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Tip KŽŠ na únor: Echo Blues Alive

Návštěvníci „Echa“ se mohou těšit na „nový 
hlas soulu a blues z Jižní Karolíny“ - Wandu 
Johnsonovou. 

DDM Vila Doris připravuje z cyklu 

komorních pořadů Via Lucis:

Arnošt Vašík: „Utajené senzace“
Setkání se známým cestovatelem, 

spisovatelem a scenáristou, který nabídne 

nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné 

úkazy, nejzajímavější objevy ze svých cest 

do více než osmdesáti zemí světa, proběhne 

ve středu 25. dubna v 18.30 hodin 

v sále Vily Doris.

Klavírní koncert Lukáše Vondráčka
Tradiční koncert dnes již světově 

známého klavíristy se uskuteční 10. května 

v 18.30 hodin v klášterním kostele.

Pavel Kosatík: „Život na Olympu“ 
Setkání se známým spisovatelem faktu, 

které je věnované  osobnosti Věry Čáslavské, 

o níž napsal knihu Věra Čáslavská - Život 

na Olympu, jež vyjde začátkem května, 

proběhne ve čtvrtek 24. května v 18 hodin 

v sále Vily Doris.

Autorka obálky: Kristýna Kvapilová
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Černá kronika: 
Natlouct vrchnosti se nevyplácí, část první

ČERNÁ KRONIKA

Jak se říká, i mistr tesař se utne. Tentokrát sekyra 

sklouzla, obrazně řečeno, nestorovi mezi našimi his-

toriky, Františku Palackému. Uvěřil tvrzení Viktorina 

Kornela ze Všehrd, „že Zábřežští pro nespravedlivé 

obtížení a roboty nepovinné zdvihže se, pana Tunkla, 

pána svého, jsou porazili, zranili a skoro i zabili, takže 

jest vždy od toho zbití nevstávaje umřel“. Tento omyl 

se dostal i do učebnic a útok na Tunkla byl dokonce 

tendenčně označován i jako první selská vzpoura na 

Moravě. Po staletí od Kornelova sdělení, populari-

zovaného Palackým, měli Zábřežští „na triku“ vážné 

ublížení na zdraví svého pána s následkem smrti. Byly 

doby, kdy o tom raději mlčeli, ale i doby, kdy se tím 

rádi pochlubili. Jak to ale kolikrát bývá, vše se odehrálo 

jinak.

Už v době Palackého byly známy rukopisy Korne-

lova díla „O právích země české knihy devatery“, ve 

kterých již současníci věhlasného právníka opravili slo-

vo Zábřežští na Šumperští, neboť věděli to, co on ne-

znal, pravdu. Tunklové se psali po Brníčku a Zábřehu, 

a Kornel tak tragické střetnutí přiřkl Zábřežským.

Šumperk coby město moravských markrabat byl 

společně s panstvím od konce 14. století zastaven za 

nemalou půjčku. Jako zastavený majetek mohl být 

prodáván, kupován, odkazován a zděděn. Ve druhé 

polovině 15. století se dostal do zástavního držení 

Tunklů, kteří více než předcházející vrchnosti hodlali 

z pokladnic měšťanů co nejvíce vytěžit. Mistrem nad 

mistry byl Jiří Tunkl z Brníčka a Zábřeha, jeden z prv-

ních rybničních velkopodnikatelů na Moravě, známý 

stavbami do té doby nebývale rozlehlých rybníků. 

Se Šumperskými se střetl na přelomu sedmdesátých 

a osmdesátých let 15. století a pozdější Tunklem vyda-

ná listina hovoří o „nesnázích a různicích“, které mezi 

vrchností a měšťany vznikly. Proti Tunklovým zřejmě 

nehorázným požadavkům se obyvatelé města odhod-

laně postavili. Z uvedené listiny vyplývá, že zábřežský 

pán požadoval vyšší platy, než doposud z města byly 

odváděny, předměšťanům nařizoval nové roboty při 

zajištění provozu rybníků, sám dal ve městě šenkovat 

víno na úkor měšťanů a možná také zastavil přívod 

vody vedené do města novým vodovodem. Důkazem, 

že reakce Šumperských přesahovala ponížené prosby, 

jsou samotná Tunklova slova: „ … tu zášť všecku svr-

chupsaným měšťanům svým šumperským i všem té 

obce obyvatelům věrně a křesťansky jsem odpustil“.

Listina, kterou Jiří Tunkl z Brníčka a Zábřeha peče-

til společně se svou manželkou Anežkou z Valdštejna, 

obsahuje také důkazy o rádoby vlídné tváři zábřež-

ského pána, který jim bez poplatku přenechal výlov 

ryb z městského příkopu, které předtím putovaly do 

kuchyně vrchnosti, a do správy města převedl lesy, kro-

mě lesů bludovských. Nejdůležitějším ustanovením ve 

Kamenná deska s erbem Jiřího Tunkla z Brníčka 

a Zábřeha, dnes umístěná v průjezdu zábřežského 

zámku.  Foto: archiv VM Šumperk
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ČERNÁ KRONIKA, SLAVNOSTNÍ MŠE

prospěch města mělo být zrušení všech tíživých ruko-

jemství za Tunklovy dluhy. Nás však zajímá ještě jeden 

článek smlouvy, který se později mohl stát oním já-

drem dalšího sporu. Obyvatelům města bylo nařízeno 

v případě nebezpečí protržení rybniční hráze „kdyby 

toho pilná potřeba kázala … k té věci podle rozkázá-

ní mého nebo úředníků mých pomáhati mají a to na 

třech rybnících šumperských a třemešských přináleže-

jících“. Zda ohled na prosperitu města, o níž se v lis-

tině také hovoří, či neočekávaný odpor města, nebo 

jiná příčina přiměly Tunkla k ústupkům, dnes těžko 

posoudíme. Faktem zůstává, že zástavní pán Šumperka 

nehodlal mnohé dodržet.

Ručení za své dluhy, tehdy nazývané rukojemství, 

město nezbavil, a tak stejně jako dnes se věřitelé obrá-

tili při vymáhání Tunklových dluhů na ručitele, šum-

perskou městskou radu. A město ke své škodě platilo. 

Útisků bylo víc, prameny o nich hovoří jen obecně. 

Proto šumperští měšťané předložili stížnost na svou 

zástavní vrchnost nejvyšší právní instituci, zemskému 

soudu. Představitelé města byli posléze pozváni na zem-

ský sněm do Olomouce, kde jim bylo oznámeno, aby 

„se ku pánu Tunklovi jako jeho lidé zachovali“ a Tun kl, 

aby respektoval jak privilegia a svobody města, tak také 

ustanovení listiny, kterou Šumperským vystavil. Při-

tom nebyly brány v potaz škody, které město zatím 

Tunklovým chováním utrpělo a jako náhradu poža-

dovalo. Jak sami měšťané později tvrdili, „i to by byli 

přetrpěli“, kdyby jejich zástavní pán privilegia a jím 

písemně stvrzené sliby dodržoval. To se však nestalo.

Žaloba města s velkou pravděpodobností Jiřího 

Tunkla náležitě popudila a zřejmě se mstil, neboť 

z pozdějších slov Šumperských čteme: „ … potom 

ihned, když pan Tunkl netoliko proti vysazení (vý-

sadám) našemu, ale zápisům svým počal nás utiskati 

a my podlé spravedlnosti nětco se zapřeli, opět na sně-

mu olomouckém stáli“. Co se skrývá za slovy „nětco 

se zapřeli“, nevíme. Muselo jít o vážné odepření po-

slušnosti, neboť sněm, v jehož zastání doufali, označil 

Šumperské jako „křivé a zlé lidi“ a tentokrát je zcela 

vydal Tunklově vůli.

To byla „voda na Tunklův mlýn“. Obyvatelé města 

se ocitli bez ochrany. Útisku se nevyhnuli ani poddaní 

ve vsích šumperského a bludovského panství, někteří 

s rodinami utíkali ze svých domovů a hledali útočiště 

u jiných vrchností. Napětí eskalovalo a spor směřoval 

k tragickému vyvrcholení. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Slavnostní mše při příležitosti svátku Zvěstování 
Panny Marie proběhne 26. března

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie je kulturním a společenským centrem města Šumperka. 

Nesmíme však zapomínat, že tento původně gotický a do barokní podoby mnohonásobně přesta-

vovaný kostel je i duchovním centrem, byť se v něm pravidelná liturgie neslouží. Žádná rekonstrukce 

ani pohnutá historie nemohou smazat původní účel této překrásné prostory.

Šumperští farníci i ostatní občané mají mi-

mořádnou možnost prožít  eucharistickou oběť 

a prožít chvíle ztišení právě v tomto chrámu při 

příležitosti svátku Zvěstování Panny Marie. Tento 

svátek, který je také nazýván Zvěstování Páně či 

Zvěstování Panně Marii,  připomíná den, v němž 

byl anděl poslán k Panně Marii a zvěstoval jí, že se 

má stát matkou Mesiáše, Syna Božího. Má původ 

na východě, kde se v tento den - devět měsíců před 

Vánocemi - slavil už kolem roku 550. Do římské 

liturgie jej s některými dalšími mariánskými svátky 

zavedl papež Sergius I. ke konci VII. století. Slav-

nostní mše proběhne v klášterním kostele pondělí 

26. března v 18 hodin.  Vít Rozehnal

Slavnostní mše při příležitosti svátku Zvěstování Panny Marie - pondělí 26. března v 18 hodin v klášterním kostele 
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ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM

Šumperské Preludium vstupuje do druhé poloviny

Festival mladých umělců Šumperské Preludium v únoru odstartoval. Devětatřicátý ročník, jenž 

probíhá pod hlavičkou Domu kultury a Agentury J+D violisty Romana Janků, je součástí cyklu 

koncertů Klasika Viva a pořadatelé opět nabízejí mimořádnou dramaturgii koncertů. 

V březnu pokračuje šumperský festival mladých 

umělců dvěma koncerty. V úterý 7. března přivítá 

místní hudbymilovná veřejnost historicky poprvé chla-

pecký 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 Roman Janků, tvůrce koncertního 

cyklu Klasika Viva, a dodává, že sbor bude vystupovat 

pod vedením sbormistra Jana Míška. 

Skutečně skvostnou tečkou za letošním festivalovým 

ročníkem bude v pondělí 19. března koncert nejlepší 

české violistky Jitky Hosprové. Tato laureátka řady me-

zinárodních soutěží, jež hraje na italský nástroj Andrea 

Postacchiniho z roku 1856 a na český nástroj z dílny 

Petra Zdražila, procestovala téměř všechny země Ev-

ropy a také severní i jižní Ameriky. „Jitka Hosprová 

ztělesňuje dynamické pojetí klasické hudby a na svých 

CD prezentuje klenoty české violové literatury a světo-

vé klasické moderny,“ zdůrazňuje Janků a dodává, že 

v Šumperku se tentokrát představí s jedním z vynikají-

cích klavíristů mladé generace Štěpánem Kosem.

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se kon-

certuje v klášterním kostele, a to vždy od sedmé večer-

ní. Vstupenky lze koupit v obvyklých předprodejích. 

