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Šumperského dětského sboru

Šumperský dětský sbor slaví v této sezoně neuvěřitelné padesátiny. Na duben a květen připravil
bohatý program.
Foto: archiv

DDM Vila Doris připravuje z cyklu
komorních pořadů Via Lucis:
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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.

Černá kronika:
Natlouct vrchnosti se nevyplácí, část druhá
K osudovému střetnutí Jiřího Tunkla a jeho syna
Jindřicha se šumperskými měšťany, ale i s poddanými
ze šumperského, ba i z bludovského panství došlo na
přelomu let 1493 a 1494, nejpravděpodobněji v měsíci
lednu 1494. Široká základna odporu, jak bylo uvedeno, svědčí buď o předem připravené vzpouře měšťanů
a poddaných, nebo o vrchností nařízené povinnosti,
kterou postižení považovali za neoprávněnou, ale přesto se k ní shromáždili a až při jednání s oběma Tunkly
se postavili na odpor. Takovou povinností mohla být
práce, kde bylo třeba mnoho rukou, což bylo obvykle
při údržbě rybníků. Vzpomeňme jen, že i šumperští
měšťané byli povinni pomoci při opravách hrází v případě, že hrozilo jejich protržení. O stavu hrází a hrozbě poškození se dalo spekulovat a rozhodnutí bylo
nakonec vždy na vrchnosti. Z torzovitých pramenných informací nevyčteme, jak tomu skutečně bylo,
zda nebyla i příčina jiná, známe jen výsledek.
Šumperští měšťané s poddanými bludovského
a novohradského (šumperského) panství „…hanebně a neslušně, mocí proti nim (Tunklům) povstavše,
sáhli, je ranili a některé jich lidi a služebníky zbili….“. Předcházející slova jsou vyňata z listiny krále
Vladislava II., vydané 6. dubna 1494 v Levoči, a dokládají názor postižených šlechticů, kteří předložili
stížnost panovníkovi. Vyplývá z nich, že zraněni byli
oba Tunklové, otec Jiří i syn Jindřich, přičemž jejich
ozbrojený doprovod byl zbit.
Šumperští ve svém listu moravským stavům
z 22. dubna píší: „…v nedávno minulém čase po tej
náhlosti, kterúž pan Tunkl bezpotřebně nám k věčné
zkází a sobě k nemalému posměchu učinil….“ Ze
slov vyplývá, že jeden z Tunklů střetnutí vyprovokoval nějakou „náhlostí“ (unáhlením).
Lze předpokládat, že bezprostředně po incidentu
se snažili Tunklové potrestat viníky vlastními silami, avšak uspěli jen částečně. Ti, které nepřipravili
o život, utekli do hor, kde si zřídili provizorní, snad
opevněný tábor, neboť zmíněný list moravským stavům je datován 22. dubna „Na horách“. Zástavní

Kamenná plastika středověkého rytíře někdy vydávaná za zpodobení Jiřího Tunkla z Brníčka a Zábřeha.
Sbírky Muzea Zábřeh
držitelé Šumperka nechali rabovat majetky svých odpůrců, jak o tom svědčí slova samotných uprchlíků,
kteří v uvedeném listu píší: „A poněvadž pro spravedlnost o statky své a někteří o dietky, o ženy, o hrdla
přišli… ostatek, co nás ještě živých jest, také se těch
hrdel odvážiti pro túž spravedlnost rádi chceme.“
Tunklové požádali moravské stavy o pomoc
a o zastání prosili, jak bylo uvedeno, samotného
panovníka. Vladislav II. nařídil všem obyvatelům
Markrabství moravského, aby provinilé měšťany
a poddané, pokud je najdou, vydali pánům Tunklům.
Vztáhnout ruku na svou vrchnost bylo považováno
za hrdelní zločin a při dopadení nečekalo měšťany
a poddané nic jiného než katova oprátka.
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Situace horkokrevných obránců vlastních práv
byla zoufalá. Slova „o věčné zkáze“ dokazují, že si
uprchlíci v táboře někde v horách uvědomovali bezvýchodnost svého postavení a obávali se nejhoršího.
Představitelé šlechty je považovali za rebely, král dal
za pravdu Tunklům, a tak, když byli Šumperští podle nařízení panovníka pozváni na jednání zemského
sněmu do Brna, ze strachu o své životy odmítli přijet. V dopisu stavům uvedli, že svou při přenechávají k rozsouzení Bohu a dodávají, že je „s panem
Tunklem někdy súditi bude ten súdce, kterýž ne
podle urozenie, než podle skutkóv a spravedlnosti
súdí, jehožto svaté Milosti při svú porúčieme“. List
odeslali „chudí utieštění lidé, někdy měšťané šumberští a jiní lidé z zbožie šumberského, bludovského
a novohradského, nynie v sirobě přebývající“.
V této pro Šumperské těžké době se objevily přece jen jiskřičky naděje. Ne všichni zástupci moravských stavů sympatizovali s Jiřím Tunklem a jeho
synem. Byli to především měšťané jiných měst, kteří
si uvědomovali nebezpečí plynoucí z podobného
jednání, jaké na Moravě předváděli zástavní držitelé Šumperka. Obrana práv Šumperských byla v té
době součástí hospodářského a politického soupeření moravských, zvláště královských měst se šlechtou.
Olomoucká městská rada po zvážení všech okolností
zaslala králi list, v němž vylíčila, jak neblaze působí
na prosperitu měst jejich ožebračování zástavními
vrchnostmi. Původně komorní města, královský
majetek, tak „chudší sú“, a tak je následně poškozován sám panovník. Dále Olomoučtí píší: „…nynie hlasitá řeč jde od Vaší královské milosti dědičných lidí šumberských, kterak by se jim nátiskové
od pana Tunkla dály, až z některých vsí se rozběhli
a pryč šli a pusté nechali, nemohúce dávek, robot
a rukojemstvie i jiného obtížení snésti, ještě nad to
nikdy miesta bezpečného jmieti svým hrdlem nemohú“. Panovníka požádali, aby zemskému hejtmanovi
a pánům rozkázal, aby spor Tunklů se Šumperskými
posuzovali s ohledem na poškozování zastaveného
královského majetku.
To byl samozřejmě nový pohled na celou kauzu
a z tohoto hlediska bylo hodnoceno jednání Tunklů
pravděpodobně nejen zástupci měst, ale i některými

