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Černá kronika: Řádění loupeživých 
družin a přepadení Šumperka

ČERNÁ KRONIKA

Pozastavujeme se v současnosti nad tím, že občas někomu vybuchne pod nohama bomba nebo ně-

kdo postřílí několik lidí na náměstí. Zkrátka, jdete nakupovat a než jste stačili utratit příslušný 

fi nanční obnos, je již předmětem dědického řízení. Znovu zdůrazňuji, nic nového pod sluncem, jen 

zbraně jsou dokonalejší, ale podstata člověka zůstává.

V minulém čísle KŽŠ jsme si nastínili, jak nebez-

pečné pro obchodníky a města byly počátkem 15. sto-

letí lapkovské bandy pod ochranou a často i vedením 

některého z urozenců. Padlo i jméno Pročka, či Procka 

z Vildenburka. Nebyl sám, patřil mezi ně i Smil 

z Líšnice a Loučan ze slavného roku Kunštátů, kdysi 

student na vídeňské univerzitě. Jako pán a ochránce 

vyhlášené bojové, potažmo loupežné družiny, která 

proslula zvláště v letech 1405 až 1419 krádežemi, lou-

pežemi, rabováním, zabíjením a žhářstvím, zasáhl jako 

zástavní pán bludovského hradu a panství také do dě-

jin Šumperska. Jeho družina všehoschopných pobudů 

pravděpodobně našla útočiště na opevněném tábořišti 

před hradem, které neuniklo pozornosti odborníka na 

hradní architekturu. Celých šest let od roku 1412 byl 

Smil jako soused neustálým nebezpečím pro šumper-

ské měšťany. Ti ho zařadili mezi škůdce města již dříve, 

neboť v okolí města loupil a o Šumperských napsal do 

Zábřeha lživý dopis. Avšak obávaný pán na Bludově, 

který přepadal i menší opevněná sídla, si na Šumperk 

netroufl . A jak to tak bývá, sám se stal kdysi při vyřizo-

vání účtů obětí krádeže.

To se ale musíme vrátit do roku 1402. Tehdy Procek 

z Vildenburka Smila přepadl v nejmenovaném městě, 

snad v Šumperku, neboť o tom ví šumperská měst-

ská kniha, o všechno ho obral, o hotovost, pancíř, dva 

stříbrné šálky a kabát. Nějaký Grundelman ukradené 

věci tajně Prockovi vzal a za odměnu jedné kopy grošů 

Terénní náčrtek zbytků hradu Bludova. Severně od jádra hradu se nachází kdysi provizorně opevněný prostor 

s pozůstatky dřevohlinité pevnůstky v jednom z rohů. Místo připomíná podobná dočasná opevněná tábořiš-

tě vojenských družin v 15. století. Vyráželi odtud muži Smila z Loučan na své kořistnické výpravy do okolí 

Šumperka?  Zdroj: Miroslav Plaček - Peter Futák: Páni z Kunštátu, 2006, s. 300.
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ČERNÁ KRONIKA, HUDEBNÍ CYKLUS

Smilovi vrátil. Stalo se to v době „slávy“ Prockovy ne-

nechavé bandy, která na své výboje vyjížděla z hradu 

Rabštejna u Rýmařova, a jak jsme minule předeslali, 

v období, kdy ve válečné době přibývalo i nepřátel 

města Šumperka a loupežné akce byly součástí ne-

vyhlášené války mezi přívrženci Jošta, k nimž patřil 

Smil z Líšnice a Loučen, a straníky Prokopa, mezi 

nimiž hrál významnou roli Procek z Vildenburka.

Ve vzpomenutém roce 1402 přichystali přívrženci 

markraběte Prokopa, jak se zdá, koordinovanou akci 

proti městům Prokopova bratra Jošta. Cílem se měly 

stát Jihlava, Jevíčko, Šumperk a možná i jiná města, 

o nichž se zprávy nedochovaly. Za pomoci svých lidí 

ve městě vnikl do Šumperka Procek z Vildenburka se 

svou družinou, a jak šumperská městská kniha zazna-

menala, pravděpodobně se přidali i někteří z posádky 

bludovského hradu, který mohl být v té době v moci 

zmíněného Procka, nebo jiného Prokopova stoupence. 

K přepadení města zvolili den trhu, kdy branami a uli-

cemi proudilo mnoho lidí na náměstí.

Vedle Prockových ozbrojenců pronikli do 

Šumperka také Jurzig a herolt Peregrinus z Bludova, 

sluha Beneše z Jordánova Mikeš a další. Vjeli na ná-

městí a tam zabíjeli a olupovali přítomné, vnikali do 

domů, loupili a bili jejich majitele a nakonec některé 

nemovitosti zapálili. Krejčí Matuš dokonce zbil měst-

ského fojta, nejvyššího představitele Šumperských, 

a natloukl i konšelům a drábům. Zdá se, že si krej-

čík vyřizoval účty se zajatými představiteli města. 

Zmíněný sluha Beneše z Jordánova zajal a odvedl 

z města některé měšťany, zřejmě pro výkupné. Jiní 

spálili a vyloupili mlýn i jiné domy na předměstí.

Nakonec byli násilníci odraženi a někteří z nich 

zajati a potrestáni. O tom, čí branné síly se postara-

ly o pacifi kaci útočníků, městská kniha mlčí, snad to 

byli sami měšťané, ale mohlo jít také o pomoc z okolí. 

Vždyť Zábřeh a Brníčko nebyly daleko.

Zajímavou roli hrál již zmíněný Grundelman, zřej-

mě šumperský měšťan, který sice sloužil Prockovi, ale 

rád si, jak jsme sami poznali, přilepšil i u jeho nepřátel. 

Grundelman nařkl některé měšťany, že chtějí zradit 

město, ačkoliv byl sám mezi těmi, kdo město vyda-

li. Nabádal k otevření městské brány, aby se údajně 

mohl smířit s panem Prockem, ale ve skutečnosti mu 

a jeho lidem chtěl dopomoci ke snadnému vniknutí 

do Šumperka. Měšťany přesvědčoval, pokud nechtějí 

upadnout u Procka v nemilost, aby napadli městskou 

radu. Zda jmenovaný unikl z města, či byl zajat a po-

trestán, z městské knihy nevyčteme.

Informace o černých dvou desetiletích 15. století 

na Šumpersku najdeme v následující literatuře: Václav 

Štěpán: Šumperk na počátku 15. století, Severní 

Morava 62, 1991, s. 3–6. Miroslav Plaček – Peter 

Futák: Páni z Kunštátu. Rod erbu vrchních pruhů na 

cestě k trůnu, 2006, s. 291-299. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v únoru další částí. 

Ta bude věnována Slavnostní mši - Messa di Gloria od Gioacchina Rossiniho.

Hudební cyklus uvede Rossiniho Slavnostní mši

Italský hudební skladatel Gioacchino Antonio 

Rossini, jenž se narodil roku 1792 v italském Pesaru 

a zemřel v roce 1868 v Paříži, proslul především jako 

autor oper. Za svůj život jich napsal téměř čtyřicet. 

Tvořil však i sakrální, instrumentální a komorní díla. 

Jeho Messa di Gloria dnes patří vedle Stabat Mater 

a Petite Messe Solennelle mezi největší duchovní 

skladby 19. století. „Jako mnoho skladeb z naše-

ho hudebního cyklu však  tato slavnostní mše byla 

dlouho zapomenuta. Nahrávka, kterou budeme 

poslouchat, je  z novodobého prvního provedení 

v aule Accademia Nazionale di Santa Cecilia v Římě 

orchestrem a sborem Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia v roce 1992. Byla to velmi vzácná příležitost, 

na níž se sešlo na tři tisíce posluchačů,“ říká zaklada-

tel cyklu Vít Rozehnal. Vzápětí připomíná, že šesté 

setkání hudebního cyklu proběhne ve středu 1. úno-

ra. Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušebna Scholy 

od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 

náměstí 4.  -red- 
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ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM

Zahajovací koncert v pondělí 6. února se měl 

původně nést ve znamení německého smyčcové-

ho kvarteta Minquet Quartet. „Soubor se bohužel 

musel z rodinných důvodů ze svého účinkování 

omluvit. Na úvodní koncert jsme proto pozvali 

Graff ovo kvarteto z Brna,“ říká pořadatel Šum-

perského Preludia a zakladatel cyklu Klasiky Viva 

Roman Janků. Vzápětí připomíná, že Graff ovo 

kvarteto je laureátem řady mezinárodních soutěží, 

jako jsou soutěž L. Janáčka v rakouském Reiche-

nau, soutěž komorních souborů ACT v Londýně 

nebo soutěž Veremte Musik v německém Schweri-

nu. Do Šumperka přitom soubor přiveze skladby 

F. Schuberta, L. van Beethovena a V. Nováka.

Druhý koncert Preludia bude v úterý 21. února 

patřit šumperské rodačce, fl étnistce Lence Kozder-

kové - Šimkové. Společně s hráčkou na bicí nástro-

je Markétou Mazourovou se představí jako Duo 

ConTempo a zahrají skladby J.S. Bacha, N. Rim-

ského Korzakova, A. Chačaturjana a chybět nebu-

dou ani skladby vlastní. 

V březnu pokračuje šumperský festival mladých 

umělců dalšími dvěma koncerty. V úterý 7. břez-

na přivítá místní hudbymilovná veřejnost histo-

Šumperské Preludium nabídne chlapecký sbor, 
šumperskou rodačku i vynikající violistku

Festival mladých umělců Šumperské Preludium, který v roce 1974 založil Alois Motýl a jenž má 

v šumperském kulturním životě své neotřesitelné místo, slaví v letošním roce devětatřicáté naro-

zeniny. Stále samozřejmě platí, že jde o festival mladých umělců, který letos ve spolupráci s cyklem 

Klasika Viva opět nabídne mimořádnou dramaturgii koncertů, jež by měla být pozvánkou pro všech-

ny hudbymilovné posluchače. Pořadatelé, jimiž jsou místní Dům kultury a Agentura J+D violisty 

Romana Janků,  chtějí letos navázat na úspěch loňského ročníku, v němž se koncerty těšily mimořád-

nému zájmu. 

Letošní ročník Preludia zahájí brněnské Graff ovo kvarteto, které je laureátem řady mezinárodních soutěží. 

 Foto: archiv
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ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM

ricky poprvé chlapecký pěvecký sbor Bonifantes 

z Pardubic. „Sbor si od svého založení v roce 1999 

vydobyl uznání téměř po celém světě, procestoval 

Evropu, americký kontinent i Asii,“ podotýká Jan-

ků a dodává, že sbor bude vystupovat pod vedením 

sbormistra Jana Míška. 

Skutečně skvostnou tečkou za letošním festiva-

lovým ročníkem bude v pondělí 19. března kon-

cert nejlepší české violistky Jitky Hosprové. Tato 

laureátka řady mezinárodních soutěží procestovala 

téměř všechny země Evropy a také severní i jižní 

Ameriky. Natočila osm CD a hraje na italský ná-

stroj Andrea Postacchini z roku 1856 a na český 

nástroj z dílny Petra Zdražila. „V Šumperku se ten-

tokrát představí s klavíristou Štěpánem Kosem,“ 

prozrazuje pořadatel Preludia.

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se 

bude koncertovat v klášterním kostele, a to vždy 

od sedmé večerní. Vstupenky lze koupit v obvyk-

lých předprodejích s tím, že na koncerty Preludia 

je možné využít všechny předplacené karty Klasiky 

Viva, tedy Abonentní karty i karty Klubu přátel 

Klasiky Viva. „Doufám, že program letošního roč-

níku bude pro Šumperany dostatečně zajímavý a že 

napomůže ke zvyšování popularity klasické hudby 

mezi lidmi,“ uzavírá Janků. -zk-

Koncerty a účinkující 

Šumperského Preludia 2012

1. koncert - pondělí 6. února 

od 19 hodin v klášterním kostele

Graff ovo kvarteto

Graff ovo kvarteto patří mezi přední česká kvarte-

ta mladé generace, vzniklo v roce 1997 na brněnské 

konzervatoři ve třídě primária Janáčkova kvarteta 

Miloše Vacka. Soubor již za dob studií na konzer-

vatoři a HF JAMU získal celou řadu laureátských 

titulů na mezinárodních soutěžích, za interpretaci 

kvartetů Leoše Janáčka pak dvakrát cenu Nadace 

Leoše Janáčka (2001, 2003). V roce 2005 získalo 

kvarteto zvláštní cenu francouzské asociace „Forum 

Voix Etouff és“. V roce 2008 získal soubor prestiž-

ní Cenu Českého spolku pro komorní hudbu při 

České fi lharmonii.

Na uměleckém růstu Graff ova kvarteta se od 

dob jeho studií na HF JAMU podílí Adolf Sýkora 

a v současné době také Jerry Horner, člen slavného 

amerického Fine Arts Quartet. Kvarteto se rovněž 

opakovaně zúčastnilo řady mezinárodních kurzů 

komorní hudby, kde mělo možnost studovat pod 

vedením předních umělců. Byl to například Gün-

ter Pichler, Norbert Brainin a Siegmund Nissel, 

László Mezö, Milan Škampa a další.