„Na koncerty Preludia lze samozřejmě využít všechny 

předplacené karty Klasiky Viva, tedy Abonentní karty 

i karty Klubu přátel Klasiky Viva,“ připomíná tvůrce 

Klasiky Viva. Z. Kvapilová

3. koncert - úterý 8. března od 19 hodin v klášterním kostele - Bonifantes Pardubice
4. koncert - pondělí 19. března od 19 hodin v klášterním kostele 

Jitka Hosprová - viola, Štěpán Kos - klavír

Během Preludia si budou moci posluchači vychutnat 

vystoupení chlapeckého sboru Bonifantes. Foto: archiv

Jitka Hosprová je světově uznávanou sólistkou na violu, jež 

ztělesňuje dynamické pojetí klasické hudby.  Foto: archiv
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ZUŠ, HUDEBNÍ CYKLUS

Šumperská rodačka 
Dagmar Wanke-Szendrey zemřela 

ZUŠ Šumperk

Hudební cyklus uvede Dvořákovu Stabat Mater

Ve věku osmdesáti šesti let zemřela v úterý 27. prosince 2011 mezinárodně uznávaná operní pěv-

kyně Dagmar Wanke-Szendrey. Tato komorní sopranistka, žijící od konce šedesátých let minulé-

ho století v Budapešti, se narodila v roce 1925 v Šumperku.

Po absolvování základní školy se Dagmar Wanke-

Szendrey přestěhovala s rodiči do Prahy, kde absolvovala 

gymnázium a konzervatoř. Hudební vzdělání si doplnila 

na konci padesátých let v Budapešti, kde se také v roce 

1959 provdala. Tato umělkyně působila ve Státní fi l-

harmonii v Budapešti a vystupovala v řadě evropských 

zemích i ve Spojených státech amerických a Kanadě.

Osobnost své rodačky ocenil Šumperk v roce 

1999 udělením čestného občanství města. Spolu se 

symbolickým klíčem k městské bráně jej obdrže-

la za šíření české hudby v zahraničí a za propagaci 

Šumperka při jejích koncertních cestách. -red-

Čtvrtek 1. března v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert Komorního smyčcového orchestru a jeho 

hostů

Čtvrtek 22. března v 18 hodin v kapli klášterního kostela

Absolventský koncert žáků ze třídy A. Mináře 

a P. Juřičky

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 

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

„Italský právník a později mnich řádu sv. Františ-

ka Jacob de Benedictis, který žil ve 13. století a jenž 

byl nazýván podle svého bydliště Jacopone da Todi, 

je autorem překrásného poetického textu středověké 

sekvence Stabat Mater. Právě on inspiroval mnoho 

hudebních skladatelů k vytvoření děl, která mnoh-

dy patří k vrcholům duchovní hudby,“ říká zaklada-

tel cyklu Vít Rozehnal. Vzápětí dodává, že Antonín 

Dvořák počátkem roku 1876 vytvořil hudební skicu 

k dílu, které mělo zvláštním způsobem směřovat od 

„tmy ke světlu“ a stav bolesti a utrpení se měl pro-

měnit v naději a jásavý výhled. Snad k tomu přispělo 

úmrtí jeho dvoudenní dcerky  Josefy. „Jenže Dvořák 

skicu odložil a věnoval se Moravským dvojzpěvům 

a další vesměs radostné tvorbě,“ podotýká Rozehnal. 

V roce 1887 zemřeli manželům Dvořákovým 

i další novorozená holčička Růženka a starší sy-

nek Otakar. A skladatel se znovu utekl k tématu 

zpracovanému ve  skice a velmi rychle vytvořil 

partituru k celému monumentálnímu dílu, jež 

velmi niterně zachycuje citovou intimitu osobní 

tragédie. „Tímto oratoriem, které se právem za-

řadilo svou vášnivostí a hlubokou opravdovostí 

ke skladbám Händelovým a Haydnovým, bude 

provázet šumperské posluchače Jan Kamler,“ 

prozrazuje zakladatel cyklu a připomíná, že sed-

mé setkání hudebního cyklu proběhne ve středu 

7.  března. Jeho dějištěm bude od 19 hodin zku-

šebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním stře-

disku na Kostelním náměstí 4.  -red- 

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v březnu další 

částí. Ta bude věnována Stabat Mater Antonína Dvořáka.
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ROZHOVOR

Naším cílem je pořádání zajímavých výstav, 
z nichž si každý vybere podle svého, 
říká ředitelka šumperského muzea

Desítky výstav, tvořivých dílen a zajímavých akcí nabídli široké veřejnosti v loňském roce šum-

perští muzejníci. A nejinak tomu zřejmě bude i v roce letošním. Svědčí o tom téměř „raketový“ 

nástup - během prvních dvou měsíců proběhly jen v Šumperku čtyři vernisáže nových výstav. Na další 

plány se proto redakce Kulturního života zeptala ředitelky Vlastivědného muzea Marie Gronychové.

Ještě než prozradíte čtenářům KŽŠ plány muzea 

v letošním roce, můžete se krátce ohlédnout za tím 

uplynulým? Která z výstav se setkala s největším zá-

jmem veřejnosti?

V loňském roce se podařilo uspořádat vcelku 

úspěšné výstavy, z nichž asi nejvíc zaujaly ty určené 

především dětem. Za všechny zmíním Putování stře-

dověkem a Stavebnice Merkur. A samozřejmě také 

vánoční výstava Štědrý den v proměnách času.

Tipovala jste Vy sama tyto výstavy nebo jste sázela 

na jiné „černé koně“? 

Nejúspěšnějšími byly podle očekávání ty výstavy, na 

nichž si návštěvníci mohou vyzkoušet nějaké činnosti, 

a také výstava vánoční. Takže překvapení nebylo žádné.

Hned v lednu jste Šumperanům a dalším návštěv-

níkům nabídli divácky atraktivní výstavu Panovníci 

českých zemí a jejich manželky na dřevořezbách Jar-

V rámci tématických dnů se muzejníci zaměřují především na děti. Jednu z „atrakcí“ během „Cesty do pravěku“ 

měla na starosti právě ředitelka muzea Marie Gronychová. Foto: M. Stuchlá
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mily Haldové a v Galerii Šumperska představili malíře 

Orlických hor, v únoru pak proběhly vernisáže dalších 

dvou výstav. Jakou koncepci jste pro letošní rok zvolili? 

Na co konkrétního se mohou lidé těšit?

Koncepce výstavní činnosti je i v letošním roce 

více méně podobná letům minulých. Naším cílem 

tedy je pořádání zajímavých výstav tak, aby si každý 

mohl vybrat podle svého.

Na prázdniny tak máme letos opět přichystanou 

výstavu určenou především dětem a na Vánoce se 

pak všichni můžeme těšit na papírové betlémy. Dá 

se ale říci, že oproti minulým letům chystáme více 

výstav přírodovědných. 

Žádný z těch, kteří v posledních dvou letech do 

šumperského muzea zamířili, si nemohl nevšimnout 

jedné podstatné změny oproti minulosti. Je jí snaha 

co nejvíce „vtáhnout“ a zapojit do výstavy i samotné-

ho návštěvníka. Jak se tento trend osvědčil a budete 

v něm pokračovat?

Samozřejmě, jedná se o celosvětový trend. U nás 

se vykrystalizovaly dva směry zapojení návštěvní-

ků do výstavy. Jednak to je pořádání dílen, v nichž 

návštěvníci, většinou děti, pod vedením lektorů 

vyrábějí předměty související s tématem výstavy, 

a jednak nabídnutí výstav, ve kterých jsou přímo 

v instalaci obsaženy interaktivní prvky a návštěv-

ník si je může vyzkoušet sám, bez asistence lektora, 

kdykoli v době trvání výstavy. Možná je samozřej-

mě kombinace obou způsobů.

Zmínila jste, že v rámci tématických dnů a dílen se 

zaměřujete v rámci výstav také na děti a jejich rodiče či 

prarodiče. Prozradíte něco bližšího i z tohoto „soudku“?

Pro děti je určeno hned několik výstav. V součas-

nosti již probíhá výstava Koloniál pana Bajzy, jejíž 

téma vychází z knihy Karla Poláčka Bylo nás pět. 

Od konce dubna do konce prázdnin pak chystáme 

pohádkovou výstavu, na níž pomocí sbírkových 

předmětů přiblížíme návštěvníkům klasické české 

Během loňské výstavy Hlína z cyklu Člověk tvůrce si mohli návštěvníci v rámci jedné z dílen vyzkoušet práci 

s tímto materiálem.  Foto: -ms-
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pohádky. Například Červená Karkulka se představí 

s preparovaným vlkem a s myslivcem v autentické 

dobové uniformě, Smolíčka Pacholíčka zachrání 

jelen evropský, Šípková Růženka bude spát v krás-

ných „sbírkových“ šatech... Jen mám maličko obavu, 

zda dnešní děti budou klasické české pohádky znát. 

A v pohádkovém duchu pak budou laděny i venkov-

ní akce na dvoře, ať už to budou Prázdniny v muzeu, 

Dětský den nebo speciální akce a programy.

Zima sice ještě ani neskončila, ale nemohu se neze-

ptat na podzimní měsíce. Ty se ve Vašem muzeu nesly 

v posledních  letech ve znamení cyklu Člověk tvůrce, 

jenž představuje přírodní materiály využívané člově-

kem. Která surovina vystřídá loňskou „hlínu“?

V letošním roce bude cyklus Člověk tvůrce po-

kračovat dalším materiálem, a to kovem. Koncepce 

výstavy bude obdobná -  zpracování a využití kovu 

od eneolitu až po současnost.

Muzeum nejsou samozřejmě pouze výstavy, ale 

především rozsáhlá muzejní činnost. Z ní by mohly 

čtenáře Života zřejmě nejvíc zajímat publikace. Co 

v tomto směru v letošním roce plánujete?

Kromě dalšího svazku Severní Moravy připravu-

jeme opět Knihovničku Severní Moravy, tentokrát 

věnovanou 100. výročí vysazení kamzíků v Jesení-

kách. Je to téma velmi zajímavé a v poslední době 

i dost diskutované. 

 

Ještě si dovolím jednu otázku závěrem: na kterou 

výstavu či akci se Vy osobně nejvíc těšíte?

Mně se velmi líbí současná výstava Malíři Or-

lických hor, protože se nám opět podařilo vystavit 

v šumperském muzeu opravdu špičková díla od 

předních českých krajinářů - Slavíčka, Sedláčka, 

Trampoty, Wiesnera, Masaryka. Pak se těším, sa-

mozřejmě, na pohádky. Bude to takový experiment 

a já doufám, že se podaří. 

A zajímavý by mohl být i závěr roku. Vedle tra-

dičních betlémů jsme zvědavá na výstavu o globál-

ním oteplování, která bude symbolicky instalovaná 

v prosinci, tedy v době předpovídaného „konce 

světa“.

Doufejme tedy, že jde pouze o předpověď a že za rok 

budeme moci letošní výstavy zhodnotit. 

 Děkuji za rozhovor, Z. Kvapilová

Turisty zlákaly zejména rozhledy z věže 
a čarodějnické procesy

Ještě úspěšnější turistickou sezonu než v roce 2010 má za sebou město Šumperk. Atrakce, které míst-

ní radnice návštěvníkům i „domácím“ loni nabídla, navštívilo více než dvanáct tisíc lidí. A za-

tímco před dvěma lety bodovala tehdy nově otevřená expozice Čarodějnické procesy v Geschaderově 

domě, loni se s nárůstem zájmu setkaly rozhledy z radniční věže.

Šumperské turistické atrakce navštívilo loni 

12 190 lidí, což je ve srovnání s rokem 2009 o 1752 

osoby více. Z celkového množství turistů bylo dva-

náct set jedenáct cizinců, jichž zavítalo do Šumper-

ka o čtyři sta dvacet tři více než v roce předchozím. 

