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Klášterní kostel 
Zvěstování Panny Marie v Šumperku

Autorka obálky: 
Zdeňka Rambousková, www.rambouskova.com

Klášterní kostel, majetek města Šumperka, provozuje 
Vlastivědné muzeum v Šumperku jako jednu ze svých 
expozic. Prostory kostela poskytují i možnost časově 
omezených výstav, čehož muzeum plně využívá. Záro-
veň však pracuje na neustálém doplňování stávající ex-
pozice chrámu a na jejím obohacování.

Při rekonstrukci celého chrámu, probíhající v letech 
1990-2005, se jednalo jak o stavební obnovu, tak o re-
staurování mobiliáře. V roce 2005 byl kostel předán 
veřejnosti a slouží od té doby ke koncertní a výstavní 
činnosti i jako shromažďovací sál pro významné spole-
čenské události ve městě.

Během zimních měsíců je chrám využíván jen u pří-
ležitosti různých společenských setkávání a hudebních 
produkcí. Na otevření klášterního kostela v tomto roce 
se můžeme těšit v neděli 1. května. -VM Šumperk-

Klášterní kostel před opravou. 
Foto: archiv VM Šumperk

Klášterní kostel v současnosti. 
Foto: archiv 
VM Šumperk
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V roce 1558 zemřel majitel šumperského pan-
ství Přemek ze Žerotína. Svým čtyřem synům 
zanechal nemalé majetky a s nimi také nemalé 
dluhy, které, jak bylo tehdy obvyklé, žádali věři-
telé po smrti dlužníka v co nejkratší lhůtě splatit. 
Zdá se, že dlužné částky připadly k větším dědic-
kým podílům Petra a Jana, kteří se stali vlastníky 
města Šumperka, každý jeho jedné ideální polo-
viny. Přestože mladí Žerotínové věnovali značný 
díl poddanských dávek na splácení dluhů, peněz 
se stále nedostávalo. Byli nuceni rozprodávat 
nemovitý majetek a vedle odprodeje několika 
vsí došlo také na Šumperk. Kupujícím se nestal 
nikdo jiný než samotné město. Žádný z majitelů 
panství se nevzdával majetků přinášejících nej-
větší příjmy bez příčiny. Tou nebyly tradované 
spory Šumperských se Žerotíny, ale jejich nesol-
ventnost.

V roce 1562 se město vykoupilo z poddan-
ství a stalo se královským komorním městem. 
O sedm let později koupilo i žerotínský zámek 
a k němu příslušné hospodářství. Šumperskou 
vrchností se tak stal samotný panovník, v jed-
né osobě moravský markrabí a český král, v še-
desátých letech 16. století jím byl Ferdinand I. 
Obě F v polepšeném znaku města na listině 
potvrzující přijetí Šumperka mezi komorní krá-
lovská města připomínají Ferdinandův majestát, 
jsou vysvětlována slovy Ferdinandus fecit, neboli 
Ferdinand učinil.

Za změněné majetkoprávní situace Šumper-
ka došlo i k reorganizaci městské správy, která 
byla v roce 1568 kodifi kována novým městským 
pořádkem. Z dvanácti radních byli od uvedené-
ho roku voleni čtyři purkmistři, kteří se střídali 
ve vedení města s titulem primátor. Dozor nad 
správou městského majetku byl svěřen jednotli-
vým radním. Město platilo správce zámku, les-
níka, výběrčí berní a správce městského špitálu. 
Nejváženější městský úředník byl městský písař. 
Jeho úřad vyžadoval náležité právní vzdělání 
a znalost jazyků. Ve své kanceláři míval jednoho 
písaře znalého češtiny pro komunikaci s morav-
skými úřady a českou dvorskou kanceláří a jiné 
písaře znalé němčiny pro vedení městské agendy 

a korespondenci s jinými městy s německy ve-
denou městskou správou, případně s panovní-
kem. Městský písař zastupoval jako úřední osoba 
Šumperk vedle představitelů města na všech dů-
ležitých jednáních. Městská rada se scházela na 
radnici, kde se konaly každý týden dva „právní 
dny“ pro uspokojení nesporných i sporných 
právních kroků obyvatel města. Policejní dohled 
ve městě a drobné delikty porušující pořádek 
byly svěřeny do pravomoci městského rychtáře. 
Na šumperském předměstí vykonávali správu 
další čtyři konšelé a policejní záležitosti tu měl 
na starosti předměstský rychtář.

Mezi předbělohorskými písaři vynikl On-
dřej Karger, který uspořádal městskou agendu 
a zprůhledněním městských fi nancí zúžil rad-
ním prostor k defraudacím. Karger byl, jako 
ostatní městští písaři, učený muž a vlastnil v té 
době jednu z největších knihoven v Šumperku 
čítající přes sto latinských, řeckých a německých 

Polepšený městský znak po přijetí Šumperka mezi 
královská komorní města králem Ferdinandem I. 
v roce 1562. Samostatný jelení paroh nahradila 
brána o dvou věžích nesoucích písmeno F, jelení 
paroh našel místo v jedné polovině erbu nad bra-
nou, druhou polovinu tvoří půl císařského orla. 
 SOkA v Šumperku, fond Archiv města Šumperka 
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musel opustit křeslo radního, obvinil v roce 1591 
Kargera ze zpronevěr ke škodě města. Za vším 
stál údajně měšťan Pavel Hauck, u kterého měst-
ský písař zjistil nějaké nezákonné praktiky. Při 
vyšetřování nebylo Ondřeji Kargerovi nic doká-
záno a byl nařčení zbaven.

V době, o níž jsme právě pojednali, byla s vel-
kou pravděpodobností postavena uprostřed 
náměstí nová šumperská radnice. Zda její před-
chůdkyní byl adaptovaný měšťanský dům, jsme 
uvažovali již v minulém čísle KŽŠ. Jestliže by 
tomu tak bylo, uprostřed náměstí by vznikla no-
vostavba. Pokud však tu již radniční budova stá-
la ve své dřívější gotické podobě, museli bychom 
uvažovat o její přestavbě.

Názory na vznik renesanční šumperské radni-
ce, která se nám ve svém jádru dochovala až do 
roku 1909, se v literatuře různí a prameny zatím 
mlčí. Uvažuje se také o jejím zbudování dokonce 
za Petra ze Žerotína, který zemřel v roce 1530. 
Jmenovaný Žerotín nechal kolem města, jehož 
zámek si zvolil za své sídlo, vystavět místo dosa-
vadního, zřejmě palisádového opevnění, kamen-
né hradby. Stavba nové šumperské radnice se tak 
dává do souvislosti s výstavbou hradeb, případně 
žerotínského zámku. Historikové argumentují 
také tím, že město v roce 1513 vyhořelo a požár 
mohl být příčinou výstavby nové radnice. Žerotí-
novo rezidenční město by si takovou dominantu 
jistě zasloužilo. Avšak mohla by již mít tato rad-
nice ve druhém či třetím desetiletí 16. století re-
nesanční podobu? Adaptace měšťanského domu 
na radnici a současné budování hradeb, doložené 
rokem 1540, se uskutečnily v Mohelnici. Avšak 
jedná se o náhodnou časovou shodu.

Je sice pravda, že renesanční stavitelství proni-
kalo ojediněle do moravských měst již ve druhé 
čtvrtině 16. století, ale k jeho rozmachu došlo 
až ve druhé polovině uvedeného století a zvláš-

tě v jeho posledních desetiletích. Impulzem ke 
stavbě důstojné budovy reprezentující šumper-
skou městskou správu mohlo být také zmíněné 
povýšení Šumperka mezi královská komorní 
města. Potom bychom hypoteticky mohli klást 
vybudování radnice v renesančním slohu do še-
desátých, případně sedmdesátých let 16. století.

Dokud se neobjeví pramen, který by doložil 
výstavbu, či přestavbu radnice v rámci 16. století, 
budeme se stále pohybovat jen v rovině dohadů.
 Z. Doubravský

Šumperská radnice s náměstím před polovinou 
18. století na detailu z nejstarší veduty města. I po 
katastrofálním požáru Šumperka v roce 1669 si 
budova městské správy uchovala svoji renesanční 
dispozici. Vlevo od radnice vidíme kašnu, vpravo 
pranýř.  Archiv města Brna, fond Hrabě Mitrovský

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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TURISTICKÝM HITEM BYLY ČARODĚJNICKÉ PROCESY

Úspěšnou turistickou sezonu má za sebou město Šumperk. Atrakce, které místní radnice návštěv-
níkům i „domácím“ loni nabídla, navštívil více než dvojnásobek lidí. Bodovala zejména nově 

otevřená expozice Čarodějnické procesy v Geschaderově domě, zájem byl rovněž o rozhledy z rad-
niční věže i tématické prohlídkové okruhy městem.

Do nově otevřené expozice Čarodějnické procesy zavítalo loni více než pět tisíc tři sta návštěvníků. Foto: -zk-

Šumperské turistické atrakce navštívilo loni 
10 438 lidí, což je ve srovnání s rokem 2009 více 
než dvojnásobek - tehdy jich bylo 4838. Z více než 
deseti tisíc turistů bylo 788 cizinců, jichž zavíta-
lo do Šumperka o tři sta třináct více než v roce 
předchozím. Na dvě stě zahraničních návštěvní-
ků přijelo z Německa, o něco méně pak z Polska, 
Slovenska a Ukrajiny. Místní turistická lákadla 
si prohlédlo i třiatřicet Britů, devět Američanů 
a čtyři Rusové.

O loňský nárůst se postarala především expo-
zice Čarodějnické procesy, kterou město otevřelo 
v Geschaderově domě loni v dubnu. „Na prohlíd-
ku expozice, která je vybavená moderním audio 
průvodcem guidePORT™, zavítali 5332 návštěv-
níci,“ uvedl referent oddělení kultury a vnějších 
vztahů šumperské radnice Bohuslav Vondruš-
ka. Stálá výstava zachycující nejtemnější období 
šumperské historie, jež je plná moderních vymo-

žeností, podle něj nabídku pro turisty výrazně 
oživuje.

Možnost prohlédnout si město a Jeseníky 
z radniční věže využilo loni 3997 zájemců, což 
je o necelou stovku méně než v roce předcho-
zím. Naopak větší zájem než v roce 2009 byl loni 
o prohlídkové okruhy. Historii města přiblížili 
průvodci jedenácti stům sto devíti lidem. To je 
o 361 víc než před rokem. „Ze tří prohlídkových 
okruhů byl největší zájem o „Procházku ze 13. do 
21. století“. Uskutečnila se celkem čtyřiapadesát-
krát,“ podotkl Vondruška.

Na letošní sezonu pak připravuje město ke sté-
mu výročí otevření radnice novinku. Tou bude 
noční vyhlídka z radniční věže. „Pro velký zájem 
jsme se také rozhodli prodloužit víkendovou pro-
vozní dobu expozice v Geschaderově domě. V so-
botu i v neděli bude během sezony otevřeno stejně 
jako ve všední dny,“ doplnil Vondruška. -zk-
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A HUDEBNÍ CYKLUS LÁKÁ NA REQUIEM ANTONÍNA REJCHY

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v dubnu osmou 
částí. Tentokrát nabídne Mši za zemřelé Antonína Rejchy.

„Pražský rodák Antonín Rejcha, jenž byl chrá-
něncem Josepha Haydna a přítelem Ludwiga van 
Beethovena, je jednou z velkých osobností čes-
ké hudby první poloviny devatenáctého století. 
Byl sice zakořeněn v klasicismu, ale s nadšením 
vnímal ranou fázi romantismu,“ říká zaklada-
tel cyklu Vít Rozehnal a dodává, že  Rejchovo 
dílo začalo být známé až po objevení mnohých 
rukopisů skladeb v pařížské Bibliotheque nati-

onale ve druhé polovině 20. století. „Requiem 
napsal Rejcha během svého pobytu ve Vídni. 
Dílo je velmi technicky náročné a sám autor 
nikdy nedoufal, že bude uvedené veřejně,“ po-
dotýká Rozehnal. Současně připomíná, že osmé 
setkání hudebního cyklu proběhne ve středu 
6. dubna od 19 hodin ve zkušebně Scholy od 
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostel-
ním náměstí 4.  -red- 

ZLATÁ LYRA ZAHAJUJE DALŠÍ DESÍTKU

Po loňském jubilejním čtyřicátém ročníku vstupuje letos nesoutěžní přehlídka dětských sborů 
regionu ZLATÁ LYRA do páté desítky let svého trvání. Tento festival se stal významným kultur-

ním fenoménem nikoli snad pouze svou dlouhověkostí, ale především významem pro dětské sbory 
v oblasti Šumperska. Rok za rokem připravuje příležitost, která je pro většinu z nich výjimečná svou 
atmosférou, prostředím i organizací, a přispívá tak ke zvýšení zájmu o zájmovou oblast, která dnes 
stejně jako v minulosti svou popularitou nemá právě na růžích ustláno.

V sobotu 2. dubna se tedy po jedenačty-
řicáté sejdou i sjedou do šumperského kláš-
terního kostela vyznavači sborového kumštu, 
aby v krásném prostředí tohoto neobyčejného 
koncertního prostoru na čtyřech koncertech 
předvedli to nejlepší ze svého repertoáru, potě-
šili své blízké i veřejnost a načerpali podněty ke 
svému dalšímu usilování. 

