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Pavlínin dvůr - příjemné místo k setkávání

Autorka obálky: Zdeňka Rambousková, 
www.rambouskova.com

Paulinen Hof (Pavlínin dvůr) na počátku 20. století. 
 Foto: archiv VM Šumperk

Pavlínin dvůr, majetek Města Šumperka, je sídlem 
Vlastivědného muzea v Šumperku. Celý komplex je 
kulturní památkou a za dobu své téměř dvousetleté 
existence prošel řadou změn.

Dvůr nechal postavit kolem roku 1815 rytíř Franz 
Xaver Tersch, majitel třemešského panství. Na počátku 
30. let 19. století postavil Terschův syn Franz uprostřed 
dvora klasicistní obytný dům. V roce 1872 započal dal-
ší majitel dvora A. Schulz s přestavbou obytné budovy, 
kterou dokončil až v roce 1882 Karl Chiari a dvůr na-
zval na počest své ženy Pavlíny, Pavlíniným dvorem. 
Značnou část energie věnoval také  zřízení parku.

V roce 1947 připadl Pavlínin dvůr městu s řadou 
provozů a skladů a také s městským muzeem. S rozsáh-
lou rekonstrukcí celého objektu však započal až Vlas-
tivědný ústav, který měl svou vlastní stavební skupinu. 
K jeho  nejvýznamnějším počinům patří vybudování 
nové výstavní síně, neboť jejím postavením byl zachrá-
něn celý dvůr, původně určený k demolici.

Iniciativně v souvislosti s významnými stavebními 
úpravami začalo  muzeum opět vystupovat až v roce 
2005. Za fi nanční spoluúčasti města byla restaurována 
fasáda, v následujících letech  byla zřízena Galerie Šum-
perska, Galerie mladých a přednáškový sál. V přízemí 
severovýchodního nároží vzniklo informační centrum. 
Pavlínin dvůr se po rekonstrukci muzejního dvora stal 
významným společenským a kulturním centrem Šum-
perka.

Více na www.muzeum-sumperk.cz, viz. Vlastivědné 
zajímavosti (Milena Filipová: Pavlínin dvůr v Šumper-
ku). redakce VM v Šumperku
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ESPOR ŠUMPERSKÝCH S ODKOLKEM 

A NÁSTUP PROTIREFORMACE

Povýšení Šumperka mezi královská komorní města zvýšilo sebevědomí jeho měšťanů. Svým šlech-
tickým sousedům, Fridrichu Odkolkovi na Temenici a Janu ze Žerotína na (Velkých) Losinách, 

nezůstávali Šumperští nic dlužni. Spory musely řešit zvlášť k tomu ustavené komise ze zemských 
úředníků, případně dalších šlechticů. Nešlo jen o porušování hranic panství, ale i o poškozování 
majetků znesvářených stran a zvláště o právo vařit a čepovat pivo. 

Případ nově postaveného pivovaru v Třemešku 
Jana Bukůvky z Bukůvky byl řešen zemským sou-
dem. Město bylo právním subjektem pod ochra-
nou panovníka, kterého na Moravě zastupovali 
moravský podkomoří a moravský královský 
prokurátor. Tito muži chránili zájmy města proti 
jeho sousedům u zemského soudu i v uvedených 
komisích.

Vyhroceným projevem sebevědomí šumper-
ských měšťanů byla snaha donutit nového ma-
jitele Temenice Jana Odkolka, který se po smrti 
svého strýce Fridricha ujal panství, k rezignaci 
na Temenici a k jejímu odprodeji městu. K tomu 
využili temenických poddaných, s kterými se do-
hodli, aby novému vlastníku odmítli poddanství 
a poslušnost. Odkolek se Temenické snažil zís-
kat po dobrém, ale neuspěl. Moravské stavy na 
zemském sněmu rozhodly, aby sousedé přispěli 
Odkolkovi pomocí a Temenické k poddanství 
donutili násilím.

Nastal osudný 15. únor 1595. Zábřežský 
hejtman asi se stem poddaných přitáhl do Teme-
nice. Její obyvatelé včas utekli pod ochranu Šum-
perských. Podařilo se zajmout a uvěznit jen dva 
syny rychtáře z Horní Temenice. Akce se minula 
účinkem, Temeničtí se Odkolkovi nepoddali. 
Druhý den obklopilo asi dvě stě ozbrojených lidí 
ze Šumperka i jeho předměstí temenickou tvrz, 
prolomili vrata, osvobodili vězně, ničili zařízení 
tvrze a Odkolkovi hrozili smrtí. Jednání Temenic-
kých nemohlo být podle tehdejšího práva hod-
noceno jinak než jako vzpoura proti vrchnosti. 
Zákrok Šumperských proti Odkolkovi byl označen 
za porušení zemského míru, a jeho aktérům tak 
hrozila šibenice. Temeničtí, opuštěni Šumperský-
mi, se Odkolkovi poddali. Spor o potrestání viníků 
z města i předměstí a odškodnění Odkolka se táhl 
až do počátku 17. století.

Po prošetření kauzy bylo konstatováno, že se 

násilím na Odkolkovi neprovinila městská rada, 
ale bylo jí vyčítáno, že ve městě dovolila přecho-
vávání temenických poddaných, za což měli být 
členové městské rady potrestáni. Za skutečné 
viníky protiprávního ochraňování Odkolkových 
poddaných byli označeni měšťané Haidl a Marci. 
Nejtěžšího provinění se dopustil Zygmund Pač-
ka, který vedl útok na tvrz a hrozil Odkolkovi za-
střelením. Z potrestání členů městské rady sešlo 
a osmnáct viníků přechovávání poddaných a úto-
ku na tvrz podepsalo revers, že pod ztrátou hrdla 
proti Odkolkovi nic nepodniknou. Spor, kdo má 
vyplatit 2 000 zlatých, zda město nebo skuteční 
viníci, nakonec vyústil v císařovo nařízení, že má 
město peníze vyplatit bez poškození těch, kterých 
se provinění netýkalo.

Zájemci z řad čtenářů o tyto události se mohou 
s nimi podrobně seznámit na pozadí tehdejších 
politických střetů v článku „Veliké, všetečné 
a v Markrabství moravském neslýchané před-
sevzetí … . O nepřátelství města Šumperka vůči 
Janu Odkolkovi a vzpouře jeho temenických pod-
daných“ v 96. svazku Severní Moravy, vydaném 
loňského roku.

Ostrý protireformační kurz, nastoupený od 
přelomu 16. a 17. století radikálními katolíky na 
Moravě, se projevil také v Šumperku císařovým 
nařízením z roku 1604, že do městské rady smě-
jí být voleni pouze katolíci. Příkaz se v převážně 
protestantském Šumperku rovnal nátlaku na po-
liticky nejaktivnější vrstvy šumperských obyvatel, 
aby přestoupily na katolickou víru. Takovému 
neomalenému postupu se nově zvolení radní 
vzepřeli a odmítli složit, až na jednoho, katolicky 
formulovanou přísahu. Z nařízení podkomořího 
byli uvězněni. Načež došlo ve městě k nepoko-
jům, jejichž iniciátory byli převážně soukeničtí 
tovaryši. Po propuštění vězněných radních byla 
správa města stabilizována s tím, že byly posíleny 
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U pozice katolíků. Na zákrok podkomořího se stal 

jedním z purkmistrů odchovanec olomouckých 
jezuitů Friedrich Hauck a rychtářem opět katolík 
Ondřej Neumann. Převážně protestantská měst-
ská rada poté uzavřela dohodu o vrácení důcho-
dů šumperským dominikánům, kteří po vyhnání 
z města dleli v Olomouci.

Součástí oslabování rekatolizační ofenzivy 
na Moravě bylo také účtování s Hauckem, který 
v roce 1606 nebyl zvolen do nové městské rady. 
Jeho pomstou bylo umístění Petzova regimentu 
v Šumperku, které sám dojednal. Finanční ztrá-
ty města spojené s vydržováním vojáků zvýšilo 
nenávist měšťanů k Hauckovi, který byl v roce 
1608 zatčen pro předcházející podvodné fi nanční 

machinace a pro podezření z vraždy. Internová-
ní Haucka umožnila nová politická situace po 
jarním mocenském převratu uvedeného roku, 
kdy se moravská šlechta postavila proti svému 
legitimnímu panovníku, Rudolfovi II., a jeho při-
sluhovačům a podpořila nelegitimní nároky císa-
řova bratra arciknížete Matyáše. Hauck, zbaven 
opory císařského dvora, mohl být konečně posta-
ven před soud. Po dvouletém věznění však z cely 
uprchl a byl dopaden až za stavovského povstání 
v roce 1619. Avšak po vítězství katolických vojsk 
na Bílé hoře čekala Haucka kariéra ve službách 
agresivní protireformace. Na příkaz správce Mo-
ravy kardinála Dietrichsteina byl z vězení propuš-
těn a uveden do úřadu purkmistra. Z. Doubravský

LETMÉ NAHLÉDNUTÍ DO SBORNÍKU 
O ŠUMPERSKÉM SPORTOVÁNÍ: ŠACHY

V Šumperku se v poslední čtvrtině 19. století hrávaly vynikající šachové partie, jak ve sborníku 
zaznamenal Drahomír Polách. V redakčně zkráceném textu si přibližme počátky šachové hry 

ve městě.

Obliba šachu začala v Šumperku stoupat od 
poloviny 19. století, kdy se tato ušlechtilá zába-
va pěstovala nejen v soukromí, ale posléze i ve 
veřejných místnostech. Nejoblíbenějším místem 
byla nepochybně Dittrichova kavárna, patrně 
nejstarší v Šumperku,  která se nacházela v krás-
ném dvouposchoďovém barokním domě, jenž 
stával na rohu dnešního náměstí Míru a Bulhar-
ské ulice. Kavárna byla v 1. poschodí a hrával se 
zde kulečník a karetní hry. Majitel Franz Dit-
trich byl zapáleným hráčem šachu, a tak se u něj 
scházeli nejlepší šachisté v Šumperku. Někdy na 
počátku roku 1877 napadlo Josefa Halleggera 
(v dobovém tisku Hallegger) založit šachový klub 
a svolal na 12. března 1877 pracovní schůzku, na 
kterou se dostavili: Wilhelm Arbter, Franz Dit-
trich, Eduard Hack, Paul Henik, Wenzel Jurschi-
na, Eduard Koller, Franz Leiter, Josef Paul jun., 
Rudolf Pelz, Anton Schöbeck, Rudolf Schwank 
a J. H. Weißbarth. Přítomní se dohodli, že se 
klub bude řídit stanovami vídeňského šachového 
spolku, vybrali výkonný výbor ve složení J. Hal-
legger, J. Paul a W. Arbter. K úhradě výdajů bylo 
od každého přítomného vybráno 50 krejcarů. 

26. března 1877 byla c.k. Místodržitelství v Brně 
zaslána žádost o registraci se stanovami klubu 
a k 21. červnu 1877 byl šumperský šachový klub 
zaregistrován. Německý název zněl „Schachklub“, 
případně „Schach-Club“. Údajně se mělo jednat 
o druhý nejstarší šachový spolek na území Čech, 
Moravy a Slezska. 

V 1. patře kavárny Dittrich (dnes zde stojí dům 
Bulharská č. 2) byl v roce 1877 založen Šachový 
klub Šumperk a až do zbourání objektu v roce 1899 
se zde konaly klubové večery.  Foto: archivVM
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UUstavující valná hromada se konala 10. října 
1877 za účasti 20 lidí. Členy výboru se stali Josef 
Paul, jenž byl zvolen předsedou, Wilhelm Arbter 
(místopředseda), Franz Dittrich (tajemník), Wen-
zel Jurschina a Anton Schöbeck.

* * *
Klubový turnaj roku 1881 se konal od 

19. do 27. března. Přihlásilo se 11 ša-
chistů a hrálo se systémem kaž-
dý s každým na jednu partii. 
První cenu získal Josef 
Paul jun., který vyhrál 
všech deset partií. 
Další pořadí: 2. Edu-
ard Koller 9 bodů, 
3. Franz Dittrich 7, 
4. Karl Schwank 6 
a 5. profesor Wen-
zel Ziška 5˝. Vítěz 
obdržel šachovnici 
s krásně vyřezáva-
nými fi gurkami. Udí-
lení cen bylo spojeno se 
společnou večeří.

Ještě týž rok se ve dnech 
12.11. až 10.12. konal další klu-
bový turnaj, v němž tentokrát zvítě-
zil  Franz Dittrich s 9 body (z 11 možných) 
a dalších pět cen si odnesli Eduard Koller, Josef 
Paul jun. Anton Bulla (po 8 bodech), Alois Hanel 
a Josef Hallegger. V následujících letech se pře-
borníky klubu stali Josef Paul jun., Eduard Koller 
a opět Josef Paul jun., další výsledky neznáme. Od 
roku 1883 hrál každý s každým dvě partie a účast-
nický poplatek činil pro členy klubu 1 zlatý, ostatní 
zájemci platili o 20 krejcarů více. 