Na tři sta osmdesát zahraničních návštěvníků přijelo 

z Německa, dvě stě padesát pak z Polska a více než 

sto ze Slovenska. Místní turistická lákadla si prohlédli 

i Francouzi, Španělé, Švýcaři, Turci, Rusové, Ukrajin-

ci, Britové, Italové, Američané, Maďaři a Holanďané. 

Mezi návštěvníky se objevili také Číňané, Filipínci, 

Indové a Brazilané. 

„Město Šumperk nabízí tři turistické produkty. 

Jsou to rozhledy z radniční věže, čtyři prohlídkové 

okruhy městem s průvodcem  a stálá expozice Čaro-

dějnické procesy v Geschaderově domě,“ vyjmeno-

vává šumperské atraktivity referent oddělení kultury 

a vnějších vztahů Bohuslav Vondruška. O loňský 

nárůst se podle něj postaraly především rozhledy 

z radniční věže. Možnosti shlédnout na město a Jese-
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níky z výšky využili 5324 zájemci, což je o třináct set 

sedmadvacet lidí více než v roce předchozím. „V se-

zoně 2011 jsme připravili ke 100. výročí otevření 

nové radnice novinku, kterou byla noční vyhlídka 

z radniční věže. Na noční Šumperk se přišlo podívat 

téměř čtyři sta návštěvníků. Rozhodli jsme se tedy, 

že tuto možnost nabídneme veřejnosti i letos,“ říká 

Vondruška.

Do expozice Čarodějnické procesy v Geschadero-

vě domě, která je vybavená moderním audio průvod-

cem guidePORT™, loni zamířili 6104 návštěvníci, 

což je o téměř osm set více než v sezoně předchozí. 

Naopak menší zájem než v roce 2010 byl loni o pro-

hlídkové okruhy. Historii města přiblížili průvodci 

sedmi stům šedesáti dvěma lidem. To je o 347 méně 

než před rokem. 

„Ze tří prohlídkových okruhů byl již tradičně nej-

větší zájem o „Procházku ze 13. do 21. století“. Usku-

tečnila se celkem padesátkrát. Pouze jeden zájemce si 

pak vybral okruh „Zrození malé Vídně“,“ podotýká 

referent oddělení kultury a vnějších vztahů. Vzápětí 

dodává, že s velkým ohlasem se loni setkaly Dny ev-

ropského dědictví, které město spojilo s oslavami sté-

ho výročí otevření nové budovy radnice. Lákadlem 

byly nejen otevřené památky a muzea, do nichž za-

vítalo 4127 návštěvníků, ale také bohatý doprovod-

ný program, jehož součástí byla mimo jiné i výstava 

„100. výročí radnice v Šumperku“, kterou připravil 

historik Zdeněk Doubravský ve spolupráci s Bohu-

slavem Vondruškou. „Na letošní sezonu připravuje-

me malou stálou expozici městského strážného, která 

bude instalována v prostorách radniční věže a na níž 

budou použity i materiály z loňské výstavy k výročí 

radnice. Vernisáž proběhne při prvomájových rozhle-

dech z radniční věže,“ prozrazuje Vondruška.

Obdobnou nabídku jako loni chystá šumperská 

radnice i na letošní letní turistickou sezonu, která 

odstartuje již tradičně 1. června a potrvá do 30. září. 

Návštěvu místních památek si ale lze objednat 

i mimo sezonu, a to e-mailem na adrese pruvodce@

sumperk.cz, nebo telefonicky na čísle 583 388 610.

 -zk-

Možnosti shlédnout na město a Jeseníky z výšky využilo loni více než pět tisíc tři sta zájemců.  Foto: -zk-
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Hospody jsou plný sboristů

Hospody jsou plný sboristů, pravila kolegyně, 

když jsme se v sobotu 21. ledna v brzkém odpoled-

ni sešli v klášterním kostele, abychom se připravili 

na nadcházející zkoušku. Vskutku, v šumperských 

restauračních zařízeních to kypělo zvučným hla-

holem školených hlasů. Neposedávaly tam však 

naše milé děti, avšak ti, jež dětmi již nejsou, totiž 

naši pěvci bývalí. Mnozí přicestovali zdaleka, jiní 

vyvinuli nemalé domácí diplomatické úsilí, aby se 

mohli zúčastnit již druhé společné zkoušky připra-

vujíce se na vystoupení vskutku unikátní, vystou-

pení na koncertě, jímž vyvrcholí padesát let trvání 

našeho pěveckého seskupení. 

Jednou za pět let se takto naši bývalí scházejí, aby 

přiopakovali tři čtyři písničky a při oslavách kula-

tějších výročí si připomněli svá mladá léta. Když 

začalo být pravděpodobné, že sbor se svých pade-

sátin skutečně dočká, jali jsme se pozvolna rýsovat 

budoucí podobu sborových narozenin, a brzy bylo 

jasné, že jubileum tohoto druhu nemožno jen tak 

odbýti. Také zpěvy bývalého členstva nemožno oši-

dit několika snadnými popěvky. Chceme-li však 

dopřát zpěvuchtivým řádného vystoupení, je třeba 

pěvce nejprve shromáždit a poté půlhodinový pro-

gram připravit. 

Spolehli jsme se tedy na elektronickou komu-

nikaci a vbrzku shromáždili přes tři stovky odváž-

ných, kteří jsou i po létech ochotni nést kůži na trh 

a na slavné vystoupení se připravovat. Vybrali jsme 

deset titulů, u nichž bylo pravděpodobné, že větší 

část historického pěvectva v době jeho aktivní služ-

by zasáhly. Naplánovali čtyři zkoušky důvěřujíce 

veteránům, že tato doba bude dostatečná pro rekul-

tivaci zvoleného repertoáru a učinili opatrný dotaz, 

kolik že z těch tří set přihlášených dorazí na první 

(říjnové) setkání. Ze tří stovek oslovených jedno sto 

sedmdesát projevilo přání zúčastnit se prvního po-

kusu. Tím bylo jasné, že naše prostorná zkušebna 

tomuto množství nepostačí. Skeptikové tvrdili, že 

lidí přijde mnohem více a nutno tedy pomýšlet na 

pronájem zimního stadionu. Rozhodli jsme se pro 

kompromis a objednali klášterní kostel. Dobře tak, 

neboť z dvou set dvaceti rozestavených židlí zůstalo 

volných jenom nemnoho. Dobré dvě stovky pěvců 

dorazily v prvním říjnovém nedělním dopoledni 

a nám se trochu tajil dech z nejistoty, co se ozve, 

co zůstalo z někdejších krásných hlasů, kolik z nich 

vybrané skladby skutečně kdysi zpívalo. 

Překvapení skutečně nastalo a dlužno říci pří-

jemné. V průběhu dvou hodin došlo na všechny 

písničky. Současně vyšly najevo následující skuteč-

nosti: Kdyby bylo nejhůř, je tento dvousethlavý 

sbor okamžitě schopen zazpívat vše v neurážející 

kvalitě od začátku až do konce bez obavy z toho, 

že někde spadne řemen. Některé sborové generace 

se s určitými vybranými tituly skutečně nepotkaly, 

je tudíž třeba doučit všechny všechno. Velká část 

přihlášených v tomto termínu nemohla a bude to 

tak i při dalších setkáních. Všichni si to moc uži-

li a kdo uměl, zpíval s velikou chutí. Jsou to stále 

ty naše milé děti a projevují se úplně stejně jako 

v dobách aktivní služby, to jest vedle horoucího 

vyzpěvování ustavičně kecají sdělujíce si novinky, 

v tomto případě i několik desetiletí staré. Zkouška 

končila všeobecným nadšením a uznalým mruče-

ním hrstky současných zpěváčků, kteří se původně 

přišli popásat na stařecké nemohoucnosti předků.

Přinesla však také otazníky k vyřešení. Bylo jas-

né, že tento maxisbor lze v květnu postavit na je-

viště a ostudu jistě neudělá. Je-li zde však taková 

vstupní kvalita a chuť do práce, proč se nepokusit 

o skutečně prvotřídní vystoupení se všemi dostup-

nými interpretačními nuancemi. To předpokládá, 

aby všichni uměli všechno, to jest, aby i ti, kteří ně-

které z vybraných písní nikdy nezpívali, se své hlasy 

doučili a mohli pak působit jak pro dobro celku, 

tak pro svůj příjemný pocit. Spočítáme-li však, že je 

k dispozici osm zkouškových hodin a deset reper-

toárových titulů, vychází na studium jedné skladby 

čtyřicet osm minut. Má-li skladba čtyři hlasy, zůstá-

vá na studium neznámého partu dvanáct minut. To 

nepočítám, že je potřeba v průběhu setkání vyřídit 
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mnohé organizační záležitosti a v poslední zkoušce 

si aspoň přibližně vyzkoušet, jak se vejít na jeviště. 

Tak jinak. Pomohou současné sborové děti, protože 

ty pomohou vždycky, když je to zapotřebí. S nimi 

natočíme všech deset titulů po jednotlivých hlasech 

a nahrávky rozešleme bývalým, ať si je doma pouš-

tějí tak dlouho, dokud se své hlasy nenaučí. Deset 

dvou, tří a čtyřhlasých titulů představuje dvaatřicet 

nahrávek. V tuto chvíli je jich hotovo a rozesláno 

dvacet sedm. 

Abychom se vrátili na začátek. Poté, co v šum-

perských hospodách poklábosili, sešli se naši bývalí 

ke své druhé zkoušce. A bylo to, jak předpoklá-

dáno. Skalní jádro v nezměněném složení, avšak 

dobrá padesátka říjnových chyběla jsouc nahraze-

na padesátkou těch, co v říjnu nemohli. Chuť do 

práce opět nezdolná. Tentokrát práce poněkud po-

drobnější a nikoliv na celé desítce zvolených titulů. 

S velkou zvědavostí jsme očekávali, zda rozeslané 

nahrávky přinesou užitek a ony ano. Ubylo bezrad-

ných tváří, přibylo plného zvuku. Přibylo také při-

hlížejících současných zpěvulí. Už si povykládaly, 

že tahle sešlost stojí za zhlédnutí. 

Příště se sejdeme v sobotu 31. března zase ve tři. 

Nahrávky už budou kompletní a ve vzduchu bude 

cítit jaro. Otázkou zůstane, zda se vedle skalního 

jádra objeví ještě třetí padesátka dosud nedora-

zivších, nebo obě dvě předchozí, či všechny tři do-

hromady. To abychom snad přeci jenom pomýšleli 

na ten zimní stadion.  -tm-

V sobotu 21. ledna se v brzkém odpoledni sešlo v klášterním kostele na dvě stě bývalých zpěváků Šumperského 

dětského sboru.  Foto: archiv ŠDS

Šumperský dětský sbor zve na

zkoušku bývalých členů ŠDS
v sobotu 31. března v 15 hodin v klášterním kostele
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Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku: 
Miroslav Dudycha

Řezbář. * Narozen 16. března 1946 v Litomyš-

li. * Autodidakt. * Absolvent SPŠ v Chocni. 

Řezbářství se věnuje profesionálně od roku 

1969, kdy pracoval pro umělecké družstvo Zádru-

ha, později i pro Dílo Olomouc. Zpočátku vyřezá-

val zejména sochy světců a pořizoval kopie lidového 

umění a afrických masek. Od roku 1990 provozuje 

vlastní živnost, vyrábí loutky, sochy světců, betlémy 

a nejrůznější zakázkové práce ve dřevě. Dílo: samo-

statné výstavy - 2004, Zábřeh, muzeum; úspěšné 

komerční podnikání v Česku i v zahraničí. Pro kos-

tel v Klášterci zhotovil kopii Klášterecké madony.