šlechtici zvláště z řad nepřátel Jiřího Tunkla. Bylo hledáno východisko. Událost nabyla příliš velkého ohlasu a ohrožovala autoritu vrchností. Sami Tunklové
měli asi také zájem na co nejrychlejším sprovození této nepříjemnosti ze světa. Vzpurné měšťany
a poddané nebyli schopni svými silami paciﬁkovat.
Násilný postup vůči lidem v horách na svých jednáních pravděpodobně nedoporučovali ani přítomní
na zemském sněmu, neboť mnozí z nich si museli uvědomovat opodstatněný odpor Šumperských
a jejich spojenců proti nespravedlivým požadavkům
zástavních pánů.
A tak byla celá kauza vyřešena naprosto netradičně. Domluven byl odprodej zástavního panství šumperského i bludovského. Kupujícími se stali Jan starší
ze Žerotína a na Fulneku se svým synem Petrem.
6. října 1494 byla sepsána kupní smlouva, v níž je
pro nás důležitá věta: „Item, o ty puotky i všechny
nesnáze, kteréž sú spolu páni Tunklové s těmi lidmi
těch panství svrchudotčených měli, to má mezi nimi
všecko na obě strany křesťansky umrlé pominúti.“ Po
mnoha měsících strádání se mohli vzpurní měšťané
i poddaní z tábora v horách vrátit domů a složit slib
poslušnosti nové vrchnosti. Na obou stranách zůstali
mrtví. Na následky zranění zemřel Jiří Tunkl, mezi
živými nebyli ani ti z měšťanů a poddaných, které
Tunklovi ozbrojenci dostihli. Poničeny byly majetky
mrtvých i živých. Po generace se v Šumperku vyprávělo o těžkých dobách za Tunklů a vzpouře proti
nim. Natlouct vrchnosti se sice obvykle nevyplácí,
ale tentokrát přes ztráty na životech a majetcích, přes
mnohá strádání Šumperští a jejich spojenci z vesnic
svá práva díky příznivým okolnostem uhájili.
Pramenné podklady k výše uvedeným událostem může čtenář nalézt v článcích archiváře Mojmíra Švábenského Prameny ke vzbouření
Šumperských proti Tunklům koncem 15. století,
Severní Morava 39, 1980, s. 13-19 a Další pramen
ke vzbouření Šumperských proti Tunklům koncem
15. století, Severní Morava 44, 1982, s. 19-23.
Prodejní smlouva z 6. října 1494 byla uveřejněna
v publikaci Šumperk - městská privilegia, Šumperk
1996.
Zdeněk Doubravský,
Vlastivědné muzeum v Šumperku
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Šumperský dětský sbor - padesátka na krku

P

adesátá jubilejní sezona Šumperského dětského sboru se pomalu blíží do ﬁnále. První měsíce
nového roku byly sice na první pohled klidné a na akce skoupé, nicméně ve sborovém zákulisí
se pilně pracovalo. Hlavní sbor absolvoval o pololetí čtyřdenní soustředění v Poutním domě v Dolní
Hedči, mladší děti s úlevou opustily vánoční tematiku a věnovaly se přípravě repertoáru na druhou
půli sezony. Vše ve znamení blížící se události - květnového jubilejního víkendu.
V březnu odstartoval cyklus tří koncertů sólového zpěvu - koncerty věnované bývalým a současným
sborovým zpěvákům, kteří se zpěvu věnují sólově.
Poslední z nich se uskuteční ve středu 18. dubna
v 18 hodin v klášterním kostele. Představí se současní nebo čerstvě bývalí členové sboru, kteří se
připravují pod vedením Aloise Motýla.
Duben je tradičně měsícem, kdy se v klášterním
kostele koná velké sborové rojení, festival Zlatá lyra.
Letošní již 42. ročník opět přivítá na čtyřech koncertech sbory mateřských i základních škol, děti
předškolní i středoškoláky. Přestože je Zlatá lyra
přehlídkou věnovanou především sborům šumperského regionu, přivítáme na třetím koncertu mimořádně i sbor zahraniční. Ve dnech 12.-16. dubna budou hosty Plameňáků Šumperského dětského
sboru zpěváci sboru Schola Cantharel z francouzského města Ardeche. Kromě třiceti zpěváčků má
sbor také složku dospěláckou - rodiče a učitele, kteří s dětmi zpívají. Kromě vystoupení na Zlaté lyře
se Schola Cantharel představí také v pátek 13. dubna v 10 hodin v Loučné nad Desnou na společ-

