko-
nupcik@doris.cz.

Úterý 30. března od 18 hodin ve Vile Doris
Beseda o fotografování ptactva s Rostislavem 
Stachem - www.fotolovy.cz
Akce je podpořena ze Státního fondu životního 
prostředí v rámci projektu „Přírodě OK!“. Infor-
mace Jiří Kamp, tel.č. 583 214 213, 731 501 319, 
kamp@doris.cz.

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



27

D
D

M
 U

 R
A

D
N

IC
EDDM U RADNICE

Sobota 27. února od 9 do 13 hodin v ateliéru 
ve 3. patře 
Kurz kresby
Pod vedením malířky Hany Kalivodové, nutná re-
zervace míst.   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. 
 Vstupné 150  Kč

Neděle 28. února
Výprava ke krmelci   
Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332,  romana.vecerova@seznam.cz, wal-
dorfska.alternativa@seznam.cz, www.waldorf-sum-
perk.webnode.cz.

Pondělí 1. března od 16 do 17 hodin v učebně PC 
v přízemí 
PC, internet 
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

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

Středa 3. března od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru 
ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - ruční papír a en-
kaustika Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 4. března od 15 do 17 hodin v dílně 
Rady a nápady pro železniční modeláře
Nápady a rady pro kluky i tatínky.   Vstup volný

Čtvrtek 4. března od 16.30 do 18 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Aerobik a posilování pro veřejnost mix 2
Březen - květen. Informace V. Formánková, tel.
č. 604 614 104.  Vstupné 200 Kč

Sobota 6. března od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
ve 2. patře 

Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 6. března od 9 do 11 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Fit sobota: „Návrat po letech“
S lektorkami Věrou Formánkovou, Martinou Hala-
movou a Kamilou Nesvadbovou. Informace V. For-
mánková, tel.č. 604 614 104.  Vstupné 40 Kč

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

Středa 10. března 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 10. března od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru 
ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - knížečka, deníček
Výroba deníčku.  Vstupné 50 Kč 

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

Sobota 13. března od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
ve 2. patře 
Šperkování
Kytičky z korálků.  Vstupné 50 Kč

Sobota 13. března od 9 do 10 hodin a od 10.30 do 
11.30 hodin Domě kultury Zábřeh 
Jumping pro všechny
Skákání na malých trampolínách při hudbě. Nutné 
přihlásit se předem. Informace V. Formánková, tel.
č. 604 614 104.  Vstup volný

Pondělí 15. března od 16 do 17 hodin v učebně PC 
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PC, internet 
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 16. března od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný

Středa 17. března od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru 
ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - fi lcování jehlou
Zvířátka, panenky a malování jehlou, technika su-
chého fi lce.  Vstupné 50 Kč

Sobota 20. března od 9 do 13 hodin v ateliéru 
ve 3. patře 
Kurz malby 1
Již rozběhlý. Pod vedením malířky Hany Kalivodo-
vé, nutná rezervace míst do 16. března. Informace 
R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, romana.
vecerova@seznam.cz.   Vstupné 300 Kč

Sobota 20. března od 14 do 18 hodin v ateliéru 
ve 3. patře 
Kurz malby 2
Nový kurz, škála barev, míchání. Pod vedením ma-
lířky Hany Kalivodové, nutná rezervace míst do 
16. března. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332, romana.vecerova@seznam.cz.  
 Vstupné 300 Kč

Neděle 21. března od 15.30 hodin na TZ Krásné
Vynášení Moreny
Starý zvyk, který symbolizuje vyhánění zimy za ves. 
Pro malé, větší i největší. Informace R. Večeřová, 
tel.č. 583 215 395, 777 216 332,  romana.vecero-
va@seznam.cz, waldorfska.alternativa@seznam.cz, 
www. waldorf-sumperk.webnode.cz.  Vstup volný

Středa 24. března 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 24. března od 17.30 do 20.30 hodin v ateli-
éru ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - taštička nebo 

šperk
Technika mokrého fi lce.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 25. března od 15 do 17 hodin v dílně 
Rady a nápady pro železniční modeláře
Nápady a rady pro kluky i tatínky.   Vstup volný

Pátek 26. od 18 hodin - sobota 27. března v ateliéru 
ve 3. patře
Noc s Andersenem
Noční program se čtením pohádek, soutěžemi, 
hrami. S sebou: přezůvky, pyžamo, spacák, kari-
matku, polštářek, hygienické potřeby, páteční ve-
čeři. Cena zahrnuje materiál na tvoření, sobotní 
snídani, občerstvení. Přihlášky do 15.3. Informa-
ce R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332. 
 Vstupné 60 Kč

Neděle 28. března od 15.30 hodin 
Jarní slavnost
Slavnost vysévání semínek. S sebou vlastní 
květináček, přezůvky. Informace R. Večeřová, 
tel. č. 583 215 395, 777 216 332, romana.vecero-
va@seznam.cz. 