Letošní Zlatou lyru hodlá svou účastí obo-
hatit devatenáct sborů, v nichž vystoupí téměř 
550 malých pěvců. První dva koncerty patří dě-
tem mateřských škol. Přivítáme Veselé děti ze 
Šumperka, Pomněnky z Mohelnice, Pampelišky 
a Zvoneček ze Zábřehu i loštické Sedmikrásky. 
Patrony prvních dvou koncertů jsou Růžové 
děti a Barevné děti Šumperského dětského sbo-
ru, jenž je pod hlavičkou Domu dětí a mládeže 
Vila Doris garantem celého festivalu. Třetího 
koncertu se ujímají sbory převážně mladších 
dětí, aby pak čtvrtým koncertem celá přehlídka 
vyvrcholila vystoupeními těch nejzkušenějších. 
Budeme tedy poslouchat zábřežský Slavíček, 
Ptáčata Šumperk, Dubínek Dubicko, Klubíčko 
Loučná, Pomněnku Šumperk a Sluníčka Mohel-

nice. Poslední série vystoupení přivede na je-
viště Ariettu Mohelnice, Větrník Loštice, Slavík 
Zábřeh, Loučňáček Loučná. Také třetí a čtvrtý 
koncert mají své patrony, jsou jimi Plameňáci 
a Motýli pořádajícího sboru. Zpěváci posledně 
zmíněného tělesa pak společně se svými rodiči 
organizačně zajistí průběh celého dne. 

Podobně jako všechny předchozí ročníky 
Zlaté lyry i ten letošní bude sledovat porota 
složená ze znalců sborového zpěvu, aby pak 
v rozborových seminářích byla se svými po-
střehy k dispozici sbormistrům zúčastněných 
sborů. Letos pozvání přijali Jaroslava Macková, 
dáma, která v posledních dvou desetiletích stá-
la za pronikavým rozvojem českého sborového 
zpívání, její nástupkyně Miloslava Fousková, 
odborná pracovnice NIPOS ARTAMA Praha, 
a také Josef Baierl, sbormistr sušického dětské-
ho sboru.

Kdy tohle všechno? Sobota 2. dubna, klášter-
ní kostel, 9:00 první koncert, 10:45 druhý kon-
cert, 13:00 třetí koncert, 15:30 čtvrtý koncert. 
Srdečně zvou DDM Vila Doris a Šumperský 
dětský sbor. T. Motýl
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ZAJÍMAVOST: OBRÁNCE HRANIC JOSEF NAVRÁTIL
V obci Sudkov před Základní školou stojí pa-

mátník obětem druhé světové války. Mimo jiné je 
zde uvedeno jméno Josef Navrátil.

Josef Navrátil se narodil 19. února 1908 v Sud-
kově č.p. 69. V roce 1938 sloužil na Oddělení fi -
nanční stráže v Bartošovicích v Orlických horách. 
Jako dozorce fi nanční stráže se podílel s kolegy 
na střežení státní hranice s tehdejším Německem 
(dnes je zde hranice s Polskem). V září 1938 byla 
služba na hranicích velice nebezpečná, protože 
Němci v pohraničí rozpoutali doslova nevyhlá-
šenou válku. Hlídky fi nanční stráže byly neu-
stále přepadávány a byly vypalovány celní úřady 
u hranic. Například byla vypálena celnice v Barto-
šovicích, odkud chodil J. Navrátil do služby. V této 
ohrožené době Československo zesílilo ochranu 
státních hranic. Vznikla Stráž obrany státu (SOS), 
do které byli zařazeni příslušníci fi nanční stráže, 
státní policie, četnictva a vojáci. Tito sloužili na hra-
nicích ve společných družstvech nebo hlídkách.

25. září 1938 sloužil J. Navrátil jako člen Stráže 
obrany státu společně s vojínem Bártou. V blíz-
kosti státní hranice v obci Vrchní Orlice prováděli 
služební pochůzku. Ráno kolem 4:30 hodin se ve 
vsi ozvala střelba. Hlídka byla přepadena a J. Na-
vrátil byl zákeřně zasažen do zad a padl k zemi. 
Vojín Bárta běžel pro pomoc. Po poskytnutí prv-
ní pomoci byl J. navrátil převezen do nemocnice 
do Rychnova nad Kněžnou. Zde byl okamžitě 
operován, protože zranění bylo velmi vážné.

2. října 1938 těžkému zranění J. Navrátil pod-
lehl. Zemřel v náručí své maminky, která za ním 
přijela do nemocnice. Smrt nastala, když průstře-
lem pronikla krev a zaplavila plíce. Ani okamžitá 
pomoc lékařů nepomohla. Přitom 26. září 1938 se 
měl J. Navrátil ženit. Když na svatbu nepřijel, zjiš-
ťovala snoubenka, co to zapříčinilo. Po zjištění, že 
je zraněný a leží v nemocnici, ho chtěla navštívit. 
Později, když za ním přijela, byl již mrtev. Když jí 
to bylo oznámeno, spadla v bezvědomí k zemi.

V dopoledních hodinách 5. října 1938 měl J. Na-
vrátil vojenský pohřeb v Rychnově nad Kněžnou 
a odpoledne téhož dne byl pohřben v rodném Sud-
kově. Za armádu byl na pohřbu brigádní generál 
Karel Kutlvašr, vojáci a příslušníci fi nanční stráže. Ze 
Sudkova a okolních obcí zde bylo několik set lidí.

V roce 1946 byl ve Vrchní Orlici Josefu Navrá-
tilovi odhalen pomník, u něhož se každý rok na 
podzim koná vzpomínková akce. Jméno Josefa Na-
vrátila je také uvedeno na jedné ze dvou pamětních 
desek, které se nacházejí v expozici Finanční stráže. 
Ta je umístěna v pěchotním srubu K-S 14 „U Cihel-
ny“ v blízkosti města Králík.

Na hřbitově v Sudkově se hrob s náhrobní deskou 
nepodařilo do dnešních dnů zachovat. Závěrem je 
třeba uvést, že vrah J. Navrátila nebyl nikdy vypát-
rán a potrestán! P. Možný

J. Navrátil na dobovém snímku.  
 Foto: archiv P. Možného



6

C
E

N
Y

 M
Ě

S
T

A JMÉNA DRŽITELŮ CEN MĚSTA ZA LOŇSKÝ ROK JSOU JIŽ ZNÁMA

Své držitele mají Ceny města Šumperka, jež místní radnice každoročně vyhlašuje v několika ka-
tegoriích a o nichž rozhoduje odborná porota složená ze sedmadvaceti zastupitelů a devatenácti 

členů tzv. Akademie Cen města. Výsledky hlasování schválili začátkem března zastupitelé a vítě-
zové jednotlivých kategorií převezmou ocenění během slavnostního večera, jenž proběhne v sobotu 
2. dubna v šumperském divadle.

V kategorii kultury dostal od poroty nejví-
ce hlasů šumperský fotograf a umělec Antonín 
Suchan, jenž své loňské sedmdesátiny „oslavil“ 
výstavou toho nejlepšího ze své tvorby v míst-
ním muzeu, a patnáct preferenčních hlasů „vy-
střelilo“ do čela sportovní kategorie šumperské 
házenkáře. V kategorii sociálních služeb se pak 
letos „akademici“ rozhodovali mezi pěti no-
minovanými - z nich nejvíc preferencí získala 
obecně prospěšná společnost Dětský klíč. Pět 
jmen a projektů se objevilo na seznamu kategorie 
vzdělávání. V ní nakonec zastupitelé ocenili akci 
civilní ochrany nazvanou Zdravotnická první 
pomoc pro veřejnost.

Pozici hlavního kandidáta na ocenění v kate-
gorii humanitární čin potvrdil taxikář Vladimír 
Kranich, který loni v září dopadl mladíka, jenž 
spolu se dvěma dalšími ubil v šumperském parku 
bezdomovce. Cenu mladých obdrží klavíristky 
Kateřina Šebestová a Aneta Bočková, které kro-
mě jiného zvítězily v kategorii do dvanácti let 
v celostátní soutěži základních uměleckých škol 
pro klavírní dua „Dvořákův Lipník“ a současně 
získaly zvláštní interpretační cenu Nadace Leoše 
Janáčka.

V oblasti podnikání ocení místní radnice fi r-
mu Uvax Václava Jurčíka a bez ocenění zůstává 
kategorie životní prostředí. Nejprestižnější oce-
nění za přínos městu si pak z místního stánku 
Th álie odnese někdejší ředitel divadla, herec 
a dlouholetý zastupitel Petr Král, jenž v únoru 
oslavil sedmdesátiny.

Neobvyklá situace nastala letos v kategorii ar-
chitektury. Šumperany totiž nezaujal žádný loni 
nově postavený objekt, takže se udělí pouze cena 
za nejlépe zrekonstruovaný dům v loňském roce. 
Tím je budova bývalé vojenské správy na Hlavní 
třídě, jež nese název Palác Sofi e.

Kromě tradičně udělovaných ocenění schvá-
lili letos zastupitelé udělení Zvláštní ceny měs-

ta Šumperka Milanu Gažíkovi za celoživotní 
přínos v oblasti sportu. Jeho jméno je spojeno 
především s motorismem, úspěšný však byl také 
v běhu na lyžích.  -zk-

V kategorii kultury dostal od poroty nejvíce 
hlasů šumperský fotograf a umělec Antonín Su-
chan. A jak vidí tohoto umělce básník a spisova-
tel Miroslav Kubíček? To už prozradí následující 
řádky.

V ateliéru Antonína Suchana
Malířské a sochařské ateliéry jsou jako bludiš-

tě. Bloudíš krajinami, potkáváš zajímavé postavy, 
ale hlavně je tu bloudivá fantazie. S ní se pak vy-
dáváš k tvůrcům na různých výstavách.

V sochařském ateliéru jsem taky zabloudil, 

Antonín Suchan ve svém ateliéru.  Foto: archiv
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Ubylo to bloudění svádivé, protože i má fantazie 
byla stejně svůdná jako ta sochařova. Jenže já 
se jen díval, jak většinou v lipovém dřevu za-
znívají tóny vody, lesa, odsekávané kousky jsou 
jako ptáci, kteří museli odlétnout. Dřevo dostá-
vá metaforickou podobu, která se ukotví nebo 
bude dále bloudit v našich představách jako 
opilý koráb.

Suchanova tvorba provokuje často ustálenou 
podobu vidění, protože jsme málo zvyklí jinak 
vidět, být alespoň na chvíli spoluautorem fan-
tazie, která omámí jak vůně květin, jak krásná 

žena, jak podmanivá hudba. Třicet dva výstav 
u nás i v cizině dokazuje sochařovo úsilí i vývoj. 
Je to velký kus života. Kdo jen na chvíli poznal 
vzrušenou svádivost uměleckého vyjádření, po-
znává často neřešitelné tajemství prožitku, myš-
lenky. Ale jak sdělit sobě i jiným?

Když vidím ten první tvar, to zdánlivě beztvaré 
dřevo, které sochař dobývá, hladí skoro mazlivě, 
protože má nejen dláta, palici, ale hlavně prsty. 
Nechá se obejmout fantazií, tou uhrančivou ro-
dící se tajemností. V ateliéru Tondy Suchana zase 
rád někdy zabloudím. M. Kubíček

LETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU 
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: AEROBIK

Mezi nejmladšími sporty má své místo tolik u děvčat oblíbený aerobik. Jeho počátky v Šumperku 
přibližuje ve sborníku Věra Formánková.

Aerobik má u nás kořeny již v době existence Čes-
koslovenské socialistické republiky. Prvopočátky jsou 
dány adaptací tzv. Cooperova aerobního běhu pro 
zdraví. Byl samozřejmě ovlivněn i různými podobami 
cvičení, které k nám přicházely ze zahraničí. Základy 
můžeme vidět také v moderní i sportovní gymnasti-
ce. V její původní podobě šlo spíše o „ae robní gym-
nastiku“. Propagovala především vytrvalostní aktivity, 
při nichž dochází k rozvoji vytrvalosti, zvýšení tělesné 
zdatnosti a k prevenci proti civilizačním chorobám. 
Ženy a dívky nazývaly toto cvičení jazzgymnastika, 
ale také rytmická gymnastika. Střídaly se zde jed-
notlivé prvky a hodiny nebyly vedeny v anglickém 
názvosloví. I v Šumperku se tento sport začal vyvíjet 
v takovéto formě. V tělocvičnách se cvičila tzv. „Kali-
fornská metoda“, jednoduché prvky se střídaly v krat-
ších časových intervalech.

Pravá podoba aerobiku v České republice vznik-
la v roce 1992 pod  Asociací sport pro všechny 
(ASPV) ve Svazu aerobiku, dnes Český svaz aerobi-
ku (ČSAE), hlavními představitelkami jsou p. Poláš-
ková, Řešátková, Blahušová, Jarkovská a další. První 
lekce v angličtině byly vedeny přibližně od roku 
1993/94, a to jen při práci s dospělými.