Na valné hromadě v listopadu 1884 se stal no-
vým předsedou klubu Wilhelm Arbter, dosavadní 
předseda Josef Paul jun. se stal jeho zástupcem. 
Někteří členové klubu se účastnili řešení šachových 
úloh, které vycházely v časopise „Oesterreichischen 
Lesenhalle“ a získali v roce 1885 hlavní cenu. Dal-
ším přínosem pro členy klubu bylo zavedení 
konzultací a rozbor partií, které vedli ve dvou 
skupinách J. Paul a E. Koller.   

„Ponorková nemoc“, která nutně musela půso-
bit na členy klubu soutěžící stále jen mezi sebou, 
byla prolomena na počátku března 1886, kdy 

byl zahájen meziměstský zápas s Jihlavou, kte-
rý byl ukončen asi v polovině srpna. Hrály se 
korespondenčně souběžně dvě partie, jejichž 
průběh byl v klubových večerech společně kon-
zultován. Šumperk zvítězil 2½:½ bodu, přičemž 
v partii s bílými fi gurami přijal nabídku k remí-

ze po 29. tahu.
V následujících letech sehrál ša-

chový klub, který měl 25 členů, 
další meziměstské zápasy. 

V roce 1888 remizoval 
s Chocní 1:1, 1889 po-

razil Prostějov 2:0 
a 1890 šachový klub 
Anderssen Děčín 
taktéž 2:0. Jedna 
partie z tohoto zá-
pasu byla uveřej-
něna ve vídeňském 
šachovém časopise 

„Oesterreichischen 
Lesenhalle“ a šum-

perský klub za ni získal 
čestnou cenu. Posledním 

městem, s nímž se Šumperk 
v 19. století utkal, byl Jablonec. 

V prvním zápase v roce 1892 zvítězil Šumperk 2:0, 
jedna partie byla opět uveřejněna v „Oesterreichis-
chen Lesenhalle“ a klub získal čestnou cenu. Od-
vetný zápas přinesl šumperským šachistům v roce 
1893 vůbec první prohru v poměru ½:1½.   

V roce 1891 se stal klub členem nově vzniklého 
rakousko-uherského šachového svazu. Jeho čin-
nost však postupně upadala a posléze patrně pouze 
stagnovala, což bylo zjevně způsobeno odchodem 
předsedy Wilhelma Arbtera (1831- 1898), schop-
ného organizátora, který mimo jiné dvacet roků 
vedl šumperské noviny Grenzbote a někdy kolem 
roku 1895 se odstěhoval k dceři do Dlouhé Louč-
ky. Dalším důvodem byla ztráta klubové místnos-
ti, protože Dittrichův dům koupil drogista Karl 
Wiatscha, který ho nechal v roce 1899 zbourat 
a na jeho místě postavil dnešní dům v Bulharské  
ulici č. 2. Drahomír Polách

▲ Wilhelm Arbter (1831-1898), místopředseda a od 
roku 1884 předseda Šachového klubu Šumperk.  
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X. MUSICAE VOCALIS SPIRITUALIS FERIAE INTERNATIONALES, 
STARTUJE KONCEM KVĚTNA

Šumperk 26.-29. května 2011 * Klášterní kos-
tel Zvěstování Panny Marie * Farní kostel sv. Jana 
Křtitele
„Já jsem hudba, jež sladkými tóny ztiší každé bolestivé 
srdce. 
Tu vznosným hněvem, tu láskou dokážu rozehřát i tu 
nejmrazivější duši.
Zpívajíce za doprovodu lyry jsem čas od času zvyklá 
těšit uši smrtelníků, 
abych naplnila duše touhou po souzvuku božské lyry.“
 Claudio Monteverdi: L`Orfeo

Jako každý festival chce i tento náš šumperský být 
časem hodů (festa - hody), časem, ve kterém hud-
ba osvěžuje ducha a duch promlouvá skrze tóny. Za 
dvacet let jsme si již zvykli, že tento sborový svátek 
není jen obdobím večerních koncertů, ale je prou-
dem lidské otevřenosti v mnoha setkáních. Hody 

nemusejí být jen s přeplněnými stoly a džbány vý-
borného vína. Hodovat můžeme i mezi slovy, ve stis-
ku rukou, u prostého šálku kávy, v obyčejnostech, ve 
kterých dokážeme rozehřát i tu nejmrazivější duši. 

Kéž atmosféra festivalových dní nezůstane jen ve 
zdech kostelů a zámků a slavnostních síní, ale kéž 
dolehne ke všem, kteří jsou nakloněni slyšet i třeba 
jen drobné souzvuky lidství. Máme je kolem stále, ale 
nevnímáme je. Zkusme být všichni účastníky festi-
valu, poslouchat a vnímat.  

První festivalový večer zahájí pořádající sbor 
SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE. Své vystoupe-
ní zaměří na mariánskou úctu a na památku všech 
zemřelých. Ozdobou bude provedení Regina coeli 
B.M. Černohorského, díla určeného pro dva sbo-
ry a basso continuo. Requiem Zdeňka Lukáše sbor 
nepředvede v celém rozsahu. Přesto zazpívané části 
svou kompozicí snad přinesou hlas naděje. CHÓR 

Mezinárodní festival duchovní vokální hudby, který si našel své příznivce u mnohých šumperských obča-
nů, pořádá již desátým rokem Schola od sv. Jana Křtitele.  Foto: archiv
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YCAMERATA z polské Iławy byl téměř „osobním“ 

sborem papeže Jana Pavla II. Provede nás svým 
repertoárem s velkou zkušeností zpívat na evrop-
ských scénách. 

Druhý šumperský festivalový večer bude pat-
řit JUGENDKANTOREI AM KONSTANZER 
MÜNSTER. Mládežnický sbor katedrály v Kostnici 
se zaměřuje převážně na moderní severské autory, 
neboť jeho sbormistr dlouho působil ve Švédsku. 
V programu však také uslyšíme spirituály v úpra-
vách - jak jinak - mladých švédských skladatelů. 
CORO S.  LUCIA DI MAGRAS je zatím prvním 
zahraničním účastníkem, který již na našem festiva-
lu zpíval. Před čtyřmi lety předvedl výkon, který zve-
dl ze sedaček všechny posluchače. Kdo vzpomene na 
skupinu italských sympatickým mužů, jistě zatouží 
se s nimi znovu setkat. 

Sobotní závěrečný koncert otevře smíšený sbor 
PRAŽŠTÍ PĚVCI, který je ověnčený mnohými 
cenami z mimoevropských soutěží. Jeho komorní 
uspořádání slibuje mimořádný hudební zážitek. 
Druhá polovina koncertu bude patřit opět domá-
címu sboru. Naši MOTÝLI předvedou Pergolesiho 
Stabat mater. Na festivalu již jednou toto dílo zazně-
lo. Tentokrát však bude zcela ve sborové, sólové 
i orchestrální režii našich „Motýlků“. Moc se těšíme!

Celým festivalem bude slovem provázet Mons. 
Martin Holík, katolický kněz, papežský kaplan, 
zakladatel a ředitel rádia Proglas, velký znalec 
umění. 

Festival bude korunovat slavností mše svatá za 
pěveckého doprovodu všech sborů.    Vít Rozehnal

Syn varhaníka z Kostelce nad Orlicí František 
Ignác Tůma (1704-1774) byl žákem Bohuslava Matěje 
Černohorského společně s Janem Zachem a Josefem 
Segerem. „Ve Vídni si rozšířil své hudební znalosti 
a od roku 1731 působil u hraběte Kinského. V roce 
1750 byl penzionován a do konce života žil v různých 
řádových domech. Zemřel ve Vídni,“ říká zakladatel 
cyklu Vít Rozehnal a dodává, že  Tůmova kantáta 
Stabat Mater na středověký text byla vytvořena na 

objednávku Marie Terezie. „Tůmovo zpracování je 
zvukově střídmé. Je určeno pro čtyři sólové hlasy, 
sbor a basso continuo. Nicméně se mu podařilo dra-
maticky vyjádřit utrpení a bolest Matky bezmocně 
přihlížející mukám a smrti svého Syna,“ podotýká 
Rozehnal. Současně připomíná, že deváté setká-
ní hudebního cyklu proběhne ve středu 4. května 
od 19 hodin ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křtitele 
ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4.  -red- 

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v květnu již devá-
tou částí. Tentokrát nabídne kantátu Stála Matka od Františka Ignáce Tůmy.

HUDEBNÍ CYKLUS LÁKÁ NA TŮMOVU STABAT MATER

PROGRAM FESTIVALU DUCHOVNÍ HUDBY

Čtvrtek 26. května od 19.30 hod. 
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie

SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE 
ŠUMPERK

Sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal
CHÓR „CAMERATA“ - IŁAWA, POLSKO

Sbormistr: Honorata Cybula

Pátek 27. května od 19.30 hod. 
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie

JUGENDKANTOREI AM KONSTANZER 
MÜNSTER - KOSTNICE, NĚMECKO

Sbormistr: Steff en Schreyer
CORO S. LUCIA DI MAGRAS 

TRENTINO, ITÁLIE
Sbormistr: Fausto Ceschi

Sobota 28. května od 19.30 hod. 
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie

PRAŽŠTÍ PĚVCI
Sbormistr: Stanislav Mistr

MOTÝLI ŠUMPERK
Sbormistři: Helena Stojaníková, Tomáš Motýl

Neděle 29. května od 9.00 hod. 
ve farním kostele sv. Jana Křtitele

Slavnostní bohoslužba za hudebního 
doprovodu všech zúčastněných sborů
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Šumperk:  kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Bar-
bory, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie * 
Rapotín: kostel Nanebevzetí Panny Marie * Nový 
Malín: kostel Narození Panny Marie

„Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny 
hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá.“ 
 Žalm 77,7

Sedmý verš ze sedmdesátého sedmého žalmu 
se jako motto bude prolínat Nocí kostelů 2011, 
kdy křesťanské chrámy večer a v noci 27. května 
otevřou své brány návštěvníkům. Lidé budou mít 
možnost si v klidu či při hudebním vystoupení 
prohlédnout chrámy opravdu ze všech koutů, 
a pokud budou mít zájem, dostanou i odborný 
výklad.

Kostely však mohou nabídnout daleko víc 
- tajemství věží, kůrů, sakristií, farních kronik 
a matrik, zájemci si budou moci prohlédnout bo-
hoslužebné předměty, staré ornáty. Objevování  
krásy křesťanských výtvarných, architektonic-
kých a hudebních pokladů tvoří však jen jeden 
rozměr dnes už evropské akce, která začala v ro-
ce 2005 v Rakousku. 