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)

Miroslav Dudycha

Král, fi gurka betlému, polychromované dřevo, kolem 

roku 2000

V Muzeu silnic jsou k vidění historická kola 

Od poloviny února se mohou návštěvníci Muzea silnic ve Vikýřovicích vydat na další cestu, tento-

krát do dějin šlapacího kola. Na výstavě Páni a  dámy, svezte se s námi! totiž jsou k vidění kola 

1. poloviny 20. století, která schraňují ve svých soukromých sbírkách sběratelé Vladimír Koukola ze 

Šumperka a Zdeněk Hlavatý z Rovenska. 

Z unikátní sbírky Vladimíra Koukoly mohou ná-

vštěvníci obdivovat například kolo regionální znač-

ky Velamos, vyrobené v roce 1935, kolo německé 

výroby značky Panzer, pocházející z počátku 20. let 
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20. století, jehož zvláštností je dnes neobvyklá větší 

rozteč řetězu, nebo kolo značky Stadion, zajímavé 

umístěním převodovky v ose šlapadel. V původ-

ním nálezovém stavu se návštěvníkům představí 

například dámské a pánské kolo ze Zbrojovky Brno 

a dámské kolo Göricke, vyráběné u nás v licenci 

v Čenkově. Vladimír Koukola na výstavu zapůjčil 

rovněž početnou kolekci fi remních štítků, množství 

dalšího příslušenství na kola - karbidové svítilny, vol-

noběžky, zvonky, brašničky, vystavena je i řada origi-

nálů reklam výrobců a prodejců kol, katalogy apod. 

Ze sbírky Zdeňka Hlavatého se návštěvníci mohou 

těšit na dámské jízdní kolo Durkopp s kardanem, 

vyrobené v letech 1918-1920, kolo z roku 1934, 

používané českou armádou, v původním stavu včet-

ně dochovaného vybavení, vojenské kolo s pákovou 

přehazovačkou značky Wanderer  a kolo, na kterém 

jezdili během 2. světové války němečtí vojáci. Vý-

stava, jež starším návštěvníkům připomene dětská 

a mladá léta a těm mladším zase přiblíží, na čem za 

prací nebo za zábavou vyjížděli jejich prarodiče, po-

trvá v Muzeu silnic ve Vikýřovicích do 27. května. 

 Alena Turková

Na výstavě je k vidění i řada originálů reklam výrob-

ců a prodejců kol.

Dům kultury

Čtvrtek 1. března od 19.30 hodin v G-klubu

Th e Beatles in Jazz

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.  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, Kateřina Kolmanová a Radim Přádka - mistři Evro-

py a bronzoví z MS v „show dance latina“. V programu vystoupí také fi nalisté mistrovství ČR ve standard-

ních tancích Veronika Hanušová a David Vejchar. V úvodu plesu se uskuteční fi nále v latinsko-amerických 

tancích „třídy B“ soutěže O Pohár města Šumperka. Slosovatelné vstupenky o květinové vazby. Hlavní 

partner: Waniek - květiny s.r.o. Postřelmov.  Vstupné s místenkou 150 Kč
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Úterý 6. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Kamelot: 30 let

Kultovní trampská kapela z Brna v čele s charismatickým zpěvákem  Romanem Horkým slaví 30. výročí 

existence. V rámci slavnostního koncertu představí fanouškům  písně z nového alba Proti proudu, ale 

nebudou chybět ani zlidovělé táborákové šlágry jako Zachraňte koně, Honolulu, Země antilop, Ahoj Pegi, 

Cesta za duhou a mnoho dalších.  Vstupné v předprodeji 170 Kč, v den akce 230 Kč

Úterý 6. března od 19 hodin v klášterním kostele

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Bonifantes

Koncert chlapeckého sboru v rámci 39. ročníku festivalu Šumperské Preludium. Držitelé karty Klubu 

přátel Klasika Viva získávají slevu 20 Kč ze vstupného.  Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 15. března od 19.30 hodin v H-clubu

XINDL - X

Celovečerní recitál úspěšného písničkáře s doprovodnou kapelou. Držitel mnoha ocenění a autor mnoha 

hitů zahraje v Šumperku poprvé od proslulého vystoupení na festivalu Džemfest v roce 2009. Partnerem 

koncertu je Pivovar Holba.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

Pondělí 19. března od 19 hodin v klášterním kostele

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Jitka Hosprová, Štěpán Kos

Poslední koncert 39. ročníku festivalu Šumperské Preludium. Posluchačům se na závěr představí hráčka 

na violu Jitka Hosprová a klavírista Štěpán Kos. Držitelé karty Klubu přátel Klasika Viva získávají slevu 

20 Kč ze vstupného.  Vstupné 80 Kč

Úterý 20. března od 19.30 hodin ve velké sále DK

Zdeněk Izer

Host: Šárka Vaňková. Zábavný pořad jednoho z nejpopulárnějších komiků současnosti. Večer plný legra-

ce, vtipů, imitací a parodií ozdobí účast fi nalistky první řady soutěže Česko hledá Superstar Šárky Vaňko-

vé. Nový pořad Zdeňka Izera má název Ze dvou se to lépe táhne a pobaví jistě všechny generace milovníků 

lidové zábavy.  Vstupné 170, 200, 230 Kč

Pátek 23. března od 18 hodin ve velkém sále DK

ECHO BLUES ALIVE: Women show

Wanda Johnson & Band (USA), Rosie Ledet & Th e Zydeco Playboys (USA), Jana Ružičková & Cross 

Th e Line (SK) a Petra Börnerová duo (CZ/SK). Jarní ozvěny mezinárodního festivalu Blues Alive. Letoš-

ní hvězdný program zalahodí nejen uším, ale pánové jistě ocení i dámskou krásu. Více na www.bluesali-

ve.cz.  Vstupné 240 Kč

▶ ZDRAVÝ POHYB

Sobota 17. března od 8.30 do 14 hodin v prostorách DK

Den zdraví nejen pro ženy

Den zaměřený na pohyb, zdraví a celkovou krásu těla i ducha. K dispozici jsou různé cvičební styly, 

relaxační techniky, měření tlaku, stanovení BMI, nabídka sportovní výživy a přírodních potravinových 

doplňků, atd. Skvělý program pro ženy bez rozdílu věku a nejen pro ně …  Vstupné 90 Kč
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▶ PRO DĚTI

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 

Neděle 25. března od 10 hodin ve velkém sále DK

Střapaté pohádky z kouzelné zahrádky

V zahrádce vykvetou tři kytičky a v každé z nich je nějaká pohádka. Tentokrát uvidíte pohádku O zami-

lované žížale, O princezně Šmudlimilce a O veselé veverce. Účinkuje Liduščino divadlo. Vhodné pro děti 

od 3 let.  Vstupné 50 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 4. března

Jana Krejzová, „Hlína ohněm pálená a vodou chlazená“, keramika

Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

 

Od 7. března do 1. dubna

Martina Novotná: „Zářivá malba“, práce na plátně a na papíře

Vernisáž výstavy maleb proběhne mimořádně ve středu 7. března v 18 hodin za osobní účasti autorky. Ga-

lerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové 

ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

▶ PŘIPRAVUJEME

13.-14. dubna EUROFEST: PROGRES 2 (CZ), DEL MOE (DE), GERDA BLANK (GB)...

19.- 20. dubna ŠPEK: RADÚZA, TATA BOJS, JIŘÍ SCHMITZER, THE PROSTITUTES

22. dubna POHÁDKA O SNĚHURCE

26. dubna DÍVČÍ VÁLKA

18. května PETRA JANŮ a skupina GOLEM

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
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„Kulturákem“ se ponese Echo Blues Alive

Už podeváté budou v březnu šumperským Domem kultury znít „ozvěny“, tedy jednodenní pře-

hlídka Echo Blues Alive, jež je mladším bratříčkem listopadového mezinárodního festivalu Blues 

Alive. Letošní hvězdný program přitom zalahodí nejen uším, ale pánové jistě ocení i dámskou krásu. 

Více informací o akci, jež proběhne v pátek 23. března od 18 hodin ve velkém sále Domu kultury, lze 

získat na www.bluesalive.cz. Vstupné je dvě stě čtyřicet korun.

Wanda Johnsonová: Nadšené recenze koncertů 

a nahrávek hovoří o „novém hlasu soulu a blues z Již-

ní Karolíny“. Právem. Wanda Johnsonová (1963) 

se sice na hudební scéně pohybuje už od začátku 

90. let, na plný úvazek se však zpěvu začala věnovat 

až ve druhé polovině dekády a albově debutovala 

roku 2003. Od začátku se nespokojuje pouze na 

kopírování vzorů prostřednictvím interpretace blu-

esových a soulových standardů, nýbrž jde „s kůží na 

trh“ i jako autorka či spoluautorka svého hlavního 

uměleckého partnera, pianisty Garyho Erwina, ří-

kajícího si Shrimp City Slim. Wanda Johnsonová 

má za sebou kromě častého koncertování ve Spoje-

ných státech také účast na prestižních festivalových 

pódiích, tři evropská turné a stejný počet vydaných 

alb: Call Me Miss Wanda, Natural Resource a Hold 

What You Got. I když bývá přirovnávána na jedné 

straně třeba k Irmě Th omasové, na straně druhé 

k Norah Jonesové, její projev je zcela osobitý a re-

cenzenti jejího vystoupení na Chicago Blues Festi-

valu v roce 2007 ji označili za největší překvapení 

této klíčové události každoročního bluesového dění. 

O rok později s velkým úspěchem koncertovala na 

podzimním Blues Alive v Šumperku a její úspěch ji 

předurčil k letošnímu návratu na „bluesové Echo“.

Petra Börnerová Duo: Bílinská zpěvačka pro-

šla několika rockovými i bluesovými kapelami, od 

roku 2005 společně se svým manželem Tomášem 

Bobrovnickým, známým slovenským bubeníkem 

a manažerem, spolupracovala s významnými ma-

ďarskými hudebníky. Ke konci první dekády no-

vého století se podařilo Petře Börnerové postavit 

vlastní kapelu, v níž hraje podstatnou roli slovenský 

kytarista Miloš Železňák, a zároveň rozšířit stylový 

záběr od ortodoxního blues směrem k obecněji za-

měřenému písničkářství s prvky jazzu, folku i šan-

sonu, ve kterém ale bluesový prazáklad zůstává stále 

přítomen. „Vedlejším produktem“ Petra Börnerová 

Bandu je pak komornější Petra Börnerová Duo, ve 

kterém se zpěvačka doprovází na akordeon a její 

manžel Tomáš Bobrovniczký přesedl od bicích ke 

kytaře. Repertoár dua je postavený na převzatých 

folk-bluesových písničkách, které doplňuje vlastní 

tvorba.

Jana Ružičková & Cross Th e Line: Do světa 

kultury původně Jana Ružičková vstoupila jako di-

vadelní herečka. Od druhé poloviny 90. let se zvol-

na začala vypracovávat mezi slovenskou bluesovou 

zpěváckou špičku. V roce 1997 se stala coby front-

manka kapely Th e Dorm Blues v hlasování Sloven-

ské bluesové společnosti Objevem roku. V té době 

také hostovala s jednou z nejvýznamnějších kapel té 

doby Th e Blues Mother In Law. Na začátku nového 

století založila v rodné Trnavě kapelu Blues Hou-

se, se kterou se také poprvé v letech 2004 a 2005 

coby vítězka Blues Aperitivu objevila na Blues Ali-

ve. V roce 2008 postavila novou kapelu Cross Th e 

Line, se kterou vystupuje dodnes. 

