'MDLMJFRANGL

KMEH=JC9

Společenský měsíčník města Šumperka

53. ročník

FGJ

OBSAH ČÍSLA
Na počátku správy města bylo fojtství ............................ 1
Hudební cyklus láká na Mexickou mši .......................... 2
Letmé nahlédnutí do sborníku
o šumperském sportování: Baseball ............................... 3
Preludium věnují pořadatelé Pražské konzervatoři .... 5
Druhé belgické Motýlí putování ..................................... 8
K Šumperským proměnám:
bývalý Terschův dům ve Starobranské ulici ................ 12
Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku:
Kurt Hallegger ................................................................... 15
Galerie J. Jílka ..................................................................... 16
Dům kultury ...................................................................... 17
Divadlo ................................................................................ 19
Hrádek uctí Bixe Beiderbecka ....................................... 20
Únorová premiéra
Calandriády zavede diváky do Itálie ................................20
Petr Král slaví ..................................................................... 21
Představujeme nové tváře divadla:
rozhovor s Markétou Kalužíkovou ............................... 21
Vlastivědné muzeum ....................................................... 23
V Galerii Šumperska
budou moci návštěvníci putovat středověkem .......... 24
Městská knihovna ............................................................. 24
V knihovně se bude hovořit
o Madeiře a Portu Santo .................................................. 25
Společenské středisko Sever ........................................... 25
DDM U Radnice ............................................................... 26
Vila Doris ............................................................................ 26
Via Lucis ............................................................................. 27
Kino Oko ............................................................................ 28

Kulturní život, společenský měsíčník města Šumperka.
Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk,
IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová. Redakční
rada: předseda - Mgr. Hana Nováková, MgA. Kamil Navrátil,,
PaedDr. Zdeněk Doubravský, Mgr. M. Berková, J. Pavlíček,
V. Zetochová, Mgr. Z. Daňková, O. Polák. Adresa redakce a předplatného: Sudkov 20, 788 21 Sudkov, tel./fax.:
583 437 352. Cena: 12 Kč. Roční předplatné pro mimošumperské odběratele 264 Kč, pro šumperské 132 Kč, včetně
poštovného. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní
správou pošt v Ostravě, čj. 2596/92-P/1 ze dne 16. 11. 1992.
Grafické zpracování: FTV - production, tiskárna: TG TISK
Lanškroun s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 16464.

Autorka obálky:
Zdeňka Rambousková, www.rambouskova.com

Šumperské divadlo

Německý
Spolkový
dům (dnešní Divadlo
Šumperk) v první třetině 20. století.
Foto:
archiv VM Šumperk
Na počátku 20. století byl vkus šumperských měšťanů stále zahleděn do historizujících slohů. Můžeme tak usuzovat z výsledku konkurzu na novostavbu
německého Spolkového domu (dnešního Divadla
Šumperk), který proběhl v roce 1900. Ze sedmdesáti
osmi návrhů byl vybrán projekt vídeňského architekta G. Bergera (1856-1930), stavitele šumperské
radnice, předané veřejnosti v roce 1911.
Německý Spolkový dům, stejně jako šumperská
radnice, vznikal v letech vypjatého německého nacionalismu jako reakce na sílící český vliv. Bergerovo
pojetí pozdního romantismu inspirovaného germánskou gotikou a renesancí si Šumperané oblíbili natolik, že se zde G. Berger mohl trvale usadit a nakonec
i oženit. Na zakázku movitých šumperských občanů
navrhl řadu vilových staveb odpovídajících požadavkům komfortního bydlení.
Stavby šumperského Spolkového domu se v roce
1901 ujala firma Popp a Ulrich a v roce 1902 byla
stavba dokončena. V souvislosti s otevřením divadla
v roce 1903 byla zprovozněna nová Goethova, nyní
Komenského ulice.
V roce 1962 proběhla přestavba divadla, která se
pokusila odstranit jeho německý ráz, včetně nejrůznějších ozdůbek a v interiéru i nevkusné štukové ozdoby. V roce 1990 se provozovatelem divadla stalo
město Šumperk. 25.10. 1994 vypukl v divadle požár,
který ho výrazně poškodil. Za neobvykle rozsáhlé
podpory veřejnosti byla však již v říjnu 1995 zahájena oprava budovy, která byla po pěti letech 7. října
2000 slavnostně předána veřejnosti.
M. Berková

V

dobách, kdy ještě nestála šumperská radnice, se úřadovalo na fojtství. Města a jejich samospráva, jak je známe z pozdního středověku a raného novověku, zprostředkované nám také starší
filmovou tvorbou, byly již výsledkem předcházejícího dvousetletého vývoje. V období dětských let
moravských měst vypadala městská zástavba i jejich správa jinak. Města se podobala velkým vesnicím, dřevěné domy lemovaly náměstí i ulice a vzhled těchto domů nemohl být jiný, než jaký bylo
možné spatřit na vesnicích. Vždyť jiná obydlí obyvatelé měst ani neznali, typický městský dům se
teprve rodil.

V čele městské správy stál dědičný fojt a ke
své ruce měl poradní sbor měšťanů, konšelů. Ze Šumperku nejbližších měst, pro něž se
zachovala privilegia pro jejich fojtství, z Mohelnice a Šilperka (dnešních Štítů), poznáváme, jaké důležité postavení na počátku
existence městských komunit fojt
zastával.
Před měšťany byl zástupcem
vrchnosti, před svým pánem
byl představeným měšťanů.
Tato zprostředkující funkce
ho nadřazovala nad ostatní
obyvatele města, což navíc
umocňovaly výsady, výhody
a majetek, které mu příslušely.
Jeho usedlost, fojtství, i s poli k němu příslušejícími byly osvobozeny od
platů vrchnosti, přičemž rozloha polností
značně převyšovala výměry zemědělské půdy
ostatních obyvatel města. Fojtovi obvykle
náležely dva i více řeznických krámů a stejně tak
krámů pekařských či ševcovských, v jeho majetku
bývaly městské lázně nebo mlýn. Jako soudci nad
měšťany a poddanými z okolních vesnic putoval
do fojtovy pokladnice obvykle každý třetí peníz
z pokut.
Obdobné postavení ve městě, přestože se privilegium šumperského fojtství nezachovalo, můžeme
předpokládat i v případě šumperského fojta Fridricha, který je poprvé zmiňován v roce 1278 jako
svědek na privilegiu šilperského (štíteckého) fojta
Eberharda. Významná role fojtů ve městě vyplývala z jejich prvopočáteční úlohy při zakládání měst,
kdy jako jejich lokátoři organizovali rozměřování
městských parcel a zemědělské půdy, zprostředkovávali jejich zakupování novými obyvateli města
a řídili život v rodící se komunitě. K takové čin-

nosti bylo třeba nejen podnikatelského ducha, ale také nemálo peněz. Proto se lokátoři,
pozdější fojtové, rekrutovali z řad bohatých
měšťanů z již existujících měst nebo z prostředí šlechty. Z bohatství a nezastupitelné úlohy
v počátcích existence města plynula i moc
fojtů, kteří svá dědičná práva, svobody a majetek mohli se svolením
vrchnosti prodat jiné osobě.
V obvodu města Šumperka,
které bylo ve 13. a 14. století
pravděpodobně chráněno jen
palisádou, případně valy, bylo
také opevněné vrchnostenské
sídlo na místě dnešního zámku,
v němž žil, nevíme z jakého titulu,
◀ Pečeť Jenče ze Šumperka z osmdesátých let
13. století, pod helmicí nakloněný štít s jelením parohem.
Foto: archiv VM Šumperk
Jeneč ze Šumperka. Jelikož město společně s panstvím patřilo zeměpánovi, Jeneč zde mohl působit
v úřadu správce panství, případně již tehdy mohl
být jeho zástavním pánem (panství a město držel
jako zástavu za finanční půjčku poskytnutou zeměpánovi). Jenčův rodový znak, jelení paroh, přešel do znaku města a jeho součástí je dodnes.
V době, kdy správu města řídil dědičný fojt, radnice ještě nestála. Jak jsme se již zmínili, úřadovalo
se ve fojtově domě, jak se říkalo „na fojtství“, kde
se nejvyšší představitel města scházel s městskou
radou, jejíž členové byli přísedící při sporných
i nesporných soudních jednáních. Fojt je také
pověřoval vybíráním městské berně a dohledem
nad pořádkem ve městě. Členové městské rady
byli každoročně obměňováni, obvykle na základě
návrhů podaných fojtem a odstupujícími konšely.
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VÝROČÍ ŠUMPERSKÉ RADNICE

NA POČÁTKU SPRÁVY MĚSTA BYLO FOJTSTVÍ

VÝROČÍ ŠUMPERSKÉ RADNICE, POZVÁNÍ

V hodnosti purkmistra, prvního mezi radními, se
konšelé střídali, pravděpodobně již v prvních stoletích existence města po měsíci. Potvrzení osob
v nové městské radě bylo zcela v kompetenci vrchnosti. V 15. století dosazovali nové konšely zástavní držitelé panství a města. V roce 1438 potvrdil Šumperským Beneš z Valdštejna,
že mu nepřísluší pobírat každoroční
plat za obnovení městské rady, tzv.
„konšelné“.
Ve 14. století, z něhož se nám
zachovala první městská kniha,
vlastnili úřad šumperských fojtů
Hans Österreicher, Niklas (Mikuláš) Stradener, fojt Andreas, Peter
Kromer, Hans Schwanzer a od devadesátých let 14. století fojt Jakob Tuchmacher, po něm
od roku 1505 Wenzel Richter (jednalo se o příjmení, zřejmě pocházel z rodiny vesnických rychtářů)
a poslední z délesloužících fojtů Johanes Rabenseifner. Z období úřadování výše uvedených fojtů
se nám zachovala jména úředníků označovaných
jako „Stadt Foit“, kteří svůj úřad zastávali v době
působení některého z již vyjmenovaných fojtů.
Jejich postavení ve správě města se nepodařilo doposud objasnit.

V průběhu 14. století řada měšťanů zbohatla
z podnikání v obchodě nebo provozováním řemesla a nejmajetnější z nich, kteří tradičně tvořili
v hodnosti konšelů městskou radu, vážně mocensky
konkurovali dědičnému fojtovi. Od roku 1391 užívali šumperští měšťané stejných práv jako
obyvatelé královské Olomouce. Udělil
jim je markrabí Jošt, který se vzdal
v Šumperku svého práva odúmrtí
◀ Pečeť města Šumperka z roku
1515, kdy ve znaku města figuroval pouze jelení paroh.
SOkA v Šumperku,
Archiv města Šumperka
a umožnil tak Šumperským svobodně odkazovat majetek, město získalo mílové právo a majitele
68 právovárečných domů ve městě počalo chránit
právo várečné. Rozvoj města vyžadoval stále větší
podíl konšelů na jeho správě. Fojt postupně ztrácel
své výjimečné postavení prvního muže ve městě a jeho moc byla již omezena vůlí členů městské rady.
O změnách, kterými prošla správa města ve druhé polovině 15. a první polovině 16. století, si povíme příště.
Zdeněk Doubravský

HUDEBNÍ CYKLUS LÁKÁ NA MEXICKOU MŠI

H

udební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v únoru šestou
částí. Tentokrát nabídne Mexickou mši - Missa Mexicana.

„Legenda vypráví, že andělé sestoupili z nebe
na zem v roce 1531 a postavili město, které pojmenovali Puebla de los Angeles. Město umístili
strategicky mezi Mexico City a přístav Veracruz.
A už za sto let se Puebla chlubilo bohatou hudební tradicí, která spojovala staré a nové Španělsko,“
říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal a dodává, že
v tamní katedrále se potkávala stará renesanční
latinská moteta se světskou zábavou, populární-

mi písněmi a africkými rytmy a zněla tu latina,
španělština i původní jazyky. „Od roku 1645 měl
katedrální sbor a orchestr osmadvacet mužů a čtrnáct chlapců a představoval nejlepší pěvecký sbor
ze všech zahraničních panství Španělska,“ podotýká Rozehnal. Současně připomíná, že šesté setkání hudebního cyklu proběhne ve středu 2. února
od 19 hodin ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křtitele
ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4. -red-

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. Zájemci
o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, tel.č. 583 214 193, 583 437 352.
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řipravovaný sborník o šumperském sportování obsahuje také příspěvky o sportech, které do
historie města vstoupily teprve nedávno. Jedním z nich je baseball. O jeho dětských krůčcích,
následné obětavé práci při budování baseballového areálu a úspěších šumperských družstev píše
Roman Lipavský. Z jeho stati vyjímáme.
Jeden z nejrozšířenějších sportů na světě se
Šumperku dlouho vyhýbal. Železná opona naprosto nekompromisně rozdělila sporty na ty,
které tehdejšímu komunistickému režimu vyhovovaly, a na ty druhé. A tak jste mohli před rokem
1989 sem tam někdy zahlédnout pálkovací hry
jako doplněk atletických tréninků nebo jako součást programu na pionýrských táborech. Samozřejmě, že pravidla byla jednoduchá a vybavení
improvizované. Uříznutá hokejová „brankářka“
a starý tenisák neodmyslitelně patřily k pravěku
tohoto sportu v našem městě.
Změna nastává v roce 1991, kdy se skoro
současně na dvou základních školách začíná
propagovat softball - menší bráška baseballu.
A tak se na začátku června 1991 proti sobě postaví „Bílé hvězdy“ z Hlucháku a „Rudí ďáblové“

Čtrnáctiletí Kanibalové mistry republiky, 2004.

z atletických tříd 4. základní školy. Z těchto dvou
družstev vybral Roman Lipavský jedenáct hráčů
a v září 1991 založil při Vile Doris baseballový
oddíl Šumperk Cannibals. V letech 1991-1996
nově vzniklé družstvo trénuje a hraje všechny své
zápasy na hřišti 4. ZŠ v Temenici.
O rok později se „Kanibalové“ přihlásili do severomoravské ligy kadetů a hned v prvním roce
získali bronzové medaile. V letech 1994-1995
zvítězili v juniorské lize a na mistrovství ČR obsadili 5. a 6. místo. Od roku 1994 se „Kanibalové“
pravidelně dostávají do reprezentačních týmů
České republiky, a to ve všech mládežnických
kategoriích.
***
Od roku 1996 do roku 1998 hrálo družstvo
mužů druhou nejvyšší soutěž. Zápasy juniorské

Foto: archiv
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NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU

LETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: BASEBALL

NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU

kategorie a mužského týmu se hrály na škvárovém fotbalovém hřišti Tyršova stadionu. Toto
hřiště se po několika letech stalo nezpůsobilé
a Česká baseballová asociace na něm v roce 1999
hru zakázala a družstvo mužů muselo být rozpuštěno. Většina hráčů nalezla azyl v extraligových
týmech po celé Moravě a v nedaleké východočeské Chocni. Mládežnické týmy dál hrály na malém
hřišti 4. základní školy v Temenici. V roce 2001
došlo k obnovení šumperského mužského baseballového týmu, který do dostavby šumperského
hřiště našel útočiště na hřišti Orlice Choceň, kde
odehrál všechny svoje zápasy.
Od roku 2001, kdy oddíl získal pozemek pro
výstavbu baseballového hřiště před střelnicí v Temenici, probíhaly přípravné a posléze realizační
práce na jeho výstavbě. Hlavním tahounem této
výstavby se stává Zdeněk Czyž, který je o rok
později zvolen předsedou baseballového oddílu.
V roce 2002 byly dokončeny všechny hrubé práce,
a tak na podzim bylo hřiště slavnostně otevřeno
prvním nadhozem. Od této doby probíhá postupné dostavování celého areálu (tribuna, dětské
hřiště a další zařízení) pod dohledem předsedy
Zdeňka Czyže a hospodáře Petra Prose.