První zkoušky Šumperského dětského sboru.
Foto: archiv ŠDS

První vystoupení Šumperského dětského sboru.
Foto: archiv ŠDS
ném koncertě s Loučňáčkem a v neděli 15. dubna
v 15.30 hodin v Dubicku ve spolupráci s dětským
sborem Dubínek.
Plameňáci budou sborově zaneprázdněni i poslední dubnový víkend, kdy se zúčastní festivalu
Malí zpěváčci v Liberci. Festival pořádá náš blízký
sborový přítel - Severáček Liberec a je příležitostí
právě pro mladší děti. Plameňáky čekají tři koncertní příležitosti - vystoupení na festivalovém
koncertě, zpívání při setkání všech účastníků na
náměstí před libereckou radnicí a účast na závěrečném koncertě festivalu.
A to už jsme jen krůček od očekávaného
sborového svátku a narozenin. Vše vypukne ve
čtvrtek 3. května v 18 hodin v sále šumperského
divadla. Zde budou mít svůj slavnostní koncert
všechny mladší děti, tedy Růžové děti, Barevné
děti a Plameňáci. V pátek 4. května v 19 hodin
dostane prostor hlavní sbor Motýli. V klášterním
kostele Zvěstování Panny Marie zazní dvě velká
díla, hudba, kterou prošlo několik sborových ge-
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nerací a ke které se vždy s radostí i pokorou vracíme. V první části koncertu to bude Stabat Mater
barokního skladatele Giovanni Battisty Pergolesiho
- kantáta pro sbor, sopránové a altové sólo v doprovodu smyčcového kvarteta. Sólových partů se
ujmou bývalé členky sboru Františka Havlíčková
a Ludmila Pospíšilová, které za provedení tohoto díla v loňském roce byly nominovány na cenu
města Šumperka za rok 2011. Ve druhé půli večera zazní Otvírání studánek Bohuslava Martinů.
V rámci přípravy na tento slavnostní koncert bude
kompletní program proveden v neděli 22. dubna
v 17 hodin na zámku v Bludově.
Čtvrteční a páteční večer patří současným sborovým dětem. Sobotní koncert dá prostor také
bývalým sborovým generacím. Závěrečný koncert
sborového jubilea se uskuteční v sobotu 5. května
v 16 hodin ve velkém sále Domu kultury Šumperk.
Koncert zahájí Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci a Motýli, po přestávce se na jevišti setkají až tři

stovky bývalých členů sboru. Tomuto vystoupení
předcházejí v průběhu roku čtyři zkoušky (navštívené alespoň dvěma sty zpěváků), zda se na jeviště
odváží větší počet, uvidíme až v sobotu 5. května.
Koncertní akce jsou doprovázeny dalšími počiny.
Na podzim roku 2011 vydal sbor vánoční dvojté CD
Noc tichounká. Ve spojitosti s květnovými oslavami
bude představena kniha o sboru s názvem Zahrada, jejímž autorem je Tomáš Motýl. Vzpomínky
na sborové začátky očima jednoho ze zakládajících
členů, povídání o sborovém životě v průběhu půlstoletí, postřehy o sbormistrovské profesi s humorem,
nadsázkou ale také velkou otevřeností a navíc DVD
s veškerou dosud zpracovanou dokumentací, fotkami a audio a video ukázkami, to vše Zahrada nabízí.
Těšíme se na společné završení sborové padesátky
se současnými i bývalými zpěváky, ale také s publikem, které do naší sborové zahrady neodmyslitelně
patří. A to šumperské je opravdu mimořádné.
Helena Stojaníková

Festival dětských sborů v Šumperku.

Foto: archiv ŠDS
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Přehled akcí v dubnu a květnu 2012
ZLATÁ LYRA 2012
sobota 14. dubna, klášterní kostel Zvěstování
Panny Marie v Šumperku
9:00 hodin - 1. koncert - Veselé děti Šumperk,
Pampelišky Zábřeh, Růžové děti Šumperk
10:45 hodin - 2. koncert - Zvoneček Zábřeh, Sedmikrásky Loštice, Pomněnky Mohelnice, Barevné
děti Šumperk
13:00 hodin - 3. koncert - Ptáčata Šumperk,Hudebně relaxační kroužek Šumperk, Slavíček Zábřeh, Dubínek Dubicko, Plameňáci Šumperk,
Schola Cantharel Ardeche (Francie)
15:30 hodin - 4. koncert - Klubíčko Loučná, Větrník Loštice, Loučňáček Loučná, Arietta Mohel-

nice, Motýli Šumperského dětského sboru
ZPĚV ZÁLIBOU
středa 18. dubna v 18:00 hodin, klášterní kostel
Zvěstování Panny Marie v Šumperku
koncert současných a nedávno bývalých členů sboru, kteří se pod vedením Aloise Motýla věnují sólovému zpěvu
KONCERT NA ZÁMKU
neděle 22. dubna v 17:00 hodin, zámek Bludov
Motýli Šumperk
program: G.B. Pergolesi - Stabat Mater, Bohuslav
Martinů - Otvírání studánek

