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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.

Kateřina Špačková
(autorka obálky)

Narodila se 30.12. 1990 v Zábřehu na Moravě a bydlí 
v Červené Vodě poblíž Králík. Studovala Gymnázium 
v Králíkách a v roce 2006 přestoupila na čtyřleté stu-
dium na Střední průmyslové škole v Šumperku.
Pro obor Propagační grafi ka se rozhodla kvůli svým 
zájmům, kterými jsou především malování a kresle-
ní. Dalšími jejími zálibami jsou skautování, turistika, 
cestování, hudba, zábava a život.
Letošním rokem končí její studium na střední škole 
a ráda by pokračovala ve svém oboru i na vysoké ško-
le. Když se zadaří, tak ve Zlíně nebo v Ostravě.
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ULETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU 
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: PLAVÁNÍ

Šumperští plavci v Praze v roce 1949. Zleva Jiří Kopp, Jiří Horák, Alena Jiřičná - Švábová, Svatopluk Šváb 
(v klobouku), Jiří Horáček, Josef Aberle, Jiří Šváb.  Foto: archiv L. Dvořáčka

Příprava knížky o šumperském sportu vstoupila 
do další fáze. Na počátku neměl nikdo představu 
o náročnosti takového projektu. Důraz kladený na 
kvalitu vyžadoval delší čas na vznik textů, zvláště 
u sportů s dlouhodobou tradicí a širokou základ-
nou. Po nedávném připomínkování a doručení 
doplňujících textů probíhá nyní v oddílech jejich 
zapracování do jednotlivých statí. Vážíme si prá-
ce těch, kteří pomáhají zacelit mezery v historii 
některých sportů. Je v zájmu sportovní veřejnosti 
i vydavatele, aby publikace obsahovala co nejvíce 
zajímavých informací a představila šumperský 
sport v co možná největší úplnosti. Proto členové 
redakční rady prosí veřejnost o strpení. Vydání 
bude mít letopočet 2010.

V tomto čísle přinášíme jednu ukázku z počátků 
sportování v Šumperku po druhé světové válce, a to  
o plavání.

Plavání

V našem městě má plavání svou bohatou a úspěš-
nou historii, která je spojena jednoznačně s dvoji-
cí bratrů Švábů. Zakladatelem plaveckého oddílu 
v roce 1945 krátce po ukončení 2. světové války byl 
Svatopluk Šváb. Narodil se v rodině sokolské, otec 
byl výborným sokolským gymnastou a příznivcem 
všech sportů. Svaťa a s ním i oba jeho bratři se od 
dětství věnovali sokolské činnosti, ale lákala je i další 
sportovní odvětví, zvláště plavání a lyžování. Svaťa 
byl od patnácti let výborným plavcem, startoval za 
plavecký klub v Přerově, který byl moravským pla-
veckým centrem, ze kterého vyrostla řada reprezen-
tantů (Baďura, Přívara). Šumperský plavecký oddíl 
vytvořil z mladých Sokolů. Prvními členy byli: Josef 
Aberle, Jiří Horáček, Jiří Kopp, Milena Pěnicová, 
Eva Matysová, Jiří Horák, Milan Kalivoda, Miroslav 
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U Horníček, Josef (Joge) Pastrnek, Ivo Otáhal, Jiří Čer-
ný, samozřejmě oba bratři Jiří a Fanek Švábovi. 

Poněvadž šlo o velmi mladé sportovce, musel 
Svaťa převzít na svá bedra funkci trenéra, předsedy 
oddílu, hospodáře a všechny další nezbytné práce. 
Plavalo se na „Benátkách“, které už před válkou byly 
vyhledávaným rekreačním i závodním střediskem 
plavání i veslování. Od roku 1946 propůjčil Měst-
ský národní výbor v Šumperku Sokolu lázeňské 
centrum v dnešní Lidické ulici, kde byl krytý malý 
kruhový bazén a nekrytý pětadvacetimetrový, ve 
kterém se dalo závodit. Dostal pro své rozměry 
název „plivátko“, který mu zůstal v mluvě starších 
občanů dodnes.  

Tento stánek byl pak svědkem mnoha tréninků, 
utkání, přeborů a společenské činnosti nového od-
dílu. Mladí plavci zde odpracovali stovky hodiny, aby 
válkou zdevastovaný objekt byl opět použitelný. Za-
jímavostí je, že bývalé lázně byly zásobovány vodou 
z řeky Desné dřevěným potrubím, které se muselo vy-
čistit. S pomocí města bylo instalováno umělé osvět-
lení. V roce 1946 přestal Svaťa Šváb plavat za Přerov 
a mohl tak věnovat veškerý čas novému oddílu.

Úspěchy se začaly dostavovat. V prvních utká-
ních dosahovali mladí adepti závodního plavání vý-
sledky, se kterými se mohli měřit se závodníky z Os-
travy, Přerova, Krnova, Olomouce a Liberce. Tato 
velmi vyrovnaná utkání byla navštěvována mnoha 
diváky, kteří se do omezených prostor ani nevešli. 
V těchto utkáních bývalo šumperské družstvo dopl-
ňováno na postech kategorie dospělých výbornými 
plavci z Přerova (Baďura, Přívara). Denně se tréno-
valo pod vedením Sváti Švába, který pro zpestření 
tréninku zařadil na závěr oblíbené vodní pólo. Pla-
káty na utkání se tvořily na „plivátku“ z rolí balícího 
papíru. Z řad Sokola přišel na pomoc bratr Marek, 
který převzal funkci hospodáře. 

V roce 1950 byl uspořádán první okresní pře-
bor v Zábřeze, kde měl být vybudován kvalitní (na 

tehdejší dobu) krytý bazén. Zde se šumperští plavci 
střetli s kvalitními soupeři ze Zábřeha, kteří někte-
ré tituly přeborníků okresu Šumperanům odebrali. 
Z našich podle očekávaní uspěl Sváťa Šváb v „mo-
týlových“ a kraulářských disciplínách, Joge Pastrnek 
ve znakařských. Bodovali také Čunderlová v doros-
teneckých kategoriích, Jiří Šváb, Jiří Horák a Josef 
Aberle. Na výběrových závodech kraje Olomouc 
obsadil Jirka Šváb 1. místo na 50 klas. prsa, Jiří Ho-
rák byl na 3. místě.

V roce 1949 byli Šumperští pozváni na celostátní 
závody do pražské „AXY“, kde si v celorepublikové 
konkurenci vedli velmi zdatně a kde ve štafetě žáků 
4 x 50 m prsa sahali po „zlaté“, ale tragikomická 
příhoda je odsunula už na „bramborovou medaili“. 
Josef Aberle na posledním úseku v nadějné pozici 
přestal plavat a křičel na trenéra Svaťu Švába: „Svaťo, 
mně spadly plavky“. Svaťa křičel: „Jeď dál!“ Bohužel 
toto zdržení znamenalo 4. místo.

V tomto období získali šumperští plavci řadu ti-
tulů a předních míst. Na větší rozmach oddílu však 
nebyly podmínky. Město Šumperk nebylo schopno 
vybudovat nový krytý bazén s lepším zázemím, 
nebyla zrealizována ani rekonstrukce „plivátka“, 
spočívající v zastřešení, přístavbě šaten a dalších 
nezbytných zařízení. Nadějní mladí plavci odcházeli 
ze Šumperka, bratři Švábovi ještě krátkou dobu pů-
sobili v Zábřehu. Mnozí úspěšně pokračovali jinde 
(příkladně J. Šváb se stal v roce 1951 přeborníkem 
středočeského kraje). Etapu poválečného šumper-
ského plavání ukončil Svaťa Šváb odchodem na 
Ramzovou, kde byl vybudován lyžařský vlek a Svaťa 
se stal vedoucím. Lyžování, hlavně sjezdové, bylo 
jeho druhou láskou a využil této možnosti. Oddíl 
tak ztratil svého vůdce a klíčového člena, který udě-
lal pro plavecký sport v Šumperku nedocenitelnou 
práci a jeho jméno zůstane v historii šumperského 
sportu zapsáno zlatým písmem: „Svaťo, děkujeme 
Ti“.  Libor Dvořáček, ukázka je redakčně zkrácena.

Den otevřených dveří Šumperské nemocnice 
ve středu 31. března od 15 do 19 hodin v prostorách rehabilitačního oddělení

Konzultace a poradenství v oblasti prevence různého onemocnění, zdravého životního stylu, 
výživy a rehabilitace. Vyšetření hladiny cukru a cholesterolu v krvi, krevního tlaku, pigmentových 

kožních lézí – név. Výpočet BMI (váha a výška), funkční vyšetření plic a vyšetření funkce žil 
na dolních končetinách. Orientační vyšetření krevní skupiny.
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JENEVIDOMÍ SE MOHOU „ZAČÍST“ 
TAKÉ DO RATAJOVÝCH ČTYŘ KONTINENTŮ

První zvukové knihy se začaly v šumperské knihovně půjčovat před devíti lety. Z někdejších třiceti 
titulů je dnes téměř pětistovka - počínaje českou a zahraniční prózou přes cestopisy, literaturu 

faktu, historické romány, životopisy a divadelní hry až po pohádky či povinnou školní četbu. A není 
jistě bez zajímavosti, že ve fondu mají své zastoupení i autoři místní. Kromě Indrových Severomo-
ravských pověstí a zkazek si mohou zájemci vypůjčit například i cestopis Čtyřmi kontinenty, jehož 
autorem je Karel Rataj starší. On sám je přitom pilným, a jak sám přiznává i velmi náročným čte-
nářem zvukových knih. Ve svých pětaosmdesáti letech jich měsíčně „přelouská“ kolem dvou desítek 
a u poslechu tráví i dvanáct hodin denně. Potvrdil to na schůzce, kterou v únoru zorganizovaly 
šumperské knihovnice a během níž se řeč stočila nejen na jeho čtenářské zájmy.

Jméno Karla Rataje zná v Šumperku, do ně-
hož přišel v roce 1948 coby vědecký pracovník 
Výzkumného ústavu lnářského, téměř každý. 
Tento botanik, expert na entomologii, herbolo-
gii a na výzkum tropických a akvarijních rost-
lin má na svém kontě desítky ryze odborných 
knih, stovky vědeckých prací, přeložených do 
mnoha jazyků, a také několik cestopisů, v nichž 
popisuje své zážitky ze střední Asie, východní 
a severní Afriky a Brazílie. Svůj život zasvětil 
dvěma oborům. Nejprve se ve Výzkumném 
ústavu lnářském a později technických plodin 
zabýval škůdci a chorobami rostlin a za svůj 
objev v oblasti herbicidů obdržel Řád práce, 
později se pak věnoval práci v Botanickém 
ústavu ČSAV. „Ten Řád práce mě nejprve dost 
štval a připadal mi vzhledem k mé politické 
minulosti, která stála za vyhazovem z vysoké 
školy, absurdní. Na druhou stranu jsem zřejmě 
díky němu nakonec vysokou dokončil,“ říká 
Karel Rataj starší, jenž si daleko víc váží dalších 
dvou ocenění v podobě medaile Řehoře Men-
dela za zásluhy v oblasti biologického výzkumu 
a nominace univerzity v Cambridge mezi nej-
významnější osobnosti minulého století v obo-
ru přírodních věd.

