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Vážení a milí čtenáři,
únor se pomalu chýlí ke konci a před námi je 
březen. Měsíc knihy, měsíc internetu, měsíc 
jarních prázdnin a také měsíc, který nás po-
dle pranostiky nutí zalézt za kamna. Pokud si 
ale vyberete z nabídky aktivit v našem městě, 
rozhodně za kamny mnoho času nestrávíte.
Přípravu na jaro můžete zahájit na Květi-
novém plese. Tanec vás neláká, ale patříte 
mezi vyznavače hudby? Pak si nenechte ujít 
koncerty Preludia Aloise Motýla, Klasiky Viva 
či Šumperského dětského sboru. Do Šum-
perka přijede navíc Mňága a Žďorp a také 
kapely, jež se „utkají“ o účinkování na Blues 
Alive.  Galerie Jiřího Jílka, divadlo a knihovna 
chystají nové výstavy, těšit se můžete hned 
na dvě divadelní premiéry, na setkání s Mo-
nikou Benešovou, která absolvovala Pa-
cifickou hřebenovku, či se zakladatelkou 
hospicového hnutí Marií Svatošovou.
Na své si v březnu přijdou rovněž milovníci 
sci-fi. Festival Future Gate totiž přiveze do 
kina Oko novinky zmíněného žánru i kultovní 
seriál Červený trpaslík. To vše doplní před-
nášky, koncerty žáků „ZUŠky“ a celý prázd-
ninový týden sportování, tvoření a zábavy 
pro děti, který přichystala místní „Doriska“. 
Užijte si první jarní měsíc letošního roku. 

Z. Kvapilová, redaktorka
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V pátek 22. března to v šumperském domě kultury 
„rozbalí“ slavná parta z  „Valmezu“, jež oslavila již 
více než třicet let na československé hudební scéně. 
Mňága a Žďorp zahrají jak všechny písničky, které už 
nikdy nedostanete z hlavy – Hodinový hotel, Písnička 
pro Tebe nebo Spaste svoje duše –, ale i skladby z po
sledního alba Třínohý pes.

Tato alternativní rocková skupina se začala formo
vat od roku 1983, do povědomí veřejnosti se pak do
stala o osm let později svým debutovým albem Made 
in Valmez, jež bylo v prestižní anketě časopisu Rock & 

Již potřetí zavítá do Knihovny T. G. Masaryka pří
rodovědec a cestovatel Ivo Müller. Další setkání cyklu 
nazvaného „Nejvyšší vrcholy (mého) světa aneb Proč 
na ty kopce vlastně lezu?“ je naplánováno na čtvrtek 
7. března. 

Během přednášky, věnované tentokrát horám 

Sedm skupin, které se naživo představí v rámci fi
nálového koncertu soutěže Blues Aperitiv v  sobotu 
9. března ve velkém sále domu kultury, vybrala od
borná porota složená s  hudebních publicistů, aktiv
ních muzikantů a festivalových promotérů začátkem 
února. Do 20. ročníku soutěže se přihlásilo třicet ka
pel z Česka, Slovenska, Polska a USA. 

Ze sedmi vybraných kapel vzejdou dva vítězové, 
jimž pořadatelé garantují místa v hlavním programu 
listopadového festivalu Blues Alive. A  pokud i  další 
účinkující na přehlídce zaujmou porotu či uspějí 
v  diváckém hlasování, mohou dostat pozvánku 
k účinkování na vedlejších scénách Blues Alive či na 
přehlídkách v Polsku.

Finálový koncert soutěže Blues Aperitiv se uskuteční 
v  sobotu 9. března od 19 hodin ve velkém sále domu 
kultury. Představí se na něm Caramel Black (PL), Petr 
„Džetro“ Ritzka (CZ), Beans & Bullets (SK), Black

Fenomenálního klavíristu Martina Kasíka, 
vítěze jedné z nejprestižnějších světových 
soutěží Young Concert Artists Competition 
v New Yorku, přivítá březnová část koncert-
ního cyklu Klasika Viva. Tento vítěz mnoha 
domácích i mezinárodních soutěží, pedagog 
pražské konzervatoře a Akademie múzic-
kých umění, nabídne hudbymilovné veřej-
nosti skladby Fryderyka Chopina a Obrázky 
z výstavy Modesta Petroviče Musorgského. 
Koncert se odehraje v pondělí 11. března od 
19 hodin v klášterním kostele.                 -red-

Dcera Egona Hostovského, literární his-
torička, překladatelka a editorka Olga 
Hostovská-Castelliová, a významný český 
básník, prozaik, textař, scenárista, mode-
rátor a herec Divadla Járy Cimrmana Miloň 
Čepelka, dávní spolužáci z Opočna, vystoupí 
v Knihovně T. G. Masaryka v rámci vzpomín-
kového večera nazvaného Neznámý smutný 
šprýmař Egon Hostovský. Naplánován je 
na čtvrtek 28. března od šesté podvečerní. 
Vstupenky za sto korun se již prodávají v půj-
čovně pro dospělé.
Egon Hostovský se nesmazatelně zapsal do 
dějin české literatury a v zahraničí se prosla-
vil jako jeden z nejvýznamnějších spisova-
telů české exilové tvorby. Vzpomínkový večer 
je průřezem jeho života a tvorby. Dcera Olga 
během něj glosuje životní příběh svého otce 
a Miloň Čepelka, s grácií sobě vlastní, před-
čítá vybrané pasáže z knih.                      -red-

Martin Kasík vystoupí v  klášterním kostele 
v pondělí 11. března.                               Foto: archiv

Egon Hostovský na archivním snímku. 
Foto: archiv

Slavná parta z „Valmezu“ to v šumperském domě kultury „rozbalí“ v pátek 22. března.                           Foto: archiv

Petr Ritzka alias Džetro je kytarista, propagátor akustic-
kého blues a zakladatel kapely Retro Blues.     Foto: archiv

 Klasika Viva přiveze  
klavíristu Martina Kasíka

 Egonu Hostovskému věnuje 
knihovna vzpomínkový večer

Finalisté Blues Aperitivu vystoupí 9. března

Mňága a Žďorp nabídnou  
večer plný nezapomenutelných hitů

Hory vznešené přiblíží Ivo Müller

Pop „Deska desek deváté dekády“ vyhodnoceno jako 
nejlepší tuzemské album devadesátých let. A rovněž 
aktuální třinácté řadové album nazvané Třínohý pes 
sklidilo vřelé uznání u kritiků a publicistů. 