Rozměr druhý, možná ještě významnější, je 
právě ukryt v úvodním žalmu. Noc kostelů má 
být pozváním všech lidí dobré vůle ke společné-
mu setkání s těmi, kteří se chtějí podělit o svou 
víru, o svůj život, o své osobní obdarování a do-
vednosti. Tato velmi hojně navštěvovaná akce 
chce představit křesťanskou spiritualitu, modlit-
by a služby potřebným, má být znamením živé 
spolupráce křesťanských církví, má také být pří-
ležitostí k dialogu se světem. Vít Rozehnal

Program Noci kostelů v Šumperku  
Kostel sv. Jana Křtitele: 17:50-18:00 Slavnost-

ní zvonění * 18:00-19:00 Mše svatá * 19:00- 19:45 
Prohlédněte si kostel zblízka - individuální 
prohlídka * 19:00-20:15 Znamení naší doby: 
blahoslavený kardinál John Henry Newmann. 
Přednáška ve Farním středisku, Kostelní nám. 4. 
Přednáší P. Roman Czudek z farnosti Chlebovi-
ce * 19:00- 21:00 Stoupej k výšinám - výstup na 

kostelní věž * 19:00-23:30 Výstava ornátů a bo-
hoslužebných předmětů. Možnost nahlédnutí 
do matrik od roku 1950 a možnost zjištění data 
křtu a kmotrů. (Nahlédnout smí jen ta osoba, 
které se záznam o křtu týká - ochrana osobních 
údajů) * 19:45-20:15 Nechejte se oslovit historií 
a krásou - komentovaná prohlídka * 20:15-20:30 
Zamyšlení o křtu * 20:30-20:45 Individuální pro-
hlídka kostela * 20:45-21:45 Avonotaj - koncert 
* 21:45- 22:00 Prohlédněte si kostel zblízka - in-
dividuální prohlídka * 22:00-22:30 Nechejte se 
oslovit historií a krásou - komentovaná prohlíd-
ka * 22:30- 22:45 Zamyšlení o křtu * 22:45- 23:00 
Varhany - prohlídka, povídání a ukázky hry * 
23:00- 23:45 Chvíle k zamyšlení a meditaci se zpěvy 
* 23:45-24:00 Duchovní slovo, závěrečná modlitba

Kostel sv. Barbory: 18:00-18:30 Prohlédněte 
si kostel zblízka - individuální prohlídka kostela 
* 18:30-18:45 Nechejte se oslovit historií a krásou 
- komentovaná prohlídka * 18:45-19:00 Prohléd-
něte si kostel zblízka - individuální prohlídka 
kostela * 19:00-20:00 Avonotaj - koncert

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie: 
17:50-18:00 Slavnostní zvonění * 19:30-21:30 
Koncert Mezinárodního festivalu duchovní 
vokální hudby * 21:30-21:45 Prohlédněte si 
kostel zblízka - individuální prohlídka kostela * 
21:45-22:15 Nechejte se oslovit historií a krásou 
- komentovaná prohlídka

N
O

C
 K

O
S

T
E

L
Ů KOSTELY A KAPLE SE V NOCI OTEVŘOU VEŘEJNOSTI

O páteční noci 27. května si budou moci lidé 
prohlédnout kostely, mezi nimi i šumperský farní 
kostel sv. Jana Křtitele.  Foto: -zk-
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OKDO JE KDO VE VÝTVARNÉ TVORBĚ NA ŠUMPERSKU: 

DAGMAR KOVERDYNSKÁ (ROZ. NOVÁKOVÁ)

Sochařka * Narozena 22. června 1947 v Jesení-
ku * V letech 1965-1970 absolvovala výtvarnou 
výchovu na FF UP v  Olomouci (prof. Vl. Navrá-
til, B. Teplý, V. Zikmund). 

V letech 1970-1975 učila na Gymnáziu v Šum-
perku, poté se věnovala několik let především 
rodině. Od roku 1989 pracuje ve svobodném 
povolání, žije a tvoří v Novém Malíně a věnu-
je se výhradně dřevěné skulptuře. Tesá reliéfní 
jednostranné i dvoustranné objekty i prostoro-
vé skulptury. Významnou inspirací její tvorby 
je středověké umění. Za pobytu v Mongolsku 
(1986-1988) se seznámila s asijským uměním, jež 
pro ni bylo rovněž silným inspiračním zdro-
jem. Pro autorku je příznačné soucítění 
s materiálem, vy-
hledává tako-
vý, který jí vy-
chází vstříc ve 
zpracování té 
které představy. 
Její charakteris-
tickým rukopi-
sem stylizovaná 
fi gurální tvorba, 
doplněná pří-
rodními motivy 
a symbolickými 
artefakty, je vy-
tvářena s jasným 
významovým pod-
textem, nevtíravě 
čitelným a upřím-
ným.

Dílo: samostat-
né výstavy - 1994, 
Šumperk, Galerie 
J. Jílka; 1997, Jeseník, 
divadlo; 1998, Lito-
myšl, galerie DARK; 
Rovensko, galerie

Kafé; 1999, Zá-

břeh, muzeum; 2001, Praha, kostel P. M. Sněž-
né (s F. Věžníkem); Prostějov, Národní dům 
(s P. Hartlem); 2002, Staré Hrady u Jičína, jako 
výtvarný host A. Strejčka; Znojmo, galerie Kra-
mářská; Opava, galerie U Jakoba; 2003, Dřevo-
hostice u Přerova, zámek; Čelákovice, muzeum; 
2004, Praha, IP Banka Karlín; Ostrava, Černá 
louka; 2005, Olomouc, galerie Podkova; Přerov, 
galerie Centrum; Olomouc, galerie Bohéma, 
Čelákovice, muzeum; 2007, Šumperk, klášterní 
kostel. Zastoupení ve sbírkách - VM v Šumper-
ku, Podzim III., 1994; Madona, 2005; další gale-
rie - realizace - Šumperk, Obchodní akademie, 
Čas, reliéf 1992; Nový Malín, OÚ, Podzim, 1995; 
Šumperk, Lužickosrbská 5, vývěsní štít, 1995; 
Třebíč, MÚ, Strom života, 1996; Šumperk, Dět-
ské hřiště pod hradbami, 10 hlav pohádkových 
postav, 1998; Brno, vinotéka Flora, Rozverný an-
dělíček, 2002; Dřevohostice u Přerova, obřadní 
síň, reliéf Zahrada ticha a prostorová skulptura 
Chvála předků, 2003. Pavilón očekávání 2007, 
MěÚ, Branná, kostel, 2010. 

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)

Dagmar Koverdynská Foto: archiv

▶ Madona, dřevo, 2005



8

 K
L

A
S

IK
A

 V
IV

A KLASIKA VIVA NABÍDNE SOUBOR BAROCCO SEMPRE GIOVANE 
S HOUSLISTKOU IVOU KRAMPEROVOU

Květnové setkání úspěšného cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva chystají jeho pořadatelé 
na středu 18. května. Hudbymilovná veřejnost se přitom může těšit na vystoupení komorní-

ho souboru Barocco sempre giovane s houslistkou Ivou Kramperovou. Koncert začíná v 19 hodin 
v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie a v programu zazní Pachelbelovy a Vivaldiho sklad-
by. Vstupenky v ceně osmdesát a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury 
Šumperk a v Regionálním a městském informačním centru.

Iva Kramperová, absolventka Hudební 
fakulty AMU v Praze, je vyhledávanou sólist-
kou a komorní hráčkou, spolupracuje s takový-
mi osobnostmi, jako jsou Václav Hudeček, Ivan 
Ženatý, Jiří Stivín, Barbara Maria Willi, Radek 
Baborák. Hru na housle studovala na pardu-
bické Konzervatoři, pražské AMU a účastnila 
se řady interpretačních kurzů. Obdržela řadu 
soutěžních ocenění, stala se stipendistkou fi r-
my Yamaha a laureátkou Mezinárodní soutěže 
Leoše Janáčka v Brně. Je sólistkou a koncertním 
mistrem komorního souboru Barocco sempre 
giovane, spolupracuje s řadou orchestrů a je 
profesorkou houslové hry na Konzervatoři Par-
dubice.

Barocco sempre giovane (Baroko stále mla-
dé) je komorní soubor složený ze špičkových 
mladých profesionálních hudebníků. Specia-
lizuje se na interpretaci skladeb vrcholného 
baroka, nevyhýbá se však ani jiným slohovým 
obdobím. Soubor založil v roce 2004 jeho 
umělecký vedoucí Josef Krečmer. Má za sebou 
řadu významných koncertů, je zván na domá-
cí i zahraniční hudební festivaly (Pražské jaro, 
Mezinárodní hudební festival Brno, Th e Ohrid 
Summer Festival, Mladé pódium, Svátky hud-
by v Praze, Nitrianska hudobna jar, Le Quatt-
ro Stagioni, IMusicFest of George Lobkowicz, 
Podblanický podzim, Th eatrum Kuks, Čarov-
né tóny Macochy, Klášterní hudební slavnosti 
atd.), jeho koncerty vysílala v přímém přenosu 
Česká televize, Televize Noe, Český rozhlas, na-
hrává na CD a pořádá vlastní abonentní cykly 

koncertů. Barocco sempre giovane pravidelně 
spolupracuje s renomovanými českými i za-
hraničními sólisty i s celou řadou vynikajících 
mladých interpretů - zpravidla vítězů význam-
ných mezinárodních interpretačních soutěží.

Program šumperského koncertu: Johann 
Pachelbel (1653-1706) - Canon in D; Anto-
nio Vivaldi (1678-1741) - Le Quatro Stagioni 
Op. 8 No. 1-4, Koncert E dur „Jaro“ (I. Alleg-
ro, II. Largo e pianissimo sempre, III. Allegro), 
Koncert g moll „Léto“ (I. Allegro non molto, 
II. Adagio, III. Presto), Koncert F dur „Podzim“ 
(I. Allegro, II. Adagio molto,  III. Allegro), 
Koncert F moll „Zima“ (I. Allegro non molto, 
II. Largo, III. Allegro). R. Janků

Středa 18. května od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Barocco sempre giovane 

Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč

Barocco sempre giovane se v Šumperku představí 
s houslistkou Ivou Kramperovou.  Foto: archiv
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AGALERIE J. JÍLKA

Bez názvu, 2009, olej a tužka na dřevě, 20 x 21,5 cm

Pavel Besta, „1+23 malých formátů“ 
(malba a kresba)    

„Při přecházení z přírody do bytí zdi nejsou 
právě vlídné, zdi pomočené talenty, zdi popli-
vané vzpourou kleštěnců proti duchu, zdi o nic 
menší, jsou-li snad dosud nezrozené, a přece zdi 
zaokrouhlující už plody…“

(Vladimír Holan, „Noc s Hamletem“)
…tady ale zdi domova nezavánějí podbízivou 

nasládlostí, ani nečpí kyselým pachem záchodků 
Dubuff etových. Řeč jejich jizev, znaků a znamení 
je Pavlovi nevysychajícím pramenem. Pozorně 

snímá je a vkládá do obrazu, kde pomíjivé stává 
se hmotným předmětem. Vlévá do něho uvízlou 
vzpomínku - a v duchu dávné venkovské prostoty 
vše je tu dotýkáno snad jen křídly andělů. Vysta-
vené práce, ať na dřevě nebo na papíře, v Galerii 
připomenou malovaná dřeva Oldřicha Smutné-
ho. Ostatně z Myšence u Protivína, který je mu 
druhým domovem, je k rybníku v Putimi pár ki-
lometrů. Je to krajina bílých štítů, vody a modra 
nebe. Čerpá z ní, ale neopisuje - a světlo o to víc 
září z nitra malby, náznakem hraničící s viditel-
ností. Zlomky událostí prosvítají z vrstev barvy. 
Noří se do ní a vystupují z ní vzkazy a zprávy ně-
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se konejšivou hudbou. Pavlovy kresby a obrazy 
- zrcadla osleplá, a přece pamětiplná - rezonují 
ostatky životů. V míru i trpkosti pokorně šeptají 
svou tichou a prosebnou modlitbu. Možná sní 
o království blahoslavených… 

Malíř Pavel Besta (*1958) to vyjádřil dávno 
sám i přesvědčivě slovy: „Dům je slupka. Sko-
řápka. Skrýš. Klec. Obličej. Ústa má otevřená, 
oči vydloubané. Dýchá. Živá věc. Osudy domů se 
splétají ze života lidí. Po celá staletí otiskují ge-
nerace svá tlukoucí srdce, své naděje a ztracené 

iluze, smích i slzy zklamání do stále vlhké omít-
ky. Vybledlé stopy předků smývané deštěm zapo-
mnění. Děti se rodí s dojemnou  něhou v očích 
a pak odcházejí. Nenávratně. Zbývá jen podivně 
ztichlý dům, oprýskaná omítka, slepé okno a jiz-
va, která se nezacelí“.  

