
První premiéra roku 2012 přivedla na jeviště jedno-

ho z neslavnějších sluhů a s ním i dramatizaci populární 

knihy Zdeňka Jirotky. Saturnin se v Šumperku předsta-

vil v sobotu 18. února úderem půl osmé večerní. Hned 

na několik repríz se mohou diváci těšit i v březnu.

Charismatický, nepředvídatelný, záhadný, ironický, 

mazaný, odvážný, silný, pružný a ve všech směrech do-

konalý Saturnin pracuje u mladého muže, jehož jméno 

v románu ani jednou nezazní. A postará se mu o velice 

dobrodružných pár měsíců života. Protivná a nesne-

sitelná teta Kateřina, přitroublý maminčin mazánek 

Milouš, sympatický dědeček se zálibou ve všem, co 

se týká elektřiny, stoicky klidný glosátor doktor Vlach 

a krásná slečna Barbora - tyto postavy, komické situace 

a místy dramatický příběh zapříčinily, že se Saturnin 

stal nejlepším a nejvydávanějším Jirotkovým dílem.

Populární humoristický román se v únoru dočkal 

předvedení na prknech šumperského divadla. „Jde 

o jednu z nejoblíbenějších knih, jež vyhrála anketu 

Kniha mého srdce a populární je i fi lmové zpracování. 

Při přípravě jsme se snažili vycházet přímo z ní, niko-

liv z fi lmu. Já sám jsem knihu četl mockrát a věřím, že 

diváky naše verze zaujala,“ říká autor scénáře a režisér 

Ondřej Elbel, podle něhož jde hlavně o komedii. Na 

druhou stranu jsou zde ale naznačeny i okolnosti, za 

nichž román vznikal. „Jirotka jej psal v roce 1941, byla 

válka, a protože bylo nařízeno zatemnění, mohl psát 

jen v malé koupelně bez oken. Tento kontrast mezi leh-

kým a legračním příběhem a stísněnou dobou, v níž 

vznikal, je také v inscenaci také naznačen. Jako jakési 

mrazení v zádech, které následuje po radostném útěku 

do světa fantazie,“ podotýká Elbel.

Premiéru připravil šumperský soubor na sobotu 

18. února, hned několik dalších představení je pak 

naplánováno na březen. A na koho se mohou diváci 

těšit? Hlavní role Saturnina se zhostil Petr Komínek, 

jeho pána hraje Tomáš Krejčí, Barboru Markéta Kalu-

žíková, tetu Kateřinu Bohdana Pavlíková, Milouše pak 

Matěj Kašík. V roli dědečka fascinovaného elektřinou 

exceluje Petr Král a jako ironický doktor Vlach se před-

stavuje Jan Kroneisl. Autora v temném koutě pak hraje 

Jiří Bartoň. -red-
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KULTURNÍ SERVIS

Tip na březen: 

Echo Blues Alive
Už podeváté se v březnu šumperským Domem 

kultury ponese Echo Blues Alive. Tato jednodenní 

hudební přehlídka je mladším sourozencem listopa-

dového mezinárodního festivalu Blues Alive a letošní 

hvězdný program zalahodí nejen uším, ale zejména 

pánové nepochybně ocení i dámskou krásu.

A na koho se tedy mohou vyznavači blues těšit? 

Především na „nový hlas soulu a blues z Jižní Karolí-

ny“ - Wandu Johnsonovou, jež vystoupila na šumper-

ském Blues Alive před čtyřmi lety a která letos přijede 

do podhůří Jeseníků se svým americkým Bandem, 

a představí se rovněž rodačka z Louisiany Rosie Lede-

tová a její Th e Zydeco Playboys. Slovenskou hudební 

scénu pak bude zastupovat Jana Ružičková s kapelou 

Cross Th e Line a česko-slovenské Petra Börnerová 

duo, v němž se zpěvačka doprovází na akordeon a její 

manžel Tomáš Bobrovniczký hraje na kytaru.

Více informací o akci Echo Blues Alive, jež pro-

běhne v pátek 23. března od 18 hodin ve velkém 

sále Domu kultury, lze získat na www.bluesalive.cz. 