„Koncert Mňágy a Žďorp, to je klasika, jež se nikdy 
neomrzí. Návštěvníci se mohou těšit na večer plný 
nezapomenutelných hitů. Ty jsou díky své jednodu
chosti a nadčasovosti stále aktuální,“ láká na koncert 
produkční domu kultury Michaela Horáková. Sou
časně připomíná, že koncert začíná předposlední 
březnový pátek o půl osmé večer.                                   red

vznešeným, pozve Ivo Müller přítomné do Bosny 
a  Hercegoviny, na německý Klettersteig, na pomezí 
Itálie a Francie, ale i do Kosova, Velké Británie a Švéd
ska. Chybět nebude ani bonus z  hor mimoevrop
ských. Setkání se odehraje v 17.30 hodin v malém sále  
knihovny.                                                                      zk

berry Brothers (PL), Tony Bigmouth Pearson (SK), Ju
raj Schweigert & The Groove Time (SK) a Giedi Prime 
(CZ/USA). Více informací na www.bluesalive.cz.   red
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Šestý ročník festivalu Future Gate vě
novaného populárnímu žánru science 
fiction zavítá v únoru a březnu postupně 
do čtyř českých měst. V  Šumperku 
představí v sobotu 16. března v kině Oko 
dvě novinky tohoto žánru, připomene 
klasiky a  dá prostor dokumentům. Té
matem letošního ročníku přitom je bu
doucnost životního prostředí.

„Chceme dát divákům možnost srov
nání několika filmových vizí, podoby 
budoucnosti naší planety, od těch kata
strofických až po ty pozitivnější. Naším 
letošním cílem je totiž motivovat k za
myšlení a  upozornit na aktuální i  bu
doucí problémy životního prostředí,“ 
říká pořadatel festivalu Filip Schauer.

Hned v úvodu mohou šumperští di
váci zhlédnout kolekci krátkých filmů 

Výstavu prací Dagmar Havlíčkové, 
nazvanou Psané kresby – modlitby, 
chystá na březen Galerie Jiřího Jílka. 
Zahájena bude ve středu 6. března 
v 18 hodin.

Dagmar Havlíčková své kresby píše, 
řadí slova ve sloupcích, vrství je a pře
pisuje přes sebe. Střídá černou s barev
nou tuší, s rozmyslem a jindy náhodně 
jí pokrývá i  vícemetrové plochy pa
píru. Píše až několik hodin denně. Po 
řadu týdnů i měsíců na jednom archu 
cituje žalmy nebo si naléhavě znovu 
a  znovu opakuje prosebná slova. Její 
nekonečné psaní podobá se modlitbě 
růžence. Zrnko po zrnku noří se hlou
běji do pokorné meditace a do jejího 
ticha. Snad kaje se jako řeholnice, 
sama za sebe, za své blízké, za všechny, 
vyprošuje i nám odpuštění? 

Rozhodující pro ni byla konverze 
ke katolictví a  následně i  studium 
pravoslaví – a  právě v  jeho ikonách 
našla i  svůj „živopis“. V  něm zrodily 
se její dnešní kresby, utkané z vláken 
husté sítě slov a  doslova psané krom 
latinky někde i v azbuce. Dává jim tak 
jiný a jedinečný rozměr. Nezobrazuje, 
a  přece oslovuje silným sdělením. 
Slovy modliteb a  žalmů i  vlastním 

Marie Svatošová, zaklada-
telka hospicového hnutí, zavítá 
v úterý 26. března do Knihovny 
T. G. Masaryka. Dějištěm be-
sedy, kterou knihovna pořádá 
ve spolupráci s Charitou Šum-
perk a Senzionem s.r.o. Velké 
Losiny, bude od 17 hodin velký 
sál. A řeč bude nejen o její nové 
knize rozhovorů s Alešem Palá-
nem „Neboj se vrátit domů“. 
Co se stane, pokud pacien-
tovi o jeho zdravotním stavu 
dlouhodobě lžeme? Má vážná 
choroba nějaký smysl? A proč 
umírající nezabíjet, jak si přejí 
zastánci eutanázie, ale naopak 
respektovat jejich život až do 
přirozeného konce a být jim na-
blízku? Nejen o těchto věcech 
píše v knize rozhovorů Neboj se 
vrátit domů zakladatelka hospi-
cového hnutí v ČR.               -red-

Z legend letos festival uvádí sci-fi thriller 
Gattaca.                                     Foto: archiv

Monika Benešová napsala o svém příběhu knihu Moje Pacifická hřebenovka. Foto: archiv

Tečkou za festivalem bude maďarská černá komedie Lajko: Cigán ve vesmíru.   Foto: archiv

 Do knihovny zavítá 
Marie Svatošová

Via Lucis láká na Pacifickou 
hřebenovku s Monikou Benešovou

Jílkovu galerii zaplní  
„modlitby“ Dagmar Havlíčkové

Festival Future Gate přiveze do Oka novinky 
i Červeného trpaslíka

Přezdívají ji ženský Forrest Gump 
a  za její odvahu a  vytrvalost ji obdi
vují. Jen s  batohem, malým stanem, 
péřovým spacákem a průměrnou kon
dičkou absolvovala sedmadvacetiletá 
Monika Benešová během pěti měsíců 
jednu z nejtěžších pěších tras na světě – 
Pacifickou hřebenovku (4286 km). 
Ročně se na ni vydá na tři tisíce lidí, 
dokončí ji ale necelých dvě stě z nich.