JUBILEJNÍ VÍKEND K OSLAVÁM 50. SEZONY ŠUMPERSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU:
ZPÍVAJÍ MLÁĎÁTKA
čtvrtek 3. května, 18:00 hodin, Divadlo Šumperk
Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci Šumperského dětského sboru
ZE STŘÍBRNÉ STUDÁNKY
pátek 4. května, 19:00 hodin, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku
Motýli Šumperk, program: G.B. Pergolesi - Stabat Mater, Bohuslav Martinů - Otvírání studánek
PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI
sobota 5. května, 16:00 hodin, Dům kultury Šumperk
Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci a Motýli Šumperského dětského sboru
Smíšený sbor bývalých členů Šumperského dětského sboru
Vstupné na květnové koncerty v předprodeji od 23. dubna na recepci na „Komíně“
v Komenského ulici od pondělí do pátku 9:00-12:00 a 14:00 -19:00

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 264 Kč pro
mimošumperské odběratele, obyvatelé
Šumperka pak zaplatí 132 Kč. Zájemci
o předplatné mohou kontaktovat redakci
Kulturního života Šumperka,
tel.č. 583 214 193, 583 437 352.

Šumperský dětský sbor zve na
zkoušku bývalých členů ŠDS
v sobotu 31. března v 15 hodin
v klášterním kostele
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O klášterní kostel se nově stará místní radnice

P

rovoz jedné z nejvýznamnějších šumperských památek, kostela Zvěstování Panny Marie, známého spíše pod názvem klášterní kostel, zajišťuje od letošního roku místní radnice. Šumperské muzeum, které mělo tuto památku do konce loňského roku na starosti, totiž vypovědělo městu smlouvu.
„Vlastivědné muzeum v Šumperku už nemělo jako zařízení Olomouckého kraje zájem užívat
prostory klášterního kostela, neboť to nebylo ekonomicky zajímavé. Pronájmy a provoz tak od letošního roku zajišťuje přímo město,“ uvedl tajemník
šumperské radnice Petr Holub a dodal, že radní již
v lednu schválili provozní řád objektu. Ten upravuje možnosti využití kostela pro pořádání kulturních
a společenských akcí, provozní záležitosti a platná
bezpečnostní opatření.
V praxi tato novinka znamená, že zájemci o pořádání nejrůznějších akcí nyní podepisují smlouvu
o pronájmu na odboru školství, kultury a vnějších
vztahů šumperské radnice. Výše pronájmů přitom
zůstává stejná jako v minulosti. Zájemci tak zaplatí
dvě stě korun za hodinu příprav a pět set korun za
hodinu vlastní akce.
Akce v klášterním kostele
Zvěstování Panny Marie
4. dubna v 18 hod. - Absolventský koncert
žáků ZUŠ * 7. dubna v 18 hod. - Podvečer s klasickou kytarou: E. Purkertová, M. Knápková,
L. Pazdera * 11. dubna v 18 hod. - Koncert *
12. dubna v 18 hod. - Absolventský koncert
žáků ZUŠ Šumperk * 13. dubna v 18 hod. Absolventský koncert žáků ZUŠ Šumperk
* 14. dubna od 9 hod. - Motýli Šumperk
- Festival Zlatá lyra * 17. dubna v 19 hod. Klasika Viva - koncert klavírního tria Orbis
Trio * 18. dubna v 18 hod. - Koncert Motýli
Šumperk * 19. dubna v 18 hod. - Absolventský
koncert ZUŠ Šumperk * 20. dubna v 18 hod.
- Koncert P. Hrdina, A. Motýl, P. Šíma *
25. dubna v 18 hod. - Koncert žákovské
klavírní korepetice a čtyřruční hry ZUŠ
Šumperk

Klášterní kostel je významným kulturním centrem
v Šumperku.
Foto: archiv
Ročně přitom v klášterním kostele proběhne
na osm desítek akcí. Počínaje koncerty a výstavami přes imatrikulace studentů vysokých škol až po
předávání maturitních vysvědčení středoškolákům.
V turistické sezoně navíc turisty i „místní“ s touto
památkou seznamují zkušené průvodkyně, jejichž
služby bude město hradit. „Na základě usnesení
Rady města z března roku 2010 je v kostele dovoleno také konání církevních svatebních obřadů
státem povolených církví. Civilní obřady povoleny
nejsou,“ upřesnil Holub.
Šumperský klášter byl zrušen v roce 1784 v rámci
josefínských reforem a klášterní budova poté sloužila převážně hospodářským účelům měšťanstva.
Kostel postupně chátral a v osmdesátých letech minulého století letech byl v natolik havarijním stavu,
že město přistoupilo k radikální rekonstrukci, jež
trvala patnáct let. Veřejnosti se pak kostel otevřel
v roce 2005, kdy byl také odsvěcen. Od té doby je
významným centrem kulturního dění v Šumperku.
-zk-
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Klasika Viva nabídne Orbis trio

D

alší koncert jarní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana
Janků, naplánovali organizátoři na úterý 17. dubna. V tento den bude od 19 hodin patřit
klášterní kostel komornímu souboru Orbis trio, jež šumperským posluchačům nabídne „Geistertrio“
L. van Beethovena, Klavírní trio F. Škroupa a Klavírní trio č. 1 D. Šostakoviče. Vstupenky za osmdesát a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním
a městském informačním centru.
Orbis trio bylo založeno v roce 2008. Všichni jeho
členové jsou laureáty mezinárodních soutěží a mají
za sebou řadu zkušeností jak sólistických, tak i jako
komorní hráči.
Orbis trio se brzy zařadilo mezi nejúspěšnější komorní soubory nejen v České republice, ale
i v evropském měřítku, když se během roku 2009
stalo laureáty čtyř mezinárodních soutěží, z nichž
nejvýraznějším úspěchem byla třetí cena v jedné
z nejdůležitějších světových soutěží současnosti, „International Chamber Music Competition“
v německém Hamburku. Podobného výsledku
(3. cena, nejlepší klavírní trio) dosáhlo Orbis trio
v soutěži „Gianni Bergamo Classic Music Award“
ve švýcarském Luganu. Odbornou porotou pak
bylo zvoleno nositelem prestižní „Ceny Českého
spolku pro komorní hudbu“ pro rok 2010.
Své zkušenosti
prohlubuje Orbis
trio konzultacemi u vynikajících umělců,
jakými
jsou
Josef Suk, Ivan
Klánský