Graff ovo kvarteto vystoupilo na stovkách kon-

certních pódií tří světadílů (Evropa, Amerika a také 

Afrika). Nahrávky souboru pořídily rozhlasové sta-

nice nejen v Evropě, ale i v zámoří. Kvarteto reali-

zovalo rovněž nahrávky na CD, z nichž poslední se 

setkala s velmi kladným ohlasem odborné kritiky 

také na prestižním britském hudebním serveru 

MusicWeb International, který přináší recenze na 

nové hudební nosiče. Soubor na svých koncertech 

vedle klasického kvartetního repertoáru provedl 

mnoho světových premiér děl soudobých českých, 

ale i zahraničních autorů.

2. koncert - úterý 21. února 

od 19 hodin v klášterním kostele

Duo ConTempo

Lenka Kozderková, fl étnistka, se narodila 

v roce 1967 v Šumperku. Je absolventkou Státní 

konzervatoře v Ostravě, Janáčkovy Akademie Mú-

zických Umění v Brně a ročního stipendijního po-

bytu na École Normale de Musique Alfred Cortot 

v Paříži, zakončeného Diplomem Supérieur. V le-

tech 1990-93 se aktivně zúčastnila mezinárodních 

interpretačních kurzů v Německu, v Itálii a ve 

Francii. Stipendijní pobyt na Evropské Mozartově 

Akademii v Praze v roce 1993 jí umožnil studium 

komorní hudby u Sandora Vegha, Maurice Bour-

gua a Zuzany Růžičkové.

V letech 1995-97 vedla kurzy fl étnové hry na 

Conservatoire National de Musique v Tunisu. 

V letech 1994-2001 spolupracovala s režisérem 

Ivo Krobotem a dramaturgem Michalem Láz-
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ňovským na představeních Metamorphoses, Jób, 

Létání s Bachem, Archa. Od roku 1995 působí 

s Lenkou Župkovou (housle) v hudebně scénic-

kém duu Goelan, kombinujícím prvky klasické 

hudby, jazzu a rocku. Duo Goelan reprezentovalo 

Českou republiku na Světové výstavě EXPO 2000 

v Hannoveru, pravidelně spolupracuje s Českým 

rozhlasem a televizí. 

Lenka Kozderková dlouhodobě spolupracuje 

s nadací VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových. 

V Praze debutovala sólovým recitálem v Rudolfi nu 

s cembalistkou Zuzanou Růžičkovou. Je vyhledá-

vanou interpretkou soudobé hudby. Premiérovala 

řadu skladeb současných autorů: Alois Piňos, Pe-

ter Graham, Jan Klusák, Ivana Loudová, Miroslav 

Pudlák, Hanuš Bartoň, Roman Zdeněk Novák, 

Arnošt Parsch, Michal Nejtek, Miroslav Srnka, 

Michal Rataj, Martin Marek, Sylva Smejkalová, 

Jaroslav Rybář, Pavel Zemek, Kateřina Růžičko-

vá, Lenka Kilic, z nichž některé jí byly věnovány. 

V letech 1995-2005 byla členkou souboru MoEns, 

který se věnuje provozování soudobé hudby. Vy-

stoupila na festivalech: Pražské Jaro, Exposice nové 

hudby Brno, Forfest Kroměříž, Concentus Mora-

viae, Th eatertage der Kirche Hannover, Setkávání 

evropské soudobé hudby Brno, Musik unter Tag 

Hannover, Forum neuer Music Koeln, Darting-

ton Music festival. Od roku 2006 pořádá Mezi-

národní interpretační kurzy Hudba bez hranic na 

konzervatoři v Teplicích. V květnu 2007 provedla 

Stockhausenovu Zeitmase v Carnegie Hall v New 

Yorku. Vyučuje na Mezinárodní konzervatoři Pra-

ha. Od roku 2009 vyučuje na Mezinárodních in-

terpretačních kurzech na Zbraslavi. V roce 2010 

založila Duo ConTempo (Markéta Mazouro-

vá, bicí), které se zaměřuje na současnou hudbu 

a vlastní tvorbu.

Markéta Mazourová, absolventka Pražské kon-

zervatoře, v oborech klavír, skladba populární hud-

by a bicí nástroje. Na hudební fakultě Akademie 

múzických umění dokončila magisterská studia 

a doktorský program. Je laureátkou mnoha soutěží 

jako interpretka (1. místo YMFE 2001, 2. místo 

na soutěži konzervatoří ČR a SR) i jako skladatelka 

(3x Expo Benelux International Song And Culture 

Festival, XI. mezinárodní POPFEST Bulharsko, 

3x Evropská databanka Zlíntalent, 7x Dětská nota 

Mladá Boleslav). Spoluúčinkuje v mnoha komor-

ních i symfonických tělesech. Její písně a skladby 

jsou hrány na mnoha mezinárodních festivalech. 

Ve své tvorbě se zaměřuje na sólové a komorní 

skladby pro bicí nástroje, smyčcová kvarteta, sólové 

dechové i strunné nástroje ale nevyhýbá se ani me-

lodramům, scénické hudbě, hudebním pohádkám, 

baletům a hudebním divadelním představením.

3. koncert - úterý 8. března 

od 19 hodin v klášterním kostele

Bonifantes Pardubice

Jako blesk z čistého nebe zasáhl Pardubice vznik 

nového chlapeckého sboru Bonifantes. Během je-

diného roku se podařilo vybudovat těleso čítající 

téměř dvě stě chlapců. V září a říjnu roku 1999 

probíhaly ve všech pardubických základních ško-

lách talentové zkoušky pro výběr chlapců. Prvních 

pracovních setkání se během října a listopadu zú-

častnilo 256 chlapců prvních až pátých tříd, kteří 

byli vybráni z více než šesti a půl tisíce pardubic-

kých dětí. Již v únoru 2000 byl na svém premi-

Flétnistka Lenka Kozderková pochází ze Šumperka. 

V rodném městě se představí v rámci Preludia v úterý 

21. února.  Foto: archiv
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érovém koncertě Pardubicím představen nový 

chlapecký sbor.

Sbormistrům se pro chlapecké sborové zpívání 

podařilo získat celé Pardubice. Každým rokem při-

jde mezi Bonifanty kolem třiceti nových zpěváčků. 

Od roku 2010 působí pěvecký sbor při Základní 

umělecké škole Bonifantes Pardubice.

4. koncert - pondělí 19. března 

od 19 hodin v klášterním kostele

Jitka Hosprová - viola, Štěpán Kos - klavír

Jitka Hosprová, světově uznávaná sólistka na 

violu, která ztělesňuje dynamické pojetí klasické 

hudby, na svých CD prezentuje klenoty české vio-

lové literatury a světové klasické moderny, pravidel-

ně natáčí pro Český rozhlas a je též moderátorkou 

hudebních pořadů Matiné.  

Jitka Hosprová  se v sedmi letech začala věnovat 

hře na housle, v roce 1989 byla přijata na Konzer-

vatoř v Plzni, kde studovala hru na violu u Jana 

Motlíka, v roce 1993 pak zvítězila v Mezinárodní 

interpretační soutěži O cenu Beethovenova Hrad-

ce. Akademii múzických umění v Praze absolvovala 

u Jana Pěrušky, získala stipendium na mistrovské 

kurzy v rakouském Semmeringu, působila jako 

koncertní mistr skupiny viol v mezinárodním or-

chestru Die Junge Östereichische Philharmonie 

a jako sólistka reprezentovala Hudební fakultu 

AMU na mezinárodním setkání vysokých škol 

v Grazu. Na základě vítězství v konkurzu se v roce 

2000 zúčastnila festivalu komorní hudby, který or-

ganizovala rozhlasová stanice Suddeutscher Rund-

fung. Od roku 1998 byla členkou Bennewitzova 

kvarteta, se kterým koncertovala doma i v zahra-

ničí. Spolupráci završila natočením CD s kvartety 

L. Janáčka, H. Krásy a Pavla Haase. 

V roce 2005 debutovala v USA koncerty ve 

Waschingtonu DC a New Yorku. Na základě 

úspěšného vystoupení v USA zahajuje spolupráci 

s významnou Newyorskou agenturou Hunstein 

Artists. V následující sezoně je již představena ame-

rickému publiku na recitálech a veřejnost oslovuje 

vystoupením ve Waschingtonu DC při slavnostním 

předání ceny Medal of Freedom Ronalda Regana 

in memoriam dr. Miladě Horákové. V sezoně 2007 

se představila americkému publiku v Los Angeles 

a Connecticutu jako sólistka French Chamber Or-

chestra a sólovým recitálem v New Yorku. 

Jitka Hosprová je světově uznávanou sólistkou na 

violu, jež ztělesňuje dynamické pojetí klasické hudby. 

 Foto: archiv

Během Preludia si budou moci posluchači vychutnat vy-

stoupení chlapeckého sboru Bonifantes.  Foto: archiv
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Jitka Hosprová je nejen vyhledávanou sólist-

kou, ale též komorní hráčkou. Jako host vystupuje 

s předními českými kvartety - Wihanovo kvarteto, 

Stamicovo kvarteto, Kocianovo kvarteto, Epoque - 

kvartet, Appolon kvartet, Ensemble Martinů… Od 

roku 2001 společně se sopranistkou Pavlínou Senic 

a klavíristkou Ladou Bartošovou tvoří originální 

komorní sestavu trio Siraels - soprán, viola, klavír. 

Společně s harfi stkou Kateřinou Englichovou 

a lucemburským fl étnistou Carlo Jahnsem založila 

v roce 2005 Bohemia Luxemburg trio, se kterým 

vystupuje v rámci Evropy a s nímž natočila 2 CD. 

V roce 2009 vychází CD se Štefanem Margitou 

a CD dua Morpheus se světovým repertoárem 20. 

století. Jako sólistka se představila na řadě světo-

vých hudebních festivalů. Na svém kontě má de-

sítky světových a českých hudebních premiér, spo-

lupracuje s nahrávacími společnostmi Supraphon, 

Arco Diva, Multisonic, Český rozhlas, Radio Fran-

ce. Hraje na italský nástroj z roku 1856 Andrea 

Postacchini a český z dílny Petra Zdražila z roku 

2010 (model Amati 1615).

Štěpán Kos je jedním z vynikajících klavíris-

tů mladé generace. Již od dob studií se s velkými 

úspěchy zúčastňuje národních a mezinárodních 

klavírních soutěží. Vystupuje v sólových recitá-

lech nebo komorních programech (často se svým 

bratrem Martinem, jako člen Mladota ensemble, 

Ensemble Martinů, spolupracoval též s Českým 

nonetem a Pražským dechovým kvintetem).

Představil se rovněž v partnerství těchto orchestrů: 

Plzeňský rozhlasový orchestr, Filharmonie Hradec 

Králové, Pražská komorní fi lharmonie, Pražský ko-

morní orchestr, Západočeský symfonický orchestr 

Mariánské Lázně, Orchestr Atlantis, Talichův ko-

morní orchestr, Slovenská fi lharmonie, Moravská 

fi lharmonie Olomouc, Orchestr Divadla J.K. Tyla 

v Plzni, Pomorská fi lharmonie, Wroclavská fi lhar-

monie, Filharmonie Bacau. Je sólistou Sukova ko-

morního orchestru.

Volné vstupenky na pořady Domu kultury, do Vlastivědného muzea, Kina Oko a Divadla, 

a také knižní publikaci vyhrávají tito předplatitelé Kulturního života Šumperka:

Vladislav Šupa, Myslbekova 28, Šumperk - permanentka na koncerty Šumperské Preludium 

2012 (věnoval Dům kultury Šumperk), Tomáš Petruň, Čsl. armády 33A, Šumperk - permanent-

ka na koncerty Šumperské Preludium 2012 (věnoval Dům kultury Šumperk), Antonín Šíma, 

J. z Poděbrad 23, Šumperk - permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2012 (věnoval Dům 

kultury Šumperk), Zuzana Szostková, Vančurova 7, Šumperk - vstupenka na pořad Domu kultury 

dle vlastního výběru (věnoval Dům kultury Šumperk), Jarmila Zezulová, Nový Malín 442 - vstu-

penka na pořad Domu kultury dle vlastního výběru (věnoval Dům kultury Šumperk), Jaroslav 

Pálka, Blanická 11, Šumperk - vstupenka na výstavu (věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk), 

Květuše Huťková, M.R. Štefánika 22, Šumperk - vstupenka na výstavu (věnovalo Vlastivědné 

muzeum Šumperk), Zora Fričová, Bludov 416 - vstupenka na divadelní představení (věnovalo 

Divadlo Šumperk), Eva Vozníčková, Linhartova 2, Šumperk - vstupenka na divadelní představení 

(věnovalo Divadlo Šumperk), Zuzana Slavíková, Pod senovou 44A, Šumperk - vstupenka do kina 

Oko dle výběru, Jaroslav Matějka, K Desné 160, Rapotín - vstupenka do kina Oko dle výběru, 

Miluše Růžičková, Kouty nad Desnou 24 - vstupenka do kina Oko dle výběru, Pavla Černá, 

Denisova 4, Šumperk - kniha L. Vaculíka Koza na trati (věnovala Městská knihovna Šumperk), 

Jolana Grmelová, Ležáky 1A, Šumperk - noční rozhled z radniční věže (věnovalo město Šumperk), 

Petr Zdařil, Evaldova 30, Šumperk - noční rozhled z radniční věže (věnovalo město Šumperk). 