A to byla ještě před dvěma roky ble
dou pacientkou v nemocnici s vážnými 
zdravotními problémy. Přesto se roz
hodla změnit život a splnit si sen – projít 

ve spolupráci s  iShorts. Sekce doku
mentárních filmů nabídne čtyři do
kumenty věnující se tématům umělá 
inteligence, perspektivě letů na Mars, 
sondám Voyager a mikroskopii.

Následovat bude celovečerní filmový 
debut Prospektor režisérů Christo
phera Caldwella a Zeeka Earla, v němž 
boj o  bohatství i  svůj život svedou 
v  podmanivém prostředí nehostinné 
planety Sophie Thatcherová, Pedro 
Pascal a  Jay Duplass. Z  legend letos 
festival uvádí mistrovské dílo režiséra 
Andrewa Niccola z  roku 1997, scifi 
thriller Gattaca  herecké hvězdy Ethan 
Hawke, Jude Law a Uma Thurmanová 
žijí v  nedaleké budoucnosti orwellov
ského světa s  kastovním systémem, 
kdy život člověka určují jeho genetické 

předpoklady. Sobotní večer pak uzavře 
stoosmdesátiminutový maraton první 
série kultovního seriálu Červený trpas
lík z roku 1988, v němž exceluje britský 
herec a komik Norman Lovett a  jehož 
13. sezona se právě teď natáčí. Diváci se 
navíc mohou těšit i  na scifi dekorace 
a převleky. Ti v kostýmech jsou samo
zřejmě vítáni.

Tečkou za festivalovou přehlídkou 
bude maďarská černá komedie z doby 
prvního letu kosmonauta Gagarina do 
vesmíru Lajko: Cigán ve vesmíru, která 
si získává fanoušky po celém světě svým 
osobitým humorem. Snímek vykreslu
jící absurditu socialistické doby uvede 
Oko v  neděli 17. března ve 20  hodin. 
Zájemci si mohou na všechny festiva
lové filmy koupit permanentku za tři 
sta korun. Více o festivalu naleznete na 
www.futuregate.cz.                               zk

„Pane Ježíši Kriste, synu Boží, smiluj se 
nade mnou hříšnou“, 2005 (výřez)

Marie Svatošová.        Foto: archiv

úsporným slovem básnířky pevně 
váže ryzí formu s  obsahem, ve své 
niterné výpovědi s  nikým nezaměni  
telná…                                         M. Koval 

pěšky celou Ameriku. Postavila se ne
moci, poušti, omrzlinám, medvědům 
i pumám, které potkávala, když putovala 
sama divočinou. Pacifická hřebenovka ji 
tvrdě zkoušela. Naučila ji ale nevzdávat 
se. O svém příběhu napsala knihu Moje 
Pacifická hřebenovka. 

Monika Benešová, která vystudovala 
žurnalistiku a jež pracuje jako novinářka, 
bude v  březnu hostem pořadu z  cyklu 
Via Lucis, který pořádá místní „Doriska“. 
Výjimečné setkání se odehraje v  úterý 
5. března od 18.30 hodin v sále vily Doris 
v ulici 17. listopadu.                                zk
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Dlouhodobé výstavy
 Do 31. 3. Šumperk, inspirující brána Jeseníků, 
výstava výtvarníků tvořících v současnosti 
v Šumperku a okolí, výstavní síň, muzeum
 Do 12. 5. Retrogaming, Muzejíčko, muzeum
 Do 31. 3. Vzpomínky na velehory v černobílé 
fotografii Jana Červinky. Výběr z archivu 
(1950–1987), Rytířský sál, muzeum
 Od 25. 2. do 24. 3. Ve jménu života Vašeho – 
Hořím!, výstava u příležitosti 50. výročí oběti 
Jana Zajíce, Hollarova galerie, muzeum
 Do 28. 4. Miroslav Mlynář: Napříč říší magie, 
obrazy, Galerie mladých, muzeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Do 3. 3. Eva Vápenková: Finis terrae, kresba 
a grafika, Galerie J. Jílka

  Od 6. 3. do 31. 3. Dagmar Havlíčková: Kresby 
psané – modlitby, Galerie J. Jílka

  Do 31. 3. Podvodní svět, výstava objektů, kreseb 
a grafiky žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk 
inspirovaných tvorbou K. Zemana, jižní křídlo 
domu kultury

 Do 27. 2. Andrea Nogová: Autismus auten-
ticky II, výstava fotografií, půjčovna pro dospělé, 
knihovna

 Od 18. 3. do 24. 4. Jindřich Štreit: Mobilní 
hospic Nejste sami, výstava fotografií, půjčovna 
pro dospělé, knihovna

 Do 28. 2. D. Michalík, O. Trottestam 
a J. Hříbek – ilustrátoři dětských knih Markéty 
Pilátové, půjčovna pro mládež, knihovna

 Do 18. 3. Ivana Kotýnková: Všude je krásně, 
obrazy, divadlo

 Do 30. 6. Obraz – znak, výstava umělecké školy 
VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo

 Od 23. 3. Do 30. 6. Barevné proměny, malby 
a fotografie společenství výtvarníků NASLISE, 
divadlo
 Do 11. 4. Alena Antonová: Metamorfóza pů-
vabu, malba, grafika, Eagle Gallery 

  Od 25. 2. do 31. 3. Miloslava Prokůpková: Jan 
Zajíc – Verše, výstava grafik, informační centrum