Návštěvníci „Echa“ se mohou těšit na „nový hlas sou-

lu a blues z Jižní Karolíny“ - Wandu Johnsonovou. 

 Foto: archiv
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Rosie Ledetová & Th e zydeco Playboys: „Rosie 

Ledetová zní, jako kdyby Th e Allman Brothers hrá-

li zydeco,“ vyjádřil se před časem kritik listu New 

York Times. Ačkoliv je Mary Rosezla Bellard Le-

detová, jak zní její celé občanské jméno, rodačka 

z domova tohoto klasického kreolského stylu, tedy 

z Louisiany, cestu si k němu našla až v dospělosti, 

kdy se na akordeon začala učit pod vlivem svého 

manžela Morrise a první koncerty absolvovala s jeho 

kapelou. „Na svoje jméno“ vstoupila na profesio-

nální zydeco scénu v roce 1994 debutovým albem 

Sweet Brown Sugar, které produkoval respektovaný 

veterán tohoto stylu Mike Lachney alias DJ Bad 

Weather. Pozici v zydeco kruzích jí samozřejmě 

usnadnilo pohlaví - tento styl se může pochlubit 

jen hrstkou ženských představitelek. A tak šikov-

ných akordeonistek, výborných zpěvaček a navíc 

talentovaných autorek, píšících velkou část reperto-

áru v rodné kreolštině, je na hudební scéně doslova 

jako šafránu. Není divu, že z Rosie Ledetové zůstali 

paf nejen odborníci, ale i návštěvníci prestižních 

přehlídek. -op-

Galerie J. Jílka

Martina Novotná (*1970), „Zářivá malba“

Domek, v kterém se Martina Novotná už nějaký 

čas zabydluje, je v České Rybné hned pod silnicí. 

Zdi jsou zvenčí obložené polínky dřeva, dovnitř se 

vchází tyrkysově zelenými dveřmi. Dál pak chod-

bičkou do jednoduše zařízené místnosti, vyhřáté 

nejenom kamny, ale i všemi barvami kolem. Ok-

rově žluté stěny, sytě zelený trámový strop, podlaha 

průsvitně červenavá, světle zelená starodávná al-

márka. Různobarevně proužkované záclonky i pře-

hoz přes postele… Barvy, s kterými Martina souzní 

a neomylně je potkávala na svých dalekých cestách, 

se zde ochotně zabydlely a v přátelském souladu 

prozářily toto místo. Zdrželi jsme se jen chvíli, ale 

byla tak krásně barevná! - A nad Martininými kres-

bami, i za její neokázalostí a zdrženlivě ostýchavými 

slovy znovu jsme zahlédli svobodné víření barev 

a tvarů na vratkém rozmezí lehkosti i tíhy, bdění 

a snu… Anežka Kovalová

Jednota všeho, co duší i tělem vně i v sobě pro-

žíváme, i o čem dobře víme, protože jsme stejného 

rodu, co ale neuvidíme ani dalekohledem hvězdá-

ře nebo pod mikroskopem, je pramenem bohaté 

obraznosti malířky Martiny Novotné. A přece je 

to pro ni jenom východiskem. Podstatou je jí čirá 

radost ze živelné síly malby, ve které se rozpouští 

a na sebe zapomíná. Malbou se pročišťuje, obnovu-

je a usebírá.  Maluje a kreslí to v ní samo a splývá 

s ní v uvolněném rytmu linií a ve vířivé barevnosti, 

vzrušivé až k opojení a na dotyk blízké hlubinným 

podvědomým záznamům. Je jí ale vlastní i přiroze-

ná lehkost a svobodná možnost nechat volně pro-

línat bezejmenné útvary stejně dobře jako motivy 

dětsky prosté a každému snadno rozpoznatelné. 

Od tenkých linií přes pevné tahy štětcem přechá-

zí Martina plynule do objemů, snad buněk vláčné 

tkáně těla malby, která se jí po ploše plátna neko-

nečně rozrůstá. Její malba je života plná, jím kypící 

a plamenně zářivá, ale i zklidňujícím rytmem ticha 

Martina Novotná v sochařské dílně v Ladakhu, 

2006
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jemně členěná. Je hutná a jindy křehká. Reálná 

i snová a tajemná zároveň. Nachází i spřízněné duše 

v těch, kdo jí v Galerii předešli a souznívají s ní. 

Připomenu alespoň Tomáše Lampara, nebo snad 

z jiného úhlu Otakara Hudečka a Jana Híska. Po-

tkává tu ale dlouhou řadu dalších, pro které je svět 

podobně úplným a celistvým vesmírem ustavič-

ných návratů, počátků i zániků, a obraz nebo kres-

ba jejich živým vtělením. Novým narozením, vždy 

novou a jedinečnou skutečností. Martina je toho 

zářným příkladem, a kdo ví, co je příčinou a co dů-

sledkem. Zda volba Mainerova ateliéru a cesty do 

Peru a Ladakhu směr malbě určily, anebo obojí v ní 

jenom posílilo to, co jí bylo dáno už do vínku. Tak 

živoucí malba potvrzuje to druhé.

Výstava za autorčiny účasti zahájená ve středu 

7. března v 18 hodin potrvá do neděle 1. dubna. 

Jste všichni zváni; přijďte. M. Koval

Společenské středisko Sever
Čtvrtek 1. března od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Pepa Frnka.   Vstupné 50 Kč

Pátek 9. března od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 13. března od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Čtvrtek 15. března od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Pátek 23. března od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hraje Pepa Frnka.  Vstupné 50 Kč

Úterý 27. března od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Středa 28. března od 14 hodin v „KS“

Zdravá výživa v seniorském věku

Přednáška ve spolupráci se Střední zdravotnickou 

školou Šumperk.  Vstup volný

Čtvrtek 29. března od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Miros.  Vstupné 50 Kč

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

Mateřské centrum

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační ak-

tivity

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 a od 10 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“

Kroužek ručních prací

Bližší informace k akcím: V. Schlemmerová, tel.č. 

583 211 766. Plavání kojenců v rodinách pro děti 

od narození do půl roku věku je stále v provozu - in-

formace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ 

= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, 

„P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
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Divadlo

Datum Titul Skupina Čas Cena

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

Čt 1.3. Němý Bobeš  Divadlo Járy Cimrmana VK 19.00 350 Kč

So 3.3. Jak se Honza dostal na hrad Div. společnost Julie Jurištové R+D, VK 15.00 60 Kč

So 3.3. Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč

Čt 8.3. Voda není víno a Priessnitz není Schroth! S2, VK, X 17.00 130 Kč

Pá 9.3. Evergreeny 20. století VK 19.30  70 Kč

 Večer při svíčkách ve foyer a Zrcadlovém sále

So 10.3. Saturnin B, VK, X 19.30 130 Kč

Čt 15.3.  Saturnin S1, VK 17.00 130 Kč

So 17.3. Prodaná nevěsta aneb Naše cesta VK 19.30 130 Kč

St 21.3. Saturnin G, VK, X 17.00 130 Kč

So 24.3. Saturnin F, VK, X 19.30 130 Kč

St 28.3. Saturnin A, VK, X 19.30 130 Kč

Pá 30.3. Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč

So 31.3. Racek P, VK 19.30 220 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. 

Na letošní sezonu připravili šumperští divadelníci dramatizaci populární knihy Zdeňka Jirotky Saturnin. Diváci 

v ní mohou vidět v roli Milouše Matěje Kašíka, tetu Kateřinu pak hraje Bohdana Pavlíková.  Foto: J. Valchař
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PREMIÉRA, VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Poslední březnovou sobotu 
se v divadle odehraje premiéra Čechovova Racka

Racek Antona Pavloviče Čechova „přilétne“ do šumperského divadla v sobotu 31. března. Premi-

érová opona se zvedne úderem půl osmé večerní. Tato trpká komedie přivádí do šumperského 

divadla po velmi dlouhé době jednoho z nejzásadnějších autorů světové dramatiky. 

Zápletku hry postavil Čechov na výrazné od-

lišnosti jednotlivých postav. Romantický Konsta-

tin Treplev s velkými literárními i dramatickými 

ambicemi je konfrontován se svou pragmatickou 

matkou, která je přesvědčena, že je velkou uměl-

kyní i velmi krásnou ženou. Treplev je zamilova-

ný do dcery ze sousedního statku Niny, jež se po 

vzoru Treplevovy matky touží stát herečkou. Tre-

pleva zase tajně a beznadějně miluje dcera správce 

statku Sorina Máša, do které je opět neopětovaně 

zamilován učitel Medvěděnko. Treplev se pokusí 

prosadit jako dramatik, ale jeho hra je předem jak 

matkou tak spisovatelem Trigorinem ponížena tak, 

že její jediné provedení na zahradě statku předčasně 

ukončí. Treplev se pak pokusí spáchat sebevraždu.

Matka se poté, co Treplev vyzve na souboj Trigo-

rina, snaží zabránit skandálu a odvézt syna pryč. 

Těsně před odjezdem Nina vyzná Trigorinovi lásku 

a sama sebe přirovná k zastřelenému rackovi. 

Čtvrté dějství je odděleno časovou mezerou 

dvou let, během kterých se většině postav podařilo 

splnit si své sny. Ovšem jen zdánlivě. Celá hra, i její 

vyústění, totiž vypráví především o nenaplněných 

ambicích a neopětované lásce. -vz-

Divadlo Šumperk zve na výstavu

Hana Daňková - „Svět snů a fantazie “

(olej, autorské kresby, digitální obrazy).

Vlastivědné muzeum v Šumperku

VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Paměť map, část první: S mapou se neztratíš

Na výstavě jsou prezentovány především kartografi c-

ké práce, které sloužily k orientaci v krajině. K vidění 

jsou dále mapy vojenské, dopravy a spojů a nechy-

bějí ani mapy turistické. Výstava trvá 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 dobo-

vým trhem. Výstava trvá 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 in-

formační centrum): Osobnosti pěšího pluku 

č. 13 Šumperk Beseda proběhne 29. února v 17 ho-

din. Besedu moderuje praporčík Petr Kubelka, star-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

ší praporčík štábu Krajského vojenského velitelství 

Olomouc, úvodní slovo přednese plukovník Josef 

Kula, ředitel Krajského vojenského velitelství Olo-

mouc, vzácným hostem je dcera generála Krátkého 

Blaženka Lenochová, účastníkem besedy je poručík 

v záloze Martin Vaňourek, externí pracovník Vo-

jenského historického ústavu v Praze.

▶ Zkouška pravdy vodou, železem a další boží 

soudy v zemském právu doby předhusitské 

Přednáška L. Míči proběhne 20.3. v 17 hodin.

▶ Nejlepší čeští krajináři na výstavě Malíři Or-

lických hor 

Přednáška K. Jaroše proběhne 27.3. v 17 hodin.

GALERIE MLADÝCH

▶ Kamzík horský -  100 let kamzíků v Jeseníkách

Život kamzíků a historii jejich výskytu v Jeseníkách 

od vysazení až po současnost zpracoval Jiří Pecháček, 

tajemník Občanského sdružení Jesenický kamzík. 

Na výstavě lze zhlédnout přehledné texty, fotografi e 

i historické materiály. Vernisáž proběhne 1. března 

v 17 hodin. Výstava potrvá do 29. března.