Po předchozí vzrušivé malbě vnáší do prostoru 
Galerie náladu nostalgicky zjitřeného rozechvění. 
Protikladnou, a přece s ní dokonale harmonující. 
Výstava to očividně potvrdí. Zahájena za přítom-
nosti autora ve středu 4. května v 18 hodin potrvá 
do neděle 29. května. Přijďte.  Miroslav Koval

DŮM KULTURY

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 

Pondělí 2. května od 19 hodin v Čajovně Čarovna
Velká pouť říší středu 
Promítání dokumentárního fi lmu o cestě z Pekingu do Hongkongu s průvodním slovem Evy Luska-
čové. Předprodej vstupenek pouze v čajovně. Více na www.carovna.com.  Vstupné 40 Kč

Pátek 6. května od 19 hodin ve velkém sále DK
4TET
Originální seskupení, jehož precizní a osobitý projev se snoubí s již pověstnou dokonalostí a pro-
fesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony Davida Uličníka (tenor) a Dušana Kollára (bass), 
nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranž-
má a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční” výkony všech aktérů na 
jevišti… To vše rozhodně nenechá nikoho chladným!  Vstupné 300, 320 a 350 Kč 

Úterý 10. května od 19.30 hodin v H-clubu
Už jsme doma
Host: Flower Power. Hudba Už jsme doma je od počátku punkově přímočará, přitom však velmi 
rafinovaně propracovaná po kompoziční i textové stránce. UJD hráli ve více než 30 zemích světa 
od USA po Nový Zéland. Kapela v brzké době dovrší svůj dvoutisící koncert. V roli „předsko-
kana“ se posluchačům představí jedna z hudebně nejoriginálnějších šumperských kapel Flower 
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Čtvrtek 12. května od 19.30 hodin v G-klubu
Jan Burian
Recitál osobitého muzikanta, který letos slaví 40 let na pódiu a zároveň má v diáři naplánován již 
čtyřtisící koncert. Obojí je důvod ke zvláštní pozornosti nejen hudebních fajnšmekrů. 
 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 130 Kč

Středa 18. května od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Barocco sempre giovane 
Květnová část cyklu Klasika Viva představí posluchačům komorní soubor složený ze špičkových 
mladých profesionálních hudebníků, kteří se specializují na interpretaci skladeb vrcholného baroka. 
V Šumperku uvedou Vivaldiho slavné dílo Čtvero ročních dob. 
 Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč

Čtvrtek 19. května od 18 hodin v klubovně I DK
Syrová strava a Pět Tibeťanů
Syrová strava a cvičení Pěti Tibeťanů jako jedinečný recept na cestě k trvalému zdraví. Autoři přednáš-
ky Věra a Radomír Talandovi říkají: „Lidé si myslí, že jsou odkázáni při léčení příznaků svých různých 
nemocí na klasickou medicínu, aniž tuší, že své zdraví mají ve svých rukách a mohou pouhou změnou 
životního stylu získat své ztracené zdraví zpět.“  Vstupné 60 Kč

Pátek 20. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Arakain
Legendární kapela Arakain na nejrozsáhlejším turné ve své historii! Fanoušci se mohou těšit na pořád-
nou show se spoustou starých fl áků, ale chybět nebudou ani zbrusu nové pecky z právě vydaného alba 
Homo Sapiens..? V roli předskokanů se posluchačům představí dvě skvělé kapely, vsetínská formace 
Ascendancy a pražští Merlin. Partnerem koncertu je Pivovar Holba. 
 Vstupné v předprodeji 199 Kč, v den akce 250 Kč

▶ PRO DĚTI
Neděle 8. května od 10 hodin ve velkém sále DK
Honza Nebojsa
Pohádka o chudém Honzovi, který z nikoho a z ničeho nemá strach. Hraje Divadýlko Kuba Plzeň. 
Vhodné pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

Neděle 22. května od 10 hodin ve velkém sále DK
Hrajeme si s pohádkou
Inspektor Rampepurďák Dlouhohřívý přichází jako obvykle na kontrolu do hudební pohádkové ško-
ly. Jenže ve třídě, ve které měla probíhat hodina zpěvu, náhodou chybí učitelka Anastázie Pohádko-
vá... Hraje Divadlo Slunečnice Brno. Vhodné pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

▶ ZDRAVÝ POHYB
V neděli 15. května od 15 hodin a každé úterý od 15.30 hodin ve velkém sále DK
Zumba
Přijďte si zacvičit v latinskoamerickém rytmu! Oblíbené cvičení s lektorkou Šárkou Elsnerovou - 
hodinka intenzivního pohybu, který odstraní nejen nadbytečné kilogramy, ale také stres a nepoho-
du...  Vstupné 50 Kč
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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 pomalou pohodovou jógou pro každého.  Vstupné 100 Kč

▶ D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

▶ VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 1. května
Oldřich Tichý, „Ten oka mžik“, malba
Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 4. do 29. května
Pavel Besta, „1+23 malých formátů“, malba a kresba
Výstava maleb jmenovaného autora. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 4. května od 18 hodin za 
osobní účasti autora. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad 
Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Minis-
terstvo kultury ČR.

▶ PŘIPRAVUJEME
16. června  FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ
17. června  NO NAME, ANNA K., NOVEMBER 2nd
18. června  BLUES APERITIV 2011
12. srpna  Revival Invaze: LEGENDY SE VRACEJÍ!, OZZY OSBOURNE & BLACK SABATH, AC/DC...
29. září  RICHARD MÜLLER a DAN BÁRTA

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

ZUŠ ŠUMPERK

Pondělí 2. května v 18 hodin v sále ZUŠ
Hudební podvečer

Středa 4. května v 18 hodin v klášterním kostele
Koncert žákovské korepetice a čtyřruční hry

Čtvrtek 5. května v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert hudebního oboru

Pátek 20. května v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert orchestrů dechového a smyčcového

Středa 25. května v 18 hodin v klášterním kostele
Závěrečný koncert Komorního smyčcového 
orchestru

Čtvrtek 26. května v 18 hodin v divadle
Přehlídka tanečního oboru
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 
www.zus.sumperk.skolniweb.cz.
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Datum Titul Skupina Čas Cena

St 27.4.  Zlatá šedesátá Písničkový pořad ve foyer a Zrcadlovém sále  VK 19.30 70 Kč
Pá 29.4.  Hrádek pro krále aneb Pocta Annette Hanshaw  VK 19.30 70 Kč
 a Mildred Bailey Hrádek, host P. Ernyei, 
 hraje Teens Jazzband Velké Losiny
So 30.4.  O pejskovi a kočičce Divadlo Drak Hradec Králové VK, R+D 15.00 60 Kč
Čt 5.5.  Domeček pro panenky (Nora) S2, VK 17.00 130 Kč
Pá 6.5.  Zlatá šedesátá  Foyer a Zrcadlový sál VK 19.30 70 Kč
So 7.5.  Vídeňská krev Moravské divadlo Olomouc P, VK 19.30 250 Kč
St 11.5.  Černá komedie Východočeské divadlo Pardubice A, VK 19.30 160 Kč
Čt 12.5.  Domeček pro panenky (Nora) S, VK 17.00 130 Kč
Pá 13.5.  Muž před pultem  Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč
So 14.5.  Domeček pro panenky (Nora) B, X, VK 19.30 130 Kč
Pá 20.5.  Muž před pultem  Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč
So 21.5.  Domeček pro panenky (Nora) F, X, VK 19.30 130 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. 

Ibsenova Nora, která se někdy hraje pod názvem Domov loutek nebo Domeček pro panenky, měla v šum-
perském divadle premiéru v dubnu. Noru Helmerovou zde hraje Bohdana Pavlíková, jejího muže Tor-
valda, který si se svou panenkou rád hraje a rád ji vychovává, Luboš Veselý.  Foto: J. Valchař 
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Své práce vystavuje do 31. května v šumper-
ském divadle Václav Šípoš, absolvent propagač-
ního výtvarnictví,jenž působí jako volný výtvar-
ník v regionu kolem Ostravy, ve Studénce. Jako 
fotograf má desetiletou praxi v hutním provozu, 
fotil také happeningy ostravských umělců, hu-
dební skupiny, portréty, interiéry, sociálně ladě-
né fotografi e. Orientuje se převážně na portrétní 

a fi gurální tvorbu, od roku 1989 kreslí portréty 
technikou akvarelu, kreslí tuší a dřívkem, ale 
i perem - karikatury, situační kresby, kreslený 
humor v časopisech, hudební plakáty a podobně. 
Je členem Fotoklubu Ostrava. V roce 1997 získal 
ocenění v časopisech Fotomagazín na „Téma ro-
dina“ a v roce 2004 v magazínu Fotovideo cenu 
za „Nalezené zátiší“. -red-

DIVADELNÍ SEZONA 2011/2012

▶ Tennessee Williams: Kočka na rozpálené plechové střeše, režie Petr Štindl, premiéra 17. září 2011
▶ Ondřej Elbel: Priessnitz není Schrott a voda není víno!, režie Ondřej Elbel, premiéra 29. října 2011
▶ Sabina, Smetana, Czernecki, Dočekal: Prodaná nevěsta aneb Naše cesta, režie Józef Z. Czernecki, 
premiéra 17. prosince 2011
▶ Zdeněk Jirotka: Saturnin, režie Ondřej Elbel, premiéra 18. února 2012
▶ Anton Pavlovič Čechov: Racek, režie Hana Mikolášková, premiéra 7. dubna 2012
▶ POHÁDKY: Václav Čtvrtek, Konrád Popel: Rumcajs, Astrid Lindgrenová, Karel Hoff mann: Pipi, 
dlouhá punčocha
Předplatné je možné objednávat od května do konce září na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, Veronika 
Zetochová nebo na adrese info@divadlosumperk.cz.

DRANA BYLA JEDNA Z MÝCH NEJKRÁSNĚJŠÍCH ROLÍ, 
ŘÍKÁ JAROSLAVA VYSLOUŽILOVÁ

Divadlo miluje tato Hanačka z Prostějova, jež se dnes daleko víc cítí být Šumperankou, odma-
lička. Na divadelní scéně, ale i ve fi lmu ožily v jejím podání desítky postav. Začínala velkými 

dívčími rolemi, jakými byly Maryša či Líza Doollitlová, a přes „zralé ženské“ dospěla až k Draně, na 
kterou dle svých vlastních slov čekala celý život. Právě touto postavou se loni rozloučila se šumper-
ským publikem. A přestože i nyní trumfne svou vitalitou ročníky o dost mladší, věnuje se již výhradně 
své poslední a nejoblíbenější roli - roli prababičky, která s malým Kubíkem chodí na nádraží pozo-
rovat „ábusy“. „Už teď to je herec jak noha. Neumí sice pořádně mluvit, ale ta gesta! Má obrovskej 
temperament, asi po mně, a já ho mám po své mamince,“ říká Jaroslava Vysloužilová, jež 12. dubna 
oslavila pětasedmdesátiny. Mezi narozeninovými dary byla i Cena za výjimečný počin loňského roku 
v oblasti profesionálního umění - divadla, kterou této šumperské herečce udělili krajští radní a zastu-
pitelé. Krátce poté vznikl následující rozhovor.

▶ Na svém kontě máte několik ocenění. Potěšilo 
Vás to poslední - „olomoucké“?

Strašně, protože to je velké ocenění. Jen mi je 
líto, že jsem cenu nepřebrala osobně, protože na 
mě dolehla viróza. Skvěle mě ovšem zastoupil syn 
Petr.
▶ Jaké jsou Vaše první vzpomínky spojené s diva-
dlem?

Divadlo jsem milovala odmalička. Už do škol-
ky mě rodiče dostali jedině pod podmínkou, že 
tam budeme nacvičovat něco na besídku. Od 
útlého dětství jsme s maminkou a sestrou chodily 
v Prostějově do sokolovny, kde se každou neděli 
hrálo loutkové divadlo. A v nádherném velkém 
divadle, které založili manželé Vojáčkovi, pak 
vystupovali Kašpárek Turek a Stréček Křópal. 
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Předplatné do divadla na olomouckou scénu, 
která do Prostějova dojížděla, jsem si pak vybíra-
la jako odměnu za jedničky a vyznamenání.
▶ Co říkali rodiče na to, že Vás to táhne k divadlu, 
že jejich dcera chce být herečkou?

Rodiče milovali divadlo, ale nedokázali si 
představit, že by ho někdo z rodiny dělal. Přáli si, 
abych šla na obchodní akademii. A já si myslela: 
„To ani náhodou, nudit se v kanceláři!“

Když mi bylo patnáct, začala jsem hrát s pros-
tějovskými ochotníky - Divadlem hanácké obce. 
To, že jsem si nakonec vybrala peďák, byla z nou-
ze ctnost. Když jsem na něm maturovala, ani jsem 
nepočkala na výsledek, omluvila se profesorům, 
že máme odpoledne generálku a večer premiéru.
▶ Svou jste si ale nakonec prosadila a dostala se na 
brněnskou JAMU...

Chtěla jsem dělat přijímačky na JAMU hned, 
ale tenkrát jsem byla vázána na ministerstvu škol-
ství. To mě šouplo za trest na dva měsíce sloužit 
do zvláštního dětského domova, a představte si, 

že to bylo do Šumperka. A pak mi přišlo potvrze-
ní, že mne ze školství vyvazují.

Na přijímačky mě připravovala výborná hereč-
ka Zorka Rozsypalová, která v té době byla v Olo-
mouci a později odešla i s manželem Františkem 
Šecem do Ostravy. Díky ní jsem na zkouškách, 
kterých se v dodatečném termínu zúčastnilo na 
čtyřicet lidí, uspěla. Když řekli moje jméno, ani 
jsem se neradovala - byla jsem tak vynervovaná, 
že jsem jen poslala našim telegram, že mě přijali 
na JAMU. Rodiče mi pak říkali: „Jary, my jsme si 
strašně nepřáli, abys to dělala, protože jako žen-
ská budeš mít v tomto oboru krušný život. Ale 
když jsme viděli, jak moc to chceš, drželi jsme ti 
palce.“
▶ Vaší první štací po škole bylo Beskydské divadlo. 
Proč právě Nový Jičín?