 Od 22. 2. do 31. 3. Hana Suchomelová: Zvířata, 
Kavárnička Lalala

Pátek 1. března
 10.00 Jak je důležité mít Filipa, školy, VK, divadlo

  15.40 Jak vycvičit draka 3, USA, animovaný, 
dobrodružný, ČZ

 17.55 Co jsme komu zase udělali?, FR, komed., 12+
 20.00 Roma, MEX, USA, drama, 10 nominací na 

Oscara, 15+

Sobota 2. března
 9.00 Florbal 2. liga dorostenci, sk. 7A: FbC Asper 
Šumperk – SK K2 Prostějov, hala, gymnázium

  9.00–17.00 Keramika pro každého, volná 
tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé, arte
dílna, Komín
  9.00 O pohár města Šumperka 2019, meziná
rodní taneční soutěž ve standardních a latinsko
amerických tancích, velký sál, dům kultury

 10.00 Basketbal nadregionální liga starší žá-
kyně U15: TJ Šumperk – SBŠ Ostrava B, hala, 
Tyršův stadion

  13.50 Jak vycvičit draka 3 3D, USA, animo
vaný, dobrodružný, ČZ

 14.50 Florbal 2. liga dorostenci, sk. 7A: FbC Asper 
Šumperk – FBC Přerov, hala, gymnázium

 16.00 Co jsme komu zase udělali?, FR, komedie, 
12+, ČZ
  16.00 Maškarní bál, pořádá RC Vikýrek, Ka
várnička Lalala

 18.00 Florbal divize muži, sk. D: FbC Asper 
Šumperk – FbC KOVO KM Frýdek-Místek, 
hala, gymnázium

 18.05 Mrazivá pomsta, VB, akční, drama, 
thriller, 15+

 19.00 na3kusy, Studio D123, VK, Hrádek, divadlo
  19.30 Květinový ples, v úvodu finále v latin
skoamerických tancích „třídy B“ soutěže O pohár 
města Šumperka, velký sál, dům kultury

 20.30 Všechno nejhorší 2, USA, horor, myste
riózní, thriller, 12+

Neděle 3. března
 10.00 Basketbal nadregionální liga starší žá-
kyně U15: TJ Šumperk – Valašské Meziříčí, 
hala, Tyršův stadion

  13.00 Jak vycvičit draka 3, USA, animovaný, 

dobrodružný, ČZ
 14.00 Florbal divize muži, sk. D: FbC Asper 
Šumperk – 1. FBK Eagles Orlová, hala, 
gymnázium
  15.00 Šlágrparáda: Duo Jamaha, velký sál, 
dům kultury

 15.10 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 
drama, hudební, 12+, 

 17.50 Všechno nejhorší 2, USA, horor, myste
riózní, thriller, 12+

 20.00 Co jsme komu zase udělali?, FR, komed., 12+

Pondělí 4. března
  10.00–13.00 Krocení literární múzy, literární 
seminář pro mladé autory zaštítěný Jihomorav
ským krajem, více na www.muzeum brnenska.cz, 
muzeum

 18.00 Ženy v běhu, ČR, komedie
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
  19.00 Preludium Aloise Motýla: Martin Kot 

(akordeon), Viktor Stocker (akordeon), kláš
terní kostel

 19.00 Vražda v salonním coupé, Divadlo Járy 
Cimrmana, vyprodáno, divadlo

 20.00 André Rieu: Koncert ze Sydney 2018, 
koncert, Sydney Town Hall, AUS

Úterý 5. března
  10.00 O Honzovi a zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

  18.00 Literární seminář: Ten nejskromnější – 
Bohuslav Reynek, přednáší M. Brožová, malý 
sál, knihovna

  18.30 Via Lucis: Moje Pacifická hřebenovka, 
host M. Benešová, sál, vila Doris

Středa 6. března
  15.45 Oko senior: Léto s gentlemanem, ČR, 

komedie, romantický
 17.00 Vojnarka, G, VK, divadlo

 17.50 Všechno nejhorší 2, USA, horor, myste
riózní, thriller, 12+

  18.00 Dagmar Havlíčková: Kresby psané – 
modlitby, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

 20.00 Artvečer – FK: Roma, MEX, USA, drama, 15+

Společenský servis – kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šumperk 
www.infosumperk.cz v záložce Kalendář akcí. Změna programu vyhrazena!

 filmy, promítání
Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz,  
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce,  = tech-
nologie 3D zvuku Dolby Atmos®, ke všem pro-
jekcím k zapůjčení sluchátka pro nedoslýchavé

 divadelní představení
Divadlo Šumperk: Komenského 3, 
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz

 koncerty
Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz
ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz
klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny 
Marie): Kladská ul.

 plesy, taneční akce

 festivaly, slavnosti

 výstavy
Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz
Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276
Eagle Gallery: Nemocniční 8a, tel.: 777 700 740, 
www.eaglegallery.cz

 přednášky, besedy
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk: 
ul. 28. října 1, tel.: 583 214 588, knihovna Sever: 
Temenická 5, tel.: 583 215 530, www.knihovnaspk.cz

 akce pro seniory
Kavárnička Lalala: Temenická 5, tel.: 606 756 770, 
583 211 766, www.pontis.cz

 akce pro děti

 tvoření, výtvarné aktivity
SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214, 
Komín: Komenského 9, tel.: 583 283 481, www.doris.cz

 sport, aktivní vyžití
hokej: www.dracisumperk.cz
fotbal: www.fotbal-sumperk.cz
florbal: www.asper.cz
basketbal: www.basketbalsumperk.cz
volejbal: www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=OLK-M

 ostatní
Informační centrum Šumperk: budova divadla 
na Hlavní třídě 14, otevřeno po–pá od 8 do 17 hod., 
so a ne od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 
tel.: 583 214 000, e-mail: ic@sumperk.cz, 
www.infosumperk.cz
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Čtvrtek 7. března
 17.25 Captain Marvel, USA, akční, dobrodružný, 

scifi, 12+, 
  17.30 Cyklus Nejvyšší vrcholy (mého) světa 

aneb Proč na ty kopce vlastně lezu?: Hory vzne-
šené, přednáší I. Müller, malý sál, knihovna

 18.00 Absolventský koncert, kaple klášterního 
kostela 

 20.00 Co jsme komu zase udělali?, FR, komedie, 
12+, ČZ

Pátek 8. března
  10.00 O Honzovi a zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

   14.00–18.00 Řemeslná dílnička pro děti: 
jarní dekorace z kukuřičného šustí, artedílna, 
Komín

  15.25 Psí veličenstvo, BEL, animovaný, ČZ
 17.25 Captain Marvel 3D, USA, akční, dobro

družný, scifi, 12+, ČZ
 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk – Lipník A, hala, Tyršův stadion

 20.00 Zelená kniha, USA, drama, komedie, road 
movie, pět nominací na Oscara, 12+

Sobota 9. března
  9.00–17.00 Otevřená keramická a hrnčířská 

dílna, práce s keramickou hlínou, modelování, 
točení na kruhu, kachle, artedílna, Komín

  13.20 Psí veličenstvo, BEL, animovaný, ČZ
 15.20 Ženy v běhu, ČR, komedie
 17.20 Zelená kniha, USA, drama, komedie, road 

movie, 12+
 18.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – 
Brno Žabovřesky, hala, Tyršův stadion

  19.00 Blues Aperitiv, soutěžní přehlídka, velký 
sál, dům kultury

 19.00 Evergreeny, VK, secesní sál, divadlo
 20.00 Captain Marvel, USA, akční, dobrodružný, 

scifi, 12+, 

Neděle 10. března
 11.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – 
Brno Černé Pole, hala, Tyršův stadion

 13.20 Co jsme komu zase udělali?, FR, komedie, 
12+, ČZ

  15.25 Psí veličenstvo, BEL, animovaný, ČZ
 17.25 Captain Marvel 3D, USA, akční, dobro

družný, scifi, 12+, ČZ
 20.00 Všichni to vědí, FR, ESP, drama, thriller, 12+

Pondělí 11. března
   9.00–11.30 3. ročník Siláka Doris, tělo
cvična, Komín

   13.00–16.00 Florbalový turnaj, tělocvična, 
Komín

  15.15 Jak vycvičit draka 3 3D, USA, animo
vaný, dobrodružný, ČZ

 17.25 Captain Marvel, USA, akční, dobrodružný, 
scifi, 12+, 

  19.00 Klasika Viva: Martin Kasík (klavír), 
klášterní kostel

 20.00 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 
drama, hudební, 12+, 

Úterý 12. března
   9.00–17.00 Jarní prázdniny bez odpadu 

aneb Recyklujeme papír, tvořivé dílny s novým 
využitím zdánlivě nepotřebných materiálů, vý
tvarný ateliér, Komín

   9.00–15.00 Ping-pong o jarních prázdni-
nách, pálky a míčky budou na místě k zapůjčení, 
„pingpongárna“, Komín

  15.25 Psí veličenstvo, BEL, animovaný, ČZ
 17.25 Captain Marvel, USA, akční, dobrodružný, 

scifi, 12+, ČZ
 20.00 Zelená kniha, USA, drama, komedie, road 

movie, 12+

Středa 13. března
   9.00–17.00 Jarní prázdniny bez odpadu 

aneb Recyklujeme textil, tvořivé dílny s novým 
využitím zdánlivě nepotřebných materiálů, vý
tvarný ateliér, Komín

  14.45 Oko senior: Bohemian Rhapsody, VB, 
USA, životop., drama, hudební, 12+, 

 17.25 Captain Marvel, USA, akční, dobrodružný, 
scifi, 12+, 

 20.00 Artvečer – FK: Kafarnaum, LBN, FR, 
USA, drama, nominace na Oscara za nejlepší 
cizojazyčný film, 15+

Čtvrtek 14. března
   9.00–17.00 Jarní prázdniny bez odpadu 

aneb Recyklujeme sklo, tvořivé dílny s novým 
využitím zdánlivě nepotřebných materiálů, vý
tvarný ateliér, Komín
  14.00 Ples seniorů, hraje Albatros, vystoupí 
Tornádo Šumperk, Kavárnička Lalala

  15.30 Kouzelný park, USA, ESP, animovaný, 
dobrodružný, ČZ

 17.00 Sherlock Holmes a pes baskervillský, D, 
VK, divadlo

 17.25 Captain Marvel 3D, USA, akční, dobro
družný, scifi, 12+, ČZ

 20.00 Skleněný pokoj, ČR, SR, drama, 12+

Pátek 15. března
  9.00–11.30 Vaření a sportování na Komíně: 

pečení housek a otevřená tělocvična (mož
nost zkusit si různé druhy sportů, trampolínu), 
Komín

  12.30–15.00 Vaření a sportování na Komíně: 
salátování na Komíně, Komín

  15.30 Kouzelný park, USA, ESP, animovaný, 
dobrodružný, ČZ

 17.25 Captain Marvel, USA, akční, dobrodružný, 
scifi, 12+, ČZ

 19.00 Sex na vlnách, VK, divadlo
 20.00 Skleněný pokoj, ČR, SR, drama, 12+

Sobota 16. března
  9.30–11.30 Cyklus hudebně-divadelních se-

tkání pro rodiče s dětmi: Slečna Barevná a její 
narozeninová přání všech vůní a barev, ve spo
lupráci s hudebnědramatickým centrem Gali
matyáš – Studio MY DVĚ, vedou L. Kučerová 
a T. Karlíková, vhodné pro děti předškolního 
věku, 1. a 2. tříd, knihovna 

 14.30 Festival Future Gate: Sci-fi kraťasy od 
iShorts

 16.30 Festival Future Gate: Prospektor, USA, 
CAN, scifi, drama, 12+

 17.00 Jak je důležité mít Filipa, VK, divadlo
 18.45 Festival Future Gate: Gattaca, USA, scifi, 

drama, thriller
 21.00 Festival Future Gate: Červený trpaslík, 

VB, maraton 1. série, scifi, komedie, 12+, ČZ

Neděle 17. března
 12.50 Roma, MEX, USA, drama, 15+
  15.35 Kouzelný park, USA, ESP, animovaný, 

dobrodružný, ČZ
 17.25 Captain Marvel, USA, akční, dobrodružný, 

scifi, 12+, 
 20.00 Lajko: Cigán ve vesmíru, HUN, RUS, 

komedie, drama, 12+

Pondělí 18. března
  18.00 Jindřich Štreit: Mobilní hospic Nejste 

 Hrádek „promění“ ochotníci 
na3kusy

 Štreitovy snímky mapují činnost 
mobilního hospice

 Divadlo zve do Grand hotelu Berlín

Tipy Živé brány
na březen

Studio D123 připravilo letos pro své diváky 
něco ZCELA nového. Herci se pokusí za JE-
DINÝ večer sehrát TŘI divadelní náměty. Po-
vedou je TŘI režiséři: NESTOR ochotnického 
souboru, SÓLISTA činohry DŠ a NĚJAKÝ 
člověk, co se vnutil. Podaří se tvůrcům po-
prat s NÁROČNOU látkou? Bude to HOROR? 
Nebo PSINA? To rozhodnete vy, DIVÁCI! 
Poprvé v sobotu 2. března od 19 hodin na 
Hrádku. Těšit se můžete na Pavlu Kučero-
vou, Michaelu Janíčkovou, Máriu Kudelovou, 
Jiřího Grygara, Alexandra Stankuše a Kryš-
tofa Grygara.                                                -red-

Fotografie Jindřicha Štreita, dokumentující 
činnost olomouckého mobilního hospice 
Nejste sami, budou od pondělí 18. března 
k vidění v knihovně T. G. Masaryka. Vernisáž 
výstavy, jež potrvá do 24. dubna, proběhne 
v 18 hodin v půjčovně pro dospělé.
Výstava, kterou zapůjčil mobilní hospic Ne-
jste sami Olomouc, přiblíží nejen jeho čin-
nost, ale také paliativní péči a atmosféru 
v rodinách, jež se loučí se svými odcházejí-
cími blízkými. Jejím cílem je rovněž upozornit 
širokou veřejnost na službu, kterou v našem 
regionu poskytuje také Charita Šumperk. 
Rodina, jež chce trávit poslední chvíle s ne-
mocným v prostředí svého domova, může 
hledat podporu a pomoc právě u odborných 
pracovníků, pro tuto službu speciálně vyško-
lených.                                                     -kš, zk-

Do luxusního berlínského hotelu roku 1928 
pozve v březnu diváky šumperské divadlo. 
Nabídne příběh jednoho dne a noci, který 
navždy změní životy všech hotelových hostů. 
Pro někoho bude znamenat nový život, pro 
někoho poslední lásku, pro někoho smrt. Vše 
v doprovodu charakteristické hudby, písní 
a tanců z přelomu dvacátých a třicátých let.
Na začátku všeho byl slavný román Lidé 
v hotelu rakouské spisovatelky Vicki Bau-
mové, následovaly divadelní insceace, film 
a nakonec muzikál. Grand hotel Berlín se 
v Šumperku představí v nové dramatizaci re-
žisérky Dagmar Hlubkové. V inscenaci zazní 
nejen hudba dobových autorů, ale i hudba 
klasická. Premiéra se odehraje v sobotu 
23. března v 19 hodin. Po představení je 
připraveno posezení s hudbou v Zrcadlovém 
sále a ve foyer.                                                -zk-
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Manželské etudy: Nová generace Sex na vlnách

sami, vernisáž výstavy fotografií, půjčovna pro 
dospělé, knihovna

  19.00 Preludium Aloise Motýla: Radek Bagár 
(klavír), klášterní kostel

 19.00 Na koloběžce během sedmi měsíců napříč 
Asií, přednáška, kino Oko

Úterý 19. března
 10.00 Prachy? Prachy!, školy, VK, divadlo

  17.00 Jeseníky slaví 50, beseda v rámci oslav 
50. výročí vyhlášení chráněné krajinné oblasti 
Jeseníky, přednáší vedoucí Správy CHKOJ P. Šaj, 
přednáškový sál, muzeum

  17.00 Věra Sosnarová: Krvavé jahody, beseda 
nejen o knize Krvavé jahody, malý sál, knihovna

 17.45 Skleněný pokoj, ČR, SR, drama, 12+
 20.00 Bohemian Rhapsody, VB, USA, životop., 

drama, hudební, 12+, 

Středa 20. března
  14.45 Oko senior: Roma, MEX, USA, drama, 15+
 17.25 Captain Marvel, USA, akční, dobrodružný, 

scifi, 12+, 
 17.30 Zdraví začíná ve střevech, přednáší 

T. Kašpar, Kavárnička Lalala
  17.30–20.30 Sedánky pro mamky, řemeslné 

tvoření pro ženy každého věku, výtvarný ateliér, 
Komín

 18.00 Koncert komorního sboru ZUŠ Šumperk 
pro UNICEF, klášterní kostel 

 20.00 Artvečer – FK: Šťastný Lazzaro, IT, CHE, 
FR, drama, 12+

Čtvrtek 21. března
  15.55 Putování se sobíkem, FR, FIN, rodinný, 

dobrodružný, ČZ
 17.50 LOVEní, ČR, komedie, romantický, 12+
 20.00 Skleněný pokoj, ČR, SR, drama, 12+

Pátek 22. března
  15.55 Putování se sobíkem, FR, FIN, rodinný, 

dobrodružný, ČZ
 17.50 LOVEní, ČR, komedie, romantický, 12+
  18.00 Jarní koncert ŠDS, zpívají Barevné děti, 

Plameňáci a Motýli, klášterní kostel
 18.15 Basketbal severomoravská liga ženy: 
TJ Šumperk – Havířov B, hala, Tyršův stadion

  19.30 Mňága a Žďorp, velký sál, dům kultury
 20.00 Pašerák, USA, krimi, drama, thriller, 15+

Sobota 23. března
 9.00 Florbal OL liga starší žáci: FbC Asper Šum-
perk – FBC Tornáda Lutín, hala, gymnázium

  9.30–13.30 Ájurjóga s atromaterapií, prak
tické harmonizační cvičení pro každého, nutné 
přihlásit se předem, tančírna, Komín

 12.30 Florbal OL liga starší žáci: FbC Asper Šum-
perk – Fbc Topgal Šterberk, hala, gymnázium

 13.20 Captain Marvel 3D, USA, akční, dobro
družný, scifi, 12+, ČZ

  15.55 Putování se sobíkem, FR, FIN, rodinný, 
dobrodružný, ČZ

 17.00 Barevné proměny, vernisáž výstavy maleb 
a fotografií společenství výtvarníků NASLISE, 
divadlo

 17.50 LOVEní, ČR, komedie, romantický, 12+
 19.00 Grand hotel Berlín, P, VK, divadlo

 20.00 Pašerák, USA, krimi, drama, thriller, 15+

Neděle 24. března
 9.00 Florbal 2. liga juniorky: FbC Asper Šum-
perk – FbC Aligators Pozořice, hala, gymnázium

 10.00 Fotbal Moravskoslezská divize dorostu st.: 
Šumperk – Frýdek-Místek B, hřiště, Tyršův 
stadion

 12.15 Fotbal Moravskoslezská divize dorostu ml.:  
Šumperk – Frýdek-Místek B, hřiště, Tyršův 
stadion

  13.10 Kouzelný park, USA, ESP, animovaný, 
dobrodružný, ČZ

 13.30 Florbal 2. liga juniorky: FbC Asper Šum-
perk – FBS Olomouc, hala, gymnázium

 15.00 Fotbal Moravskoslezská divize muži: 
Šumperk – Nový Jičín, hřiště, Tyršův stadion

 15.05 LOVEní, ČR, komedie, romantický, 12+
 17.15 Zrodila se hvězda, USA, drama, roman

tický, hudební, 12+, 
 20.00 Pašerák, USA, krimi, drama, thriller, 15+

Pondělí 25. března
  17.20 Oko senior: Roma, MEX, USA, drama, 15+
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
 20.00 LOVEní, ČR, komedie, romantický, 12+

Úterý 26. března
  10.00 Míša Kulička, školy, VK, divadlo

  17.00 Marie Svatošová: Neboj se vrátit domů, 
beseda se zakladatelkou hospicového hnutí nejen 
o knize rozhovorů s A. Palánem „Neboj se vrátit 
domů“, ve spolupráci s Charitou Šumperk a Sen
zionem s.r.o. Velké Losiny, předprodej vstupenek 
zahájen, velký sál, knihovna

 17.50 LOVEní, ČR, komedie, romantický, 12+
 20.00 Favoritka, IRL, VB, USA, životopisný, 

komedie, 15+

Středa 27. března
  15.50 Oko senior: Ženy v běhu, ČR, komedie
 17.00 Grand hotel Berlín, G, VK, divadlo

 17.50 LOVEní, ČR, komedie, romantický, 12+
 20.00 Manželské etudy: Nová generace, ČR, 

dokumentární, životopisný, 12+

Čtvrtek 28. března
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro 
seniory, hraje Albatros, Kavárnička Lalala

  15.05 Dumbo, USA, rodinný, fantasy, ČZ
  17.00 Derniéra výstavy Vzpomínky na ve-

lehory v černobílé fotografii Jana Červinky. 
Výběr z archivu (1950–1987), beseda s J. Čer
vinkou a jeho případnými hosty, Rytířský sál, 
muzeum

 17.45 Skleněný pokoj, ČR, SR, drama, 12+
  18.00 Jarní koncert ŠDS, vystoupí Zpívánky, 

Růžové děti a Motýli – komorní sbor, divadlo
  18.00 Neznámý smutný šprýmař Egon 

Hostovský, literárněvzpomínkový večer, hosté 
O. HostovskáCastelliová a M. Čepelka, před
prodej vstupenek zahájen, velký sál, knihovna

 20.00 My, USA, horor, thriller, 15+

Pátek 29. března
  10.00 O Honzovi a zakleté princezně, školy, 
VK, divadlo

  15.00 Dumbo 3D, USA, rodinný, fantasy, ČZ
 17.40 My, USA, horor, thriller, 15+
 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk – BCM Olomouc, hala, Tyršův stadion

 19.00 na3kusy, Studio D123, VK, Hrádek, divadlo
  18.00–7.30 Noc s Andersenem, téma: Eduard 

Petiška, knihovna
 20.00 Zraněná srdce, USA, drama, romantický, 

válečný, 12+

Sobota 30. března
  9.30–11.30 Cyklus hudebně-divadelních se-

tkání pro rodiče s dětmi: Slečna Barevná a její 
narozeninová přání všech vůní a barev, ve spo
lupráci s hudebnědramatickým centrem Gali
matyáš – Studio MY DVĚ, vedou L. Kučerová 
a T. Karlíková, vhodné pro děti předškolního 
věku, 1. a 2. tříd, knihovna 

 10.00, 12.00 Basketbal středomoravský přebor 
nejmladší minižáci U11: TJ Šumperk – TBS 
Přerov, hala, Tyršův stadion

 14.00 Basketbal nadregionální liga žáci U15: 
TJ Šumperk – Havířov, hala, Tyršův stadion

  15.00 Dumbo, USA, rodinný, fantasy, ČZ
 16.00 Basketbal nadregionální liga starší žá-
kyně U15: TJ Šumperk – Bruntál, hala, Tyršův 
stadion