Pondělí 29. března od 14 do 18 hodin v keramické 
dílně ve 2. patře 
Velikonoční tvoření - kraslice
S sebou vyfouknuté vejce.  Vstupné 50 Kč

Úterý 30. března od 10.30 do 11.30 hodin v sále 
v 1. patře 
Hráníčko pro nejmenší děti s rodiči  Vstup volný

Středa 31. března od 14 do 16 hodin v keramické 
dílně ve 2. patře 
Velikonoční tvoření - kraslice
S sebou vyfouknuté vejce.  Vstupné 50 Kč

Středa 31. března od 17.30 do 20.30 hodin v ateli-
éru ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - FIMO
Výroba korálků z modelovací hmoty.  
 Vstupné 50 Kč

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Rad-
nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz. 
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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 myslet 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 Sta-
šová, 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 rodiče, kteří 
navštíví kino se svými dětmi do 15 let, je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení děkujeme 
fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

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

LOVE AND DANCE 
Pondělí 1. a úterý 2. března jen v 18.15 hodin, středa 3. března jen ve 20.15 hodin 
Polsko, hudební, taneční, 2009, 123 minuty, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Láska, přátelství, hudba, vášeň, tanec a také téma odpouštění v hudebním tanečním fi lmu vynikajícího polského 
choreografa Jareka Staniaka.  Vstupné 75 Kč

KAWASAKIHO RŮŽE
Pondělí 1. a úterý 2. března jen ve 20.30 hodin, středa 3. března jen v 18.15 hodin
ČR, drama, 2009, 99 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý
Martin Huba, Lenka Vlasáková a Daniela Kolářová v hlavních rolích aktuálního dramatu, které líčí, jak minulost 
vynesená z archivů StB může poznamenat současný život rodiny hlavního hrdiny. Scénář Petr Jarchovský, režie 
Jan Hřebejk. Film má 9 nominací na Českého lva, včetně kategorie nejlepší fi lm a nejlepší režie.  Vstupné 75 Kč

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6., neděle 7., pondělí 8. a úterý 9. března v 17.45 a ve 20.15 hodin, středa 10. března 
jen v 18.00 hodin
ČR, komedie, 102 minuty, mládeži přístupný
Troška nepraktické švandy… Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Tereza Bebarová, Jiří Langmajer, Bob Klepl a Ol-
dřich Navrátil v hlavních rolích nové české komedie Zdeňka Trošky, natočené podle literární předlohy Milosla-
va Švandrlíka. Příběh mladého, slušného, hodného a málo průbojného doktora, kterého se jeho ambiciózní žena 
a jeho tchýně snaží doštvat k úspěchu…  Vstupné 85 Kč

SKŘÍTEK ROLLI  Hrajeme pro děti
Sobota 6. a neděle 7. března jen v 16.15 hodin
Velká Británie 2007, 78 minut, rodinný animovaný fi lm v českém znění

KINO OKO
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O velikém dobrodružství malého skřítka… Dobrodružná výprava za srdíčkem, které může zabránit tomu, aby 
se celý svět proměnil v kámen.  Vstupné 60 Kč

HAROLD A MAUD  Projekt 100 - Filmový klub
Středa 10. března jen ve 20.00 hodin
USA, 1971, 92 minuty, mládeži přístupný, titulky
Milostný příběh dvacetiletého Harolda, posedlého smrtí, a osmdesátileté Maud, vychutnávající život plnými 
doušky, je především laskavou černou komedií bez předsudků o životě, lásce a smrti. Režie Hal Ashby, v hlav-
ních rolích Ruth Gordonová a Bud Cort.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

TOM A JERRY: KDO VYZRAJE NA PIRÁTY   Hrajeme pro děti
Sobota 13. března jen v 16.30 hodin
USA, 2006, 74 minuty, animovaný, české znění
Pořádně zmáčené pirátské dobrodružství… Tom je kocour, který neustále honí myš Jerryho, a ten mu na oplát-
ku dělá naschvály. Ale tentokrát asi budou muset své síly spojit, aby přelstili zlé piráty, a zachránili tak velmi 
vzácný poklad.  Vstupné 40 Kč

NA SV. VALENTÝNA
Čtvrtek 11., pátek 12., sobota 13. a neděle 14. března jen v 17.45 hodin, pondělí 15.a úterý 16. března jen ve 
20.15 hodin, středa 17. března jen v 17.45 hodin
USA, romantická komedie, 2010, 125 minut, od 12 let, titulky
Julia Robertsová, Jessica Alba, Anne Hathawayová, Jammie Fox, Bradley Cooper a mnoho dalších hollywood-