(Guarneri trio), Václav Bernášek (Kociánovo kvarteto), Daniel Veis (Pražské trio) či Ivan Moravec.
Orbis trio koncertuje v mnoha zemích. Pro
Norddeutsche Rundfunk nahrálo skladby J. Haydna,
A. Dvořáka a F. Mendelssohna-Bartholdyho.
Petr Malíšek (violoncello) absolvoval Pražskou konzervatoř a poté Akademii múzických umění v Praze.
Prošel řadou mistrovských kurzů a studoval také hru
na barokní violoncello na Dresdner Akademie für Alte
Musik. Je laureátem několika mezinárodních soutěží
a další řadu ocenění získal jako člen komorních souborů, jejichž byl v minulosti členem.
Jako sólista vystoupil s Českým symfonickým
orchestrem, Pražským komorním orchestrem,
Kamchatka Chamber Orchestra, Symfonickým orchestrem Bohemia, Symfonickým orchestrem Pražské
konzervatoře a Beethoven Orchestra
Praga. Je
vyhledávaným komorním
hráčem, koncertoval
ve většině evropských
zemí,
Japonsku
a v Jižní Americe.
Uskutečnil několik
nahrávek pro Český
rozhlas a Českou
televizi.

Členové Orbis tria Petr Malíšek, Petra Vilánková a Stanislav Gallin jsou laureáty mezinárodních soutěží. Foto: archiv
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Petra Vilánková (housle) studovala na Gymnáziu
Jana Nerudy s hudebním zaměřením a na Pražské konzervatoři, poté získala stipendium na Michigan State
University v USA, kde studovala dva roky pod vedením
Charlese Avshariana. V současnosti studuje na AMU
v Praze. Opakovaně se zúčastnila prestižních kurzů.
Je laureátkou mnoha mezinárodních soutěží a má
bohaté zkušenosti z domácích i zahraničních pódií.
Sólově koncertovala s Pražskou komorní ﬁlharmonií,
Vogtlandskou ﬁlharmonii, Plevenským symfonickým orchestrem, Jihočeskou komorní ﬁlharmonií,
Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře a se
Symfonickým orchestrem Michigan State University.
Od roku 2010 spolupracuje také s Českým nonetem.
Stanislav Gallin (klavír) se narodil v Rusku, ale
již dlouhou dobu žije v České republice. Vystudoval

hudební gymnázium v Petrohradě a poté Akademii
múzických umění v Praze. Absolvoval také studijní
pobyt na Mozarteu v Salcburku a zúčastnil se mnoha
mistrovských kurzů. V současnosti je posluchačem
doktorandského studia na VŠMU v Bratislavě.
Úspěšně se zúčastnil řady národních a mezinárodních soutěží a jako sólista se představil s orchestrem
Petrohradské ﬁlharmonie, Petrohradským rozhlasovým orchestrem, Solistes européens Luxembourg,
Moravskou ﬁlharmonií Olomouc, Bruno Walter
Festival Orchestra a dalšími. Spolupracoval s dirigenty Jackem Martinem Handlerem, Jakubem Hrůšou,
Alexejem Anikhanovem a s Peterem Vrábelem. Je vyhledávaným komorním hráčem, vystoupil na koncertech v mnoha evropských zemích, v USA i v Africe.
R. Janků

Hudební cyklus uvede Brixiho Jidáše Iškariotského

H

udební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v dubnu další
částí. Ta bude věnována Judas Iscariothes Františka Xavera Brixiho - Oratoriu pro svatý den
Velkého pátku.
František Xaver Brixi, jenž byl jedním z nejplodnějších skladatelů 18. století, složil na pět set skladeb.
Ty jsou rozesety, mnohdy jen v rukopisech, po celých
Čechách, na Moravě, ve Slezsku a také v okolních zemích. Jeho oratoria přitom zaujímají zvláštní postavení
mezi podobnými díly jiných velikánů duchovní hudby. „Vskutku výjimečnou skladbou je Jidáš Iškariotský.