První vlna aerobního cvičení v Šumperku je 
spojena se jménem Hany Bendové, která působila 
v kurzech pro veřejnost, organizovaných Domem 
kultury, přibližně od roku 1984. Lekce byly tenkrát 
ještě v rychlém tempu, obsahovaly hodně posko-

ků, tvořily se krátké celky z jednotlivých prvků. Od 
roku 1989/1990 dostal aerobik zdravý základ. Byla 
vytvořena nová skladba hodin, která musela splňo-
vat mezinárodní zdravotní pravidla. Hodiny musely 
mít např. úvodní zahřátí v nízké intenzitě, strečink, 
teprve potom se mohly zařazovat cviky v HIGH IM-
PACT aerobiku, kdy není v daném okamžiku žádné 
chodidlo v kontaktu s podložkou, atd. Nová doba 
přinesla také změnu v oblečení. Z původních dresů, 
upnutých punčoch a piškotů (cviček) na nohách se 
v roce 1990 začaly cvičící oblékat do slušivých poho-
dlných sportovních úborů a pevné sportovní obuvi.
 Věra Formánková

Nikola Vykydalová - MISS AEROBIK České re-
publiky.  Foto: archiv
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O KDO JE KDO VE VÝTVARNÉ TVORBĚ NA ŠUMPERSKU: 

ARNOŠT HRABAL
Grafi k * Narozen 4. prosince 1886 v Buchlovi-

cích * Zemřel 30. prosince 1969 v Buchlovicích
Po absolutoriu teologie v Olomouci studoval 

1912-1913 na grafi cké škole ve Vídni u prof. Hof-
bauera. Absolvoval i jeden semestr na pražské 
Akademii a jeden semestr na Akademii ve Vídni. 
Věnoval se převážně dřevorytu. Jako katolický 
kněz působil na severní Moravě (Libina, Nový 
Malín, Branná, Štíty, Hradečná, Újezd, Velké Lo-
siny, Velká Morava, od r. 1937 v Buchlovicích). 
Právě místa jeho působení na severní Moravě se 
stala jeho inspirací v grafi cké a ilustrační tvorbě. 
Později se zaměřil na drobnou příležitostnou 
grafi ku (bohatý soubor Ex libris). Od r. 1938 byl 
členem Družiny literární a umělecké v Olomouci, 
a jako ilustrátor se podílel i na její ediční činnosti. 

Dílo: samostatné výstavy - 1925 Vídeň; 1936 
a 1942 Hodonín; 1957 a 1966 Praha; 1996 Buch-
lovice, 2009 Šumperk. Zastoupení ve sbírkách 
- VM Šumperk, soubor Les, dřevoryty, Přerov 
1926; totéž, Šumperk 1927; Soubor příležitost-
né grafi ky; Pracovna F. Harrera v šumperském 
muzeu, kresba tuší, 1920; Velikonoční pozdravy, 

kresby perem,1953, 1964, 1960; Soubor dřevo-
rytů a dřevořezů; Katalog výstavy v Praze,1957; 
Dřevoryty; Soubor kreseb, Papírna ve Velkých 
Losinách, dřevořez, 20. léta 20. století; Soubor Ex  
libris, dřevoryty, 1925-1967. V mobiliáři zámku 
ve Velkých Losinách jsou dva pastely - portréty 
dívek. (upraveno pro potřeby KŽŠ)

Kázání v lese, dřevoryt, 1926

Arnošt Hrabal

Švýcárna, dřevoryt, 1931

Kulturní život Šumperka 
naleznete na www.sumperk.cz (v sekci Periodický tisk).
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AKLASIKA VIVA NABÍDNE RECITÁL ITALSKÉ KLAVÍRNÍ DVOJICE

Dubnové setkání úspěšného cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva chystají jeho pořadate-
lé na úterý 12. dubna. Hudbymilovná veřejnost se přitom může těšit na vystoupení italské 

dvojice Duo de Stefano. Koncert začíná v 19 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie 
a v programu zazní skladby Schubertovy, Lisztovy, Brahmsovy a Smetanovy. Vstupenky v ceně osm-
desát a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním 
a městském informačním centru.

De Stefano piano duo jsou dvojčata Francesco 
a Vincenzo De Stefano. Bratři se narodili v Reggio 
di Calabria v roce 1986. V devíti letech se poprvé 
objevili na veřejnosti,  v patnácti pak absolvovali 
s nejvyšším uznáním na konzervatoři Vibo Valen-
tia pod vedením Paola Pollice. Poté studovali na 
Mezinárodní akademii „Incontri kon il Maestro“ 
di Imola. Následně pokračovali ve zdokonalová-
ní svých uměleckých schopností na univerzitě 
Mozarteum v Salcburku u Vincenza Balzaniho 
a Aquilese Dellem Vigne a na Codarts-Hoge-
school voor Muziek v Rotterdamu, kde v roce 
2007 absolvovali diplomem „Cum Laude“ a ti-
tulem Master of Music Specialist. 
Bratři De Stefano koncertovali 
v nejprestižnějších koncertních 
sálech na světě, jsou pravidelně 
zváni významnými koncertní-
mi institucemi a vydali DVD 
výklady Stravinského Le 
Sacre du Printemps 
a reminiscence de 
Don Juan Liszt, 
které v roce 
2008 získalo 
cenu Perrenoud 
Nadace Mezi-
národní soutěže 
ve Vídni. Dále 
také nahráli CD 
pro „Suonare 

Records“. Česká televize natočila reportáž o jejich 
koncertním debutu v Brně. 

V roce 2009 získalo klavírní duo De Stefano 
druhou cenu na Schubertově klavírní soutěži, 
kterou budou v letošním roce zahajovat. V po-
slední době pak bratři koncertují s klavírním 
duem Olgou a Natalií Tatievskými, dvojčaty 
z Ruska, repertoár na dva klavíry pro osm rukou. 
Jejich repertoár sahá od baroka až po skladby sou-
časných skladatelů, jako je Chick Korea.  Oba vy-
učují na konzervatořích: Francesco je profesorem 
na konzervatoři klavíru „Duni“ v Mateře a Vin-
cenzo na konzervatoři „Cimarosa“ v Avellino. 

Během šumperského 
koncertu si budou moci 

posluchači vychut-
nat skladby Allegro 

a moll „Lebensstüme“ 
D 947 F. Schuberta, 

Les Préludes S 97 
a Uherská Rapso-

die č. 2 (tran-
s k r i p c e 
pro 4 ruce) 
F. Liszta, Vl-
tavu B. Sme-
tany a Uher-
ské tance 
č. 12 a č. 15 
J. Brahmse.
 R. Janků

Italské Duo de Stefano se v Šumperku představí v úterý 12. dubna. 
 Foto: archiv

KLASIKA VIVA: Duo de Stefano (IT)

v úterý 12. dubna od 19 hodin v klášterním kostele
Program pro 4 ruce: F. Schubert: Allegro a moll „Lebensstüme“ D 947 * F. Liszt: Les Préludes S 97 

* B. Smetana: Vltava * J. Brahms: Uherské tance č. 12 a č. 15 
* F. Liszt: Uherská Rapsodie č. 2 (transkripce pro 4 ruce). Více na www.klasikaviva.cz.

Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 60 Kč
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Oldřich Tichý, „Ten  oka  mžik“, malba   

Prožili jsme v rozdílné době oba pár let v Ji-
roudkově ateliéru. Někoho profesor ovlivnil i na-
trvalo; já s Michalem Ranným a  před námi i po 
nás další se s ním v různé míře názorově míjeli, 
ale přestože jinak než svým štětcem poradit ne-
uměl, do obrazů 
maloval jen bez-
radným. Byla 
téměř svobodná 
druhá polovina 
šedesátých let. 
To skončilo ná-
slednou ne-nor-
malizací. Oldřich 
Tichý (*1959) ho 
poznal v samém 
závěru jeho půso-
bení na akademii, 
a je jasné, proč si 
nerozuměli. I my 
se lišíme, ale pojí 
nás už i volba ži-
vota mimo neklid 
města a pevný 
vztah ke spolehli-
vým prostředkům 
malby a kresby, navzdory všem novým médiím, 
všem zvratům a proměnám. Současnost je mi 
dávno zužováním kruhu, který obsáhne podstat-
né a ostatní se mě netýká. Jemu se svobodný pro-
stor v pravou chvíli otevřel a s vervou mu vlastní 
ho naplňuje.

Od počátečních expresí, posílených artetera-
peutickou praxí na kroměřížské psychiatrii a jistě 
i setkáním se samorostlou malbou Zdeňka Ma-
tyáše, živenou zemitostí Valašska, kam i ke svým 
prarodičům Oldřich jezdíval, pozvolna přešel do 
polohy jakési meta-fyziky předmětů a přírodních 
prvků, aby je v ní postupně oprošťoval a neje-

nom rozměrem monumentalizoval. Posouvá je 
do zdánlivě neosobní podoby, vrozeným citem 
silně prostoupené, a přece nesentimentální; do 
ryzí malby, nabité významy, znaky, symboly a me-
taforami života v plné síle. V její sošné věcnosti je 
už i barevná hmota obsahem. Maluje zdi a skrýše 
v ní, okna do nekonečna vesmírné noci. „Okna 

do tebe“ i do sebe 
sama. Do prapod-
staty bytostného 
setkání s ní tváří 
v tvář, ve vztahu 
Já a Ty. Ve splynu-
tí se skutečností, 
plně zpřítomněnou 
v každém nepatr-
ném země-dílu. Ve 
zpochybnění závaz-
nosti vzájemných 
rozměrů a v opa-
kování proměnli-
vých prvků v jejich 
prostotě a stro-
hosti. Uvolněným 
gestem ruky střídá 
tíhu s průzračností 
- a třeba i hutnou 
tíhu nebe oproti 

vzdušné lehkosti barevných hmot, polapených 
v labyrintu tkání „hlasitého ticha“, hustě členě-
ného samonosnou osnovou rozvlněné geometrie 
od ruky - co dodat? Dávno chtěl jsem mu výstavu 
nabídnout; rozsahem i pro rozměry obrazů je pro 
něho Galerie malá; ukáže nepatrný vzorek, jen 
část a jednu z etap dlouhé cesty; a přece by v ní 
jeho zřetelný hlas chyběl… .  Výstava zahájená za 
autorovy účasti ve středu 6. dubna v 18 hodin po-
trvá do neděle 1. května. Bude v roce 2011 první 
ryze malířskou výstavou; zahájí jejich souvislejší 
řadu -  a bude to malba vitální; zvučná a silná. Jste 
zváni. Miroslav Koval

Galerie Jiřího Jílka
Tomáš Herynek/„Bytosti blízkého druhu II“, nejenom portrétní fotografi e 

Výstava fotografi í trvá do 3. dubna.

Oldřich Tichý, „Na prahu noci“, 2009, olej na plátně, 100 x 110 cm
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Čtvrtek 31. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Karel Šíp a Josef Náhlovský: „Všechnopartička“
Zábavný pořad inspirovaný populární televizní talk show Všechnopárty, která byla v loňském roce 
oceněna cenou TýTý jako nejoblíbenější zábavný pořad. Účinkují Karel Šíp, Josef  Náhlovský a Daniel 
Náhlovský.  Vstupné 180, 200, 220 Kč

Pátek 1. dubna od 20 hodin v H-clubu
O5 & Radeček, Kofe-In
Koncert šumperské skupiny O5 & Radeček, která je synonymem vkusného českého popu s inteligent-
ními aranžemi a na svém kontě má hity jako Po nohou, O půl páté, Praha, Kristián nebo Máš mě na 
svědomí. Na koncertu představí „Radečci“ také nové písně z připravované desky. Jako host vystoupí 
skvělá živelná formace Kofe-In z Opavy, která patří mezi největší objevy loňského roku. 
 Vstupné v předprodeji 90 Kč, v den akce 120 Kč

Pátek 8. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Chinaski
Host: Katarina Knechtová. Jedna z nejpopulárnějších českých kapel zavítá do Šumperka  v rámci „Chi-
naski Amarok tour 2011“, které je pokračováním loňského podzimního turné, které se odehrávalo 
v největších halách u nás. Návštěvníci se mohou těšit na velkolepou show a obrovské množství hitů 
jako Klára, 1970, Tabáček, Dobrák do kosti a mnohé další. Speciálním hostem večera bude nejúspěš-
nější slovenská zpěvačka současnosti Katarina Knechtová, která se proslavila jako lídr skupiny Peha. 
 Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den akce 290 Kč, na sezení - balkon 290 Kč

Pátek 8. dubna od 19.30 hodin v H-clubu a Electrik Café
Goodbye Lenin (SK), Th e Trousers (HU)
Zahajovací koncertní večer projektu Eurofest představí špičkovou slovenskou kapelu Goodbye Lenin 
a jednu z předních klubových kapel v Maďarsku Th e Trousers. Jako předkapela vystoupí rodinná for-
mace Escape 2 Th e Jungle z Přeštěnic. Program doplní také účast zahraničních DJ´s.  Vstupné 80 Kč