Vstupné je dvě stě čtyřicet korun. -red-

Koloniál u pana Bajzy

Návštěvníci „Echa“ se mohou těšit na „nový hlas 

soulu a blues z Jižní Karolíny“ - Wandu Johnso-

novou.  Foto: archiv

V roli Saturnina exceluje na šumperském jevišti 

Petr Komínek.  Foto: J. Valchař

Na šumperské jeviště zavítal Saturnin 

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
Paměť map, část první: S mapou se neztratíš 

Výstava trvá do 3.5. 

Rytířský sál
Koloniál u pana Bajzy  Výstava trvá do 1.5.

Hollarova galerie
Panovníci českých zemí a jejich manželky“ na dřevořez-

bách Jarmily Haldové  Výstava trvá do 22.4.

Stálá expozice Vlastivědného muzea v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 
Malíři Orlických hor  Výstava trvá do 1.4.

Galerie mladých
Kamzík horský - 100 let kamzíků v Jeseníkách Vernisáž vý-

stavy, která potrvá do 29.3., proběhne 1.3. v 17 hodin.

Akce v Přednáškovém sále 
(vstup přes informační centrum): Zkouška pravdy vodou, 

železem a další boží soudy v zemském právu doby před-

husitské  Přednáška L. Míči proběhne 20.3. v 17 hodin.

Nejlepší čeští krajináři na výstavě Malíři Orlických hor 

Přednáška K. Jaroše proběhne 27.3. v 17 hodin.

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. třída 22, tel.č. 
583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@



muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 

celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-

17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 

12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Divadlo

1.3. v 19 hodin 

Němý Bobeš Divadlo Járy Cimrmana  VK  

3.3. v 15 hodin 

Jak se Honza dostal na hrad Pohádka  R+D, VK

3.3. v 19.30 hodin 

Paci, paci papparazzi! Studio D123, Hrádek  VK

8.3. v 17 hodin 

Voda není víno a Priessnitz není Schroth!  S2, VK, X 

9.3. v 19.30 hodin 

Evergreeny 20. století 

Večer při svíčkách ve foyer a Zrcadlovém sále  VK 

10.3. v 19.30 hodin 

Saturnin  B, VK, X

15.3. v 17 hodin 

Saturnin  S1, VK 

17.3. v 19.30 hodin 

Prodaná nevěsta aneb Naše cesta  VK 

21.3. v 17 hodin 

Saturnin  G, VK, X 

24.3. v 19.30 hodin 

Saturnin  F, VK, X 

28.3. v 19.30 hodin

Saturnin  A, VK, X 

30.3. v 19.30 hodin 

Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek  VK  

31.3. v 19.30 hodin 

Racek  P, VK  

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. čísle 

583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další informace na www.di-

vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla, Ko-

menského 3, Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 

začátkem představení. 