HOLLAROVA GALERIE

▶ Panovníci českých zemí a jejich manželky na 

dřevořezbách Jarmily Haldové

Výstava zaujme milovníky dřevořezbářského ře-

mesla, širokou veřejnost, ale také děti, které si od-

nesou nezapomenutelný zážitek a vědomosti, jež 

při běžné hodině dějepisu jistě nezískají. Výstava 

trvá do 22. dubna.

STÁLÁ EXPOZICE

▶ 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@mu-

zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, ote-

vřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 

hod.

MOHELNICE

▶ Václav Hollar (Praha 1607-Londýn 1677)

Výběr z díla ze sbírek Vlastivědného muzea v Šum-

perku. Výstava nabízí výběr z velkolepé sbírky plu-

kovníka Karla Lukase čítající 750 grafi ckých listů. 

Výstava trvá do 10. března.

▶ Velikonoce

Výstava, která představuje lidové obyčeje a zvyko-

slovné předměty vážící se ke slavení Velikonoc, bude 

otevřena 16. března. Výstava potrvá do 14. dubna.

▶ 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.

V Galerii Šumperska je do začátku dubna instalována 

výstava Malíři Orlických hor.  Foto: -ms-
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VÝSTAVA

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 Mis-

trův 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.

Galerii mladých obsadí kamzík horský

V únoru 2013 uplyne sto let od vysazení kamzíků v Jeseníkách. Šumperské muzeum ve spolupráci 

s Jiřím Pecháčkem z Občanského sdružení Jesenický kamzík při této příležitosti připravuje výsta-

vu s názvem Kamzík horský - 100 let kamzíků v Jeseníkách.

Život kamzíků a historii jejich výskytu v Je-

seníkách od vysazení až po současnost přehledně 

zpracoval Jiří Pecháček, jednatel a tajemník Občan-

ského sdružení Jesenický kamzík. Výstava, pro niž 

zpracoval přehledné, a přitom vyčerpávající texty, 

fotografi e i historické materiály, bude uvedena ver-

nisáží 1. března v 17.00 hodin v Galerii mladých 

a potrvá do 29. března.

Historie kamzíků v Jeseníkách sahá do roku 

1913, kdy je vysadil do obůrky pod Ovčárnou Řád 

německých rytířů. Se souhlasem Františka Josefa I. 

sem byli první kamzíci přivezeni z Alp. Po jede-

nácti letech byli z obory vypuštěni do volné pří-

rody a jsou v ní dodnes. Po 2. světové válce bylo 

v Jeseníkách asi sto kamzíků. Díky jejich ochraně 

až do devadesátých let 20. století se v roce 2000 

vyskytovalo v Jeseníkách asi 650-800 kusů kam-

zičí zvěře. V roce 1993 CHKO Jeseníky vypraco-

vala Plán péče, podle něhož měl být kamzík jako 

nepůvodní druh z Jeseníků zcela vyloučen. Proto 

Občanské sdružení Jesenický kamzík vypracovalo 

petici na záchranu jesenických kamzíků. V listopa-

du 2010 petiční výbor sdružení předal v Poslanecké 

sněmovně a Senátu Parlamentu ČR petiční archy 

s 25 132 podpisy. V současné době žije v Jesení-

kách asi dvě stě kusů kamzíků.

O jesenických kamzících dosud nebyla vydána 

publikace, která by shrnula celou historii jejich 

výskytu v Jeseníkách až po současnost. Jiří Pe-

cháček uvádí zlomové okamžiky historie od roku 

1910 až po rok 2010 i nejnovější poznatky o životě 

a biologii kamzíků, které získal mimo jiné v rámci 

spolupráce se slovenskými kolegy z TANAPu. Spo-

lu s nimi také vytvořil přírodopisně naučný fi lm 

Kamzík horský, jehož první zahraniční premiéra 

proběhla právě na Slovensku.

O jesenických kamzících se návštěvníci muzea 

mohou dovědět víc nejen na zmiňované výstavě, 

ale i v publikaci, připravované na rok 2012 v edici 

Knihovnička Severní Moravy.  Magda Zmrhalová

Kamzíci byli v Jeseníkách vysazeni před sto lety. 

 Foto: archiv VM
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Muzeum láká do Koloniálu u pana Bajzy

Výstava uspořádaná u příležitosti 120. výročí na-

rození Karla Poláčka (22.3. 1892 - 21.1. 1945)

Výstava, která vychází z knížky Karla Poláčka 

Bylo nás pět, nechává návštěvníka nahlédnout 

do světa obchodování z té zajímavější, malebnější 

a poetičtější stránky. Prostřednictvím  obchod-

níků z Poláčkovy knížky se návštěvníci seznámí 

s vybavením i zbožím dobového koloniálu, cuk-

rárny, obchodu s textilem a řeznictvím, ale mo-

hou také navštívit výroční trh nebo hokynářství. 

Smyslem výstavy je přiblížit dětem i dospělým, 

z jakých základů a pod jakými vlivy se rozvíjel 

obchod a do jaké míry se udržely rodinné i prvo-

republikové tradice až do dnešní doby.

Vystavené kolekce pocházejí z bohatých sbírek 

Múzea obchodu v Bratislavě, Moravského zem-

ského muzea v Brně, Národního zemědělského 

muzea v Praze, Muzea Vysočiny a od soukromých 

sběratelů. Výstavu lze zhlédnout do 1. května 

v Rytířském sále Vlastivědného muzea v Šumper-

ku. -mb-

Prostřednictvím obchodníků z Poláčkovy knížky se návštěvníci seznámí i s vybavením a zbožím dobové cukrárny. 

 Foto: -ms-
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA, VÝSTAVA

Městská knihovna

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

Výstava Paměť map 
prezentuje zejména kartografi cké práce

Vlastivědné muzeum v Šumperku otevřelo 23. února výstavu, která z bohaté kolekce map ucho-

vávaných ve svých sbírkách představuje především kartografi cké práce, jež sloužily k přesunům 

a k orientaci v krajině. Výstava nazvaná Paměť map, část první: S mapou se neztratíš je nainstalo-

vána ve výstavní síni muzea.

Na výstavě jsou k vidění mapy vojenské, dopravy 

a spojů a také mapy turistické. Mezi nimi i origi-

nální list 2. vojenského mapování, mapy z první 

světové války zachycující situaci na frontách, mapa 

generálního štábu Rudé armády, staré poštovní a že-

lezniční mapy, listy prvorepublikových automap, 

z pozdější doby mapy čerpacích stanic, první turis-

tická mapa Hrubého Jeseníku a další. Návštěvník 

se seznámí taktéž s některými nejstaršími kartogra-

fi ckými díly, včetně Komenského mapy, s vývojem 

zeměměřičství a tvorbou map. Nechybějí ani mapy, 

s nimiž jsme se setkávali jako s prvními ve školních 

lavicích. Výstava je současně poctou Zdeňku Gábo-

vi, který se o mapovou sbírku po desetiletích staral 

a doplňoval ji.  Návštěvníci ji mohou zhlédnout do 

3. května. Z. Doubravský

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

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

Knihovna si připomíná měsíc čtenářů

Několik zajímavých akcí přichystala Městská 

knihovna v Šumperku na měsíc březen, jenž se již tra-

dičně nese ve znamení knihy. Určené jsou nejen do-

spělým, ale i dětem. 

Když bariéry nejsou překážkou

V rámci čtvrtého ročníku projektu šumperské 

knihovny Když bariéry nejsou překážkou bude archi-

tektka Ludmila Doležalová vystavovat výtvarné práce, 

které vznikly během pobytu ve Fakultní nemocnici 

Olomouc, kam se na měsíc a půl „nastěhovala“ se 

svým synem. Zároveň se představí sdružení Šance - 

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky 

nemocných dětí Dětské kliniky FN Olomouc. Výsta-

va nazvaná Život se nám zastavil jen na chvilku bude 

zahájena ve čtvrtek 1. března v 16 hodin a potrvá do 

30. dubna.
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KNIHOVNA, PŘEDNÁŠKA

V půjčovně pro mládež pak budou k vidění fotogra-

fi e, které v rámci terapie vyfotily děti během své hos-

pitalizace. Zájemci se prostřednictvím výstavy i dopro-

vodných akcí dozvědí více o diagnóze a problematice 

hematologicky a onkologicky nemocných dětí. 

Projekt Když bariéry nejsou překážkou bude v dub-

nu pokračovat ještě dvěma akcemi. První bude dob-

ročinná aukce výtvarných děl ve prospěch sdružení 

Šance, která je naplánována na 12. dubna. 26. dubna 

pak je na programu Zahradní slavnost.

Přednáška přiblíží 

svět onkologicky nemocných dětí

Dvě přednášky, zabývající se problematikou on-

kologicky nemocných dětí, připravila knihovna na 

čtvrtek 22. března. Od 9 do 11 hodin v knihovně 

v ulici 17. listopadu přiblíží činnost sdružení „Šance - 

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky 

nemocných dětí - Dětská klinika FN Olomouc“ jeho 

předsedkyně Herta Mihálová. Přednáška bude dopl-

něna o projekci dokumentárního fi lmu věnovaného 

dětské leukémii. 

Od 17 hodin odpoledne je pak naplánována před-

náška Svatopluka Morávka na téma Vážně nemocné 

dítě v rodině. Tento známý šumperský psycholog bude 

hovořit o tom, jak přistupovat k výchově vážně nemoc-

ného dítěte v rodině, o nemoci jako psychické ztrátě 

v kontextu rodinných vazeb, o vyrovnávání se s bolestí 

psychickou  i tělesnou, zdravých i nezdravých mecha-

nismech, o přizpůsobení se nemoci a jejímu průběhu 

a také o různých fázích přijetí - od šoku, smutku, de-

prese k naději, hledání, víře, akceptaci.

Výtvarná dílna pro děti se zaměří na zahrádku

S artefi letickou technikou se mohou rodiče a děti 

seznámit v rámci výtvarné dílny nazvané Naše zahrád-

ka. Povedou ji Romana Večerová s Miladou Sobkovou, 

které ji přibližují následujícími slovy: „Jaro přišlo se slu-

níčkem, zem otvírá zlatým klíčkem… Některé kytičky 

se již probudily a poznaly krásu našeho světa, ale někte-

ré stále dřímají v podzemních komůrkách a čekají na 

to, až je probudíme (společné hraní). Každý z nás pro-

budí tu svoji (kresba kytičky) a vyroste na naší společné 

zahrádce (společná koláž z klacíků, kamínků).“ 

Výtvarná dílna je naplánována na čtvrtek 29. března, 

začíná v 16 hodin a potrvá asi půldruhé hodiny. Počet 

účastníků je ale omezen na deset dětí a deset rodičů, 

proto je nutná rezervace míst buď osobně v Městské 

knihovně v ulici 17. listopadu 6 nebo telefonicky na 

čísle 583 283 138. -zk-

Architektka pohovoří 
o historii i současnosti hradu Brníčka

Letos byla ukončena první etapa opravy hradu Br-

níčko se statickým zabezpečením poškozených kon-

strukcí, realizovaná konzervační metodou. Brníčko, 

které náleží k typickým plášťovým hradům 14. století, 

leží na okraji starého sídelního území při levém bře-

hu Moravy. Jde o zříceninu gotického hradu, poprvé 

připomínaného v roce 1353, přestavovaného v první 

polovině 15. století a poničeného po uherských vál-

kách v první polovině 16. století. Z hradu se docho-

valy kamenné zbytky obdélného paláce s fragmenty 

původních omítek, hradební zdi se zesilujícími pilíři 

a příkopy s valy. Jde o typologicky významný doklad 

vývoje středověké hradní architektury.