Na JAMU jezdili lidé z různých divadel lovit 
talenty. Mě oslovil ředitel jihlavského divadla, 
o prázdninách mi ale  oznámil, že volné mís-
to nemají. Spojila jsem se proto s Vladimírem 

Jaroslava Vysloužilová obdržela letos v dubnu od Olomouckého kraje Cenu za výjimečný počin loňského 
roku v oblasti divadla.  Foto: -zk-
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již na škole zájem, a šla do svého prvního angaž-
má. A byl to asi osud. Druhý rok tam totiž přišel 
manžel Stašek z Kladna. 
▶ Čím Vás Stanislav Waniek okouzlil?

On byl prostě okouzlující, společenskej, 
vtipnej. A chodil pěkně oblíkanej a dovedl poli-
chotit. A líbal ruku! Prostě - Polák!
▶ Spolu jste pak před sezonou 1962/1963 odešli do 
uherskohradišťského Slováckého divadla, že?

Tenkrát byla doba rušení divadel, což se bohužel 
nevyhnulo tomu novojičínskému. Naštěstí ředitel 
Vrána ze Slováckého divadla nás chtěl oba. A to 
netušil, že jsem v jiném stavu. Hrála jsem až do 
poslední chvilky, rodila 30. září a po šesti týdnech 
zase stála na jevišti.
▶ To muselo být s tak malým dítětem docela nároč-
né.

Naštěstí jsme měli paní Němcovou, která byla 
zdravotní sestra, a už před tím opatrovala ko-
legovi Jirkovi Krocovi dvě dcerky. Stala se naší 
milovanou tetou. Jednou, když jsme hráli večerní 
představení, dostal Petřík laryngitidu. Já bych si 

s tím vůbec neporadila. Ona ho okamžitě zabalila 
do ledových prostěradel, volala záchranku a syn-
ka nám zachránila. Petr ji miloval, a když jsme 
později z Uherské Hradiště odešli, jezdíval za ní 
několikrát do roka na prázdniny.
▶ Co rozhodlo, že jste po pěti letech odešli do pod-
hůří Jeseníků?

Pokračovalo rušení divadel. Mluvilo se o tom, 
že chtějí zrušit i Slovácké, takže jsme hledali an-
gažmá. Tehdejší šumperský ředitel Josef Zajíc si 
vybral nejen nás, ale i Lidušku a Luďka Forétkovi 
a režiséra Františka Čecha a jeho paní Brigitu, 
která byla dramaturgyně. Rozhodlo i to, že mi 
slíbil Maryšu, což byl můj sen. Zahrála jsem si 
ji hned první sezonu s Jarouškem Vojtou, který 
tehdy v Šumperku hostoval, a se spoustou dalších 
fantastických kolegů. Bylo to nádherné a obrov-
sky čisťunké představení.

Do Šumperka jsme ovšem přišli nejen kvůli 
angažmá, ale i kvůli synovi, který měl problé-
my s průduškami. Řekli nám, ať jdeme do hor. 
A najděte divadlo v horách! 
▶ Vy jste ho našli a zůstali mu věrni více než čtyři-

Jaroslava Vysloužilová coby Líza Doolitlová 
v Pygmalionu v roce 1968 fi lmové kritiky nadchla. 
 Foto: J. Rajský-Kastner

V roce 1970 zazářila jako Marie Stuartovna. 
 Foto: J. Rajský-Kastner
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Což o to, nabídky byly. Chtěli nás tam i onde, 
z Ostravy, Hradce, Pardubic... A nakonec bylo 
dobře, že jsme neodešli. Šumperk a okolní příro-
da mají totiž obrovské kouzlo. 
▶ Cítíte se tedy více jako Šumperanka než Pros-
tějovanka?

No to rozhodně. Šumperk je moje město. Nám 
oběma s manželem přirostlo k srdci nádherné 
divadlo a město, fantastičtí kolegové, nádherné 
role a báječní a milovaní diváci, který nám vždyc-
ky drželi palce. Je to o srdíčku a o duši a my se 
cítíme doma právě zde.
▶ Ve svém rejstříku máte jak postavy královské, 
tak i ženy lidové, intelektuálky i „komediantky“. Je 
přesto role, na kterou nejraději vzpomínáte?

Každý herec vám řekne, že když se perete 
s nějakou rolí, kterou třeba i odmítáte, máte 
ji nakonec ráda. Je ovšem spousta rolí, které 
jsem chtěla hrát a zahrála si je. Toužila jsem po 
Maryši, Stuartovně... A splnilo se. V životě mě 
třeba nenapadlo, že si zahraju Lízu Doolitlovou, 
a pak o mně jeden kritik napsal, že nikoliv Doo-
litl stvořil Lízu, ale moje Líza Doolitla. Nemoh-
lo být nic krásnějšího! Nejhezčí jsou ale podle 

mě tragikomické role, protože ty jsou ze života.
▶ V uplynulých čtyřiceti letech jste si úspěšně vedla 
nejen na jevišti, ale zaujala jste i řadou fi lmových 
rolí. Máte je spočítané?

Filmových rolí bylo hodně, ale spočítat se mi je 
nepodařilo. Jako první mě oslovil Karel Kachyňa, 
jeden z mála režisérů, který jezdil po divadelních 
zkouškách a představeních, a vybíral si tak herce, 
s nabídkou, abych si zahrála Veverku - vesnickou 
svůdnici v dramatu z těsně poválečné doby Ať žije 
republika. Potom přišly menší role ve slovenské 
Panne zázračnici a v české Noci nevěsty, tam byl 
mým partnerem Josef Větrovec. Hlavní fi lmovou 
roli mi pak v roce 1969 nabídl režisér Petr Ruček 
ve snímku Svatej z Krejcárku. V něm bylo všec-
ko. Líbilo se mi, že i když byla Magda „štětulda“ 
a každé ze svých čtyř dětí měla s někým jiným, 
byla výborná máma a dobrá duše. 

Ráda vzpomínám i na natáčení fi lmu Všichni 
dobří rodáci Vojtěcha Jasného nebo fi lmu nazva-
ného O moravské zemi, ve kterým jsem hrála 
Anku Jagošovou, manželku Radka Brzobohatého. 
Těch rolí bylo samozřejmě víc, ale to je na dlou-
hé vzpomínání a povídání. Z těch posledních mi 
utkvěla třeba Tošovská ve fi lmu  Marian režiséra 

Jaroslava Vysloužilová (*1936), 
která pochází z Prostějova, v němž vystudovala Střední pedagogickou školu, absolvovala v ro-
ce 1960 studium herectví na brněnské JAMU. Poté hrála v Beskydském divadle v Novém Jičíně 
(1960- 1962) a po dvou letech odešla do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, kde s manželem 
Stanislavem Waniekem strávila pět sezon (1962-1967). Tehdy také debutovala na fi lmovém plátně, 
první menší rolí se uvedla v dramatu Ať žije republika (1965). V roce 1967 nastoupili oba herci do 
angažmá v Severomoravském divadle v Šumperku, jemuž zůstali věrni po celou kariéru. Stanislav 
Waniek (*1931), který pochází z Karviné, se kromě herectví věnoval také režírování a vychoval řadu 
šumperských divadelních ochotníků a nadšenců.

Kromě jevištních ztvárnila Jaroslava Vysloužilová také řadu fi lmových rolí: Ať žije republika (1965), 
Panna zázračnica (1966), Noc Nevěsty (1967), Všichni dobří rodáci (1968), Směšný pán (1969), Sva-
tej z Krejcárku (1969), O moravské zemi (1977), Radost až do rána (1978), Housata (1979), Nevera 
po slovensky (1981), Marian (1996), Postel (1998). objevila se také v seriálu Četnické humoresky 
(1997).

Za roli Ženy A v inscenaci Tři velké ženy obdržela cenu za nejlepší herecký výkon na šumperském 
divadelním Festivalu Miloše Movnara (2000). V posledních letech na jevišti hrála například v Ostře 
sledovaných vlacích, Hvězdách na vrbě nebo Marii Stuartovně. V sezoně 2009/2010 se rozloučila 
s divadlem rolí v tragikomedii César a Drana. V roce 2009 udělil Šumperk oběma manželům Cenu 
za přínos městu, o dva roky dříve obdržela Jaroslava Vysloužilová od Nadace Život umělce cenu 
Senior Prix a letos v dubnu Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin loňského roku v oblasti 
profesionálního umění v oblasti divadla.
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Spoustu věcí jsem ale musela i odmítnout, 

hlavně zpočátku. V divadle jsem hrála jako blá-
zen - mívala osmadvacet i dvaatřicet představení 
měsíčně, do toho dítě, rodina... Divím se, jak jsem 
to vůbec stihla. Určitě i díky energii, kterou mám 
po mamince. Mám ale po ní i tu děsnou zodpo-
vědnost, takže se snažím dělat všechno na sto až 
sto dvacet procent. A to někdy není dobře.
▶ To se tedy s Vámi manžel vůbec nenudil, že?

Je herec, takže to chápal a měl se mnou svatou 
trpělivost. Než jsem roli dostala do sebe, tak jsem 
se jí psychicky přizpůsobovala. Když jsem hrála 
komickou roli, to bylo dobré, ale když to byla 
nějaká hádavka nebo mrcha, tak to byl manžel 
chudák! 

Dnes je mi proto líto, že se mě nikdo nezeptá, 
díky čemu a hlavně komu jsem to poslední oce-
nění dostala. Je to proto, že mám vedle sebe život-
ního a hereckého partnera, který mě podporuje. 
Stašek se zasloužil o to, že jsem tu cenu dostala. 
▶ Jste partnery v životě, zahráli jste si je i na jevišti?

Několikrát. Poprvé to bylo ve Večeru tříkrá-
lovém. Já hrála uřehtanou Marii a Stašek Třa-
sořitku. Na konci jsem ho vždycky vzala do 
náruče a točila s ním. Zvedala jsem ho například 
i v Talismanu. Takže když jsme se někdy dostali 
do konfl iktu, říkala jsem mu: „Nenaštvi mě nebo 
s tebou praštím!“ Ale to jsem samozřejmě nikdy 
neudělala.
▶ V loňské divadelní sezoně jste se s divadlem 
rozloučila, a to rolí Drany v tragikomedii César 
a Drana. Bylo to pro Vás to nejlepší na závěr?

Ano. Drana byla jedna z mých nejkrásnějších 
rolí. Všechno, co jsem herecky a lidsky poznala, 
jsem do té role mohla dát. Kdysi jsem ji viděla 
s Ljubou Skořepovou a bývalý kolega Zdeněček 
Stejskal mi sehnal text. Když jsem ho přečetla, 
řekla jsem si: „To musím dělat! Tu hru autorka 
prostě napsala pro mě! Na to jsem čekala celý 
život. A tahle hra zase čekala, až se potkáme.“ 

Asi dva roky ale trvalo, než jsem našla další 
dva herecké partnery. Hanička Vonzino mě jako 
Kéja napadla hned, a když přišel do Šumperka 
Jirka Bartoň, který má obrovské kouzlo osobnos-
ti, tak mně bylo jasný, že to je Tišel. Můj mladý 
manžel. 

Práce na Draně ale byla hodně náročná. Za 
dobu, co jsem text pořád četla, jsem měla přes-
nou představu. Věděla jsem, o čem to má být, 
takže jsem se rozhodla, že si to zrežíruju. Na-
vrhla jsem i kostýmy, výpravu, sháněla jsem zvu-
ky... Byl to obrovský nápor. Měla jsem strašlivou 
trému a pocit zodpovědnosti. Dnes jsem šíleně 
ráda, že jsem to dělala, ale na druhou stranu mě 
to strašně vyčerpalo. A alespoň takhle děkuji 
všem, co v tom „jeli“ se mnou. Milí moji, díky 
moc! 
▶ Dnes chodíte do divadla povzbuzovat své bývalé 
kolegy. Jak se Vám současná dramaturgie líbí?

Obecně, a nejde jen o šumperské divadlo, mi 
dnešní dramaturgie příliš nesedí. Dřív se hrály 
příběhy, lidské osudy a klasika. Dnes se tyhle 
nádherné věci přepisují, pronikají do nich vul-
garismy. Divadlo je ale o osudech a lidských 
vztazích, o charakterech. A nerozhoduje, co na 
herce navěšíte, jak je zmalujte. Divadlo zůstane 
potud, pokud bude hrát o lidech, o jejich osu-
dech, o charakterech. To je jeho podstata. 

 Děkuji za rozhovor,
    Z. Kvapilová

Dranou si Jaroslava Vysloužilová splnila svůj 
herecký sen.  Foto: L. Holer
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MVLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
▶ Retro II aneb v naší kanceláři...
Nahlédnutí do světa známých i zapomenutých kan-
celářských pomůcek, přístrojů a strojů. Výstava trvá 
do 12. června. K výstavě lze objednat komentované 
prohlídky na tel.č. 583 363 088.