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI 

Nepřítel pod ochranou, USA, thriller

1.3. jen v 17.30 hodin

Umělec, Fr., Belgie, romantická komedie, drama

1.3. jen ve 20 hodin

Umělec, Fr., Belgie, romantická komedie, drama

2.3. jen v 18 hodin

Nepřítel pod ochranou, USA, thriller

2.3. jen ve 20 hodin

Hugo a jeho velký objev 3D  Hrajeme pro děti 3D

USA, dobrodružný, rodinný 

3.-4.3. jen v 17 hodin

Válečný kůň, USA, válečné drama    

3.-4.3. jen v 19.30 hodin

Modrý tygr  Hrajeme pro děti

ČR, Německo, SR, rodinný dobrodružný, animovaný a hraný

5.-7.3. jen v 16.30 hodin

Cesta na Tajuplný ostrov 3D  3D

USA, dobrodružný sci-fi , ČZ

5.-7.3. jen v 18.15 hodin

Jack a Jill, USA, komedie

5.-7.3. jen ve 20 hodin

Modrý tygr  Hrajeme pro děti

ČR, Německo, SR, rodinný dobrodružný, animovaný a hraný

8.3. jen v 16.30 hodin

Cesta na Tajuplný ostrov 3D   3D

USA, dobrodružný sci-fi , ČZ

8.3. jen v 18.15 hodin

Křtiny, Polsko   Artvečer - FK

8.3. jen ve 20 hodin

Modrý tygr  Hrajeme pro děti

ČR, Německo, SR, rodinný dobrodružný, animovaný a hraný

9.-11.3. jen v 16.30 hodin

Ghost Rider 2 2D, USA, akční thriller

9.-11.3. jen v 18.15 hodin

Láska je láska, ČR, komedie

9.-11.3. jen ve 20 hodin

Čile po Chille, ČR, fotografi cko-fi lmová diashow 

12.3. jen v 19.30 hodin

Železná lady, Velká Británie, životopisný

13.-14.3. v 17.45 a ve 20 hodin

Probudím se včera, ČR, školní komedie

15.-18.3. v 17.30 a ve 20 hodin

Království hmyzu 3D, USA, rodinný dokument, ČZ  3D

17.-18.3. jen v 16.30 hodin

Probudím se včera, ČR, školní komedie

19.-23.3. v 17.30 a ve 20 hodin

Lorax 2D  Hrajeme pro děti

USA, rodinná animovaná komedie, ČZ 

24.-25.3. jen v 17 hodin 

Probudím se včera, ČR, školní komedie

24.-25.3. jen v 19 hodin

Probudím se včera, ČR, školní komedie

26.-28.3. jen v 17.30 hodin

Čtyři slunce, ČR, drama, komedie

26.-28.3. jen ve 20 hodin

Lorax 3 D  Hrajeme pro děti 3D

USA, rodinná animovaná komedie, ČZ 

29.3. jen v 17 hodin 

Můj týden s Marilyn, Velká Británie, USA  Artvečer - FK

29.3. jen v 19 hodin

Lorax 3 D  Hrajeme pro děti 3D

USA, rodinná animovaná komedie, ČZ

30.3. jen v 17 hodin

Čtyři slunce, ČR, drama, komedie

30.3. jen v 19 hodin

Bližší informace: Kino Oko, Masarykovo nám. 3, tel.č. 

583 212 000, program na www.kinosumperk.cz, změna pro-

gramu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce. Pozor: 
rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách 
kina. Předprodej v pokladně denně od 14 hodin.

Dům kultury

1.3. od 19.30 hodin v G-klubu DK 

The Beatles in Jazz

3.3. od 9 hodin ve velkém sále DK 

O Pohár města Šumperka 2012 

XV. ročník Mezinárodní taneční soutěže ve standardních 

a latinsko-amerických tancích

3.3. od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Květinový ples

6.3. od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Kamelot: 30 let

6.3.od 19 hodin v klášterním kostele 

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Bonifantes

15.3. od 19.30 hodin v H-clubu 

XINDL - X

17.3. od 8.30 do 14 hodin v DK

Den zdraví nejen pro ženy

19.3. od 19 hodin v klášterním kostele

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Jitka Hosprová, Štěpán Kos

20.3. od 19.30 hodin ve velké sále DK 

Zdeněk Izer  Host: Šárka Vaňková

23.3. od 18 hodin ve velkém sále DK 

ECHO BLUES ALIVE: Women show 

Wanda Johnson & Band (USA), Rosie Ledet & Th e Zydeco 

Playboys (USA), Jana Ružičková & Cross the line (SK) a Petra 

Börnerová duo (CZ/SK)

25.3. od 10 hodin ve velkém sále DK 

Střapaté pohádky z kouzelné zahrádky 
Jitka Hosprová

Železná lady

Hugo a jeho velký objev 3D

Umělec

Prodaná nevěsta



SPORTOVNÍ SERVIS

D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123 

Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM

Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 

583 214 287, předprodej vstupenek tel.č. 583 214 279 (od 14 do 

18 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

Výstavy

Galerie J. Jílka

Jana Krejzová, 

„Hlína ohněm pálená a vodou chlazená“, keramika

Výstava trvá do 4.3.

Martina Novotná: 

„Zářivá malba“, práce na plátně a na papíře

Vernisáž výstavy, která potrvá do 1.4., proběhne 7.3. v 18 hodin.