Nezní v ní žádné velké sbory, ale hlavně sólové árie,
v nichž k Jidáši promlouvají tři alegorické postavy Spravedlnost, Smrt a Naděje,“ říká zakladatel cyklu
Vít Rozehnal. Vzápětí dodává, že osmé setkání hudebního cyklu proběhne ve středu 4. dubna. Jeho dějištěm
bude od 19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele
ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4.
-red-

ZUŠ Šumperk
Pondělí 2. dubna v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ
Hudební podvečer

a P. Kocůrka

Středa 4. dubna v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert žáků ze třídy L. Nezbedové
a J. Valentové

Čtvrtek 19. dubna v 18 hodin v kapli klášterního
kostela
Absolventský koncert žáků ze třídy I. Švédové,
J. Todekové a L. Zámečníkové

Čtvrtek 12. dubna v 18 hodin v klášterním kostele
Celoškolní absolventský koncert

Středa 25. dubna v 18 hodin v klášterním kostele
Koncert žákovské korepetice a čtyřruční hry

Pátek 13. dubna v 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert žáků ze třídy S. Hrdinové

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk,
Žerotínova ul. http://www.zus-sumperk.cz.
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Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku:
Alena Crhonková
Malířka, graﬁčka, fotografka, pedagožka *
Narozena 14. dubna 1949 v Prostějově
V počátcích výtvarné tvorby byla ovlivněna tvorbou
a osobností Jiřího Jílka. V letech 1968-1972 absolvovala
na FF UP v Olomouci obor výtvarná výchova - čeština
(prof. D. Janoušek, Z. Přikryl, L. Jalůvka) a následně studovala tamtéž teorii kultury. Výtvarné studium doplnila
v letech 1985-1987 na FF UK v Praze (prof. J. Uždil,
P. Šamšula, V. Bláha ml., Hrdina). Dvacet let působila na výtvarném oboru na LŠU v Šumperku, v letech
1980-1990 jako jeho vedoucí. Poté až doposud vyučuje
na Gymnáziu v Zábřeze estetickou a výtvarnou výcho-

Alena Crhonková.

Podzim v bukovém lese, anilinky a tempera, nedatováno.

Foto: archiv VM

vu. S menšími přestávkami pobývala po celý život na
Drozdovské Pile. Příroda a její řád i detail jí jsou inspirací. Těžištěm její tvorby byla zpočátku graﬁka, především
technika suché jehly. V poslední době maluje technikou
pastelu a kombinovaného akvarelu. Od poloviny 90. let
se věnuje vedle malby a graﬁky i fotograﬁi. Postupně vytvořila rozsáhlou fotograﬁckou dokumentaci, která je samostatným výtvarným celkem. Dílo: samostatné výstavy
- 1987, Šumperk, Dům kultury (s A. Kovalovou); 1990,
Dům kultury Šumperk (s A. Kovalovou a D. Vilišovou);
1995, Šumperk, Galerie J. Jílka; 1997, Zábřeh, Tunklův
dvorec; 2001, Zábřeh, Tunklův dvorec; 2006, Zábřeh,
Tunklův dvorec (s V. Koudelkovou); 2009, Památník
A. Kašpara v Lošticích (s V. Koudelkovou).
(upraveno pro potřeby KŽŠ)

Galerie Jiřího Jílka
Do 1. dubna
Martina Novotná: „Zářivá malba“, obrazy a kresby
Výstavu i celý program Galerie ﬁnančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.
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K Šumperským proměnám:
Pekárnička a kavárna císaře Josefa II.
Dům, v němž je nyní příjemné prostředí
Pekárničky a kavárny císaře Josefa II. a vedle zlatnický obchod, byl postaven poměrně pozdě ve dvacátých letech 19. století Antonem Rotterem. Vyplnil
mezeru mezi dvěma sousedními domy a zpočátku
sloužil pouze k obývání. Od třicátých let se v něm
vystřídalo několik majitelů. Až koncem 19. století.
kdy se nynější Hlavní třída změnila z výpadové ulice v nové obchodní a společenské centrum, zařídil
si v domě pekařství Fabian Klimeš. Po jeho úmrtí
vdova Filoména pronajala prostory vhodné k podnikání MUDr. Bodanskému, praktickému lékaři, který
si zde zřídil ordinaci a jako nájemník se svou manželkou Elsou užíval část bytových prostor. Druhým
nájemníkem byl cukrář Max Kratzer, který zde vedl
cukrárnu s manželkou Annou a později, když ukončil živnost, bydlel nedaleko v Schillerstrasse 13.
Dědici Filomeny Klimešové prodali v první polovině dvacátých let 20. století dům č. 375 v tehdejší Schillerstrasse 11 řezníku a uzenáři Josefu
Schubertovi, bydlícímu v Gärtengasse 3, který se sem
později načas nastěhoval. Tehdy byl dům pouze patrový. Josef Schubert nechal v roce 1925 vypracovat
plány na přístavbu druhého patra a úpravy uličního
průčelí domu. Realizace však proběhla později, pravděpodobně ve druhé polovině třicátých let.
V roce 1934 cukráře Kratzera vystřídal Eduard
Vepřek, avšak již od roku 1937 provozoval cukrárnu
Hugo Neugebauer, který také v domě bydlel v podnájmu se svou rodinou až do válečných let. Také zavedená
lékařská ordinace změnila na počátku války svého ma-