Rozhodnutí pracovat v Botanickém ústavu 
ČSAV hodnotí Karel Rataj jako šťastný krok. 
„Za socialismu nebyla vhodná doba na velké 
objevy v zemědělství. Ve srovnání s tím byly 
vodní rostliny pravým opakem. Nejrozšířeněj-
ším hobby založeném na lásce k přírodě je totiž 
akvaristika,“ soudí Rataj. Jeho knihy o mikro-
světě v akváriu vyšly v několika vydáních a pře-
kročily i evropský kontinent. „Jednou jsem si 

dal do laboratoře akvárium, mečovky měly 
mladé, bylo nutno pořídit další a postarat se 
o kytičky. Ty nebyly. Tak jsem se začal zajímat 
o akvarijní rostliny a byla z toho láska na celý 
zbytek života,“ přiznává botanik, jehož Akvaris-
tika začíná u rostlin z roku 1977 se stala doslo-
va biblí tohoto oboru. „Mým nejoblíbenějším 
byl rod Echinodorus, který má asi pětapadesát 
druhů, z nichž jsem sedmadvacet popsal,“ pro-
zrazuje odborník na akvarijní rostliny, podle 
něhož jsou botaničtí taxonomové, mezi něž pa-
tří, opravdovým reliktem. Na rozdíl od zoologů 
totiž musejí stále mistrně ovládat latinu.

Životní pouť Karla Rataje mapuje přede-
vším cestopis Čtyřmi kontinenty, který vyšel 
před třinácti lety a do něhož autor zařadil vy-

Ředitelka knihovny Zdeňka Daňková obdarovala 
Karla Rataje zvukovou knihou Indrových Seve-
romoravských pověstí a zkazek, kterou namluvili 
studenti šumperského Gymnázia.  Foto: -zk-
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právění, jež sám považoval za nejdůležitější. 
„Nejraději vzpomínám na střední Asii, kde se 
příroda každý rok znovu narodí. To, co se u nás 
odehrává od března do října, se zde uskuteční 
během března a dubna. Tato krajina je pro mě 
zahradou světa,“ podotýká Karel Rataj, který 
je se zvukovou nahrávkou cestopisu spokojen. 
„Některé jiné texty se bohužel poslouchat ne-
dají, nejhorší je, když chybí příběh,“ zdůrazňuje 
Karel Rataj, jenž vzhledem ke špatnému zraku 
začal „číst“ právě zvukové knihy. Přestože se 
považuje za workoholika, dnes bohužel nemůže 
vykonávat žádnou činnost, k níž potřebuje oči.

„Využívám tedy služeb Macanovy knihovny 
pro zrakově postižené, jež mi objednané tituly 
posílá poštou, a půjčuji si také zvukové knihy ze 
šumperské knihovny,“ říká botanik, jehož oblí-
beným spisovatelem je nedávno zesnulý Dick 
Francis. „Z pěti desítek románů, které napsal, 
je bohužel na zvukových knihách k dispozici 
pouze patnáct. Ostatním autorům detektivek, 
včetně Agaty Christie, ale nemohu přijít na 
chuť,“ přiznává Rataj, jenž se občas začte i do 
sci-fi  či literatury faktu. „Někdy se au-
toři se skutečností vyrovnají celkem 
slušně, jindy to je ale hrůza. Napo-
sledy mě vytočil Dan Brown romá-
nem, v němž se snažili oblafnout 
NASA umělým meteoritem se živý-
mi organismy. To byla úplná pito-
most. Opakem je ale třeba Šakal 
od Frederica Forsytha, v němž 
autor doslova manipuluje se 
čtenářem, který nakonec vy-
ložené zlo považuje za dob-
ro,“ hodnotí Ra-
t a j , 

který považuje za výzvu i knihy s náboženskou 
tematikou a začínající nové autory. „Vybrat titul 
pro pana Rataje tak není vůbec jednoduché,“ 
podotýká vedoucí půjčoven Kamila Šeligová. 

Kromě zvukových knih ze šumperské 
knihovny si podle ní mohou zrakově postiže-
ní a jinak handicapovaní lidé objednávat také 
jednotlivé tituly v Macanově knihovně a tis-
kárně, jež je schopná zasílat texty v Braillově 
slepeckém písmu, zvukové záznamy, reliéfní 
grafiky a digitální texty. „Mnoho starších lidí 
se zrakovým postižením o této možnosti neví, 
což je samozřejmě škoda, protože nabídka je 
opravdu pestrá a osloví téměř každého,“ do-
mnívá se Šeligová a připomíná, že k registraci 

v knihovně stačí pouze před-
ložení občanského průkazu. 

Po vyplnění přihlášky do-
stanou noví čtenáři průkaz 

a zaplatí roční poplatek, 
držitelé průkazu ZTP 

a ZTTP jsou pak od po-
platku osvo-

bozeni. Se-
znam všech 

z v u k o v ý c h 
knih a bliž-
ší informace 

mohou zá-
jemci nalézt 
na www.
knihovna-
spk. cz. 
 -zk-

Karel Rataj starší „přelouská“ měsíčně kolem dvou desítek zvukových knih a u poslechu tráví i dvanáct 
hodin denně. Potvrdil to na schůzce, kterou v únoru zorganizovaly šumperské knihovnice a během níž se 
řeč stočila nejen na jeho čtenářské zájmy.  Foto: -zk-
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BUDU SPOKOJENÝ,“ ŘÍKÁ NOVÝ ŘEDITEL ŠUMPERSKÉ „ZUŠKY“

Jako běh na dlouhou trať vidí rozvoj šumperské Základní umělecké školy její nový ředitel František 
Havelka. Původním povoláním učitel a určitou dobu i profesionální hudebník, jenž působil mimo 

jiné také jako odborný asistent katedry muzikologie olomoucké Filozofi cké fakulty a později jako 
metodik pro umělecké školství Olomouckého kraje, je ve své funkci teprve několik týdnů. Přestože 
se potýká s nejrůznějšími problémy, zůstává optimistou. „Pokud se mi splní padesát procent mých 
snů, budu spokojený,“ říká s úsměvem. Tento hanušovický rodák zná zdejší kraj velmi dobře a je si 
vědom všech úskalí, která jeho nová práce přináší.

Šumperská Základní umělecká škola, jež po-
sledních devět let spadá pod Olomoucký kraj, 
letos oslaví své pětašedesátiny. Zažila období 
příznivá i ta méně přející, dnes je však v kon-
kurenci ostatních „Zušek“ hodnocena spíše jako 
průměrná. „Přestože mnozí pedagogové od-
vádějí výbornou práci, škole ubližuje zastaralé 
technické zázemí. Dalším mínusem je i velká 
ekonomická zátěž plynoucí z provozních ná-
kladů,“ říká ředitel šumperské ZUŠ František 
Havelka, podle něhož chybějí škole především 
peníze na modernizaci. Většinu peněz vybra-
ných na školném totiž utratí v energiích. „Naší 
snahou je dostat všechny obory pod jednu stře-
chu a výrazně snížit provozní náklady. Je to jed-
na z cest, jak můžeme do budoucna získat pro-
středky na rozvoj školy. Letos končíme v budově 
v Langrově ulici a otázkou je, kam se nastěhuje-
me. Ve hře je přitom více možností,“ přiznává 
Havelka, jenž osobně preferuje sestěhování do 
objektu v Žerotínově ulici, který patří místní 
radnici. To ovšem předpokládá stavební úpravy 
v podkrovní části. „Obdobná situace je i v naší 
hanušovické pobočce. Škola zde sídlí v objektu, 
který si město samo pronajímá. Je naší společ-
nou snahou najít optimální řešení tak, aby po-
bočka fungovala k oboustranné spokojenosti,“ 
poznamenává Havelka.

Cestu, jak pomoci škole, vidí její ředitel 
i v pomoci Evropské unie. „V rámci Evropských 
strukturálních fondů existuje Operační pro-
gram vzdělávání pro konkurenceschopnost, je-
hož některé prioritní osy jisté možnosti nabízejí. 
Je však třeba zpracovat kvalitní projekt a obstát 
v nemalé konkurenci. Ve spolupráci s další umě-
leckou školou z našeho kraje a jedním strategic-
kým partnerem bychom se v jeho rámci rádi po-

kusili získat prostředky na materiálně technické 
zázemí vybavení školy. Přestože Zušky mají díky 
svému specifi ckému zaměření nižší šance, je tře-
ba zkusit všechny možnosti,“ soudí Havelka.

Problematické je podle nového ředitele rov-
něž personální zázemí šumperské „Zušky“. Řada 
pedagogů již překročila důchodový věk nebo se 
mu blíží a chybí zde hlavně mladší a střední ge-
nerace. „Tento problém se dotýká zejména hu-
debního oboru,“ přiznává ředitel, který by rád 
do Šumperka nalákal především mladé kvalitní 
pedagogy. V této souvislosti je podle něj důležité 
připravit se v nejbližších dvou letech na školní 
vzdělávací program, který musejí „Zušky“ rozjet 
nejpozději 1. září roku 2012 a jenž umožní škole 
výraznější profi laci. 

Přestože žáci místní Základní umělecké školy 
v minulých letech v regionální i nadregionál-
ní konkurenci slušně bodovali, nebylo o nich 
bohužel příliš slyšet. A právě na prezentování 
úspěchů svých žáků i absolventů se chce nové 
vedení školy zaměřit. „Když jsem se připravo-
val na konkurz ředitele, prošel jsem si veškerý 
místní tisk za loňský rok. O šumperské Zušce 
zde ale téměř nepadlo slovo, články se týkaly 
pouze Šumperského dětského sboru, který má 
samozřejmě vynikající výsledky a také excelent-
ní publicitu,“ podotýká Havelka. Ten v nejbliž-
ší době osloví místní obecní úřady a požádá je 
o propagaci školy v tamních tiskovinách. „Velice 
mě potěšilo, že obce, včetně města Šumperka, 
jsou velmi vstřícné, stejně jako vedení kraje. 
Dovedu si proto představit, že v budoucnu by 
mohly vzniknout pobočky i v některých dalších 
spádových obcích,“ prozradil své plány ředitel 
šumperské ZUŠ. Ta chystá v nejbližších týdnech 
mimo jiné koncert nazvaný Děti dětem, jenž by 
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K měl rodičům malých dětí pomoci v rozhodová-

ní, zda svou ratolest zapíší na některý z oborů 
místní „Zušky“, jež nabízí v Šumperku vedle 
hudebního oboru také obory taneční a výtvarný. 

Hudební obor s výukou některých nástrojů pak 
škola nabízí rovněž ve své pobočce v Hanušovi-
cích a taneční obor v Jindřichově. Zápis přitom 
letos proběhne od 10. do 14. května. -zk-

SMYČCOVÝ ORCHESTR ŠUMPERSKÉ ZUŠ VYSTOUPÍ SPOLU 
SE SYMFONICKÝM ORCHESTREM OLOMOUCKÉ ZUŠ IŠI KREJČÍHO

Komorní smyčcový orchestr ZUŠ v Šum-
perku vznikl v sedmdesátých letech minulého 
století z iniciativy učitelky hry na housle Olgy 
Vašákové. Během mnohaleté úspěšné umělecké 
činnosti tohoto tělesa se v jeho řadách vystří-
dalo několik generací mladých houslistů. Jeho 
uměleckým vedoucím a dirigentem od roku 
1987 až do současnosti je Antonín Minář. 

V repertoáru orchestru jsou skladby z období 
baroka až po hudbu soudobou, nevyhýbá se ani 
skladbám populárním a džezovým, které pro 
něj dirigent sám upravuje. Téměř na každém 
koncertu orchestr doprovází sólisty na různé 
nástroje z řad žáků nebo učitelů ZUŠ. Pravidel-
ně také spolupracuje se Šumperským dětským 
sborem, zejména společná vystoupení na vá-
nočních koncertech bývají posluchači velmi 
oceňována.

Na hru v orchestru jsou žáci připravováni ve 
třetím a čtvrtém ročníku v houslovém souboru. 
Členové orchestru se pravidelně setkávají jed-

nou týdně na zkouškách a na prázdninových 
nebo víkendových soustředěních, kde žáci ne-
jen hrají, ale také se i vzájemně více poznávají 
a navazují přátelské vztahy mezi sebou i se svý-
mi pedagogy. Prostředí orchestru se tak stává 
nejen místem rozvoje jejich hudebních doved-
ností, ale i místem, kde mladí lidé tráví smyslu-
plně svůj volný čas a všestranně se rozvíjí jejich 
osobnost.

Na koncertu, který se uskuteční v pátek 
22. dubna v 18 hodin v klášterním kostele, přivítá 
orchestr v druhé půli pořadu svého hosta - Sym-
fonický orchestr ZUŠ Iši Krejčího z Olomouce.

Tento orchestr tvoří členové smyčcového 
a dechového orchestru ZUŠ Iši Krejčího a je 
doplněn dalšími žáky smyčcového, dechového 
a klavírního oddělení. Působí pouze příležitost-
ně jednou až dvakrát ročně. Premiéru měl or-
chestr na Vánočním koncertu orchestrů ZUŠ Iši 
Krejčího v sále Moravské fi lharmonie Olomouc 
Reduta vloni v prosinci.  

► Středa 31. března v 17 hodin 
v klášterním kostele
Koncert pro děti z mateřských škol
Připravila ZUŠ Šumperk, pobočka 
Hanušovice

► Pondělí 12. dubna v 18 hodin 
v koncertním sále ZUŠ
Hudební podvečer

► Pátek 16. dubna v 8.30, 9.30 a 10.30 hodin
v klášterním kostele
Výchovné koncerty Dechového 
orchestru ZUŠ Šumperk

► Pondělí 19. dubna v 16.30 hodin 
v klášterním kostele
„Děti dětem“
Koncert pro malé děti a jejich rodiče.

► Pondělí 19. dubna v 18 hodin 
v klášterním kostele
Koncert žákovských korepetic

► Čtvrtek 22. dubna v 18 hodin
v klášterním kostele 
Společný koncert Komorního smyčcového 
orchestru ZUŠ Šumperk a Symfonického 
orchestru ZUŠ Iši Krejčího Olomouc

Akce Základní umělecké školy Šumperk v dubnu
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Repertoár tvoří převážně úpravy známých 
orchestrálních skladeb v aranžmá pro mladé 
neprofesionální muzikanty. Orchestr je získal 
na prázdninových workshopech mezinárodního 
dětského symfonického orchestru pořádaných 
partnerskou Hudební akademií v Miglianicu 
(Itálie), kterých se žáci ZUŠ Iši Krejčího účastní 
v tomto roce již potřetí. 

Ve velkém obsazení má orchestr sedmdesát čle-

nů. Na koncertu v Šumperku se představí v men-
ším obsazení pětačtyřicet hráčů. Dirigentem or-
chestru je ředitel ZUŠ Iši Krejčího Josef Dvořák.

Věříme, že se nám podaří vytvořit příjemné 
sváteční prostředí, že společné setkání mladých 
umělců bude pro všechny zúčastněné inspirativ-
ním a pro posluchače bude příjemným kulturním 
zážitkem. František Havelka,

  ředitel ZUŠ Šumperk

Římskokatolická farnost Šumperk a Centrum pro rodinu Šumperk zvou děti, rodiče, prarodiče 
a známé na benefi ční akci, kterou pořádají děti ze šumperské farnosti

Adoptujme si na dálku dítě z Haiti
V sobotu 10. dubna v 17 hodin ve společenském středisku Sever (Jitřenka) v Temenické ulici

V bohatém kulturním, hudebním a divadelním programu vystoupí děti šumperské farmosti, 
které vytvořily výrobky, jež budou během akce k zakoupení. 

Výtěžek bude věnován Římskokatolické farnosti v Šumperku na Adopci dítěte z Haiti.

Komorní smyčcový orchestr ZUŠ v Šumperku vznikl v sedmdesátých letech minulého století a během 
mnohaleté úspěšné umělecké činnosti se v jeho řadách vystřídalo několik generací mladých houslistů. 
Dnes je jeho uměleckým vedoucím a dirigentem Antonín Minář.  Foto: archiv
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Zlatá lyra - přehlídka dětských pěveckých sbo-
rů Šumperka a okolí existuje již od roku 1968. Že 
se nemůžete dopočítat? Ano, během čtyř dese-
tiletí se dvakrát nepodařilo tuto akci uspořádat. 
Proto kulaté výročí připadá až na letošní rok. 

Zlatá lyra prošla mnoha  podobami, od sou-
těžního klání po přehlídku dětských sborů s fes-
tivalovou atmosférou, z postřelmovského domu 
kultury do Domu kultury Šumperk. Novodobá 
historie Zlaté lyry se od roku 2006 odehrává 
v prostorách klášterního kostela v Šumperku, 
který koncertním vystoupením dodává slavnost-
ní nádech. Vystoupení až dvaceti dětských sborů 
mateřských, základních a středních škol zazní bě-

hem jednoho dne na čtyřech či pěti festivalových 
koncertech, sbory mají na závěr každého koncer-
tu připraveny skladby na společný zpěv, děti svá 
vystoupení navzájem poslouchají. 

To vše probíhá v současnosti pod pořadatel-
skými křídly Kruhu přátel Šumperského dětského 
sboru, DDM Vily Doris Šumperk a ZUŠ Šumperk 
a za významné podpory města Šumperka.

Na čtyřech festivalových koncertech čtyřicáté 
Zlaté lyry se představí na pět set zpěváků z Du-
bicka, Loučné  nad Desnou, Loštic, Mohelnice, 
Šumperka a Zábřeha. Přijďte si poslechnout jejich 
zpívání v sobotu 17. dubna do klášterního kostela 
v Šumperku. H. Stojaníková

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

Náměstí Svobody zdobí bezesporu architekto-
nicky zajímavé stavby. Mezi nimi se nachází kostel 
Českobratrské církve evangelické. I jeho vzhled se 
časem měnil.

V šedesátých letech 19. století byla uspořádána 
mezi šumperskými evangelíky augsburského vy-

znání sbírka, jejímž cílem bylo zřídit v Šumper-
ku kostel pro evangelické bohoslužby. Již v roce 
1869 došlo údajně k položení základního kamene 
budoucí stavby, na jejímž zbudování se výrazně 
podílel šumperský stavitel Josef Bayer. Architekt, 
kterým byl pravděpodobně Wenzl Knapek, navrhl 

Evangelický kostel nedlouho po výstavbě. Za ním šumperský pivovar a vpravo novostavba vily rodiny 
Sieglů. Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku.  Foto: archiv VM Šumperk
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Vztyčení krovů na nové věži evangelického kostela v roce 1907. Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku. 
 Foto: archiv VM Šumperk

prostou neogotickou stavbu s půdorysem ve tva-
ru kříže o stejně dlouhých ramenech a s polygo-
nálním závěrem kněžiště. Vstup do interiéru byl 
opatřen jednoduchým krytým vchodem. V mís-
tech, kde se střechy sbíhaly nad středem budovy, 
byla vztyčena robusní dřevěná věž. Novostavba 
byla slavnostně vysvěcena 28. června 1874. Ještě 
v roce 1887 byla přistavěna sakristie.

K dalším proměnám kostela došlo na začátku 
20. století, z nichž nejzávažnější bylo odstranění 
dřevěné věže nad středem budovy a přistavění 
nové zděné věže v průčelí stavby. Práce, dokumen-
tované fotografi í, probíhaly v roce 1907. O rok 
později byly pořízeny věžní hodiny a instalovány 
v dokončené věži. Úpravy interiéru z dvacátých 
let 20. století jsou dílem vídeňského architekta 
Georga Bergera.

Po druhé světové válce převzala kostel i faru 
Českobratrská církev evangelická, jejíž sbor byl 
v Šumperku založen v roce 1946. Současný vzhled 
kostela je výsledkem oprav a úprav provedených 
v letech 1995 až 1999. Zdeněk Doubravský

Současný vzhled kostela po opravách a úpravách 
v devadesátých letech 20. století.  
 Foto: archiv VM Šumperk
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A KLASIKA VIVA PŘEDSTAVÍ V DUBNU 
FAGOTOVÝ SOUBOR PRAGUE BASSOON BAND

Dubnový koncert letošního cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Jan-
ků, naplánovali organizátoři na úterý 27. dubna. V tento den bude klášterní kostel patřit fagotovému 

souboru Prague Bassoon Band. Ten nabídne hudbymilovné veřejnosti od 19 hodin skladby Mozartovy, 
Bachovy, Hábovy, Řehořovy a také ukázky z díla Rossiniho a Piazzolly. Vstupenky v ceně osmdesát a še-
desát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském 
informačním centru. 

Fagotový soubor Prague Bassoon Band vznikl 
v roce 2005 z iniciativy Václava Vonáška, vítěze řady 
prestižních mezinárodních soutěží (Talent roku 2002 
- Praha, IDRS - Melbourne, Lodž). Jeho dalšími členy 
jsou přední čeští fagotisté téže generace. Všichni jsou 
absolventy pražské HAMU ve třídě Františka Herma-
na a Jiřího Seidla.

Podnětem ke vzniku souboru byl zájem prezento-
vat fagot jako nástroj s pozoruhodnými zvukovými, 
ale i technickými možnostmi, jejichž uplatnění nejlé-
pe vynikne právě v oblasti komorní, respektive sólové. 
Slovo „Band“ v názvu souboru má několik významů. 
Především signalizuje variabilní repertoárovou pes-
trost souboru. Neorientuje se pouze na interpretaci 
skladeb z oblasti vážné hudby, ale zahrnuje díla a tran-
skripce děl téměř všech slohových období - od baro-

ka a klasicismu přes 20. století až po skladby lehčího 
žánru. Počet hráčů lze dle přání měnit, od kombinace 
dvou až po čtyři. Prague Bassoon Band nabízí publiku 
nový zvukový obzor s pestrým a netradičním reper-
toárem. -rj-

Moravskoslezská křesťanská akademie ve spolupráci s Centrem pro rodinu Šumperk 
zvou na přednášku pátera Františka Lízny

Musím jít dál
Působivé svědectví o pěší pouti do Santiaga de Compostela

v pátek 16. dubna v 19 hodin ve Farním středisku v Šumperku

František Lízna je český kněz, jezuita a předseda redakční rady časopisu Akord. Zaměřuje se zejména na 
pastoraci Romů, vězňů a bezdomovců. Pochází z komunisty pronásledované rodiny, sám byl z politických 
důvodů pětkrát vězněn a vojenskou službu vykonával u PTP na Slovensku. V roce 1968 byl přijat do 
noviciátu jezuitského řádu a v roce 1974 vysvěcen na kněze. Veřejná  kněžská činnost mu byla zakázána 
ihned po jeho primiční mši svaté a její zákaz platil až do roku 1990. Veřejně mohl své kněžské povolání 
vykonávat až po roce 1989.   

V letech 1995-2004 působil jako vězeňský duchovní na Mírově a farář ve Vyšehorkách, kde působí 
dodnes. Podnikl taky několik pěších cest - poutí. Nejvýznamnější z nich byly pouť ze  Svaté Hory u Příbrami 
přes Fatimu ke Svatému Jakubu do Santiaga de Compostela v roce 2004 a později, už s diagnostikovanou 
rakovinou prostaty, podle vlastních slov už v neoperovatelném stádiu, pouť z hory Kremenec na ukrajinsko-
slovensko-polském pomezí do města Chersones na Krymu, tedy do místa, kde svatí Cyril a Metoděj údajně 
našli ostatky svatého Klementa I., papeže a jež je místem křtu svatého Vladimíra.  V roce 2001 mu byl 
propůjčen Řád Tomáše Gariggua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, v roce 2003 
mu nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla za jeho práci ve vězení. 
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THRÁDEK PRO KRÁLE ANEB POCTA CHRISU BARBEROVI

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.

Stalo se již tradicí, že se na Hrádku Divadla 
Šumperk zhruba jednou za dva měsíce koná pocta 
jazzovým legendám. Ta nejbližší zde proběhne v pá-
tek 9. dubna od 19.30 hodin. „Hrádky pro krále“ 
pořádá Teens Jazzband Velké Losiny, aby připomněl 
publiku významná výročí slavných osobností, které 
formovaly jazzovou hudbu.

Nejinak je tomu i v případě trombonisty Chrise 
Barbera. Je však něco, co tohoto britského gentlemana 
přece jen odlišuje od velikánů, kteří již byli na Hrádku 
připomenuti (Billie Holiday, Benny Goodamn, Jelly 
Roll Morton, Sidney Bechet). Chris Barber je totiž 
legendou žijící a právě v dubnu oslaví své 80. naroze-
niny. Připomenout si tohoto skvělého hráče je ovšem na místě už proto, že právě on byl současníkem a jed-

ním z inspiračních zdrojů českých revivalistických 
kapel tradičního jazzu, které vznikaly na přelomu 
50. a 60. let 20. století.

Nejinak tomu bylo s ovlivněním stylu Old Time 
Jazzbandu Velké Losiny. Dodnes si u trombonisty 
Zdenka Bojka, který v současnosti hraje s Teens Jazz-
bandem Velké Losiny, můžete všimnout barberovské-
ho zabarvení tónu a většina aranžmá, které vytvořil 
Jiří Sedláček, je napsána po vzoru orchestru Chrise 
Barbera. Velmi blízký vztah má jistě k Chrisu Barbe-
rovi také Josef „Bažík“ Pavelka, vynikající trombonis-
ta, kterého si Teens Jazzband již mnohokrát pozval 
jako hosta, a který nemůže chybět na Poctě Chrisu 
Barberovi nejen proto, že si spolu tito dva trombonisté 
dokonce i zahráli. Mimo hru na trombon se „Bažík“ 
věnuje i zpěvu, o čemž se mohli návštěvníci koncertů 
již mnohokrát přesvědčit a stejně tomu bude i tento-
krát, protože ani v orchestru Chrise Barbera nebyla 
o vokální skladby nouze. Jak je již na „Hrádcích“ zvy-
kem, Teens Jazzband naživo představí skladby, které 
interpretoval Chris Barber a o přestávce si pak bude 
moci publikum vychutnat tyto kompozice v podání 
samotného Chrise Barbera prostřednictvím jeho re-
pro nahrávek. -ich-

Chris Barber je jedním z inspiračních zdrojů čes-
kých revivalistických kapel tradičního jazzu, které 
vznikaly na přelomu 50. a 60. let 20. století. 
 Foto: archiv

Hostem Teens Jazzbandu bude vynikající trombo-
nista Josef „Bažík“ Pavelka.  Foto: archiv
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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 společném 
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

Úterý 13. dubna od 19.30 hodin v G-klubu
Rockotéka Jiřího Černého
Proslulý hudební publicista se vrací po mnoha letech do Šumperka s pořadem, který (už) kdysi hudebním fa-
nouškům otevíral oči i uši.  Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 120 Kč

Sobota 17. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK
Michal Nesvadba
Oblíbený komik vystoupí v Šumperku s  programem „Michalova brnkačka aneb Když se Michal dobře naladí“, 
ve kterém předvede, že  bez ohledu na počasí i roční období je potřeba vidět svět vesele. Velká zábava pro rodiče 
s dětmi se spoustou soutěží!  Vstupné 140 Kč

Středa 21. dubna od 19 hodin ve velkém sále DK
Černé divadlo: Malovaný svět
Malovaný svět je unikátním představením černého divadla, ve kterém se objeví ověřené triky a obrazy zkom-
binované s průvodním tématem. Příběhem diváky provede soulová zpěvačka Anita Guy a herečka Štěpánka 
Volfová (účinkovala mj. v hollywoodských fi lmech Letopisy Narnie/Princ Kaspian). Ta v roli kouzelné malířky 
vykreslí celý svět, kde je každému světadílu přiřazen jiný tanečně pantomimický obraz s triky černého divadla 
(UV efekty, vznášející se herci...) . V závěru představení se na jevišti magicky zjeví obří zeměkoule a na diváky 
čeká překvapení...  Vstupné 150, 170 a 190 Kč

Pátek 23. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Moravia Big Band Zábřeh
Hosté: Richard Pogoda, Martin ter Haar (NL). Komponovaný večer připomene čtvrtstoletí existence jednoho 
z nejúspěšnějších orchestrů našeho regionu. Moravia Big Band vystoupí pod uměleckým vedením Pavla Doub-
ravy se sólisty Libuší Vaňkovou, Petrem Johnem a Tomášem Wurstem. Jako exklusivní host zazpívá holandský 
umělec Martin ter Haar. Významné jubileum si se šumperským publikem připomene také hudebník Richard 
Pogoda, který slavnostním večerm provede nejen slovem.  Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 120 Kč

Úterý 27. dubna od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Prague Bassoon Band
Dubnová část cyklu Klasika Viva nabídne posluchačům recitál fagotového kvarteta České fi lharmonie.  
 Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč

Středa 28. dubna od 19 hodin ve velkém sále DK
Divokej Bill
Koncert v rámci republikové šňůry Mlsná Tour 2010.  Jedna z nejpopulárnějších hudebních skupin současnosti 
přijíždí do Šumperka se zbrusu novým koncertem, během kterého zazní nejen písně z nového alba Mlsná, ale 
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Pátek 30. dubna a sobota 1. května vždy od 9 hodin v prostorách DK
Stavíme, bydlíme Šumperk
VII. ročník prezentace stavebnictví a s ním spojených fi rem pro oblast Jeseníků.  Vstup volný 

Středa 5. května od 19 hodin v G-klubu
Antarktida: Země královny Maud
Cestopisný pořad známého horolezce Čestmíra Lukeše o cestě za jižní polární kruh na práh alpinistického ráje. 
Dobrodruh žijící ve Švýcarsku nás zavede na snad nejbizarnější místo Země. V objetí bílého kontinentu uslyší-
me ryzí ticho a uvidíme unikátní přírodu.  Vstupné v předprodeji 70 Kč, v den akce 90 Kč

Čtvrtek 6. května od 19 hodin ve velkém sále DK
Plavci (Rangers): 45 let
Host: A.M. Úlet. Koncert Rangers v rámci turné po 45 českých a slovenských městech u příležitosti 45. výročí. 
Rangers, pak Plavci a nyní opět Rangers při této příležitosti v Šumperku pokřtí CD a DVD, které  k výročí nato-
čili. Skupina vystoupí ve složení: Honza Vančura, Mirek Řihošek, Karel Macálka, Max Presser a František Goliš 
Drápal. Na koncertě zazní všechny velké hity Plavců, jako jsou Láska je věc kouzelná, Pole s bavlnou, Vysočina, 
Tak zvedněte kotvy...  Vstupné 160, 180, 200 Kč

► POHÁDKY NA NEDĚLI
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 babičkou 
si nenechte ujít v podání Malého divadélka Praha. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 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 4. dubna
Inge Kosková/Kresby tuší (výstava k letošním sedmdesátinám)
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.  Vstup volný

Od 7. dubna do 2. května
Jiří Voves: Z cyklu Paměti/malba (výstava k pětašedesátinám)
Výstava maleb s grafi ckým vrypem. Vernisáž se uskuteční za osobní účasti autora ve středu 7. dubna od 18 ho-
din a v programu vystoupí také mezzosopranistka Jana Lewitová.
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.

► PŘIPRAVUJEME
8. května 30 LET DOMU KULTURY ŠUMPERK
13. května LUCIE BÍLÁ se skupinou Petra Maláska
13. května VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO

16. května EVA A VAŠEK
21. května TŘI SESTRY
ŠPEK FEST - Pavlínin dvůr open air 2010
17. června HANA A PETR URLYCHOVI + JAVORY
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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

Jiří Voves, malby „Z cyklu Paměti“

Třetím a zatím posledním v souvislé řadě těch, 
kdo se letos v Galerii výtvarně dotýkají písma, je 
v jejím dubnovém termínu malíř Jiří Voves (ročník 
1945). Je původně architekt a vedle technického stu-
dia i absolvent urbanistiky na pražské akademii. Už 
od roku 1977 se ale výhradně věnuje malbě, kresbě 
a grafi ce; občas i scénografi i. Na našich časově sou-
běžných studiích na AVU jsme se nepoznali; pojí 
nás ale výrazná osobnost Jiřího Johna -  jeho vliv je 
i u něho patrný.

Po Dušanu Urbaníkovi a Inge Koskové, kteří se 
s písmem zřetelně potkávají ve svých nevních kres-
bách, blíží se mu Jiří Voves malbou, hustě prostou-
penou grafi ckým vrypem. Písmem stává se v ní 
všechno, ať jsou to v Johnovských vrstvách hřebíkem 
pokreslené plochy Partitur, někdy se světlou a jindy 
tmavou stopou energických čar a jejich shluků, ať 
jindy „píše po nebi“ vířivým letem hejna Havranů 
nebo ať jím rytmicky člení své krajinné Záznamy.

Paměť je mu zdrojem cyklických návratů k mo-
tivům důvěrných znaků a jejich tušených významů. 
Mísí vzpomínky s čerstvými okamžiky, tříbí je v du-
chu myšlenek svých i podnětů vnějších, aby všechno 
přirozeně vyústilo do ryze výtvarné řeči a splynulo 
v naprosté jednotě obsahu a formy. Ve shodě s umě-
ním všech dob a lidských situací je to i pokus o ná-
vrat k pramenům, zároveň tradičními i nově naleze-
nými - vlastními prostředky malby.

Výstavu doprovodí zpěvem mezzosopranistka 
Jana Lewitová (Vovsová), interpretka renesanč-
ní a barokní hudby, známá ale i v jiných žánrech, 
například oceněnou nahrávkou Sefardských písní 
nebo i ze společných vystoupení s Jiřím Stivínem. Ve 
středu 7. dubna v 18.00 hodin vernisáží zahájená vý-
stava končí v neděli 2. května. Jste zváni na vernisáž 

i na výstavu v jejím průběhu. Vovsovy výtvarně ryzí 
„partitury vrstev paměti“ za zhlédnutí nepochybně 
stojí… Miroslav Koval  

Z cyklu Partitury, kresba hřebíkem, papír, tmel, 
barva, 46 x 23 cm, 2009 

18. června MŇÁGA & ŽĎORP, TOXIQUE, 
O5&RADEČEK, TOMÁŠ KLUS...

19. června BLUES APERITIV XI.
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V Baladě pro banditu, kterou v letošní sezoně šumperské divadlo uvádí, mohou diváci kromě jiných vidět 
i Vojtěcha Lipinu, Václava Vítka a Jiřího Bartoně.  Foto: I. Šimáček

DIVADLO

Datum Titul Skupina Čas Cena
St 31.3. Večer šansonů Foyer a Zrcadlový sál VK 19.30 50 Kč
Pá 9.4. Hrádek pro krále aneb Pocta Chris Barberovi VK 19.30 70 Kč, 30 Kč
 Koncert Teens Jazzband Velké Losiny
So 10.4. Bouře P, VK 19.30 220 Kč

Festival Miloše Movnara 
Čt 15.4. Případy Sherlocka Holmese  školní předst. 10.00 
Čt 15.4. Bouře S, VK, X 17.00 130 Kč
Pá 16.4. Mastičkář  školní předst. 10.00 
Pá 16.4. Tři v tom X, VK 19.30 130 Kč
So 17.4. Balada pro banditu VK, X 17.00 130 Kč

Pá 23.4. Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek VK 19.30 50 Kč
So 24.4. Bláznivé nůžky Východočeské divadlo Pardubice F, VK, X 19.30 150 Kč
St 28.4. Bouře G 17.00 Vyprodáno
Pá 30.4. Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek VK 19.30 50 Kč
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, p. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 
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NABÍDNE SHAKESPEAROVU BOUŘI

V sobotu 10. dubna se v 19.30 hodin mohou diváci těšit na poslední premiéru sezony. Ta k nim 
tentokrát promluví slovy divadelního klasika z nejpovolanějších - Williama Shakespeara. Reži-

sér Zdeněk Dušek nastudoval se šumperskými herci Bouři - příběh o lásce a nenávisti, o mstě a od-
puštění.

Tato Shakespearova hra je považována za 
jednu z nejfantastičtějších, neboť velkou roli 
v ní hrají kouzla, čáry a  duchové. Děj se točí 
okolo milánského vévody Prospera, jehož vy-
hnali i s dcerou na pustý ostrov, kde ze spárů 
čarodějnice zachránil ducha Ariela a ten mu 
z vděčnosti slouží. Svými kouzly nechá u ostro-
va v bouři ztroskotat nového milánského vévo-
du a s pomocí Ariela se mu mstí. Nakonec však, 
díky Arielově soucitu,  odpouští i zradu, zřekne 

se kouzel a vrací se do Milána, kde se jeho dce-
ra provdá za syna nového vévody. O této hře 
nelze jednoznačně říci, zda se jedná o komedii 
či drama. Spojuje v sobě skutečnost i fantazii, 
mýty a realitu, poezii s groteskou smutných 
klaunů.

U příležitosti premiéry se v galerii divadla 
uskuteční v 18.30 hodin vernisáž výstavy Jaro-
slava Mináře nazvaná Lyrické Jeseníky v obra-
zech Jaroslava Mináře. -vz-

POROTCI JIŽ POSEDMNÁCTÉ ROZHODNOU 
O DRŽITELÍCH CENY MILOŠE MOVNARA

Již sedmnáctý ročník přehlídky vlastní divadelní tvorby, nazvaný Cena Miloše Movnara, odstartu-
je letos představení Případy Sherlocka Holmese. Naplánováno je na čtvrtek 15. dubna na desátou 

hodinu dopolední. Tento známý šumperský festival každoročně připomíná osobnost předčasně ze-
snulého člena uměleckého souboru, jenž prohrál boj se zákeřnou chorobou.

Stejně jako v předchozích ročnících také le-
tos budou výkony členů šumperského ansámblu 
hodnotit tři poroty. V té odborné usednou Taťá-
na Lazorčáková z katedry fi lozofi e UP Olomouc, 
ředitel olomoucké pobočky Českého rozhlasu 
Pavel Hekela a divadelní režisér Józef Czernecki. 
Spolurozhodovat o nejlepším ženském a muž-
ském hereckém výkonu jim pomohou členové 
divácké a studentské poroty, kteří se tradičně 
rekrutují z řad předplatitelů a studentů místních 

středních škol. Ti všichni zhlédnou celkem pět 
inscenací - Případy Sherlocka holmese, Bouři, 
Mastičkáře, Tři v tom a Baladu pro banditu.

Třídenní přehlídka vyvrcholí slavnostním veče-
rem spojeným s předáním cen. Ten je na progra-
mu po představení Balady pro banditu v sobotu 
17. dubna ve 20 hodin. Místem konání bude tradič-
ně restaurant Suterén Lounge, kde budou oceněným 
hercům předány sošky za jejich výkony v loňské se-
zoně. -vz, zk-

PARDUBIČTÍ PŘIVEZOU DO ŠUMPERKA BLÁZNIVÉ NŮŽKY

V sobotu 24. března zavítá do Šumperka par-
dubické Východočeské divadlo. Divákům na-
bídne od 19.30 hodin v režii Petra Novotného 
crazy krimikomedii Bláznivé nůžky, odehrávají-
cí se v prostředí kadeřnického salonu, v němž se 
stane vražda. Tu však vidí pouze diváci. A právě 
tento fakt je podstatou a vtipem představení, 

neboť diváci jako jediní svědkové mohou od-
halit vraha. Jsou vtaženi aktivně do děje před-
stavení, spolupracují s herci a celý průběh hry 
tak mohou ovlivnit. Zárukou výborné zábavy je 
jistě i  to, že v Bostonu, kde se konala světová 
premiéra, se toto představení úspěšně hraje již 
dvacet let. -vz-
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DDIVADELNÍ PROSTORY BUDOU HOSTIT LYRICKÉ JESENÍKY

Jako poctu Jeseníkům chápe výstavu svých obrazů v lyrickém doprovodu Miroslava Kubíčka po-
střelmovský malíř, grafi k a sochař Jaroslav Minář. Na výstavě, jež bude v šumperském divadle za-
hájena vernisáží v sobotu 10. dubna v 18.30 hodin za účasti obou autorů, budou moci návštěvníci 
obdivovat nejen třináctidílný cyklus Lyrické Jeseníky, ale i další současnou Minářovu tvorbu. 

Jaroslav Minář, jenž je členem Unie výtvarných 
umělců, se zaměřuje zejména na volnou a užitou 
grafi ku, malbu a plastiku, jeho tvorba zahrnuje 
svět fantazie a skutečnosti. Na svém kontě má ně-
kolik desítek výstav a od roku 1997 se každoročně 
účastní domácích 
i zahraničních 
výstav a přehlídek 
EX Libris. V této 
souvislosti není 
jistě bez zajíma-
vosti, že před pěti 
lety získal druhou 
cenu na meziná-
rodní přehlídce 
EX Libris v Litvě.

V šumperském 
divadle předsta-
ví tento postřel-
movský výtvarník 
především obrazy, 
při jejichž tvorbě 
se inspiroval texty 
Miroslava Kubíč-
ka věnovanými 
Jeseníkům. Ty zdobí stěny nového kulturního 
domu v Loučné nad Desnou, který je na výstavu 
zapůjčil, a jsou rovněž „zvěčněny“ spolu s Kubíč-

kovými texty v nástěnném kalendáři, jenž pro 
letošní rok vydalo Sdružení cestovního ruchu Je-
seníky spolu s Kubíčkovou knížkou „Pradědovy 
pohádky“. Právě láska k jesenické krajině spojuje 
tohoto postřelmovského umělce se šumperským 

spisovatelem. Do-
kladem je mimo 
jiné i básnická 
sbírka Miroslava 
Kubíčka „Bloudivá 
blízkost“, kterou 
Jaroslav Minář ilu-
stroval. O jejich 
vzájemném „sou-
znění“ se mohou 
přesvědčit všichni, 
kteří výstavu v di-
vadle nazvanou 
Lyrické Jeseníky 
zhlédnou. Potrvá 
do konce května 
a ve „stínu“ Jese-
níků na ní autor 
vystaví i svá další 
současná díla. -zk-

▲Obrazy Jaroslava Mináře budou na výstavě do-
provázet lyrické texty Miroslava Kubíčka.

Církevní rok v hudbě - Velikonoční doba
Středa 7. dubna v 19.00 hodin ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku, 

Kostelní náměstí 4

Jsme velmi rádi, že poslechový pořad reprodukovaných nahrávek církevní hudby si  našel 
své příznivce, kteří každou první středu v měsíci mají možnost se seznámit s některým 
z významných děl hudební historie, jež zapadá do příslušného období církevního roku. 

Tentokrát pořad připravila Alena Havlíčková a Sławomir Sulowski. Pod jejich odborným 
výkladem můžeme očekávat jistě kvalitní hudební zážitek. 

Vít Rozehnal
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Výstavní síň
► Výstava z cyklu Člověk tvůrce - příběh dru-
hý DŘEVO
Druhá výstava cyklu, který jsme zahájili v loň-
ském roce výstavou s názvem Kámen, prezentu-
je dřevo jako jeden z nejstarších materiálů, které 
člověk používal, a dokládá různé způsoby jeho 
využití. Výstava trvá do 2. května.
► Velikonoční tvoření v muzeu
Zhotovování velikonoční dekorace, pomlázek 
a kraslic proběhne ve čtvrtek 1. dubna od 9 do 
17 hodin v rámci výstavy DŘEVO.

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 sdru-
žení Art kolegium. Výstava je prodloužena do 
26. 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 jazy-
cích.

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 tech-
niku mletí obilí, tkaní nebo vrtání do kamene.
Výstava trvá do 29. srpna.

Přednáškový sál
► Zapomenutý bronzový poklad aneb nové 

pravěké nálezy a objevy v našem regionu
V úterý 6. dubna v 17 hodin. Přednáší Jakub 
Halama.
► Kamzíci a svišti v Tatranském národním 
parku
V úterý 13. dubna v 17 hodin. Přednáší Pavel 
Ballo, zoolog a kameraman z Liptovského Mi-
kuláše.
► Památné a významné stromy Šumperska
Ve čtvrtek 15. dubna v 17 hodin. Přednáší Mag-
da Zmrhalová.
► Jan Bukůvka z Bukůvky, kavalír vytříbené-
ho vkusu
V úterý 20. dubna v 18  hodin. Přednáší Zdeněk 
Doubravský.
► Akce v klášterním kostele: 29.3. v 18 hod. 
- absolventský koncert třídy J. Valentové ZUŠ 
Šumperk, 16.4. v 8.30 hodin - výchovné kon-
certy ZUŠ Šumperk, 17.4. - Šumperský dětský 
sbor - přehlídka dětských sborů Zlatá lyra, 
19.4. v 18 hodin - koncert žákovských korepetic 
ZUŠ Šumperk, 22.4. v 18 hodin - koncert ZUŠ 
Šumperk, 27.4. v 19 hodin - koncert z cyklu Kla-
sika Viva 
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno ce-
loročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 
hod., ne 13.15-17 hod. V měsících březnu a dub-
nu 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 
Šumperska: 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.
► Jaroslav Prokop - Krajiny
Výstava leteckých snímků šumperské a jese-
nické krajiny. Vernisáž výstavy, která potrvá do 
29. května, proběhne 30. dubna v 17 hodin.
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M► Přednáška: A. Balcárek (1840-1862), rodák 

ze Šumvaldu u Uničova
Ve středu 7. dubna v 17 hodin přednáší Jana 
Čajová.
► Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského mu-
zea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: za-
breh@ 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! 
► Max Švabinský - Portréty
Výstava zapůjčená ze soukromé sbírky Josefa 
Dolívky. Výstava trvá do 1. května. 
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 pokladů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 
A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mi-
strův 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.losti-
ce@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sum-
perk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 
9- 12 hod., 13-16 hod.

Úsov
► Lovecko-lesnické muzeum
► Úsov - kolébka lesnického školství, stálá 
expozice
Otevřete s námi novou turistickou sezonu na 
zámku v Úsově. Brány  zámku  se otvírají v so-
botu 3. dubna v 9 hodin, prohlídky trvají do 
16 hodin. Hrad a zámek Úsov nabízí unikátní 
exponáty naší i cizokrajné fauny v Lovecko-les-
nickém muzeu na zámku Úsov, stálou expozi-
ci Úsov - kolébka lesnického školství v budově 
obnovené Staré školy, Galerii obrazů ak. malíře 
Lubomíra Bartoše, osvěžující vyhlídku z  ocho-
zu zámku, novou expozici pro děti „Hádanky 
pánů z Vlašimi“a pro nejmenší malý hradní  
zoologický koutek. Posedět můžete v zámecké 
kavárně nebo na terase s půvabnou vyhlídkou 
do údolí. 
► Akce na zámku v Úsově: Velikonoční pon-
dělí 5. dubna - zámek můžete navštívit v době 
9-12 a 13-15 hodin. 
Slet čarodějnic - v sobotu 24. dubna: akce nabí-
zí zábavné odpoledne pro děti i dospělé na ná-
dvoří zámku. Začátek v 15 hodin, vstupné 40 Kč 
pro děti 20 Kč. Čarodějnice v kostýmech mají 
povolen vstup zdarma.
Informace: V měsíci dubnu jsou zámek a Lovec-
ko-lesnické muzeum spolu s Galerií Lubomíra 
Bartoše v Úsově přístupné v sobotu a neděli v do-
bě od 9.00 do 12 a od 13 do 16 hod. 

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

Vstup do všech zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku, tedy Muzea v Šumperku, muzeí 
v Zábřehu, Mohelnici a Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích a do Lovecko-lesnického 

muzea na zámku v Úsově je v tento den zdarma.
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A V MUZEU SE BUDE VELIKONOČNĚ TVOŘIT
Vlastivědné muzeum v Šumperku pořádá ve 

čtvrtek 1. dubna od 9 do 17 hodin velikonoční 
akci, na níž si budou moci návštěvníci zhotovit 
velikonoční zvykoslovné předměty, uplést po-
mlázku, nazdobit vajíčko voskovou technikou 
a vyrobit další velikonoční dekorace - zápichy 

do květináče, závěsy s velikonočními ozdobami, 
vyzkoušet pletení koše nebo podložky z pedigu. 
Akce je určená všem návštěvníkům, ale na své 
si přijdou zejména děti. Velikonoční tvoření se 
uskuteční ve výstavní síni muzea v rámci výstavy 
Příběh druhý: Dřevo. -mb-

MUZEUM NABÍZÍ HNED ČTYŘI PŘEDNÁŠKY

Přednáška šumperského archeologa Jakuba 
Halamy nazvaná Zapomenutý bronzový poklad 
aneb Nové pravěké nálezy a objevy v našem re-
gionu prozradí, že zajímavé archeologické nále-
zy a výzkumy se nedějí pouze v dalekém Egyptě 
nebo Řecku, ale může se jimi pochlubit také náš 
region (Šumpersko, Zábřežsko, Mohelnicko). 
Prezentovány budou nejnověji odborně zkouma-
né lokality z doby kamenné, bronzové i železné 
a také náhodné nálezy získané především pomo-
cí detektoru kovů. Přednáška je naplánována na 
úterý 6. dubna od 17 hodin v přednáškovém sále 
Vlastivědného muzea v Šumperku.

O týden později, v úterý 13. dubna, bude ve 
stejných prostorách hovořit od 17 hodin zoolog 
a kameraman z Liptovského Mikuláše Pavel Bal-
lo o Kamzících a svištích v Tatranském národním 
parku. Přednášku o životě v alpínském stupni 
Tatranského národního parku, především o je-
ho dvou nejvzácnějších obyvatelích - kamzíkovi 

a svišťovi, doplní barevné fotografi e i fi lmové zá-
běry z vysokohorského prostředí Tater.

O Památných a významných stromech Šum-
perska pak bude řeč ve čtvrtek 15. dubna. V rám-
ci doprovodného programu k výstavě s názvem 
„Člověk tvůrce - Příběh druhý, dřevo“ představí 
Magda Zmrhalová podklady, včetně fotografi í 
k tomuto tématu, jež poskytlo olomoucké stře-
disko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Sérii dubnových přednášek v muzeu uzavře 
historik Zdeněk Doubravský. V úterý 20. dub-
na pohovoří od 18 hodin na téma Jan Bukůvka 
z Bukůvky, kavalír vytříbeného vkusu. Přiblíží 
tak osudy jednoho z významných moravských 
rytířů, který nám zanechal unikátní portál tře-
mešského zámku, půvabné arkádové nádvoří 
zámku v Ivanovicích na Hané, náhrobek své prv-
ní manželky a dětí v Dolních Studénkách a s ni-
mi noblesu svého stavu. Přednášku doprovodí 
projekce obrazových dokumentů. -red-

MUZEJNÍCI ZVOU NA CESTU DO PRAVĚKU

Vlastivědné muzeum v Šumperku připravilo v prostorách Galerie Šumperska velkou archeologic-
kou výstavu s názvem Cesta do pravěku. Instalaci předcházel pečlivý výběr těch nejzajímavěj-

ších a nejznámějších nálezů z bohatých archeologických sbírek šumperského a mohelnického muzea 
- výstava tedy stojí především na nálezech z našeho regionu.

Další unikátní předměty ovšem také zapůjčily 
instituce z Olomouce, Přerova, Prostějova a Brna. 
Výstava je koncipována chronologicky. Začíná 
samozřejmě paleolitem (starší doba kamenná), 
kde je třeba zmínit jak nástroje a kopii lebky 
homo sapiens sapiens z Mladečských jeskyní, tak 
hlavně originály mamutích klů a kostí ze slav-

ného naleziště Předmostí u Přerova. Z neolitu 
(mladší doba kamenná) návštěvníky mimo jiné 
zaujmou zajímavé hliněné plastiky a zvláštní ná-
doby zřejmě kultovního účelu nebo štípané ná-
stroje z pazourku i vzácného obsidiánu. Unikátní 
náhrdelník z mramorových korálků a měděných 
drátků svinutých do trubiček a též masivní mě-
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doba kamenná). Výstava pokračuje dobou bron-
zovou, v této části máme nejvíce prezentovaných 
předmětů z jejího mladšího vývoje, kdy u nás žili 
nositelé tzv. kulturního komplexu popelnicových 
polí. Zde je velmi těžké vypíchnout konkrétní 
nálezy, ale nemohu nezmínit alespoň jedinečné 
bronzové tepané šálky nebo tzv. bronzové po-
klady (depoty) - soubory bronzových předmětů, 
které tehdejší lidé ukrývali do země z nejrůz-
nějších důvodů, často rituálních. Některé z vy-
stavovaných nálezů byly nově získány pomocí 
detektorů kovů a řádně odevzdány do muzea. 
Následující halštatské období (starší doba želez-
ná) se již nese ve znamení nového kovu - železa. 
Kromě nejstarších železných nástrojů a dokonce 

železných šperků či miniaturní bronzové plastiky 
beránka jsou zajímavé nálezy keramických štěr-
chátek, různých koleček, trikvetrů, svastik s tr-
nem a dvojnádobek pravděpodobně rituálního 
účelu. Mladší doba železná je obdobím známých 
Keltů, jejichž zručnost nejlépe vyniká na vysta-
vených drobných kovových předmětech, obdivo-
vat lze též část skleněného náramku. A celá pouť 
pravěkem končí dobou římskou, k vidění jsou 
např. římské mince nebo jezdecká ostruha ger-
mánského bojovníka.

Každé období je uvedeno informačním poste-
rem a pozadí k vystavovaným předmětům tvoří 
velkoformátové obrazové archeologické rekon-
strukce akademického malíře Libora Baláka. Pro 
ještě větší názornost jsou vystaveny trojrozměr-

O více než deset tisíc let zpět se mohou přenést všichni, kteří zamíří do Galerie Šumperska v místním 
muzeu. Koncem února zde byla otevřena výstava nazvaná Cesta do pravěku, jež potrvá do konce letních 
prázdnin.  Foto: P. Kvapil
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V né modely pravěkých obydlí, hrobů a fi guríny  
muže a ženy z doby bronzové v  dobovém oble-
čení s replikami bronzových šperků a doplňků. 
Ukazuje se ovšem, že zatím nejoblíbenější jsou 
rekonstrukce, na které si lidé mohli sáhnout 
nebo přímo vyzkoušet - mletí zrní na zrnotěrce, 
vrtání otvoru do kamenného sekeromlatu pomo-
cí lukového zařízení, tkaní na vertikálním stavu, 
štěrchání kultovním štěrchátkem a také sekání 
replikou typické keltské sekery - za první dva 
týdny trvání výstavy již návštěvníci dokázali pře-
sekat dva velké dřevěné kůly! Ti nejmenší mají 
možnost poskládat obrazovou skládačku z doby 
kamenné a dostat pravěkou omalovánku.

Výstava potrvá do 29. srpna 2010 a je urče-
na široké veřejnosti se zájmem o historii a ar-
cheologii, zvláště vhodná může být pro střední 
a základní školy. Pro skupiny je možné si pře-
dem v muzeu objednat komentované prohlídky. 
K výstavě byl vydán také malý katalog, který lze 
v muzeu zakoupit. Plánujeme též příležitostné 
doprovodné programy, prvním z nich bude od-
borná přednáška archeologa J. Halamy s názvem 
Zapomenutý bronzový poklad aneb nové pra-
věké nálezy a objevy v našem regionu, která 
proběhne v úterý 6. dubna od 17 hodin v před-
náškovém sále šumperského muzea. 
 Jakub Halama

ZNOVUOBJEVENÝ ZÁMEK ÚSOV 
ANEB TIP NA RODINNÝ I ŠKOLNÍ VÝLET

Již počátkem dubna se otevřou brány našich hradů a zámků. Nejinak tomu bude i v sobotu 3. dub-
na na zámku v Úsově, kde čeká návštěvníky v tomto roce řada zajímavých expozic a novinek. Úsov 

v loňském roce navštívilo třiačtyřicet tisíc návštěvníků, číslo jistě na první pohled úctyhodné, ale 
stále pokulhávající například za návštěvností hradu Bouzova. Jako by se návštěvník rozhodl začít 
svůj výlet na Bouzově s pevným přesvědčením navštívit ještě Úsov, ale už se mu nedostalo sil. 

Milý návštěvníku, zkus letos obrácené pořadí 
a jistě mi dáš za pravdu, že hrad stojí za to na-
vštívit a že nebudeš litovat. Hrad Úsov patří totiž 
k nejstarším hradům na Moravě, poprvé zmiňo-
vaný již v roce 1260, na což se často zapomíná. 
Proto jsme se již loni rozhodli zpřístupnit jeho 
nejstarší  část, tzv. Vlašimský palác, s novou in-
teraktivní expozicí pro děti nazvanou „Hádanky 
pánů z Vlašimi“. Dětský návštěvník se musí pro-
pracovat řadou záludných otázek a nelehkých 
úkolů až k vytoužené odměně. Vše se odehrává 
v prostorách, v nichž malby a kulisy navozují 
atmosféru například  černé kuchyně, místnos-
ti, v níž se provozoval hazard, nebo sálu pána 
z Vlašimi či středověké mučírny. Expozice tvoří 
součást celkové prohlídky hradu, ale je možné 
navštívit ji i samostatně.

Osvěžení a zajímavý pohled do malebného 
údolí pod hradem nabízí znovu zpřístupněný 
ochoz mezi palácem a Starou školou až k paláci 
boskovickému, nebo posezení v hradní kavárně 
či venku na terase hradního nádvoří. Atrakcí 
především pro městské děti je malý zoologický 

koutek se vznešenými pávy nebo kozami kame-
runskými.

Na závěr lze jen připomenout skutečnost, že 
Úsov je znám především jako Lovecko-lesnické 
muzeum, které je ojedinělým muzeem tohoto 
typu ve střední Evropě, prezentující lichtenštejn-
ské lovecké a přírodní sbírky v původní instalaci 
z přelomu 19. a 20. století. Ve třetím poschodí 
zámku se pak nachází Galerie akademického ma-
líře Lubomíra Bartoše, rodáka z nedaleké Klopi-
ny u Úsova, který svoji tvorbu zasvětil rodnému 
kraji. Za zmínku stojí i nově zrekonstruovaná 
budova tzv. Staré školy se stálou expozicí Úsov - 
kolébka lesnického školství na Moravě. 

Úsov - to nejsou jen lovecké trofeje a expozice, ale 
i zajímavé akce pro dospělé a děti. 24. dubna čeká 
hrad nápor čarodějnic a čarodějů, kteří si již pravi-
delně v tento den dávají na hradě svoje dostaveníčko. 
Neméně napínavá Muzejní noc čeká svoje návštěv-
níky 12. června a  26. června propukne Dětský den.  

Pracovníci Vlastivědného muzea v Šumperku 
a hradu Úsova se těší na vaši návštěvu  
 M. Berková
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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. 

VÝSTAVU V KNIHOVNĚ UZAVŘE ZAHRADNÍ SLAVNOST

Zahradní slavnost chystá na čtvrtek 29. dubna šumperská Městská knihovna. Probíhat bude na 
zahradě za knihovnou v ulici 17. listopadu 6 od 10 do 17 hodin.

Všechny, kteří poslední dubnový čtvrtek za-
míří do zahrady za budovou knihovny, čekají 
hry, soutěže, drobná vystoupení dětí i dospělých, 
rej čarodějnic a také jízdy Pohádkovým parním 
vláčkem. Vstupné je deset korun. Zajímavou akci 
připravily knihovnice u příležitosti zakončení 
výstavy Kamila Čápa v rámci cyklu Když barié-
ry nejsou překážkou. Na výstavě se představuje 
Dětské centrum - ústav sociální péče Vikýřovice, 
které slouží uživatelům s mentálním postižením 
různého stupně a s přidruženým tělesným po-
stižením. Po celou dobu výstavy se v knihovně 
prodávají drobné výrobky klientů vikýřovického 
centra. Výtěžek sbírky bude použit na podporu 
rozvoje jejich zájmové činnosti. -red-

Městská knihovna, 17. listopadu 6 pořádá pohádkové odpoledne 
NOVINKY ZE ŽIVOTA SKŘÍTKŮ

ve čtvrtek 8. dubna od 16.30 hodin

Známá spisovatelka a ilustrátorka Vítězslava Klimtová, objevitelka Pohádkové země 
skřítků a strašidýlek, provede děti po své Pohádkové zemi plné neobvyklých skřítků 

za pomoci písničkáře Pavla Půty. Pořad je vhodný pro děti od tří let.
Omezený počet míst. Rezervace vstupenek na tel.č. 583 283 138. 

Vstupné 40 Kč, děti, které donesou obrázek do galerie skřítků a strašidýlek, zaplatí 30 Kč

Během Zahradní slavnosti se budou moci děti pro-
jet i parním vláčkem.  Foto: archiv
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Sedmé setkání v rámci čtvrtého ročníku Klu-
bu podvečerního čtení Leporelo chystá na du-
ben Městská knihovna Šumperk. Setkání dětí, 
rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou, 
nazvané tentokrát Čtyřnohý kamarád aneb zví-
řata nejen pro práci, potěšení, ale i jako celoži-

votní kamarádi a pomocníci, proběhne ve čtvrtek 
8. dubna v 17 hodin v prostorách knihovny Se-
ver v Temenické ulici 5. Hosta pořadu budou Jiří 
Skála a jeho celoživotní kamarádka a pomocnice 
fenka Rosie. Více informací na www.knihovna-
spk.cz/sever/.  -red-

VILA DORIS

Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.    Vstupné 50 Kč

Každé úterý od 18 do 20 hodin v IT na „K“
Geocaching klub
Otevřený klub pro zájemce o geocaching, praktické se-
známení s turistickou, navigační a trochu i internetovou 
hrou pro mládež, rodiče s dětmi a dospělé ze Šumperka 
a okolí (GPS přístroj není podmínkou). Informace Bro-
nislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 6100 31, vavru-
sa@doris.cz.  Vstupné 20 Kč/schůzka

Každou středu 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

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

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

Neděle 28. března 
Odyssea - běh Bludoveček
Informace na www.odyssea-spk.cz a také Petr Ko-

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

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

Čtvrtek 1. dubna od 19 do 12 hodin a od 13.30 do 16.30 
hodin ve Vile Doris
Velikonoční pletení pomlázek
S námi se naučíte plést pomlázky z vrbového proutí! 
Informace Jiří Kamp, tel.č. 583 214 213, 731 501 319, 
kamp@doris.cz.  Vstupné 20 Kč

Čtvrtek 1. dubna od 9 do 12 hodin a od 15 do 18 hodin 
na „Komíně“
Velikonočky
Pletení ošatek, šití a různé velikonoční tvoření pro ra-
dost. Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Pátek 2. dubna od 9 do 12 hodin a od 15 do 18 hodin 
na „Komíně“
Velikonočky
Malování vajíček, barvení, lepení a různé velikonoční 
tvoření pro radost. S sebou vyfoukaná vajíčka. Infor-
mace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 
psencikova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Pátek 9. dubna od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč
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Úterý 13. dubna 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

Středa 14. dubna od 17 do 20 hodin v MC na „K“
Sedánky pro mamky
Tvořivá dílna pro maminky i babičky, povídání, 
sdílení se. Informace a rezervace Eva Pšenčíková, 
tel. č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Vstupné 60 Kč

Pátek 16. dubna
Ukliďme svět - Clean Up the World
Společný sběr odpadků v okolí školy, bydliště apod. 
Termín je možné přizpůsobit vašim podmínkám, při-
hlášeným zajistíme pytle a malou odměnu. Přihlášky 
a informace do 14.4. Informace Lenka Kampová, 
tel. č. 583 214 213, 733 712 901, kampova@doris.cz.

Pátek 16. dubna od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Neděle 18. dubna na Kolibě
Odyssea - horská kola
Další informace na www.odyssea-spk.cz. Informace 
Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, ko-
nupcik@doris.cz.

Pátek 23. dubna od 9 do 17 hodin v parku u Vily Doris
Den Země 2010
Tradiční celosvětová akce letos zaměřená k Mezi-
národnímu roku biodiverzity. V 17.30 hod. kon-
cert skupiny Pangea. Informace Lenka Kampová, 
tel. č.  583 214 213, 733 712 901, kampova@doris.cz. 
  Vstupné 20 Kč

Sobota 24. dubna až neděle 25. dubna v tělocvičně ZŠ 
ve Vrchlického ulici
Šaolinská hůl učedníků
Víkendové cvičení čínského bojového umění pro kaž-

dého. Prezentace 9-10 hod., cvičení 10-17 hod., v po-
lední přestávce promítání fotek z Číny 2009, neděle 
9-12 hod. cvičení. Cvičení vede Jan Turneber, trenér 
a mezinárodní rozhodčí TAI-ČI, zakladatel a šéf Čes-
kého centra tradičních čínských cvičení Praha, www.
wudang.cz. Informace podává a přihlášky přijímá 
Jaroslav Voráč, MBA, tel.č. 602 787 687, e-mail: jaro-
slav.vorac@seznam.cz. Účastníci si s sebou přinesou 
hladkou hůl se zaoblenými konci dlouhou asi 10 cm 
nad jejich výšku, např. bambusovou, čínskou růži, ná-
sadu od koštěte, lískovou či jinou rovnou a hladkou 
hůl z lesa apod. 
 Cena: 1000 Kč za celý víkend (bez noclehu a stravy)

Čtvrtek 29. dubna až sobota 1. května na Třemešských 
rybnících u Šumperka
Vítání ptačího zpěvu, pozorování, odchyt a krouž-
kování ptáků
8-18 hod., 1.5. 5-7 hod. procházka ranním parkem, sraz 
u Vily Doris. Informace Petr Šaj, tel. č.  583 214 213, 
731 186 056, saj@doris.cz.

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

Pátek 30. dubna od 15 do 19 hodin v MC na „K“
Škapulíř - slet čarodějnic
Čarování, věštění, tvoření, soutěžení i stezka odvahy 
pro všechny čaroděje i čarodějky. Hřeb večera - opé-
kání hadů z těsta. Pro rodiče s dětmi. Informace Eva 
Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psenciko-
va@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Úterý 4. května od 8 hodin na Kolibě - Šumperský kotel
Zelená stezka - Zlatý list
Seznam soutěžících sdělte nejpozději do 23. dubna. 
Informace Jiří Kamp, tel.č. 583 214 213, 731 501 319, 
kamp@doris.cz.  
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. lis-
topadu 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 (Ate-
liér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, 
http://www.doris.cz
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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.vecerova@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. pa-
tře 
Hraníčko 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 ateliéru 
ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - FIMO
Výroba korálků z modelovací hmoty.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 1. dubna od 15 do 17 hodin v dílně 
Rady a nápady pro kluky a tatínky Vstup volný

Úterý 6. dubna od 18 do 19 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný

Středa 7. dubna od 16 do 18 hodin v herně TTC v areá-
lu kasáren
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný

Sobota 10. dubna od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
ve 2. patře 
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 10. dubna od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. pa-
tře 

Šperkování  Vstupné 50 Kč

Sobota 10. dubna od 14 do 18 hodin v ateliéru ve 3. pa-
tře 
Kurz malby - fi gura
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Informa-
ce R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, 
romana.vecerova@seznam.cz, V. Formánková, 
tel. č.  604 614 104.  Vstupné 300 Kč

Pondělí 12. dubna od 16 do 17 hodin v učebně PC v pří-
zemí 
PC, internet 
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 13. dubna od 15 do 17 hodin v dílně
Modelářství od A do Z
Náměty a rady pro malé kutily.  Vstup volný  

Středa 14. dubna od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru 
ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - malování na sklo
S sebou skleničku nebo hrníček.  Vstupné 50 Kč

Úterý 20. dubna od 18 do 19 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný

Středa 21. dubna 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 21. dubna od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru 
ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Tifani
Drobné dekorativní předměty, šperky technikou vit-
ráže.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 22. dubna od 15 do 17 hodin v dílně 
Stavíte modelovou železnici?
Rady a odborná pomoc pro kluky i tatínky.  
 Vstup volný

Pondělí 26. dubna od 16 do 17 hodin v učebně PC v pří-
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PC, internet 
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 27. dubna od 9 do 10 hodin a od 10.30 do 11.30 
hodin v sále v 1. patře 
Hraníčko pro nejmenší
Pásmo pohybových aktivit s bloky.  Vstup volný

Středa 28. dubna od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru 
ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Korálkování
Technika šitých korálků (zvířátka, šperky). 
 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.ddmuradnice.cz.

PROTEKTOR  Český lev 2010
Čtvrtek 25. března jen v 19.30 hodin
ČR, psychologické drama, 2009, 100 minut, mládeži přístupný
Riskantní hra o kariéru, lidskou důstojnost a nakonec i o život v temných časech heydrichiády ve vynikají-
cím fi lmu režiséra Marka Najbrta. Vítězný český snímek roku 2009, který posbíral celkem šest Českých lvů, 
mj. za nejlepší fi lm, režii a scénář.  Vstupné 75 Kč

ALENKA 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, dobrodružství a kou-
zel…  Režie Tim Burton. V hlavních rolích Johny Depp a Mia Wasikowska.  Vstupné 75 Kč

SHERLOCK HOLMES
Pátek 26. sobota 27. a neděle 28. března jen v 19.30 hodin, pondělí 29. března jen v 17.30 hodin

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 1. dubna od 14 hodin     
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Úterý 13. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 

Čtvrtek 15. dubna od 14 hodin        
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Mirox.  Vstupné 40 Kč

Úterý 27. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 29. dubna od 14 hodin        
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Vašek a Petr.   Vstupné 40 Kč

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

Každé sudé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu dů-
chodců 
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.

KINO OKO
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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. března jen ve 20.00 hodin a úterý 30. března jen v 17.30 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

SMRT ČEKÁ VŠUDE  Oscary 2010
Úterý 30. března jen v 19.45 hodin
USA, válečné drama, 2008, 131 minuta, od 12 let, titulky
Tým amerických pyrotechniků proti neviditelnému nepříteli… Posádka elitního pyrotechnického týmu je 
poslána do Bagdádu, aby zde zlikvidovala bomby nastražené místními povstalci. Uprostřed válečného chao-
su vojáci čelí smrti a doufají, že ještě někdy uvidí své rodiny… Jeden z nejzajímavějších válečných fi lmů 
posledních let, který posbíral 9 nominací na Oscara, stejně jako Avatar. Film získal celkem sošek šest, mj. za 
nejlepší fi lm, nejlepší režii a originální scénář. Režie Kathryn Bigelowová.  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 výhybkář Ma-
ion, 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

JAK VYCVIČIT DRAKA     Hrajeme pro děti, PREMIÉRA
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3., neděle 4., pondělí 5., úterý 6. a středa 7. dubna jen v 15.30 hodin 
USA, 2010, 105 minut, širokoúhlý, rodinný fi lm v českém znění
Dobrodružná animovaná komedie, která se odehrává na drsném Severu v období vlády Vikingů, kteří od-
jakživa bojovali s draky. Dokud jeden kluk nepřišel na to, jak si draka ochočit… Od tvůrců fi lmů Shrek 
a Madagaskar.  Vstupné 75 Kč
V sobotu 3. a v neděli 4. dubna v 15.30 hodin nabízíme rodinnou slevu. Vstupné pro rodiče, kteří navští-
ví kino se svými dětmi do 15 let, je 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení děkujeme fi rmě 
SHM, s.r.o., Šumperk. 

ŽENY V POKUŠENÍ
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3., neděle 4., pondělí 5., úterý 6. a středa 7. dubna v 17.30 a ve 20.00 hodin 
ČR, komedie, 118 minut, od 12 let
Nepořádného chlapa je třeba nahradit chlapem pořádným a vždycky je dobré mít alespoň jednoho v zálo-
ze… Skvělá vášnivá komedie o ženách, kterou natočil režisér Jiří Vejdělek (Účastníci zájezdu, Václav). V hlav-
ních rolích Eliška Balzerová v roli nestárnoucí a velmi vitální babičky, Lenka Vlasáková v roli její daleko méně 
temperamentní dcery a Veronika Kubařová která ztvárnila postavu její vnučky. Jejich mužskými protějšky 
jsou Vojtěch Dyk, Jiří Macháček a Roman Zach.  Vstupné 85 Kč 
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PRINCEZNA A ŽABÁK  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a neděle 11. dubna jen v 16.15 hodin
USA, 2009, 91 minuta, rodinný fi lm v českém znění
Láska si nakonec vždycky cestu najde - ať už mezi princem a princeznou nebo mezi žabákem a žábou… Ani-
movaná pohádka ze studia Walta Disneye plná překvapení, krásné hudby, citu, napětí a rozverného humoru.
  Vstupné 70 Kč

MILÝ JOHNE
Čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a neděle 11. dubna jen v 18.00 hodin, pondělí 12. a úterý 13. dubna jen ve 
20.00 hodin
USA, romantický, válečný, drama, 2010, 105 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Slíbili si, že si po celou dobu budou psát. Kdy bude ale Milý Johne napsáno naposledy?… Silný romantický 
příběh lásky, která musí neustále překonávat odloučení. V hlavních rolích Amanda Seyfriedová (Mamma 
Mia!) a Henry Th omas. Režie Lasse Hallström (Pravidla moštárny, Čokoláda).  Vstupné 80 Kč

MAMUT  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 8. dubna jen ve 20.00 hodin
Švédsko, Německo, Dánsko, 2009, 121 minuta, od 12 let, titulky
Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to … Film o rodinách, o rodičích a dětech a o tom, jak 
jeden druhého potřebujeme. Režie Lukas Moodysson.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

Dobrodružnou animovanou komedii Jak vycvičit draka, která se odehrává na drsném Severu v období 
vlády Vikingů, uvádí kino Oko první dubnový týden.
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DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Pátek 9., sobota 10. a neděle 11. dubna jen ve 20.00 hodin,  pondělí 12. a úterý 13. dubna jen v 18.00 hodin, středa 
14. dubna jen v 17.30 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 Miloslava 
Švandrlíka. Příběh mladého, slušného, hodného a málo průbojného doktora, kterého se jeho ambiciózní žena 
a jeho tchýně snaží doštvat k úspěchu…  Vstupné 85 Kč

PROROK  Artvečer - Filmový klub
Středa 14. dubna jen v 19.30 hodin
Francie, 2009, 154 minuty, od 15 let, titulky
Vězeňské drama o negramotném arabském mladíkovi, který se za mřížemi musí rychle naučit pravidlům vlád-
noucího korsického gangu, získalo Velkou cenu poroty v Cannes a reprezentovalo Francii na letošním oscaro-
vém klání. Režie Jacques Audiard.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

NEZAPOMEŇ NA MĚ
Čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17. a neděle 18. dubna jen v 17.45 hodin, pondělí 19. a úterý 20. dubna jen ve 20.00 
hodin
USA, romantický, 2010, 110 minut, od 12 let, titulky
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Eliška Balzerová jako nestárnoucí a velmi vitální babička se představí v nové české komedii režiséra Jiřího 
Vejdělka nazvané Ženy v pokušení. Kino Oko ji hraje od 1. do 7. dubna.
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Současný dívčí  idol  Robert Pattison a Emilie de Ravin v hlavních  rolích romantického příběhu nečekané 
lásky, která musí projít silnou zkouškou.  Vstupné 80 Kč

SOUBOJ TITÁNŮ
Čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17. a neděle 18. dubna jen ve 20.00 hodin, pondělí 19., úterý 20. a středa 
21. dubna jen v 17.30 hodin
USA, dobrodružný, 2009, 120 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky 
Válka mezi bohy by mohla zničit celý svět… Nebezpečná cesta hluboko do zakázaných světů, kterou 
musí projít polobůh Perseus, aby vysvobodil princeznu Andromedu a aby zachránil Zemi před ohni-
vým  peklem. Vizuálně úchvatný očekávaný fi lmový hit režiséra Louise Letteriera.  Vstupné 85 Kč

PANIKA V MĚSTEČKU  Artvečer - Filmový klub
Středa 21. dubna jen ve 20.00 hodin
Belgie, 2009, 75 minut, mládeži přístupný, titulky
Excentrická komediální šaráda, v níž kovboj, indián a kůň - plastoví hrdinové dětských her - pro-
žívají dobrodružnou grotesku na pouti vedoucí do nitra Země. „Panika“ nabízí animovanou akční 
podívanou par excellence, jíž před nedávnem doslova podlehlo publikum canneského i karlovarského 
festivalu.  Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. dubna jen v 16.15 hodin
USA, 2009, 88 minut, animovaný fi lm v českém znění
Všichni zpívají, všichni tančí a všichni křičí Alvin! Pokračování úspěšné rodinné komedie o hudebně 
nadaných veverkách.  Vstupné 70 Kč

MAMAS & PAPAS 
Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24., neděle 25. dubna jen v 18.00 hodin, pondělí 26. a úterý 27. dubna jen 
ve 20.00 hodin
ČR, 2010, 90 minut, mládeži přístupný
Mozaika osudů několika manželských a partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodu života 
řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného  rodičovství. Hrají Zuzana Bydžov-
ská, Martha Issová, Zuzana Kronerová, Václav Jiráček, Petr Franěk a další. Režie Alice Nellis.  
 Vstupné 80 Kč

NINE 
Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. dubna jen ve 20.00 hodin
USA, muzikál, 2009, 118 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
O tom, že mužům přibývají na hlavě šediny především kvůli ženám… Daniel Day-Lewis, Marion Co-
tillardová, Sophia Lorenová, Nicol Kidmanová, Pénelope Cruzová a mnoho dalších hereckých hvězd 
v oslnivém muzikálu režiséra Roba Marshalla.  Vstupné 80 Kč

PEVNÉ POUTO 
Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. dubna jen v 17.30 hodin
USA, drama, fantasy, krimi, 2009, 135 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Příběh o životě a o tom, co následovalo po něm. Adaptace bestseleru Alice Seboldové, v níž čtrnáctile-
tá zavražděná dívka dál z místa mezi nebem a zemí sleduje osudy svých blízkých a také počínání svého 
vraha. Ten si pomalu vybírá další oběť… Hrají  Saoirse Ronanová, Mark Wahlberg, Rachel Weiszová, 
Susan Sarandonová a další. Režie Peter Jackson (Pán prstenů).  Vstupné 75 Kč
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KATKA  Artvečer - Filmový klub
Středa 28. dubna jen ve 20.00 hodin
ČR, 2010, 90 minut
Další časosběrný dokument Heleny Třeštíkové, mapující čtrnáct let v životě mladé narkomanky 
a jejího zápasu se závislostí.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

CHŮVA V AKCI
Čtvrtek 29., pátek 30. dubna, sobota 1. a neděle 2. května jen v 17.30 hodin
USA, akční komedie, 2010, 92 minuty, mládeži přístupný, české znění
Jackie Chan v hlavní roli agenta CIA, který zjistí, že být špiónem je vlastně legrace v porovnání 
s úkolem pohlídat tři děti. A když jedno z nich omylem stáhne supertajná data z jeho počítače, 
která z domu udělají cíl odvěkého nepřítele z řad ruských teroristů, nastane opravdový blázi-
nec…  Vstupné 75 Kč

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
Čtvrtek 29., pátek 30. dubna, sobota 1. a neděle 2. května jen v 19.30 hodin, pondělí 3., úterý 
4. a středa 5. května jen v 18.00 hodin
USA, komedie, thriller, 2009, 94 minuty, od 12 let, titulky
Žádné kozy, žádné potěšení… Nejbizarnější komedie loňského roku líčí tajnou jednotku ame-
rické armády, která se snaží najít způsob, jak vojensky využít případné nadpřirozené jevy. Její 
členové si říkají válečníci Jedi, snaží se procházet zdmi, být neviditelní a jen pouhým pohledem 
uspat třeba kozu, ale nejenom kozu a nejenom uspat… V hlavních rolích George Cloony, Ewan 
McGregor, Jeff Bridges a Kevin Spacey.  Vstupné 80 Kč

KVĚT POUŠTĚ
Pondělí 3., úterý 4. a středa 5. května jen ve 20.00 hodin 
Velká Británie, Německo, životopisný příběh, 2009, 124 minuty, mládeži přístupný, titulky
Skutečný příběh světoznámé modelky a herečky Waris Dirie, krásné nomádské dívky, která se 
dostala z africké kamenité pouště až na světová přehlídková mola. Film si odnesl cenu diváků na 
loňském festivalu v San Sebastianu.  Vstupné 75 Kč

Připravujeme na květen:  Walt Street 2: Peníze nikdy nespí, Přestupný rok, Svítání, Ženy v po-
kušení,  Iron Man 2, Škola života, Robin Hood, Dešťová víla
Filmový klub: Projekt 100 - Hluboký spánek, Videokracie, Proměna
   
Změna programu vyhrazena. 
Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý 
prostorový vjem, samostatný basový kanál 1000 W. 
Kino promítá všechny filmy s dvojnásobným zvětšením obrazu. 
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začát-
kem prvního představení. Vstupenky na všechna dubnová představení jsou v prodeji od 1. dub-
na 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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