Bližší informace: DK, Fialova 3 (vstup ze Sadů 1. máje), ote-

vřeno denně - nutno zvonit na recepci Penzionu G.

Městská knihovna

Život se nám zastavil jen na chvilku 

Výstava v rámci projektu Když bariéry nejsou překážkou, 

která potrvá do 30.4., bude zahájena 11.3. v 16 hodin.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, tel.č. 583 214 588, 

www. knihovnaspk.cz.

Divadlo

Hana Daňková „Svět snů a fantazie“ 

(olej, autorské kresby, digitální obrazy) 

Bližší informace: Komenského 3, tel.č. 583 214 061.

Vila Doris - Komín

Barevná tma Společná výstava prací zrakově postižených 

autorů a výtvarníků dětské soutěže, která potrvá do 6.4., 

bude zahájena 3.3. ve 14.30 hodin. 

Bližší informace: Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 

583 285 943.

H-club

1.3. v 19.30 hodin JKP Band Olomouc Swingový koncert

2.3. ve 20 hodin Broumband + Moment

3.3. ve 20 hodin Fleksible + Bad Sequence

8.3. v 19 hodin Na stojáka live 

  Účinkují D. Čech, R. Nedvěd, K. Hynek

10.3. v 18 hodin Festival outdoorových fi lmů

15.3. v 19 hodin Xindl - X

16.3. ve 20 hodin Fullhouse  Host Dj´ka Cyber

17.3. ve 20 hodin Country večer

22.3. ve 20 hodin V Band Velké Losiny

23.3. ve 20 hodin Smash Hit Combo (Fr.), Sphere

24.3. ve 20 hodin Květy

29.3. ve 20 hodin Swing Q

30.3. ve 20 hodin Jablkoň

Bližší informace: Rooseveltova 17, tel.č. 775 622 023, 

www.h-club.eu.

Basketbal

Starší minižáci
3.3. v 10 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Proton Zlín

3.3. ve 12 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Proton Zlín

31.3. v 10 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - TJ Přerov

31.3. ve 12 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - TJ Přerov

Ženy
3.3. ve 14 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk B - TJ Šumperk A 

17.3. v 16 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk B - TJ Havířov

Muži - 2. liga
9.3. ve 20 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk B - UP Olomouc B

23.3. ve 20 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk B - BJB Valašské Meziříčí

Starší minižačky 
17.3. v 10 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - TJ Rožnov  

17.3. ve 12 hodin v hale Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - TJ Rožnov  

Bližší informace: www.basketbalsumperk.cz

Fotbal

3.3. v 10 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk ženy - Olympia Bruntál ženy Přátel. utkání

4.3. v 11 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk U15 - Letohrad U15 

10.3. ve 14 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk muži - Velké Losiny

11.3. v 10 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk U19 - Písařov muži

11.3. v 11.30 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk U13 - Letohrad U13

11.3. ve 13.15 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk U12 - Letohrad U12

17.3. ve 14 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk muži - Baník Ostrava „B“

25.2. ve 12 hodin na „UT“ na Tyršově stadionu 

Šumperk - Uničov 

Bližší informace: http://www.fotbal-sumperk.cz/, „UT“ = hřiš-

tě s umělou trávou

Futsal 

2.3. ve 20 hodin v tělocvičně Gymnázia 

1. FC Delta Real Šumperk - Plzeň

23.3. ve 20 hodin v tělocvičně Gymnázia 

1. FC Delta Real Šumperk - Bohemians Praha

Bližší informace: http://www.deltareal.cz/futsal/

Házená

Muži - 1. liga
4.3. v 10.30 hodin v tělocvičně Gymnázia 

TJ Šumperk - TJ Bystřice p. Hostýnem

18.3. v 10.30 hodin v tělocvičně Gymnázia 

TJ Šumperk - I. HK Dvůr Králové n. Labem

Starší žáci - Středomoravská liga
24.3. v 9.30 hodin na venkovním hřišti Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Přerov

 31.3. v 9.30 hodin na venkovním hřišti Tyršova stadionu 

TJ Šumperk - Bystřice p. Hostýnem

Bližší informace: www.hazenasumperk.cz, tel.č. 583 213 003, 

e-mail: tj-sumperk@quick.cz.