Výherci si mohou své ceny vyzvednout přímo v kulturních zařízeních, která ceny věnovala. -zk-
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Pondělí 6. února v 18 hodin v sále ZUŠ

Hudební podvečer

Pondělí 27. února v 18 hodin v sále ZUŠ

Hudební podvečer

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 

Žerotínova ul. http://www.zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk

Chtěli bychom, aby nás bylo hodně vidět a slyšet, 
říká ředitel místní „ZUŠky“

▶ Před dvěma lety jste v Kulturním životě Šumperka 

představil novou koncepci školy. Za vše připomenu ze-

jména snahu dostat všechny obory pod jednu střechu 

a výrazně snížit provozní náklady. Co se podařilo spl-

nit?

Díky kvalitní komunikaci se zástupci Šumperka, 

Hanušovic a Jindřichova, v nichž máme pobočky, se 

nám podařilo vyřešit mnoho palčivých dlouholetých 

problémů. V Šumperku se výtvarný obor přestěhoval 

z nadbytečně rozsáhlých prostor v budově v Langrově 

ulici, jež pro nás představovaly velkou fi nanční zátěž, 

do menších upravených prostor v ulici Dr. E. Beneše. 

Nově jsme také zrekonstruovali sál pro taneční obor 

v hlavní budově v Žerotínově ulici, jež dostala v letoš-

ním roce novou střechu. Ve spolupráci se zřizovatelem, 

kterým je Olomoucký kraj, jsme také optimalizovali 

provozní náklady v oblasti energií a telekomunikač-

ních služeb. Díky tomu jsme mohli nově vymalovat 

školní chodby, kanceláře, ředitelnu a učebny hudeb-

ní nauky. Podařilo se nám rovněž zlepšit materiálně 

technické zázemí školy – šlo zejména o opravu řady 

hudebních nástrojů, zakoupení nových hudebních 

nástrojů a pomůcek, postupné vybavování některých 

prostor novým nábytkem a podobně.

▶ Když jsme spolu hovořili naposledy, zmínil jste jako 

problematické rovněž personální zázemí „Zušky“, 

v němž chybí hlavně mladší a střední generace. Je dnes 

situace jiná?

Během uplynulých dvou let začalo ve škole pů-

sobit pět mladých pedagogů, jež postupně přebírají 

úvazky od starších kolegů, kteří jsou v důchodovém 

věku. Z toho mám samozřejmě velkou radost. V této 

souvislosti bych rád zdůraznil, že to vše jsme zvládli 

s báječným týmem kolegů – pedagogů, přestože nej-

častější větou, kterou jsem v uplynulých dvou letech 

slyšel, byla slova: „My jsme to dělali tak …“.

Navíc jsme se snažili intenzivně komunikovat 

s dalšími kulturně vzdělávacími institucemi. Kromě 

pravidelné koncertní činnosti jen namátkou vzpome-

nu oslavu 65. výročí cyklem sedmi koncertů v mi-

nulém roce a spolupráci s Black Ladies a Richardem 

Mlynářem, dále vzájemnou spolupráci s Vilou Doris 

a Šumperským dětským sborem, kde se spolupodí-

líme na činnosti sboru. Za zmínku stojí spolupráce 

s Agenturou J+D, Charitou, knihovnou, muze-

em, mateřskými a základními školami regionu a sa-

mozřejmě pravidelné akce pro veřejnost ve spolupráci 

s dalšími subjekty. V této souvislosti chci připome-

nout Evropský den hudby, Dny evropského dědictví, 

Muzejní noc, Přehlídku tanečního oboru a akci Měs-

to čte knihu. Loni měla navíc premiéru celostátní 

soutěž v interpretaci koncertního melodramu – rádi 

bychom z tohoto ojedinělého počinu založili tradici.

Jako běh na dlouhou trať viděl před dvěma lety rozvoj šumperské Základní umělecké školy její v té době 

nový ředitel František Havelka. „Pokud se mi splní padesát procent mých snů, budu spokojený,“ podotkl 

tehdy v závěru rozhovoru s úsměvem. Dva roky práce jistě stojí za rekapitulaci. Do jaké míry se podařilo 

naplnit představy nového vedení šumperské „ZUŠky“? Na to se pokusí odpovědět následující rozhovor.

ZUŠ, ROZHOVOR
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Ředitel šumperské Základní umělecké školy František 

Havelka chce, aby o škole bylo co nejvíc vidět a slyšet. 

 Foto: archiv

A nemohu nezmínit úspěchy našich žáků. Ti po-

prvé v historii školy získali taková ocenění, jako jsou 

Talent Olomouckého kraje a Cena města Šumperka.

Snažíme se také propagovat naši činnost v míst-

ním tisku, máme nové internetové stránky, které 

umožňují lepší komunikaci s rodiči a Kruhem rodičů 

a přátel ZUŠ v Šumperku.

▶ Těch změn je opravdu hodně. Připravujete ještě nějaké 

další? Prozradíte, jaké akce plánujete?

Prioritou je pro nás v současné době Školní vzdě-

lávací program, tedy osnovy, podle nichž budeme od 

1. září 2012 učit. V této souvislosti může být zajíma-

vou informací fakt, že od tohoto data začne ve škole 

působit literárně dramatický obor.

Z akcí většího rozsahu chceme v letošním roce 

uspořádat například přehlídku tanečního oboru 

a druhý ročník celostátní soutěže v interpretaci 

koncertního melodramu. Červnový Evropský den 

hudby chceme pojmout nověji, zatím ale bližší 

podrobnosti neprozradím. Šumperský dětský sbor 

Motýli pak bude reprezentovat školu, město i Olo-

moucký kraj na celostátní přehlídce dětských pě-

veckých sborů Světlo za Lidice.

Posluchači nás opět uslyší v pravidelných hudeb-

ních podvečerech, na koncertech a absolventských 

koncertech, na tradičním vánočním koncertu, kon-

certu pro Charitu a v hudebních pohádkách. Ve škole 

pak rozvíjí svoji činnost Komorní smyčcový orchestr, 

Dechový orchestr, fl étnový soubor Grazioso.

▶ Zatím jsme mluvili především o těch pozitivních 

změnách a plánech. Je však něco, co vás trápí a co se 

nepovedlo?

Díky nastavení specifi ckých kritérií, jako jsou cizí 

jazyky, informační technologie, preference technic-

kých předmětů, ekologie a podobně, jsme nedosáhli 

na evropské dotace a nepodařilo se prosadit náš pro-

jekt. Problémem je i samotná budova školy, jež je sice 

krásným historickým objektem, ale na druhou stra-

nu vyžaduje nemalé prostředky na udržení alespoň 

stávajícího stavu. To je v dnešní době těžko řešitelný 

problém, který společně se zástupci Šumperka cítí-

me a snažíme se ho v rámci vzájemných možností 

řešit. A protože se blížíme své cílové kapacitě, kterou 

nejsme v současné době schopni navýšit, nemůžeme 

„expandovat“ do přilehlých obcí tak, jak bychom si 

určitě v rámci zlepšení dostupnosti přáli.

Trápí nás i to, že nejsme z kapacitních důvodů 

schopni uspokojit u některých studijních zaměření 

poptávku veřejnosti.

▶ Co tedy vidíte jako prioritu pro nadcházející roky? 

Chtěli bychom samozřejmě, aby nás bylo hodně 

vidět a slyšet a abychom poskytli co možná nejširší 

vzdělávací nabídku ve všech uměleckých oborech. Na-

ším záměrem je i rozšířit v dlouhodobějším horizontu 

vzdělávací nabídku v oblasti multimediální tvorby, 

techniky zvukového záznamu, počítačové editace hud-

by a podobně. Mým vroucím přáním pak je, abychom 

měli samé „hořící“ pedagogy, protože kdo chce zapa-

lovat, musí sám hořet, a také to, aby od nás odcházeli 

žáci s pocitem, že se dozvěděli něco nového, něčemu 

novému se naučili a těšili se na další návštěvu školy.

Smysl naší práce bych chtěl shrnout do jedné věty, 

která se stala hlavním mottem našeho školního vzdě-

lávacího programu a kterou napsal slavný minnesän-

ger Walther von der Vogelweide: „Umění zkrášluje 

člověka a brání mu být špatný.“ Proto jsme tady a dě-

láme to, co děláme. Děkuji za rozhovor, 

 Z. Kvapilová

ZUŠ, ROZHOVOR
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50. SEZONA ŠDS

V tichu před dalšími rozmary sborového počasí

Měsíc leden koncerty a zájezdy zrovna nepřekypuje. 

Sbíráme tedy věci i věcičky, které nám po skončení pro-

sincového frmolu bezvládně vypadly z rukou, připravu-

jeme druhou polovinu sezony a pokoušíme se dohnat 

věci opomenuté, odložené i z jiných důvodů zpožděné, 

najmě pak hojně naplánované činy vydumané přímo 

hlavou k větší slávě padesátého roku sborového života. 

Jako vždy jsme to mysleli dobře a jako vždy se tlučeme 

do hlavy, čí že to byl nápad. 

Jedním takovým zvláště vydařeným je sepisování 

dílka, jemuž, nemajíce zatím lepšího názvu, říkáme 

„sborová knížka“. Každý pěvecký sbor dbalý své pověsti 

vydává ku svým jubileím brožurky, almanachy i repre-

zentativní publikace dokumentující jeho věhlas výčty 

úspěchů, soupisem členstva za poslední století, přehledy 

repertoáru a vůbec vším, o čem se domnívá, že je pro 

širokou veřejnost neodolatelně zajímavé, ba dokonce 

nepostradatelné. Vlastním pěknou řádku takových pu-

blikací a směle mohu říci, že jsou jistě všechny obdivu-

hodné. Zajímavého však na nich není zhola nic, protože 

vyčpělé statistické údaje na okamžik přitáhnou pouze 

toho, kdo chce zkontrolovat, zda v  seznamu bývalého 

členstva nezapomněli uvést jeho jméno. Souhrn úcty-

hodných údajů jest však nepochybně záslužný, a proto 

také my s blížícím se jubileem shromažďujeme všechny 

švestičky z naší zahrádky. Nebudeme s nimi ovšem ob-

těžovat tak vznešený formát, jakým je knížka, ale zača-

rujeme je do přiloženého disku, tam nechť si zájemce 

své jméno vyhledá.  

Co však do knížky? Přiznám se, že jsem své profesi 

poněkud propadl, ono ji také dost dobře jinak vykoná-

vat nelze. Jsem v tom ovšem dost nevinně: Jako začí-

nající kantor jsem obdržel úkol založit na základní 

škole sbor. Zadání bylo jednoduché: „Seš Motýl, bu-

deš dělat sbor,“ pravil ředitel a já s pokrčením ramen 

poslechl. Dávno jsem byl pevně rozhodnut, že sbor 

nikdy a za žádnou cenu. Vždyť jsem to doma viděl. 

No co, ten školní pěvecký kroužek zmastím levou 

zadní. Vydrželo mi to tak do třetí zkoušky. Pak za-

čalo být trapné zabývat se něčím, o čem člověk nemá 

ani ponětí. S přibývajícími léty mi stále více připadalo 

zajímavé, co všechno lze pozorovat pod hladinou sbo-

rového dění, kam se zvenčí tak obtížně nahlíží. Byly to 

především mnohé dávné, dnes již zapomenuté situace, 

které do portfólia padesátileté sborové historie nepo-

chybně patří: Dorazili jsme do rekreačního střediska, 

kde od léta nikdo nebyl. Dospělí nás rozdělili do po-

kojů a pokoušeli se zatopit. Podařilo se a ze stěn za-

čala téci voda, jak se u kamen sušily naše promočené 

věci. Pára se na promrzlých stěnách srážela, a struž-

ky vody se řinuly po omítce, když je něco zastavilo, 

zmrzly. Ráno jsem se pokoušel ustlat, přimrzlá po-

krývka strhla i kus omítky. Tak začínalo první sborové 

soustředění. Pozdější vypjaté okamžiky před první celo-

státní soutěží řešili tehdejší mladí mužové následovně: 

Nazítří opět nervy v zákulisí. Holky z toho úplně ved-

le. My, mužové, jsme svou chladnokrevnost demon-

strovali tím, že jsme za jevištěm s okázale netečnou 

tváří mazali ferbla. Vydrželo nám to pět minut a pak 

jsme se k nim přidali. Nejen první velká soutěž. Také 

první velký zájezd za jiné než spřátelené hranice přinesl 

situace dosud neřešené: Děti byly speciálně vyškoleny. 

Nikoliv těmi bláboly, které předtím nalili do hlavy 

nám, dospělákům, ale tak, aby se v novém prostře-

dí dokázaly chovat způsobem, který by nevzbuzoval 

smích, soucit či opovržení. Ne, vůbec jsme neměli ne-

vychované děti, ale měli jsme děti, které třeba nikdy 

neviděly výkladní skříň hodnou toho jména. My ale 

nechtěli dopřát škodolibé potěšení obyvatelům Vídně 

nad shlukem hysterických dívek, šlapoucích po sobě 

u první výlohy s kosmetikou. Kuriózní situace ovšem 

netřeba hledat v daleké cizině. Stačí nahlédnout do 

zkoušky naší nejmenší drobotiny: Malí zpěváčci při-

cházejí do zkoušky vždy ozbrojeni. 