Hollarova  galerie
▶ Když se houby stanou vášní
Na fotografi ích a kresbách přerovského mykologa 
Jiřího Polčáka a na dřevěných modelech řezbáře 
Josefa Rulíška (1867-1944), rodáka z Bartoňova, 
budou představeny vedle jedlých také jedovaté 
a dřevokazné houby, běžné i vzácnější druhy, kte-
ré můžeme nalézt v doubravách, dubohabřinách, 
bučinách, smrčinách, v sadech, parcích, na loukách 
a pastvinách nebo podél cest. Vernisáž výstavy pro-
běhne 12. května v 17 hodin. Výstava potrvá do 

25.  září. Ve dnech 15.-17. září se bude konat tradič-
ní výstava živých hub.

Rytířský sál
▶ Dětské kovové stavebnice Merkur
Výstava sběratele Jiřího Mládka, která s velkým 
úspěchem putuje po republice, představuje složené 
exponáty ze známé stavebnice Merkur a také umož-
ňuje návštěvníkům vytvořit si vlastní předmět 
z děravých destiček stavebnice. Součástí výstavy je 
tvořivá dílna. Výstava trvá do 17. července.

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá expo-
zice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem - zcela automa-
tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Dětské kovové stavebnice Merkur přivezl do šumperského muzea Jiří Mládek.  Foto: M. Stuchlá
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▶ Putování středověkem
Výstava přibližuje vývoj v našem regionu od 7. do 
15. století. Pozornost je věnována zejména starým 
Slovanům, středověkým hradům, zbraním, círk-
vi a církevnímu umění, hrnčířství nebo dobývání 
a zpracování kovů. Stejně jako při výstavě Cesta do 
pravěku jsou nachystány experimenty, skládačky 
a doplňovačky. Ti nejšikovnější, malí i velcí návštěv-
níci, určitě najdou indicie a rozluští záhadu loštické-
ho poháru. Vystavené exponáty pocházejí nejen ze 
sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku, ale také 
z dalších kulturních institucí a od soukromých 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. Výstava 
trvá do 1. května.

Přednáškový sál
▶ Svou smrtí unikl svým nepřátelům. Osoba Pav-
la Katharyna z Katharu na Pernštejně, Kunštátu, 
Dalečíně, Jimramově a Šilperku (Štítech). Před-
náška Zdeňka Doubravského proběhne 10. května 
v 17.30 hod.
▶ Akce v klášterním kostele 28.4. v 18 hodin - kon-
cert Šumperský dětský sbor, 29.4. v 18 hod. - Podve-
čer s klasickou kytarou. Kostel zahájí sezonu v neděli 
1. května od 10 do 12 hodin. Akce: 4.5., 5.5. vždy 
v 18 hod. - koncerty ZUŠ, 11.5. v 18 hod. -Šumperský 
dětský sbor - koncert sólistů, 14.5. v 19 hod. - koncert 
Šumperský dětský sbor, 18.5. v 19 hod. - Klasika Viva, 
20.5., 25.5. vždy v 18 hod. - koncerty ZUŠ Šumperk, 
26.-29.5. - Mezinárodní festival vokální duchovní 
hudby, 27.5. od 17.50 hod. Noc kostelů
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 
214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk. cz,  
www. muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoroč-
ně: út-pá 9- 12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., 
ne 13- 17 hod. Klášterní kostel je v dubnu pro ve-
řejnost uzavřen, od 1.5. je otevřen út-pá 12-16 hod., 

so a ne 10-14 hod. Otevírací doba Galerie Šumper-
ska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, 
ne 13.15-17 hodin. 

Zábřeh
▶ Velikonoce
Velikonoční tradice prezentované muzejními sbír-
kami a zápůjčkami od soukromých sběratelů na 
Zábřežsku. Výstava trvá do 1. května. 
▶ Na zdraví aneb vše o pití
Vystavené sbírkové předměty představí fond 
zábřežského a šumperského muzea. Zpestřením 
výstavy budou fotografi e hospůdek a restaurací 
ze Zábřehu a z jeho nejbližšího okolí od počátku 
20. století až do současnosti. Vernisáž výstavy pro-
běhne v pátek 13. května v 17 hodin. Výstava potrvá 
do 27. srpna.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muze-
um-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 výstavou 
roku 2005! 
▶ Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, 
Zábřežsku a Mohelnicku
Výstava podává obecnou informaci o uměleckých 
slozích od poloviny 13. do počátku 20. století, dopl-
něnou fotografi emi a výtvarnými díly na Šumpersku, 
Zábřežsku a Mohelnicku. K výstavě lze telefonicky 
domluvit komentované prohlídky u Mileny Filipo-
vé na adrese milena.fi lipova@muzeum.sumperk.cz, 
583 363 075 nebo u Zbyňka Žouželky, mohelnice@
muzeum-sumperk.cz, 583 430 693. Výstava trvá do 
14. května.
▶ Svět hmyzu 
Zoologická výstava zaměřená na svět hmyzu z naše-
ho regionu na fotografi ích profesionálů i amatérů. 
Fotografi e jsou doplněny entomologickými sbírka-
mi Vlastivědného muzea v Šumperku.
Zahájení výstavy je 18. května. Výstava potrvá do 
26. června.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
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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 pokla-
dů muzea.
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-
para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 
Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně 
tragického osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 
13- 16 hod.

Úsov
▶ Lovecko-lesnické muzeum
▶ Stará škola: Úsov - kolébka lesnického školství, 
stálá expozice
▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, inter-
aktivní expozice
▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint
▶ Zpřístupnělý ochoz
▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše
▶ Zoo koutek pro děti
▶ Stará škola
Cesta do pravěku
Provede návštěvníka pravěkými obdobími od dob 
lovců mamutů až po protohistorické kultury z pře-
lomu letopočtu. Ani na Úsově nebudou chybět 
mamutí kly, neolitické venuše nebo bronzové před-
měty z doby popelnicových polí. Pravěkou atmosfé-
ru navodí i velkoformátové tisky a použité instalační 
prostředky. Scénář i samotné výtvarné zpracování 
výstavy jsou přizpůsobeny návštěvníkovi - laiko-
vi tak, aby si každý odnesl ty základní poznatky 
o nejstarším období historie člověka.  Velmi atrak-
tivní budou také ukázky z oblasti experimentální 
archeologie - některé pravěké techniky, jako drcení 
na zrnotěrce, vrtání kamene a tkaní na vertikálním 
stavu si může návštěvník vlastnoručně vyzkoušet. 
Zahájení výstavy je v neděli 1. května. Výstava potr-
vá do 30. října.

Informace: Začátky každého vstupu v měsících dub-
nu až říjnu najdete na webu muzea, sekce Zařízení, 
odkaz Zámek Úsov, otevírací doba. Upozorňujeme ná-
vštěvníky na změnu otevírací doby na zámku v Úsově. 
V měsících květnu a červnu je otevírací doba od 9.00 
do 19.00 hodin, poslední vstup je v 17.30 hodin.

Neděle 1. května - Svátek práce 
Neděle 8. května - Den vítězství 

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 
13- 17 hod. * Klášterní kostel 10-14 hod. 

* Muzea v Mohelnici, Zábřehu a Památník 
Adolfa Kašpara v Lošticích 9-12 hod. 

* Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově 
9-19  hod., poslední vstup v 17.30 hod.

1. května vstup za poplatek, 
8. května vstup zdarma

Středa 18. května - Mezinárodní den muzeí
Vlastivědné muzeum v Šumperku umožňuje 

v tento den milovníkům historie, památek 
a umění, aby navštívili všechny expozice 

a výstavy v muzeích v Šumperku, Zábřehu, 
Mohelnici, v Památníku Adolfa Kašpara 
v Lošticích a na zámku v Úsově zdarma.

Muzeum v Šumperku, Galerie Šumperska 
9-12, 12.30-17 hod. * klášterní kostel 12- 16 hod. 

* Muzea v Zábřehu, Mohelnici 
a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 9-12, 

13-16 hod. * Lovecko-lesnické muzeum 
na zámku v Úsově 9-19, poslední vstup v 17.30 hod.

Po velkém úspěchu Cesty do pravěku v Galerii 
Šumperska se výstava stěhuje do Úsova.  Foto: -ms-
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A MUZEUM CHYSTÁ ZAJÍMAVOU PŘEDNÁŠKU

V létě roku 1599 se ocitl na černé listině radikál-
ních katolíků také Pavel Katharyn z Katharu, vlivná 
osoba nejen svým politickým postavením, ale také 
rozsáhlým majetkem, včetně panství Štíty. Kdo byl 
Pavel Katharyn, muž záhadného původu, příjmení 

a predikátu? Zemřel dřív, než s ním mohl začít soud-
ní proces. Po jeho úmrtí začalo tažení katolických 
radikálů s cílem zdiskreditovat jeho osobu a zkon-
fi skovat jeho majetky. Na tyto a další otázky odpoví 
historik Zdeněk Doubravský v úterý 10. května. -zd-

Zajímavou přednášku připravilo na květen Vlastivědné muzeum v Šumperku. Nese název Svou 
smrtí unikl svým nepřátelům a bude zaměřena na osobu Pavla Katharyna z Katharu na Pern-

štejně, Kunštátě, Dalečíně, Jimramově a Šilperku (Štítech). Právě o něm bude v úterý 10. května od 
17.30 hodin hovořit v Rytířském sále muzea historik Zdeněk Doubravský.

KDYŽ SE HOUBY STANOU VÁŠNÍ

Na fotografi ích a kresbách přerovského mykolo-
ga Jiřího Polčáka a na dřevěných modelech řezbáře 
Josefa Rulíška (1867-1944), rodáka z Bartoňova, 
budou představeny vedle jedlých také jedovaté 
a dřevokazné houby, běžné i vzácnější druhy, kte-
ré můžeme nalézt v doubravách, dubohabřinách, 
bučinách, smrčinách, v sadech, parcích, na lou-
kách a pastvinách nebo podél cest.

Houby v přírodě plní důležitou a nezastupi-
telnou roli tím, že rozkládají odumřelé 
zbytky rostlinných a živočišných 
těl. Vyšší houby (zvané makro-
mycéty) jsou pak objektem 
zájmu nejen mykologů, 
ale i amatérských 
houbařů, jejichž 
koníček je v čes-
ké společnosti 
pozoruhodným 
f e n o m é n e m . 
V posledních 
desetiletích také 
stále více umělců zobrazu-
je ve svých dílech houby, 
jež jsou pro ně motivem 
i inspirací.

Jiří Polčák, vítěz sou-
těže O nejlepší botanic-
kou ilustraci za rok 2010, 
se věnuje mykologii již řadu 

let, naše druhy hub dokonale zná a ztvárňuje je na 
svých nádherných kresbách a makrofotografi ích.

Řezbář Josef Rulíšek vytvořil v letech 1921-1944 
na čtyři sta modelů hub, rostoucích v tehdejším 
Československu. Všechny modely jsou vyřezány 
z lipového dřeva a nabarveny tak mistrně, že jsou 
od svých živých předloh takřka k nerozeznání. 
Rulíškovy modely asi padesáti druhů hub byly na 
šumperskou výstavu laskavě zapůjčeny ze sbírek 

botanického oddělení Moravského 
zemského muzea v Brně.

Výstava je pořádána u pří-
ležitosti Mezinárodního roku 
lesů, vyhlášeného na rok 2011 

Organizací spojených národů 
s cílem zvýšit povědomí a posílit 

trvale udržitelné obhospodařo-
vání lesů, ochranu přírody a trvale 

udržitelný vývoj všech typů lesů k užit-
ku současných i budoucích generací. Vý-

stava bude zahájena v Hollarově galerii 
šumperského muzea vernisáží, která 

proběhne ve čtvrtek 12. května 
v 17. hodin. Výstava potrvá do 
25. září. Ve dnech 15.- 17. září 

proběhne v Šumperku již tradiční 
výstava živých hub. 

 M. Zmrhalová

◀ Hřib smrkový

V šumperském muzeu bude ve čtvrtek 12. května zahájena výstava s názvem „Když se houby 
stanou vášní“. Jde o výstavu pořádanou u příležitosti Mezinárodního roku lesů. 
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Archeologická výstava Cesta do pravěku patřila 
s téměř šesti tisíci návštěvníky k nejúspěšnějším in-
stalacím šumperského muzea v roce 2010. V letošní 
turistické sezoně (od května do konce října) bude 
tato výstava, která provede návštěvníka pravěkými 
obdobími od dob lovců mamutů až po protohisto-
rické kultury z přelomu letopočtu, přestěhována do 
Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově. Vý-
stava bude zahájena v neděli 1. května. 