Kulturní a sportovní informace ze Šumperka 

naleznete také na www.infosumperk.cz.

Basketbal

Fotbal

Futsal

Život se nám zastavil jen na chvilku

Výstava v divadle
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Hned tři nové výstavy nabízí v současnosti návštěv-

níkům šumperské muzeum. V Rytířském sále je až do 

1. května otevřen Koloniál u pana Bajzy. Cílem výsta-

vy, jež vychází z knihy Karla Poláčka Bylo nás pět, je 

seznámit zájemce s vybavením i zbožím dobového ko-

loniálu, cukrárny, obchodu s textilem a řeznictvím, ale 

také například s dobovým trhem. 

Především turisty a cestovatele potěší výstava na-

zvaná Paměť map, část první: S mapou se neztratíš, 

na níž se prezentují především kartografi cké práce, 

jež sloužily k orientaci v krajině. Návštěvníci se tak ve 

výstavní síni mohou začíst například do map vojen-

ských, dopravy a spojů, ale také do map turistických, 

a seznámí se rovněž s některými nejstaršími kartogra-

fi ckými díly, s vývojem zeměměřičství a tvorbou map. 

Výstava je k vidění do 3. května.

„Kamzík horský - 100 let kamzíků v Jeseníkách“ je 

název výstavy, kterou pořádá muzeum ve spolupráci 

s Jiřím Pecháčkem, jenž zpracoval život kamzíků a his-

torii jejich výskytu v Jeseníkách od vysazení až po sou-

časnost. „Historie kamzíků v Jeseníkách sahá do roku 

1913, kdy je vysadil do obůrky pod Ovčárnou Řád ně-

meckých rytířů. Se souhlasem Františka Josefa I. sem 

byli první kamzíci přivezeni z Alp. Po jedenácti letech 

byli z obory vypuštěni do volné přírody a jsou v ní do-

dnes,“ říká Magda Zmrhalová ze šumperského muzea, 

podle níž v současnosti žije v Jeseníkách asi dvě stě 

kusů kamzíků. Výstava, pro niž Jiří Pecháček z Občan-

ského sdružení Jesenický kamzík zpracoval přehledné, 

a přitom vyčerpávající texty, fotografi e i historické ma-

teriály, bude uvedena vernisáží 1. března v 17 hodin 

v Galerii mladých a potrvá do 29. března.  -zk-

Aquacentrum na Benátkách

Pondělí 6:00-8:00 17:00-21:30

Úterý 6:00-8:00 12:00-21:30

Středa 6:00-8:00 17:00-21:30

Čtvrtek 6:00-8:00 12:00-21:30

Pátek 6:00-8:00 12:00-21:30

Sobota  10:00-21:30

Neděle  10:00-21:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295

www.aquacentrum.net

SPOLEČNOST

Muzeum láká na tři nové výstavy

Kamzíci byli v Jeseníkách vysazeni před sto lety. 

 Foto: archiv

Regionální a městské informační centrum 

při VM Šumperk, Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000 

* E-mail: icsumperk@seznam.cz 

Web: www.infosumperk.cz. 

Otevírací doba: Pondělí – pátek 8:00 - 17:00 

sobota 9:00 - 13:00

Informace o běžeckých trasách 

naleznete na www.jesenikytourism.cz

Hned v devíti oblastech Jeseníků, včetně Králické-

ho Sněžníku a Rychlebských hor, koordinuje úpravu 

běžeckých tras v letošní sezoně společnost Jeseníky – 

Sdružení cestovního ruchu. Za údržbu jednotlivých 

bílých stop ovšem odpovídají ti, kteří se o trasy sta-

rají.