Novou českou komedii Zdeňka Trošky, natočenou podle literární předlohy Miloslava Švandrlíka Doktor 
od jezera hrochů, chystá kino Oko na začátek března.
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Oských hvězd ve skvělé komedii režiséra slavné Pretty Woman Garryho Marshalla. Příběhy lidí z Los Angeles, 

jejichž osudy se protnou právě v den všech zamilovaných…  Vstupné 80 Kč

DUHOVÁ AFRIKA  Velkoplošná live DIASHOW
Neděle 14. března jen v 15.00 hodin
Diashow, ve které se známí cestovatelé  Kateřina a Miloš Motani s vámi podělí o své bohaté zážitky a poznatky 
z cesty napříč  jižní Afrikou.  Vstupné 100 Kč

PROKLETÝ OSTROV
Čtvrtek 11., pátek 12., sobota 13. a neděle 14. března jen ve 20.15 hodin, pondělí 15. a úterý 16. března jen 
v 17.30 hodin
USA, psychothriller, 2010, 138 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Někdo tu schází… Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Na něm přísně střežená psychiatrická léčebna pro ty 
nejtěžší případy. A jedna pacientka, která přesto zmizela… Leonardo DiCaprio v neobvyklém, strhujícím de-
tektivním dramatu zasazeném do roku 1954. Dále hrají Mark Ruff alo, Ben Kingsley, Emily Mortimerová, Max 
von Sydow a další. Režie Martin Scorsese.  Vstupné 80 Kč

BRATŘI
Středa 17. března jen ve 20.00 hodin
USA, drama, 2009, 105 minut, od 15 let, titulky
Herecké hvězdy Tobey Maguire, Natalie Portmanová a Jake Gyllenhaal ve strhujícím příběhu rodiny, kterou 
čeká tragédie, bolest a ostrý souboj dvou bratrů. Emocemi nabité drama ze současnosti, které patří mezi nejlepší 
snímky loňského roku, natočil Jim Sheridan. Významnou složkou fi lmu je strhující hudební doprovod  v podání 
irské skupiny U2, fi lm byl nominován na Zlatý glóbus v kategorii nejlepší originální píseň (Winter). Snímek 
uvádíme v rámci EUROFESTU 2010.  Vstupné 75 Kč

MIKULÁŠOVY PATÁLIE  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20. a neděle 21. března jen v 16.15 hodin
Francie, 2009, 91 minuta, rodinný fi lm, české znění
Milá, jemná a jedna z nejzábavnějších komedií, která byla v posledních letech natočena pro děti, vypráví o tram-
potách osmiletého Mikuláše a jeho kamarádů. Vše se točí kolem nového přírůstku do Mikulášovy rodiny… 
 Vstupné 70 Kč
V sobotu 19. 3. a v neděli 20.3. v 16.15 hodin nabízíme rodinnou slevu. Vstupné pro rodiče, kteří navštíví 
kino se svými dětmi do 15 let, je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení děkujeme fi rmě SHM, 
s.r.o., Šumperk.

VLKODLAK
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20. a neděle 21. března jen v 18.00 hodin
Velká Británie, horor, 2010, 102 minuty, od 15 let, titulky
Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá… Benicio Del Toro, Emily Bluntová a Anthony Hopkins v hlavních 
rolích novodobého zpracování legendy o starodávném prokletí, které za úplňku proměňuje některé lidi v krve-
lačné bestie vlkodlaky. Remake hororové klasiky zasazený do viktoriánské Anglie 19. století.  Vstupné 80 Kč

LÍTÁM V TOM
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20., neděle 21. března jen ve 20.00 hodin, pondělí 22. a úterý 23. března jen 
v 17.30 hodin 
USA, komedie, 2009, 109 minut, od 15 let, titulky
Příběh muže s hlavou v oblacích… Oscarový kandidát má tři dokonalé opory: chytrost, vtip a George Cloonyho 
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v hlavní roli přitažlivého krále cyniků, jenž létá po celých Spojených státech a s grácií a bez hnutí brvy rozdává 
výpovědi ve fi rmách, jejichž šéfové nemají dost odvahy na to, aby své lidi propustili sami - dokud jeho bezsta-
rostné cestování nenaruší ženy… Film je nominován na Oscary v pěti kategoriích - nejlepší fi lm, nejlepší herec 
v hlavní roli (George Clooney), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Vera Farmiga), nejlepší režie a nejlepší scénář. 
Režie Jason Reitman (Juno, Děkujeme, že kouříte).  Vstupné 80 Kč 