***
Dva roky po otevření nového hřiště dobývají
čtrnáctiletí hráči Šumperka mety nejvyšší a stávají se Mistrem ČR. O rok později pak v barvách
Olomouckého kraje rozdrtí výběry všech ostatních krajů a obsazují první místo na Olympiádě
mládeže ČR v Brně.
Kvalitní baseballové hřiště s tribunou a obětavý
pořadatelský tým umožnily spolupořádání Mistrovství Evropy žáků v roce 2007 a téhož roku Šumperk
hostil jedenáct týmů Českého poháru žáků, na kterém „Kanibalové“ obsadili třetí místo. Následujícího roku skončili muži pod vedením Konstantina
Kavrentzise na třetím místě v Českomoravské lize
a sahali po baráži o extraligu. Taktéž v roce 2008
uspořádal šumperský oddíl Mistrovství republiky
a Český pohár v kategorii mladších kadetů.
V současné době se areál šumperských „Kanibalů“ rozrostl o další dětské hřiště, dal prostor
pro znovuzaložení dívčího softballového družstva pod vedením Martina Šťastného, a v Temenici tak vzniklo krásné místo pro tento ve světě
tolik oblíbený sport. Sport, který si přes těžké začátky našel cestu mezi sportovní rodinu.
Roman Lipavský

Volné vstupenky na pořady Domu kultury,
do Vlastivědného muzea, Kina Oko a Divadla, a také knižní publikaci
vyhrávají tito předplatitelé Kulturního života Šumperka:
Eva Takáčová, Bludovská 16, Šumperk - permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2011 (věnoval
Dům kultury Šumperk), Růžena Svítilová, M.R. Štefánika 3, Šumperk - permanentka na koncerty
Šumperské Preludium 2011 (věnoval Dům kultury Šumperk), Milan Petržela, Blanická 11, Šumperk
- permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2011 (věnoval Dům kultury Šumperk), Miroslava
Švédová, Za Školou 743, Bludov - permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2011 (věnoval Dům
kultury Šumperk), Jaroslava Königová, Kroupova 816, Bludov - permanentka
na koncerty Šumperské Preludium 2011 (věnoval Dům kultury Šumperk), Vít Rozehnal, Myslbekova
22, Šumperk - vstupenka na výstavu (věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk), Zlatuše Hatoňová,
Hrubínova 19, Šumperk - vstupenka na výstavu (věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk),
Marie Nevařilová, Uničovská 22, Šumperk - vstupenka na divadelní představení (věnovalo Divadlo
Šumperk), Miroslav Kubíček, K.H. Máchy 1, Šumperk - vstupenka na divadelní představení (věnovalo
Divadlo Šumperk), Marie Bojková, Temenická 145A, Šumperk - vstupenka do kina Oko dle výběru,
Ivana Tomasová, 28. října 892, Jeseník - vstupenka do kina Oko dle výběru, Vladimír Hošek, Na
Hradbách 1, Šumperk - vstupenka do kina Oko dle výběru, Anna Potěšilová, Bojnická 1, Šumperk
- kniha „... a to je blues“ (věnovala Městská knihovna Šumperk), Jiří Szostek ml., Vančurova 7, Šumperk
- noční rozhled z radniční věže u příležitosti 100. výročí postavení radnice + upomínkový předmět
(věnovalo Město Šumperk), Jiří Sedláček, M.R. Štefánika 22, Šumperk - noční rozhled z radniční věže
u příležitosti 100. výročí postavení radnice + upomínkový předmět (věnovalo Město Šumperk).
Výherci si mohou své ceny vyzvednout přímo v kulturních zařízeních, která ceny věnovala.
-zk-
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estival mladých umělců Šumperské Preludium, který v roce 1974 založil Alois Motýl a jenž má
v kulturním životě města své neotřesitelné místo, chce v letošním roce navázat na úspěch loňského ročníku, kdy se podařilo přilákat na koncerty mimořádných interpretů velké množství lidí. Pořadatelé, jimiž jsou místní Dům kultury a Agentura J+D violisty Romana Janků, se snaží jeho záběr
rozšiřovat tak, aby dramaturgická linka byla zajímavá pro stále větší okruh posluchačů. I proto je
letošní osmatřicátý ročník opět součástí cyklu Klasika Viva.
Nadcházející Šumperské Preludium, jež odstartuje v úterý 8. února, věnují pořadatelé nejstaršímu hudebnímu ústavu ve střední Evropě
- Pražské konzervatoři. Ta slaví v roce 2011 dvě
stě let od svého založení. „Snažili jsme se této
skutečnosti maximálně využít. Uměleckou záštitu i duchovní patronát nad celým festivalem tak
převzal ředitel Pražské konzervatoře Pavel Trojan a také koncerty budou mít souvislost s touto
nejstarší středoevropskou konzervatoří. Vystoupí na nich vždy umělci se vztahem k Pražské
konzervatoři - ať již současní žáci, nebo skvělí
absolventi či pedagogové a její příznivci,“ říká
Roman Janků, tvůrce koncertního cyklu Klasika
Viva. Hned zahajovací koncert v úterý
8. února nabídne světoznámý
soubor
České
trio, jenž
tvoří houslistka
Dana Vlachová, violoncellista
Miroslav
Petráš
a klavíris-

Na prvním koncertu Šumperského Preludia se
představí pedagogové Pražské konzervatoře, kteří
jsou členy souboru České trio.
Foto: archiv

ta Milan Langer, kteří na Pražské konzervatoři
vyučují. V programu zazní skladby ředitelů Pražské konzervatoře A. Dvořáka, J. Suka a P. Trojana.
Na dalších dvou koncertech se představí stávající studenti konzervatoře. V úterý 22. února
vystoupí v klášterním kostele klavíristka a varhanice Ludmila Tvrdoňová, která v minulosti
navštěvovala šumperskou Základní uměleckou
školu, a zahraje skladby L. van Beethovena,
F. Liszta, J. S. Bacha, C. Francka a M. Kabeláče. O dva týdny později, v úterý 8. března, se
představí studenti dechového oddělení Pražské
konzervatoře - trumpetista Walter Hofbauer,
hornistka Kateřina Javůrková a klarinetistka
Anna Paulová. Posluchačům nabídnou skladby
W.A. Mozarta, P. Dukase, B. Martinů, R. Schumanna, C. Debussyho, T. Albinoniho, A. Chailleuxe a J.B. Arbana.
Během závěrečného koncertu festivalu v úterý
22. března si budou moci návštěvníci vychutnat umění absolventů a sympatizantů Pražské
konzervatoře z řad současných světově známých umělců. Do Šumperka zavítají houslistka
Shizuka Ishikawa, violoncellista Karel Fiala,
klavíristka Kvita Bilynská a violista Karel Untermüller. Klášterním kostelem se přitom ponesou Dvořákova a Brahmsova klavírní kvarteta.
„Doufám, že program letošního ročníku bude
pro Šumperany dostatečně zajímavý a že napomůže ke zvyšování popularity klasické hudby
mezi lidmi,“ podotýká Janků.
Koncertovat se bude pokaždé v klášterním
kostele, a to vždy od sedmé večerní. „Vstupenky
lze koupit v obvyklých předprodejích s tím, že na
koncerty Preludia je možné využít všechny předplacené karty Klasiky Viva, tedy Abonentní karty i karty Klubu přátel Klasiky Viva,“ připomíná
Roman Janků.
-zk-
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1. koncert - úterý 8. února od 19 hodin
v klášterním kostele
▶ České trio
Večer ze skladeb ředitelů Pražské konzervatoře, hrají profesoři Pražské konzervatoře, program:
A. Dvořák, J. Suk, P. Trojan.
České trio, soubor špičkových kvalit, je dnes známo po celém světě jako reprezentant slavné umělecké tradice české komorní interpretace, jejíž historie
vede až k devadesátým létům devatenáctého století,
kdy vzniklo první klavírní trio tohoto jména. Jeho
bohatá koncertní činnost zahrnuje ročně desítky
koncertů doma i v zahraničí. Odborné hudební
kritiky koncertních vystoupení i nahrávek Českého
tria oceňují především kompaktnost souboru, přestože je tělesem výrazných hráčských individualit,
mistrovství a čistotu hudebního stylu, vroucnost
a hloubku projevu i jeho spontánnost a temperament. Všichni členové souboru patří k vynikajícím
instrumentalistům ve svých oborech, věnují se i sólovému vystupování. Působí jako uznávaní pedagogové na Pražské konzervatoři nebo na AMU.
Dana Vlachová je umělkyní s bohatými koncertními aktivitami. Již v dětství ji rodiče vedli
k objevování krás komorní hudby. Během studií
u Marie Hlouňové na Pražské konzervatoři a AMU
a po několikaleté zkušenosti ve smyčcovém kvartetu začala intenzivně pracovat v klavírním Ars
Triu. Vedle Josefa Vlacha se pedagogicky věnoval
Ars Triu i Josef Páleníček, v té době vůdčí osobnost proslulého Českého tria. Pod vlivem těchto
mimořádných osobností Dana Vlachová vyzrála
ve vyhraněnou uměleckou individualitu. Ars trio
se brzy zařadilo mezi stálice českého hudebního
života, které začátkem 90. let pokračovalo již pod
názvem České trio. Od r. 1994 působí Dana Vlachová pedagogicky na Pražské konzervatoři, kde
od r. 2008 vede houslové oddělení. Od roku 1994
hraje na nástroj z dílny „Českého Stradivariho“,
mistra Kašpara Strnada, který byl postaven v roce
1797. Hudební kritika nejčastěji vyzdvihuje u Dany
Vlachové smysl pro krásný tón a její strhující muzikalitu a temperament.
Miroslav Petráš je absolventem ostravské konzervatoře, AMU v Praze a roční stáže na Akademii ve Vídni. Jako student získal několik vítězných
ocenění v našich i mezinárodních soutěžích. Za
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pětatřicet let své koncertní praxe uskutečnil jako
sólista stovky komorních koncertů s klavírem,
harfou, kytarou či varhanami, ale i řadu koncertů
s orchestrem. Sám říká, že mnoho cenných zkušeností se zvukem violoncella nabyl též jako koncertní mistr a sólista Pražských Symfoniků - FOK, kde
působil od osmdesátého roku čtrnáct sezon. Hru
na violoncello vyučuje pětadvacet let, od roku 1992
působí jako docent, od listopadu 2005 jako profesor na AMU v Praze. Vede studenty též na Pražské
konzervatoři, je členem Českého tria a Klavírního
kvarteta B. Martinů.
Klavírista Milan Langer patří mezi přední české
hudební interprety, spolupracuje s významnými sólisty a komorními ansámbly. Vystupoval ve většině
zemí Evropy, v Americe, Japonsku, Jižní Koreji, Kuvajtu a dalších. Od roku 1994, kdy se stává členem
Českého tria, patří působení v klavírním triu mezi
jeho hlavní koncertní aktivity. Milan Langer je od
roku 1998 pedagogem sólového klavíru a komorní
hry na Pražské konzervatoři, je iniciátorem a hlavním organizátorem projektu na podporu mladých
klavíristů od 12 do 18 let „Mladý klavír Pražské
konzervatoře“.

2. koncert - úterý 22. února od 19 hodin
v klášterním kostele
▶ Ludmila Rýznarová - klavír, varhany
Rodačka ze Šumperka a v současnosti studentka Pražské konzervatoře. Program: L. van Beethoven, F. Liszt, J.S. Bach, C. Franck, M. Kabeláč.
Ludmila Rýznarová (1990) již od svých šesti let
docházela do Základní umělecké školy Šumperk
do třídy Jany Valentové. V osmi letech se poprvé
zúčastnila klavírních kurzů pod vedením Dagmar Šimonkové v Uničově, která ji posléze zařadila mezi své modelové žáky na HAMU v Praze,
kam docházela po deset let a studenti HAMU se
na ní vyučovali učitelské praxi. Po základní škole
nastoupila v roce 2006 na Pražskou konzervatoř,
kde tři roky studovala u Emila Leichnera hru na
klavír, nyní pokračuje u Milana Langera a v roce
2010 pod jeho vedením úspěšně složila maturitní
zkoušku s vyznamenáním. V roce 2007 se začala
věnovat také hře na varhany, kterou studuje u Jana
Hory. Kromě studia se věnuje koncertní činnosti
jak sólové, tak doprovodům. Je laureátkou něko-

3. koncert - úterý 8. března od 19 hodin
v klášterním kostele
▶ Studenti dechového oddělení PK: Walter Hofbauer - trubka, Kateřina Javůrková - lesní roh,
Anna Paulová - klarinet
Program: W.A. Mozart, P. Dukas, B. Martinů,
R. Schumann, C. Debussy, T. Albinoni, A. Chailleux, J.B. Arban.
Walter Hofbauer (1994) se hudbě věnuje již
od útlého věku díky hudební profesi svých rodičů.
Na ZUŠ v Jihlavě studoval hru na klavír a na trubku. Na V. interpretační soutěži žesťových nástrojů
pořádané brněnskou konzervatoří v roce 2005
obdržel v kategorii „Junior“ do patnácti let (tehdy
desetiletý) 1. místo a titul absolutního vítěze. V roce 2007 se zúčastnil VI. Mezinárodní soutěže žesťových nástrojů na konzervatoři v Brně, kde získal
1. místo a obhájil titul absolutního vítěze z předešlého ročníku z roku 2005. Mimo jiné je sólistou
velkého dechového orchestru TUTTI v ZUŠ Jihlava. Úspěchy zaznamenal i ve hře na klavír - v letech
2006, 2007 a v roce 2009 obdržel od Krajského úřadu titul „Talent Vysočiny“ v uměleckém oboru. Od
roku 2009 studuje na Pražské konzervatoři u Jiřího
Jaroňka, k němuž dojížděl na pravidelné konzultace
již od roku 2005. Je držitelem II. ceny národního
kola 42. ročníku soutěže „Concertino Praga“ 2008.
V roce 2009 získal na VII. Mezinárodní interpretační soutěži na konzervatoři v Brně 1. cenu. Na
XXX. soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních
gymnázií ČR ve hře na dechové nástroje v roce
2009 v Ostravě získal v oboru hra na trubku 1. cenu
a titul „absolutní vítěz“.
Kateřina Javůrková (1991) začala na lesní roh
hrát v devíti letech u Tomáše Krejbicha v ZUŠ Na
Popelce. Od roku 2006 studuje na Pražské konzervatoři ve třídě Bedřicha Tylšara. V roce 2009 získala
1. cenu na Mezinárodní interpretační soutěži žesťových nástrojů v Brně a ve stejném roce také 1. cenu
na mezinárodní soutěži „Federico II di Svevia“
v Itálii. Od loňského roku je členkou Pražské ko-

morní filharmonie v rámci orchestrální akademie.
Anna Paulová (1991) chodila od šesti let do hudební školy na zobcovou flétnu a v jedenácti letech
začala hrát na klarinet u Karla Mezery. V letech
2006 a 2009 získala 1. cenu v celostátním kole soutěže ZUŠ a 1. cenu v Soutěži Konzervatoře Plzeň.
V lednu 2009 vystoupila jako sólistka s Pražskou
komorní filharmonií pod vedením Leoše Svárovského. Od září 2009 studuje na Pražské konzervatoři u Milana Poláka. V roce 2009 získala 1. cenu na
Soutěži konzervatoří v Ostravě a 1. cenu na mezinárodní klarinetové soutěži Marco Fiorindo v Turíně
v Itálii. V roce 2010 získala 1. cenu na mezinárodní
klarinetové soutěži v Kršku (Slovinsko) a 1. cenu na
mezinárodní soutěži v Markneukirchenu (Německo). V listopadu 2010 obdržela 1. místo na mezinárodní soutěži ve Wroclawi (Polsko).

4. koncert - úterý 22. března od 19 hodin
v klášterním kostele
▶ Shizuka Ishikawa - housle, Karel Fiala - violoncello, Kvita Bilynská - klavír, Karel Untermüller
- viola
Koncert absolventů, profesorů a sympatizantů Pražské konzervatoře. Program: A. Dvořák,
J. Brahms.
Shizuka Ishikawa získala v r. 1966 první cenu
v celostátní soutěži, poté r. 1969 další 1. cenu v soutěži tokijského rozhlasu a 1. cenu v mezinárodní
rozhlasové soutěži Concertino Praga. Již v Tokiu
se stala žákyní Marie Hlouňové, která tam působila pedagogicky. Za ní pak Ishikawa přesídlila do
Prahy, kde od r. 1970 studovala jako stipendistka
Čs. rozhlasu. Později získala laureátské tituly na mezinárodních soutěžích H. Wieniawského v Poznani
(1972), královny Alžběty v Bruselu (1976) a F. Kreislera ve Vídni (1979). V devatenácti letech hrála poprvé sólově s Českou filharmonii, v jednadvaceti
poprvé na festivalu Pražské jaro. Jako sólistka Tokyo
Metropolitan Symphony Orchestra a Japan Philharmonic Orchestra absolvovala vystoupení v řadě
evropských hudebních center. Na konci 70. let začala s rozhlasovými a gramofonovými nahrávkami.
Mnohé uskutečnila s Českou filharmonii a Brněnskou filharmonii, Dvořákovým komorním orchestrem, Pražským komorním orchestrem, Capellou
Istropolitanou a Würtembergskou filharmonií.
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lika soutěží, její největší úspěchy jsou na klavírní
soutěži Pro Bohemia Piano, kde v roce 2002 získala
Čestné uznání, v letech 2003-2005 získala Čestná
uznání na Prague Junior Note v roce 2005 a Čestné
uznání v celostátním kole soutěže ZUŠ.

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM, OHLÉDNUTÍ

V jejím repertoáru zaujala význačné místo česká
hudba. Od roku 1997 je členkou Kubelíkova tria,
v současnosti hraje na housle z dílny Hieronyma
Amatiho II. a Pietra Ambroziho.
Karel Fiala získal hudební vzdělání na Pražské
konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze,
kde absolvoval v roce 1990. Uměleckým přínosem
byly zahraniční konzultace s violoncellisty Mauricem Gendronem, Daniilem Šafranem a Aurorou
Ginasterou. Karel Fiala je laureátem mezinárodních
soutěží „G.B. Viotti“ a „V. Bellini“ v Itálii a držitelem
ceny Mezinárodní tribuny mladých umělců. Jeho
nahrávky na CD zahrnují violoncellové koncerty
českých klasicistních skladatelů (Rejcha, Vranický,
Fiala), jejichž je propagátorem. Na koncertech vystupoval se Slovenskou, Moravskou, Severočeskou
a Plzeňskou filharmonií, Kastilským národním
orchestrem a Hiroshimským symfonickým orchestrem. Karel Fiala je zakládajícím členem Kubelíkova tria (1992). Nyní hraje na nástroje z dílny Nikoly
Amatiho (1681) a Vincenza Panorma (1809).
Kvita Bilynská vystoupila již jako jedenáctiletá
s Lvovskou filharmonií v koncertu d moll KV-466
od W.A. Mozarta. Státní konzervatoř ve Lvově
ukončila se zlatou medailí (1983). Dalšího vzdělání se jí dostalo na pražské Akademii múzických

umění, kde absolvovala aspiranturu v roce 1990.
Od roku 1991 je řádným pedagogem na této škole
a vede zde jako jediná žena klavírní třídu. Cestu
na koncertní pódia jí zaručily úspěchy na mezinárodních soutěžích - je laureátkou z Kolína nad Rýnem, Barcelony, Cincinnati, Zaragozy a Marsaly.
Jako sólistka vystupovala především v Německu,
Španělsku, Itálii, USA a v Japonsku. Koncertovala
s Pražskými symfoniky, Slovenskou, Brněnskou
a Severočeskou filharmonií, Kastilským národním
orchestrem a s dalšími hudebními tělesy. Repertoár Kvity Bilynské obsahuje všechna stěžejní díla
klavírní literatury s důrazem na ruskou (sovětskou) hudbu. Je zakládající členkou Kubelíkova
tria (1992).
Karel Untermüller je absolventem Pražské
konzervatoře a HAMU v Praze. Zúčastnil se mistrovských kurzů u významných osobností - např.
Norbert Brainin, Sigmund Nissel, Thomas Kakuska. Významná je jeho spolupráce s jedinečnou
osobností české hudby, houslistou Josefem Sukem.
S ním a dalšími vynikajícími českými instrumentalisty (Jiří Bárta, Pavel Šporcl, Jan Simon...) natočil
3 CD s komorními skladbami Antonína Dvořáka
a Josefa Suka. Je pedagogem na teplické konzervatoři.
-red-

DRUHÉ BELGICKÉ MOTÝLÍ PUTOVÁNÍ
V úplném závěru loňského roku již podruhé na
cestě do Belgie. Na jaře jsme soutěžili v Neerpeltu,
teď, kdy se autobus pomalu vzdaluje od rodného
Komína, opět míříme k západu, leč nepřímo, bereme to přes Želechovice. Rodiště mého tatínka,
obec mezi Zlínem a Vizovicemi, možná již desátým rokem dychtivě očekává naše zpěváčky, těší se
na ně a do kostela na kopečku deleguje spoustu posluchačů. Ti o svém každoročním zážitku pilně vyprávějí, kde se dá, a tak se sem v posledních letech
sjíždějí milovníci zpěvu ze Zlína i Vizovic a kdo ví
odkud odevšad ještě. Opravený a nablýskaný kostel se opět po roce rozezní zpěvem našich dětí, ony
sem rády, publikum je vstřícné, moje tetičky pečou
pro všechny skvělé koláče, a když potřebujeme přenocovat, mnohé z nich už jsou očekávány tou svojí
rodinou. Tak i nyní. Koncert se povedl a hostitelé
naše broučky odvádějí vstříc bohatě prostřeným
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stolům a načechraným duchnám.
Do rána napadlo dvacet centimetrů a nás čeká
jedenáct stovek kilometrů. Jugendherberge Blankenheim se naivně domnívá, že budeme v osm
na místě. My to vidíme na půlnoc, a abychom
děti připravili na nehorší, slibujeme, že každopádně v Blankenheimu posnídáme. Navzdory
klimatickému protivenství jsme před půlnocí
na místě a o dvacet minut později je starý hrad
přestavěný na pěkný mládežnický útulek opět
ponořen do ticha.
Stručně posnídáme, neboť pravidlo bohatých
snídaní v tomto druhu ubytovacích zařízení je potvrzeno velmi střídmou výjimkou. Dnes, poté, co
pozvolna setřásám následky vánočního obžerství,
s dojetím vzpomínám na pár houstiček i malý talířek se čtyřmi plátky sýra a třemi kolečky salámu
uprostřed rozlehlého stolu pro šest strávníků. Teh-

váno, že dosud nepanoval rok takto špatný. Dlouho
dopředu sjednané koncerty pořadatelé houfně odříkali s poukazem na ekonomickou mizérii, a tak
ze čtyř zůstaly dva a jedno zpívání při mši svaté.
Leč byli jsme drženi v nejistotě ještě necelý týden
před odjezdem a trpělivost rodin byla nadobyčej
napínána, protože možností návratu bylo do poslední chvíle mnoho. Dost jsme přemýšleli, jestli za
těchto okolností zájezd nezrušit, ale nakonec převážily dva důvody, proč tak neučinit. Jednak se děti
hodně těšily a přípravě zájezdu věnovaly značné
úsilí. Jednak jediný z koncertů, jenž po celou dobu
neochvějně odolával všem protivenstvím, sám
o sobě stál za to, aby se do Belgie jelo.
Zimní čas nepřeje velikému vyvařování, proto
se při těchto zájezdech omezujeme na studená jídla, pokud je třeba stádečko nakrmit v době mimo
pohostinné rodiny či útulné hotelové jídelny. Jak
jsme tak přesně nevěděli, kolik toho zpívání vlastně
bude, tak jsme tak podobně nevěděli, kdy a kde do-

Opravený a nablýskaný želechovický kostel přivítal šumperské Motýly po roce - šlo o první zastavení na
dlouhé cestě do Belgie.
Foto: archiv ŠDS
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dy jsem přikrčen očekával protesty rozespalých
pěvců jistě dosud majících před očima prohýbající se želechovické stoly. Nic se nedělo. Všichni se
vzájemně ubezpečovali, že jídla je dostatek, jedni
druhým nabízeli chudobný talířek a druzí prvním
věrohodně vyprávěli, že opravdu, ale opravdu již
jedli přes míru a vlastně by ani nedokázali pozřít
více, než právě tu houstičku s kolečkem salámu.
A tak to šlo celých šest dní. Ne snad objemem
stravy, ale vzájemnou vlídností a vstřícností k sobě
navzájem i pochopením vždy, když tento poněkud
živelný zájezd přinesl situace, jež by chronický stěžovatel dokázal náležitě vytěžit.
V Belgii žije pán, kterému pro stručnost říkáme „Ten, jehož jméno nesmíme vyslovovat“ a on
nám v posledních třech letech sjednává koncerty.
Všechny koncerty, které jsme jeho prostřednictvím
absolvovali, byly na místech krásných a převážně
dobře navštívené poučeným publikem. Letos ale
v této branži zavládla lepivá smůla a bylo konstato-
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staneme najíst. Proto dostatek pestře sestavených
zásob v autobusovém podpalubí. Činíme tak vždy,
když panuje nějaká nejistota a tato připravenost
dosud vždy vygenerovala dostatečnou dávku štěstí,
takže hladu jsme vpravdě nikdy nezažili. Nicméně
v situaci, kdy si vás den po dni předává jeden pořadatel za druhým, je jaksi pravidlem, že každý z nich
se hluboce zamyslí nad tím, co připravit dětem ke
svačině, a všichni neomylně vymyslí totéž. A tak
jsme čtyři dny po sobě znovu a znovu přebírali
krabice s chutnými sendviči, navíc připravenými
z jakéhosi nasládlého pečiva. Děti pak jednotvárný jídelníček kořenily humornými průpovídkami,
takže opět vše prošlo v nejlepší náladě. Možná si
myslíte, že se na zájezdy jezdíme hlavně najíst, když
tolik místa v zájezdovém povídání věnuji konzumaci. A máte docela pravdu. Naše děti se totiž vyznačují neobyčejnou chutí k jídlu a my se dost snažíme, abychom jim nekazili vkus. Však také když se
před třemi lety loučila nejstarší sborová havěť, bylo
čteno na padesát bonusů, jež si přičiněním sboru
odnášejí do života. Celoživotní náklonnost k dobrému jídlu zde byla velmi akcentována.
Připusťme však, že také zpívání zde má své
místo. Hned toho dne, kdy jsme se po krátké noci
sešli u skromné hradní snídaně, nás čekal koncert
v městečku Meulenberg. Už to nebylo daleko, minuli jsme oblíbené Cáchy a brzy přes cancourek
Holandska ležící v cestě vjeli do belgického lesa,
v němž dřepěl útulný hotýlek. Kousek vedle golfové hřiště, opodál jezero s umělou pláží a na dohled
loučka, z níž startují horkovzdušné balóny. Teď
ovšem všechno holé, zmrzlé a zasněžené, jediný
balónek se nevzdouval a o golfovou hůl jste na zamrzlém jezeře nezakopli. Však jsme si to po obědě
všechno kolem dokola prošli. Čekalo nás dlouhé
odpoledne, zodpovědnost mi tudíž velela vyplnit
čas nějakou národopisnou aktivitou. Helenka se na
mě dlouze zadívala a pravila, že dívky určitě alespoň jednou přivítají možnost v klidu si před koncertem umýt vlasy. Vyhodnotil jsem to jako podiv
nad úchylkou, která má zřejmě původ v dřevních
dobách, kdy každého výjezdu do zahraniční ciziny
bylo třeba využít do poslední minuty, ježto nebylo
zaručeno, že nás ještě někdy v životě zachmuřený
establishment znovu pustí ven. I rozhostil se v mé
duši klid a pak jsme si všichni k obecné spokojenosti asi čtyři hodiny myli hlavu.
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Odpočati jsme se sešli u večeře a brzy poté odcestovali do centra městyse, kde v jednom rohu
domovního bloku čekal kulturní dům Casino
a v protilehlém rohu vzdálen asi tři sta metrů
místní kostel, jejž jsme v první chvíli považovali za hasičskou zbrojnici. Z kulturního Casina
se vyklubalo zařízení na úrovni velmi dobrého
krajského DK, poskytlo nám pěkné a čisté šatny,
hojnost chutných sendvičů a dostatek tekutin.
Náš autobus se pro nejbližší hodiny přeškolil na
kyvadlovou dopravu, a kdykoliv bylo zapotřebí,
objížděl ten blok a vozil nás z Casina do kostela
a zase zpátky podle toho, jak bylo nutno vykládat a chystat techniku, zkoušet, převlékat se do
koncertního, začínat koncert, držet přestávku,
pokračovat v koncertu, převlékat se z koncertního a nakonec techniku balit a nakládat. Všechno
běželo jako na drátku, příslušný muž věděl, co
bylo zapotřebí, snadno jsme se s ním domlouvali,
byl na nás vlídný a ještě pohotovým vystoupením
zalepil malér s programy, které asi „Ten, jehož
jméno nesmíme vyslovovat“ poněkud zbabral,
odeslav pořadatelům prvotní šmírák, který jsme
zjara dodali pro nejzákladnější informaci o hypotetickém okruhu repertoáru, jenž by snad pro
belgické koncerty přicházel v úvahu.
Zvenku matoucí kostel se ukázal býti krásným
uvnitř, přišlo opravdu hodně posluchačů a publikum to bylo poučené i vlídné. Došlo nám, že se
nacházíme docela blízko Neerpeltu, jehož každoroční světově proslulé festivaly zaplavují široké
okolí prvotřídními sbory i orchestry, a že tedy
zdejší obecenstvo hned tak něčím nedostaneme.
Dostali jsme, už pár minut po začátku byli naši
a pak pořád víc a víc plácali, nakonec vestoje. Dětem se moc dařilo a byli jsme o to raději, když po
třetí písničce vklouzli do kostela Rosťa s Ivankou,
přijeli za námi z Cách a další den pak ještě jednou
i s Jáňou a Toníkem do Bruselu. Oni totiž oba kdysi
chodili k nám do sboru a ještě toho asi nemají dost,
vedouce k múzám i své děti.
Týden před odjezdem Helenka projevila přání,
abych anglickou koledu oživil nenadálým vpádem
na scénu a osobně zazpíval jednu sloku. Ostatní evropské zpěvy prý jsou zajímavé pestřejším instrumentálním doprovodem, jenom ten Dobrý král
Václav nemá nic extra a že by tomu nějaká exotika
prospěla. Uznal jsem, že je to opodstatněné a znaje

OHLÉDNUTÍ
Na koncert v městečku Meulenberg přišlo opravdu hodně posluchačů a publikum to bylo poučené i vlídné.
Foto: archiv ŠDS
svůj již poněkud dřevnatý mozek, začal jsem ihned
se studiem těch čtyř kratičkých veršíků. Podivil
jsem se, jak houževnatě paměť vzdorovala, nicméně s tahákem položeným na klavíru jsem se výstupu dopustil. Musela to být bomba. Jedno drobnější
dítě v první řadě za mnou dokonce bezprostředně
po činu krátce upadlo do bezvědomí, avšak jsouc
ihned odvlečeno stranou, brzy se vzpamatovalo
a pak už jsme se jen podělili o hlasitý potlesk. Publikum má dramatické situace rádo.
Končilo se kolem půl jedenácté, za pár minut
jsme byli doma a že uložíme děti a uvaříme si kafe.
Děti se ale nesměle přicouraly, potřebovaly by prý
ještě něco řešit, tak zda bychom svolili k půlhodince
v hotelové hale, budou-li tiši. Řešte si, děťátka, my
jdeme pít to kafe. Přes dveře jsme slyšeli tlumený
hovor a občasné pssst. Tušili jsme, že se tam vzájemně kádrují, jak v poslední době mívají ve zvyku, ale
dělají to vlídně a mile, spíše, aby ty mladší pochytily
nepsané zvyklosti a starší moc nezmazáčtěly. Za půl
hodiny šum rozcházení, vzápětí vstoupil šofér Mi-

chal, který dosud seděl v hale u internetu, a na dotaz,
o čem byla řeč, potvrdil domněnku, že se jednalo
o samočistící proces, tentokrát na téma přípravy na
koncert. Trochu kroutil hlavou, že prý si ani neskákaly do řeči a dobře to všechno v klidu odsypávalo,
to když schůzujou dospělí, to že je jinačí bordel.
Snídaně na půl desátou byl moc dobrý nápad,
švédský stůl rovněž. Pak jsme se naložili a odjeli
do Bruselu. Ještě před odjezdem ze Šumperka bylo
vzneseno přání, zda by se tentokrát mohlo trochu
více nakupovat než obvykle, pane učiteli my celej
prosinec zpíváme a nikdo ještě nemá žádný dárky.
Požehnaný internet. Našli jsme miláčkům řádné
nákupní centrum a taky tam hned trefili, páni šoféři jako obvykle udělají nemožné a vysypou nás
přímo před vraty. Minutka na zopakování pravidel
a pak už smečka loví. Hodinka průzkumu, následuje výměna informací, ve zbytku času pak směna
oběživa. Spokojeni? Ano, ale ještě potřebujeme.
Dobře, zítra se pokračuje.
T. Motýl
Pokračování příště
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY:
BÝVALÝ TERSCHŮV DŮM VE STAROBRANSKÉ ULICI 5
Procházíte-li Starobranskou ulicí a míříte nahoru na náměstí k radnici, míjíte po pravé straně
dům s arkýřem. Současným obyvatelům Šumperka i přespolním z řad milovníků pohybu je znám
jako budova, v jejímž přízemí se nachází drahně
let prodejna sportovních potřeb. Na místě dnešního objektu stávaly v minulosti domy dva. Gotické
období jejich výstavby připomínají již jen zaklenuté sklepy. Svědkem barokních úprav v renesanci
rozšířených nemovitostí jsou pouze interiéry křídel. V jednom z domů žily ve století osmnáctém
rodiny Meierhöferova, Steinerova a po nich se
svými blízkými David Löbl. Sousední dům vlastnili v 18. století Schlatzmüllerové, od nichž jej
koupil na počátku šedesátých let uvedeného století
Anton Dominik Tersch, pozdější purkmistr města Šumperka. Po otci Antonovi zdědil nemovitost
syn Franz, který v roce 1800 odkoupil sousední
dům od Johanna Löbla a oba domy propojil.

Byl to pravděpodobně Franz Tersch, který nechal zvýšit stavbu o jedno patro architektonicky
řešené v duchu klasicismu a dal vybudovat dvorní
arkádové loubí s toskánskými sloupy, připomínající podobné arkády Geschaderova domu. Celý
objekt působil na současníky dojmem skutečného
patricijského domu.
Výhodným sňatkem s Barborou, dcerou bohatého šumperského měšťana se šlechtickým predikátem Dittrich von Dittrichsfeld, získal Franz
Tersch nejen bohatou nevěstu, ale také touhu
povznést se mezi šlechtickou společnost. Ze
svého bohatství pocházejícího z obchodu s přízí zakoupil chudobínské panství na Litovelsku,
a učinil tak důležitý krok k získání šlechtického
predikátu, který po složení příslušné taxy od císaře Františka získal.
V roce 1812 Tersch koupil třemešský zámek
s panstvím k němu příslušným a o pět let poz-

Arkýř domu ve Starobranské 5 před restaurováním v roce 1998.
Foto: archiv VM v Šumperku

Arkýř domu po restaurování.
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Foto: -zk-

Starobranská ulice od náměstí. Nepřehlédneme na ní
arkýř Terschova domu, vystupující do ulice. Snímek
z třicátých let 20. století. Foto: sbírky VM v Šumperku

Dnešní pohled do Starobranské ulice směrem od
náměstí. Restaurátoři obnovili původní vzhled čelní
fasády a současně prohlédl i pseudorenesanční arkýř.
Zbývá ještě dokončit portál pod arkýřem a s čelní
frontou barevně sjednotit boční fasádu.
Foto: -zk-

Obdobný noční snímek Antonína Suchana z roku
1976 jsme již uveřejnili v minulém čísle. Nyní Starobranská z jiného úhlu. Vlevo na fotografii vybíhá do ulice arkýř bývalého Terschova domu.
Foto: archiv VM v Šumperku

ději i nově postavený velký hospodářský dvůr
s pozemky, zvaný poté Terschův, později Paulinenhof, současný domov muzea. Produkty
z Terschova hospodářského dvora zásobovaly
šumperské obyvatele.
Po smrti Franze rytíře von Tersche v roce 1819
zdědil panství Třemešek, obchod i některé domy
v Šumperku jeho stejnojmenný syn, zatímco
panství Chudobín převzal druhý ze synů, Anton.
Zpočátku se Franz Tersch zaměřil na hospodářské podnikání na třemešském panství, do něhož

investoval nemalé prostředky. Avšak jako soukromník se počal věnovat také činnosti v té době
vyhrazené státu. Díky tomu se jeho dům v dnešní Starobranské ulici, který získal od své matky,
stal od roku 1841 stejně známým a často navštěvovaným jako šumperská radnice. Od 1. března
1841 v něm byla totiž umístěna šumperská pošta.
Sídlila v nárožní místnosti, v níž je v současnosti
elektroprodejna. V roce 1847 byla v Šumperku
zřízena poštovní přepřahací stanice pro poštovní
spojení Zábřeh - Šumperk - Jeseník a Franz rytíř
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Snímek z meziválečného období zachytil ve Starobranské ulici výstavbu moderního nárožního domu, který
nahradil starší budovu. Již před druhou světovou
válkou, stejně jako dnes, se zde nalézalo klenotnictví
a hodinářství. O jeden dům dále za ním bylo papírnictví, hračkářství a antikvariát Ernsta Rudla, jehož
příjmení je uvedeno na štítu umístěném na arkýři.
Foto: sbírky VM v Šumperku
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von Tersch získal v konkurzu místo poštmistra
takto rozšířeného poštovního úřadu. Od tohoto
roku byly zásilky převáženy ze Šumperka povozní
poštou na zábřežské nádraží a odtud zase zpět do
Šumperka. K umístění poštovních koní, poštovního vozu a dvou kočárů sloužil dnes již neexistující
hospodářský dvůr v Havlíčkově ulici, který stál
naproti dnešní Koruně. Zaměstnanci pošty bydleli v Geschaderově domě. Soukromá Terschova
pošta v Šumperku byla celorakouským unikátem
a byla postátněna až po jeho smrti v osmdesátých
letech 19. století.
Franz rytíř von Tersch nebyl tak úspěšným
podnikatelem jako jeho otec. Nákladné investice
do hospodářských staveb na třemešském panství
a v Terschově dvoře vyčerpávaly jeho pokladnu.
Další výdaje vyžadovala nákladná přestavba třemešského zámku. Zadlužený Tersch byl nucen
prodat hospodářský dvůr, tři domy z pěti v Šumperku a nakonec i třemešské panství se zámkem.
Ze dvou domů, které mu ve městě zbyly, mu
zůstal samozřejmě objekt šumperské pošty v tehdejší Langegasse, pozdější Terschgasse, ulici mířící od Staré brány na radniční náměstí, která dnes
nese název Starobranská. Ten zdědil z jeho synů
Friedrich rytíř von Tersch, pozdější významná
osobnost Šumperka. V mládí byl důstojníkem rakouské armády a v roce 1866 bojoval u Custozzy.
Poté opustil armádu a věnoval se obchodu a podnikání. Jeho doménou však byla politická činnost.
V roce 1878 byl zvolen poslancem moravského
zemského sněmu, jímž zůstal až do roku 1906.
V roce 1882 se stal starostou města Šumperka
a v tomto úřadě setrval až do roku 1907. Byl členem mnoha spolků. Alespoň se zmiňme o jeho
předsednictví ve spolku pro stavbu levných dělnických bytů v Šumperku, o jejichž možnou výstavbu se zasloužil prosazením změny zemského
stavebního řádu v moravském zemském sněmu.
Jeho politická činnost byla oceněna rytířským
křížem Řádu Františka Josefa a za zásluhy o rozvoj Šumperka byl jmenován čestným občanem
města.
Osobnost, jakou Friedrich rytíř von Tersch byl,
vyžadovala důstojné sídlo. V roce 1886 (někdy
je uváděn rok 1884) nechal Tersch svůj dům ve
Starobranské modernizovat a součástí přestavby
byla také úprava čelní fronty, která měla svou vý-
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zdobou reprezentovat svého majitele. Výrazným
prvkem fasády se stal arkýř umístěný nad vstupním portálem. Štuková výzdoba arkýře je pojata v duchu neorenesance. S využitím centrálně
umístěné busty, portrétních motivů v hlubokém
reliéfu, maskaronů i hlavičky na vikýři napodobuje dávné renesanční vzory. Působivé arkádové
loubí ve dvoře bylo zazděno, což s politováním
konstatovali již současníci přestavby.
Po zrušené poště sídlila v domě ve Starobranské od osmdesátých let 19. století do roku 1909
pojišťovací agentura. Po smrti Friedricha rytíře
von Tersche zdědili dům Anna, Fritz a Quido.
Trvale zde bydlela pouze Anna, která žila z renty.
Místnosti v přízemí vhodné k podnikání si pronajal Ernst Rudl, který zde až do roku 1945 provozoval papírnictví a hračkářství. V roce 1931 se jako
majitelé domu uvádějí pouze Anna a Dr. Quido
Terschovi. Podnikavý Rudl zavedl v přízemí Terschova domu vedle prodeje papírnického zboží
a hraček i obchod s gramofony a v roce 1934 sem
přemístil antikvariát z odlehlejší Neugasse (dnes
ulice gen. Svobody), později zde byly k dostání
také psací stroje a kalkulátory. Od roku 1934 je
Ernst Rudl uváděn jako spolumajitel Terschova
domu, do něhož se pravděpodobně přestěhoval.
Kromě jeho obchodů byla v domě ve třicátých
a čtyřicátých letech opravna jemné mechaniky
a po několik let zde byla rytecká dílna.
Rudlovo podnikání vyžadovalo stavební úpravy
přízemí vyhovující obchodní činnosti. Přestavby,
které zde byly v roce 1929 a 1933 provedeny, zcela zrušily historickou podobu většiny místností,
především interiérů přiléhajících ke Starobranské
ulici. Adaptace prostor v patře na bytové jednotky
zřejmě spadá až do roku 1953.
Po válce bylo první patro domu ve Starobranské 5 využíváno nájemníky k bydlení a v přízemí
byla prodejna. Po dlouhou dobu až do současnosti se zde prodávaly sportovní potřeby. Od počátku devadesátých let 20. století, kdy dům přešel do
soukromého vlastnictví, upravují noví majitelé
jeho prostory pro potřeby podnikání a současně
zvelebují jeho vzhled. Počátkem devadesátých
let byly adaptovány zadní prostory bývalého
Terschova domu na provozovnu sport-servisu.
V druhé polovině devadesátých let byla v přízemí vedle prodejny sportovních potřeb zřízena

ojedinělou a vzácnou architektonickou památkou
Šumperka.
Věříme, že rukama restaurátorů projde také
portál pod arkýřem a s čelní frontou bude barevně sjednocena boční fasáda. Jen tak získá bývalý Terschův dům, bohatý svou historií, důstojné
místo mezi významnými šumperskými budovami.
Zdeněk Doubravský

KDO JE KDO VE VÝTVARNÉ TVORBĚ NA ŠUMPERSKU:
KURT HALLEGGER
Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf * Narozen
8. července 1901 v Šumperku * Zemřel 10. října
1963 v Mnichově (Německo)
Syn šumperského fotografa, absolvent šumperského gymnázia. Studoval na Akademii ve
Vratislavi (1919, prof. Müller), na Akademii
ve Vídni (1921, prof. Tichy a Sterre) a na pražské Akademii výtvarných umění (1923-1926,
prof. V. Thiele). Působil v Praze, kde měl v letech
1926-1945 ateliér. Člen Pražské secese (Prager
Secession). Roku 1929 získal Schichtovu cenu za
nejlepší ženský portrét v ČSR. Jako kreslíř spolu-

Kurt Hallegger

Spící pierot, olej na plátně, 30. léta 20. stol.

Foto: archiv VM Šumperk

pracoval s časopisy Simplicissmus a Querschnitt,
působil jako scénický výtvarník pro pražské Německé divadlo. Podnikl studijní cesty do Itálie,
Francie, Maroka a Řecka, z nichž zvláště poslední
silně ovlivnila jeho tvorbu. V roce 1945 se dobrovolně přihlásil k odsunu a poté působil jako scénický výtvarník v Norimberku a v Mnichově, zde
v Bavorském státním divadle, Komorním divadle
a Zahradním divadle. Pracoval i pro divadla ve
Švýcarsku, Rakousku a Holandsku. Roku 1962
byl vyznamenán v Paříži Velkou cenou národů
za scénografii.
(upraveno pro potřeby KŽŠ)
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nová prodejna s jejím nezbytným zázemím. Na
sklonku první dekády nového století pokračovalo osazování nových výkladců a dveří na boční
fasádě objektu, aby byl jejich vzhled byl sjednocen s dveřmi a výkladcem na průčelí domu. Restaurátorské práce obnovily původní vzhled čelní
fasády ve Starobranské ulici a současně prohlédl
i pseudorenesanční arkýř, který je svým pojetím

GALERIE J. JÍLKA

GALERIE J. JÍLKA
Marta Hošková, „Od středu“ (instalace)
Krom užité malby v Uherském Hradišti studovala Marta Hošková (ročník 1976) v pověstném
Ateliéru veškerého sochařství u Kurta Gebauera,
a obojí se u ní přirozeně mísí. Výrazně se projevuje už ve výběru často nezvyklých nebo i nestálých
materiálů a krajně úsporným zásahem do jejich
hmotné podstaty.
K vyjádření postačí jí někdy pouhé proříznutí
vrstveného papíru či textilie, spolu s využitím proměnlivého pozadí, trávy nebo zdi. Jako pigment
malby jí posloužila hlína a podkladem byla opět
zeď. Kreslila pískem, ať volně sypaným nebo jindy v jeho kombinaci s barvou. Poradila si stejně
dobře s prachem rozvrstveným na koberci a jinde
dřevo, hobliny a větvoví proměnila ve zvíře v trávě
číhající. Zároveň kreslí možná až překvapivě jemně
perem a čínskou tuší, anebo tužkou, rychle a poslepu, ale výsledek je podobně snový. Občas pracuje

Pohyby IV, 2007, akryl na papíře, 65 x 93 cm
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i s plechem, pásovinou, akrylem a sádrou. A přece víc než o trvanlivost jde jí o samotný proces,
provázený usebranou rukodělnou meditací. To
o ní platí především. Veškerá zjevná různorodost
Martiny práce je v tom smyslu jednolitá. Zdánlivá
jednoduchost je tu jen zdrženlivě cudnou čistotou
a přívětivá hravost zároveň i vážností.
Galerii zná a zhruba čtyři roky po svém muži
Pavlovi vstupuje do ní s vlastní instalací, ovlivněnou její vyvážeností. Měkká symetrie, o které
se zmiňuje, je zásadní a významnou zkušeností.
Je to i lidská figura, její tělo a tvář, rostlinný stvol
a květ i krystalické narůstání neživé hmoty. Tají
v sobě ale i vrcholnou vstřícnost; úplné a neúhybné souznění bytostného Já a Ty v živém a čelném
setkání se skutečností. A místem takového setkání je i každá, s daným prostorem citlivě vyladěná Martina výstava. Ta zdejší, zahájená ve středu
2. února v 18.00 hodin za autorčiny účasti, potrvá
do neděle 27.2. 2011. Přijďte.
Miroslav Koval

Pátek 4. února od 19 hodin ve velkém sále DK
Miroslav Donutil - Cestou necestou
Zábavná talk show populárního baviče a herce. Miroslav Donutil uvede nový program s názvem Cestou necestou.
Vstupné 220, 250 a 280 Kč
Úterý 8. února od 19 hodin v klášterním kostele
ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: České trio
Koncert 38. ročníku festivalu Šumperské Preludium. Večer ze skladeb ředitelů Pražské konzervatoře,
hrají profesoři Pražské konzervatoře. Program: A. Dvořák, J. Suk a P. Trojan.
Vstupné 80 Kč, senioři a studenti 60 Kč
Středa 9. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Jakub Smolík
Celovečerní recitál nejpopulárnějšího country zpěváka současnosti. Při poslechu hitů jako Až se Ti
jednou bude zdát, Ave Maria, Jen blázen žárlí, Zachraňte milenky či Prý chlapi nebrečí pookřeje nejedno dámské srdce. Jakub Smolík má na kontě 18 alb a patří k českým interpretům s největší fanouškovskou základnou. V Šumperku vystoupí společně s doprovodnou kapelou.
Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den akce 290 Kč
Sobota 12. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ples Domu kultury a CK Ancora
Tradiční společenská událost pořádaná Domem kultury Šumperk a cestovní kanceláří Ancora. Účinkují: Princess - Queen revival, hudební skupina Styl a Klub tanečního sportu Šumperk. Vstupenky
o zájezd v hodnotě 15 tisíc korun dle vlastního výběru věnovaný cestovní kanceláří Ancora jsou slosovatelné.
Vstupné s místenkou 150 Kč
Čtvrtek 17. února od 19.30 hodin v čajovně Čarovna
Milostná magie aneb Jak očarovat partnera?
Milostné recepty ze světa tajemna a paranormálních jevů přiblíží záhadolog Milan Doležal z České
Lípy. Pořad moderuje herec Jarek Hylebrant.
Vstupné v předprodeji 50 Kč, v den akce 70 Kč
Úterý 22. února od 19 hodin v klášterním kostele
ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Ludmila Rýznarová
Koncert 38. ročníku festivalu Šumperské Preludium. Účinkuje šumperská rodačka a v současnosti
studentka Pražské konzervatoře, obor klavír - varhany. Program: L. van Beethoven, F. Liszt, J.S. Bach,
C. Franck a M. Kabeláč.
Vstupné 60 Kč, senioři a studenti 40 Kč
Čtvrtek 24. února od 19 hodin ve velkém sále DK
OZVĚNY HOROVÁNÍ: Radek Jaroš
Cesta na vrcholky Himálají ve společnosti jednoho z nejznámějších českých horolezců.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den akce 100 Kč
Pátek 25. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ples 3. Základní školy
Společenské setkání učitelů, rodičů, přátel i bývalých žáků 3. Základní školy v Šumperku.
Vstupné s místenkou 150 Kč
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▶ PRO DĚTI
Neděle 13. února od 15 hodin ve velkém sále DK
Maškarní karneval s Liduškou
Písničky, tanec, soutěže a rej masek v kombinaci s divadelními pohádkovými výstupy pro děti a s dětmi. Přijďte si užít karnevalového veselí... Účinkuje Liduščino divadlo Praha, vhodné pro děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč (děti v maskách 30 Kč)
▶ ZDRAVÝ POHYB
V neděli 20. února od 15 hodin a každé úterý od 15.30 hodin ve velkém sále DK
Zumba
Přijďte si zacvičit v latinskoamerickém rytmu! Oblíbené cvičení s lektorkou Šárkou Elsnerovou - hodinka intenzivního pohybu, který odstraní nejen nadbytečné kilogramy, ale také stres a nepohodu...
Vstupné 50 Kč
Sobota 19. února od 15 hodin v tělocvičně „B“
Sobotní odpoledne s jógou s Mirkem Petrem
Cvičení tradiční Hatha jógy a Power jógy systematicky působící na celé tělo se závěrečnou řízenou
relaxací. Základním tématem únorové hodiny je Jóga se zaměřením na dech - dechová cvičení.
Vstupné 100 Kč
▶ D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
▶ VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 30. ledna
Tomáš Janíček: „Krajiny vnitřní a vnější“ (fotografie)
Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.
Od 2. do 27. února
Marta Hošková (Hošťálková)/„Od středu“, instalace
Výstava výtvarného díla jmenované autorky, která se osobně zúčastní vernisáže ve středu 2. února
od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje Ministerstvo
kultury ČR.
▶ PŘIPRAVUJEME
5. března
17. března
18. března
31. března

KVĚTINOVÝ PLES A TANEČNÍ SOUTĚŽ
KAREL PLÍHAL
ECHO BLUES ALIVE
KAREL ŠÍP: VŠECHNOPÁRTY

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
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Datum Titul

Skupina

Čas

So 29.1.
Pá 4.2.
So 5.2.
So 12.2.
So 12.2.
Čt 17.12.
Pá 18.2.
So 19.2.
Čt 24.2.

VK
VK
F, VK, X
R+D, VK
VK
S, VK, X
VK
P, VK
S2, VK, X

19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

50 Kč
Vyprodáno
130 Kč
60 Kč
50 Kč
130 Kč
50 Kč
220 Kč
130 Kč

VK
B, VK, X

19.30
19.30

70 Kč, 30 Kč
130 Kč

Muž před pultem Studio D123, Hrádek
X. divadelní maškarní ples
Hrdina západu
Velké trampoty Kašpárka a Kalupínky
Muž před pultem Studio D123, Hrádek
Revizor
Muž před pultem Studio D123, Hrádek
Calandriada
Hrdina západu
Představení je věnováno k sedmdesátinám P. Krále
Pá 25.2. Teens Jazzband Velké Losiny:
Hrádek pro krále aneb Pocta Bix Beiderbeckovi Hrádek
So 26.2. Calandriada

Cena

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla
Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.
Divadlo Šumperk zve na výstavy
Tom Hrubý - „Kousek nebe“ Výstava trvá do 14. února
Marie Krejčířová - „Hedvábné pohádky“ Výstava bude zahájena 19. února.

Pohádka pro menší děti nazvaná V hlavní roli vlk slibuje příběh Červené Karkulky, která se vydala
za babičkou do chaloupky v lese. V roli prasátek uvidí malí diváci Ondřeje Breta, Matěje Kašíka a Tomáše Krejčího.
Foto: Radek Nieč
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HRÁDEK UCTÍ BIXE BEIDERBECKA

N

a pátek 25. února od 19.30 hodin připravil Teens Jazzband Velké Losiny další z poct jazzovým legendám. Již tradiční koncerty nazvané „Hrádek pro krále“, které se konají příznačně na
Hrádku Divadla Šumperk, slouží k představení významných jazzových osobností. Děje se tak jednak
prostřednictvím jejich autentických nahrávek, ale zejména prostřednictvím živého vystoupení Teens
Jazzbandu Velké Losiny. Orchestr speciálně pro každý z těchto koncertů nastuduje skladby, které
hráli připomínaní „králové“ a „královny“.
Tentokrát se pozornost velkolosinské kapely zaměřila na osobnost slavného amerického
trumpetisty Bixe Beiderbecka. Toho připomene
zasvěceným komentářem a srdečnou hrou Bixův
neméně známý český kolega Bob Zajíček, který se
netají velkým obdivem k jednomu ze svých jazzových vzorů. Tím se staví po bok na příklad Louise Armstronga, jenž Beiderbecka ctil natolik, že
údajně po celý život odmítal hrát jednu z Beiderbeckových skladeb, což komentoval slovy: „Ně-

které Bixovy interpretace nikdy nikdo nepřekoná
a já se o to taky nebudu pokoušet.“ Beiderbecke
byl idolem i mnoha dalších muzikantů, z jeho
stylu vycházel překvapivě také moderní jazzový
trumpetista Miles Davis.
Jak k oblíbeným skladbám Bixe Beiderbecka
přistupuje zkušený Bob Zajíček a jak se s nimi
vyrovnává trumpetový talent současné mladé generace, Michael Chomiszak, si posluchači mohou
přijít poslechnout již za několik málo dní. -ich-

ÚNOROVÁ PREMIÉRA CALANDRIÁDY ZAVEDE DIVÁKY DO ITÁLIE

Ú

norová premiéra zavede diváky do světa italské vzdělanecké komedie. Hru, kterou Bernardo
Dovizi di Bibbiena nazval Calandriáda, uvidí publikum poprvé 19. února.

Doba renesance je dobou, kdy se nejen v umění začínají zvolna vytrácet náboženská témata
a čím dál více se objevují náměty, v jejichž centru
stojí člověk, jeho osudy a také neřesti. S odklonem od náboženského obsahu souvisí i doba plná
převratných změn, zámořských objevů a rozvoje
věd přírodních a rovněž věd o člověku. V dramatu byla první známkou změny nová dramatická
forma, která vycházela ze studií staré latinské
literatury (především děl Terentia, Plauta nebo
Seneky), ale zobrazovala současný život. Rozvoj
původní italské komedie ovlivnil Bernardo Dovizi da Bibbiena. Svou komedii Calandria uvedl
zřejmě v roce 1507 ve městě Urbino a o šest let
později v Římě za účasti papeže. Šlo o první hru,
která zazněla v národním jazyce - v italštině a zároveň opustila tradiční veršovanou formu.
V Bibbienově hře, zčásti založené na Plautových Menaechmech, vystupují dvojčata různého
pohlaví, která dá autor dohromady až poté, co je
vystaví komplikované zápletce založené na převlecích a nedovolených milostných pletkách. Tato
kombinace tradičního a moderního materiálu po-
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sloužila jako vzor pro ty, kteří přišli po Bibbienovi. Odlehčené a pikantní situace poskytly spoustu
místa pro lechtivý humor, který zajímal diváky už
v šestnáctém století. Upravený text pod názvem
Calandriáda připravuje režisérka Zoja Mikotová.
-vzZoja Mikotová nejprve pracovala jako výtvarnice, grafička a divadelní technička, poté vystudovala činoherní režii na Divadelní fakultě JAMU,
kde se zabývala i metodikou pantomimy. Deset let
pak byla ve stálém angažmá jako režisérka a choreografka v Loutkovém divadle Radost. Jako režisérka hostovala v řadě divadel u nás i v zahraničí.
Jako choreografka pracovala v Maďarsku, Polsku, Německu, Rakousku a ve Francii. Dlouhodobě se věnuje divadlu pro děti a mládež a velmi
významná je její režijní činnost s neslyšícími
studenty. Na Divadelní fakultě JAMU založila
studijní obor Výchovná dramatika Neslyšících
(VDN). Přednáší na konferencích a vede tvůrčí
dílny. Soustavně se věnuje tematice divadla Neslyšících, získala mnohá ocenění na festivalech
doma i v cizině.

pro obor dramatická umění se stala v roce 2000.
S činohrou Národního divadla poprvé spolupracovala v roce 1989 jako kostýmní výtvarnice v Žáčkových Ptákovinách podle Aristofana. Následovaly
další tři tituly, na nichž se tentokrát podílela v pohybovém vedení: adaptace Hrubínovy Romance pro
křídlovku, dramatizace Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále a Přidalova Noc
potom.
-red-

PETR KRÁL SLAVÍ

V

ýznamné životní jubileum oslaví v únoru dlouholetý herec a někdejší ředitel šumperského divadla Petr Král. Oslavě jeho sedmdesátin bude věnováno představení Hrdina západu ve čtvrtek
24. února.

Petr Král se narodil 26. února 1941 v Olomouci. Po úspěšném ukončení studia na Univerzitě
Palackého se začal aktivně věnovat ochotnickému divadlu v Šumperku i v Hanušovicích.
V roce 1988 nastoupil jako ředitel Severomoravského divadla Šumperk. Několikrát však byl
režiséry povolán na jeviště. Ztvárnil například
roli Opata v inscenaci Báj, Shakespearova Othella nebo postavu Napoleona v inscenaci Generálka. Jako ředitel prošel těžkým obdobím divadla,
kdy bylo naprosto zničeno požárem a zasloužil
se o jeho povstání z popela.
Od roku 2002 se objevil na jevišti v mnoha
rolích. Z poslední doby připomeňme například
Generála Krutova z Hvězd na vrbě, Ubalda
z Třech v tom nebo Okresního soudce v Revizorovi. Jeho nejnovější rolí je Michael James
Flaherty právě ve hře Hrdina západu, která ve

Dlouholetý herec a někdejší ředitel šumperského
divadla Petr Král oslaví v únoru sedmdesátiny.
Foto: -pkčtvrtek 24. února začíná již v 17 hodin.
DIVADLO ŠUMPERK GRATULUJE!

-vz-

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ TVÁŘE DIVADLA:
ROZHOVOR S MARKÉTOU KALUŽÍKOVOU
▶ Jak se vám líbí Šumperk jako město a jakou atmosférou na vás „dýchlo“ místní divadlo?
Můj příchod do Šumperka jsem brala z velké části
jako návrat k přírodě. Líbí se mi město i jeho okolí.
Místa mého působení nebo cestování musejí pro mě
být inspirativní, což zatím Šumperk splňuje. Taky mě
zajímá zdejší historie.
Divadlo mě nadchlo. Nalákal mě sem jak letošní repertoár, tak práce se zajímavými režiséry. Nabídlo mi
však ještě víc - partu parádních kolegů. A to je k ne-

zaplacení. Též stojí za zmínku krásná budova divadla.
Takže abych to shrnula, divadlo na mě dýchlo atmosférou spíše rodinnou.
▶ Kde jste působila dříve? Měla jste zkušenosti s podobnou scénou?
Tohle je mé první angažmá hned po škole. V divadlech jsem však hostovala celkem často. Například
v Národním divadle v Brně (Mahenovo a Janáčkovo
divadlo) - což byly větší scény. Jinak jsem měla a mám
blíže spíš k divadlům menších forem.
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V roce 2004 byla oceněna Výroční cenou Českého centra ASSITEJ. Od začátku devadesátých
let působila jako pedagog pohybových hereckých
disciplín na JAMU. Od roku 1992 vede ateliér Výchovné dramatiky Neslyšících (VDN). V roce 2006
dostala medaili Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy II. stupně za uměleckou a pedagogickou
činnost. V roce 2007 jí byla udělena Zlatá medaile
JAMU. Habilitovala se v roce 1997 a profesorkou

ROZHOVOR

▶ V jakém jste narozena znamení?
Jsem Rak.
▶ Myslíte si, že mělo nějaký vliv na vaše rozhodnutí stát
se herečkou?
To nevím, herci jsou lidé všech znamení. Takže si
myslím, že je to individuální. Mně možná trošku pomáhá Rakova empatie a určitá citlivost.
▶ Můžete prozradit, jak se vám nyní pracuje ve vašem
novém působišti?
Baví mě to a to je základ. Zatím nenazývám divadlo
prací - takže já nepracuji, já se bavím. A přitom se stále
učím. Herecká cesta je založena na neustálém hledání
a práci na sobě samém. Jak fyzicky, tak psychicky.
▶ Existuje nějaká role, po které opravdu toužíte, nebo
naopak taková, ze které máte respekt?
Jejda, takých je! Je spousta rolí, které jsou zároveň
výzvou. Mé snové role se mění s věkem a měnícími se
situacemi v životě. Proto se neupínám jen k některým.
Nechci své sny jakkoli ohraničovat.
▶ Můžete stručně zrekapitulovat vaše dosavadní působení na předchozích scénách či vaše role ve škole, filmu,
televizi, rozhlase?
Do patnácti let jsem působila na Malé scéně ve
Zlíně. Pak jsem vystudovala konzervatoř v Brně, obor
hudebně-dramatický, a poté JAMU - obor muzikálové herectví. Co se týče škol, rolí bylo veliké množství.
Namátkou vyberu „Hi, I am Janis Joplin“, což je autorské monodrama, které se později hrálo ve sklepení
divadla Husa na provázku v rámci Večerů pro Ellen.
Dále postava Laury ze hry „Skleněný zvěřinec“, Petr
Lavone - role schizofrenika ze hry Petra Mašky „Udav
se katedrálou“. Na JAMU musím zmínit též zvýšenou
výuku tance a zpěvu, kde jsem měla tu čest se setkat
s takovými jmény, jako jsou Karel Hegner, David Strnad, Joe Alegado, Carli Jefferson a další.
O hostování v Mahenově a Janáčkově činohře už víte.
Ale spíše se pohybuji na alternativnějších scénách, jako
jsou Divadelní spolek PUMOWO či studio ALDENTE,
se kterými hrajeme v divadle Stadion v Brně Nezvalovu
Manon Lescaut. V létě se chystám na projekt s divadlem
D´epog. Měla jsem také tu čest zahrát si v Londýnské
aréně v Greenwichském divadle díky účasti na festivalu
Spirit Connected Millenium 2000 London a spolupráci
na společném projektu. Natočila jsem hlavní roli ve filmu „Dědictví slečny Innocencie“ pod režijní taktovkou
Jiřího Krejčíka. A také pár amatérských filmů.
▶ Pokuste si vzpomenout na okamžik, kdy jste se rozhodla věnovat náročnému hereckému povolání a proč?
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Markéta Kalužíková.

Foto: archiv ŠD

Jo jo, tak to si přesně pamatuji. Bylo to, když jsem
se narodila! Vypadla jsem doktorovi z náruče a třískla
jsem hlavou o porodní stůl… Né, nevím čím to. Inklinuji k herectví už odmalička. Je totiž spojené s adrenalinem a dobrodružstvím, které v životě vyhledávám.
▶ Můžete prozradit čtenářům vaši oblíbenou knihu,
film, hudbu?
Ajajaj, tak to musím hodně stručně, protože to
bych odpovídala do večera. Hudba už vlastně patří k základním potřebám člověka, tak to musím vzít
obráceně. Co se mi nelíbí, je disco, techno, dechovky
a komerční pop. Co se týče filmů, nemám ráda horory, thrillery, ani sci-fi. Naplňují mě Formanovy filmy.
Knihy mám ráda životopisné, jsou načichlé realitou.
Zbožňuji poezii. Stručně řečeno - knihy, filmy i muzika by mě měly někam posouvat, vzbuzovat emoce.
Pokud se tak neděje, nezajímají mě. Jo, a jestli můžu
udělat reklamu, tak jsem věrná fanynka olomouckých
My Faith a zlínských DneSkaNe.
▶ Jaká kuchyně vás nejvíc oslovuje?
Momentálně asijské bistro a kuřecí křídla z Alberta… Jasně, že na prvním místě je maminčina kuchyně!
Českou kuchyni miluji, ale zaujala mě i francouzská.
Líbí se mi, jak povyšují kvalitu nad kvantitu. Jsem
masožravec a nebráním se ničemu novému. Jo, a moment! Nesmím zapomenout na kulinářské umění ala
„Gastroúlet“ mé milé kolegyňky Vendulky Novákové!
▶ Co byste na závěr našeho rozhovoru vzkázala šumperskému divákovi?
Ať se vám všechno daří a choďte do divadla!
Děkuji za rozhovor, Veronika Zetochová

Výstavní síň
▶ Chléb náš vezdejší - od zrnka k bochníku
Etnografická výstava představuje historické formy pěstování a zpracování obilí a pečení chleba
i jiného pečiva. Výstava trvá do 20. února.

Až do 20. února je prodloužena výstava Chléb
náš vezdejší - od zrníčka k bochníku ve Výstavní
síni Muzea v Šumperku, kterou navštívili kromě
jiných i manželé Maixnerovi ze Zábřeha. Stali se
tak patnáctistými návštěvníky výstavy a obdrželi
cenné publikace.
Foto: M. Stuchlá

pozice se jako první muzejní expozice v ČR může
pochlubit unikátním produktem - zcela automatickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí
exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Galerie Šumperska
▶ Putování středověkem
Výstava přiblíží vývoj v našem regionu od
7. do 15. století. Pozornost bude věnována zejména starým Slovanům, středověkým hradům,
zbraním, církvi a církevnímu umění, hrnčířství nebo dobývání a zpracování kovů. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 24. února
v 18 hodin. Výstava potrvá do 4. září. K výstavě lze objednat komentovanou prohlídku po
telefonické domluvě u A. Navrátilové na čísle
583 363 072.
▶ Akce v klášterním kostele: 8.2. a 22.2. - koncert Šumperské Preludium
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.:
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeumsumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod.,
so 9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je
v lednu a únoru pro veřejnost uzavřen, otevřen
je jen při kulturních akcích a slavnostních příležitostech. Otevírací doba Galerie Šumperska:
út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin,
ne 13.15-17 hodin.

Zábřeh

▶ Svět hmyzu
Zoologická výstava zaměřená na svět hmyzu našeho regionu na fotografiích profesionálů i amatérů. Fotografie jsou doplněny entomologickými
sbírkami Vlastivědného muzea v Šumperku.
Výstava trvá do 10. dubna.

▶ Petr Bilina: OBRAZY
Výstava trvá do 23. března.
▶ 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.muzeumsumperk.cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno,
út- so 9- 12 hod., 13-16 hod.

▶ Stálá expozice VM v Šumperku

Mohelnice

▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové

Hollarova galerie
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

VÝSTAVA, KNIHOVNA

soutěží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou roku 2005!
▶ Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku,
Zábřežsku a Mohelnicku
Výstava podává obecnou informaci o uměleckých slozích od poloviny 13. do počátku 20. století, doplněnou fotografiemi a výtvarnými díly
na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Výstava
bude zahájena 9. 2. vernisáží v 17 hodin. Výstava
potrvá do 16. května.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz,
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod.,
13-16 hod.

Loštice
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů
muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kašpara.
V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně tragického
osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno
celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

V GALERII ŠUMPERSKA
BUDOU MOCI NÁVŠTĚVNÍCI PUTOVAT STŘEDOVĚKEM
Výstava Putování středověkem přiblíží vývoj
v našem regionu od 7. do 15. století. Pozornost
bude věnována zejména starým Slovanům, středověkým hradům, zbraním, církvi a církevnímu
umění, hrnčířství nebo dobývání a zpracování
kovů. Stejně jako při výstavě Cesta do pravěku
budou nachystány experimenty, skládačky a dopl-

ňovačky. Ti nejšikovnější malí i velcí návštěvníci
určitě najdou indicie a rozluští záhadu loštického
poháru. Vystavené exponáty pocházejí nejen ze
sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku, ale také
z dalších kulturních institucí a od soukromých
osob. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
24. února v 18 hodin v Galerii Šumperska. -mg-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
Půjčovna pro dospělé
Po, Út, St

Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Čtvrtek

10 - 12, 13 - 18

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz.
Do 2. března vystavuje v knihovně v ulici 17. listopadu Miroslav Centek - Léto a zima na Bajkale.

KNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ
Další setkání již pátého ročníku Klubu podvečerního čtení Leporelo chystá na únor Městská knihovna
Šumperk. Setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou nazvané Z čarovné dílny paní Zimy
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proběhne ve čtvrtek 3. února v 17 hodin v prostorách
knihovny Sever v Temenické ulici 5. Číst budou Martina Šálková a členové klubu Leporelo. Více informací
na www.knihovnaspk.cz/sever/.
-red-

O

Madeiře a ostrůvku Porto Santo se bude hovořit v Městské knihovně v ulici 17. listopadu ve
středu 23. února. Krásy ostrova pralesů, hor, útesů, levad a orchidejí přiblíží od půl sedmé
večer Milan Jána. Vstupné na přednášku je čtyřicet korun
Nevelký portugalský ostrov Madeira bývá někdy označován jako „Ráj uprostřed Atlantiku“. Na
přednášce se dozvíte, jak se putuje po tzv. levadách
- zavlažovacích kanálech procházejících nesčetnými tunely, kterými je ostrov doslova prošpikován.
Zdoláme také skvostnou hřebenovku mezi horskými štíty Pico de Arieiro (1.818 m) a Pico Ruivo

de Santana (1.862 m), uvidíme nejrozsáhlejší třetihorní prales na Zemi, mnohametrové vodopády
řítící se ze strmých srázů, divoké mořské útesy
a navštívíme i subtropické zahrady s orchidejemi.
Podíváme se též na sousední a o mnoho menší
ostrůvek Porto Santo i na nejvýznamnější oslavu
roku - slavný Květinový festival.
-zd-

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Čtvrtek 3. února od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.
Vstupné 40 Kč

Každé pondělí od 9 hodin v „KD“
Aktivity pro seniory: Angličtina pro seniory

Úterý 8. února od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině
7.2. a 21.2. konverzace pokročilí, 14.2. a 28.2.
konverzace začátečníci

Pátek 11. února od 14 hodin v Kavárničce pro seniory
Taneční odpoledne
Hrají Staří kamarádi.
Vstupné 40 Kč

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory

Čtvrtek 17. února od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro seniory
Hrají Vašek a Petr.
Vstupné 40 Kč
Úterý 22. února od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
Pátek 25. února od 14 hodin v Kavárničce pro seniory
Taneční odpoledne pro seniory
Hrají Petr a Vašek.
Vstupné 40 Kč
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do
12 hodin
Mateřské centrum

Každé sudé úterý od 9 hodin v „KD“
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna
Každou středu od 10 hodin v „KD“
Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Trénování paměti
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, „KS“
= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců.
V únoru probíhá v Kavárničce pro seniory výstava amatérských fotografií Jany Veselé.

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve k setkání s Jitkou Gočaltovskou na téma
POZNEJ SVOJI HODNOTU
v sobotu 29. ledna od 14:30 hodin v modlitebně BJB v ulici M.R. Štefánika 10
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KNIHOVNA, STŘEDISKO SEVER

V KNIHOVNĚ SE BUDE HOVOŘIT O MADEIŘE A PORTU SANTO

DDM U RADNICE, VILA DORIS

DDM U RADNICE
Středa 2. února od 16 do 18 hodin v herně TTC
v areálu kasáren
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou!
Vstup volný

Šperkování
Výroba šperků z korálků.

Středa 2. února od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru ve
3. patře
Základy uměleckých řemesel - Fimo, Cermit
Polymerové hmoty. Různé techniky skládání vzorů
a modelování, výroba korálků a přívěsků, přihlášky
z důvodu nákupu materiálu do 31.1. Vstupné 50 Kč

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

Čtvrtek 3. února od 15 do 17 hodin v dílně
Stavíme modelovou železnici
Rady a nápady pro mladé modeláře.
Vstup volný
Pondělí 7. února od 16 do 17 hodin v učebně PC v přízemí
PC - Učím se
Volný internet pro děti od 8 let.
Vstup volný
Středa 9. února od 16 do 18 hodin v herně TTC
v areálu kasáren
Stolní tenis pro zájemce
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou!
Vstup volný
Středa 9. února od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru ve
3. patře
Základy uměleckých řemesel - Šperkování
Výroba šperku technikou ketlování, dokončení šperků z polotovarů, s sebou ketlovací kleště, korálky
a bižuterní polotovary.
Vstupné 50 Kč
Sobota 12. února od 9 do 14 hodin v keram. dílně ve 2. patře
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.
Vstupné 50 Kč
Sobota 12. února od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 3. patře

Vstupné 50 Kč

Úterý 15. února od 18 do 19 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže
Vstup volný

Středa 16. února od 16 do 18 hodin v herně TTC
v areálu kasáren
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou!
Vstup volný
Středa 16. února od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru
ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Tiffany
Lampička nebo dekorační závěs.
Vstupné 50 Kč
Pondělí 21. února od 16 do 17 hodin v učebně PC
v přízemí
PC - Učím se
Volný internet pro děti od 8 let.
Vstup volný
Středa 23. února od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru
ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Zvířátka z ponožek
S sebou ponožky (dobré jsou froté), nitě, jehla, knoflík na čumák.
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 24. února od 15 do 17 hodin v dílně
Železniční modelářství
Pro kluky i tatínky.
Vstup volný
Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076,
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
Každé pondělí od 14.45 do 16.15 hodin v AT na „K“
Keramika pro veřejnost
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036,
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silhanova@doris.cz.

Vstupné 50 Kč/osoba

Každé pondělí 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

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. Pro rodiče
s dětmi.
Vstupné 50 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

Každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“
Cvičení pro ženy - bodybuilding
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz.
Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 3. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS: „Himálajský deník - první Češka
na Everestu“
Setkání s Klárou Poláčkovou. Rezervace vstupenek a informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212,
731 610 037, konupcik@doris.cz. Vstupné 50 Kč

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

Pátek 4. února od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod.
na „K“
Prázdninové RECY-VĚCI
Bleší trh - objevte poklady starých skříní, nabídněte, co se vám už nehodí a jiným by udělalo radost,
nebo získejte něco, po čem už dlouho toužíte.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
VIA LUCIS: „Himálajský deník - první Češka na Everestu“
ve čtvrtek 3. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Setkání s Klárou Poláčkovou
Klára Poláčková (nar. 1978), rodilá Pražanka, ale nedá se říci, že by byla křtěná poklidnou
Vltavou. Do vínku jí bylo dáno nadšení pro věc, zvídavost, touha objevovat - žít. Svým elánem
dokáže strhnout okolí, její optimismus spojený s chutí stále něco podnikat je neudolatelný.
Výzva je asi to správné slovo, na které Klára slyší; to je její slabost - nebo síla?!
Po absolvování základní jazykové školy a klasického gymnázia vystudovala obchodní
management na Anglo-American College v Praze s titulem bakalář. Výborná angličtina ji již
v průběhu studia nasměrovala na pozici PR manažerky a pro zahraniční firmy. Stíhala ovšem i hrát
závodně tenis, slušně lyžovat a lézt po horách. Klára Poláčková je první Češkou, která zdolala
nevyšší horu světa, Mount Everest, a na svém kontě má také Cho Oyu (8.201 m, zdolala v roce
2006 s Tashi Tenzingem) či jihoamerickou Aconcaguu (6.962 m, zdolala v roce 2005).
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris,
P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, Irea, s.r.o., DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE,
Petr Waniek, rozvoz květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografické práce,
Ruční papírna Velké Losiny a.s., Město Šumperk, Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín s.r.o.,
Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA,
Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou, Petr Viktorín - zámečnické a svářečské
práce - Nový Malín, Penzion LEOŠ HALTMAR - Ramzová, www.haltmar.cz.
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Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče
s dětmi.
Vstupné 40 Kč

VILA DORIS, KINO OKO

Vstupné pro prodávající 20 Kč za prodejní místo
Šperkování - výroba šperků z netradičních materiálů.
Vstupné 20 Kč
Informace Z. Vavrušová, tel.č. 731 610 039,
583 285 624, vavrusova@doris.cz.
Úterý 15. února od 13 do 15 hodin ve Vile Doris
„Jak to chodí ve včelíně“ - seminář pro učitele
1. stupně ZŠ
Seminář o možnostech realizace environmentální výchovy na školách, s využitím poskytnutých
metodických materiálů a pomůcek. Lektoři představí program Jak to chodí ve včelíně, v první
části navštívíme včelaře, seznámíme vás s životem včel, v druhé části proběhne praktická dílna
s výrobou včely z vosku; po absolvování semináře
učitelé obdrží metodické a pracovní listy; účast
omezená, občerstvení zajištěno. Informace a přihlášky (nutné přihlásit předem) na kampova@
doris.cz, tel.č. 733 712 901.
Středa 16. února od 17 do 20 hodin v MC na „K“
Sedánky pro mamky
Tvoření pro ženy, informace Eva Pšenčíková, tel.
č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz.
Vstupné 60 Kč
Od 22. února vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 18
hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky

8 lekcí po 2 hod., program: první krok s počítačem, Microsoft Windows Vista, Microsoft
Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007,
Microsoft Office PowerPoint 2007, Internet
a elektronická pošta, informace Bronislav Vavruša, tel č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@
doris. cz.
Cena 1100 Kč
Pondělí 28. února od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin
v AT na „K“
Keramika pro veřejnost (volná tvorba)
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036,
silhanova@doris.cz.
Vstupné 50 Kč/osoba
Od pondělí 28. února do pátku 4. března
Zimní tábor: „DOBA LEDOVÁ“
Tábor pro děti ve věku 7-12 let, ve Starém Městě pod
Sněžníkem o jarních prázdninách, zaměřený na
sportovní aktivity, hry, výlety do přírody. Informace a přihlášky Lenka Kampová, tel. č. 733 712 901,
kampova@doris.cz.
Cena 1390 Kč
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212,
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9,
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327
(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623
(Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.
cz, http://www.doris.cz