Kompletní informace o běžeckých trasách a jejich 

udržování naleznou zájemci na turisticko-informač-

ním portálu www.jesenikytourism.cz/zimni-sporty/

bezecke-lyzovani.cz. Zde jsou také uvedeny kontak-

ty na konkrétní odpovědné udržovatele jednotlivých 

sektorů. Cílem systému koordinace je zefektivnit ne-

jen práci těch, kteří trasy udržují, ale také zvýšit spo-

kojenost návštěvníků hor. -red-

První originální kuchařka nazvaná Chuť Jeseníků spat-

řila světlo světa loni v listopadu. Publikace nabízí na osm 

desítek původních receptur pocházejících z hor a údolí 

pod Pradědem. K dostání je v šumperském knihkupec-

tví Tón, v Regionálním a informačním centru v místním 

muzeu a na www.pradedovo.cz. S některými recepty se-

znamujeme i čtenáře Šumperského zpravodaje. 

Vilémovy koblihy

Snad každá regionální kuchyně má mezi recepty va-

riantu na koblihy. Smažená pochoutka je oblíbená na-

příč kontinenty, skrz horami i nížinami a v Jeseníkách 

tomu není jinak. Pradědova verze koblih je přiřknuta 

Vilémovi. Kdo byl ovšem Vilém, není bohužel známo. 

Zřejmě to byl pěkně kulaťoučký horal, který jako kob-

lížek vypadal.

K přípravě potřebujeme:

500 g vařených a nastrouhaných brambor, 3 vejce, 

hladkou mouku, 75 g muškátového květu, ovocnou 

marmeládu, máslo, cukr a skořici na posypání, špetku 

soli, sádlo nebo olej na smažení.

Postup:

Uvařené a nastrouhané brambory smícháme s muš-

kátovým květem, 3 celými vejci, špetkou soli a hlad-

kou moukou. Mouku přidáváme do té doby, než je 

těsto vláčné a dá se snadno rozválet. * Z rozváleného 

těsta formičkou vytlačujeme kolečka, ty pak navzájem 

slepujeme marmeládou, tedy na spodní lístek dáme za-

vařeninu, na to přitlačíme horní lístek. Do horního ko-

lečka můžeme formičkou vytlačit menší kolečko nebo 

jiný tvar, aby marmeláda lehce vykukovala z koblížků. 

* Takto připravené koblížky smažíme na pánvi hezky 

dozlatova. * Hotovou pochoutku posypeme cukrem 

a skořicí, polijeme teplým máslem. Můžeme zdobit 

šlehačkou.

Kulinářské šumperské okénko 

DDM Vila Doris uvádí z cyklu 

komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: Ivo Šmoldas: „O ničem“

ve čtvrtek 8. března od 18 hodin v sále Vily Doris, 

v případě velkého zájmu v G-klubu Domu kultury

Ivo Šmoldas, básník, nakladatelský redaktor, pub-

licista, překladatel z angličtiny a slovenštiny, moderá-

tor, scénárista, vtipný glosátor a přítel koček, narozený 

ve znamení Lva v Prostějově. Vystudoval češtinu a an-

gličtinu na Univerzitě Karlově a poté pracoval v na-

kladatelství Československý spisovatel, koncem roku 

1993 se stal ředitelem nakladatelství Columbus a od 

roku 1997 byl společníkem nakladatelství Apsida.

V roce 1988 vydal básnickou sbírku Zimní srst. Od 

počátku 90. let se v literární oblasti věnuje výhradně 

překládání, především z angličtiny, příležitostně též 

ze slovenštiny. Jeho svébytný mluvený projev přitáhl 

i pozornost televizních dramaturgů - připravoval zá-

bavně-vzdělávací pořad To je ta čeština a satirickou 

show Dementi, je scenáristou magazínu o knihách 

Knižní svět. Pravidelně spolupracuje na glosování 

aktuálních Témat dne pro Rádio Impuls. Na stanici 

Český rozhlas 2 Praha uvádí talkshow Lenoška Iva 

Šmoldase.

Vstupenky v ceně po 70 Kč a 50 Kč (mládež, senioři) 

si lze zakoupit, případně rezervovat, ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, 

konupcik@doris.cz. 

Vilémovy koblihy, polité teplým máslem, výbor-

ně chutnají se šlehačkou.  Foto: -zn-