POUTA
Pondělí 22. a úterý 23. března jen v 19.45 hodin, středa 24. března jen v 17.30 hodin
ČR, thriller, 2010, 146 minut, od 12 let, širokoúhlý
O temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku. Možná jeden z vrcholů české fi lmové sezony, 
který zachycuje strhující a napínavý příběh lidí v bezčasí 80. let, které sužuje touha uniknout z pasti 
vlastního života. Hrají Ondřej Malý, Kristína Farkašová, Oldřich Kaiser, Iva Pazderková, Jana Janěková, 
Roman Zach a další. Režie Radim Špaček.  Vstupné 80 Kč

SMLOUVA S VRAHEM  Projekt 100 - Filmový klub  
Středa 24. března jen ve 20.15 hodin
Finsko 1990, 80 minut, mládeži přístupný, titulky
Příběh osamělého úředníka, který si v bezvýchodné situaci objedná svoji vraždu, využívá především 
klišé klasických gangsterských fi lmů a osudových romancí. Scénář, režie a střih Aki Kaurismäki. 
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

Romantickou komedii Na sv. Valentýna, jež vypráví příběhy lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou 
právě v den všech zamilovaných, uvádí kino Oko od 11. do 17. března.
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Markéta Kupczaková
(autorka obálky)

Narodila se 22.2.1991 v Šumperku a bydlí v Rudě 
nad Moravou. Studovala základní školu v Rudě nad 
Moravou a v roce 2006 přestoupila na čtyřleté studium 
na Střední průmyslové škole v Šumperku. Pro obor 
Propagační grafi ka se rozhodla kvůli svým zájmům, 
kterými jsou především malování a kreslení. Letošním 
rokem končí její studium na střední škole a ráda by 
pokračovala ve svém oboru i na vysoké škole. 

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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Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. března jen v 17.30 hodin
USA, fantasy, rodinný fi lm, 2010, 100 minut, mládeži přístupný, české znění  
Kdo by neznal příběh Alenky, která spadne do králičí nory a objeví tak svět plný záhad, dobrodruž-
ství a kouzel…  Režie Tim Burton. V hlavních rolích Johny Depp a Mia Wasikowska.  
 Vstupné 75 Kč

SHERLOCK HOLMES
Čtvrtek 25., pátek 26. sobota 27. a neděle 28. března jen v 19.30 hodin, pondělí 29. a úterý 30. března 
jen v 17.30 hodin
USA, kriminální komedie, 2009, 128 minut, od 12 let, titulky
Legendární detektiv se vrací na plátna kin, aby se svým věrným kolegou dr. Watsonem zachránili 
Anglii a celý svět před smrtelným spiknutím. Dynamické a velice vtipné zpracování literární klasiky 
dokazuje, že Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně smrtící jako jeho pověstný intelekt. V hlavní 
roli Robert Downey Jr., který za svůj herecký výkon získal Zlatý glóbus.  Vstupné 80 Kč

NEW YORKU, MILUJI TĚ
Pondělí 29. a úterý 30. března jen ve 20.00 hodin
Francie, USA, krátké romantické příběhy, 2009, 103 minuty, mládeži přístupný, titulky
Láska může začít kdykoliv… Volné pokračování série Města lásky, jejíž první díl Paříži, miluji Tě, 
slavil vloni velké úspěchy. Pohled na New York očima lásky ve všech jejích podobách je opět dílem 
skupiny významných současných režisérů.  Vstupné 75 Kč

MUŽ Z LONDÝNA  Projekt 100 - Filmový klub
Středa 31. března jen v 19.00 hodin
Maďarsko, Francie, Německo, 2007, 140 minut, mládeži přístupný, titulky
Znamená mlčení opravdu vždy souhlas? Hlavní postavou tohoto existenciálního dramatu je výhyb-
kář Maion, který se nečekaně ocitne na hranici mezi nevinou a účastí na zločinu, a to ho přivede 
k zásadní otázce o smyslu a ceně lidské existence. Vynikající snímek maďarského režiséra Bély Tarra 
s Miroslavem Krobotem v hlavní roli. Snímek byl nominován na Zlatou palmu v Cannes.  
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč
   
Připravujeme na duben:  Ženy v pokušení, Jak vycvičit draka, Princezna a žabák, Doktor od Jezera 
hrochů, Milý Johne, Souboj Titánů, Nezapomeň na mě, Nine, Mamas & Papas, Pevné pouto, Kick-Ass
Filmový klub: Mamut, O kapitalismu s láskou, Panika v městečku

Změna programu vyhrazena.
Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! Ozvučení kina - DOL-
BY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový vjem, samo-
statný basový kanál 1000 W. Kino promítá všechny filmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před za-
čátkem prvního představení. Vstupenky na všechna březnová představení jsou v prodeji od 
1. března 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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