Od doby, kdy věda odhalila všudypřítomné nebez-

pečí zhoubné dehydratace, přinášejí si děti picí lahve. 

Pijí pak bez výstrahy, stále, a to zásadně při zpěvu. 

Největší a nejvíce naplněné lahve vlastní obyvate-

lé poslední řady. Ty pak nezřídka dunivě upadnou 

a ještě na stupíncích dvakrát poskočí, než se vykutá-

lejí zpod první řady. Dychtivě očekávané jsou lahve 

opatřené špatným uzávěrem, neboť z těchto po upad-
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nutí vytéká nápoj. Je-li sladce lepivý a červený, tím 

lépe. V těchto okamžicích pak sbor zděšeně vzdychá 

a děťátka jedno přes druhé pohoršeně oznamují pře-

kvapivou skutečnost: Pane učiteli, ono se to tady vyli-

lo. Ještě mnohé další veselé situace lze zažít s Růžovými 

dětmi. Legrace však přestává, oblekou-li koncertní 

oděv: Leckterá citlivá duše vzdychne - no pohleďte, 

Růžové děti jsou přeci jen ze všech nejkrásnější. Duše 

je ovšem rodu ženského, tatínci to často vidí jinak, 

zvláště navlékneme-li do růžového jejich korunního 

prince. Zcela jistě jsme v průběhu let přišli o nejed-

noho mladého sborového muže, jehož otec rezolutně 

prohlásil - ty růžový džíny navlíkneš jen přes mou 

mrtvolu. Mladší děti jsou také zdrojem vydatného 

pramene lidové slovesnosti, již nikdo nezaznamenává, 

čímž lidstvu vzniká nenapravitelná kulturní újma. Jen 

nepatrný zlomeček pomíjivých výroků stačila sboro-

vá knížka ulapit: Věřila bys, že Jan Ámos Komenský 

zemřel v Kolšově? Málokdo to totiž dneska ví. Víš, 

že poměrně těžko rozeznávám Japonce od Číňana? 

Teda když je sám, protože když zas mám to srovnání, 

není to žádný problém. My jsme měli hudební vý-

chovu a paní učitelka říkala, že mám prsty dirigenta 

a grimasy lékaře. Pak to ještě probíraly s paní učitel-

kou z béčka a shodly se na tom, že zedníkem nebudu. 

Já bych teda kráva být nechtěla. No uznej, nechat se 

celej život tahat za prsa…. Mladší děti se pozvolna 

stávají zkušenějšími a jednoho dne některé z nich sta-

nou v řadách koncertního sboru. Zlom bývá překvapi-

vý: Prvotní okouzlení z toho, že tady hned napoprvé 

bez dlouhého a obtížného klopýtání všude kolem zní 

báječný souzvuk pohádkově krásného mnohohlasu, 

a my, ač se pusu obáváme otevřít, jsme bezesporu 

jeho součástí, brzy vystřídá naprosté zděšení z toho, 

kdy se tohle všechno doučíme, kdy vůbec budeme vě-

dět, která notová osnova je naše a kde se právě na-

Šumperský dětský sbor v letošní sezoně slaví kulaté padesátiny.  Foto: archiv
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cházíme, kolikátou řečí se to vlastně zpívá a kam do 

hlavy vůbec všechno uložit. Po třech dnech bezmocně 

visíme na židli se zraky nešťastně upřenými do dálky 

a chtěli bychom zpátky mezi Plameňáky, k mamince, 

do postýlky, ale hlavně pryč odsud, kde si ty zlé sta-

ré ježibaby z poslední řady zavile šeptají, že se letos 

nějak málo zkouší a že si ještě pořádně nezazpívaly. 

K těmto zlomovým okamžikům dochází v průběhu 

letních soustředění. Náplast na bolístku však přináší 

doprovodný program: Kdysi se Švagrovem proháněly 

tlupy bezskrupulózních darebáků, které velmi auten-

ticky kradly, přepadaly a loupily, na co přišly. Pak 

bylo koho stíhat, chytat, soudit a zavírat, což celému 

dění dodávalo patřičný šmak. Kvetly též hazardní 

hry, jimž se oddávaly pozoruhodně věrohodné týpky. 

Ale při posledním provedení této velkohry nedošlo 

k žádnému spontánnímu přepadení. Neobjevila se 

jediná známka pokleslých mravů. Karty snad ani 

nikdo neměl, natož ruletu. No řekněte, co je tohle 

za Klondajk? Pokusili jsme se ještě situaci zachrá-

nit narychlo vyškolenou partou desperátů, jimž bylo 

podrobně popsáno, čeho a jak se mají dopouštět. 

Věřte nevěřte, dopadlo to jako s mladým Lotrandem 

z Čapkovy pohádky. Pochopil jsem to v okamžiku, 

kdy na mě čerstvě vyškolený zločinec upřel průzrač-

ná očka a rozpačitě špitl: Když ono je to takový blbý 

někoho okrást. Řekl jsem si, že za takové poznání 

pokažená hra stojí. Konec radovánek, konec příprav. 

Vyrážíme do světa a neseme kůži na trh. Mnohdy za 

velmi dramatických okolností: Baskická slečna klidně 

pravila: Neexistuje. Nejste ve Španělsku. Nastupujete 

ihned. Vzadu v příšeří pod kůrem pak po špičkách 

pádily vlající peleríny odhazujíce přebytečné svršky 

do prázdných lavic, v běhu vzájemně rovnajíce po-

skakující límce. Prudkým během dostihnuvše neve-

liký pějící houfec, neomylně nacházely své místo ve 

zvolna postupujícím štrůdlu a zprudka oddechujíce 

přecházely z nedůstojného úprku do vznešeného krá-

čení. Později vyběhnuvší se vydaly v mých stopách, 

aby úprkem prázdnou boční uličkou dosáhly již 

promeškané pozice a do pochodujícího tvaru vnikaly 

bočním vpádem. Zpěv pozvolna mohutněl a milo-

srdná akustika stírala funivé rozechvění sboru, jenž 

ještě před minutou netušil, čeho je schopen. 

A tak tyto a ještě přemnohé další příhody i úvahy po 

večerech vyvřely do textu útlé knížečky, kterou v těchto, 

na veřejné akce poněkud skoupějších dnech, pozvolna 

dokončuji. O další témata, která však již budou muset 

vyčkat dalších padesátin, se jistě vbrzku postará pozvol-

ný rozjezd druhé půle jubilejního roku. -TM-

Minifestival v Loučné se konal loni s cílem připo-

menout Boba Steinera, zakladatele a kapelníka or-

chestru Rytmus 57, ze kterého Old Time Jazzband 

vznikl. Letos má v podtitulu 55 let trvání Old Time 

Jazzband. Stejně jako v loňském roce uslyší příznivci 

tradičního jazzu dva orchestry. Hostem Old Time 

Jazzband bude jen o rok mladší Academic Jazz Band 

Přerov. Obě kapely se během své  muzikantské dráhy 

často potkávaly na festivalech. Old Time Jazzband 

byl přitom jedním z hostů jubilejního koncertu 

AJB Přerov ke 40. výročí trvání kapely v roce 1998 

v Přerově. Slovem tehdy koncert provázel Jaroslav 

Wykrent, který bude hostem večera také v Loučné. 

Koncert tak navazuje na dlouholetou spolupráci 

orchestrů a jejich setkávání při nejrůznějších svát-

cích jazzu. Vstupenky v ceně 130 korun si mohou 

zájemci koupit na Obecním úřadu v Loučné, tel.č. 

583 235 222, nebo v Regionálním a městském in-

formačním centru, jež sídlí v šumperském muzeu, 

tel.č. 583 214 000. Z. Daňková

V Loučné pořádají Memoriál Boba Steinera

Memoriál Boba Steinera pořádají v sobotu 11. února ve „skleníku“ kulturního domu v Loučné 

nad Desnou tamní Old Time Jazzband a obec Loučná nad Desnou. Kromě domácího bandu 

vystoupí i Avademic Jazz Band z Přerova. Průvodního slova se ujmou Miroslav Kopřiva a Miroslav 

Šiška, hostem večera pak bude Jaroslav Wykrent. Akce začíná úderem šesté podvečerní.
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Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě 
na Šumpersku: Karl Brachtel ml.

Malíř, pedagog, historik umění * Narozen 

28. února 1860 v Šumperku * Zemřel 29. března 

1945 v Šumperku

Syn malíře, dekoratéra a restaurátora Karla 

Brachtela (st.), bratr šumperského fotografa Maxe 

Brachtela. Studoval na Uměleckoprůmyslové ško-

le ve Vídni, později pracoval u fi rmy dekoratéra 

W. Schaberschula v Drážďanech na výzdobě dráž-

ďanské opery, od r. 1882 byl zaměstnán ve Vídni 

u malířů kostelních obrazů bratří Jobstových. V le-

tech 1884-1888 absolvoval vídeňskou Akademii 

(prof. Ch. Griepenkerl, S. l´Allemand, J. Schmidt 

a A. Eisenmenger). V letech 1906-1925 působil 

jako profesor kreslení ve Varnsdorfu. Po penziono-

vání žil až do své smrti v Šumperku. Věnoval se pře-

devším malbě kostelních obrazů, známé jsou i jeho 

krajinomalby a fi gurální a portrétní tvorba. 

Dílo: zastoupení ve sbírkách: VM v Šumperku - 

Italka, olej na plátně, 1887; Portrét mladého muže, 

olej na plátně, 1890; Cihelna ve Varnsdorfu, olej 

na plátně, 1912; Třemešské rybníky, olej na plátně, 

1930; Portrét muže, kresba, 1924; Starý hřbitov, 

kresba; Šumperská radnice, akvarel, 1909, Městský 

les, akvarel, 1932, Krajina s kostelíkem, olej na 

lepence, 1. čtvrtina 20. stol.; Dřevěný kostel ve 

Svobodíně, akvarel, 1928; Portrét muže s plno-

vousem, olej na plátně, 1888; Krajina s říčkou, 

olej na lepence, 1902. Realizace: Šumperk, farní 

kostel, Panna Marie Ochránkyně, olej na plátně, 

1890; klášterní kostel, dva oleje na plátně a jed-

na nástěnná malba ze života Jana Nepomuckého, 

1902; Nový Malín, Útěk do Egypta, olej na plátně, 

1891; Žárová, Sv. Josef, olej na plátně; Loučná nad 

Desnou, Anděl Strážný, olej na plátně. 

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)Karl Brachtel ml.

Stará šumperská radnice, akvarel, 1909
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ROMĚNY

14

Únorové Šumperské proměny se z koncepce to-

hoto mnohaletého a oblíbeného seriálu opravdu 

vymykají. Když jsme na redakční radě začátkem 

ledna přemýšleli, který objekt představíme, přišla ře-

ditelka knihovny Zdeňka Daňková s návrhem udě-

lat Proměny zimní. Vždyť zima, sníh a mráz změ-

ní parky, ulice, domy či sochy často k nepoznání. 

Nabízíme vám tedy hned několik snímků, jež mají 

až neskutečnou zimní atmosféru. Redakci Života je 

poskytl Pavel Adámek ze Šumperka. -zk-
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Dům kultury

Pátek 27. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Ples Gymnázia Šumperk

Ples studentů, absolventů, učitelů a přátel šumperského Gymnázia. Účinkují: O5 a Radeček, STYL, the 

fl exible, studentská  intermezza.  Vstupné 150 Kč

Pondělí 6. února od 19 hodin v klášterním kostele

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Graff ovo kvarteto

Zahajovací koncert 39. ročníku festivalu Šumperské preludium. Držitelé karty Klubu přátel Klasika Viva 

získávají slevu 20 Kč ze vstupného.  Vstupné 100 Kč

Sobota 11. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Ples Domu kultury a CK Ancora

Tradiční společenská událost pořádaná Domem kultury Šumperk a cestovní kanceláří Ancora. Účinkují: 

Big Band Zábřeh se sólisty, Jan Smikmator, hudební skupina Styl a Klub tanečního sportu Šumperk. 

Vstupenky jsou slosovatelné o zájezd v hodnotě 15 tisíc korun dle vlastního výběru věnovaný cestovní 

kanceláří Ancora.  Vstupné s místenkou 150 Kč

Pátek 17. února od 20 hodin v H-clubu

Čankišou

Sedmičlenná kapela Čankišou pronikla do povědomí posluchačů doma i v zahraničí díky koncertům 

nabitým energií a divokými rytmy. Ty se pod vedením hlasem i postavou impozantního zpěváka Karla 

Heřmana po pár minutách mění v divoký taneční rej. Čankišou se svou fůzí různých etnických vlivů na 

rockovém základě a bohatou sbírkou exotických nástrojů projeli svět od ostrova Réunion v Indickém 

oceánu až po Pakistán. Po 3 letech nyní míří do Šumperka, kde pokaždé sklízejí velký úspěch. 