Ani na Úsově nebudou chybět mamutí kly, ne-
olitické venuše nebo bronzové předměty z doby 

popelnicových polí. Pravěkou atmosféru navodí 
i velkoformátové tisky a použité instalační pro-
středky. Scénář i samotné výtvarné zpracování vý-
stavy jsou přizpůsobeny návštěvníkovi - laikovi tak, 
aby si každý odnesl ty základní poznatky o nejstar-
ším období historie člověka. 

Velmi atraktivní budou také ukázky z oblasti 
experimentální archeologie -  některé pravěké tech-
niky, jako drcení zrní na zrnotěrce, vrtání kamene 
a tkaní na vertikálním stavu, si může návštěvník 
vlastnoručně vyzkoušet. M. Gronychová

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Úterý 3. května od 9 do 11 hod. a od 14 do 16 hod. 
v sále střediska Sever 
Burza pro seniory

Pátek 6. května od 14 hodin v KS
Taneční odpoledne
Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 40 Kč

Úterý 10. května od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 12. května od 14 hodin v KD 
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 19. května od 13.30 hodin v KD
Setkání Městského svazu DIA
Hraje Albatros.   Vstupné 50 Kč

Úterý 24. května od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Úterý 24. května od 14.30 hodin v KS
Možnosti vzdělávání v seniorském věku
Přednáška ve spolupráci se Střední zdravotnickou 
školou Šumperk.

Čtvrtek 26. května od 14 hodin v KD
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hrají Petr a Vašek.  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

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 
10.5. - Keramika, 24.5. - FIMO

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 - informa-
ce u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ = Kavár-
nička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. V dubnu 
a květnu probíhá v Kavárničce pro seniory výstava 
amatérských fotografi í Jany Veselé.
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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. 

Městská knihovna zve na
ZAHRADNÍ SLAVNOST 

ve čtvrtek 28. dubna na zahradě za knihovnou v ulici 17. listopadu 6 od 10 do 16 hodin

SVÉ KRESBY VYSTAVÍ V KNIHOVNĚ JAN ŽMOLÍK

Šumperan Jan Žmolík chodil na základní školu 
Schola - Viva a poté v letech 2005-2009 na Střední 
odbornou školu v Zemědělské ulici. Absolvoval 
výuku v šumperské Základní umělecké škole ve 
třídě akademické malířky Anežky Kovalové. Na 
střední škole vytvářel v rámci Myslivecko-lesnic-
kého kroužku kresby na propagační materiály akce 
Putování s Hubertem. V současné době studuje 
Pomocné vědy historické na Filozofi cké fakul-
tě Masarykovy univerzity v Brně. Má za sebou 

dvě samostatné výstavy kreseb. Vytvořil rovněž 
ilustrace pro titulní strany divadelního časopisu 
z Kojetína Divadelní Koječák (pro čísla z let 2010 
a 2011).  Kresby, které Jan vytváří tužkou, tuží 
a rýsovacím perem, jsou inspirované vlastními 
prožitky, architektonickými památkami, diva-
dlem, literaturou, symbolikou, sny, pohádkami 
a mytologií. Prohlédnout si je můžete od čtvrtku 
12. května v Městské knihovně v ulici 17. listopadu. 
Výstava bude zahájena v 17 hodin. -zd-

BESEDA PŘIBLÍŽÍ ŽIDOVSKÉ TRADICE A SYMBOLY

Besedu s názvem Židovské tradice a symboly 
naplánovala na středu 11. května šumperská Měst-
ská knihovna v ulici 17. listopadu. Na toto téma bude 
hovořit Luděk Štipl ze sdružení Respekt a tolerance, 
jež pravidelně pořádá výstavy, besedy a vzdělávací 
programy pro školy a které se zabývá dokumentací 
židovské historie v Lošticích, Mohelnici a Úsově. 

Beseda bude zaměřena na historii židovských 

komunit v Lošticích a okolí. 20. století přiblíží DVD 
dokument o dramatických životních osudech Edith 
Carter Knöpfl macherové, která se narodila roku 
1914, před válkou žila v našem regionu a přečkala 
věznění v Terezíně i Osvětimi. Po osvobození se 
usadila v Olomouci, odkud v roce 1948 emigrovala 
do USA. Beseda v šumperské knihovně začíná o půl 
sedmé podvečerní a vstupné je čtyřicet korun. -zd-

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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Každé úterý od 16.30 do 18.30 hod. v kuchyňce
Indické vaření s Anju
Nutno rezervovat místo, a to do pátku předchá-
zejícímu úterý. Inf. A. Agrawal, tel.č. 737 538 009. 
 Vstupné 50 Kč

Neděle 1. května od 9 do 12 hodin u DDM 
1. máj u radnice
Prezentace činnosti zájmových kroužků - spor-
tovní, výtvarné, taneční, modelářské, otevřený 
ZOO koutek, skákací hrad, něco pro nejmenší.

Pondělí 2. května od 10 hodin v učebně PC v pří-
zemí
PC - Učím se 
Volný internet pro děti od 8 let.  Vstup volný

Středa 4. května od 16 do 18 hodin v herně TTC 
v areálu kasáren
Pojď si pinknout! 
Stolní tenis pro děti od 8 let, přezůvky s sebou! 
 Vstup volný

Čtvrtek 5. května od 15 do 17 hodin v dílně
Železniční modelářství pro vás!
Náměty a rady pro mladé kutily.  Vstup volný

Pátek 6. - neděle 8. května na táborové základně 
na Krásném
Co se děje u skřítků
Víkendový pobyt dětí a rodičů v chaloup-
ce na Krásném. Informace R. Večeřová, 
tel č. 583 215 395, 777 216 332, romana.vecero-
va@seznam.cz.  Vstup volný

Sobota 7. května od 9.30 hodin ve Svojanově 
u Maletína
Svojanovský divočák
Veřejný závod v orientačním běhu, závod pří-
chozích a dětí, inf. Z. Janů, tel.č. 777 655 223.

Sobota 7. května od 9 do 14 hodin v ateliéru 
ve 3.  patře 
Šperkování 
Výroba šperků z korálků, šité šperky. 
 Vstupné 50 Kč

Úterý 10. května od 18 do 19 hodin v tělocvičně 
SOUŽ
Florbalová hodinovka pro muže  Vstup volný

Sobota 14. května od 9 do 13 hodin v ateliéru 
ve 3. patře 
Kurs kresby, malby plenér
Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Nut-
ná rezervace míst a zaplacení zálohy 200 Kč 
do 10.5. Inf. R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 
777 216 332, Romana.vecerova@seznam.cz. 
 Vstupné 300 Kč

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

Úterý 17. května od 15 do 17 hodin v dílně
Modelářství od A do Z  Vstup volný

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

Sobota 21. května od 9 do 10 hodin a od 10.30 
do 11.30 hodin v DK Zábřeh
Jumping pro všechny
Skákání na trampolínách, inf. V. Formánková, 
tel.č. 604 614 104.  Vstupné 60 Kč

Sobota 21. května od 15 hodin u bývalého Sanatoria
Otvírání studánek
Putování za studánkou u dolní vrátnice bývalého 
Sanatoria… Vítáme všechny, kteří chtějí pomoci 
vodní víle, která se o studánku stará. S sebou: lo-
patičku, malé hrábě, kyblík. Inf. R. Večeřová, tel.
č. 583 215 395, 777 216 332, Romana.vecerova@
seznam.cz.

Pondělí 23. května od 10 hodin v učebně PC 
v přízemí
PC - Učím se 
Volný internet pro děti od 8 let.  Vstup volný
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Čtvrtek 26. dubna od 15 do 17 hodin v dílně
Stavíme modelovou železnici
Náměty a rady pro mladé modeláře.  
 Vstup volný

Sobota 28. května od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 
3. patře 
Kurs kresby, malby 

Pod vedením malířky Hany Kalivodové. Nutná 
rezervace míst a zaplacení zálohy 200 Kč do 24.5. 
Inf. R. Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332, 
Romana.vecerova@seznam.cz.  Vstupné 300 Kč

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

VILA DORIS

Každé pondělí (s výjimkou 23.5. a 30.5.) 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, středu, čtvrtek a pátek od 15 do 
18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 
s dětmi.  Vstupné 40 Kč

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

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

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 1ý hodin v parku u Vily 
Doris
Den Země 2011
Přijďte k nám oslavit Den Země, v letošním 
roce zaměřený na přírodu v ročních obdobích. 
Vědomostní, hravé a výtvarné stanoviště v parku 
u Vily Doris, pódiová vystoupení, ukázky lido-
vých řemesel. Od 16:00 hod. koncert předkape-
ly Second hand husband, od 17:30 hod. zahraje 
kapela Poslední výstřel. Informace Lenka Kam-
pová, tel.č. 733 712 901, kampova@doris.cz.

Neděle 8. května 
Odyssea - Orientační běh 
Informace na www.odyssea-spk.cz, Petr Konup-
čík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@
doris.cz.

Úterý 10. května od 18 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS: 
„Udržet milimetr pozitivního světa…“ 
Setkání s fi lmovou režisérkou Drahomírou Viha-
novou, projekce dokumentárních fi lmů - Pro-
měny přítelkyně Evy (E. Olmerová) a Denně 
předstupuji před tvou tvář. Rezervace vstupenek 
a informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Sobota 14. května od 12 do 19 hod. v letním diva-
dle a okolí Vily Doris
Kloboukový den
Oslava Dne rodiny, soutěže, hry, tvoření pro 
děti. Prezentace zájmových kroužků Vily Doris, 
MŠ, mažoretky Libina, vystoupení kouzelníka 
a další, prezentace organizací pracující s dětmi. 
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
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731 186 053, psencikova@doris.cz.  
 Vstup v klobouku zdarma

Od 24. května vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 18 
hodin v IT na „K“
Počítačový kurz pro začátečníky
8 lekcí po 2 hod., program: první krok s počítačem, 
Microsoft  Windows Vista, Microsoft  Offi  ce Word 
2007, Microsoft  Offi  ce Excel 2007, Microsoft  Offi  -
ce PowerPoint 2007, Internet a elektronická pošta, 
informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.  Cena 1100 Kč

Neděle 29. května 
Odyssea - duatlon
Informace na www.odyssea-spk.cz, Petr Konupčík, 
tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.

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

DDM Vila Doris uvádí 
z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: „Udržet milimetr pozitivního světa…“ 

v úterý 10. května od 18 hodin v sále Vily Doris
Setkání s fi lmovou režisérkou Drahomírou Vihanovou, projekce dokumentárních fi lmů Proměny 

přítelkyně Evy (E. Olmerová) a Denně předstupuji před tvou tvář.
Drahomíra Vihanová je česká fi lmová režisérka a scenáristka. Po gymnáziu vystudovala souběžně 
hudební vědu a estetiku na Filozofi cké fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Brně a hru na 
klavír na brněnské Konzervatoři. V druhé polovině 50. let 20. století spolupracovala jako scenáristka 

a asistentka režie v hudebním vysílání Československé televize. V roce 1965 absolvovala na FAMU obory 
režie hraného fi lmu a střih. Pracovala jako asistentka režie na fi lmech O. Vávry Romance pro křídlovku 

a Třináctá komnata. Samostatným fi lmem debutovala v roce 1969, ale prvotina byla uložena do trezoru 
a distribuční premiéru měla až v roce 1990. K režii hraného fi lmu se směla vrátit až po Sametové 

revoluci. V době normalizace se věnovala dokumentární tvorbě. 
Na konci 70. let a poté opět v 90. letech 20. století spolupracovala s Československou televizí v Ostravě. 

Od roku 1982 působila na FAMU jako externí pedagožka pro zahraniční studenty. Od 1990 je 
členkou katedry střihové skladby FAMU.