Sobota 9. dubna od 19.30 hodin v H-clubu a Electrik Café
Outsmarted (AT)
Další koncertní večer v rámci projektu Eurofest nabídne posluchačům současný objev rakouské klu-
bové scény. Dále se posluchačům představí české nadějné kapely My Funeral a Empty Hall Of Fame. 
V prostorách Elektric Café bude uvedena kolekce evropských fi lmů.  Vstupné 60 Kč

Úterý 12. dubna od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Duo de Stefano (IT)
Dubnová část cyklu Klasika Viva přináší posluchačům recitál klavírní dvojice z Itálie. Více na www.
klasikaviva.cz.  Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 60 Kč

Pátek 15. dubna od 19.30 hodin v H-clubu
Blue Eff ect
Závěrečný koncertní večer festivalu Eurofest se odehraje ve společnosti ikony české kytarové školy 
Radima Hladíka a jeho virtuózní kapely Blue Eff ect. Večer zahájí v našem regionu neméně legendární 
kapela OMICRON.  Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 140 Kč
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Horkýže slíže
Host: Cocotte Minute. Slovenská svérázná formace Horkýže slíže vyráží  na turné čítající dvacet šest 
koncertních zastávek po celé ČR, a to u příležitosti vydání kompilace největších hitů „V dobrej viere 
(2001-2011)“. Fanoušci se podle slov zpěváka Kuka mohou těšit nejen na největší hity kapely, ale také 
i na nové písně, které prý ani sama kapela ještě neslyšela. Kuko ke koncertům ještě prozradil: „Lidi se 
můžou těšit na velké teatro. Kapela Horkýže slíže má ve zvyku vytahovat lidi z davu. Tentokrát přijdou 
na řadu i ti, kteří nemusejí umět hrát na žádný hudební nástroj. Také kontroverzní kostýmy jsou sa-
mozřejmostí, jako i soutěže o zajímavé ceny a velkolepá světla se zvukem!“  
 Vstupné v předprodeji 220 Kč, v den akce 250 Kč

Čtvrtek 28. dubna od 19.30 hodin v G klubu
Jazz Eft errätt
Sdružení mladých profesionálních hudebníků tvoří absolventi pražských konzervatoří, kteří dnes pra-
cují v umělecké sféře především jako muzikanti, ale také jako aranžéři a skladatelé jazzové a populární 
hudby. Skupina nadžánrově spojuje mnoho hudebních stylů a je pro ni typický ostrý kontrast funkově 
pulsující rytmiky, melodických linek a jazzových sól. Žánrově je skupina vnímána na pomezí jazzu, 
funky a soulu, sami hudebníci si však rádi zahrají i latinsko-americkou hudbu, swing či dixieland. 
 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 120 Kč

Sobota 30. dubna a neděle 1. května vždy od 9 hodin v prostorách DK
Stavíme, bydlíme Šumperk
VIII. ročník prezentace stavebnictví a s ním spojených fi rem pro oblast Jeseníků.  Vstup volný 

▶ PRO DĚTI
Neděle 3. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK
O pejskovi a kočičce
Všem dětem dobře známé příběhy pejska a kočičky opět ožijí... Co všechno spolu podniknou? Budou 
mýt podlahu, péct dort nebo ještě něco jiného? Na to se určitě přijďte podívat. Účinkuje Hravé divadlo 
Brno. Vhodné pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

▶ ZDRAVÝ POHYB
V neděli 17. dubna 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 - ho-
dinka intenzivního pohybu, který odstraní nejen nadbytečné kilogramy, ale také stres a nepohodu... 
 Vstupné 50 Kč

Sobota 23. dubna od 15 hodin tělocvičně „B“
Sobotní odpoledne s jógou s Mirkem Petrem
Cvičení tradiční Hatha jógy systematicky působící na celé tělo se závěrečnou řízenou relaxací. 
V této lekci se budeme zabývat Hatha jógou pro začátečníky -  práce svalů v pozicích.  
 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.
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Galerie Jiřího Jílka
Do 3. dubna
Tomáš Herynek/„Bytosti blízkého druhu II“, nejenom portrétní fotografi e 
Výstava fotografi í. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 6. dubna do 1. května
Oldřich Tichý, „Ten oka mžik“, malba
Vernisáž výstavy proběhne ve středu  6. dubna od 18 hodin za osobní účasti autora. Galerie je přístup-
ná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. 
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

▶ PŘIPRAVUJEME
6. května 4 TET
12. května  JAN BURIAN
16. června  FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ
17. června  NO NAME, ANNA K., NOVEMBER 2nd
18. června  BLUES APERITIV 2011

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.
č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksum-
perk.cz, www.bluesalive.cz

BĚHEM TURNÉ SE RADEČCI ZASTAVÍ I V ŠUMPERKU

Šumperská kapela O5 & Radeček vyráží na 
koncertní turné. V rámci „Tour 011“ představí 
na jedenácti místech vedle starších hitů a písní 
z poslední desky Máš mě na svědomí také zbrusu 
nové songy z chystaného „dvojCD“. V koncert-
ním rozpisu nechybí Radečkům ani za-
stávka doma v Šumperku, kde zahrají 
přímo na „Apríla“ v nově upravených 
prostorách H-clubu. 

Koncert se uskuteční v pátek 1. dubna od 20 ho-
din a vedle O5 & Radeček uslyší návštěvníci dva 
hosty. „Do Šumperka jsme pozvali skvělou živel-
nou kapelu Kofe-In z Opavy a pak také formaci 
Enter z Hradce Králové. Věříme, že se obě kapely 
budou líbit,“ doufá zpěvák Tomino. Vstupné na 
koncert O5 & Radeček s hosty je 90 korun v před-
prodeji a 120 korun na místě. -op-

▶ Radečci zahrají na 
„domácí“ půdě v pátek 
1. dubna.          Foto: -zn-
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Jedna z nejpopulárnějších českých kapel sou-
časnosti zavítá už brzy do Šumperka. Chinaski 
vystoupí ve velkém sále Domu kultury v rámci 
československého turné, které čítá dvacet za-
stávek a začne 2. dubna až v dalekém Londýně 
v koncertním sále 229 Th e Venue.

Jarní šňůra navazuje na úspěšné podzimní 
koncerty v největších halách u nás. „Chinaski na 
turné představují novinkové album Není na co 
čekat, ale  samozřejmě jsou na programu i starší 
hity, kterých má kapela pořádnou zásobu, na-
mátkou třeba Tabáček, Klára, Dlouhej kouř nebo 
1970,“ vypočítává ředitel DK Vladimír Rybička 

a dodává, že naposledy hráli Chinaski v Šum-
perku v roce 2008 před vyprodaným sálem.

Jako speciální host turné se posluchačům 
představuje zpěvačka Katarina Knechtová, 
dnes nejúspěšnější slovenská zpěvačka, která se 
i u nás proslavila coby lídr kapely Peha. Velko-
lepá show pražských Chinaski vypukne v pátek 
8. dubna od půl osmé večer. Vstupenky jsou již 
v předprodeji za cenu 250 korun. K dispozi-
ci jsou také místa k sezení na balkoně za cenu 
290 korun.

Více informací a možnost on-line rezervace 
lístků na www.dksumperk.cz. -op-

EUROFEST PŘICHÁZÍ S NABITÝM PROGRAMEM

V pátek 8. dubna vystoupí v H-clubu špičková 
slovenská kapela Goodbye Lenin a progresivní 
rokenrolová úderka Th e Trousers z Budapešti. 
Jako předkapela vystoupí ještě formace Ecsape 2 
Th e Jungle z jihočeských Přeštěnic a program do-
plní zahraniční DJ´s.

Eurofest bude pokračovat o den později kon-
certem kapely Outsmarted, která patří mezi 
velké objevy součas- n é 
rakouské scény. Dále s e 
posluchačům představí 
mladé formace z tuzem-
ska My Funeral a Empty 
Hall Of Fame. 

Pro ty, kteří dají 
přednost komor-
nější zábavě, bude 
v přízemí H-clubu 
uvedena kolekce ev-

ropských fi lmů, na kterou naváže hlavní fi lmový 
večer v kině Oko ve středu 13. dubna. Fanoušci 
kvalitní kinematografi e se dočkají španělského 
snímku Biutiful v hlavní roli s uhrančivým  Ja-
vierem Bardemem.

„Závěrečný koncertní večer Eurofestu se vrá-
tí do H-clubu, kde v pátek 15. dubna vystřídají 
mladé nadějné kapely ostřílení har-

covníci. Zahraje zde totiž 
ikona české kyta-
rové školy Radim 

Hladík s virtuózní 
kapelou Blue Ef-
fect. A večer za-

hájí v našem re-
gionu neméně 

legendární 
seskupení 
Omicron,“ 
uvedl po-

řadatel akce 
Ondřej Po-

lák.
V š e c h n y 

čtyři festivalové 

Už páté jaro v řadě se do Šumperka sjedou klubové kapely ze zahraničí, aby se představily hu-
debním fanouškům v rámci projektu Eurofest. Letošní ročník přináší velmi rozmanitý program, 

který se rozprostře do čtyřech festivalových dnů.

▶ V rámci Eurofestu 
vystoupí v H-clubu pro-
gresivní rokenrolová úderka 
Th e Trousers z Budapešti.  
 Foto: archiv
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pohybuje v příznivé relaci od 60 do 100 korun.
Festival Eurofest trvá od roku 2007 a hostil 

již muzikanty z Běloruska, Německa, Maďar-

ska, Rakouska, Polska a Slovenska. Akce získala 
podporu Višegradského fondu, Fondu česko-ne-
měcké budoucnosti, Olomouckého kraje a Města 
Šumperka. Více na www.eurofest.cz. -op-

HORKÝŽE SLÍŽE DOPROVODÍ COCOTTE MINUTE

Svérázná formace Horkýže slíže ze Slovenska 
vystoupí v Šumperku u příležitosti vydání kom-
pilace největších hitů „V dobrej viere (2001-
2011)“. Koncert se uskuteční v pátek 22. dubna 
ve velkém sále od půl osmé večer a jako host 
na něm vystoupí další známá kapela Cocotte 
Minute.

Fanoušci se podle slov zpěváka Kuka mohou 
těšit nejen na největší hity kapely, ale také i nové 
písně, které prý ani sama kapela ještě neslyšela. 
Kuko ke koncertům ještě prozradil: „Lidi se mů-

žou těšit na velké teatro. Kapela Horkýže slíže má 
ve zvyku vytahovat lidi z davu. Tentokrát přijdou 
na řadu i ti, kteří nemusí umět hrát na žádný hu-
dební nástroj. Také kontroverzní kostýmy jsou 
samozřejmostí jako i soutěže o zajímavé ceny 
a velkolepá světla se zvukem!“

Vstupenky za předprodejní cenu 220 korun 
jsou k dostání v běžných předprodejích. V den 
koncertu lístek podraží na 250 korun.

Více informací a možnost on-line rezervace 
lístků na www.dksumperk.cz. -op-

Členové souboru pracují v umělecké sféře 
především jako muzikanti, ale také jako aranžéři 
a skladatelé jazzové a populární hudby. „Skupi-
na nadžánrově spojuje mnoho hudebních stylů 
a je pro ni typický ostrý kontrast funkově pulsu-
jící rytmiky, melodických linek a jazzových sól. 
Žánrově je skupina vnímána na pomezí jazzu, 

funky a soulu, sami hudebníci si však rádi zahrají 
i latinsko-americkou hudbu, swing či dixieland,“ 
říká o kapele dramaturg Ondřej Polák a dodává, 
že Jazz Eft errätt vystoupí v šumperském „kultu-
ráku“ v prostorách G klubu ve čtvrtek 28. dubna 
od půl osmé večer. Lístek stojí v předprodeji rov-
nou stokorunu. -red-

Na jazzový večer zve příznivce tohoto žánru Dům kultury Šumperk. Pozvání pořadatelů přijalo 
sdružení mladých profesionálních hudebníků Jazz Eft errätt, které tvoří absolventi pražských 

konzervatoří.