 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 150 Kč

Úterý 21. února od 19 hodin v klášterním kostele

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Duo ConTtempo

Koncert 39. ročníku festivalu Šumperské preludium. Účinkují: Lenka Kozderková (fl étna) a Markéta Mazourová 

(bicí nástroje). Držitelé karty Klubu přátel Klasika Viva získávají slevu 20 Kč ze vstupného.  Vstupné 80 Kč

Sobota 25. února od 19 hodin v Čajovně Čarovna

Deši

Alternativní hudební dýchánek, a to doslova! Eva Žižkovská (bariton saxofon, klarinet) a Lukáš Pilnaj 

(didgeridoo) umně snoubí dva dechové nástroje ze dvou odlišných hudebních světů. Oba nástroje jsou 

posazeny na nízké frekvenci, nesou v sobě zadumanost a hloubku, tóny se ale pevně proplétají a rostou 

do vyšších harmonických pater. Duo Deši vystoupilo v Šumperku už v létě a pro mimořádný úspěch jej 

opakujeme! (Předprodej pouze v Čarovně.)  Vstupné v předprodeji 40 Kč, v den akce 70 Kč

Čtvrtek 1. března od 19.30 hodin v G-klubu

Th e Beatles in Jazz
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Hudební večer ve společnosti jedné z nejuznávanějších zpěvaček české jazzové scény Petry Vlkové a její 

doprovodné kapely. Až tuto mladou dámu uslyšíte zpívat, udělá na vás dojem - hlasem, muzikálností, svou 

přirozeností, ženskostí i elegancí. Přestože je v jejím projevu patrný vliv různých hudebních stylů, zaujme 

vás svým osobitým způsobem vyjadřování. Emoce a hloubka na straně jedné a jako jejich protipól styl, 

elegance a čistota projevu. Petra Vlková se svým bandem uvede v Šumperku svůj aktuální  projekt předsta-

vující slavné i ty méně známé písně legendárních „Brouků“ v jazzových aranžích. Více na petravlkovaband.

cz.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

Sobota 3. března od 9 hodin ve velkém sále DK

O Pohár města Šumperka 2012

XV. ročník Mezinárodní taneční soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích za účasti párů 

z celé České republiky i zahraničí.  Vstupné 90 Kč, děti do 10 let zdarma

Sobota 3. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Květinový ples

Účinkují: Postylion, Klub tanečního sportu Šumperk. V úvodu plesu se uskuteční fi nále v latinsko-ame-

rických tancích „třídy B“ soutěže O pohár města Šumperka.  Vstupné s místenkou 150 Kč

PRO DĚTI

Neděle 12. února od 10 hodin ve velkém sále DK

Nosáčkova dobrodružství - Pinokio

Pohádka na motivy známé knihy pro děti o malém panáčkovi, kterého truhlářský mistr vyřeže ze dřeva. 

K velkému mistrovu nadšení panáček ožije... Účinkuje Hravé divadlo Brno. Vhodné pro děti od 3 let. 

 Vstupné 50 Kč

Neděle 26. února od 15 hodin ve velkém sále DK

Zpíváme a tančíme s Míšou

Zábavný pořad pro děti s Míšou Růžičkovou plný písniček a soutěží. Děti se rozhýbou, zacvičí si, naučí se 

zpívat, ale hlavně se pobaví.  Vstupné 80 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 5. února 

Roman Panáček, „Sudetenland“, barevné fotografi e dírkovou kamerou

Výstava fotografi í jmenovaného autora z okolí Rýmařova - bývalých Sudet. Výstavu i celý program Galerie 

fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Od 8. února do 4. března

Jana Krejzová, „Hlína ohněm pálená a vodou chlazená“, keramika
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Vernisáž mimořádně až ve středu 8. února v 18 hodin za osobní účasti autorky. Galerie je přístupná 

denně, stačí zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí ubytování. Výstavu i celý program 

Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

PŘIPRAVUJEME

1. března  THE BEATLES IN JAZZ

3. března  KVĚTINOVÝ PLES A TANEČNÍ SOUTĚŽ

6. března  KAMELOT

6. března ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM

15. března XINDL-X

19. března  ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM

20. března  ZDENĚK IZER

23. března  ECHO BLUES ALIVE: Wanda Johnson, Rosie Ledet a další

25. března  STŘAPATÉ POHÁDKY

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

Letošní ročník Preludia zahájí brněnské Graff ovo kvarteto, které je laureátem řady mezinárodních soutěží. 

 Foto: archiv
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GALERIE J. JÍLKA

Galerie J. Jílka

Jana Krejzová, 

„Hlína ohněm pálená a vodou chlazená“

Už i svými slovy Jana potvrzuje, že proces práce s hlí-

nou, jeho stále nové možnosti a radost z nich i v něm je jí 

vším. Používá jednoduché prostředky a má raději výpaly 

dřevem a otevřeným ohněm. Pálí v jámě, v milíři i v pa-

pírové peci šité na míru a před hrnčířským kruhem dává 

přednost miskám volně uhněteným z ruky. Pokouší hra-

nici možného. To z touhy překročit samu sebe v údivu 

nade vším, co zdánlivě všední je zázrakem prostoty, po-

dobně jako to, že tráva se s každým jarem znovu zazele-

ná, rozkvete a voní a že ona sama je stejná i jiná.

Svou hlínu zná. S láskou k ní se asi narodila. 

Naslouchá jí a ví, že každá je jedinečná. Přidává k ní 

sklíčka, prach, popel, piliny a vedle záměrů do hry 

vstupují i nepředvídané náhody v podobě skvrn, doty-

ků rukou, různými nástroji, rostlinami, snad čímkoli. 

Nachází i jiné postupy a ráda zkouší výpaly těžko ovla-

datelné, které na těle střepů někdy způsobují i bolesti-

vé trhliny a rány. Nedostatkem vzduchu jejich povrch 

dusí, až modrají a tmavnou do hlubokých, vzácně vy-

zrálých odstínů a tónů.

Svobodnou techniku západní podoby Raku a její 

bytostně vlastní povahu, danou jí přerušováním 

a chlazením vodou, mlékem 

nebo i vínem a často 

i různě nahodilým 

zasahováním do 

průběhu vý-

palu, poznala 

v Anglii a ná-

sledně si svou 

první živou 

zkušenost 

s ní ješ-

tě pro-

hloubila mocným 

zážitkem ve Francii. 

V závratné chvíli tam na vlastní kůži naplno pocítila 

magickou sílu žáru ohně v závoji temna noci.

Sám výpal je pro ni uhrančivým obřadem vzkří-

šení kamene zvětralého v hlínu. Podobá se tomu, co 

ho nesouměřitelně přesahuje: zrcadlí žhavé děje jeho 

zrodu v lůně Matky Země. Ponořena v něm do sebe-

zapomnění, je při tom ráda sama nebo jen s někým 

jí blízkým a podobně zasvěceným.  Dech krajiny, její 

barvy, zvířata a lidi v ní, to všechno je pro ni rozhodu-

jící, a to ať je právě kdekoli. Zhruba před deseti lety 

ale objevila už značně zchátralý statek; jeho kamenné 

stěny a krásně klenuté chlévy s pocitem až posvátnos-

ti kaple. Po nutných opravách našla tam své pevné 

„místo za zdí“, dělící její svět na tady a vně. Uvnitř 

i kolem je blahodárné ticho; u stropu vlaštovčí hníz-

do a na dohled legendami opředený Růžový palouček 

loučících se Českých bratří. Za oknem kočky a věko-

vitý strom, snad model pro japonskou tušovou kresbu 

a v létě i chladivý stín, třeba pro čajový obřad, ryze po 

česku, v duchu Jany z Újezdce. Co víc, když už sama 

práce s hlínou je vrchovatým naplněním její cesty se-

bepoznávání a sebepotvrzení v ní, pak na nejistém 

výsledku možná ani tolik ne-

zá -

l e ž í . 

A přece 

je každý zda-

řilý výpal i vzácným 

darem a čirou radostí…

Výstava, za účasti autorky mimo-

řádně zahájená až druhou únorovou 

středu (8.2.), jinak už v obvyklých 18 hodin, potr-

vá do neděle 4. března 2012. Přijďte, jste zváni. 

 M. Koval

„Kolečka“, 2011, pálená hlína
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DIVADLO

Divadlo

Datum Titul Skupina Čas Cena

Pá 3.2. XI. Divadelní maškarní ples VK  19.30 Vyprodáno

So 4.2. Prodaná nevěsta aneb Naše cesta F, VK, X 19.30 130 Kč

Čt 9.2. Prodaná nevěsta S1, VK, X 17.00 130 Kč

So 11.2. Pipi Dlouhá punčocha R+D, VK 15.00 60 Kč

So 11.2. Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč

So 18.2. Saturnin  P, VK 19.30 220 Kč

St 22.2. Saturnin  G,VK 17.00 Vyprodáno

Pá 24.2. Hrádek pro krále: Pocta George Bruniesovi VK 19.30  70 Kč, 30 Kč

 Teens Jazzband Velké Losiny, host Josef „bažík“ Pavelka

So 25.2. Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč

So 29.2. Prodaná nevěsta aneb Naše cesta  A, VK, X 19.30 130 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další infor-

mace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla 

Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. Do 11. února je v divadle k vidění 

výstava Günter Hujber „Život je jenom iluze“ (mědiryty, plastiky, kombinované techniky).

Prodanou nevěstu pojali Šumperští jako komediální a ironickou zpěvohru. Diváci v ní mohou vidět Hanu 

Vonzino, Matěje Kašíka, Petra Komínka, Vendulu Novákovou, Jiřího Bartoně, Bohdanu Pavlíkovou, Tomáše 

Krejčího, Petra Krále, Olgu Kaštickou a  Jana Kroneisla.  Foto: J. Valchař
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PREMIÉRA

Saturnin zavítá 
na šumperské jeviště 18. února

První premiéra roku 2012 přivede na jeviště jednoho z neslavnějších sluhů a s ním i dramatizaci 

populární knihy Zdeňka Jirotky. Saturnin se v Šumperku představí v sobotu 18. února úderem 

půl osmé večerní.

Charismatický, nepředvídatelný, záhadný, ironický, 

mazaný, odvážný, silný, pružný a ve všech směrech 

dokonalý Saturnin pracuje u mladého muže, jehož 

jméno v románu ani jednou nezazní. A postará se mu 

o velice dobrodružných pár měsíců života. Protivná 

a nesnesitelná teta Kateřina, přitroublý maminčin ma-

zánek Milouš, sympatický dědeček se zálibou ve všem, 

co se týká elektřiny, stoicky klidný glosátor doktor 

Vlach a krásná slečna Barbora - tyto postavy, komic-

ké situace a místy dramatický příběh zapříčinily, že se 

Saturnin stal nejlepším a nejvydávanějším Jirotkovým 

dílem. Českou verzi anglických humoristických romá-

nů napsal Zdeněk Jirotka v roce 1942. Příběh se podle 

časových údajů skrytých v textu knihy odehrává v roce 

1941. Byl tedy zřejmě pro autora únikem z přituhu-

jící situace v Protektoráru Čechy a Morava. V roce 

2009 román vyhrál čtenářskou anketu Kniha mého 

srdce. Na motivy románu natočil roku 1994 režisér 

Jiří Věrčák celovečerní fi lm Saturnin, který byl posléze 

zpracován i do podoby čtyřdílného televizního seriálu. 

V hlavních rolích excelovali Oldřich Vízner a Ondřej 

Havelka. V dalších rolích se objevili například Jana 

Synková, Milan Lasica nebo Lubomír Lipský.

Populární humoristický román se v únoru dočká pře-

vedení na prknech šumperského divadla. Autorem scéná-

ře a režisérem je Ondřej Elbel. Premiéru soubor připravu-

je na 18. února. V této souvislosti jsme režiséra Ondřeje 

Elbela požádali o odpověď na následující otázky:

▶ Proč uvádí divadlo zrovna Saturnina?

Jde o jednu z nejoblíbenějších knih. Vyšla, mys-

lím, jedenadvacetkrát, a také v nejrůznějších jazycích. 

Vyhrála i anketu Kniha mého srdce, populární je 

i fi lmové zpracování. Já sám jsem knihu četl mockrát 

a věřím, že diváky naše verze zaujme. Při přípravě se 

snažíme vycházet přímo z knihy, nikoliv z fi lmu. To 

může některé diváky mást, protože díky němu mají 

konkrétní představu, jak má vypadat teta Kateřina, 

Milouš nebo třeba doktor Vlach. Ale musíme zdůraz-

nit, že na mnoha místech fi lm knihu převypravuje po 

svém a podobné to bude i v případě divadelní insce-

nace. Například já jsem při čtení viděl tetu Kateřinu 

úplně jinou, než jak ji zahrála Jana Synková ve fi lmu.

▶ Diváci tedy mohou čekat lehkou a zábavnou komedii?

Vycházíme samozřejmě z humoristického románu, 

takže půjde hlavně o komedii, ve které se objeví všech-

ny ty zábavné postavy… Soustředili jsme se především 

na ústřední příběh - od přestěhování hlavní postavy na 

hausbót až po dědečkovo fi ngované zbláznění, a bo-

hužel jsme museli rezignovat na předvedení různých 

odboček a doplňujících historek. Kdybychom je tam 

chtěli dostat všechny, inscenace by měla tak asi šest 

nebo možná deset hodin.

Ale kromě té komedie je pro mě důležitá ještě jedna 

věc - okolnosti, za kterých román vznikal. Jirotka jej 

psal v roce 1941, byla válka, a protože bylo nařízeno 

zatemnění, mohl psát jen v malé koupelně bez oken. 