Drahomíra Vihanová má na svém kontě desítky dokumentární fi lmů (např. Spát či běhat?, Dva 
týdny se správnými chlapy, Poslední z rodu, Život s paprskem světla, 1978 - Život jako krásné pole, 

Ve znamení orla, Zahrada plná plenek, 1983 - Rozhovory, Posedlost, Jeden den v Annecy, 
1990 - Proměny přítelkyně Evy, Denně předstupuji před Tvou tvář, Konjunkturální portrét aneb Tři 

životy Vlasty Chramostové) i hrané fi lmy (Zabitá neděle, Pevnost, Zpráva o putování studentů Petra 
a Jakuba). Za řadu z nich získala ceny na domácích a zahraničních festivalech.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Šumperské setkání sponzorují: Agritec Šumperk, Irea, s.r.o., DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, 
Petr Waniek, rozvoz květin a substrátů, P - LINE František Porteš - fotografi cké práce, Ruční papírna 
Velké Losiny a.s., Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, VÚCHS Rapotín s.r.o., Urdiamant s.r.o. Šumperk 
- diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad 

Moravou, Petr Viktorín - zámečnické a svářečské práce - Nový Malín, Penzion LEOŠ HALTMAR 
- Ramzová, www.haltmar.cz.
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RIO 3D   3D
Středa 27. a čtvrtek 28. dubna 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 Brazílie 
- 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…  
 Vstupné 130 Kč

FIGHTER
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 vytří-
beným 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 
vedlejší 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 fraš-
kou, která 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 stře-
da 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 při-
chází 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

ČERTOVA NEVĚSTA  Hrajeme pro děti
Neděle 1. května v 15.00 a v 17.00 hodin, pondělí 2., úterý 3., středa 4., čtvrtek 5., pátek 6. května jen 
v 17.00 hodin, sobota 7. a neděle 8. května v 15.00 a v 17.00 hodin
ČR, 2011, 90 minut, fi lm pro celou rodinu
Nová klasická fi lmová pohádka Zdeňka Trošky sršící humorem, triky a hvězdným hereckým obsa-
zením a jak jinak - peklem a čerty.  Vstupné 90 Kč
V neděli 1.5. v 15.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče, kteří navštíví kino se 
svými dětmi ve věku do 15 let, je 70 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 
Šumperk.

KINO OKO
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3   Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 5. května jen v 19.00 hodin
Německo, 2010, 119 minut, od 15 let, titulky
Milostný příběh, který se dotýká krize středního věku, nadčasových otázek života a smrti, svobody 
jedince a jeho sexuální orientace. Film, ve kterém nechybějí smysl pro humor, nečekané zvraty a pře-
kvapení, natočený s dynamikou a citem pro výtvarnou stránku. Režie Tom Tykwer (Lola běží o život). 
 Vstupné 65 Kč, členové FK 60 Kč

THOR 3D   3D
Pátek 6., sobota 7. a neděle 8. května jen v 19.00 hodin, pondělí 9. a úterý 10. května jen v 17.30 
hodin
USA, 2011, 130 minut, akční fantasy, od 12 let, české znění
Bůh, rebel, legenda. Arogantní a domýšlivý syn vládce bohů Odina Th or dělá všechno pro to, aby 
v říši rozbil křehký mír. Když pohár trpělivosti jeho otce přeteče, je zbaven svých božských schopností 
a svržen mezi obyčejné smrtelníky… Th or se zrodil v severské mytologii a je zároveň členem elitní 
líhně superhrdinů komiksového gigantu Marvel, který už přivedl na plátna kin Spidermana, Iron-
mama nebo mutanty X-Men. Hrají Chris Hemsworth, Natalie Portmanová, Anthony Hopkins, Rene 
Russoová a další. Režie Kenneth Branagh.  Vstupné 130 Kč

ZDROJOVÝ KÓD
Pondělí 9. a úterý 10. května jen ve 20.00 hodin, středa 11. května jen v 18.00 hodin
USA, Francie, 2011, 93 minuty, akční sci-fi  thriller, od 12 let, digitální projekce
Jake Gyllenhaal v hlavní roli vynikajícího thrilleru zachycujícím příběh vojáka, který se probudí v těle 

Novou klasickou fi lmovou pohádku Zdeňka Trošky Čertova nevěsta uvádí kino Oko začátkem května.
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který má na svědomí výbuch chicagského vlaku.  Vstupné 85 Kč

FAIR GAME   Ozvěny Febiofestu
Středa 11. května jen ve 20.00 hodin
USA, SAE, 2010, 108 minut, od 12 let, titulky
Valerie Plame, tajná agentka CIA, pracuje jako vysoký důstojník v oddělení proti šíření jaderných 
zbraní. Ve chvíli, kdy zjistí, že navzdory přesvědčení vlády USA nemá Irák program na výrobu zbraní 
hromadného ničení, se změní celý její dosavadní život. Musí zachránit svoji reputaci, kariéru i manžel-
ství… Autobiografi cký snímek. V hlavních rolích Naomi Wattsová a Sean Penn.  Vstupné 85 Kč

RYCHLE A ZBĚSILE 5
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14. a neděle 15. května jen v 17.30 hodin
USA, 2011, 130 minut, akční krimi, drama od 12 let, titulky, digitální projekce
Ještě že mají svá auta a schopnost dostat z nich pokaždé to nejlepší… Rychlí a zběsilí Paul Walker a Vin 
Diesel nás v pátém pokračování úspěšné fi lmové série zavedou do brazilského Ria, aby si zde vyzvedli 
vstupenku ke svobodě…  Vstupné 90 Kč

ÚTĚK ZE SIBIŘE
Čtvrtek 12. května jen ve 20.00 hodin
USA, 2010, 133 minuty, drama, od 12 let, titulky
Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní skupinky vězňů z rus-
kého gulagu. Silný příběh o lidské vůli a touze po svobodě natočil Peter Weir, v hlavních rolích uvidí-
me Collina Farrella a Eda Harrise.  Vstupné 80 Kč

Rychlí a zběsilí Paul Walker a Vin Diesel zavedou v pátém pokračování úspěšné fi lmové série diváky do 
brazilského Ria, aby si zde vyzvedli vstupenku ke svobodě…
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Pátek 13., sobota 14., neděle 15., pondělí 16. a úterý 17. května jen ve 20.00 hodin
ČR, 2011, 90 minut, komedie, drama od 15 let, digitální projekce
S poctivostí leda pojdeš… Jan Budař v hlavní roli české crazy komedie Tomáše Řehořka (Proměny). 
Příběh sledující jednu nečítankovou kariéru bezvýznamného otloukánka, který to dotáhnul až na 
krále internetových domén, slibuje hodně netradiční sondu do života jednoho českého byznysme-
na… Dále hrají Kateřina Brožová, Milan Šteindler, Tomáš Matonoha, Petr Čtvrtníček, Ester Kočič-
ková, Jan Antonín Duchoslav a další.  Vstupné 100 Kč

MÁMA MEZI MARŤANY 3D  Hrajeme pro děti 3D
Sobota 14. a neděle 15. května jen 15.30 hodin
USA, 2011, 88 minut, animovaný fi lm pro celou rodinu, české znění
Vynést odpadky, sníst brokolici, uklízet po sobě hračky, to je přece otrava a kdo vlasně potřebuje 
maminky? Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje svoji maminku, až když ji unesou Marťané, kteří 
plánují, že ukradnou její „maminkovství“ pro své vlastní potomky. A tak Milo podnikne nebezpeč-
nou výpravu na její záchranu…  Vstupné 130 Kč

ZKUS MĚ ROZESMÁT
Pondělí 16., úterý 17. a středa 18. května jen v 17.45 hodin
USA, 2011, 116 minut, komedie, mládeži přístupný, digitální projekce
Romantická komedie s Adamem Sandlerem a Jennifer Anistonovou v hlavních rolích. Tentokrát si 
Sandler zahrál roli plastického chirurga, který balí holky na to, že je (i když není) ženatý a Anistono-
vá v roli jeho asistentky mu v tom horlivě pomáhá…  Vstupné 80 Kč

ODCHÁZENÍ 
Středa 18. května jen ve 20.00 hodin
ČR, 2011, 93 minuty, komedie, drama, mládeži přístupný, digitální projekce
Filmový přepis divadelní Hry Václava Havla. Hrají Josef Abrhám, Dagmar Havlová, Vlasta Chra-
mostová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Lábus, Stanislav Zindulka a další. Režie Václav Havel.  
 Vstupné 85 Kč

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA 3D   3D
Čtvrtek 19. května jen v 18.30 hodin,  pátek 20., sobota 21. a neděle 22. května v 17.00 a ve 20.00 
hodin, pondělí 23., úterý 24. a středa 25. května jen v 19.00 hodin 
USA, 2011, 128 minut, dobrodružná komedie, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtý snímek jedné z nejúspěšnějších fi lmových sérií všech dob se dějově vrací do minulosti. Kapi-
tán Jack Sparrow se v něm setkává s tajemnou Angelicou a není si jistý, zda ho tato divoká mla-
dá dáma miluje, nebo ho chce pouze využít, aby našla legendární Pramen mládí. Když ho donutí 
vstoupit na obávanou loď piráta Černovouse, Jack neví, koho se má bát dřív… Hrají Johnny Depp, 
Penelope Cruzová, Geoff rey Rush a další. Režie Rob Marshall.  Vstupné 165 Kč

AUTOPOHÁDKY 
Pondělí 23., úterý 24. a středa 25. května jen v 17.15 hodin
ČR, 2011, 87 minut, povídkový, mládeži přístupný, rodinný, digitální projekce
Co mají společného princezna, víla, zlatá rybka a vynálezce?  Celovečerní povídkový animovaný fi lm 
je sestaven ze čtyř animovaných částí a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu. Každá 
z pohádek je zpracována jinou technikou a jiným tvůrčím týmem a jsou zábavné a poučné jak pro 
děti, tak pro jejich rodiče.  Vstupné 80 Kč
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MEDVÍDEK PÚ  Hrajeme pro děti
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. a neděle 29. května jen v 16.00 hodin, pondělí 30., úterý 31. května a středa 
1. června jen v 17.00 hodin
USA, 2011, 70 minut, kreslená komedie, české znění, digitální projekce
Příběhy ze Stokorcového lesa určené nejmenším divákům. Medvídek Pú a jeho kamarádi zažijí nečekané 
dobrodružství a budou mít plné ruce práce, aby našli Ljáčkův ocas, zachránili Kryštůfk a Robina před imagi-
nárním stvořením a dali zase všechno do pořádku… Snímek je natočen v klasickém Disneyho ručně kresle-
ném uměleckém stylu.  Vstupné 80 Kč 
Ve středu 1.6. v 17.00 hodin nabízíme slevu: Vstupné pro děti ve věku do 10 let je 50 Kč. Za fi nanční dar 
ke Dni dětí děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk 

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28. a neděle 29. května v 17.30  a ve 20.00 hodin, pondělí 30., úterý 31. května 
a středa 1. června jen v 19.00 hodin
USA, 2011, 128 minut, dobrodružná komedie, mládeži přístupný, české znění
Čtvrté dobrodružství kapitána Jacka Sparrowa, tentokrát klasicky, nikoliv ve 3D.  Vstupné 110 Kč

Připravujeme na červen: Kung Fu Panda 3D, Westernstory, Voda pro slony, X-Men: První třída, Lidice, 
V peřině 3D, Paul, Super 8, Kazatel 3D, Pan Popper a jeho tučňáci, Transformers 33D 

Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový 
vjem, samostatný basový kanál 1000 W. DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI. 
Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního 
představení. Vstupenky na všechna květnová představení jsou v prodeji od 1. května 2011.
KINO OKO NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET.

V polovině května si přijdou na své vyznavači romantiky. Na programu je totiž romantická komedie 
Zkus mě rozesmát s Adamem Sandlerem a Jennifer Anistonovou v hlavních rolích.



pořádá SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE V ŠUMPERKU
a ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠUMPERK
za fi nanční podpory MĚSTA ŠUMPERKA a OLOMOUCKÉHO KRAJE

P R O G R A M  F E S T I VA L U 

Průvodní slovo festivalem: Mons. Ing. Martin Holík

pod záštitou Mgr. Zdeňka Brože, starosty města Šumperka
Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého 
a moravského metropolity

X. mezinárodní musicae
festival vocalis
duchovní spiritualis
vokální feriae
hudby internationales

29. května 2011 
9.00 hod.
Klášterní kostel 
Zvěstování Panny 
Marie

Slavnostní bohoslužba za hudebního 
doprovodu všech zúčastněných sborů

28. května 2011 
19.30 hod.
Klášterní kostel 
Zvěstování Panny 
Marie

PRAŽŠTÍ PĚVCI - PRAHA 
Sbormistr: Stanislav Mistr
MOTÝLI ŠUMPERK
Sbormistři: Helena Stojaníková, Tomáš Motýl

27. května 2011 
19.30 hod.
Klášterní kostel 
Zvěstování Panny 
Marie

JUGENDKANTOREI  AM KONSTANZER 
MÜNSTER - KOSTNICE, NĚMECKO
Sbormistr: Steffen Schreyer
CORO S. LUCIA DI MAGRAS – TRENTINO, ITÁLIE
Sbormistr: Fausto Ceschi

SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE 
ŠUMPERK
Sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal
CHÓR „CAMERATA“ – IŁAWA, POLSKO
Sbormistr: Honorata Cybula

26. května 2011 
19.30 hod.
Klášterní kostel 
Zvěstování Panny 
Marie
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