jitele, když se zde usadil praktický lékař Ernst Baier.
Ulice se tehdy jmenovala Adolf-Hitler-Strasse.
V padesátých a šedesátých letech měl v přízemních
prostorách domu kanceláře Okresní ústav národního
zdraví a byla zde také cukrárna, která v roce 1975 dostala nový portál a vchodové dveře v duchu tehdejší
módy. Řada změn čekala využití přízemí domu po
roce 1989. Byla v něm sběrna Sazky, inzerce a prodejna občerstvení. V polovině devadesátých let došlo ke zrušení prodejny občerstvení a místo ní bylo
zřízeno zlatnictví, které zde existuje dodnes. V té
době byla v sousedství cukrárna, jejíž prostory byly
na počátku nového století adaptovány na prodejnu
drobného zboží a textilu. Avšak ani tento obchod zde
dlouho nezůstal. Již v prosinci 2010 byla v těchto
místech otevřena Pekárnička a cafe císaře Josefa II.
Příjemné prostředí interiéru navrhl projektant Petr
Unzeitig ze Šumperka ve spolupráci s architektem
Ivo Skoumalem, stavební úpravy a vybavení interiéru realizovala ﬁrma VHH THERMONT, s.r.o.
z Uničova v součinnosti s dalšími investory. Prodejnu
provozuje Pekárna Slovan Cafe, s.r.o. z Uničova. Jak
nevzpomenout na pekařství Fabiana Klimeše, které
zde bylo před více než sto lety.
Útulné a osobité prostředí, příjemná obsluha
a kvalitní výrobky zaujaly a lákají mnoho zákazníků.
Architektonické řešení interiéru prodejny bylo po
právu navrženo do soutěže o nejlepší rekonstrukci
zprovozněnou loňského roku v Šumperku.
Zdeněk Doubravský,
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Knihovna Sever, Temenická 5
vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti
Moje nejmilejší loutka
Soutěž se koná u příležitosti 85.výročí narození Miloše Kirschnera a 120.výročí narození Josefa Skupy.
* Formát obrázků: A4 * Technika: libovolná * Figurky a prostorové dílka: maximální výška 30 cm
* Soutěž probíhá od 1. března do 30. června. * Práce budou k vidění na výstavě od 16.7. do 19.10.
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Schillerova ulice, dnešní Hlavní třída, před první světovou válkou. Vlevo část Německého domu (Deutsches
Haus), za ním honosný Emmerův palác a za dalším domem nemovitost Filomeny Klimešové. Zde se dnes nachází Pekárnička a kavárna císaře Josefa II.
Foto: Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku, P. Kvapil
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Dům kultury
Čtvrtek 5. dubna od 18 hodin v klubovně I DK
Pevné zdraví a štíhlá postava
...díky syrové stravě a cvičení Pěti Tibeťanů. Jedinečný recept na cestu k trvalému zdraví poradí Věra
a Radomír Talandovi.
Vstupné 60 Kč
Pátek 6. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Harlej
Skupina Harlej vydává v pořadí desátou desku „Teleskopický tele“, která je bezprostředně následována rozsáhlým a dosud největším koncertním turné v celé historii Harleje. Jak je zvykem, na všech koncertech
Harlej podpoří silná zvuková i světelná aparatura. Stabilním hostem celého turné je nadějná mladá partička
The Snuﬀ. Pořadatel koncertu je agentura Magmakoncert. Vstupné v předprodeji 199 Kč, v den akce 250 Kč
Pátek 13. dubna od 19.30 hodin v H-clubu
Eurofest: Progres 2
Zahajovací koncertní večer festivalu Eurofest se odehraje ve společnosti kultovní brněnské kapely
PROGRES 2 ve složení: Roman Dragoun, Zdeněk Kluka, Miloš Morávek, Pavel Pelc a Pavel Váně. O ﬁnále večera se pak postará v našem regionu neméně legendární kapela Omicron.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč
Sobota 14. dubna od 19.30 hodin v H-clubu
Eurofest
Hlavní koncertní večer přehlídky evropské klubové scény. Posluchačům se představí vynikající kapely Del
Moe (DE), Gerda Blank (GB, NZ) a No Heroes (CZ). V prostorách Elektric Café vystoupí DJ Pat Heart
(FR) a také se zde uskuteční výstava fotograﬁí Derecka Harda.
Vstupné 90 Kč
Úterý 17. dubna od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Orbis trio
Dubnová část cyklu Klasika Viva přináší vskutku ojedinělý zážitek z poslechu špičkového klavírního tria
Orbis. Více na www.klasikaviva.cz.
Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 60 Kč
Čtvrtek 19. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
ŠPEK 2012: Radůza
Zahajovací koncert festivalu Špek. Festival se koná za ﬁnanční podpory Olomouckého kraje a města
Šumperka. Osobitá zpěvačka uvede v Šumperku průřez úspěšnou tvorbou. Majitelka celé ﬂotily zlatých Andělů a držitelka Českého slavíka za Objev roku vystoupí v Šumperku s doprovodnou kapelou.
Partnerem koncertu je pivovar Holba.
Vstupné 170, 200 a 230 Kč
Pátek 20. dubna od 18 hodin ve velkém sále DK
ŠPEK 2012: Tata Bojs, jiří Schmitzer, The Prostitutes, Johnny Said The Number
7. ročník oblíbeného hudebního festivalu, tentokrát s jedinečnou vizuální a zvukovou show kapely Tata
Bojs. V programu se dále představí extravagantní herec a písničkář Jiří Schmitzer, pražská rokenrolová
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úderka The Prostitutes a nadějná kapela Johnny Said The Number. Partnerem festivalu je pivovar Holba.
Vstupné v předprodeji 220 Kč, v den akce 290 Kč
Čtvrtek 26. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Dívčí válka
Slavná divadelní hra z pera Františka Ringo Čecha. Prožijte státotvorné momenty historie českého národa
v humoristickém podání plném nadsázky, gagů, vtipů i bezprostředních narážek na současnou dobu.
V Šumperku se představí populární herci a baviči Miroslav Šimůnek, Tomáš Krejčíř, Miluše Bittnerová,
Petr Jablonský, Václav Upír Krejčí, Dominika Kadlčková, Jindra Kriegel, Klára Jandová, Jan Antonín
Duchoslav, Jaroslav Šmíd a další.
Vstupné 200, 230 a 260 Kč
Pátek 27. dubna od 19.30 hodin v H-clubu
O5 a Radeček a hosté
Nová deska, nové hity, nová show. Jedna z nejuznávanějších popových kapel u nás zahraje po roce před domácím
publikem. Posluchači se mohou těšit na nové písně i starší hity jako Po nohou, O půl páté, Praha, Kristián nebo
Máš mě na svědomí. Dále vystoupí skvělé kapely Civilní obrana a Popcorn drama. Koncert je součástí turné na
podporu začínajících kapel. Partnerem koncertu je pivovar Holba. Vstupné v předprodeji 90 Kč, v den akce 120 Kč
PRO DĚTI
Neděle 22. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK
Pohádka o Sněhurce
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících. Účinkuje Malé divadélko Praha. Vhodné pro
děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč
PRO MLÁDEŽ
Sobota 7. dubna od 22 hodin v D 123
Retro party
Největší hity 70., 80. a 90. let hraje DJ Rosťa Krňávek.