KINO OKO
GULLIVEROVY CESTY 3D
Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30., pondělí 31. ledna, úterý 1. a středa 2. února jen v 17.00 hodin
USA, 2010, dobrodružná komedie, rodinný film v českém znění
Vítejte ve světě malinkatých lidiček, na jejichž ostrově se zničehonic objeví opravdový obr… Dobrodružství spisovatele Gullivera, který na své cestě na Bermudy záhadně ztroskotal v moři a ocitl se
v záhadné zemi Liliputánů, je dodnes velmi oblíbenou četbou dětí na celém světě. Na filmové plátno je
převedl režisér Rob Letterman a v hlavní roli uvidíme vynikajícího komika Jacka Blacka.
Vstupné 130 Kč
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29. a neděle 30. ledna jen ve 20.00 hodin
USA, 2010, komedie, 107 minut, titulky, digitální projekce
Hvězdné trio Harrison Ford, Diane Keatonová a Rachel McAdamsová v komedii o jedné skomírající
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Méďa Béďa - okouzlující klasika, která stoprocentně pobaví děti i jejich rodiče. Kino Oko ji v únoru hraje
ve formátu 3D hned několikrát.
televizní stanici, která nutně potřebuje oživit diváckou sledovanost. A tak její hlavní producentka pozve ke spolupráci bývalou moderátorskou hvězdu Mikea (Harrison Ford). Vše se však vyvíjí poněkud
odlišně od jejích představ…
Vstupné 85 Kč
DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA
Pondělí 31. ledna, úterý 1. a středa 2. února jen v 19 hodin
Švédsko, 2010, thriller, 148 minut, od 15 let, titulky
Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona Milénium. Elizabeth Sandlerová
plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem, kteří ji chtěli zabít, a vládním institucím, které jí téměř zničily
život…
Vstupné 85 Kč
TEMNÁ KRAJINA 3D
3D
Čtvrtek 3. února jen v 18.00 hodin, pátek 4., sobota 5., neděle 6. února jen v 19.30 hodin, pondělí 7.,
úterý 8. a středa 9. února jen ve 20.00 hodin
USA, 2009, thriller, mystery, 88 minut, od 15 let, české znění
Mladý manželský pár v zajetí nevadské pouště a tajemného muže, který jejich líbánky postupně mění
v ďábelskou jízdu, v níž jde o život. Mysteriózní thriller, který je kritiky přirovnáván k filmové sáze
Twilight.
Vstupné 140 Kč
DRUHÁ STRANA MINCE
Filmový klub - Projekt 100
Čtvrtek 3. února jen ve 20.00 hodin
Polsko, 2009, 99 minut, od 12 let, titulky
Hrdinkou černé komedie režiséra Boryse Lankosze, která se odehrává v době stalinistického Polska,
je osamělá třicátnice, jejíž osud rozvrátí pohledný muž se zvláštním posláním… Film ověnčený mnoha cenami, který Polsko posílá do bojů o Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč
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LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA 3D
Hrajeme pro děti 3D
Pátek 4., sobota 5. a neděle 6. února jen v 17.00 hodin
Velká Británie, 2010, 114 minut, rodinný film v českém znění
Děti jsou nečekaně povolány zpět do Narnie, aby pomohly svému příteli králi Kaspianovi splnit slib,
který dal Aslanovi, že najde a zachrání sedm ztracených pánů z Narnie.
Vstupné 130 Kč
V neděli 6.2. v 17.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich děti ve věku
do 15 let, kteří navštíví kino společně, je 100 Kč na osobu. Za finanční dar děkujeme firmě SHM,
s.r.o., Šumperk.
NICKYHO RODINA
Pondělí 7., úterý 8. a středa 9. února jen v 18.00 hodin
ČR, 2010, drama, 96 minut, mládeži přístupný, digitální projekce
Do největší rodiny na světě nepatří jen tisíce lidí, kteří vděčí za svůj život Nicholasi Wintonovi, ale
i všichni ti, kteří chtějí s naším světem něco pozitivního vykonat… Nový film režiséra Mateje Mináče
přináší jedinečné osudy nově objevených „Wintonových dětí“. V roli Nicholase Wintona Michal Slaný,
dále hrají Klára Issová, Joe Schlesinger a další.
Vstupné 80 Kč
MÉĎA BÉĎA 3D
Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 10., pátek 11. února jen v 17.00 hodin, sobota 12. a neděle 13. února v 15.00 a 17.00 hodin,
pondělí 14., úterý 15. a středa 16. února jen v 16.30 hodin, sobota 19. a neděle 20. února jen v 16.00
hodin, sobota 26. a neděle 27. února jen v 16.00 hodin
USA, 2010, 80 minut, rodinný film v českém znění
Prosím, nekrmte medvědy! Oblíbený medvědí zloděj piknikových košíků přichází do kin v novém
dobrodružství, které spojuje animaci s živými herci. Obchod v Jellystonském národním parku vázne,
a tak se starosta Brown rozhodne park uzavřít a pozemek prodat. Dokáží Méďa Béďa a jeho věrný
kamarád Bubu svůj jediný domov zachránit? A co na to šerif Smith? Okouzlující klasika, která stoprocentně pobaví děti i jejich rodiče.
Vstupné 130 Kč
V sobotu 12.2. a v neděli 13.2. v 15.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich
děti ve věku do 15 let, kteří navštíví kino společně, je 100 Kč na osobu. Za finanční dar děkujeme
firmě SHM, s.r.o., Šumperk.
CIZINEC
Čtvrtek 10. pátek 11., sobota 12. a neděle 13. února jen v 19.00 hodin, pondělí 14., úterý 15. a středa
16. února jen v 18.15 hodin
USA, Francie, 2010, akční, dobrodružný, krimi, 105 minut, mládeži přístupný, titulky, digitální projekce
Lehkovážný flirt s cizinkou se může někdy vymstít… Johnny Depp v roli amerického turisty, který
se v průběhu spontánního výletu po Evropě seznámí a začne flirtovat s pohlednou a pozoruhodnou
ženou (Angelina Jolieová). Ta mu ovšem zkřížila cestu zcela plánovitě a jejich vášnivá romance se
nakonec ocitá v síti intrik a smrtící hry kočky s myší. Dále hrají Paul Bettany, Timothy Dalton a další. Snímek má tři nominace na Zlaté glóby, mimo jiné i v kategorii nejlepší komedie nebo muzikál.
Vstupné 100 Kč
ČERNÁ LABUŤ
Pondělí 14., úterý 15. a středa 16. února jen ve 20.15 hodin
USA, 2010, drama, thriller, 101 minuta, od 12 let, titulky, digitální projekce
Co všechno byste obětovali pro sen? Psychologický thriller, zasazený do prostředí newyorské baletní
scény, nás zavádí na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené
roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou… V hlavní roli Natalie Portmanová, dále hrají Vincent
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Ve filmu Cizinec se Johnny Depp představí v roli amerického turisty, jenž se v průběhu spontánního výletu
po Evropě seznámí a začne flirtovat s pohlednou a pozoruhodnou ženou. Tu hraje Angelina Jolieová.
Cassel, Winona Ryderová a další. Režie Darren Aronowsky. Snímek je nominován na 4 Zlaté glóby
a má velké šance při letošním udílení Oscarů. Mistrovský film s neuvěřitelně sugestivní atmosférou.
Vstupné 80 Kč
ZELENÝ SRŠEŇ 3D
3D
Čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19. a neděle 20. února jen v 18.00 hodin
USA, 2010, akční komedie, 116 minut, od 12 let, titulky
Akční komedie o jednom napraveném synovi, který po záhadné smrti svého otce opustí svůj bezstarostný život flákače a v kostýmu superhrdiny, i když žádný superhrdina není, se vydá na cestu boje
proti zločinu, v čemž mu vydatně pomáhá otcův vynalézavý zaměstnanec Kato. K tomu jim slouží
nezničitelné auto a fakt, že se rozhodli stát se sami nejdřív kriminálníky… Vtipná, vizuálně velmi
originální komedie s neobvyklými hrdiny. Hrají Seth Rogen, Cameron Diazová, Christoph Walz, Jay
Chou a další.
Vstupné 145 Kč
VELKÁ LÁSKA
Filmový klub - Projekt 100
Čtvrtek 17. února jen ve 20.15 hodin
Francie, 1969, 87 minut, mládeži přístupný, titulky
Jemně melancholická komedie o realitě lásky, plná důmyslných vyprávěcích postupů a vizuálních nápadů. Jedná se o první barevný snímek francouzského komika Pierra Étaixe, na scénáři s ním spolupracoval známý spisovatel a scénárista Jean Claude Carriére. K filmu je připojen krátký film Všechno
nejlepší, půvabná anekdota, za kterou Étaix získal v roce 1963 Oscara za nejlepší krátký film.
Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč
ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA
Pátek 18., sobota 19. a neděle 20. února jen ve 20.15 hodin
USA, 2010, horor, thriller, 96 minut, od 15 let, titulky

31

KINO OKO

Příběh skupiny středoškoláků, kteří všichni obdrží stejný dopis s varováním, že pokud ho nepošlou
dál, zemřou. Zpočátku většina z nich toto varování ignoruje…
Vstupné 80 Kč
MÉĎA BÉĎA 3D
Sobota 19. a neděle 20. února jen v 16.00 hodin
Informace o filmu jsou uvedeny výše.

Hrajeme pro děti 3D
Vstupné 130 Kč

DĚCKA JSOU V POHODĚ
Pondělí 21. a úterý 22. února jen v 18.00 hodin
USA, 2010, komedie, 106 minut, od 12 let, titulky, digitální projekce
Skvěle obsazená komedie, která navazuje na nejlepší tradici amerických nezávislých komedií, je vtipným,
energickým a skvěle vykresleným portrétem moderní rodiny. O filmu, který vypráví příběh lesbického páru
vychovávajícího dvě děti, se mluví jako o žhavém kandidátovi na Oscary. V hlavních rolích Jullianne Mooreová a Anette Beningová. Režie Lisa Chodolenková.
Vstupné 80 Kč
127 HODIN
Pondělí 21. a úterý 22. února jen ve 20.00 hodin, středa 23., čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle
27. února jen v 18.00 hodin
USA, Velká Británie, 2010, sportovní drama, 93 minuty, od 12 let, titulky, digitální projekce
Pravdivý příběh šestadvacetiletého horolezce Arona Ralstona, který uvízl ve dvacet metrů hluboké
skalní propasti v odlehlých končinách národního parku Canyonlands v Utahu. Napínavý, živelný příběh muže, který s rukou přiskřípnutou velikým kamenem přežil v divočině 127 trýznivých hodin, má
tři nominace na Zlaté glóby a určitě se objeví mezi kandidáty na Oscary. Režie Danny Boyle, který má
na svém kontě už Oscary za Milionáře z chatrče. V hlavní roli James Franco.
Vstupné 85 Kč
KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV
Středa 23. února jen ve 20.00 hodin

Artvečer - Filmový klub

Pravdivý příběh šestadvacetiletého horolezce Arona Ralstona, který uvízl ve dvacetimetrové skalní propasti v odlehlých končinách národního parku Canyonlands v Utahu uvádí kino Oko od 21. do 27. února.

32

OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26., neděle 27., pondělí 28. února, úterý 1. a středa 2. března jen ve 20.00 hodin
USA, 2010, 110 minut, western, od 12 let, titulky, digitální projekce
Odplata si nakonec cestu najde… Western podle bratří Coenů, jehož hlavním hrdinou je šerif Rooster
Cogburn, který s nikým nejedná v rukavičkách a který si navíc rád přihne z lahve whisky. Společně se čtrnáctiletou dívkou Mattie se vydává na nepřátelské území, aby vypátral vraha dívčina otce… Další snímek,
který se bude ucházet o letošní Oscary. Zajímavá dětská hrdinka, akce, humor, vynikající kamera a režie…
a plná americká kina. Opravdová kuráž je nejúspěšnějším filmovým westernem od Tance s vlky. V hlavních
rolích Jeff Bridges, Hailee Steinfeldová a Matt Damon.
Vstupné 85 Kč
MÉĎA BÉĎA 3D
Sobota 26. a neděle 27. února jen v 16.00 hodin
Informace o filmu jsou uvedeny výše.

Hrajeme pro děti 3D
Vstupné 130 Kč

NA VLÁSKU 3D
Hrajeme pro děti 3D
Pondělí 28. února, úterý 1., středa 2., čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5. a neděle 6. března jen v 16.15 hodin
USA, 2010, 92 minut, rodinný film v českém znění
Divácky velmi úspěšný pohádkový příběh od společnosti Walt Disney Pictures vypráví o nejhledanějším
banditovi jednoho království Flynnovi, který se v tajemné věži stane rukojmím překrásné dívky s dvacet
metrů dlouhými magickými vlasy. A protože se mladá dáma touží dostat ven z věže, ve které je vězněna už
roky, vymyslí společně plán cesty ke svobodě a jejich dobrodružná pouť může začít… Skvělá zábava, krásné
písničky, dojemný, roztomilý příběh.
Vstupné 130 Kč
VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 3D
3D
Pondělí 28. února, úterý 1., středa 2., čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5. a neděle 6. března jen v 18.15 hodin
Velká Británie, 2009, přírodopisný dokument, 81 minuta, rodinný film v českém znění
Fascinující výlet do světa pod mořskou hladinou. Napínavá a dlouhá cesta mořské želvy napříč světovými oceány nabízí vedle dobrodružství i úchvatný a unikátní pohled na barevný mořský život. To vše prostorově ve 3D!
Vstupné 90 Kč
Připravujeme na březen: Ostrov svaté Heleny, Hezké vstávání, Rango, Správci osudu, Fimfárum 3 3D,
Sanctum 3D, Odcházení, Na vlásku, Varieté, Světová invaze: Bitva o Los Angeles
Filmový klub: Puškvorec, Erotikon, Další rok, Kvílení
Důležité upozornění: Vzhledem k uzávěrce únorového čísla KŽŠ
se u naplánovaných filmů může změnit čas promítání. Sledujte internetové stránky kina!
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. DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI. Předprodej
vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního představení.
Vstupenky na všechna únorová představení jsou v prodeji od 1. února 2011.
KINO OKO NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET.
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Austrálie, 2010, 113 minut, od 15 let, titulky
Temné kriminální drama, které si vloni odneslo Velkou cenu poroty ze Sundance festivalu, zachycuje příběh
outsidera, který se v podsvětí Melbourne neodvratně zaplétá do špinavých rodinných záležitostí. Překvapivě
vyzrálý, silný a ambiciózní debut Davida Michoda.
Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