Výstavba hradu souvisí s dovršení feudalizace a ko-

lonizace zdejšího původně zeměpanského území, 

probíhající již během 13. století. Hrad je spjat s řa-

dou známých moravských rodů. K nejznámějším pa-

tří významní příznivci husitského hnutí - Tunklové, 

vlastnící hrad od bitvy u Lipan, kteří se také podíleli 

na jeho velké přestavbě i zániku po ztrátě většiny ro-

dového majetku. 

Historii a současnost hradu Brníčka přiblíží zájem-

cům z řad veřejnosti architektka Jitka Štáblová. Před-

náška proběhne ve středu 14. března od 18.30 hodin 

v budově knihovny v ulici 17. listopadu 6. Vstupné je 

čtyřicet korun. -zd-
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Vila Doris
Každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek a každý pá-

tek (s výjimkou jarních prázdnin) 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 (s výjimkou jarních prázdnin) 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 (s výjimkou jarních prázdnin) 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

Středa 29. února od 18 hodin ve Vile Doris

Petr Šaj - Bělorusko

Poučná beseda o Bělorusku s Petrem Šajem - promítá-

ní fotografi í. Informace Lenka Kampová, kampova@

doris.cz, tel.č. 733 712 901.  Vstup volný

Pátek 2. března od 14.30 hodin na „K“

Barevná tma

Vernisáž společné výstavy prací zrakově postižených 

autorů a výtvarníků dětské soutěže, předání cen 

nejlepším dětským výtvarníkům. Informace Zu-

zana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, 

vavrusova@doris.cz.

Od 3. března do 6. dubna na „K“

Barevná tma

Společná výstava prací zrakově postižených autorů 

a výtvarníků dětské soutěže. Informace Zuzana Va-

vrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavru-

sova@doris.cz.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: Ivo Šmoldas: „O ničem“

ve čtvrtek 8. března od 18 hodin v sále Vily Doris, v případě velkého zájmu v G-klubu Domu kultury

Ivo Šmoldas, básník, nakladatelský redaktor, publicista, překladatel z angličtiny a slovenštiny, 

moderátor, scenárista, vtipný glosátor a přítel koček, narozený ve znamení Lva v Prostějově. 

Vystudoval češtinu a angličtinu na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy, poté až do roku 

1993 pracoval v nakladatelství Československý spisovatel. Koncem roku 1993 se stal ředitelem 

nakladatelství Columbus a od roku 1997 byl společníkem nakladatelství Apsida.

V roce 1988 vydal básnickou sbírku Zimní srst. Od počátku 90. let se v literární oblasti věnuje 

výhradně překládání, především z angličtiny, příležitostně též ze slovenštiny. Jeho svébytný mluvený 

projev přitáhl i pozornost televizních dramaturgů: v České televizi připravoval zábavně-vzdělávací 

pořad To je ta čeština, na Primě vtiskl tvář satirické show Dementi a je scenáristou magazínu 

o knihách Knižní svět (ČT 2). Pravidelně spolupracuje na glosování aktuálních Témat dne 

pro Rádio Impuls. Na stanici Český rozhlas 2 Praha uvádí vlastní talkshow Lenoška Iva Šmoldase.

Vstupenky v ceně po 70 Kč a 50 Kč (mládež, senioři) si lze zakoupit, případně rezervovat, ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Jarní prázdniny 5.-9. března

Od pondělí 5. do pátku 9. března vždy od 9 do 16 ho-

din

Příměstský tábor: „Každý den něco“

Pro děti od 7 do 10 let; sraz ve Vile Doris v ul. 

17. listopadu 2, přihlášky a informace na adresu 

Renata Čechová, cechova@doris.cz nebo na tel.č. 

606 758 410. Počet míst je omezený.  Cena 950 Kč 

(vstupné, doprava, oběd, pitný režim, výtvarný materiál) 

Od pondělí 5. do pátku 9. března na chatě Hájenka 

ve Starém Městě pod Sněžníkem

Zimní tábor Doba ledová II.

Věk 7-12 let; přihlášky a informace Lenka Kam-

pová, SEV Vila Doris, kampova@doris.cz, tel.č. 

733 712 901.  Cena 1490 Kč 

Pondělí 5. března od 9 do 12 hodin na „K“

Ptáčci z perníku a jarní tvoření

Výroba jarní dekorace a pečení perníkových ptáč-

ků; informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena 65 Kč 

Úterý 6. března od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 ho-

din ve Vile Doris

Zábavné stolní hry a turnaj v dámě aneb Přijďte 

si vyzkoušet pestrou paletu her

Informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 212, 

731 186 059, sula@doris.cz.   Cena 10 Kč

Středa 7. března od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 ho-

din ve Vile Doris

Origami je tu s námi - aneb hrátky s papírem

Informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 212, 

731 186 059, sula@doris.cz.  Cena 10 Kč

Čtvrtek 8. března od 9 do 12 hodin ve Vile Doris

Šachy - volná hra pro žáky základních a střed-

ních škol

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

731 610 037, konupcik@doris.cz.  Cena 10 Kč

Čtvrtek 8. března od 18 hodin v sále Vily Doris 

(v případě velkého zájmu v G-klubu Domu kultury)

VIA LUCIS: „O ničem“

Setkání s redaktorem, publicistou, moderátorem 

Ivo Šmoldasem. Informace a rezervace Petr Konup-

čík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@

doris.cz.  Vstupné 70 Kč, senioři a mládež 50 Kč

Pátek 9. března od 9 do 12 hodin v „AT“ na „K“

Mozaiková zrcátka

Tvořivá dílna na Komíně; informace Zuzana Va-

vrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavruso-

va@doris.cz.  Cena 65 Kč

Sobota 10. března 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

Středa 14. března od 17 do 18.30 hodin v IT na „K“

Finty nejen s internetem

Téma: Další úpravy fotek dle námětů zaslaných na 

e-mail, více na www.doris.cz/akce.htm, informace 

Vratislav Šula, tel.č. 583 214 212, 731 186 059, 

sula@doris.cz.  Cena 30 Kč

Středa 14. března 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

Neděle 25. března v 9 hodin 

Odyssea - Běh na Bludoveček

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 29. března 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 počítačem, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Offi  ce Word 

2007, Microsoft Offi  ce Excel 2007, Microsoft Offi  -

ce PowerPoint 2007, Internet a elektronická pošta, 
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informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 

731 610 031, vavrusa@doris.cz.  Cena 1100 Kč

Středa 28. března od 17 do 18.30 hodin v IT na „K“

Finty nejen s internetem

Téma: RSS a jiné zdroje informací, více na www.doris.cz/

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

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

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

Čtvrtek 1. března od 15 do 17 hodin v dílně

Stavíme modelovou železnici 

Pro kluky i tatínky.  Vstup volný

Čtvrtek 1. března od 15.30 do 17 hodin v klubovně 

v 1. patře

Deskové hry

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

Sobota 3. března od 9 do 14 hodin v keramické dílně 

ve 2. patře

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 3. března od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 

3. patře 

Šperkování, šité náušnice

Výroba šperků.  Vstupné 80 Kč

Úterý 6. března od 15 do 17 hodin v dílně

Modelářství od A do Z

Rady a nápady pro kutily.  Vstup volný

Středa 7. března od 10.30 do 11.30 hodin v klubov-

ně v 1. patře

Motýlek

Cvičeníčko pro nejmenší na trampolínce, v bazénu 

s kuličkami, s  písničkami a dětskými hrami, pro 

maminky s dětmi do 1,5 roku, vedoucí M. Ska-

lová. Inf. V. Formánková, tel.č. 583 214 076, 

604 614 104.  Vstup volný

Středa 7. března od 17 do 18 hodin v herně v Erbe-

nově ulici 14

Pojď si pinknout!

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

nek, tel.č. 734 820 090.  Vstup volný

Úterý 13. března od 15 do 17 hodin v dílně

Rady a nápady pro modeláře

Letadla, lodě, tanky a podobně.  Vstup volný

Úterý 13. března od 16.45 do 18 hodin v tělocvičně 

SOUŽ

Mix aerobik

Posilování pro všechny, inf. V. Formánková, 

tel.č. 583 214 076,  604 614 104.

Středa 14. března od 10.30 do 11.30 hodin v klu-

bovně v 1. patře

Motýlek

Cvičeníčko pro nejmenší na trampolínce, v bazénu 

s kuličkami, s  písničkami a dětskými hrami, pro 

maminky s dětmi do 1,5 roku, vedoucí M. Ska-

lová. Inf. V. Formánková, tel.č. 583 214 076, 

604 614 104.  Vstup volný

Středa 14. března od 17 do 18 hodin v herně v Er-

benově ulici 14

Pojď si pinknout!

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

nek, tel.č. 734 820 090.  

 Vstup volný
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Středa 14. března od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru 

ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Ruční papír   

 Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 15. března od 15.30 do 17 hodin v klubovně 

v 1. patře

Deskové hry

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

Sobota 17. března ve velkém sále Domu kultury

Den zdraví pro ženy

Oblíbená akce pro všechny, které zajímá propoje-

ní zdraví a pohybu, inf. M. Faltusová, faltusova@

dksumperk.cz, tel.č. 583 363 038, 777 652 073. 

Sobota 17. března od 18 hodin v kulturním domě 

v Bratrušově

Na divokém západě

Country bál k 15. výročí trvání Tornáda, hraje Zbořec.

Středa 21. března od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru 

ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Smalty

Jmenovka nebo drobné šperky, s sebou: měděné po-

lotovary.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 22. března od 15 do 17 hodin v dílně

Stavíme modelovou železnici 

Rady a náměty, jak co dělat.  Vstup volný

Úterý 27. března od 15 do 17 hodin v dílně

Rady a nápady pro modeláře

Stavíte modely bojových vozidel a potřebujete pora-

dit?  Vstup volný

Středa 28. března od 17 do 18 hodin v herně v Erbe-

nově ulici 14

Pojď si pinknout!

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

nek, tel.č. 734 820 090.  Vstup volný

Středa 28. března od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru 

ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Madeirová vajíčka

Zdobení kraslic dírkovou krajkou a voskem, s sebou: 

kraslice.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 29. března od 15.30 do 17 hodin v klubovně 

v 1. patře

Deskové hry

Od 8 let, inf. P. Tkadlec, tel.č. 605 964 457. 

 Vstup volný

Pátek 30. března - sobota 31. března

Noc s Andersenem

Inf. R. Večeřová, romana.vecerova@seznam.cz., 

tel.č. 777 216 332.

Sobota 31. března od 9.30 do 17 hodin v Kozím krám-

ku ve Starobranské ul. 2

Velikonoční dílna v Krámku

Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi.