Vstupné 40 Kč

Sobota 21. dubna od 22 hodin v D 123
Kapitán se vrací
Extra porci latinskoamerické muziky servíruje DJ Jarda Weinlich. Hrajeme o originální pirátské dárky:
opasky, šátky, náramky, náhrdelníky.
Vstupné 40 Kč
D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 1. dubna
Martina Novotná: „Zářivá malba“, obrazy a kresby
Výstavu i celý program Galerie ﬁnančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.
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Od 4. do 29. dubna
Václav Fiala, „Prostor a tvar“, kov, kámen a kresba v černé
Výstava objektů jmenovaného graﬁka. Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 4. dubna v 18 hodin
za osobní účasti autora. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad
Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie ﬁnančně podporuje Ministerstvo
kultury ČR.
PŘIPRAVUJEME
18. května
25. května
1. června
7.-10. června
16. června
24. srpna

PETRA JANŮ a skupina GOLEM
CELEBRITY SHOW TOUR
KOŠT MIKULOVSKÝCH VÍN
DIVADLO V PARKU
BLUES APERITIV XIII.
REVIVAL INVAZE: TŘI SESTRY, RAMMSTEIN, JIŘÍ SCHELINGER

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 Eurofest vsadil na kapely ze západu

J

iž šesté jaro v řadě míří do Šumperka klubové kapely ze zahraničí, aby se představily během festivalu nazvaného Eurofest. A zatímco v minulosti zde hrály skupiny ze střední a východní Evropy,
letos dostanou prostor hudebníci z Anglie, Německa a Francie. Vedle koncertů přitom letošní ročník
nabídne i další program, jenž se rozprostře do tří festivalových dnů.
Úvod festivalu by mohl nepochybně přilákat sběratele ﬁlmových zážitků. Filmová scéna Eurofestu
totiž uvede v premiéře německý hudební snímek
Pina, který je vůbec prvním hraným ﬁlmem natočeným v Evropě technologií 3D. Kino Oko jej
promítne ve čtvrtek 12. dubna v osm hodin večer.
Již třetím rokem pak Eurofest naservíruje lahůdku pro hudební pamětníky. Po koncertech
skupiny Plastic People a Blue Eﬀect se letos
v Šumperku představí kapela Progres 2. „Progres
2 jsou průkopníci kvalitního moravského rocku.
Věřím, že si naše generace nyní ráda společně
zavzpomíná na legendární skladby této nezapomenutelné hudební skupiny,“ soudí pořadatel
Roman Macek a dodává, že tato brněnská legenda přijede v nejsilnější sestavě své historie: Pavel
Váně - zpěv a kytara, Zdeněk Kluka - zpěv a bicí,

Roman Dragoun - zpěv a klávesy, Pavel Pelc - zpěv
a baskytara a Miloš Morávek - kytara. „Pro koncert
v Šumperku jsme připravili průřez všemi vydanými alby. Zazní skladby ze všech našich scénických
projektů, včetně ucelené ukázky z rockové opery
Dialog s vesmírem,“ slibuje zpěvák Pavel Váně.
Progres 2 přitom zahraje v šumperském H-clubu
v pátek 13. dubna od osmé večerní. Jako hosté
zde vystoupí také místní rockoví bardi ze skupiny
Omicron.
Závěrečný festivalový večer bude v sobotu
14. dubna patřit talentovaným muzikantům ze západní Evropy i z Česka. Návštěvníkům se představí
ve svých zemích úspěšné a známé kapely Del Moe,
Gerda Blank, No Heroes a francouzský DJ Pat
Heart. Součástí sobotního večera bude i vernisáž
výstavy fotograﬁí.

– 14 –
DŮM KULTURY, EUROFEST

Festival Eurofest probíhá v Šumperku od roku
2007 a hostil již muzikanty z Běloruska, Maďarska,
Rakouska, Itálie, Polska a Slovenska. Akce získala

podporu Višegradského fondu, Fondu česko-německé budoucnosti, Olomouckého kraje a města
Šumperka. Více na www.eurofest.cz.
-op-

Festival Špek mění prostředí i termín

O

děn do nového kabátu přichází za hudebními fanoušky festival Špek. Z letního open airu se
stává jarní festival pod střechou Domu kultury. Startuje ve čtvrtek 19. dubna a pořadatelé dali
novou podobu také graