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Narodila se 1.1. 1991 v Prostějově a tam také bydlí. 
V roce 2006 začala studovat čtyřletý obor na Střední 
průmyslové škole v Šumperku. Pro obor Propagační 
grafi ka se rozhodla kvůli svým zájmům, kterými jsou 
především malování a kreslení. Dalšími jejími záliba-
mi jsou tanec, divadlo, zvířata a děti. Letošním rokem 
končí její studium na střední škole a ráda by pokračo-
vala ve svém oboru i na vysoké škole. Když se zadaří, 
tak v Olomouci nebo v Ostravě.

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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ULETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU 
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: POČÁTKY BASKETBALU

Příprava knížky o šumperském sportu, jež by měla vyjít koncem letošního roku, úspěšně pokračuje. 
V tomto čísle Kulturního života přinášíme ukázku, jež nás přenese k počátkům basketbalu ve městě.

Někteří ze šumperských basketbalistů, druhá polovina padesátých let. Horní řada zleva: Ladislav Fišer, 
Jan Červinka, Josef Měrka, Josef Aberle, Vojtěch Černý. Dolní řada zleva: Miroslav Horčička, Miloslav 
Cisler, Aleš Dvořáček, Libor Dvořáček.  Foto: archiv L. Dvořáčka

Jedním z prvních cílů českých přistěhovalců 
po druhé světové válce bylo obnovit společen-
sko-kulturní dění ve městě a samozřejmě ob-
novit chod základních a středních škol, k nimž 
patřilo i šumperské gymnázium. Právě zde se 
sešli mladí studenti a profesoři, kteří se stali pro-
tagonisty mnohého kulturního a sportovního 
snažení v Šumperku. Mnoho myšlenek uzrálo 
již v posledním roce války, kdy porážka fašismu 
byla neodvratná. K často diskutovaným tématům 
patřil sport, který přitahoval mladé lidi, a zvláště 
o basketbal byl mezi studenty velký zájem.

Tento sport se všeobecně po válce těšil velké 
oblibě nejen u nás, ale v celé Evropě. Mezi těmi, 
kteří byli, jak se říká, „u toho“, byli především Cti-
rad Medlík, Jiří Černý, Jiří Kroupa, z profesorů 
pak především tělocvikáři Čeněk Ščudla, Fran-

tišek Franc, kteří zařazovali basketbal do hodin 
tělesné výchovy. Začala se hrát utkání mezi tří-
dami, vytvořil se reprezentační tým ústavu, který 
pak měřil síly s nejbližšími školami, především 
s Olomoucí, Prostějovem, Přerovem. Nejlepší 
hráči a hráčky ústavu byli velmi ceněni a zvyšova-
lo to jejich prestiž mezi spolužáky i profesorským 
sborem. Popularitu tohoto sportu zvýšilo pak ví-
tězství naší mužské reprezentace na ME v Ženevě 
v roce 1946.

Pro Šumperk bylo pak doslova mezníkem 
uspořádání přátelského utkání mužů proti celku 
UNRA Brno, kde za Brno hrál již tehdy vynikající 
hráč, reprezentant a pozdější olympionik Jan Ko-
zák. Tento hráč, tvořící spolu s Ivanem Mrázkem 
a Kolářem nejlepší útočnou trojici v republice, byl 
také výborným trenérem několika ligových celků 
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NOVÁ EXPOZICE PŘEDSTAVUJE ČARODĚJNICKÉ PŘÍBĚHY

mužů i žen. Utkání se hrálo v tělocvičně na „Zá-
mečku“ - dnešní Střední odborné učiliště. Diváci 
se nemohli vměstnat do úzkého prostoru za hřiš-
těm. Kdo však viděl výkony brněnských hráčů, ale 
i některých našich, ten se stal příznivcem tohoto 
sportu navždy. Ti mladší i nejmladší se stali nad-
šenými členy nově vznikajícího oddílu a šumper-
ský basketbal byl tak trvale na světě.

Jako divák jsem se zúčastnil tohoto utkání spo-
lu se spolužáky a spoluhráči z oddílu kopané. Bas-

ketbal mne trvale zlákal na celý život. Nezapome-
nu na odchod brněnských hráčů z tělocvičny, kdy 
u vchodu na ně čekala spousta nadšených diváků. 
Na výzvu k sázce jednoho z diváků s Janem Ko-
zákem o 100 Kč se pokusil tento hráč vstřelit koš 
přes celou délku tělocvičny. Měl k tomu tři pokusy. 
Splnil tento úkol hned na první pokus, vyhranou 
stovku nepřijal a odešel do sprch, zanechávaje nás 
všechny s otevřenými ústy stát. Libor Dvořáček

 Ukázka je redakčně zkrácena.

Realizace dlouho očekávané expozice „Čarodějnické procesy“, jež obsadila sklepení památkově 
chráněného Geschaderova domu v Kladské ulici, dospěla do cílové rovinky. Místní radnice ji 

otevírá v rámci projektu nazvaného Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí, jenž 
se zaměřuje na rozvoj cestovního ruchu v regionu. Partnery města Šumperka přitom jsou Starostwo 
powiatove w Nysie a Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

„V rámci projektu vznikly v muzeu v Nise 
a v šumperském Geschaderově domě expozice 
zaměřené na historii čarodějnických procesů 
v regionu. Polský partner navíc zajistil vyznače-
ní „Čarodějnické cyklotrasy“ vedoucí z Nisy do 
Zlatých Hor, jež navázala na cyklotrasu na čes-
kém území, a pro obě části se vydal turistický 
průvodce. Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 
pak vytvořilo trojjazyčnou publikaci o historii 
čarodějnických procesů na Šumpersku, Jesenic-
ku a v Niském knížectví,“ vypočítává jednotlivé 
aktivity Eva Mičkechová z oddělení strategické-
ho rozvoje, jež má na místní radnici na starosti 
strukturální fondy. Právě evropské a také státní 
peníze pomohly náročný projekt zrealizovat. 
Z Operačního programu Přeshraniční spoluprá-

ce Česká republika - Polská republika 2007-2013 
se podařilo získat celkem deset a půl milionu ko-
run, což představuje devadesát procent nákladů, 
šumperská expozice přitom „spolkla“ asi 6,7 mi-
lionu, z nichž deset procent šlo z městské kasy. 
„Instalaci vlastní expozice, s níž se začalo loni 
na podzim, předcházely stavební úpravy sklep-
ních prostor. Vybudovalo se rovněž nové vstupní 
schodiště a východ z expozice,“ podotýká Mič-
kechová.

Expozice mapující čarodějnické procesy na 
Součástí expozice v Geschaderově domě je i mučír-
na.  Foto: archiv MěÚ Šumperk

Expozice mapující čarodějnické procesy na Šum-
persku a Jesenicku vznikla v místech více než 
symbolických - ve sklepích tzv. Evropského domu 
setkávání, známého spíše jako Geschaderův dům. 
 Foto: -zk-
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Šumpersku a Jesenicku vznikla v místech více 
než symbolických - ve sklepích tzv. Evropského 
domu setkávání, známého spíše jako Geschade-
rův dům. V polovině 17. století v něm žil a pod-
nikal Heinrich Peschke, výrobce po celé Evropě 
známé látky zvané trip. Právě on a jeho manželka 
Marie patřili vedle šumperského faráře a děkana 
Kryštofa Aloise Lautnera k nejznámějším obě-
tem čarodějnických procesů a stali se symbolem 
statečnosti a morálky. 

A právě z osudů rodiny Peschkeových vychází 
obsahové zaměření expozice. Do nich se prolí-
nají příběhy Marie, manželky barvíře Sattlera, 
a farské hospodyně Zuzany Voglicové, které byly 
prvními šumperskými obětmi, a také zatčení 
a věznění děkana Lautnera, jehož osud je dalším 
z příběhů, kterému se expozice věnuje. K dokres-
lení pak jsou v kontrastu s nimi představeny další 
oběti, které duševní nátlak a tělesnému mučení 
inkvizice nevydržely a označily za čarodějníky 

další z řady šumperských obyvatel. „Tvůrcům 
expozice z fi rmy Tomola CZ nešlo o zveličová-
ní magie a čarodějnických artefaktů, ale scénář 
postavili na myšlence boje s bezprávím a tmář-
stvím, na konfrontaci statečnosti a zákeřnosti,“ 
vysvětluje tisková mluvčí šumperské radnice An-
drea Jahnová, podle níž expozice ukazuje zvrá-
cenost procesů s údajnými čarodějnicemi, jejichž 
cíl byl veden jen touhou po moci a majetku ne-
vinných lidí.

Nová expozice se může pochlubit moderním 
individuálním průvodcovským systémem na-
zvaným GuidePORT, jenž umožňuje propojení 
textové, zvukové a obrazové části výstavy pomocí 
bezdrátového přenosu signálu. „Každý návštěv-
ník obdrží u vstupu sluchátka a přijímač, který 
bezdrátově reaguje na instalované antény roz-
místěné v prostoru expozice,“ popisuje tisková 
mluvčí. Současně prozrazuje, že audioprůvod-
ce promlouvá k návštěvníkům ústy inkvizitora 

Během prohlídky se návštěvníci dozvědí nejen množství historických faktů a zajímavostí, ale prohlédnou 
si i přesné kopie a repliky dobových artefaktů. Nechybějí ani čarodějnická boží muka. Ta nechal u cesty 
na Háj postavit v roce 1648 na památku svého otce syn bohatého pláteníka Heinricha Peschka, který 
v Geschaderově domě žil a stal se jednou z obětí čarodějnických procesů.  Foto: archiv MěÚ Šumperk
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M Franze Heinricha Bobliga, jenž je zodpovědný za 
smrt pětadvaceti nevinných obyvatel Šumperka 
a mnoha dalších obětí z losinského panství a je 
rovněž spojován s čarodějnickými procesy v Nis-
ku, které předcházely těm na panství losinském. 
„Negativní postava Bobliga je vybraná záměrně, 
pomůže totiž přiblížit nesmyslnost a krutost čaro-
dějnických procesů, ukáže, jak snadno lze s lidmi 
manipulovat, a přiblíží atmosféru středověkého 
Šumperka,“ líčí Jahnová a dodává, že v konfron-
taci se statečným děkanem Lautnerem a Heinri-
chem Peschkem, kteří jsou vystaveni Bobligovu 
trýznění, se během prohlídky návštěvník dozví 
nejen množství historických faktů a zajímavostí, 
ale rovněž si uvědomí, jak málo stačí k tomu, aby 
se člověk ocitl na straně nevinně nařčených.

Atmosféru tajuplnosti a emotivní pocity na-
vozuje nejen Bobligův hlas a zvukový doprovod, 
ale také přítmí, scénické osvětlení a zejména pak 

pětadvacet křížů, jež svítí z podlahové dlažby 
sklepení jako symbol šumperských nevinných 
obětí „ďábla“. To vše doplňují dva hrané doku-
menty pojednávající o historii čarodějnických 
procesů, z nichž jeden využívá některé sekvence 
z fi lmu Otakara Vávry Kladivo na čarodějnice. 
A nechybějí samozřejmě ani přesné kopie a re-
pliky dobových artefaktů, počínaje vedutou Šum-
perka přes cechovní znamení, ukázky látek, fak-
simile knih o čarodějnictví, protokoly z výslechů 
a rozsudky smrti až po mučicí nástroje, repliku 
vězeňské kobky či čarodějnických božích muk.

Veřejnosti se nová expozice otevřela v pátek 
23. dubna. Až do června si ji mohou zájemci pro-
hlédnout pouze po předchozí telefonické domlu-
vě na číslech 583 213 721 nebo 583 388 610. Od 
začátku letní turistické sezony, jenž připadá na 
1. června, pak budou sklepní prostory Geschade-
rova domu přístupné denně bez objednání.  -zk-

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM 2010 SKONČILO

24. března skončil svým závěrečným koncertem 37. ročník festivalu Šumperské Preludium. 
Je jistě na místě ohlédnout se a říci si, jaký tento ročník byl, a případně zodpovědět několik 

otázek, které se nabízejí: Jaké koncerty byly na letošním ročníku festivalu? Jaká byla návštěvnost? 
Byl v něčem letošní rok převratný nebo zajímavý? A jaký smysl festival vlastně má?
Vezměme si otázky netradičně od konce.

Jaký smysl festival má? 

Velký. Původní myšlenku otevřít dveře do pro-
fesionálního světa mladým začínajícím umělcům 
plní tento festival nadmíru. V dnešní době však již 
těmto umělcům dveře neotvírá, ale spíše přidržu-
je, aby se jim brzy nezavřely. Pro mladého umělce 
je velice obtížné nastartovat uměleckou kariéru, 
proto budou vždy takovéto festivaly skvělou pří-
ležitostí. 

Byl v něčem letošní rok 
pro Šumperské Preludium převratný? 

Hned v několika věcech. První převratnou no-
vinkou je praktické sloučení s cyklem Klasika Viva. 
Tento logický krok se nabízel již delší dobu, ale 
teprve letos k této skutečnosti dozrál. Obě kultur-
ní akce si nemají konkurovat. Příznivci klasických 
koncertů tento krok jen uvítali a organizátorům se 

zjednodušila práce s přípravami a propagací.
Další novinkou byly záštity nad jednotlivými 

koncerty. Oslovili jsme čtyři osobnosti kulturního 
i veřejného života regionu, aby nad jednotlivými 
koncerty převzaly záštitu. Tím dostal každý z kon-
certů své jedinečné postavení. První koncert zaští-
til zakladatel festivalu Alois Motýl, druhý starosta 
Šumperka Zdeněk Brož, třetí starosta Rapotína 
Vladimír Mikulec a závěrečný koncert starosta 
Loučné nad Desnou Pavel Martínek. Tímto kro-
kem koncerty dostaly nejen skvělé patrony, ale rá-
zem se povědomí o festivalu přeneslo i mimo měs-
to Šumperk, což bylo znát také na návštěvnosti. 

Jaká tedy byla návštěvnost? 

Jedním slovem mimořádná. Každý z koncer-
tů byl téměř vyprodán, vždy bylo volných pouze 
několik málo míst v klášterním kostele. Takovou 
návštěvnost festival již dlouho nepamatuje. 
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MA jaké koncerty jsme mohli 
na Šumperském Preludiu slyšet? 

Příznivci mohli navštívit čtyři mimořádné ve-
čery. Na prvním koncertě vystoupil jeden z našich 
nejžádanějších a nejúspěšnějších vokálních soubo-
rů současnosti, vokální soubor Gentlemen Singers. 
Jeho výkon byl pozoruhodný a atmosféra koncertu, 
kterou pomohli vytvořit i členové šumperských 
„Motýlů“, byla téměř hokejová. Aplaus byl neutu-
chající a autogramiáda po koncertě se téměř nedala 
ukončit.

Druhý koncert objevil pro Šumperk fenomenál-
ního houslového virtuóza Šimona Matouše, který 
ve svých sedmnácti letech předvedl technickou 
zručnost nejvyšší profesionální úrovně a jehož 
závěrečná Fantasie na témata z opery Carmen za-
tajovala dech. Společně s ním vystoupil skvělý kla-
vírista Lukáš Klánský.

Na třetím koncertě vystoupil mnoha cenami 
ověnčený student AMU v Praze, varhaník Pavel 

Svoboda a nutno dodat, že varhany zní v pro-
storách klášterního kostela opravdu skvěle. Sám 
varhaník vyseknul rekonstruovanému nástroji 
velkou pochvalu. Pro všechny byly jistě příjem-
ným zážitkem skladby Roberta Schumanna, které 
nebývají na varhanních koncertech často hrané.

Závěrečný koncert byl ve znamení sice reno-
movaného, ale omlazeného souboru Doležalova 
kvarteta, které si také hledá svou vlastní cestu na 
výsluní hudebních pódií. Na koncertě zazněly 
skladby Josepha Haydna, Leoše Janáčka a Rober-
ta Schumanna. Kvarteto předvedlo mimořádný 
výkon a publikum večera bylo z výkonu nadšeno. 
Schumann byl vůbec hojně zastoupen. Letos totiž 
vzpomínáme dvě stě let od jeho narození a tímto 
jsme chtěli tomuto romantickému hudebnímu 
velikánovi vzdát hold i my.

Co říci závěrem? Těším se, že budeme připra-
vovat 38. ročník Šumperského Preludia, a věřím, 
že mu posluchači zachovají přízeň alespoň tako-
vou jako letos. Sluší se na tomto místě poděkovat 
našim partnerům a spolupracovníkům. Spolu-
práce s Domem kultury Šumperk byla více než 
příkladná, přejme si její pokračování v nezměně-
né podobě. Jinak je vynikající spolupráce s Vlas-
tivědným muzeem, jehož zaměstnanci připravují 
koncertům skvělé podmínky a nikdy nehledají 
výmluvy nebo problémy. A v neposlední řadě 
také zájem Města Šumperka je hnacím motorem 
k tomu, aby se v rámci Šumperského Preludia po-
řádaly krásné koncerty. 
 Roman Janků, dramaturg festivalu

Během zahajovacího koncertu ve středu 10. úno-
ra praskal klášterní kostel doslova ve švech. Vy-
stoupil zde vokální soubor Gentlemen Singers.  
 Foto: archiv

Závěrečnou tečku za Šumperským Preludiem uči-
nilo Doležalovo kvarteto. To vystoupilo v Šumper-
ku 24. března.  Foto: archiv
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Čerstvým třicátníkem je šumperský Dům kul-
tury. Kulatiny oslaví letos v květnu. Pracovny a po-
třebné zázemí se vybudovaly v části tzv. Pavlínina 
dvora, nová budova pak vyrostla na „zelené louce“ 
a s historickým objektem je spojena zastřešeným 
„podchodem“. Slavnostní otevření Domu kultury 
proběhlo 7. května 1980, jak uvádí text, který je sou-
částí „skládačky“ fotografi í vydané u této příležitosti 
- na počest 35. výročí osvobození vlasti Sovětskou 
armádou. Dílo, jehož investorem byla někdej-
ší Ústřední rada odborů - odtud i původní název 
Dům kultury ROH Pramet Šumperk, projektantem 
Stavoprojekt Šumperk a generálním dodavatelem 
Okresní stavební podnik Šumperk, přišlo tehdy na 
čtyřicet milionů korun.

V textu, jenž je součástí dobové fotografi cké 
„skládačky“, se mimo jiné píše: „Hlavní sál s kapaci-
tou až 950 míst vytváří svým interiérem a dobrými 
akustickými podmínkami důstojné prostředí pro 
konání akcí, jako jsou konference, schůze, koncerty 
vážné i populární hudby, společenské plesy a dal-
ší zábavné akce. Pro pořádání menších akcí slouží 
malý sál s kapacitou 100 osob. Převážná část Domu 
kultury slouží zájmové umělecké činnosti, která se 
za poměrně krátkou dobu stala významnou náplní 
celkové činnosti Domu kultury. V prostorné zku-

šebně mají možnost pravidelně zkoušet taneční 
orchestr, dechová hudba, country westernová sku-
pina, cimbálovka, mládežnický hudební soubor 
a dětský pěvecký sbor. Pro pohybovou výchovu 
slouží gymnastický sál se zrcadlovou stěnou, ve kte-
rém se scházejí členové kroužků moderního tance, 
společenského tance a dětský taneční kroužek. Tyto 
prostory jsou využívány i pro zájemce o kurzy po-
hybové výchovy. Významné místo v zájmové čin-
nosti Domu kultury ROH Pramet zaujímají divadlo 
poezie, divadlo malých jevištních forem, divadelní 
studio a loutkové divadlo. Zájemci o slovesné obo-
ry a především nejmenší diváci dostali v Šumperku 
otevřením Domu kultury loutkové divadlo s kapaci-
tou 124 míst, které svým vzhledem a dobrým tech-
nickým vybavením slouží nejen dětem, ale stalo se 
i oblíbeným místem pro pořady malých jevištních 
forem a různých komorních pořadů pro dospělé 
návštěvníky. Dům kultury využívají nejen zájemci 
o uměleckou činnost, ale klubovny slouží zájemcům 
o fi latelii, šachy, hádanky a křížovky, odívání a další 
mimoumělecké obory zájmové činnosti.“ 

Během tří desítek let se samozřejmě mnohé 
změnilo, zejména pak po „Sametové revoluci“. 
V roce 1992 proběhla zásadní rekonstrukce malého 
sálu, který se proměnil nejprve v Diamantic disco 

Takto vypadal objekt Pavlínina dvora před výstavbou pracoven a dalšího zázemí kulturního domu v roce 
1979. Na sousední fotografi i je současný stav.  Dobové foto: archiv VM Šumperk, nové foto: -zk-
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Pohled na Dům, kultury z Fialovy ulice v roce 1980. Vnější vzhled budovy doznal změny v letech 1995-1996, 
kdy došlo k rekonstrukci střešního pláště a realizaci střešní nástavby s kancelářskými prostorami.   
 Foto: archiv DK a -pk-
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a o dvanáct let později ve Sport Bar. Rekonstrukcí 
prošla v roce 1993 i restaurace. Vnější vzhled budo-
vy pak doznal změny v letech 1995- 1996, kdy došlo 
k rekonstrukci střešního pláště a realizaci střešní 
nástavby s kancelářskými prostorami. Radikální 
proměnou prošlo také divadlo D 123, jež mimo 
jiné poskytlo po požáru divadla azyl místnímu he-

reckému ansámblu, a bývalá kuřárna. V roce 2004 
zde vznikla kavárna v parku a tančírna. Před dvěma 
lety pak někdejší rekvizitárnu obsadilo jednatelství 
pobočky České pojišťovny.

Dnešní Proměny jsou tak trochu netradiční. 
Chceme vám v nich představit nejen proměnu 
samotného objektu a také jeho interiérů, ale také 

Foyer Domu kultury a samotný velký sál vypadají úplně stejně jako před třiceti lety.  Foto: archiv DK
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Proměnou prošla  kromě jiných i klubovna č. 1.  Foto: archiv DK

Během tří desítek let se mnohé změnilo, zejména pak po „Sametové revoluci“. V roce 1992 proběhla zá-
sadní rekonstrukce malého sálu, který se proměnil nejprve v Diamantic disco a o dvanáct let později ve 
Sport Bar.  Foto: archiv DK

připomenout třicet let činnosti Domu kultury. Ten 
nabídl množství koncertů, divadelních představení, 
festivalů, výstav, přehlídek, soutěží, plesů a zábav, 
akcí pro děti a dalších aktivit. Jen namátkou si připo-
meňme některé z nich: Gilbert Becaud, Karel Gott, 
Česká fi lharmonie, Václav Hudeček, předrevoluční 
Klubfóra a Divadelní dílny, folklorní festivaly, jazzo-
vé festivaly, Šumperské Preludium, Divadlo v parku, 
festivaly v Pavlínině dvoře, Klášterní hudební slav-
nosti,... V posledních  letech je největší akcí Domu 
kultury festival Blues Alive, který letos vstupuje již 
do patnáctého - opět jubilejního ročníku. K němu 
se pojí i jarní festival Echo Blues Alive, jenž vrací na 
šumperskou scénu úspěšné účinkující z předcho-
zích festivalů, a v neposlední řadě červnový Blues 
Aperitiv, tedy soutěžní přehlídka kapel, z nichž ty 
nejlepší postupují na listopadový mezinárodní festi-
val. Šumperk se tak opravdu stal „Městem blues“. 

Ohlédnutím za třemi desítkami let činnosti 
bude neformální večer, který v sobotu 8. květ-
na pořádá „kulturák“ spolu s majitelem objektu, 
jímž je ZO OS Kovo Pramet. „Rádi bychom touto 
cestou oslovili naše bývalé spolupracovníky, čle-
ny zájmových kolektivů, které při Domu kultury 
působily, členy kapel, divadelních a tanečních 
kroužků, historické šermíře, členy Klubu výtvar-
ného umění a další, na něž se nám nepodařilo 
sehnat kontakty,“ říká ředitel Domu kultury Vla-
dimír Rybička. Všichni, kteří se budou chtít ne-
formální akce zúčastnit, se mohou přihlásit buď 
elektronicky na adrese kohajdova@dksumperk.
cz nebo telefonicky u Moniky Kohajdové na čísle 
583 363 034. „Během včera zahrají čtyři kapely, 
vystoupí tanečníci Klubu tanečního sportu a při-
pravena jsou i programová překvapení,“ podotýká 
Rybička. -zk-
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Radikální proměnou prošlo také divadlo D 123, jež mimo jiné poskytlo po požáru divadla azyl 
místnímu hereckému ansámblu, a bývalá kuřárna. V roce 2004 zde vznikla tančírna a kavárna 
v parku (v místech někdejších šaten) s přilehlým salonkem (v místech kuřárny).  Foto: archiv DK

Změna se dotkla rovněž restaurace v Domě kul-
tury. Jílkův Triptych Pomony se přestěhoval do 
obřadní síně radnice a dnes je v těchto prostorách 
restaurace italského typu.  Foto: archiv DK
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KZUŠ LÁKÁ NA TŘETÍ KONCERT Z CYKLU SLÁVA SLOVANÉ

V pořadí již třetí koncert z cyklu „Sláva Slované“ připravuje na úterý 18. května Základní umě-
lecká škola v Šumperku. Koncert nese název „Mistři českého baroka“.

První koncert cyklu „Sláva Slované“, jenž 
byl sestaven ze skladeb a básní slavných čes-
kých, slovenských, ruských a polských autorů 
(B. Martinů, V. Blodka, A.S. Puškina, P. Eisne-
ra, M. Schneidera-Trnavského, A. Mickiewic-
ze, F. Chopina, P.I. Čajkovského a dalších), 
proběhl loni 7. dubna. Ve druhém koncertu 
nazvaném „České vánoce“ mohli poslucha-
či 22. prosince loňského roku slyšet skladby 
starých českých kantorů 18. století (J. Mi-
chalička, J.I. Link, Daniel Alois Fr. Milčinský 
a T. N. Koutník). Uvedením „Zpěvů k českým 
patronům“ a melodramem „Tři králové“ jsme 
si navíc připomněli již 150. výročí narození 
hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foer-
stera (*30.12. 1859).

Repertoár připravovaného třetího koncertu 
sestavujeme z děl českých barokních autorů. 
Někteří z nich svou tvorbou obsáhli i období 
raného klasicismu. Posluchačům představíme 
díla Adama Michny z Otradovic, jindřicho-
hradeckého varhaníka, skladatele a básníka, 

považovaného za nejvýraznější osobnost ra-
ného českého baroka, dále Jana Dysmase Ze-
lenky, který byl oceňován i svými věhlasnými 
současníky Georgem Philippem Telemannem 
a Johannem Sebastianem Bachem, a Fran-
tiška Xavera Brixiho, jehož skladby obsahují 
také prvky klasicismu a propojují tak obě tato 
období. Skladatel tím připravil české poslu-
chače pro přijetí děl například W.A. Mozar-
ta a J. Haydna. Ve druhé polovině 18. století 
zároveň patřil k nejhranějším skladatelům 
Evropy. Posledním autorem bude Jiří Antonín 
Benda, který svým dílem rovněž spojil pozdní 
baroko s vídeňským klasicismem.

Koncert proběhne v úterý 18. května 
v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování 
Panny Marie v Šumperku. Doufáme, že vás 
program koncertu zaujme a společně se nám 
podaří vytvořit večer plný příjemných zážitků.
 Za účinkující srdečně 

 zve Danuta Davidová, ZUŠ Šumperk, 
 pobočka Hanušovice

MLADÍ VÝTVARNÍCI VYSTAVUJÍ V DOMĚ KULTURY

Výtvarný obor Základní umělecké školy v Šumperku uspořádal na konci pololetí tradiční vý-
stavu v jižním křídle Domu kultury. Letos se uskutečnila v únoru a březnu a její expozice byla 

prodloužena i na duben a květen.

Výstava prezentuje práce dětí ze všech tříd 
i přípravných ročníků. K vidění zde je malba 
i kresba, realistické studie nebo kresba z předsta-
vy. Na konci školního roku, v červnu, se výstava 
rozroste o absolventské práce z prvního i druhého 
cyklu studia. Obrázky dětí se také účastní soutěží 
a zdobí některé prostory města. Naposledy získa-
li v soutěži Moje kniha ocenění Eliška Kopecká, 
Toník Štrbka, Zuzana Pelíšková, Jindřich Brož 
a Artur Gural, kteří jsou žáky ZUŠ Šumperk. Vý-
tvarný obor má již dlouholetou tradici a někteří 
jeho absolventi pokračují ve výtvarné činnosti 
i v dalším životě. -haf, dv-

Práce mladých výtvarníků jsou k vidění v jižním 
křídle Domu kultury.  Foto: archiv
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠUMPERK

Pondělí 3. května v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ
Hudební podvečer

Pondělí 10. - čtvrtek 14. května vždy v 9 a v 10.15 ho-
din v koncertním sále ZUŠ
Pohádka o zlé base a hodném bubnu
Pro děti z mateřských  škol a 1. tříd ZŠ.

Pondělí 10. - čtvrtek 14. května vždy od 14 do 18 ho-
din v ZUŠ v Žerotínově ulici 11
Zápis do přípravných ročníků hudebního oboru 
Vyučujeme tyto nástroje: housle, violoncello, kon-
trabas, klavír, keyboard, akordeon,  fl étna, klarinet, 
saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, kytara, sólový 
zpěv, bicí. Bližší informace na tel.č. 583 214 361.

Úterý 18. května v 19 hodin v klášterním kostele
Mistři českého baroka
3. koncert v rámci cyklu Sláva Slovanům, pořádá 
ZUŠ Šumperk, pobočka Hanušovice.

Čtvrtek 20. května v 18 hodin v klášterním kostele
Závěrečný koncert smyčcového oddělení

Pondělí 31. května v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert třídy H. Johnové a M. Vá-
ňové

Bližší informace: Základní umělecká škola 
Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

ŠUMPERSKÝ GESAMTKUNSTWERK

14.5. v 18 hodin v Galerii mladých

Po úspěšné sbírce Střepy Petra M. Vosáhla, 
vydané vloni v nakladatelství Adolescent, před-
staví Aleš Kauer dalšího zajímavého autora, 
tentokrát z nejmladší generace současné české 
poezie - Jiřího Brože (1983), vyrůstajícího ve 
zdejším regionu. Má za sebou úspěšný debut 
Noční poslech 2009 (vydaný v edici Psí víno), 
poetickou prezentaci v almanachu Nejlepší 
české básně 2009 a řadu různých úspěšných 
soutěží. To je oním impulsem, proč je vhodné 
navázat na jeho úspěchy a podpořit je vydáním 
další sbírky - Zprávy tísňové. Tradiční křest slo-
vem, a to v podání samotného autora, proběhne 
v pátek 14. května v 18 hodin v Galerii mladých. 
Součástí čtení bude také vernisáž výstavy dvou 
výtvarníků - Petra Válka a Aleše Kauera, kteří 
představí své nejnovější práce. Společným jme-
novatelem jim je „citace“. Zatímco Válek cituje 
po svém bulvární tisk toho nejhrubšího kalibru, 
Kauer se zaměřil na počmárané město, na frag-
menty městských výkřiků a kreseb. Zvukovou 
koláž dotvoří sám Petr Válek svou performan-
cí. A možná přijde i Tomáš Reiner s kytarou 
a překvapením. Glosátorem večera bude Michal 
Ožibko. 

Přijďte strávit příjemný podvečer s osobitými 
umělci do Galerie mladých Vlastivědného muzea 
(vchod přes Infocentrum). Vstup volný (knížka 
Zprávy tísňové vychází za výhodnou cenu ve vel-
mi omezeném nákladu).  -epi-

Křest knížky Jiřího Brože Zprávy tísňové proběhne 
v polovině května v muzeu
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Pátek 7. května od 14 hodin v Kavárničce pro seniory
Hrají Staří kamarádi  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 13. května od 14 hodin     
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Úterý 11. května od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 

Čtvrtek 20. května od 14 hodin        
Setkání Městského svazu DIA
Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 25. května od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 27. května 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
4.5. - Pletení z pedigu, 18.5. - Keramika. 
 Vstup volný

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

Bližší informace k akcím: V. 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. V Kavárničce pro seniory probíhá 
prodejní výstava pastelů Aleny Pecákové.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

V Galerii mladých budou své nejnovjejší práce vystavovat Aleš Kauer a Petr Válek.
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A KLASIKA VIVA PŘEDSTAVÍ DOMÁCÍ MOTÝLY

Květnový koncert letošního cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana 
Janků, naplánovali organizátoři na středu 26. května. V tento den bude klášterní kostel patřit 

domácímu souboru Motýli. Ten nabídne hudbymilovné veřejnosti od 19 hodin skladby Bohuslava 
Martinů, Klementa Slavického a Otmara Máchy. Vstupenky v ceně osmdesát a šedesát korun si mo-
hou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském informačním 
centru. 

Motýli Šumperk, dětský pěvecký sbor: Sbor 
založil v roce 1962 Alois Motýl, v současnosti 
ho vedou Tomáš Motýl a Helena Stojaníková. 
V průběhu více než pětačtyřiceti let prošel vý-
vojem od nevelkého začínajícího sboru místní 
hudební školy po těleso s téměř dvěma stovkami 
dětí ve čtyřech samostatných odděleních, které 
dnes představuje absolutní špičku ve svém obo-
ru. Nejvyspělejší z nich, osmdesátičlenný kon-
certní sbor, se doma i v zahraničí prezentuje pod 
jménem Motýli Šumperk.

Na svém kontě mají Motýli desítky zájezdů do 
většiny evropských zemí, účast na významných 
domácích festivalech i vítězství v řadě zahranič-
ních soutěží. Spolupracují s rozhlasem i televizí, 
vydávají zvukové nosiče. V současnosti patří 
mezi nejvyhledávanější pěvecká tělesa, každo-
ročně absolvují kolem padesáti koncertů a vy-
stoupení, z toho část v zahraničí. 

Soudržnost, pevná přátelství i společný cíl 
sborových dětí se stále více projevují na způ-
sobu jejich pěveckého projevu. Jsou vyhledá-
vaným pěveckým ansámblem, jehož posluchači 
vědí, že interpretační kvalita i emocionální záži-
tek z koncertů patří k nevšedním. 

Úspěchy sboru v posledních letech před-

stavují druhé místo v absolutním pořadí na 
Montreux Choral Festival 2007 a cena ze nej-
lepší provedení povinné skladby. Významné 
bylo také vystoupení na samostatném koncertu 
v rámci mezinárodního festivalu Pražské jaro 
2008 stejně jako třetí místo v mezinárodní sou-
těži ve španělské Tolose počátkem listopadu 
2008. V květnu roku 2009 se zúčastnili festivalu 
Song Bridge ve švýcarském Locarnu. -rj-

Program koncertu Motýli Šumperk

Středa 26. května od 19 hodin v klášterním kostele 
Bohuslav Martinů a poetika české hudby druhé poloviny 20. století

B. Martinů - Vynášení smrti; K. Slavický - Jarní kolotoč (výběr z cyklu), Studánka, Kos, 
Věneček z kvítí, Vlaštovka; B. Martinů - Zavírání lesa, Hlásání pasaček, Mořena, Mořena; 

O. Mácha - z Moravských lidových písní, Maryjánek, Chodila po roli, Vojáčku, Laštuvěnka; 
B. Martinů - Aleluja (z opery Hry o Marii), Otvírání studánek.

Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč

Motýli Šumperského dětského sboru se v domá-
cím prostředí představí ve středu 26. května.  
 Foto: archiv ŠDS
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VLADIMÍR T. GOTTWALD SE VRACÍ DO ŠUMPERKA

Herec Vladimír T. Gottwald se vrátí za svými šumperskými diváky. Alespoň na jeden večer. Kandi-
dátka Mladá krev Šumperka pozvala umělce, aby zde uvedl slavné monodrama Koba, které mělo 

v Šumperku před třemi lety světovou divadelní premiéru právě v podání Vladimíra T. Gottwalda. 
Představení se uskuteční ve středu 19. května v klubu Music Machine za stokorunové vstupné.

„Do Šumperka se vracím moc rád, byť trochu 
s rozechvěním. Ani ne, jak mne přijme šumper-
ské publikum, protože šumperští diváci patřili 
vždycky k nejlepším na světě, ale jak to ustojím já 
- inu, stárnu, jsem holt sentimentální, a šestnáct 
let, to už je pořádný kusanec života. A určitě si 
zas rád připomenu to dobré, co mne v Šumperku 
potkalo - a že toho dobrého bylo mnohem víc,“ 
svěřil se Vladimír T. Gottwald.  Tento jihočeský 
herec odehrál v Šumperku šestnáct sezon a patřil 
mezi nejvýraznější osobnosti šumperské profesi-
onální scény. Diváci a hlavně divačky, u kterých 
byl mimořádně oblíben, si ho pamatují například 
jako Jaga, Kulygina ve Třech sestrách, Starbucka 
či Claudiusa v Hamletovi. „Tyhle padouchy, ha-
jzlíky a mešuge jsem hrál vždy nejraději,“ přiznal 
Gottwald.

Do Šumperka se vrátí se hrou, s níž se před 
třemi roky loučil. S minimalistickou inscenací 
Koba. Hru napsal slavný ruský dramatik Edvar 
Radzinskij. Působivé monodrama nastudoval 
Vladimír T. Gottwald pod režijním dohledem 
Jaromíra Janečka, se kterým nespolupracoval po-
prvé. Jaromír Janeček, u nás známý jako specia-
lista na francouzské divadlo, se postaral i o pře-
klad tentokrát ruského textu.

Hlavní postava příběhu vzpomíná na kama-
ráda z dětství, Kobu, kterého svět poznal pod 
jménem Josif Vissarionovič Stalin. V povídce 
Radzinskij odhalil celou despotickou podstatu 
Stalina. 

Monolog vypráví jeho dobrý kamarád Sergej 
Kavtaradze Fudzi, jeden z těch, kteří by bývali 
kdysi schopni položit za Stalina život. Pod jeho 
slova by se však mohl podepsat kdokoli z těch, 
kteří Stalina znali. Dlouhá léta s ním sdíleli stejný 
osud, nakonec i společnou radost z vítězství re-
voluce. Měli k sobě úctu, vážili si jeden druhého. 
Ale Stalinovi úcta těch, kteří s ním bojovali za 
stejnou myšlenku, nestačila. Chtěl být tím, jenž 
srdcem a myslí každého vládne. Tak se bojovník 

za revoluci Koba proměnil v diktátora Stalina. 
To, co bylo dál, známe: Kobovi nepřátelé i přátelé 
začali mizet... 

Stalin vyvraždil miliony svých spoluobčanů 
a za to se mu dostalo odměny: byl otrocky zbož-
ňován celou zemí. Povídka Koba je naplněna 
bolestí, hrůzou a krví. Představení jednoho herce 
stojí a padá na hlavním protagonistovi. Na diva-
delní prkna přivádí Fudziho jako první na světě 
Vladimír T. Gottwald. Se sólovou hrou Gottwald 
nemá problém, ovládá ji s přirozenou lehkostí. 
Zkušenosti posbíral v předchozích monodrama-
tech, v roce 2001 se zaskvěl famózním výkonem 
ve hře Kontrabas, pak přišla Osamělost fotba-
lového brankáře a za další dva roky Zející rána, 
herecký duet s Bohdanou Pavlíkovou. O. Polách

V.T. Gottwald se opět vrací do Šumperka.  
 Foto: archiv
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A HUDEBNÍ CYKLUS SE ZAMĚŘÍ NA MŠI ZA ZEMŘELÉ

Hudební cyklus poslechových pořadů nazva-
ný Církevní rok v hudbě vstupuje v květnu do 
své šesté části. Tentokrát se zaměří na mši za 
zemřelé. 

„V dalším pořadu z cyklu Církevní rok v hud-
bě se zaposloucháme do Requiem W.A. Mozarta 

a řekneme si, proč a jaké texty requiem obsahu-
je,“ říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal a dodává, 
že pořad proběhne na obvyklém místě, kterým je 
zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním 
středisku na Kostelním náměstí 4. Na programu 
je ve středu 5. května od 19 hodin.  -red-

GALERIE J. JÍLKA

Dřevěné plastiky Jana Naše

Po třech výstavách kreseb a maleb s výrazným 
vztahem k písmu naplní v květnu prostor Galerie 
dřevěné plastiky navenek odlišné, a přece niterně 
blízké sochám Jiřího Jílka. Jejich autor si se dře-
vem dobře rozumí; důvěrně ho zná už z původní 
zahradnické praxe.

V širokém rozpětí od míry dlaně po výšku štítu 
venkovského domu pracuje vedle běžných i s méně 
známými dřevinami, vždy v sympaticky nepatinova-
né, přírodní podobě, a to nejenom v jejich celistvé 
hmotě, ale hojně i v letorostech a ve 
svazcích pružného 
proutí. Jeho přívětivě 
prosté plastiky, včetně 
drobných hmatek, jsou už 
z podstaty své lapi-
dární formy 
vesměs mo-
numentální. 
Ladí s duší 
dvora a zahrady; 
svou zjevnou vaz-
bou k dřevěnému 
stolu, podlaze 
a prahu dých-
nou na nás 
vůní času 
ztraceného 
ráje domo-
va.

J a n 

Naš (ročník 1948) sám působí až nesměle, mluví 
málo a tiše, je v něm ale jistota a síla přirozené 
radosti. Jeho výrazně rozprostraněné plastiky 
nevyžadují do detailu dotaženou formu; budí pl-
nou důvěru už ve skromnosti poctivého řemesla, 
prostoupeného úctou k živé hmotě těla i k duši 
stromu v jeho hojivé síle. Snad s výjimkou Andě-
lů, bytostí ne-spatřených, jsou to objekty vesměs 
zpředmětněné a věcně i pojmenované. Bývají 
často otevřené ať skutečnému nebo obraznému 
pohybu, který i mnohé názvy věrně zrcadlí v jeho 
vlnění a směřování, vytrysknutí nebo vyrůstání. 

Kromě své sochařské práce věnoval se Jan Naš 
po léta arteterapii a dodnes vede i kurzy jógy. 

Patří k lidem vzácně vyrovnaným, jakých je 
vždy málo, a i proto je se svými 
přírodě blízkými objekty v Ga-
lerii upřímně vítán. Podobně 

radostnou energií vnitřně 
prostoupené předávají ji 

i nám. Jejich výstava, 
zahájená ve středu 
5. května v 18.00 ho-

din za autorovy účasti, 
nás o tom přesvědčí. Přijď-

te; příležitost 
pro setká-

ní s nimi 
p o t r v á 

do konce 
května.  

 Miroslav 
 Koval

Proměnlivá kompozice, topol, délka 110 cm, šířka 70 cm
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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 součastnosti 
přijíždí do Šumperka se zbrusu novým koncertem, během kterého zazní nejen písně z nového alba Mlsná, ale 
také hitovky Pocit, Síť, Malování, Čmelák...  Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den akce 290 Kč

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 Láska je věc kouzelná, Pole s bavlnou, Vysočina, Tak 
zvedněte kotvy...  Vstupné 160, 180, 200 Kč

Sobota 8. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK
30 let Domu kultury Šumperk
Komponovaný večer, při kterém si připomeneme 30 let od zahájení činnosti šumperského Domu kultury. Účin-
kují: BG Nova, Omicron, Postylion + půlnoční překvapení!  Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 13. května od 19 hodin ve velkém sále DK
Lucie Bílá
Koncert přední české zpěvačky Lucie Bílé s doprovodnou skupinou pod vedením Petra Maláska. Koncert pořá-
dá Agentura P. Tureček.  Vstupné 450, 550, 590, 790 Kč

Středa 26. května od 19 hodin v klášterním kostele 
Motýli Šumperk
Květnová část cyklu Klasika Viva nabídne posluchačům recitál domácího úspěšného sboru. 
 Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč

Čtvrtek 13. května od 19.30 hodin v G-klubu
Vojta „Kiďák“ Tomáško
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Y Folkový recitál osobitého muzikanta ze západních Čech, který již patří mezi legendy české písničkářské scény. 

Písně jako Toulavej, Svět se zbláznil, Česačů bavlny bál, Armagedon a další Vám rozjasní tvář a potěší srdce... 
 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 130 Kč

Neděle 16. května od 15 hodin ve velkém sále DK
Eva a Vašek
Zábavné odpoledne se spoustou pěkných písní v podání oblíbené dvojice Eva a Vašek z Kotvrdovic. 
 Vstupné s místenkou 150 Kč 

Pátek 21. května od 20 hodin ve velkém sále DK
Tři sestry
Tři sestry se dožívají 25 let a své neuvěřitelné výročí přijedou oslavit i do Šumperka! Jedinečná narozeninová 
párty s Lou Fanánkem a spol. vám přinese oblíbené hitovky, ale i zbrusu nové songy z aktuálního CD „Láznič-
ky“. Jako host vystoupí formace MZH.  Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den akce 290 Kč

▶ POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 2. května od 10 hodin ve velkém sále DK
Víc hlav víc ví, aneb Doktor Drak Dráp
Veselá pohádka o jednom bojácném princátku a taky o drakovi, který nemusí nutně být žádná obluda, ale třeba 
hodný tvor, který všem kolem sebe pomáhá... Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

Neděle 16. května od 10 hodin ve velkém sále DK
Kůzlátka a vlk
Známý příběh o vlkovi a kůzlatech, tentokrát v muzikálové podobě z dílny Divadla Špílberg Brno. Napínavý 
děj je doplněn písničkami, které si děti rády zazpívají spolu s herci. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  
 Vstupné 50 Kč

Neděle 30. května od 10 hodin ve velkém sále DK
Káťa a Škubánek
Poeticky laděná pohádka podle známé večerníčkové předlohy o fl ekatém pejskovi Škubánkovi a jeho paničce 
Kátě. Těšit se můžete na zápasy boxu, výlet do ZOO, oslavu Škubánkových narozenin a také na originální melo-
dické písničky. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

▶ ZDRAVÝ POHYB 
Sobota 22. května od 15 hodin tělocvičně „B“ DK
Sobotní odpoledne s jógou
Cvičení s Mirkem Petrem tradiční Hatha jógy a Power jógy systematicky působící na celé tělo se závěrečnou 
řízenou relaxací. Květnová lekce je zaměřena na zdokonalování předklonových jógových pozic.  Vstupné 100 Kč

Sobota 29. května od 9 hodin ve velkém sále DK
Energy dance marathon
Tříhodinový maraton tance a pohybu, který prověří vaši kondici... Přihlášky a informace: Věra Formánková, 
email: formvera@centrum.cz, tel.: 604 614 104.  Startovné 100 Kč, vstupné 30 Kč

▶ D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
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Galerie Jiřího Jílka
Do 2. května
Jiří Voves: Z cyklu Paměti/malba (k pětašedesátinám)
Výstava maleb s grafi ckým vrypem. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 5. do 30. května
Jan Naš: „Dřevěné plastiky“
Výstava prací jmenovaného sochaře. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 5. května od 18 hodin za osobní 
účasti autora. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí 
tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Lidová kapela Tři sestry si letos připomíná pětadvacet let existence a své čtvrtstoletí přijede oslavit i se šumperskými 
fanoušky. Jedinečná narozeninová show s výčepem přímo na pódiu se uskuteční v pátek 21. května ve velkém sále 
Domu kultury. „Šumperk je nejlepší město na světě a na koncert zde se těšíme celý rok. Máte totiž moc pěkný kul-
turák,“ svěřil se zpěvák Lou Fanánek. Tři sestry zahrají v Šumperku nové písně z aktuálního alba Lázničky a nejen 
to. U příležitosti výročí se kapela ohlédne za bohatou kariérou a připomene všechny zásadní hity. Koncertní večer 
zahájí v osm hodin večer předkapela MZH. Vstupné v předprodeji přijde na 250 korun.  -ok-

▶ PŘIPRAVUJEME
4. června  KOŠT MIKULOVSKÝCH VÍN 
10.-13. června  DIVADLO V PARKU
 ŠPEK FEST 
 - Pavlínin dvůr open air 2010
17. června  HANA A PETR URLYCHOVI 
 + JAVORY

18. června  MŇÁGA & ŽĎORP, TOXIQUE, 
 O5&RADEČEK, TOMÁŠ KLUS...
19. června  BLUES APERITIV IX.
13. srpna  REVIVAL PARTY: ROLLING
 STONES, KABÁT, 
 ROBBIE WILLIAMS, LUCIE

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
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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.

OCENĚNÍ MĚSTA NÁS POTĚŠILO, 
ŘÍKÁ ŘEDITEL DOMU KULTURY VLADIMÍR RYBIČKA

V kategorii kultury se během udělování letošních Cen města za rok 2009 dočkal ocenění podzim-
ní Blues Alive. Ten proběhl loni počtrnácté a jeho věhlas již dávno překročil hranice republiky.

Tento známý festival pořádá místní Dům kul-
tury, jehož ředitelem a jednatelem je od roku 
1998 Vladimír Rybička. Právě on a také drama-
turg festivalu Ondřej Bezr převzali Cenu města 
z rukou náměstka hejtmana Olomouckého kraje 
Radovana Rašťáka. „Ocenění si velmi vážíme. 
Přichází navíc v symbolickém roce, kdy v květ-
nu slavíme třicet let Domu kultury a na podzim 
patnáct let Blues Alive. Rádi bychom proto slíbili, 
že ten letošní ročník bude ještě lepší než všechny 
předchozí,“ ujistil Vladimír Rybička.

A co tedy letos pořadatelé chystají? Festival 
bude mít podle Rybičky osvědčenou podobu. 
„Začneme ve čtvrtek 18. listopadu koncertem 
věnovaným kapelám Višegradské čtyřky. Zahrají 
skupiny z Maďarska, České republiky, Sloven-
ska a Polska a celý večer zakončí Visegrad Blues 
Band, složený z muzikantů právě z těchto zemí,“ 
prozrazuje ředitekl Domu kultury. Páteční kon-
cert bude podle něj jakési „retro“ k 15. ročníku, 
kdy se na pódiu objeví úspěšní účinkující z před-
chozích let. Sobotní hlavní koncert pak bude tra-
diční, zakončený bluesovou hvězdou z USA. 

Chybět nebude koncert v kostele, výstava fo-
tografi í z předchozích ročníků festivalu v Galerii 
Jiřího Jílka, koncert pro školy, noční jam sessions 
a další doprovodné akce. „Letos se navíc festival 

Blues Alive spojí s oblíbenou akcí Město čte kni-
hu a bude mu předcházet akce „Město čte blues“. 
Zveřejňovat ovšem v tuto chvíli účinkující není 
možné, protože stále jednáme o dramaturgii a je-
jí konečné podobě,“ podotýká Rybička. -zk-

V kategorii kultury se letos ocenění dočkal festival 
Blues Alive. Potěšeni byli zejména ředitel pořádají-
cího Domu kultury Vladimír Rybička a dramaturg 
festivalu Ondřej Bezr.  Foto: -pk-
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VÝSTAVU V KNIHOVNĚ UZAVŘE ZAHRADNÍ SLAVNOST

Zahradní slavnost chystá na čtvrtek 29. dubna šumperská Městská knihovna. Probíhat bude na 
zahradě za knihovnou a také v samotné knihovně 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 dospě-
lých, rej čarodějnic a také jízdy Pohádkovým 
parním vláčkem a výtvarné aktivity. Zajímavou 
akci připravily knihovnice u příležitosti zakon-
čení výstavy Kamila Čápa v rámci cyklu Když 
bariéry nejsou překážkou, na níž se představuje 
Dětské centrum - ústav sociální péče Vikýřovi-
ce, které slouží uživatelům s mentálním postiže-
ním různého stupně a s přidruženým tělesným 
postižením. Vstupné na akci je deset korun, děti 
v kostýmu čarodějnice a děti do 3 let mají po 
celý den vstup zdarma. -red-

Program na rynku před magnolií: 10:00 zaháje-
ní, vystoupení klientů Ústavu sociální péče Vikýřovi-
ce, vystoupení gymnastek ZŠ Sluneční; 11:00 Pohádka 
o Palečkovi - děti z 2.B ZŠ Dr. E. Beneše, gymnastky 
ZŠ Sluneční; 13:30 Neposlušná kůzlátka - družina 
ZŠ Šumavská, hudební kroužek ZŠ Sluneční; 14:00 Pi-
rátský tanec - ÚSP Paprsek Olšany, vystoupení 1. roč-
níku tanečního oboru ZUŠ Šumperk; 14:30 Malá po-
hádka o řepě - družina SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká, bubno-
vání - ÚSP Paprsek Olšany; 15:00 Dogfrisbee - Tomáš 
Langhammer a jeho psi; 15:30 D. Klimeš čte povídku 
Můj běžný den na internátě, tanec - 6. a 7. ročník ta-
nečního oboru ZUŠ; 16:00 módní přehlídka čaroděj-
nic (pokud nějaké přijdou!!!), rej čarodějnic. 

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Sedmé setkání v rámci čtvrtého ročníku Klu-
bu podvečerního čtení Leporelo chystá na kvě-
ten Městská knihovna Šumperk. Setkání dětí, 
rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou, 
nazvané tentokrát Borniáda proběhne ve čtvrtek 

6. května v 17 hodin v prostorách knihovny Se-
ver v Temenické ulici 5. V literárně - hudebním 
podvečeru u příležitosti 80. narozenin malíře 
a ilustrátora Adolfa Borna budou účinkovat čle-
nové klubu Leporelo. -zk-

Městská knihovna, 17. listopadu 6 zve na výstavu

Jana Čižmářová - Obrazy v písku

Vernisáž výstavy, která potrvá do 23. června, proběhne ve 
čtvrtek 6. května v 17.30 hod.
Na výstavu naváže přednáška Kapverdské ostrovy. 
Se svými zážitky z cesty nás seznámí Alena Čižmářová 
s dcerou Janou Čižmářovou. Přednáška i výstava fotografi í 
„Obrazy v písku“ nabízí zajímavou historii a dobré zkušenosti 
s lidmi ostrovů Zeleného mysu. Návštěva ostrovů Zeleného 
mysu - republica de Cabo Verde v Atlantském oceánu - byla 
spojena s profesním zájmem Aleny a Jany Čižmářových 
o portugalštinu a touhou nahlédnout do malé a málo 
známé africké země na rovnoběžce se Senegalem. Zběžně 
se podíváme do severních ostrovů a podrobněji do dvou na 
jihu - ostrovů Santiago a Fogo s dosud činnými sopkami. 
Přednáška proběhne od 18 hodin, vstupné je 40 Kč.
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V Bouři, kterou v letošní sezoně šumperské divadlo uvádí, mohou diváci kromě jiných vidět i Vendulu 
Fialovou, Jana Kroneisla, Petra Komínka a Vojtěcha Lipinu.  Foto: I. Šimáček

DIVADLO

Datum Titul Skupina Čas Cena
St 28.4. Bouře G 17.00 Vyprodáno
Pá 30.4. Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek VK 19.30 50 Kč
St 5.5. Bouře A, X, VK 19.30 130 Kč
Pá 14.5. Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek VK 19.30 50 Kč
So 15.5. Případy Sherlocka Holmese F, VK, X 19.30 130 Kč
Pá 21.5. César a Drana Klubové představení „Za oponou“ VK 19.30 50 Kč
So 22.5. Bouře B, X, VK 19.30 30 Kč
Po 24.5. Večer šansonů Foyer a Zrcadlový sál VK 19.30 50 Kč
Čt 27.5. Bouře S2, X, VK 17 130 Kč
So 29.5. Policejní pohádka R+D, VK 15.00 60 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. 

Káva zdarma ke každé zakoupené vstupence na divadelní představení, čeká diváky
 v restauraci Suterén Lounge, vždy hodinu před či po představení. Srdečně zveme!
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AKRÁL EXCELOVAL JAKO UBALDO, 
FIALOVÁ ZAUJALA VE TŘECH ROLÍCH

Ocenění za nejlepší ženský a mužský herecký výkon v sezoně 2009/2010 si v sobotu 17. dubna 
odnášeli z místního stánku Th álie Vendula Fialová a doyen šumperské scény Petr Král. Odbor-

ná porota v čele s Taťánou Lazorčákovou z katedry fi lozofi e olomoucké univerzity, jež letos v rámci 
Festivalu Miloše Movnara výkony členů uměleckého ansámblu hodnotila, ocenila mladou herečku 
hned za několik rolí, Král ji pak zaujal coby král Ubaldo v komedii Tři v tom.

„Letos jsme to v roli porotců měli hodně těžké. 
Spousta hereckých výkonů byla vzácně vyrovna-
ná. Přesto doufáme, že jsme rozhodli spravedli-
vě,“ řekl během slavnostního vyhlášení výsledků, 
jež se odehrávalo v divadelním klubu Suteren 
Lounge, bývalý herec, režisér a v současnosti 
ředitel olomoucké pobočky Českého rozhlasu 
Pavel Hekela, který spolu s Taťánou Lazorčáko-
vou a divadelním režisérem Józefem Czerneckim 
usedl v odborné porotě. Ta se jednomyslně shod-
la, že nejvýraznější mužskou osobností divadel-
ního souboru je v této sezoně Petr Král. „Zaujal 
nás jako král Ubaldo v inscenaci Tři v tom, a to 
především soustředěným hereckým výkonem 
s úspornými výrazovými prostředky a citem pro 
gradaci komediálně pojaté postavy,“ přednesla 
profesionální názor poroty její předsedkyně.

„Ocenění si opravdu vážím, o to víc, že jsem 
ho vůbec nečekal, protože mnozí mí kolegové ve 
svých rolích opravdu excelují,“ přiznal evidentně 
překvapený Petr Král. „Postava Ubalda zřejmě 
opravdu rostla, což jsem si sám asi příliš neuvě-
domoval. Byla to ale nádherná role, stejně jako 
práce s výborným režisérem a neméně výborný-
mi kolegy,“ podotkl Král, jenž má ve své sbírce již 

dvě „movnarovské“ sošky harlekýna. Z nich mu 
„k srdci přirostla“ zejména ta za roli Hugha Pre-
stona v Kachně na pomerančích, kterou divadlo 
uvedlo před třemi lety. „Na tuto inscenaci velmi 
rád vzpomínám, hlavně na skvělé herecké part-
nery - Olinu Kaštickou, Jarynu Vysloužilovou, 
Vladimíra Gottwalda a další,“ svěřil se devětaše-
desátiletý herec, jehož jméno je se šumperským 
divadlem spojeno od roku 1988, kdy se stal jeho 
ředitelem. Během více než dvou desítek let zde 
ztvárnil řadu rolí. „Kdybych měl tu možnost, ješ-
tě jednou bych si by si rád střihnul Leara. Této 
postavě totiž dávají nejvíc životní zkušenosti,“ 
prozradil svůj herecký „sen“ Král, jenž si Leara 
zahrál před osmi lety.

Hned dvě ceny si třetí dubnovou sobotu od-
nesla z divadelního klubu Vendula Fialová. Jako 
Mary Morstanová v Sherlocku Holmesovi „zabo-
dovala“ nejen u poroty divácké, ale také odborné. 
Ta ji navíc ocenila za stylovou rozmanitost he-
reckých prostředků ve více rolích. Kromě Mary 
se podle porotců výrazně projevila jako Lucinda 
v komedii Tři v tom a coby Pustrpalk v Mastičká-
ři. „Nečekala jsem to, pouze jsem doufala,“ svěři-
la se s úsměvem herečka a prozradila, že nejlépe 

Petr Král rozšířil svoji „movnarovskou“ sbírku.  
 Foto: P. Kvapil

Sošku harlekýna si jako nejvýraznější herečka letoš-
ní sezony odnesla Vendula Fialová.  Foto: P. Kvapil
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E se jí hrála Mary Morstenová. „Konečně to nebyla 
naivka, ale opravdová ženská, u níž se dal najít 
charakter,“ řekla Fialová, pro niž je Šumperk prv-
ní štací. Příští sezonu ale již svými rolemi zdej-
ší diváky nepotěší, odchází totiž do Olomouce. 
„Šumperské divadlo mě velmi dobře vybavilo. 
Budu na něj vzpomínat s láskou a tato soška mi 
ho bude vždycky připomínat,“ zdůraznila čerstvá 
nositelka ocenění Miloše Movnara.

Ocenění pojmenované podle nadějného mla-
dého herce Miloše Movnara, jenž podlehl těžké 
nemoci, udělilo divadlo již posedmnácté. Stejně 
jako v předchozích ročnících také letos vybíraly 

nejvýraznější hereckou osobnost místního sou-
boru tři poroty - kromě odborníků diváci z řad 
předplatitelů a studenti místních středních škol. 
Do povědomí diváků se nejvíc zapsali Vendu-
la Fialová jako Mary Morstenová v Sherlocku 
Holmesovi a její kolega Vojtěch Lipina, který se 
zhostil právě role známého detektiva a jenž zaujal 
i rolí anděla Ariela v Bouři. Úplně jiného míně-
ní byla letos studentská porota. Ta vybrala jako 
nejvýraznější herečku v letošní sezoně Lenku 
Košťákovou coby Eržiku v Baladě pro banditu, 
v mužské roli ji pak nejvíc oslovil Jiří Bartoň jako 
mistr Severin v Mastičkáři. -zk-

DIVADELNÍ SEZONA 2010/2011

▶ Martin Františák: Eskymo je Welzl!  Režie Martin Františák, premiéra 18.9. 2010
▶ N.V. Gogol: Revizor  Režie Ondřej Elbel, premiéra 30.10. 2010
▶ J.M. Synge: Hrdina západu  Režie Jan Novák, premiéra 18.12. 2010
▶ Bernardo Dovizi da Bibbiena: Calandriada  Režie Zoja Mikotová, premiéra 19.2. 2011
▶ Henrik Ibsen: Domeček pro panenky (Nora)  Režie Ondřej Elbel, premiéra 9.4. 2011

POHÁDKY 
▶ Jiří Hájek: V hlavní roli Vlk  Režie Jiří Hájek
▶ Ulrich Hub: Tučňáci na arše  Režie Ondřej Elbel

Předplatné je možné objednávat od května do konce září na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zeto-
chová nebo na adrese zetochova@divadlosumperk.cz.

Jaroslav Minář - Lyrické Jeseníky

Výstava obrazů postřelmovského výtvarníka 
Jaroslava Mináře, který se při jejich tvorbě 
inspiroval texty Miroslava Kubíčka věnova-

nými Jeseníkům, trvá do 15. května.
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Výstavní síň
▶ Výstava z cyklu Člověk tvůrce - příběh druhý 
DŘEVO
Druhá výstava cyklu prezentuje dřevo jako jeden 
z nejstarších materiálů, které člověk používal. 
Výstava trvá do 2. května.
▶ Antonín Suchan - Objekty 
V pořadí 32. Suchanovu výstavu, jež se uskuteční 
pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého 
kraje R. Rašťáka a starosty města Šumperka Z. 
Brože, zahájí historik umění Jiří Hastík, který je 
autorem monografi e o díle A. Suchana. Vernisáž 
výstavy proběhne 7. května v 18 hodin. Výstava 
potrvá do 20. června.

Předsálí Rytířského sálu
▶ Jak vidím Jeseníky
Fotografi cká výstava účastníků soutěže Jak vidím 
Jeseníky. Výstava potrvá do 23. května.

Hollarova  galerie
▶ Zapomenutí hrdinové
Putovní výstava, která se zabývá tématem ně-
meckých odpůrců nacismu v českých zemích. 
Vernisáž výstavy, která potrvá do 7. července, 
proběhne 27. května v 17 hodin.

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 nebo vrtání do kamene.
Výstava trvá do 29. srpna.

Galerie mladých
▶ Aleš Kauer a Petr Válek citují 
Vernisáž výstavy, jejiž součástí bude křest knihy 
J. Brože Zprávytísňové, proběhne 14.5. v 18 ho-
din. Výstava potrvá do poloviny června.

Přednáškový sál
▶ Jan Bukůvka z Bukůvky, kavalír vytříbené-
ho vkusu Přednáší Zdeněk Doubravský, v úterý 
11. května v 18 hodin, vstup přes RMIC.             
▶ Akce v klášterním kostele: 27.4. v 19 hodin - kon-
cert z cyklu Klasika Viva, 14.5. v 18 hodin - Šumper-
ský dětský sbor, koncert dětí ŠDS a dětí z Rychnova 
nad Kněžnou, 18.5. v 19 hodin - koncert ZUŠ, po-
bočka Hanušovice, 20.5. v 18 hodin - koncert ZUŠ 
Šumperk, závěrečný koncert smyčcového oddělení, 
26.5. v 19 hodin - koncert z cyklu Klasika Viva, 28.5. 
od 18 do 24 hodin - Noc kostelů, 31.5. od 18 hodin 
- ZUŠ Šumperk, absolventský koncert
Informace: nové 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 měsíci dubnu je klášterní kostel 
pro veřejnost otevřen pouze při kulturních akcích, 
slavnostních příležitostech a ve svátek, od 1.5. je ote-
vřen út-pá 12-16 hod., so a ne 10-14 hod., objednávky 
mimo otevírací dobu 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
▶ Jaroslav Prokop - Krajiny
Výstava leteckých snímků šumperské a jesenické 
krajiny. Vernisáž výstavy, která potrvá do 2. červ-
na, proběhne 30. dubna v 17 hodin.
▶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.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
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▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-
těží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 
roku 2005! 
▶ Max Švabinský - Portréty
Výstava zapůjčená ze soukromé sbírky Josefa Dolív-
ky. Výstava trvá do 1. května.
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 pro-
slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů 
muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-

para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 
Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně tra-
gického osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@muze-
um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 
celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

Úsov
▶ Lovecko-lesnické muzeum
▶ Úsov - kolébka lesnického školství, stálá expo-
zice
▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-
teraktivní expozice
▶ Zpřístupnělý ochoz
▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše
▶ Zoo koutek pro děti
Informace: V měsíci dubnu jsou zámek a Lovecko-
lesnické muzeum spolu s Galerií Lubomíra Bartoše 
v Úsově přístupné v sobotu a neděli v době od 9.00 do 
12 a od 13 do 16 hod., v květnu až srpnu je otevře-
no od úterý do neděle od 9 do 17.30 hodin.

▶ Otevírací doba 1. května - Svátek práce
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska - otevřeno 
9-13 hod., klášterní kostel - otevřeno 10-12 hod.
Muzeum Mohelnice, Zábřeh, PAK v Lošticích 
otevřeno 9 - 12 hod.
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově - otevřeno
9-17.30 hod.

▶ 8. května - Den vítězství
V tento je otevřeno jako 1. května, vstup do všech zařízení je zdarma.

▶ 18. květen - Mezinárodní den muzeí 
Mezinárodní den muzeí je událostí, kdy se snažíme podpořit spolupráci mezi pracovníky  
muzeí a jejich příznivci na celém světě. Vlastivědné muzeum v Šumperku umožňuje v tento 
den milovníkům historie, památek a umění, aby navštívili všechny expozice a výstavy 
v muzeích v Šumperku, Zábřehu, Mohelnici, v Památníku  Adolfa Kašpara v Lošticích  a na 
zámku v Úsově  zdarma. V rámci Projektu Muzejní mosty ve dnech 2.-4. června připravuje 
Muzeum v Šumperku první ročník mezinárodního setkání, jehož cílem je seznámit se s muzei 
z různých zemí EU. Hostem prvního ročníku bude Hornonitrianské muzeum v Prievidzi, které 
je dlouholetým partnerem VM v Šumperku. Více informací na www.muzeum-sumperk.cz.

Pracovníci Vlastivědného muzea v Šumperku a na jeho detašovaných pracovištích se těší na vaši 
návštěvu.



27

V
Ý

S
T

A
V

A

PROMĚNY ANTONÍNA SUCHANA 
ANEB POSTŘEHY Z NÁVŠTĚVY V SOCHAŘSKÉM ATELIÉRU

V pátek 7. května se uskuteční pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Radovana 
Rašťáka a starosty města Šumperka Zdeňka Brože vernisáž sochařských skulptur a plastik ju-

bilanta Antonína Suchana. V prostorách výstavní síně muzea v Šumperku zahájí výstavu historik 
umění Jiří Hastík, jenž je rovněž autorem monografi e o díle A. Suchana a který je známý svým 
blízkým vztahem k uměleckému dění na Šumpersku. V pořadí dvaatřicátou výstavu představí autor 
pod názvem OBJEKTY.

Člen svazu výtvarných umělců ČR - Olo-
moucko Antonín Suchan se nyní již výhradně 
věnuje sochařství. Svůj umělecký růst začínal 
jako kameraman v ostravské televizi, šumperská 
veřejnost ho poznala jako uměleckého fotografa 
a výtvarníka Vlastivědného muzea v Šumperku. 
Pomyslným nahlédnutím do Suchanova ateliéru 
bych chtěla upozornit jen na pár postřehů, které 
mohou přiblížit osobnost umělce a které vám po-
mohou lépe pochopit jeho umělecký vývoj.

Zastavme se u některých pečlivě volených po-
jmenování výstav, jež nás upozorní na Suchanův 
blízký vztah k hudbě a literatuře, jako například 
výstava „Dřevo se hudbou odívá“, jejíž název je 
parafrází na známou středověkou báseň „Dře-
vo se listiem odieva“. Hudba je v tvorbě A. Su-
chana všudypřítomná i uměleckým ztvárněním 
hudebních nástrojů, především v cyklu „Čtve-
ro ročních období“, pro něž hledal inspiraci ve 
Vivaldiho skladbě stejného názvu. O opačném 
působení, tedy odraze sochařské tvorby A. Su-
chana na svět hudební tvorby, vypovídá skladba 
skladatele Ctirada Kohoutka s názvem „Kouzlo 
dřeva - Plastiky Antonína Suchana pro housle 
a klavír“ …tak trochu rarita i v uměleckém svě-
tě? Obecně lze konstatovat, že svět hudby je Su-
chanovi blízký a že z něj často čerpá inspiraci pro 
svá sochařská díla.

Začátek umělcova sbližování se světem dřeva 
můžeme vypozorovat v práci fotografa, které-
ho okouzlilo dřevo, přesněji kůra dřeva. Umě-
lec nejdříve dřevo objevil jako hotové, i když 
jen náhodné dílo přírody a tento stav zachytil 
ve fotografi i. Ale později je touto materií tak 
okouzlen, že mu již nestačí pouze zachytit  ná-
hodnost tvorby přírody, ale sám se chce stát 
tvůrcem. Chce sám být tím, kdo dřevu vdech-
ne tvar i myšlenku. A dřevo je vděčný materi-

ál… potřebuje jen vnímavého tvůrce, jenž mu 
rozumí a který dovede rozpoznat jeho nejlepší 
vlastnosti. Vnímavý návštěvník by proto neměl 
bez povšimnutí procházet kolem kolekce šesti 
fotografi í ze Suchanova přechodného období 
„fotograf - sochař“, které netrvalo dlouho, ne-
boť jak sám uvádí: „Jakmile jsem se stal socha-
řem, odložil jsem fotoaparát.“

Sochařský svět se v poslední době posouvá 
kupředu i za přispění jakýchsi novodobých klání 
umělců, tzv. „sochařských sympózií“. Soupeření 
umělců o přízeň diváků pod jejich přímým „do-

Svoji tvorbu představil Antonín Suchan v loňském 
roce na výstavě Erotika. Na fotografi i zachycen autor 
se svým Milostným souzněním.  Foto: -zk-
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A hledem“ přispívá i ke zkvalitnění sochařského 
řemesla… A proč si nepřiznat, že se jedná do 
značné míry i o řemeslo, či spíše o řemeslnou 
zručnost. Bez té by nebylo možné vdechnout 
dřevu duši  prostřednictvím tvaru za souhlasné 
spolupráce dřeva.

Antonín Suchan se řadí dnes již k významným 
umělcům našeho kraje, jeho tvorba však nenese 
výraznější rysy regionálního charakteru. Řekla 
bych dokonce, že „Jesenické stopy“ (název jed-
né z výstav) se objevují v jeho sochařské tvorbě 

jen nepatrně. Povaha sochařiny jako uměleckého 
odvětví však tuto regionální spjatost nevyžadu-
je. Antonín Suchan je rodem Jihočech… svým 
původem téměř předurčený ke kariéře keramika 
(otec i děd byli keramici)… zaměřením umělec, 
jehož tvorba prochází zajímavými PROMÉNA-
MI. Umělec, který obohatil svými výtvarnými 
díly kulturní život nejen našeho města… Přejme 
mu proto do dalších let kromě pevného zdraví  
především hodně elánu a jen tu nejkrásnější in-
spiraci. Danuše Poprachová

PŘEDNÁŠKA PŘIBLÍŽÍ JANA BUKŮVKU Z BUKŮVKY, 
 KAVALÍRA VYTŘÍBENÉHO VKUSU

Osudy jednoho z významných moravských ry-
tířů, který nám zanechal  unikátní portál třemeš-
ského zámku, půvabné arkádové nádvoří zámku 
v Ivanovicích  na Hané, náhrobek své první man-
želky a dětí v Dolních Studénkách a s nimi noble-
su svého stavu, jsou námětem přednášky Zdeňka 
Doubravského, historika Vlastivědného muzea 
v Šumperku. Ta proběhne v úterý 11. května 
v přednáškovém sále muzea.

Jan Bukůvka z Bukůvky ačkoli byl spřízněn 
s vlivnými osobnostmi Moravy, včetně nejvyšších 
úředníků markrabství, nezastával významný úřad 
v zemi. Na vině byla nepříznivá politická situace 
a náboženské klima doby, ve které žil. Jen jako 
člen prozatímní vlády za převratu v roce 1608 
mohl prokázat své kvality a podílet se vedle Karla 
z Lichtenštejna, Karla ze Žerotína a dalších na ří-

zení země do předání moci arciknížeti Matyášovi.
Přednášku, která začíná v 18 hodin, doprovodí 

projekce obrazových dokumentů. -red-

 Ilustrační foto: archiv VM Šumperk

PUTOVNÍ VÝSTAVA ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ PŘIPOMÍNÁ 
NĚMECKÉ ODPŮRCE NACISMU V ČESKÝCH ZEMÍCH

Mezi německy hovořícími občany bývalého Československa byli též odpůrci nacismu. V době 
ohrožení Československé republiky v roce 1938 prokazovali ochotu ji bránit, během nacistické 

okupace se doma či v emigraci zapojili do odbojové činnosti, někteří z nich byli nacistickým režimem 
vězněni nebo popraveni. Tito lidé se po válce zpravidla nedočkali zaslouženého uznání, ale byli 
naopak jakožto příslušníci „provinilého“ německého národa vystaveni nenávisti české společnosti 
a znovu perzekvováni. 

V srpnu 2005 vydala vláda České republiky usne-
sení, v němž německým antifašistům z Českosloven-
ska vyjádřila své hluboké uznání a omluvu. Součástí 
vládního usnesení bylo i uvolnění fi nanční částky na 
projekt „Dokumentace osudů aktivních odpůrců 

nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války 
postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými 
v Československu proti tzv. nepřátelskému obyva-
telstvu“. V jeho rámci byly pořízeny desítky životo-
pisných rozhovorů s pamětníky, proveden rozsáhlý 
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antifašistů, uspořádány vědecké konference a před-
nášky, vydáno několik publikací a podobně. 

Součástí projektu je i velká putovní výstava Zapo-
menutí hrdinové, jejímiž autory jsou Ústav pro sou-
dobé dějiny AV ČR, Muzeum města Ústí nad Labem 
a Národní archiv. Široká veřejnost se může na výstavě 
seznámit obecně s problematikou německých antifa-
šistů v českých zemích i s dramatickými osudy vy-
braných jednotlivců. Obecná část popisuje postavení 
německé menšiny v meziválečném Československu 
a její zapojení do politického života první republiky, 
postupný příklon většiny českých Němců k Henlei-
nově Sudetoněmecké straně, pronásledování němec-
kých antifašistů po připojení Sudet k Německu v roce 
1938, jejich podíl na protinacistickém odboji, další 

diskriminaci v poválečném Československu a okol-
nosti odchodu většiny z nich do Německa. 

O tom, jak osudově zasáhly historické události 
do života jednotlivých lidí, vypovídá šest životních 
příběhů. S nimi se návštěvníci seznamují nejen díky 
vylíčeným životním osudům těchto lidí, ale mohou 
si poslechnout i jejich vyprávění a prohlédnout foto-
grafi e. Jeden z životních příběhů je navíc zpracován 
formou dokumentárního fi lmu. Atmosféru doby 
dokreslují dobové plakáty a vyhlášky, novinové člán-
ky, karikatury a satirické fotomontáže, jakož i auten-
tické fi lmové záběry, z nichž některé jsou zveřejněny 
vůbec poprvé. Další informace je možno nalézt na 
webových stránkách www.zapomenutihrdinove.cz

Vernisáž výstavy proběhne 27. května v 17 hodin 
v Hollarově galerii muzea v Šumperku. -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

Do konce dubna každé úterý od 18 do 20 hodin v IT 
na „K“
Geocaching klub
Otevřený klub pro zájemce o geocaching, praktické 
seznámení s turistickou, navigační a trochu i inter-
netovou hrou pro mládež, rodiče s dětmi a dospělé 
ze Šumperka a okolí (GPS přístroj není podmínkou). 
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 6100 31, vavrusa@doris.cz.  
 Vstupné 20 Kč/schůzka

Každou středu 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 dětmi.  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 dětmi.    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 dětmi.    Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 29. dubna až sobota 1. května na Třemeš-
ských rybnících u Šumperka
Vítání ptačího zpěvu, pozorování, odchyt 
a kroužkování ptáků
8-18 hod., 1.5. 5-7 hod. procházka ranním par-
kem, 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 odva-
hy pro všechny čaroděje i čarodějky. Hřeb večera - 
opékání hadů z těsta. Pro rodiče s dětmi. Informa-
ce Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 
psencikova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Od 3.5. každé pondělí od 14.45 hodin v AD na „K“ 
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Keramika pro veřejnost - volná keramická tvorba
Informace I. Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 731 610 036, 
silhanova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Úterý 4. května od 8 hodin na Kolibě - Šumperský kotel
Zelená stezka - Zlatý list
Informace Jiří Kamp, tel.č. 583 214 213, 731 501 319, 
kamp@doris.cz.  

Úterý 4. května od 16 hodin v MC na „K“
Prezentace látkových plen, šátků a nosítek pro děti
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. 

Od 5.5. každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“ 
Cvičení pro ženy na mateřské dovolené
Možnost hlídání dětí. Informace Eva Pšenčíková, tel.
č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Vstupné 30 Kč

Pátek 7. května od 15 hodin v AD na „K“
Šperkování
Tvoření korálkových, skleněných a fi lcovaných šper-
ků pro malé i velké. Informace Zuzana Vavrušová, 

tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
 Vstupné 20 Kč +  peníze na spotřebovaný materiál

Neděle 9. května
Odyssea - orientační běh
Další informace na www.odyssea-spk.cz. Informace 
Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, ko-
nupcik@doris.cz.

Pátek 14. května od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Pátek 14. května v IT na „K“
Geocaching klub
Turistická, navigační a trochu i internetová hra, 
s vlastní GPSkou můžete poznávat město trochu ji-
nak, i vy máte možnost si tuto hru v Šumperku zahrát, 
stačí se jen podívat na tuto stránku www.doris.cz/itec-
ko/geocaching/geocaching.htm a získáte bližší infor-
mace, určeno pro mládež, rodiče s dětmi a dospělé ze 
Šumperka a okolí. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 
583 283 327, 731 6100 31, vavrusa@doris.cz. 
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Počítačový kurz multimédia
Vždy úterý + čtvrtek. Program: tvorba elektronické 
prezentace, úprava obrázků a fotografi í, přenos z fo-
tografi ckého přístroje na počítač, tvorba a úprava 
zvukové nahrávky, využití zdrojů zvukové nahrávky 
z CD, DVD, internetu, natočení videa digitální kame-
rou, zpracování videa. Informace Bronislav Vavruša, 
tel.č. 583 283 327, 731 6100 31, vavrusa@doris.cz. 
 Cena 1300 Kč

Středa 19. května od 17 do 20 hodin v MC na „K“
Sedánky pro mamky
Tvořivá dílna malování na hedvábí pro maminky 
i babičky, povídání, sdílení se. Informace a rezervace 
Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psen-
cikova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Sobota 22. května od 9.30 do 12 hod. a od 13 do 18 hod. 
na hřišti na „K“
Kloboukový den
Den plný zábavy, her, soutěží a tvoření pro děti i jejich 
rodiče. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  

 Vstupné klobouk či jiná pokrývka hlavy

Neděle 23. května na Krásném
Odyssea - duatlon
Další informace na www.odyssea-spk.cz. Informace 
Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, ko-
nupcik@doris.cz.

Úterý 25. května od 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS: Waltariho Sinuhet očima fi nské egyp-
tologie
Hostem bude JAANA TOIVARI - VIITALA, před-
sedkyně Finské egyptologické společnosti a vedoucí 
výzkumu nad Údolím králů v Egyptě. Rezervace vstu-
penek a informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč
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 + Mateř-
ské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), 
recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://
www.doris.cz

DDM U RADNICE

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 ate-
liéru ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Korálkování
Technika šitých korálků (zvířátka, šperky). 
 Vstupné 50 Kč

Sobota 1. května od 9 do 12 hodin na náměstí 
Míru a v DDM
1. máj u radnice
Prezentace činnosti zájmových kroužků - spor-
tovní, výtvarné, taneční, modelářské; otevřený 
ZOO koutek; skákací hrad, něco pro nejmenší.

Sobota 1. května od 9 do 12 hodin v Sadech 

1. máje
Ukázky Agility

Pondělí 3. května od 16 do 17 hodin v učebně 
PC v přízemí 
PC, internet 
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Středa 5. května 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 5. května od 17.30 do 20.30 hodin v ate-
liéru ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Smalty
Drobné šperky technikou klasického smaltu, 
s sebou vyražené měděné polotovary, plech 
bude.  Vstupné 50 Kč
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Rady a nápady pro železniční modeláře 
 Vstup volný

Sobota 8. května od 9 do 14 hodin v keramické 
dílně ve 2. patře 
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 8. května od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 
3. patře 
Šperkování  Vstupné 50 Kč

Úterý 11. května od 15 do 17 hodin v dílně 
Modelářství pro kluky a tatínky od A do Z 
 Vstup volný

Úterý 11. května od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný

Středa 12. května od 17.30 do 20.30 hodin v atelié-
ru ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Smalty
Drobné šperky technikou klasického smaltu, 
s sebou vyražené měděné polotovary, plech bude. 
 Vstupné 50 Kč

Středa 12. května 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 19. května od 17.30 do 20.30 hodin v atelié-
ru ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Hedvábí
Malba a batika na hedvábí, s sebou hedvábný šá-
tek nebo šálu.  Vstupné 50 Kč

Sobota 22. května od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 
3. patře 
Kurz malby 
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Infor-
mace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, 

romana.vecerova@seznam.cz. Platba zálohy 
200 Kč do 17. května.  Vstupné 300 Kč

Pondělí 24. května od 16 do 17 hodin v učebně PC 
v přízemí 
PC, internet 
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 25. května od 9.30 do 10.30 hodin v sále 
v 1. patře 
Hraníčko pro nejmenší děti s rodiči
Pohybové aktivity pro nejmenší.  Vstup volný

Úterý 25. května od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný

Středa 26. května od 17.30 do 20.30 hodin v atelié-
ru ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Vosková batika 
na bavlnu
S sebou bavlněnou (světlou) tašku, tričko nebo 
látku.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 27. května od 15 do 17 hodin v dílně 
Rady a nápady pro železniční modeláře 
 Vstup volný

Sobota 29. května od 8 hodin ve velkém sále Domu 
kultury
Energy Dance Marathon
Pro všechny, co mají rádi pohyb. Zumba, dance 
aerobic mix, dynamická Power Yoga. Přihlášky 
a informace V. Formánková,  tel.č. 604 614 104, 
formvera@centrum.cz.  Startovné 100 Kč

Neděle 30. května v 15 hodin u vrátnice bývalého 
Sanatoria
Otvírání studánek
Vítáme všechny, kteří chtějí pomoci vodní víle. 
S sebou lopatičku, malé hrábě a kyblík. Informa-
ce R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, 
romana.vecerova@seznam.cz,  waldorfska.alter-
nativa@seznam.cz.

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.
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MAMAS & PAPAS 
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

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

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 její-
ho 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 úko-
lem 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 blázinec…  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 americké 
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

KINO OKO
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SVÍTÁNÍ
Čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. května jen v 18.00 hodin
USA, sci-fi  thriller, 2009, 98 minut, od 15 let, titulky
Krev není voda… Ethan Hawk, Willem Dafoe a Claudia Karvanová bojují za záchranu lidstva, které se po neznámé 
nákaze postupně mění v upíry… Originální a zábavný příspěvek do databanky upírského žánru.  Vstupné 75 Kč

HLUBOKÝ SPÁNEK   Filmový klub Projekt 100
Čtvrtek 6. května jen ve 20.00 hodin
USA, 1946, 114 minut, od 12 let, titulky
Humphrey Bogard jako nesmrtelný Phil Marlowe v klasické detektivce, která je současně vnímána jako ro-
mantická komedie. Moderní rytíř bez bázně a hany zde řeší případ vraždy a vydírání ve vyšší společnosti. Režie 
Howard Hawks.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč 

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
Pátek 7., sobota 8. a neděle 9. května jen ve 20.00 hodin
USA, komedie, 2009, 102 minuty, od 15 let, titulky
Láska může být někdy opravdu hodně zvláštní… Šťastně ženatý muž se dostane do problémů a odpykává si trest 
ve vězení, kde potkává úžasného Phillipa Morrise… Skvělé herecké duo Jim Carrey a Evan McGregor ve zdařilé 
komedii natočené podle skutečné události.  Vstupné 80 Kč

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Pondělí 10. a úterý 11. května jen ve 20.00 hodin
USA, komedie, 2009, 120 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Rozvedená… s řadou výhod… Meryl Streepová, Alec Baldvin a Steve Martin v hlavních rolích nejlepší roman-
tické komedie loňského roku. Režie Nancy Mayersová.  Vstupné 70 Kč
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Komedii o jedné pouti k zásnubám nazvanou Přestupný rok uvádí kino Oko od 10. do 12. května. Foto: archiv
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PŘESTUPNÝ ROK
Pondělí 10., úterý 11. a středa 12. května jen v 18.00 hodin
USA, romantická komedie, 2009, 99 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
V Irsku mají hezkou tradici, že na přestupný rok, právě 29. února, může požádat žena o ruku muže 
svého srdce… A tak se Anna vydává na strastiplnou cestu za svým snoubencem, aby udělala to, k če-
mu on nemá odvahu. Ammy Adamsová v hlavní roli pohodové komedie o jedné pouti k zásnubám. 
 Vstupné 75 Kč

OSADNÉ  Artvečer - Filmový klub
Středa 12. května jen ve 20.00 hodin
Slovensko, 2009, 63 minuty
Aby rozvojem turistiky zachránili vylidněnou rusínskou vesničku Osadné, která se nachází na samém 
konci východní Evropy, vydali se její zástupci - starosta a pravoslavný kněz - až do bruselského euro-
parlamentu... Zní to jako komedie, ale jde o skutečnost, kterou zachytil slovenský režisér Marko Škop. 
Jeho dokument Osadné vloni zvítězil v Karlových Varech v kategorii nejlepší dokument nad 30 minut. 
 Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
VŠICHNI JSOU V POHODĚ
Čtvrtek 13. května v 18.00 a ve 20.00 hodin, neděle 16. května jen ve 20.00 hodin
USA, tragikomedie, 2009, 99 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Náročná cesta za poznáním svých dětí a sebe samého… Čerstvý vdovec - důchodce Frank - si uvě-
domí, jak málo se věnoval svým potomkům, a rozhodne se to napravit. A když děti nemají čas zajet 
k němu, vyráží na neohlášenou návštěvu za nimi… V hlavní roli příběhu, který je citlivou sondou 
do mezilidských vztahů, Robert de Niro, dále hrají Drew Barrymoreová, Kate Beckinsaleová a další. 
 Vstupné 75 Kč 

ŽENY V POKUŠENÍ
Pátek 14. a sobota 15. května v 17.30 a ve 20.00 hodin, neděle 16. května jen v 17.30 hodin,, pondělí 
17. a úterý 18. května v 17.30 a ve 20.00 hodin, středa 19. května jen v 17.15 hodin
ČR, komedie, 118 minut, od 12 let
Nepořádného chlapa je třeba nahradit chlapem pořádným a vždycky je dobré mít alespoň jednoho 
v záloze… Skvělá vášnivá komedie o ženách, kterou natočil režisér Jiří Vejdělek (Účastníci zájezdu, 
Václav). V hlavních 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 80 Kč 

TOM A JERRY 1  Hrajeme pro děti
Sobota 15. a neděle 16. května jen v 16.00 hodin
USA, 75 minut, české znění
Kreslené příhody myšáka Jerryho a kocoura Toma.  Vstupné 40 Kč

MISE
Středa 19. května jen v 19.30 hodin
Velká Británie, historický, dobrodružný, 1986, 120 minut, české znění
Děj výpravného příběhu se odehrává v roce 1750 ve španělských a portugalských koloniích Jižní Ame-
riky. Obchodník s otroky, který chce odčinit zlo, které spáchal na svém bratrovi, se vydává společně 
s knězem Gabrielem na nebezpečnou misijní cestu… V hlavních rolích Robert de Niro a Jeremy Irons. 
Film uvádíme v rámci týdenního pobytu bohoslovců z kněžského semináře v Olomouci „Na jedné 
lodi“.  Vstupné 50 Kč

K
IN

O
 O

K
O



36

IRON MAN 2
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22. a neděle 23. května v 17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 24., úterý 25. a středa 
26. května jen v 17.30 hodin
USA, akční sci-fi , 2010, 117 minut, od 12 let, širokoúhlý, české znění
V pokračování marvelovského komiksu uvidíme, co se stane, když se Tony Stark, který v prvním dílu sestrojil bo-
jový oblek, v němž zachraňuje svět jako Iron Man, rozhodne zveřejnit o sobě pravdu… V hlavních rolích Robert 
Downey Jr., Mickey Rourke, Samuel L. Jackson, Scarlett Johanssonová a Gwyneth Paltrowová.  Vstupné 80 Kč

ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA   Hrajeme pro děti
Sobota 22. a neděle 23. května jen v 15.45 hodin
Francie, 2008, 93 minuty, rodinný fi lm v českém znění
Pokračování úspěšného fi lmu Arthur a Minimojové, ve kterém se skřítek Arthur může naposledy vrátit do říše 
Minimojů a setkat se tak s princeznou Selénií. Někdo ale na něho nastražil léčku…  Vstupné 50 Kč

ŠKOLA ŽIVOTA
Pondělí 24., úterý 25. a středa 26. května jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, drama, romantický, 2009, 95 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Divoké dospívání v divokých šedesátých… Pilná studentka Jenny, která vyrůstá na londýnském předměstí 
v upjaté maloměstské rodině, se nemůže dočkat, až se stane studentkou oxfordské university. Jednoho dne však 
potká mnohem staršího charizmatického muže, který jí ukáže úplně jiný svět… Scénář Nick Hornby. V hlav-
ních rolích Carey Mulliganová a Peter Sarsgaard.  Vstupné 75 Kč

ROBIN HOOD
Čtvrtek 27. května jen v 17.30 hodin, pátek 28., sobota 29. a neděle 30. května v 17.00 a ve 20.00 hodin, pondělí 
31. května, úterý 1. a středa 2. června jen v 19.00 hodin
USA, dobrodružný, 2010, 148 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Další fi lmové zpracování anglické legendy o slavném zbojníkovi, který chránil své bližní před zlovůlí a tyranií 
šerifa z Nottinghamu. V hlavní roli výpravného dobrodružného velkofi lmu zasazeného do 12. století  Russel 
Crowe, Kate Blanchettová a William Hurt. Režie Ridley Scott.  Vstupné 85 Kč

PROMĚNA  Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 27. května jen ve 20.15 hodin
Lucembursko, Itálie, Francie, 2009, 111 minut, od 12 let, titulky
Sophie Marceau a Monica Belluci v hlavních rolích mysteriózního thrilleru o dvou ženách, které spojuje zvláštní 
tajemství jejich identity.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

DEŠŤOVÁ VÍLA Hrajeme pro děti
Sobota 29. a  neděle 30. května jen v 15.00 hodin, pondělí 31. května a úterý 1. června jen v 17.00 hodin
ČR, 2010, 93 minuty
Klasická pohádka, ve které jsou lidé Dešťovou vílou potrestáni za to, že začali myslet hlavně na peníze a přestali 
myslet na lásku… V hlavní roli Lenka Vlasáková.  Vstupné 70 Kč 

Připravujeme na červen: Kick-Ass, Sex ve městě 2, Kuky se vrací, Exmanželka za odměnu, Princ z Persie: Písky času, 
Kouzelná chůva Nanny McPhee 2, Toy Story 3: Příběh hraček, Ženy v pokušení, Alenka v říši divů
Filmový klub: Vejdi do prázdna, Hade wijch - mezi Kristem a Alláhem. Změna programu vyhrazena. Program kina 
na www.kinosumperk.cz. Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX. Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvět-
šením obrazu. Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního 
představení. Vstupenky na všechna květnová představení jsou v prodeji od 1. května 2010.
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