„KULTURÁK“ LÁKÁ NA JAZZ

Svérázná slovenská formace Horkýže slíže.  Foto: archiv
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Datum Titul Skupina Čas Cena 

So 9.4.  Domeček pro panenky (Nora)  P, VK   19.30   220 Kč
St 13.4.  Domeček pro panenky (Nora)  G   17.00   Vyprodáno
Pá 15.4.  Muž před pultem Hrádek, Studio D123   VK   19.30   50 Kč
So 16.4.  Ještěři Klicperovo divadlo Hradec Králové  B, VK   19.30   160 Kč
Festival M. Movnara 
Po 18.4.  Hrdina západu   školní představení   10.00 
Út 19.4.  Eskymo je Welzl!   školní představení   10.00
Út 19.4.  Revizor  VK  17.00   130 Kč
St 20.4.  Calandriada   školní představení   19.30
St 20.4.  Domeček pro panenky (Nora)  A, X, VK   19.30   130 Kč 
Čt 21.4.  Domeček pro panenky (Nora)  G, VK   19.30   130 Kč
St 27.4.  Zlatá šedesátá    VK   19.30  70 Kč
 Písničkový pořad ve foyer a Zrcadlovém sále
Pá 29.4.  Hrádek pro krále aneb Pocta Annette Hanshaw a Mildred Bailey 
 Hrádek, host P. Ernyei, 
 hraje Teens Jazzband Velké Losiny   VK   19.30 70 Kč, 30 Kč
So 30.4. O pejskovi a kočičce Divadlo Drak Hradec Králové  VK, R + D 15.00 60 Kč

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 po-
kladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 

V Gogolově slavné satirické komedii Revizor se role správce chudinského ústavu Artěmije Filipoviče
Zemljanika zhostil Ondřej Brett.  Foto: R. Nieč
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FESTIVALU MILOŠE MOVNARA

Od pondělí 18. do středy 20. dubna pořádá Di-
vadlo 18. ročník přehlídky vlastní tvorby nazvané 
Cena Miloše Movnara. Ve třech dnech nabitých 
představeními budou porotci hodnotit nejlepší 
mužský a ženský herecký výkon sezony. Připo-
meňme jen, že hlavní slovo má porota složená 
z divadelních odborníků. Letos v ní zasednou Petr 
Vosáhlo, bývalý dramaturg a režisér šumperského 
divadla, Richard Erml, redaktor Divadelních no-

vin, Pavel Hekela, ředitel Českého rozhlasu Olo-
mouc, a Miroslav Plešák, pedagog brněnské JAMU. 
Poradní hlasy pak mají poroty složené z divácké 
veřejnosti a studentů místních středních škol.

Slavnostní večer s vyhlášením letošních vítězů 
a předáním tradičních sošek oceněným hercům 
proběhne po představení Domečku pro panenky 
(Nory) ve středu 20. dubna v prostředí klubu Sute-
rén-Lounge. -vz-

DUBNOVOU PREMIÉROU BUDE IBSENŮV DOMEČEK PRO PANENKY

Panenka nebo loutka je docela přesný po-
pis Nory Helmerové, jak ji vidíme na začátku 
hry. Je to poněkud naivní žena, oddaná svému 
muži, který si se svou panenkou rád hraje a rád 
ji vychovává. Tímto způsobem jejich manželství 
funguje již léta. Děj hry se začne odvíjet v době, 
kdy je Torvald povýšen na místo ředitele banky. 
Po svém nástupu na tuto pozici se chce uchýlit 
k několika personálním změnám. Jednou z nich 
je také vyhození jistého Krogstada pro jeho 
prohřešky z minulosti, spočívající ve falšování 
podpisů. Právě od Krogstada si Nora před lety 
tajně půjčila peníze. Dluh je již skoro splacen. 
Ale Krogstad se o své místo rve urputně...

Na první pohled idylické manželství Helmera 
a Nory je postupně odkrýváno v celé své oblud-
nosti. Jsme svědky neustálého balancování na 
hranici toho, co ještě lze považovat za normální 
a co již nikoli a co se bohužel stále ještě odehrává 
v nejedné současné domácnosti. Nora je ovšem 
postavou, která v sobě skrývá mnohem víc než 
loutku. Dramatické události ji donutí uvědomit 
si realitu a postavit se na vlastní nohy. 

Hra odráží měnící se společnost a nové pro-
blémy, se kterými se musela vyrovnávat. Velkým 
tématem je vnitřní i vnějšková svoboda ženy, 
proměna jejího postavení ve společnosti, její sna-

ha dokázat, že není jen loutkou v rukách mužů 
a společnosti. Je to téma, které je v menších ob-
měnách aktuální stále. Role ženy ve společnosti 
se sice změnila, ovšem některé stereotypy (žena 
má být v domácnosti, nemá vydělávat a má být 
naprosto poslušná svému manželovi…) ve vel-
ké části populace stále převládají. Je nesmírně 
zajímavé uvědomění si světa, ve kterém se po-
hybujeme, jak by život nás všech vypadal ještě 
před několika desítkami let, a klást si otázku, jak 
(a zda vůbec) se dnešní svět proměnil.

Severská dramatika v minulosti na repertoáru 
Divadla Šumperk nefi gurovala. Nabízí se zde je-
dinečná možnost seznámit se se zásadním dílem 
literatury a s odlišným typem dramatiky, který 
byl dosud místnímu publiku neznámý. Hra je 
typickým příkladem  severského realistického 
dramatu, je reprezentantem jednoho z přelomo-
vých stylů literatury a divadla. Přichází po ob-
dobí romantismu a ukazuje život v jeho plnosti, 
se všemi jeho problémy a nesnázemi.

V hlavních rolích se představí dva excelent-
ní herci. Půjde o výsostně herecké představe-
ní, které nabídne jistě neopakovatelný zážitek. 
Noru ztvární dlouholetá herečka šumperského 
souboru Bohdana Pavlíková, která je schopná 
niterného autentického herectví, a jejím partne-

Jedna z nejslavnějších a nejuváděnějších her severské dramatiky pochází z pera Henrika Ibsena. 
Jeho Nora, která se někdy hraje pod názvem Domov loutek nebo Domeček pro panenky, vyvolala 

po premiéře v roce 1880 v Oslu velký rozruch, především mezi konzervativními diváky. Od té doby 
se pravidelně objevuje na divadelních jevištích v celém světě.
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nyní působí především v Praze a patří k nejlep-
ším aktérům své generace. Divák jej může znát 
z různých fi lmů (Pouta, Hlídač č. 47, Sametoví 

vrazi, Cesta z města, Antonyho šance, Skalpel 
prosím atd.) nebo například seriálů (Zdivočelá 
země, Ulice apod.) 
 Ondřej Elbel, dramaturg a režisér

DO ŠUMPERKA ZAVÍTAJÍ KRÁLOVÉHRADEČTÍ JEŠTĚŘI

Novému muzikálu dramatika, režiséra a umě-
leckého šéfa Klicperova divadla Davida Drábka 
a jeho spolupracovníků, hudebníka Darka Krále 
a textaře skupiny Sto zvířat Tomáše Belka, bude 
patřit šumperské divadlo v sobotu 16. dubna. 
Hra myšlenkově volně navazuje na velmi úspěš-
nou hru Akvabely. Bratři Klenotičové jsou gau-
neři. První z nich, Pan Červený, umírá na rako-
vinu a druhý, Pan Zelený, mu chce splnit vysněné 
přání - uskutečnit se spolužáky ze základní školy 

výpravnou show podle fi lmu Cesta do pravě-
ku. Bizarní okolnosti svedou do oprýskaného 
kulturního domu skupinu třicátníků, někdej-
ších žáků 8.C, vesměs outsiderů, kteří se dávno 
vzdali svých životních snů a nadějí a hybernují 
za sklem svých muzejních vitrín jako pravěké 
fosilie: „Onehdy jsem si velmi pozorně prohlížel 
svoje biologický hodiny. A něco jsem našel. Moje 
biologický hodiny maj zezadu nápis MADE IN 
CHINA.“ -red-

Divadlo Šumperk zve na výstavy
Marie Krejčířová - „Hedvábné pohádky“ Výstava trvá do 8. dubna.

Václav Šípoš - Karikaturista Výstava bude zahájena 9.4.

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ TVÁŘE DIVADLA: 
ROZHOVOR S MATĚJEM KAŠÍKEM

▶ Jak se vám líbí Šumperk jako město a jakou at-
mosférou na vás „dýchlo“ místní divadlo?

Šumperk je fajn. Ani velký ani malý, ani 
hlučný ani tichý, ani takový ani makový. Prostě 
Šumperk. 

Atmosférou dýchlo divadlo vesměs pozitivně. 
Ovšem mohlo by dýchat ještě, ještě pozitivněji. 

▶ Kde jste působil dříve? Měl jste zkušenosti s po-
dobnou scénou?

Byl jsem dvě sezony v angažmá ve Slezském 
divadle v Opavě. Takže nějakou zkušenost s po-
dobnou scénou mám. 

▶ V jakém jste narozen znamení?
Jsem Kozoroh.

▶ Myslíte si, že mělo nějaký vliv na vaše rozhodnu-
tí stát se hercem?

Nevím, to se musíte zeptat jeho.

▶ Můžete prozradit, jak se vám nyní pracuje ve 

vašem novém působišti?
Úúú..eee..jooooo…uf…ke? hmm... - tak nějak 

takhle.

▶ Existuje nějaká role, po které moc toužíte, nebo 
naopak taková, ze které máte respekt?

Toužím po všech rolích, které mi přinesou ra-
dost. Respekt mám z počátku z každé role.

▶ Můžete stručně zrekapitulovat vaše dosavadní 
působení na předchozích scénách či vaše role ve 
škole, fi lmu, televizi, rozhlase….

„Působil“ jsem pouze ve Slezském divadle 
v Opavě. Tam jsem hrál, až jsem se za břicho 
popadal. Stejně tak na JAMU. Tady si každý svůj 
názor může udělat sám.

▶ Pokuste si vzpomenout na okamžik, kdy jste se 
rozhodl věnovat náročnému hereckému povolání 
a proč?

Ten okamžik vím naprosto přesně. Když jsem 
pohřbíval svou kamarádku, která mě k divadlu 
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ZUŠ) poté, co spáchala sebevraždu z neúspěšných 
pokusů na JAMU, DAMU. Na otázku „Proč?“ 
není tudíž potřeba odpovídat. 

▶ Můžete prozradit čtenářům vaši oblíbenou kni-
hu, fi lm, hudbu?

Jeee… tak toho by bylo. Ale z poslední doby 
je to knížka P. Veselé Kniha o kávě. Protože kávu 
a kavárenské povalečství mám opravdu rád. 
Z fi lmů je to 127 hodin, Černá labuť. Z dřívějších 
třeba Motýlek. Poslední dobou čím dál tím víc 
poslouchám francouzský rap. I když rap jako ta-
kový neposlouchám. Francouzsky je to však jiné 
kafe.  

▶ Jaká kuchyně vás nejvíc oslovuje?
Určitě kuchyně na míru s vestavěnými spotře-

biči. Pracovní deska Palisandr. Sklo Bordeaux. 
A u sporáku přivázaného Zdeňka Pohlreicha.

▶ Co byste na závěr našeho rozhovoru vzkázal 
šumperskému divákovi?

Mějte s námi větší kontakt. Pište na fórum di-
vadla. Pište na maily. Co se vám líbí, nelíbí, své 
postřehy, připomínky, rady, prostě cokoli. My 
herci všechno bereme. Chceme a zajímá nás váš 
názor.  Děkuji Za rozhovor, 

 Veronika ZetochováMatěj Kašík   Foto: archiv

ZUŠ ŠUMPERK

Středa 30. března v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert žáků ze třídy M. Nová-
kové a J. Valentové 

Čtvrtek 31. března v 18 hodin v klášterním kos-
tele
Absolventský koncert žáků ze třídy P. Kocůrka 
a J. Todekové

Pátek 1. dubna v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert žáků ze třídy J. Slavíčko-
vé, P. Šímy, M. Váňové

Pondělí 4. dubna v 18 hodin v sále ZUŠ
Hudební podvečer

Čtvrtek 6. dubna v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert žáků za třídy J. Hlocha 

Pondělí 11. dubna v 18 hodin v sále ZUŠ
Hudební podvečer

Středa 13. dubna v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert žáků ze třídy S. Hrdi-
nové

Čtvrtek 14. dubna v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert žáků ze třídy L. Nezbe-
dové a P. Juřičky
Bližší informace: Základní umělecká škola 
Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.
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Výstavní síň
▶ Retro II aneb v naší kanceláři...
Nahlédnutí do světa známých i zapomenutých 
kancelářských pomůcek, přístrojů a strojů. Vý-
stava trvá do 12. června. K výstavě lze objednat 
komentované prohlídky na tel.č. 583 363 088.

Hollarova  galerie
▶ Svět hmyzu
Zoologická výstava zaměřená na svět hmyzu 
našeho regionu na fotografi ích profesioná-
lů i amatérů. Fotografi e jsou doplněny ento-
mologickými sbírkami Vlastivědného muzea 
v Šumperku. K výstavě lze objednat komento-
vané prohlídky na adrese milan.dvorak@muze-
um-sumperk.cz, 583 363 089. Výstava trvá do 
10. dubna.

Rytířský sál
▶ Apoštol indiánů - David Zeisberger a jeho sen 
o moravských indiánech
Výstava vypovídá o nejznámějším z Moravských 
bratří, Davidu Zeisbergerovi, který prožil padesát 
let mezi severoamerickými indiány. Autorem vý-
stavy je Horst Schinzel z Mnichova, rodák ze Štern-
berku. Výstava je podpořena Česko-německým 
fondem budoucnosti. Výstava trvá do 10. dubna.
▶ Dětské kovové stavebnice Merkur
Výstava sběratele Jiřího Mládka, která s velkým 
úspěchem putuje po republice, představuje slože-
né exponáty ze známé stavebnice Merkur a také 
umožňuje návštěvníkům vytvořit si vlastní před-
mět z děravých destiček stavebnice. Součástí výsta-
vy je tvořivá dílna. Vernisáž výstavy se uskuteční 
14. dubna v 17 hodin. Výstava potrvá do 17. čer-
vence.

Interaktivní výstava Putování středověkem je v Galerii Šumperska k vidění až do 4. září.  
 Foto: Michaela Stuchlá
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▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem - zcela automa-
tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Galerie Šumperska 
▶ Putování středověkem
Výstava přibližuje vývoj v našem regionu od 
7. do 15. století. Pozornost je věnována zejména 
starým Slovanům, středověkým hradům, zbraním, 
církvi a církevnímu umění, hrnčířství nebo dobývá-
ní a zpracování kovů. Stejně jako při výstavě Cesta 
do pravěku jsou nachystány experimenty, skládač-
ky a doplňovačky. Ti nejšikovnější, malí i velcí ná-
vštěvníci, 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 soukro-
mých osob. K výstavě lze objednat komentovanou 
prohlídku po telefonické domluvě u A. Navrátilové 
na čísle 583 363 072. Výstava trvá do 4. září.

Galerie mladých
▶ PV2 v OBRAZE
Výstava studijních prací žáků VOŠ a SPŠ Šumperk 
oborů grafi ckého a průmyslového designu. Výsta-
va bude zahájena ve čtvrtek 31. března v 16 hodin 
a potrvá do 1. května.

Přednáškový sál
▶ Russwormův „pohár hořkosti“ - Proces proti 
Karlu st. ze Žerotína a jeho politické souvislosti
Přednáška Zdeňka Doubravského proběhne 
12. dubna v 17.30 hod.
Akce v klášterním kostele 30.3. a 31.3. v 18 hod. 
- ZUŠ Šumperk - absolventské koncerty, 
1.4. v 18 hod. - ZUŠ Šumperk -  absolventský 
koncert, 2.4. Šumperský dětský sbor - Zlatá lyra, 
přehlídka dětských sborů, 6.4. v 18 hod. - ZUŠ 
Šumperk - absolventský koncert, 12.4. v 19 hod. 
- Klasika Viva, 13.4. a 14.4. v 18 hod. - ZUŠ 
Šumperk - absolventské koncerty, 28.4. v 18 hodin 

- koncert Šumperský dětský sbor, 29.4. v 18 hod. 
- Podvečer s klasickou kytarou
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www. muzeum-sumperk.cz,  ote-
vřeno celoročně: út-pá 9- 12 hod., 12.30-17 hod., 
so  9- 13 hod., ne  13- 17 hod. Klášterní kostel je 
v březnu a dubnu 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
▶ Velikonoce
Velikonoční tradice prezentované muzejními 
sbírkami a zápůjčkami od soukromých sběratelů 
na Zábřežsku. K výstavě budou probíhat komen-
tované prohlídky. Objednat je lze u D. Tempírové, 
tel.č. 583 413 646, zabreh@muzeum-sumperk.cz, 
nebo u M. Kudelové, tel.č. 583 363 091, maja.ku-
delova@muzeum-sumperk.cz. Vernisáž proběhne 
ve středu 30. března v 17 hodin. Výstava potrvá 
do 1. května. 
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13- 16 hod.

Mohelnice
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-
těží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výsta-
vou roku 2005! 
▶ Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, 
Zábřežsku a Mohelnicku
Výstava podává obecnou informaci o umělec-
kých slozích od poloviny 13. do počátku 20. sto-
letí, doplněnou fotografi emi a výtvarnými díly na 
Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. K výstavě 
lze telefonicky domluvit komentované prohlíd-
ky u Mileny Filipové na adrese milena.fi lipova@
muzeum.sumperk.cz, 583 363 075 nebo u Zbyň-
ka Žouželky, mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 
583 430 693. Výstava trvá do 14. května.
▶ Umělecké slohy sedmi staletí
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v 17 hodin.
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 pro-
slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů 
muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-
para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 
Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně tra-
gického osudu místní židovské komunity.

Úsov
▶ Lovecko-lesnické muzeum
▶ Stará škola: Úsov - kolébka lesnického školství, 
stálá expozice
▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-
teraktivní expozice

▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint
▶ Zpřístupnělý ochoz
▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bar-
toše
▶ Zoo koutek pro děti
Letní sezonu zahajujeme v pátek 1. dubna v 9 hodin. 
Prohlídky zámku trvají do 16.15. Poslední vstup je 
ve 14.45 hodin.
▶ Slet čarodějnic na zámku v Úsově
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé s čarodějnic-
kou tematikou a volbou Miss čarodějnice proběhne 
23. dubna od 15.30 hodin.
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.

18. duben - Mezinárodní den památek
Vstupy jsou na všechna zařízení zdarma

Otevírací doby: Muzeum v Šumperku 13.00-17.00 
* Muzeum v Zábřehu, Mohelnici a Památník Adol-

fa Kašpara v Lošticích 9.00-12.00 
* Lovecko-lesnické muzeum na zámku 

v Úsově 9.00-16.15

MUZEUM CHYSTÁ DVĚ ZAJÍMAVÉ PŘEDNÁŠKY

Dvě zajímavé přednášky připravilo na duben a květen Vlastivědné muzeum v Šumperku. První 
z nich nazvaná Russwormův „pohár hořkosti“, jež přiblíží proces proti Karlu st. ze Žerotína 

a jeho politické souvislosti, se uskuteční v úterý 12. dubna v 17.30  hodin v přednáškovém sále mu-
zea. Druhá s názvem Svou smrtí unikl svým nepřátelům, která bude zaměřena na osobu Pavla Ka-
tharyna z Katharu na Pernštejně, Kunštátě, Dalečíně, Jimramově a Šilperku, je pak naplánována 
na 10. května. V obou případech bude přednášet historik Zdeněk Doubravský.

Koncem 16. století se vyostřily rozpory mezi 
katolíky a evangelíky v Čechách a na Moravě, 
v jejichž pozadí byl politický boj o státní zřízení 
mezi stavovstvím a postupující centralizací moci 
prosazovanou panovníkem. Zatímco některá říš-
ská evangelická knížata spřádala plány na svržení 
Habsburků z císařského trůnu, odhodlali se čeští 
a moravští radikální katolíci k ostré protirefor-
mační politice. Na Moravě byl útok veden proti 
vzdělanému zastánci stavovských svobod Karlu 
staršímu ze Žerotína. Nepřátelé hodlali Žerotí-
na politicky zničit, případně ho uvěznit a zbavit 
majetků. Vyloučena nebyla ani fyzická likvidace 
katovým mečem.

Karel ze Žerotína nebyl sám, kdo se v létě roku 
1599 ocitl na černé listině radikálních katolíků. 
Byl jím také agilní Pavel Katharyn z Katharu, 
moravský zemský purkrabí a místopísař Mar-
krabství moravského, vlivná osoba nejen svým 
politickým postavením, ale také rozsáhlým ma-
jetkem (mezi jiným vlastnil i štítecké panství na 
Zábřežsku), který stačil nashromáždit během 
svého života. Kdo byl Pavel Katharyn, muž zá-
hadného původu, příjmení a predikátu, bude té-
matem další přednášky „Svou smrtí unikl svým 
nepřátelům. Osoba Pavla Katharyna z Katharu 
na Pernštejně, Kunštátě, Dalečíně, Jimramově 
a Šilperku“. -zd-
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Již 1. dubna se otevře brána hradu a zámku Úsova s Lovecko-lesnickým muzeem, v němž na ná-
vštěvníky čekají bohaté lichtenštejnské sbírky, expozice Hádanky pánů z Vlašimy i Strašidelný 

labyrint, zookoutek pro děti, krásné pohledy z opraveného ochozu hradu nebo posezení na nádvoří 
zámku s občerstvením. Návštěvníci se přitom mohou těšit na řadu zábavných akcí.

První z velkých akcí, Slet čarodějnic, proběhne 
v sobotu 23. dubna. Odpoledne na zámku nabíd-
ne tradiční volbu Miss čarodějnice, školu kouzel, 
úsovské divadélko a další atrakce. Začínáme od 
15.30 hodin.

Na měsíce květen až říjen chystáme výstavu Ces-
ta do pravěku v prostorách bývalé lesnické školy. 
4. června se pak můžete těšit na noční prohlídku 
zámku od 20 hodin. V prostorách zámku i na ná-
dvoří se návštěvníci setkají s nadpřirozenými by-
tostmi a jejich hrůzostrašnými kousky.

Příjemnou zprávou je, že nebudeme navyšovat 

vstupné, ale naopak vyjdeme návštěvníkům vstříc 
a návštěvní dobu prodloužíme. Zámek tak bude ote-
vřen od dubna do října od úterý do neděle. Ponděl-
ky budou zavíracím dnem. Mimo tyto měsíce bude 
prohlídka možná jen po předchozí objednávce.

Otevírací doba: duben, září a říjen: 9:00-16:15, 
poslední vstup 14:45 hod., květen a červen: 
9:00- 19:00, poslední vstup 17:30 hod., červenec a sr-
pen: 9:00- 19:30, poslední vstup 18:00 hod. Začátky 
každého vstupu v měsících dubnu až říjnu najdete 
na webových stránkách muzea, sekce Zařízení, od-
kaz Zámek Úsov, otevírací doba. M. Berková

RETRO II ANEB V NAŠÍ KANCELÁŘI NA VÁS ČEKÁ VE VÝSTAVNÍ SÍNI

Po loňském vzpomínání na někdejší domácí 
spotřebiče a technické přístroje a stroje, které vy-
pomáhaly v domácnostech i uspokojovaly koníč-
ky a zájmy ve volném čase, otevřelo Vlastivědné 
muzeum v Šumperku ve výstavní síni slibované 
„Retro II aneb v naší kanceláři“. Výstava připo-
míná doby, kdy se ještě nepsalo a nepočítalo na 
moderních počítačích, netelefonovalo mobilním 
telefonem a nekopírovalo skenerem.

Na své si ale ostatně přijdou i obdivovatelé vy-
sloužilých počítačů ze Slušovic, brněnské Zbrojovky 
a dalších výrobců. Vedle exponátů z Vlastivědného 
muzea v Šumperku doplňují výstavu unikátní před-
měty z Technického muzea v Brně a Vlastivědné-
ho muzea v Olomouci. Nechybějí ani lahůdky od 
soukromých sběratelů. Retro II můžete zhlédnout 
v šumperském muzeu do 12.  června. 

 Z. Doubravský

◀ Tento krasavec patří k psacím strojům vyráběným 
na přelomu 19. a 20. století fi rmou Hammond Ty-
pewriters Company, New York, USA. Zaujme kláves-
nicí ve tvaru kruhové výseče. Písmenka jsou umístěna 
ve dvou, nebo třech řadách pod sebou na kovovém 
kroužku před válcem. Při zmáčknutí klávesy se zvo-
leným písmenem se pootočí rotační kroužek s pís-
menky a značkami a dojde k nastaví zvoleného typu 
k otisknutí. Úhozem kladívka proti tomuto písmenku 
přes psací pásku se písmenko otiskne. Hammond pa-
třil k nejužívanějším psacím strojům z 52 oblíbených 
konstrukčních typů v minulosti. Vzhledem k tomu, že 
u těchto strojů nemůže dojít k překřížení písmenko-
vých pák, je rychlost v psaní omezena pouze zručností 
písaře. Další zajímavé svědky minulosti najdete na vý-
stavě Retro II aneb v naší kanceláři.  Foto: archiv VM
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Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. 
Do 28. dubna vystavují v knihovně v ulici 17. listopadu 6 autoři, kteří trpí poruchou autistického spektra 
Tomáš Konyarik a Lucie Váňová - Výtvarné práce. 

Všechny, kteří poslední dubnový čtvrtek za-
míří do zahrady za budovou knihovny, čekají 
hry, soutěže, drobná vystoupení dětí i dospělých, 
rej čarodějnic a také jízdy Pohádkovým parním 
vláčkem. Vstupné je deset korun. Zajímavou akci 
připravily knihovnice u příležitosti zakončení vý-
stavy společnosti Dětský klíč v rámci cyklu Když 
bariéry nejsou překážkou. Na výstavě jsou k vi-
dění výtvarné práce, jejichž autory jsou Tomáš 
Konyarik a Lucie Váňová, kteří trpí poruchou 
autistického spektra. -red-

Loňskou Zahradní slavnost si příchozí opravdu 
užili.  Foto: archiv

Zahradní slavnost chystá na čtvrtek 28. dub-
na šumperská Městská knihovna. Probíhat 

bude na zahradě za knihovnou v ulici 17. listo-
padu 6 od 10 do 16 hodin.