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Rad-

nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 

583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

JACK A JILL

Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. února jen v 18.00 hodin, pondělí 5., úterý 6. a středa 7. března jen ve 

20.00 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 odjezd stále 

Kino Oko
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odkládá a zdá se, že nemá v plánu odjet vůbec…  Dále hrají Katie Holmesová, Al Pacino a další.  Vstupné 90 Kč

NEPŘÍTEL POD OCHRANOU

Pondělí 27., úterý 28. a středa 29. února jen ve 20.00 hodin, čtvrtek 1. března jen v 17.30 hodin, pátek 

2. března jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 114 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

UMĚLEC

Čtvrtek 1. března jen ve 20.00 hodin, pátek 2. března jen v 18.00 hodin

Francie, Belgie, 2011, 100 minut, komedie, romantický, drama, od 12 let, černobílý, titulky

Upřímný a zábavný návrat do klasického amerického fi lmu, do roku 1927, kdy dochází k postupnému 

doznívání hollywoodského němého fi lmu. V hlavní roli Jean Dujardin, který hraje charizmatického miláčka 

publika němé fi lmové éry George Valentina, jenž se musí rozhodnout: buď přijme zvuk, nebo bude riskovat 

pád do zapomnění… Snímek je svým zpracováním oslavou černobílého němého fi lmu, který je postaven na 

vizuálním zážitku, hercích a jedinečné hudbě. Snímek má 10 nominací na Oscara.  Vstupné 90 Kč

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV 3D  Hrajeme pro děti 3D

Sobota 3. a neděle 4. března jen v 17.00 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 obyčejný 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 nej-

lepší 3D projekci, která se doposud v kinech promítala. Film má 11 nominací na Oscara!  Vstupné 130 Kč

Na obě představení 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.      

VÁLEČNÝ KŮŇ

Sobota 3. a neděle 4. března jen v 19.30 hodin

USA, 2011, 150 minut, válečné drama, od 12 let, titulky

Působivý příběh mladého chlapce Alberta  a jeho milovaného koně Joyeho zasazený do bojů první světové 

války. Joy je prodán Albertovým otcem britské jízdě a následně poslán na frontu, kde začíná jeho pozoru-

hodná pouť. Albert ho však chce za každou cenu přivést zpátky domů… Režie Steven Spielberg. Snímek 

má šest nominací na Oscara.  Vstupné 100 Kč

MODRÝ TYGR  Hrajeme pro děti

Pondělí 5., úterý 6., středa 7., čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a neděle 11. března jen v 16.30 hodin

ČR, Německo, SR, 90 minut, rodinný dobrodružný, kombinovaný animovaný a hraný fi lm
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Když se ambiciózní starosta Rýp rozhodne zbourat kouzelnou botanickou zahradu, v níž žijí dva kama-

rádi Johanka a Matyáš se svými svéráznými rodiči, objeví se přímo na křižovatce tajemný modrý tygr. 

Dobrodružná cesta na záchranu botanické zahrady plná záhad a legrace může začít… Filmaři chtějí tímto 

snímkem navázat na dřívější tradici ceněných českých dětských fi lmů, jako například Lucie postrach ulice 

a nebo Páni kluci, které z české kinematografi e v posledních letech téměř vymizely. Hrají Linda Votru-

bová, Jakub Wunsch, Bára Hrzánová, Jan Hartl, Libuše Havelková, Anna  Polívková a další. Režie Petr 

Oukropec.  Vstupné 80 Kč

Ve středu 7.3.v 16.30 hodin je vstupné pro děti 55 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk. 

CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 3D  3D

Pondělí 5., úterý 6., středa 7. a čtvrtek 8. března jen v 18.15 hodin 

USA, 2011, 94 minuty, dobrodružný sci-fi , fi lm pro mládež, české znění

Věř v nemožné, objev neskutečné! Pokračování fi lmového hitu Cesta do středu země uvedeného v kinech 

v roce 2008. Mladý Sean dostane zakódované tísňové volání z ostrova, z místa, kde by se žádný ostrov 

nacházet neměl. Je to místo se zvláštními formami života, horami ze zlata, životu nebezpečnými sopkami 

a nejedním pozoruhodným tajemstvím… V hlavních rolích Dwayne Johnson, Josh Hutcherson a Vanessa 

Hudgens.  Vstupné 100 Kč

V pondělí 5.3. v 18.15 hodin je vstupné pro děti ve věku do 15 let 80 Kč. Za fi nanční dar děkujeme 

fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

Drama Válečný kůň režiséra Stevena Spielberga má šest nominací na Oscara.
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JACK A JILL

Pondělí 5., úterý 6. a středa 7. března jen ve 20.00 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 odjezd stále 

odkládá a zdá se, že nemá v plánu odjet vůbec…  Dále hrají Katie Holmesová, Al Pacino a další.  Vstupné 90 Kč

KŘTINY   Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 8. března jen ve 20.00 hodin

Polsko, 2010, 86 minut, od 12 let, titulky

Vítězný fi lm Febiofestu 2011. Příběh dvou kamarádů, Janka a Michala, kteří se po letech setkají při příležitosti 

křtin Michalova syna, je mistrně vykresleným dramatem, pohrávajícím si s motivy oběti, otcovství, zodpověd-

nosti a odhodlání. Opravdovost, syrový realismus a akčnost - to jsou jen některé z atributů fi lmu, které oslovily 

porotu Febiofestu a díky nimž získal toto ocenění. Režie Marcin Wrona.  Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč 

GHOST RIDER 2

Pátek 9., sobota 10. a neděle 11. března jen v 18.15 hodin

USA, 2011, 95 minut, akční thriller, od 12 let, titulky

Nicolas Cage se vrací jako Johny Blaze v pokračování fi lmového hitu z roku 2007. Stále bojuje se svou klet-

bou ďáblova lovce a skrývá se na vzdáleném místě ve východní Evropě, když si ho najme tajná náboženská 

sekta, aby zachránil mladého chlapce před ďáblem. Johnymu se tak zároveň nabízí možnost zbavit se své 

kletby jednou provždy…  Vstupné 100 Kč

LÁSKA JE LÁSKA

Pátek 9., sobota 10. a neděle 11. března jen ve 20.00 hodin

ČR, 2012, 100 minut, komedie, mládeži přístupný

Komedie o lásce ve všech jejích podobách. V hlavních rolích Petr Nárožný, Aneta Krejčíková, Ondřej 

Vetchý a Simona Stašová. Režie Milan Cieslar.  Vstupné 90 Kč

ČILE PO CHILE - POUŠTÍ A PRALESEM AŽ NA KONEC SVĚTA

Pondělí 12. března jen v 19.30 hodin 

Fotografi cko-fi lmová diashow Kateřiny a Miloše Motani z cesty napříč nejrozmanitější zemí věta, prošpi-

kované spoustou veselých a zajímavých příběhů. Chile je krajina plná kontrastů - na severu se rozkládá 

nejsušší poušť světa Atacama a úplně na jihu leží Ohňová země - konec světa…  Vstupné 100 Kč

ŽELEZNÁ LADY

Úterý 13. a středa 14. března v 17.45 a ve 20.00 hodin

Velká Británie, 2011, 105 minut, životopisný, od 12 let, titulky

Poutavý životopisný fi lm o nejvýznamnější političce 20. století Margaret Th atcherové, všestranné a ne-

obyčejné ženě, která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou mužů. V hlavní roli Meryl Streepová, 

nominovaná na Oscara za hlavní ženskou roli, režie Phyllida Lloydová (Mamma Mia).  Vstupné 80 Kč

KRÁLOVSTÍ HMYZU 3D  3D

Sobota 17. a neděle 18. března jen v 16.30 hodin
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USA, 2003, National Geografi c Cinema Ventures, 40 minut, rodinný dokument, mládeži přístupný, 

české znění

Fascinující cesta do světa, kde vládne hmyz! Akční přírodní drama, úžasně inspirující, absolutně pohlcující 

3D. Natáčelo se na Borneu a hlavními hrdiny snímku jsou kudlanka Benedikt a motýl Otylka, jejichž 

domovem je zeleň kolem opuštěné chatrče na břehu řeky, kde s nimi přebývá nekonečná řada dalšího 

hmyzu…  Vstupné 70 Kč, děti 50 Kč

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

PROBUDÍM SE VČERA

Čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17., neděle 18., pondělí 19., úterý 20., středa 21., čtvrtek 22. a pátek 23. března 

v 17.30 a ve 20.00 hodin, sobota 24. a neděle 25. března jen v 19.00 hodin, pondělí 26., úterý 27. a středa 

28. března jen v 17.30 hodin

ČR, 2012, 120 minut, školní komedie, mládeži přístupný

O cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti aneb Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera. Svo-

bodný profesor češtiny Petr si díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla 

jeho spolužačka Eliška. Naskytne se mu jedinečná šance cestovat v čase a napravit, co tehdy na gymnáziu 

promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí není vůbec snadné… Originální komedie o lásce s nečekanými 

komediálními zvraty, skvělým studentským humorem, drzými provokacemi mládí a překvapivým kon-

cem. V hlavních rolích Eva Josefíková a Jiří Mádl, dále hrají Filip Blažek, Viktor Preiss, Tomáš Matonoha, 

Zlata Adamovská a další. Režie Miloš Šmídmajer.  Vstupné 100 Kč

 

LORAX  Hrajeme pro děti

Sobota 24. a neděle 25. března jen v 17.00 hodin

USA, 2012, 94 minuty, rodinná animovaná komedie, české znění

Co uděláte, když chce vaše životní láska opravdový strom a na světě už žádné opravdové stromy nerostou? 

Odpověď najdete v animované komedii, jejíž hlavní hrdina, dvanáctiletý Ted, musí odhalit příběh mrzu-

tého, leč okouzlujícího stvoření Loraxe, který ví, kde se poslední sazenice živého stromu nachází… Film 

z tvůrčí dílny zodpovědné za fi lmový hit Já, padouch.   Vstupné 90 Kč

ČTYŘI SLUNCE

Pondělí 26., úterý 27. a středa 28. března jen ve 20.00 hodin, čtvrtek 29., pátek 30., sobota 31. března 

a neděle 1. dubna jen v 19.00 hodin

ČR, 2012, 90 minut, drama, komedie, od 12 let

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejich přátel na malém městě vypráví o touze 

proměnit svůj život k lepšímu a o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Režisér 

Bohdan Sláma ve svém novém fi lmu Čtyři slunce nabízí současné, lehce humorné rodinné drama o vě-

cech přirozených a nadpřirozených… Hrají Jaroslav Plesl, Karel Roden, Aňa Geislerová, Igor Chmela, Jiří 

Mádl, Jana Plodková, Zuzana Kronerová a další.  Vstupné 90 Kč

LORAX 3D  Hrajeme pro děti

Čtvrtek 29., pátek 30., sobota 31. března a neděle 1. dubna jen v 17.00 hodin

USA, 2012, 94 minuty, rodinná animovaná komedie, české znění

Co uděláte, když chce vaše životní láska opravdový strom a na světě už žádné opravdové stromy nerostou? 

Odpověď najdete v animované komedii, jejíž hlavní hrdina, dvanáctiletý Ted, musí odhalit příběh mrzu-



tého, leč okouzlujícího stvoření Loraxe, který ví, kde se poslední sazenice živého stromu nachází… Film 

z tvůrčí dílny zodpovědné za fi lmový hit Já, padouch.   Vstupné 130 Kč

MŮJ TÝDEN S MARILYN   Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 29. března jen v 19.00 hodin

Velká Británie, USA, 2011, 99 minut, titulky

Neobvykle intimní pohled na hollywoodskou ikonu a její spontánní emotivní vztah s mladým mužem, 

který jí rozuměl víc, než kdokoli jiný. V hlavní roli Michelle Williamsová, která je nominovaná na Oscara 

v kategorii nejlepší herečka, dále hrají Eddie Redmayne, Kenneth Branagh (nominace na Oscara v katego-

rii nejlepší herec ve vedlejší roli), Judi Denchová a další. Režie Simon Curtis. 

 Vstupné 90 Kč, členové FK 80 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 březnová představení jsou v prodeji od 1. března 2012.

Rodinnou animovanou komedii Lorax uvádí kino Oko ve 3D.

KINO OKO NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘES INTERNET.