 17.40 Zraněná srdce, USA, drama, romantický, 
válečný, 12+

  19.00–21.30 Hodina Země, výroba lucerničky 
a procházka po setmělé Vile Doris od roku 1899, 
vila Doris

 20.00 My, USA, horor, thriller, 15+

Neděle 31. března
 9.00 Florbal OL liga ml. žáci Blue: FbC Asper 
Šumperk – TJ Sokol Náklo, hala, gymnázium

 10.00 Fotbal SpSM žáků ročník 2004: Šum-
perk – Hlučín, hřiště, Tyršův stadion

   10.00 Krejčovská pohádka, hraje Divadýlko 
Mrak, velký sál, dům kultury

 10.00 Basketbal nadregionální liga žáci U15: 
TJ Šumperk – Karviná, hala, Tyršův stadion

 10.30 Florbal OL liga ml. žáci Blue: FbC Asper 
Šumperk – FBS Olomouc Rangers, hala, gymnázium

 11.45 Fotbal SpSM žáků ročník 2005: Šum-
perk – Hlučín, hřiště Tyršův stadion

 12.00 Florbal OL liga ml. žáci Blue: FbC Asper 
Šumperk – SK K2 Prostějov, hala, gymnázium

 12.00 Basketbal nadregionální liga starší žákyně 
U15: TJ Šumperk – Krnov, hala, Tyršův stadion

 13.30 Florbal OL liga ml. žáci Blue: FbC Asper 
Šumperk – FBC Lipník, hala, gymnázium

  14.45 Dumbo 3D, USA, rodinný, fantasy, ČZ
 15.00 Fotbal SpSM žáků ročník 2006, 2007: 
Šumperk – Opava, hřiště, Tyršův stadion

 17.25 Captain Marvel, USA, akční, dobrodružný, 
scifi, 12+, 

 20.00 Ženy v běhu, ČR, komedie
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Více než osmdesát let existence radniční budovy 
se podepsalo na jejím stavu a v devadesátých letech 
20.  století bylo nutné provést některé rekonstrukce 
a restaurátorské práce. Po nezbytné modernizaci ko
telny byla v roce 1996 obnovena fasáda věže, včetně 
restaurování slunečních hodin, a  opravou prošly 
i  ciferníky hodin mechanických. Současně byl nově 
oplechován ochoz věže. Plastiky Rudolfa I., Ferdi
nanda I. a Rollanda byly v natolik špatném stavu, že 
musely být v roce 1999 sejmuty a nahrazeny kopiemi. 
Originál Rollanda dnes zdobí průjezd budovy vlasti
vědného muzea a sochy panovníků byly prodány.

Zásadní změny prodělaly interiéry radnice v prv
ním desetiletí nového století. Došlo ke kompletní re
konstrukci toalet v suterénu a v souvislosti s řešením 
bezbariérového přístupu do budovy byla vybudována 
rampa pro vozíčkáře s návazností na výtah, který byl 
citlivě vkomponován do světlíku. Tento v  dějinách 
radnice největší zásah do vzhledu jejích vnitřních 
prostor byl zahájen v prosinci 2006 a výtah se poprvé 
rozjel 15. srpna 2007. Restaurování se dočkaly také 
poškozené díly původních secesních vitráží v oknech 
na hlavním schodišti. Následovaly adaptace nevy
užitých prostor na nové kanceláře, upravení míst
nosti informací, zavedení klimatizace do obřadní síně 
a zřízení nové podatelny a pracovny pokladní. K za
jímavostem patří přemístění sochy Venuše z důvodu 
ochrany této památky ze sadů 1. máje do budovy rad
nice ke vstupu na vnitřní schodiště v roce 2010.

V nedávné době byla opět modernizována plynová 
kotelna a v  letech 2015 a 2016 byly izolovány a sano
vány sklepní prostory a jejich část upravena pro potřeby 

Seriál Šumperské proměny: Radnice s obnovenou fasádou

Radnice ve 30. letech minulého století. 
Foto: sbírky VM Šumperk

Budova radnice před obnovou pískovcového obložení 
a fasády.                                                        Foto: B. Vondruška

Nedávná rekonstrukce fasády vrátila budově původní 
vzhled.                                                       Foto: B. Vondruška

Předchůdkyně radnice, jež byla zbourána v roce 1909. 
Foto: archiv MěÚ Šumperk

Nová budova radnice ve dvacátých letech minulého 
století.                                          Foto: sbírky VM Šumperk

archivu. Radnice získala jednotné pískovcové obložení, 
které do té doby bylo jen na části obvodu budovy, 
a opraveno bylo hlavní venkovní schodiště s kašnou.

V  roce 2017 započala rozsáhlá rekonstrukce, jež 
zahrnovala především úpravu podkroví, vybudo
vání nové serverovny a rekonstrukci rozvodů topení. 
V roce 2018 pokračovala rekonstrukce zřízením kan
celáří a  skladů v  podkroví a  obnovou klempířských 
prvků a  opravou střechy. Opravou prošla i  obřadní 
síň, včetně vitráží v oknech, a přiléhající čekárna.

To však byly většinou opravy a úpravy, které běžný 
občan Šumperka nebo návštěvník města neuvidí. Co 
však upoutá jejich pozornost, je kromě opraveného 
schodiště, kašny a zmíněného pískovcového obložení 

především nedávno rekonstruovaná fasáda budovy. 
Než mohli fasádníci začít pracovat, musely být od
straněny zmíněné kopie plastik panovníků v průčelí 
radnice a Rollanda na nároží. Bohužel, jejich stav, byť 
i po krátkém setrvání na budově, byl shledán nevyho
vujícím, a tak budou vytvořeny kopie nové. Až v po
lovině letošního roku zaujmou svá místa, budou opět 
shlížet z radnice a její fasáda bude kompletní.

Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk 

   Pokračování z minulého čísla   