ZAHRADNÍ SLAVNOST VYPUKNE 28. DUBNA

DĚTI STRÁVÍ NOC S ANDERSENEM

Noc s Andersenem budou moci z pátku 1. na 
sobotu 2. dubna prožít děti, které jsou nejaktiv-
nějšími čtenáři půjčovny pro mládež šumperské 
Městské knihovny. Ta se tak připojí již pode-
sáté k úspěšné celostátní akci. V Šumperku se 
ovšem bude nocovat nejen v Městské knihovně 
v ulici 17. listopadu 6, ale i na dalších místech: 

v Městském domě dětí a mládeže U Radnice, 
v družinách škol v ulicích Dr. E. Beneše, Šu-
mavské, Sluneční a v Hanácké 3, ve Vile Doris 
a v klubu maminek při Českém červeném kříži. 
Společným tématem je tentokrát ohlédnutí za 
předchozími devíti ročníky Noci s Anderse-
nem. -zk-
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O NEVYUŽITÝCH ZÁMĚRECH, PLÁNECH A PROJEKTECH

O nevyužitých záměrech, plánech a projektech, které se pojí s městy Šumperkem, Zábřehem a Jesení-
kem, se bude opět hovořit v Městské knihovně v ulici 17. listopadu. Druhá část přednášky místního 

historika Jana Bendy začíná ve středu 13. dubna o půl sedmé večer a vstupné je čtyřicet korun. 
Zatímco během březnového setkání se poslu-

chači dozvěděli mnoho zajímavého o plánech 
a projektech, které vznikly na Šumpersku nebo se 
našeho regionu dotýkaly a z různých důvodů nebyly 
realizovány, tentokrát bude pozornost zaměřena ze-

jména na projekty druhé poloviny dvacátého století. 
Posluchači tak budou mít opět příležitost zhlédnout 
řadu zajímavých dokladů ještě dříve, než budou pu-
blikovány ve stejnojmenné knize Jana Bendy, která 
je připravena k vydání. -red-

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Čtvrtek 31. března od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 40 Kč

Pátek 8. dubna od 14 hodin v „KS“
Taneční odpoledne
Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 40 Kč

Úterý 12. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

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

Úterý 19. dubna od 14.30 hodin v „KS“
Aktivní stáří, přiměřené tělesné aktivity seniorů, 
prevence úrazů v seniorském věku
Přednáška ve spolupráci se Střední zdravotnickou 
školou Šumperk. Vstup volný

Pátek 22. dubna od 14 hodin v „KS“
Taneční odpoledne
Hrají Petr a Vašek.  Vstupné 40 Kč

Úterý 26. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 28. dubna od 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro seniory
Hrají Vašek a Petr.  Vstupné 40 Kč

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

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

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině
4.4. a 18.4. konverzace pokročilí, 11.4. konverzace 
začátečníci

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

Každé sudé úterý od 9 hodin v „KD“ 
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
29.3. - Keramika, 12.4. - Barvení, malování vyfouk-
nutých vajíček, 26.4. - Zahoďte igelitku, síťovka je 
IN, háčkování, síťování

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 - infor-
mace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ = Ka-
várnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců.

V březnu a dubnu probíhá v Kavárničce pro seniory výstava amatérských fotografi í Jany Veselé.
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Úterý 5. dubna od 18 do 19 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný

Středa 6. dubna od 16 do 18 hodin v herně TTC 
v areálu kasáren
Pojď si pinknout! 
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný

Středa 6. dubna od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru 
ve 3. patře 
Základy uměleckých řemesel - Madeirové kraslice
Kraslice zdobené „dírkovou krajkou“ a voskem. 
S sebou vyfouknutá vejce.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 7. dubna od 15 do 17 hodin v dílně
Železniční modelářství od A do Z
Náměty a rady pro mladé kutily.  Vstup volný

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

Sobota 9. dubna od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 3. pa-
tře 
Šperkování 
Výroba šperků z korálků.  Vstupné 50 Kč

Neděle 10. dubna od 15 hodin na táborové základně 
na Krásném
Vynášení Moreny
Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332, romana.vecerova@seznam.cz. 
 Vstup volný

Pondělí 11. dubna od 16 do 17 hodin v učebně PC 
v přízemí
PC - Učím se 
Volný internet pro děti od 7 let.  Vstup volný

Úterý 12. dubna od 15 do 17 hodin v dílně
Modelaříte a potřebujete poradit?
Rady a nápady pro mladé modeláře.  Vstup volný

Středa 13. dubna od 17.30 do 20.30 hodin v ateliéru 
ve 3. patře 

Základy uměleckých řemesel - Drátované veliko-
noční dekorace
S sebou vyfouknutá vejce, korálky, drátky... 
 Vstupné 50 Kč

Sobota 16. dubna od 9 do 10 hodin a od 10.30 do 
11.30 hodin v DK Zábřeh
Jumping pro všechny
Skákání na trampolínách, inf. P. Ziková, tel.č. 
583 415 400.  Vstupné 60 Kč

Sobota 16. dubna od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 
3. patře 
Kurs kresby
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Nutná re-
zervace míst a zaplacení zálohy 150 Kč do 12.4. Inf. 
R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, Roma-
na.vecerova@seznam.cz.  Vstupné 300 Kč

Sobota 16. dubna od 15 hodin v sále v 1. patře
Jarní slavnost
S sebou malý květináček. Inf. R. Večeřová, tel.č. 
583 215 395, 777 216 332, Romana.vecerova@sez-
nam.cz.  Vstup volný

Pondělí 18. dubna od 16 do 17 hodin v učebně PC 
v přízemí
PC - Učím se 
Volný internet pro děti od 7 let.  Vstup volný

Středa 20. dubna od 16 do 18 hodin v herně TTC 
v areálu kasáren
Pojď si pinknout! 
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný

Pátek 22. dubna od 10 do 18 hodin v Kozím krámku 
- dvoreček (vchod z Úzké ulice)
Velikonoční tvoření v Krámku
Průběžně po celý den zdobení kraslic různými tech-
nikami, velikonoční dekorace… S sebou vyfouknu-
tá vejce.

Úterý 26. dubna od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný
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Stavíme modelovou železnici!
Rady a nápady pro mladé modeláře. Vstup volný

Sobota 30. dubna od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 
3. patře 
Kurs kresby
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Nutná 

rezervace míst a zaplacení zálohy 150 Kč do 26.4. 
Inf. R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, 
Romana.vecerova@seznam.cz.  Vstupné 300 Kč

Přihlášky a informace: Dům dětí a mláde-
že U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. 
č.  583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradni-
ce.cz.

VILA DORIS
Každé pondělí (s výjimkou 25.4.) od 14.45 do 
16.15 hodin v AT na „K“
Keramika pro veřejnost
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 
583 285 623, silhanova@doris.cz. 
 Vstupné 50 Kč/osoba

Každé pondělí (s výjimkou 25.4.), středu, čtvr-
tek (s výjimkou 21.4.) a pátek (s výjimkou 22.4. 
a 29.4.) 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

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

Do 30. června na „K“
Cesty české rozvojové pomoci - Mongolsko
Výstava, kterou zapůjčila Katedra rozvojových 
studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palac-
kého Olomouc, je souborem fotografi í, které za-
chycují život v Mongolsku. Lze ji zhlédnout po 
domluvě se Sylvií Markovou, tel.č. 583 285 943, 
737 384 948, markova@doris.cz.

Neděle 27. března od 10 hodin na Bludovečku

Odyssea - Běh na Bludoveček
Sraz v 9 hod., start v 10 hod., informace na www.
odyssea-spk.cz, Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Od 29. března 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 počíta-
čem, Microsoft  Windows Vista, Microsoft  Offi  ce 
Word 2007, Microsoft  Offi  ce Excel 2007, Micro-
soft  Offi  ce PowerPoint 2007, Internet a elektro-
nická pošta, informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Cena 1100 Kč

Sobota 16. dubna a neděle 17. dubna v tělocvičně 
na „K“
Vějíř Kung-fu I.
Cvičení Taj-Či s vějířem ve dvou víkendových se-
minářích, druhý víkend bude 7.5.-8.5. Informace 
Vratislav Šula, tel.č. 731 186 059, sula@doris.cz. 
 Cena 2400 Kč/osoba/oba víkendy

Neděle 17. dubna od 10 hodin na Kolibě
Odyssea - horská kola
Sraz v 9 hod., start v 10 hod., informace na www.
odyssea-spk.cz, Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Velikonoce na Komíně
Čtvrtek 21. dubna od 9 do 12 hod. a od 13.30 do 
16.30 hod. v AT na „K“
Velikonoční kraslice a beránci z perníku
Voskování vyfouknutých vajec a modelování 
z perníkového těsta (s sebou si přineste 2 vy-
fouknutá vejce). Informace Ivana Šilhanová, tel.
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 Vstupné 20 Kč/osoba

Čtvrtek 21. dubna od 9 do 12 hod. a od 13.30 do 
16.30 hod. v AD na „K“
Velikonoční pletení pomlázek
S námi se naučíte plést pomlázky z vrbového 
proutí. Informace Jiří Kamp, tel.č. 731 501 319, 
583 214 213, kamp@doris.cz.  Vstupné 20 Kč

Čtvrtek 21. dubna od 9 do 12 hod. a od 13.30 do 
16.30 hod. na „K“
Patchworková vejce
Velikonoční dekorace bez šití. Informace Zuzana 
Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, va-
vrusova@doris.cz.  Vstupné 20 Kč

Čtvrtek 21. dubna od 9 do 12 hod. a od 13.30 do 
16.30 hod. na „K“
Beránci a ovečky
Velikonoční dekorace z textilu. Informace Eva 
Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psen-
cikova@doris.cz.  Cena 20 Kč

Od 26. dubna 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 počíta-
čem, Microsoft  Windows Vista, Microsoft  Offi  ce 
Word 2007, Microsoft  Offi  ce Excel 2007, Micro-
soft  Offi  ce PowerPoint 2007, Internet a elektro-

nická pošta, informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Cena 1100 Kč

Pátek 29. dubna od 16 do 19 hodin v MC na „K“
Čarodějnický slet
Soutěže, hry, tvoření a nakonec opékání pro ro-
diče s dětmi. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 
583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 
 Vstupné 50 Kč

Pátek 29. dubna od 9 do 17 hodin v parku u Vily 
Doris
Den Země 2011
Přijďte k nám oslavit Den Země, v letošním roce 
zaměřený na přírodu v ročních obdobích. Vědo-
mostní, hravé a výtvarné stanoviště v parku u Vi-
ly Doris, pódiová vystoupení, ukázky lidových 
řemesel. Od 16:00 hod. koncert předkapely Se-
cond hand husband, od 17:30 hod. zahraje kapela 
Poslední výstřel. Informace Lenka Kampová, tel.
č. 733 712 901, kampova@doris.cz.

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

DRIVE ANGRY 3D   3D
Čtvrtek 31. března jen v 18.00 hodin, pátek 1., sobota 2., neděle 3. a pondělí 4. dubna jen ve 20.00 
hodin
USA, 2011, thriller, akční, 105 minut, od 15 let
Nicolas Cage v hlavní roli příběhu otrlého zločince, který uprchl z pekla za svou poslední šancí na vy-
koupení, aby zastavil řádění zločineckého kultu, se kterým má i osobní nevyřízené účty. Hnán nejsil-
nější motivací musí překročit hranice lidských možností, aby se pomstil dřív, než jeho poslední šance 
na vykoupení zmizí…   Vstupné 130 Kč

DALŠÍ ROK  Filmový klub - Projekt 100
Čtvrtek 31. března jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2010, 129 minut, od 12 let, titulky
Kolem šťastného postaršího manželského páru obíhají nešťastné a osamělé životy jejich přátel a pří-

KINO OKO
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Obuzných… Režisér Mike Leigh přichází s další skvělou intimní studií lidských osudů a podařilo se mu 

vytvořit další nápadité, citlivé a hluboce lidské drama.  Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
Pátek 1., sobota 2., neděle 3. a pondělí 4. dubna jen v 18.00 hodin, úterý 5. a středa 6. dubna jen ve 
20.00 hodin
USA, 2011, komedie, 108 minut, od 12 let, titulky, digitální projekce
Žádná romantika, žádné randění, žádná žárlivost, žádné lži a společné snídaně. Jen čistý sex. Naruší 
toto pravidlo láska?...  Natalie Portmanová a Ashton Kutcher v hlavních rolích originální romantické 
komedie hollywoodského veterána Ivana Reitmana.  Vstupné 85 Kč

HOP  Hrajeme pro děti
Sobota 2. a neděle 3. dubna jen v 16.00 hodin
USA, 2011, 90 minut, české znění, digitální projekce
Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez… Kombinovaný hraný a animovaný fi lm o velikonočním zajíč-
kovi, který se chce stát rockovým bubeníkem, a proto uteče od svých povinností z Velikonočního 
ostrova, kde se vyrábějí sladkosti a vajíčka pro děti, až do samotného Los Angeles… Režisér fi lmu Tim 
Hill režíroval i populární snímek Alvin a Chipmunkové.  Vstupné 80 Kč 

LONDÝNSKÝ GANGSTER
Úterý 5. a středa 6. dubna jen v 18.00 hodin
USA, Velká Británie, 2010, drama, krimi, romantický, 103 minuty, od 15 let, titulky   
Ne každý kriminálník chce být gangsterem… Colin Farrell a Keira Knightlyová v hlavních rolích 

Kombinovaný hraný a animovaný fi lm Hop o velikonočním 
zajíčkovi, který se chce stát rockovým bubeníkem, uvádí kino 
Oko v dubnu hned několikrát.
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vlastních pravidel. Zvlášť poté co mu do života vstoupí krásná a zranitelná mladá žena, která potřebuje 
jeho ochranu a se kterou plánuje začít zcela nový život…  Vstupné 80 Kč

GNOMEO A JULIE 3D  Hrajeme pro děti 3D
Čtvrtek 7. a pátek 8. dubna jen v 16.00 hodin, sobota 9. dubna jen v 10.00 hodin dopoledne, neděle 
10. dubna jen v 16.00 hodin
USA, Velká Británie, 2011, animovaný, rodinný, 84 minuty, české znění
Dobrodružná animovaná komedie o sádrových trpaslících, kteří mezi sebou svádějí permanentní boj, 
protože se jejich majitelé navzájem nenávidí, je velmi sympatickou a hodně zdařilou parodií na nej-
známější milostný příběh o Romeovi, v tomto případě Gnomeovi, a Julii. Je určená dětem i dospělým, 
má velmi originální a vtipné gagy, děj, který navzdory známé předloze každou chvíli překvapí, a navíc 
trojrozměrný prostor, který je v tomto snímku fascinující.  Vstupné 130 Kč
V sobotu 9.4. v 10.00 hodin dopoledne nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče, kteří na-
vštíví kino se svými dětmi ve věku do 15 let, je 100 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě 
SHM, s.r.o., Šumperk.

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
Čtvrtek 7. a pátek 8. dubna jen v 18.00 hodin, sobota 9. dubna jen v 19.00 hodin, neděle 10. dubna jen 
v 18.00 hodin
USA, 2011, romantická komedie, 112 minut, od 15 let, titulky, digitální projekce
Anny Hathawayová a Jack Gyllenhaal v hlavních rolích netradiční milostné komedie režiséra Edwarda 
Zwicka. Ona se nechce k nikomu vázat, protože trpí Parkinsonovou nemocí, on je dealerem viagry, 
jehož obchodní úspěchy jsou především výsledkem jeho neodolatelného šarmu…  Vstupné 85 Kč

SPRÁVCI OSUDU
Čtvrtek 7., pátek 8. a neděle 10. dubna jen ve 20.00 hodin
USA, 2011, romantický, fantasy, 106 minut, od 12 let, titulky, digitální projekce
Ukradli mu budoucnost, teď si ji bere zpátky… Nadějný politik David Norris se náhodou zaplete 
s krásnou neznámou Elise, kvůli které se hodlá vzdát i své kariéry. To si myslí jen do chvíle, než potká 
Správce osudu, organizaci, která řídí život každého z nás… Dynamická a přímočará romance dvou 
duší na pozadí světa, který řídí naše osudy… V hlavní rolích Matt Damon a Emily Bluntová. 
 Vstupné 85 Kč

KAROL: MUŽ, KTERÝ SE STAL PAPEŽEM
Sobota 9. dubna jen v 15.30 hodin
Itálie, Polsko, Francie, Německo, Kanada, autobiografi cký příběh, 2005, 180 minut, od 12 let, v pol-
ském znění s českými titulky
Film o životě Jana Pavla II. natočil italský režisér Giacomo Battiato a jeho snímek je skutečným umě-
leckým dílem. Dává nám nahlédnout do Wojtylova mládí, do těžkého válečného i poválečného období, 
do duše mladého muže, rozhodujícího se pro život kněze. To vše činí s citem, skromností a smyslem 
pro hodnoty transcendentální. V hlavní roli Piotr Adamczyk. Film uvádíme u příležitosti květnového 
blahořečení Jana Pavla II.  Vstupné dobrovolné

SUCKER PUNCH
Pondělí 11. a úterý 12. dubna jen v 17.30 hodin
USA, 2011, akční, fantasy, 131 minuta, od 12 let, titulky, digitální projekce
Epická akční fantasy nás zavede do smyšleného světa mladé dívky, který jí poskytuje únik od drsné 
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v její mysli hranici mezi skutečností a fantazií smazávají, a to s různými následky…  Vstupné 85 Kč

VARIETÉ
Pondělí 11. a úterý 12. dubna jen ve 20.00 hodin, středa 13. dubna jen v 17.45 hodin
USA, 2010, hudební, 116 minut, mládeži přístupný, titulky, digitální projekce
Příběh životní cesty Ali Rose z baru v malém městečku v Iowě do zářivého klubu elegance na Sunset 
Stripu v Los Angeles, kde si hodlá splnit svůj životní sen. Úchvatný fi lm plný tance, zpěvu, humoru 
a erotiky natočil režisér Steven Antin, jehož pojetí prostředí zábavního průmyslu, jak sám říká, „je 
něčím, co je odvážné, vždy sexy, ale ne sexuální…“  V hlavních rolích Christina Aguilera a Cher. 
 Vstupné 80 Kč

BIUTIFUL EUROFEST 2011
Středa 13. dubna jen ve 20.00 hodin 
Španělsko, Mexiko, 2010, 148 minut, od 15 let, titulky
Nový fi lm režiséra Alejandra Gonzáleze Inaritu (Amores Peros, Babel) s hvězdou španělského fi lmu 
Javierem Bardemem v hlavní roli. Životní cesta bývalého narkomana, který hledá smíření se svým 
otcovstvím, láskou, zločinem, vinou a smrtelností, obklopený nebezpečným podsvětím moderní Bar-
celony. Jeho obživa stojí mimo zákon a oběti, které je ochoten položit pro své děti, neznají hranic. 
 Vstupné 80 Kč

RIO 3D   3D
Čtvrtek 14. a pátek 15. dubna jen v 17.30 hodin, sobota 16. a neděle 17. dubna v 15.00 a v 18.00 hodin, 
pondělí 18., úterý 19. a středa 20. a čtvrtek 21. dubna jen v 17.00 hodin, pátek 22. dubna jen v 17.30 
hodin, sobota 23., neděle 24. a pondělí 25. dubna jen v 17.00 hodin, úterý 26., středa 27. a čtvrtek 
28. dubna jen v 17.00 hodin, pátek 29. a sobota 30. dubna jen v 17.30 hodin  
USA, 2011, rodinná komedie, 96  minut, animovaný fi lm v českém znění pro celou rodinu
Po třech mimořádně úspěšných fi lmech z mrazivé Doby ledové přicházejí tvůrci ze studia Blue Sky 
s novým 3D dobrodružstvím pro celou rodinu, pro změnu z tropické, barevné a roztančené Brazí-
lie - Rio! Vzácný papoušek jménem Blu, poslední svého druhu, si spokojeně žije se svojí paničkou 
v pohodlí jejího domova. Když však jednoho dne oba zjistí, že v daleké Brazílii, přímo v Riu de 
Janeiru, žije stejná papouščice jménem Perla, neváhají a okamžitě se vydávají na cestu, která má 
zachránit tento vzácný papouščí druh pro další generace. Nic se ale neodvíjí podle plánu… Rio 
je největším a nejambicióznějším animovaným projektem studia Blu Sky, který nás zavede do 
pestrobarevné džungle, do ulic velkoměsta, na krásné brazilské pláže i slavný karneval. Nejen 
díky podmanivému příběhu s novými hrdiny, ale i díky jedinečné atmosféře roztančeného města 
a fantastické 3D animaci má Doba ledová v Riu více než důstojného nástupce.  Vstupné 130 Kč
V neděli 17.4. v 15.00 hodin nabízíme rodinnou slevu : Vstupné pro rodiče, kteří navštíví kino 
se svými dětmi ve věku do 15 let, je 100 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, 
s.r.o., Šumperk.

OBŘAD
Čtvrtek 14. a  pátek 15. dubna jen v 19.30 hodin, sobota 16. a neděle 17. dubna jen ve 20.00 ho-
din
USA, 2010, drama, thriller, 114 minut, od 12 let, titulky, digitální projekce
Můžeš to porazit, jen když budeš věřit… Skeptický student kněžského semináře navštěvuje školu 
exorcizmu ve Vatikánu. Během svého pobytu v Římě se seznámí s neortodoxním knězem Otcem 
Lucasem, který mu ukáže i temnou stranu jeho víry. Považujete- li existenci Boha a Ďábla za zají-
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mavé filozofické téma, pak je Obřad film pro vás. Navíc je inspirovaný skutečnými událostmi… 
V hlavních rolích Anthony Hopkins a Colin O´Donoghue.  Vstupné 90 Kč

KRÁLOVA ŘEČ
Pondělí 18., úterý 19. a středa 20. dubna jen v 19.30 hodin
Velká Británie, 2010, autobiografický, 118 minut, od 12 let, titulky, digitální projekce
Film inspirovaný skutečným životním příběhem anglického krále Jiřího VI., který trpěl vadou 
řeči. Z dvanácti nominací na Oscara získal čtyři zlaté sošky - za nejlepší film, režii, původní scé-
nář a Colin Firth za nejlepší výkon v hlavní roli.  Vstupné 85 Kč

HOP    Hrajeme pro děti
Sobota 23., neděle 24. a pondělí 25. dubna jen v 15.00 hodin
USA, 2011, 90 minut, české znění, digitální projekce
Kombinovaný hraný a animovaný film o velikonočním zajíčkovi, který se chce stát rockovým 
bubeníkem.  Vstupné 80 Kč
V pondělí 25.4. v 15.30 hodin nabízíme slevu: Vstupné pro děti ve věku do 12 let je 60 Kč. Za 
finanční dar děkujeme firmě SHM, s.r.o., Šumperk.

MAMA GÓGÓ   Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 21. dubna jen v 19.00 hodin
Island, Norsko, Švédsko, Německo, Velká Británie, 2010, 88 minut, mládeži přístupný, titulky
Nevážný film o vážných věcech o starých lidech uprchlých na svobodu z domova důchodců je dí-
lem režiséra Fridrika Fridriksona. V poloautobiografickém příběhu využívá svůj typický humor 
a působivý vizuální styl, jeho film byl vřele přijat kritikou, která ho označuje za mistrovské dílo. 
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

V hlavní roli snímku Obřad, inspirovaném skutečnými událostmi, se představí Anthony Hopkins.
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Pátek 22., sobota 23., neděle 24. a pondělí 25. dubna jen v 19.00 hodin
USA, Velká Británie, 2011, sci fi  thriller, 114 minut, mládeži přístupný, titulky, digitální projekce
Dobrodružné drama z dob římského impéria se stoupající hvězdou stříbrného plátna Channingem 
Tatumem v hlavní roli. Před dvaceti lety se římská Devátá legie pod vedením Flavia Aquily vydala 
dobývat divoký Sever. Žádný z pěti tisíc vojáků slavné legie se nevrátil a spolu s nimi se ztratil i jejich 
emblém a odznak síly zlatý Orel. Začíná se proslýchat, že Orel Deváté legie byl nedávno spatřen v jed-
né divošské svatyni v neprobádaných kaledonských horách. Flaviův syn Marcus neváhá a vydává se na 
dalekou cestu, aby obnovil čest svého otce a získal zpět zlatého Orla… Dále hrají Jamie Bell, Donald 
Sutherland a další.  Vstupné 85 Kč

FIGHTER
Úterý 26. a středa 27. dubna jen v 19.00 hodin
USA, 2010, drama, biografi e, 115 minut, od 12 let, titulky
Skutečný příběh boxerského šampiona Mickyho Wara. Drama o úsilí, lásce a hrdosti protkané vy-
tříbeným humorem, které bylo oceněno dvěma Zlatými glóby a které ze sedmi nominací na Oscara 
získalo sošky dvě: pro herce ve vedlejší roli Christiana Baleho za roli Warova bratra a herečku ve ved-
lejší roli Melissu Leo, která ztvárnila Warovu matku. V hlavní roli Mark Wahlberg. Fighter je právem 
považován za jeden z nejvydařenějších snímků loňského roku.  Vstupné 80 Kč

VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC   Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 28. dubna jen v 19.00 hodin
ČR, 2011, 82 minuty, mládeži přístupný
Nošovice jsou vesničkou pod Beskydami, známou pěstováním zelí a pivem Radegast. Před třemi lety 
tam byl postaven obrovský komplex na výrobu aut Hyundai… Dokument Víta Klusáka je fraškou, kte-
rá chce upozornit na velmi současný ožehavý problém, kterým jsou nadnárodní koncerny.  Vstupné 
65 Kč, členové FK 60 Kč

VŘÍSKOT 4
Čtvrtek 28. dubna jen ve 20.30 hodin, pátek 29., sobota 30. dubna, neděle 1., pondělí 2., úterý 3. a středa 
4. května jen v 19.30 hodin
USA, 2011, horor, mysteriózní thriller, 105 minut, od 15 let, titulky, digitální projekce
Nové desetiletí, nová pravidla… Filmy Vřískot, které sledují mladou ženu Sidney Prescottovou pro-
následovanou masovým vrahem s bílou umrlčí maskou, se staly v 90. letech hitem. Čtvrtý díl přichází 
po 11 letech od Vřískotu 3 a jeho režisér Wes Craven slibuje opět pořádný hororový nářez… V hlavní 
roli opět Neve Campbellová.  Vstupné 90 Kč

Připravujeme na květen: Th or 3D, Máma mezi Marťany 3D, Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D, 
Zkus mě rozesmát, Autopohádky, Czech Made Man, Medvídek Pú

Důležité upozornění: Vzhledem k uzávěrce dubnového čísla KŽŠ se u naplánovaných fi lmů 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 prostoro-
vý 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 prv-
ního představení. Vstupenky na všechna dubnová představení jsou v prodeji od 1. dubna 2011.
KINO OKO NOVĚ NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