Tedy tento kontrast mezi lehkým a legračním příbě-

hem a stísněnou dobou, kdy vznikal, by měl být v in-

scenaci také naznačen. Jako jakési mrazení v zádech, 

které následuje po radostném útěku do světa fantazie.

▶ Kdo bude hrát titulní postavu?

Saturnina zkouší Petr Komínek, jeho pána hra-

je Tomáš Krejčí, Barboru Markéta Kalužíková, tetu 

Kateřinu Bohdana Pavlíková, Milouše pak Matěj 

Kašík. V roli dědečka fascinovaného elektřinou uvi-

dí diváci Petra Krále a jako ironický doktor Vlach se 

představí Jan Kroneisl. Autora v temném koutě bude 

hrát Jiří Bartoň. Děkuji za rozhovor,

 Veronika Zetochová
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DIVADLO, VÝSTAVA

Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý 
jsou nominováni na Cenu Th álie

Do divadla pronikne bulvár

Divadelní prostory 
obsadí výtvarnice Hana Daňková

Cena Th álie se uděluje za mimořádné herecké 

výkony v uplynulém kalendářním roce. Do širší 

nominace navrhuje Herecká asociace sedm fi na-

listů a vyhlášení konečných výsledků proběhne na 

konci března. V minulosti byl na stejnou cenu no-

minován i Petr Komínek. -vz-

Miroslav Tiedl, známý virtuální dramatik, vý-

hradně tvořící a píšící pro členy Studia D123 při 

Divadle Šumperk, si ve své novotině vzal na paškál 

časopisy, které přinášejí zaručené informace o cele-

britách českého i světového showbussinesu (šoubyz-

nysu). Nahlédne tak pod pokličku jen některých 

z nich. Protože psát o všech, není ani v jeho, ani 

v naší moci... V inscenaci Paci, paci, paparazzi! se 

v režii Bohdany Pavlíkové představí členové Studia 

D123 Alexandr Stankuš, Hana Vonzino, Svatava 

Niečová, Kamil Navrátil, Markéta Jurková, Zuzana 

Stejskalová, Jan Kroneisl, Monika Helešicová 

a Tomáš Wurst. Premiéra se odehraje na Hrádku 

v sobotu 28. ledna v 19.30 hodin. -red-

Hana Daňková absolvovala Univerzitu Karlovu 

v Praze, obor výtvarná výchova - matematika, na 

Matematicko-fyzikální fakultě UK v Bratislavě pak ob-

hájila doktorát. Poté působila jako středoškolská a vyso-

koškolská pedagožka. Zabývá se počítačovou grafi kou, 

animací a multimédii.

Spojení uměleckého a technického zaměření uplat-

nila Hana Daňková v multimédiích, jako první u nás 

začala vytvářet výukové fi lmy na počítači, multimediál-

ní a výuková CD. Založila internetový časopis pro děti 

Jablko.cz. S použitím svých obrazů vytvořila animované 

fi lmy Svět snů a fantazie a Barevná relaxace. Je autorkou 

a grafi čkou výukových programů edice Chytré dítě na 

CD-ROM, knihy Veselá matematika s Bajtíky, mul-

timediálního CD „Cesta časem do r. 1900“ a dalších. 

Zvláštní pozornost si pak zasluhují její obrazy, které jsou 

vytvořeny originální technikou počítačové malby.

Hana Daňková vystavovala v Žilině, Praze a Brně. Je 

držitelkou několika ocenění „Best Czech Multimedia“. 

V poslední době pokračuje v tvorbě řady výukových 

programů Chytré dítě a věnuje se vlastní výtvarné tvor-

bě. Žije a pracuje ve Velkých Losinách. Více informací 

lze získat na www.hana-galerie.cz a www.ChytreDite.cz. 

 -vz-

Hned dvě nominace na Cenu Th álie, jednu z nejvýznamnějších divadelních cen, získali herci Di-

vadla Šumperk. Do prestižní společnosti se dostali Bohdana Pavlíková a hostující Luboš Veselý 

za své výkony v inscenaci Ibsenovy hry Domeček pro panenky, kterou režíroval Ondřej Elbel.

Bulvární tisk. Milovaný i odsuzovaný... Kde je hranice mezi faktem a fi kcí? Pravdou a mýtem? Zplodil 

on s ní děti? Ukopla ona jemu hlavu? Nezaplatil on jí a ona jemu alimenty? Miluje ji? Nenávidí ho?

Oleje, autorské kresby a digitální obrazy představí v únoru v šumperském divadle výtvarnice 

Hana Daňková. Výstava nazvaná „Svět snů a fantazie“ bude zahájena v sobotu 18. února.
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HRÁDEK PRO KRÁLE, MUZEUM

Jazzová pocta se tentokrát nese 
ve znamení neworleanského trombonu

V pátek 24. února se od 19.30 hodin uskuteční v Divadle Šumperk již tradiční Hrádek pro krále 

aneb Pocta jazzové legendě. Tuto koncertní akci pořádá několikrát ročně Teens Jazzband Velké 

Losiny a tentokrát se zaměří na osobnost trombonisty George Bruniese, jehož stodesáté výročí od 

narození si letos připomínáme a jenž byl jedním z hlavních představitelů vlivné bělošské kapely New 

Orleans Rhythm Kings.

Kapela působila v kolébce jazzu zejména ve dva-

cátých letech 20. století a proslavila se nejen pre-

cizní a nápaditou jazzovou interpretací, ale taktéž 

pozitivním vztahem k černošským a kreolským 

muzikantům. Navzdory tehdejší rasové segregaci 

kapela aktivně spolupracovala například s proslu-

lým kreolským pianistou Jelly Roll Mortonem, 

jenž dokonce působil v New Orleans Rhythm 

Kings jistou dobu jako hráč a který je i spoluauto-

rem jedné ze skladeb tohoto orchestru. Konkrétně 

se jedná o kompozici s názvem Milenberg Joys, 

kterou návštěvníci výše zmíněného koncertu uslyší. 

A to nejen v rámci dobových nahrávek orchestru 

New Orleans Rhythm Kings, ale i live v podání 

Teens Jazzbandu a jeho hosta - trombonisty Josefa 

„Bažíka“ Pavelky. Vstupné činí 30 Kč pro studenty, 

70 Kč pro ostatní. Vstupenky je možno zakoupit 

v předprodeji v pokladně Divadla Šumperk. -ich-

Vlastivědné muzeum v Šumperku

VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Člověk tvůrce: Hlína

Výstava z cyklu Člověk tvůrce představuje jeden 

z dalších přírodních materiálů, který člověk po sta-

letí užíval k výrobě předmětů nejen pro svoji potře-

bu, ale i pro potěšení. Výstava trvá do 29. ledna.

▶ Paměť map, část první: S mapou se neztratíš

Na výstavě jsou prezentovány především kartografi cké 

práce, které sloužily k orientaci v krajině. K vidění bu-

dou dále mapy vojenské, dopravy a spojů a chybět ne-

budou ani mapy turistické. Vernisáž proběhne ve čtvr-

tek 23. února v 17 hodin. Výstava potrvá do 3. května.

RYTÍŘSKÝ SÁL

▶ Koloniál u pana Bajzy

Cílem výstavy, která vychází z knihy Karla Poláčka 

Bylo nás pět, je seznámit návštěvníka s vybavením 

i zbožím dobového koloniálu, cukrárny, obchodu 

s textilem a řeznictvím, ale také například s do-

bovým trhem. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 

9. února. Výstava potrvá do 1. května.

GALERIE ŠUMPERSKA

▶ Malíři Orlických hor

Výstavu pořádá šumperské muzeum ve spolupráci 

s Muzeem a galerií Orlických hor v kolowratském 

zámku v Rychnově nad Kněžnou. Výstava je výbě-

rem z rozsáhlé sbírky českého krajinářství, kterou 

Muzeum a galerie Orlických hor vystavuje v sezo-

ně ve své expozici v kolowratském zámku. Výstavu 

připravil kurátor orlické galerie Karel Jaroš. Výstava 

trvá do 1. dubna.

▶ Akce v Přednáškovém sále (vstup přes informační 

centrum): Václav Kaplický, František Spurný a ro-

mán Kladivo na čarodějnice aneb hranice mezi 

čarovnou fi kcí a šumperskou realitou Přednáška 

Zuzany Haraštové proběhne 31. ledna v 17.30 hodin.

▶ Osobnosti pěšího pluku č. 13 Šumperk Beseda 

proběhne 29. února v 17 hodin. Besedu moderu-

je praporčík Petr Kubelka, starší praporčík štábu 

Krajského vojenského velitelství Olomouc, úvod-

ní slovo přednese plukovník Josef Kula, ředitel 

Krajského vojenského velitelství Olomouc, vzác-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

ným hostem je dcera generála Krátkého Blaženka 

Lenochová, účastníkem besedy je poručík v záloze 

Martin Vaňourek, externí pracovník Vojenského 

historického ústavu v Praze.

HOLLAROVA GALERIE

▶ Panovníci českých zemí a jejich manželky na dře-

vořezbách Jarmily Haldové

Výstava zaujme milovníky dřevořezbářského řemesla, 

širokou veřejnost, ale také děti, které si odnesou neza-

pomenutelný zážitek a vědomosti, jež při běžné hodi-

ně dějepisu jistě nezískají. Výstava trvá do 22. dubna.

STÁLÁ EXPOZICE VM V ŠUMPERKU

▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-

pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

pochlubit unikátním produktem - zcela automa-

tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-

perk.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. Otevírací doba Galerie Šumperska: 

út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 

13.15-17 hodin. 

ZÁBŘEH

▶ Cesta do pravěku

Nejzajímavější nálezy z našeho regionu od starší 

doby kamenné až po období Keltů nabízí výstava, 

na níž je možné vyzkoušet si techniku mletí obi-

lí, tkaní nebo vrtání do kamene. Výstava trvá do 

21. dubna.

▶ 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

▶ To make Men lesser Beasts aneb Aby lidé lidmi 

byli

Výstava představuje Hollarovy grafi cké listy, kte-

ré ilustrují díla klasiků antické literatury - Ezopa, 

Homéra, Vergilia a Juvenála. Vernisáž výstavy, která 

potrvá do 3. března, proběhne 27. ledna v 17 ho-

din.

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-

sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.

cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 

13- 16 hod.

LOŠTICE

▶ Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-

slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-

kladů muzea.

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 

A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mistrův 

ateliér. Expozice seznamuje také s historií Loštic, 

včetně tragického osudu místní židovské komunity.

Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@

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

otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 

13 -16 hod.

Na vernisáž výstavy v Hollarově galerii zavítala i sa-

motná autorka dřevořezeb Jarmila Haldová.  Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

V Galerii Šumperska 
se představují malíři Orlických hor

Po delší době je v Šumperku otevřena velká výtvarná monotematická výstava „Malíři Orlických 

hor“. Pro Vlastivědné muzeum v Šumperku ji ze svých sbírek sestavilo šumperské muzeum a Ga-

lerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Výstava je výběrem toho nejlepšího z expozice a depozi-

tářů Orlické galerie, která sídlí v kolowratském zámku v Rychnově.

Orlické hory byly a jsou oblíbeným místem letního 

odpočinku českých umělců. Okolí Potštejna, Rybné nad 

Zdobnicí, ale i další místa lákala k tvůrčí činnosti malíře 

- krajináře. A tak se zde sešli s A. Slavíčkem i jeho přá-

telé H. Masaryk, V. Beneš,  A. Hudeček a O. Nejedlý. 

Zajížděla sem i mladší generace - J. Slavíček s přáteli 

B. Žufanem, B. Piskačem a J. Hubáčkem.  V Pěčíně 

vznikla nejznámější plátna J. Trampoty, v Javornici si 

zřídil ateliér V. Sedláček, ve Slatině M. Holý. V Říčkách 

a Deštném často pobývali J. Štolovský, J. Matička 

a M. Hégr, po roce 1945 zde nalezli trvalé útočiště 

i A. Fišárek, R. Wiesner a V. Hrbek.

Díla všech výše jmenovaných umělců budou k vi-

dění na výstavě, kterou připravil kustod orlické galerie 

Karel Jaroš. Rozhodl se však představit i krajináře sou-

časné generace,  F. Ronovského, A. Lamra, L. Kaloče, 

V. Hanuše a R. Kaloče, jejichž činnost se stala předmě-

tem zájmu galerie díky zaměření tvorby i na  krajinu 

Orlických hor. Výstavu doplňují a akcentují sochař-

ská díla autorů se vztahem k rychnovskému regionu, 

J. Mařatky, J. Marka, L. Beneše a V. Preclíka.

Výstava je otevřena od 26. ledna v Galerii Šumperska 

v Pavlínině dvoře a potrvá do 1. dubna, takže ctitelé 

výtvarného umění budou mít dost času, aby si mohli 

prohlédnout  tuto vynikající prezentaci české krajino-

malby, aniž by za ní museli daleko cestovat. -fá- 

J. Trampota: Kostel ve Slatině, olejový pastel, 30. léta 20. století
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PUBLIKACE, KNIHOVNA

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

Půjčovní doba z závěru roku 2011

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. 

Muzeum vydalo publikaci 
nazvanou lesníci, lesnická škola a Úsov

Monografi i Lesníci, lesnická škola a Úsov vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2011 

jako doprovodnou publikaci ke stálé expozici Úsov - kolébka lesnického školství na Moravě. Tou-

to publikací, která je  31. svazkem Knihovničky Severní Moravy, chce její autor Zdeněk Doubravský 

nejen upozornit na úsovské počátky a další osudy moravského a slezského lesnického školství, ale sou-

časně vzdát hold všem lesníkům, kteří se snažili zachovat, obnovovat a zušlechťovat naše krásné lesy.

Nová expozice na zámku v Úsově, přibližující les-

nické vzdělávání prostřednictvím řady dokumentů, 

fotografi í, učebních pomůcek, studentských výrobků 

a dalších předmětů, nedovoluje širší faktografi cké po-

stižení vývoje lesnického vzdělávání tak jako psaný text. 

Předkládaná publikace je proto textovým partnerem 

expozice a přináší další informace z více než stopadesá-

tileté historie lesnického školství. Její obsah je zaměřen 

především na počátky lesnického vzdělávání, zvláště na 

přiblížení života učitelů a studentů ve školách na zámku 

Úsově a na hradě Sovinci.

Bohatě ilustrovanou publikaci, v pěkné grafi cké 

úpravě, lze zakoupit v muzeu Šumperk a na všech jeho 

pracovištích (muzea v Mohelnici, Zábřehu, Památníku 

Adolfa Kašpara v Lošticích a na zámku v Úsově) za 

60 Kč. Z. Doubravský, M. Berková

▶ Monografi e Lesníci, lesnická škola a Úsov vyšla jako 

doprovodná publikace ke stálé expozici na úsovském 

zámku.

Městská knihovna
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PŘEDNÁŠKA, STŘEDISKO SEVER

Knihovna zve na cestu po Peru a Bolívii

Společenské středisko Sever

Peru a Bolívii představí cestovatel Ivo Müller během besedy v šumperské Městské knihovně v ulici 

17. listopadu 6. Setkání je naplánováno na úterý 14. února. Začíná v 18.30 hodin a vstupné je 

čtyřicet korun.

Expedice z léta loňského roku nás zavede do pe-   

ruánského pohoří Cordillera Blanca, kde se nad zele-

nými a příjemnými údolími zdvíhají k obloze zaled-

něné štíty And. Od zavlažovaných políček Kečuánců 

přes eukalyptové háje a skrze rozeklané strmé ledov-

ce vystoupíme na nejvyšší z nich, slavný Huascarán 

(6742 m). Na pobřeží Tichého oceánu nahlédneme 

do dávné minulosti předinckých indiánských kultur: 

Pyramidy slunce a měsíce Močiků, hliněné velko-

město říše Čimu a tajemné obrazce na štěrkové pláni 

v Nazce. Ve srovnání s tím je hlavní město Lima bizar-

ním protipólem.

V Bolívii pak zavítáme na vysokohorskou plani-

nu Altiplano, kde přežijí jen ti nejskromnější: trávy, 

lamy a indiáni Ajmarové. Ze zasněžené hlavy sopky 

Sajama (6542 m) se rozhlédneme po divoké a krás-

né pustině. -zd-

▶ Sajama se zvonicí. Foto: I. Müller

Úterý 31. ledna od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Středa 1. února od 14 hodin v „KS“

Zdravý životní styl

Přednáška spojená s ochutnávkou, ve spolupráci se 

Střední zdravotnickou školou Šumperk. Vstup volný

Čtvrtek 2. února od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Pepa Frnka.   Vstupné 50 Kč

Pátek 10. února od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Sobota 11. února od 14 hodin v „KD“

Ples seniorů

Předprodej místenek každé pondělí ve Společenském 

středisku Sever u V. Schlemmerové od 7.30 do 

17 hod.  Vstupné 50 Kč

Úterý 14. února od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Čtvrtek 16. února od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Pátek 24. února od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory
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STŘEDISKO SEVER, VILA DORIS

Hraje Pepa Frnka.  Vstupné 50 Kč

Úterý 28. února od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 

12 hodin

Mateřské centrum

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - za-

čátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - 

pokročilí

Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“

Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 

Každou středu od 10 hodin v „P“

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary

Bližší informace k akcím: V. Schlemmerová, 

tel.č. 583 211 766. Plavání kojenců v rodi-

nách pro děti od narození do půl roku věku je 

stále v provozu - informace u S. Smorojové  na 

čísle 732 561 061, „KS“ = Kavárnička pro seni-

ory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 

Gen. Svobody 68. 

Vila Doris

Každé pondělí, každou středu a každý pátek od 15 do 

18 hodin v MC na „K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena lekce 50 Kč

Každou středu od 17 do 18.30 hodin v MC 

Komínkov

Laktační poradna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Konzultace 50 Kč

Každou středu od 17.15 do 18.45 hodin v AD na „K“

Večerní keramika 

Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 

731 610 039, vavrusova@doris.cz. 

 Cena 55 Kč/žáci studenti, 75 Kč/dospělí

Každý čtvrtek od 16.30 hodin v MC Komínkov

Předporodní kurz

10 lekcí. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 

583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Konzultace 50 Kč

Středa 8. února od 17 do 18.30 hodin v IT na „K“

Finty nejen s internetem

Téma: Jak na profi lovou fotku, více na www.doris.cz/

akce.htm, informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 212, 

731 186 059, sula@doris.cz.  Cena 30 Kč

Pátek 10. února od 15 hodin a sobota 11. února od 

9 hodin ve Vile Doris

Řezbářská dílna s Romanou Krestýnovou

Pořádá Středisko ekologické výchovy; teorie řezby, 

materiál a nářadí v ceně. Nutná přihláška předem 

na adresu Renata Čechová, cechova@doris.cz nebo 

na tel.č. 606 758 410.  Cena 350 Kč za celou dílnu

Sobota 11. února od 14 do 17 hodin v AD na „K“

Keramika pro veřejnost 

Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 

731 610 036, silhanova@doris.cz.  Cena 50 Kč/osoba
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VILA DORIS, VIA LUCIS

Středa 15. února od 17 do 20 hodin v MC na „K“

Sedánky pro mamky

Tvořivá dílna pro ženy každého věku, informace 

Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 

psencikova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Středa 15. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Via Lucis: Papua, můj druhý domov 

Setkání s cestovatelem Petrem Jahodou, preziden-

tem Českého klubu cestovatelů. Beseda je doplněna 

fi lmem a projekcí fotografi í. Informace a rezervace 

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

konupcik@doris.cz.  Vstupné 70 Kč

Sobota 18. února od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin 

ve Vile Doris

Příběhy zimních spáčů

Přijďte se podívat do Vily Doris na zimní spáče; hry 

a výtvarné aktivity zaměřené na přezimující zvířata 

v naší přírodě; akce je určena pro rodiče s dětmi 

(3-10 let). Informace Lenka Kampová, kampova@

doris.cz, tel.č. 733 712 901.  Vstupné 30 Kč

Středa 22. února od 17 do 18.30 hodin v IT na „K“

Finty nejen s internetem

Téma: Ochrana zdraví a majetku, více na www.doris.cz/

akce.htm, informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 212, 

731 186 059, sula@doris.cz.  Cena 30 Kč

Sobota 25. února v 8 hodin od Vily Doris

Odyssea - lyže běh

Start v 10 hodin, podrobnosti na www.odyssea-spk.

cz. Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 

731 610 037, konupcik@doris.cz.

Od 28. února vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 18 ho-

din v IT na „K“

Počítačový kurz pro začátečníky

8 lekcí po 2 hod., program: první krok s po-

čítačem, Microsoft Windows Vista, Microsoft 

Offi  ce Word 2007, Microsoft Offi  ce Excel 2007, 

Microsoft Offi  ce PowerPoint 2007, Internet a elek-

tronická pošta, informace Bronislav Vavruša, tel.č. 

583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 

 Cena 1100 Kč

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis  

VIA LUCIS: Papua, můj druhý domov

ve středu 15. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Setkání s cestovatelem Petrem Jahodou, prezidentem Českého klubu cestovatelů. 

Beseda je doplněna fi lmem a projekcí fotografi í.

Petr Jahoda byl účastníkem nebo organizátorem mnoha významných expedic, zejména k přírodním, 

divoce žijícím národům světa (Papua Nová Guinea, Západní Papua - Irian Jaya, Siberut, Etiopie, 

Keňa, Namibie). Mimoto organizuje expedice do vysokých hor a za polární kruh. Byl jedním 

z organizátorů a účastníků úspěšné expedice do Pamíru na Pik Lenina (7134 m). Má za sebou 

bezpočet dalších vysokohorských výstupů na známé i méně známé vrcholy - Matterhorn, Mont 

Blanc, Kilimanjaro, Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) a další.

Petr Jahoda publikuje v českých i zahraničních časopisech a magazínech, nafi lmoval přes deset 

dokumentárních fi lmů pro Českou televizi, je autorem pěti cestopisně-etnografi ckých knih. Často je 

zván do cestopisných pořadů a besed do českých i zahraničních rádií. Je zakladatelem serveru Papua 

Trekking, od roku 2000 je prezidentem Českého klubu cestovatelů.

Vstupenky v ceně po 70 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 

tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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DDM U RADNICE

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. lis-

topadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 

583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 

Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 

(I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské 

centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: 

AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, 

http://www.doris.cz

DDM U Radnice

Sobota 28. ledna od 13 hodin v ateliéru ve 3. patře 

Šití zvířátek z fi lcu

Inf. R. Večeřová, tel.č. 777 216 332, romana.vece-

rova@seznam.  Vstupné 50 Kč

Středa 1. února od 17 do 18 hodin v herně v Erbenově 

ulici 14

Pojď si pinknout!

Pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! Inf. 

Z. Formánek, tel. č. 734 820 090.  Vstup volný

Středa 1. února od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru 

ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Malování na hed-

vábí

S sebou: hedvábný šál nebo šátek.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 2. února od 15.30 do 17 hodin v klubovně 

v 1. patře

Deskové hry

Inf. P. Tkadlec, tel.č. 605 964 457.  Vstup volný

Sobota 4. února od 9 do 14 hodin v keramické dílně 

ve 2. patře

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 4. února od 9 do 14 hodin v ateliéru                   

ve 3. patře 

Šperkování 

Výroba šperků z korálků.  Vstupné 50 Kč

Sobota 4. února od 9 do 10.30 hodin a od 10.30 do 

12 hodin v Domě kultury Zábřeh

Jumping pro všechny

Informace: p. Ziková - DK Zábřeh.  Vstupné 50 Kč

Úterý 7. února od 15 do 17 hodin v dílně

Rady a nápady pro modeláře  Vstup volný

Středa 8. února od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru 

ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Hedvábí - bati-

kované vzory

S sebou: hedvábný šál nebo šátek.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 9. února od 15 do 17 hodin v dílně

Stavíme modelovou železnici 

Pro kluky i tatínky.  Vstup volný

Středa 15. února od 17 do 18 hodin v herně 

v Erbenově ulici 14

Pojď si pinknout!

Pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! Inf. 

Z. Formánek, tel. č. 734 820 090.  

 Vstup volný

Středa 15. února od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru 

ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Textilní šperky

S sebou: zbytky látek, perličky.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 16. února od 15.30 do 17 hodin v klubovně 

v 1. patře

Deskové hry

Inf. P. Tkadlec, tel.č. 605 964 457.  Vstup volný

Sobota 18. února od 13 hodin v Loučné nad Desnou

Aerobik s Olinkou Šípkovou

Již tradiční odpoledne s mistryní světa v aerobi-

ku. Informace a vstupenky: V. Formánková, tel.č. 

583 214 076, 604 614 104, e-mail: formvera@

centrum.cz.
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Středa 22. února od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru 

ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Filcované šperky

Šperky technikou mokrého fi lcu.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 23. února od 15 do 17 hodin v dílně

Železniční modelářství od A do Z 

Rady a nápady.  Vstup volný

Čtvrtek 23. února od 15.30 do 17 hodin v klubovně 

v 1. patře

Deskové hry

Inf. P. Tkadlec, tel.č. 605 964 457.  Vstup volný

Středa 29. února od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru 

ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Ketlované a drá-

tované šperky

S sebou: drátky a korálky.  Vstupné 50 Kč

Přihlášky a informace: Dům dětí a mláde-

že U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 

583 214 076, 583 215 395, 

www.ddmuradnice.cz.

LÁSKA JE LÁSKA 

Pátek 27. ledna jen v 19.00 hodin, sobota 28. a neděle 29. ledna v 17.45 a ve 20.00 hodin

ČR, 100 minut, komedie, mládeži přístupný

Simona Stašová, Petr Nárožný, Eliška Balzerová, Ondřej Vetchý, Aneta Krejčíková, Maciej Cymorek 

a Rudolf Hrušínský v hlavních rolích české romantické komedie o lásce ve všech jejích podobách. Stejně 

jako v životě nebudou ve fi lmu chybět jak úsměvné a humorné situace, tak těžké životní zkoušky, nečekaná 

odhalení, překvapivé zvraty, trápení i smíření…  Těšte se na milou podívanou, nevšední příběh a skvělé 

herecké výkony! Režie Milan Cieslar.  Vstupné 100 Kč

HAPPY FEAT 2 3D  Hrajeme pro děti 3D

Pátek 27. ledna jen v 17.00 hodin, sobota 28. a neděle 29. ledna jen v 15.45 hodin, pondělí 30., úterý 

31. ledna a středa 1. února jen v 17.00 hodin

USA, 2011, 99 minut, rodinný fi lm v českém znění

Pokračování úspěšné animované hudební komedie nás opět zavede do nádherné krajiny Antarktidy, kde 

žije drobounký tučňák Erik, který neumí tancovat, přestože jeho táta je mistrem stepu… Erik je pro tátu 

velkým zklamáním, protože ho tanec nebaví, a tak uteče pryč…  Vstupné 130 Kč

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY

Pondělí 30., úterý 31. ledna a středa 1. února jen v 19.00 hodin

USA, 2011, 158 minut, thriller, od 15 let, titulky

Film natočený podle prvního dílu celosvětově úspěšné knižní trilogie Stiega Larsona Milenium. Novinář 

Mikael Blomkvist a počítačová hackerka Lisbeth Sandlerová se snaží rozplést podivnou rodinnou událost 

mocného klanu Vangerů, která se odehrála téměř před čtyřiceti lety… V hlavních rolích Daniel Craig 

a Rooney Mara, režie David Fincher.  Vstupné 90 Kč 

HAPPY FEET 2  Hrajeme pro děti

Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4. a neděle 5. února jen v 16.00 hodin

USA, 2011, 99 minut, rodinný fi lm v českém znění
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Pokračování úspěšné animované hudební komedie nás opět zavede do nádherné krajiny Antarktidy, kde 

žije drobounký tučňák Erik, který neumí tancovat, přestože jeho táta je mistrem stepu… Erik je pro tátu 

velkým zklamáním, protože ho tanec nebaví, a tak uteče z domova…  Vstupné 80 Kč

UNDERWORLD: PROBUZENÍ 3D  3D

Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4. a neděle 5. února jen v 18.00 hodin

USA, 2011, 89 minut, akční sci-fi  horor, od 15 let, titulky

Již čtvrté pokračování úspěšné hororové série ze světa krvelačných upírů a vlkodlaků. Děj se tentokrát lehce zkom-

plikuje, protože obě strany se přestávají skrývat před lidmi… V hlavní roli opět Kate Beckinsale.  Vstupné 155 Kč

LABYRINT

Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4. a neděle 5. února jen ve 20.00 hodin

ČR, 2011, 93 minuty, mystický thriller, od 12 let

V domě, jehož sklepení by mohlo být bránou do tajemného labyrintu chodeb v podzemí staré Prahy, se 

začnou ztrácet lidé… Lucie Vondráčková v roli ambiciózní reportérky, která se spolu se svými přáteli snaží 

odhalit tajemství starých pražských katakomb. Jejich zpočátku romantické dobrodružství se ale velice brzy 

mění v boj o holý život…  Vstupné 90 Kč

DĚTI MOJE

Pondělí 6. února v 17.30 a ve 20.00 hodin

USA, 2011, 118 minut, komedie, drama, od 12 let, titulky

George Cloony v roli bezstarostného „záložního“ otce, který se náhle po nehodě své bývalé ženy musí 

postarat o jejich dvě nezletilé dcery, prodělává složitou, očistnou a zábavnou cestu, na níž dojde k nečeka-

Pokračování úspěšné animované hudební komedie Happy Feat zavede diváky opět do nádherné krajiny 

Antarktidy.
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nému poznání… Podle Asociace losangeleských fi lmových kritiků je tento snímek nejlepším fi lmem roku 

2011. Z pěti  nominací na Zlaté glóby získal sošky dvě  v kategoriích Nejlepší drama a Nejlepší herec 

v hlavní roli a rozhodně není bez šancí při letošním udílení Oscarů.  Vstupné 90 Kč, členové FK 85 Kč

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY

Úterý 7. a středa 8. února jen v 19.00 hodin

USA, 2011, 158 minut, thriller, od 15 let, titulky

Film natočený podle prvního dílu celosvětově úspěšné knižní trilogie Stiega Larsona Milenium. Novinář 

Mikael Blomkvist a počítačová hackerka Lisbeth Sandlerová se snaží rozplést podivnou rodinnou událost 

mocného klanu Vangerů, která se odehrála téměř před čtyřiceti lety… V hlavních rolích Daniel Craig 

a Rooney Mara, režie David Fincher.  Vstupné 90 Kč 

STAR WARS: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D   SD

Čtvrtek 9. února jen v 17.00 hodin, pátek 10., sobota 11. a neděle 12. února v 17.30 a ve 20.00 hodin

USA, 2011, 136 minut, akční sci-fi , mládeži přístupný, české znění

Znovu zabzučí na plátnech kin světelné meče, mladý Obi-Wan poprvé rozsekne droida Obchodní federace 

a Anakin Skywalker začne objevovat tajemství mystické Síly… 3D verze původní série s velice solidní 

Film Muži, kteří nenávidí ženy byl natočen podle prvního dílu celosvětově úspěšné knižní trilogie Stiega Larsona 

Milenium.
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stereoskopií. Hrají Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portmanová, Samuel L. Jackson a další. Režie 

George Lucas.  Vstupné 130 Kč

TURÍNSKÝ KŮŇ  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 9. února jen v 19.30 hodin

Maďarsko, 2011, 146 minut, od 12 let, titulky

Uhrančivé podobenství o samotě a tíživém lidském osudu natočil legendární maďarský režisér Béla Tarr 

jako své poslední opus magnum. Černobílé obrazy, strohá kamera, minimum dialogů a majestátná hudba 

tvoří velkolepou fi lmovou skladbu výjevů z vyprahlého života otce, dcery a jejich koně. 

 Vstupné 75 Kč, členové FK 65 Kč

MÉĎA BÉĎA 3D  Hrajeme pro děti 3D

Sobota 11.2. a neděle 12.2. v 15.30 hodin

USA, 2010, 85 minut, animovaná komedie v českém znění

Na četná přání diváků uvádíme znovu příhody mlsného Médi Bédi a jeho kamaráda Buba, kteří musí udě-

lat všechno pro to, aby zachránili Jellystonský park před chamtivým starostou Brownem. Malým dětem 

zapůjčíme  dětské 3D brýle.  Vstupné 75 Kč, děti do 12 let 50 Kč 

Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 

Pondělí 13. a úterý 14. února jen v 17.30 hodin, středa 15. února jen ve 20.15 hodin 

ČR, 2011, 108 minut, komedie, od 12 let

Nová česká komedie od režisérky Alice Nellis. Čtyřiačtyřicetiletá Erika má v životě skoro všechno, kromě 

vlastního dítěte. S každým přibývajícím rokem po něm touží víc a víc, a tak nastolí plán „Dítě“ a pustí se 

do něj se stejnou vervou, s jakou vybudovala svůj vlastní televizní pořad i prosperující kadeřnický salón… 

V hlavní roli Ivana Chýlková, dále hrají Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, Vojtěch Kotek, Bohumil 

Klepl a další.  Vstupné 90 Kč

ČERNOBÍLÝ SVĚT 

Pondělí 13. a úterý 14. února jen v 19.30 hodin, středa 15. února jen v 17.30 hodin

USA, 2011, 146 minut, sociální drama, mládeži přístupný, titulky

Nenápadný fi lm, o kterém se moc nemluví, ale který se určitě zapojí do oscarových bojů, je zasazený do 

50. let 20. století na americký jih, tedy do doby, kdy si bílé bohaté paničky život bez svých černých služek 

nedokázaly představit, a přitom je braly jenom jako věc. V popředí velkého a dojemného příběhu stojí tři 

rozdílné a výjimečné ženy (dvě černošky a jedna běloška), které se rozhodly společně napsat knihu na téma 

rasismu a nemilosrdně tak odkrýt  zažitá společenská pravidla… Černobílý svět měl celkem pět nominací 

na Zlaté glóby, mimo jiné v kategorii Nejlepší fi lm, získal však pouze sošku jednu pro Octavii Spencerovou 

za ženský herecký výkon ve vedlejší roli.  Vstupné 90 Kč, členové FK 85 Kč

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV 3D   3D

Čtvrtek 16. a  pátek 17. února jen v 17.30 hodin, sobota 18. a neděle 19. února jen v 15.00 hodin, pondělí 

20., úterý 21. a středa 22. února jen v 17.30 hodin

USA, 2011, 126 minut, dobrodružný, rodinný, mládeži přístupný, titulky

Jeden z nejslavnějších režisérů naší éry Martin Scorsese vás zve na úžasnou výpravu… Hugo je obyčej-

KINO OKO
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ný kluk, který po otcově smrti žije na vlakovém nádraží. Po tátovi zdědil vynalézavost a robota, který 

Hugovi předá otcův vzkaz, ale jenom když do něj chlapec vloží správný klíč. Tak začíná fascinující 

dobrodružství malého kluka, které ho dovede k rozluštění jeho životní záhady… Podle režiséra Avatara 

Jamese Camerona jde o nejlepší 3D projekci, která se doposud v kinech promítala. Ze tří nominací na 

Zlaté glóby, mimo jiné v kategorii Nejlepší fi lm, získal sošku pouze jednu, a to v kategorii Nejlepší režie. 

 Vstupné 130 Kč

V sobotu 18.2. a v neděli 19.2. v 15.00 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu. Vstupné pro rodiče 

a jejich děti ve věku do 15 let, kteří navštíví kino společně, je 100 Kč na osobu.

Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.   

SOUKROMÝ VESMÍR  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 16. února jen ve 20.00 hodin

ČR, 2012, 83 minut, mládeži přístupný

37 let života jedné rodiny. Další časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové. 

 Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč

 

SIGNÁL

Pátek 17. února jen ve 20.00 hodin, sobota 18. a  neděle 19. února v 17.45 a ve 20.00 hodin, pondělí 

20., úterý 21. a středa 22. února jen ve 20.00 hodin, čtvrtek 23., pátek 24., sobota 25. a neděle 26. února  

v 17.45 a ve 20.00 hodin 

ČR, 2012, 115 minut, komedie, od 12 let

Vojtěch Dyk a Kryštof Hádek v hlavních rolích nové české komedie o dvou sympatických podvodnících, 

kteří pod záminkou stavby vysílače mobilního signálu způsobí poprask mezi obyvateli malé, bez mobilního 

signálu od světa odříznuté vísky. Režisér Tomáš Řehořek vtipně rozehrává zápletku o malém chytrém podra-

zu, který sází na lidskou chamtivost a touhu přechytračit souseda, a navazuje tak na tradici nejlepších českých 

veseloher. Dále hrají Bolek Polívka, Karel Roden, Eva Josefíková, Jiří Menzel a další.  Vstupné 100 Kč 

MUPETI  Hrajeme pro děti

Čtvrtek 23., pátek 24., sobota 25. a neděle 26. února jen v 15.30 hodin

USA, 2011, 110 minut, kombinovaný hraný a loutkový fi lm v českém znění

Tlupa loutek Muppets je v zámoří stejnou legendou, jakou je u nás třeba Hurvínek a Spejbl, a vyrůstala 

s nimi drtivá většina Američanů. Hlavním hrdinou celovečerního projektu studia Walta Disneye je jejich 

největší fanoušek Walter, který odhalí zákeřný plán ropného magnáta Richmana, jenž se chystá srovnat 

mupetí divadlo se zemí kvůli těžbě ropy… Walter však nehodlá nic vzdát bez boje a s pomocí všech loutek 

se snaží divadlo zachránit. Seznamte se tedy s žabákem Kermitem, slečnou Piggy a jejich přáteli! Komedie 

pro celou rodinu.  Vstupné 90 Kč

JACK A JILL

Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. února jen v 18.00 hodin

USA, 2011, 83 minuty, komedie, mládeži přístupný, titulky

Komedie s Adamem Sandlerem v hlavní roli. Jack má dvojče sestru Jill, se kterou se vídá každý rok pouze 

na Den díkůvzdání a i tak mu stačí vždycky převrátit život vzhůru nohama. Jenomže tentokrát Jill svůj od-

jezd stále odkládá a zdá se, že nemá v plánu odjet vůbec…  Dále hrají Katie Holmesová, Al Pacino a další. 

 Vstupné 90 Kč

KINO OKO
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NEPŘÍTEL POD OCHRANOU

Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. února jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 110 minut, thriller, od 12 let, titulky

Nikdo není v bezpečí… Safe House (bezpečný dům) znamená bezpečné místo pro agenty v utajení, pří-

padně pro zločince, čekající na soudní přelíčení nebo pro svědky. Nebezpečný vrah (Denzel Washington) 

v jednom takovém úkrytu přebývá, záhy se však ukáže, že ani toto místo, přísně střežené bezpečnostními 

agenty, nedokáže zločince před vnějším světem ukrýt… Natočeno podle skutečné události. Dále hrají  

Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson a další.  Vstupné 90 Kč

Změna programu vyhrazena.

Program kina také na www.kinosumperk.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu!   

Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový 

vjem, samostatný basový kanál 1000 W.

DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI.

Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního 

představení. Vstupenky na všechna únorová představení jsou v prodeji od 1. února 2012.

Tlupa loutek Muppets je v zámoří stejnou legendou, jakou je u nás třeba Hurvínek a Spejbl, a vyrůstala s nimi 

drtivá většina Američanů.
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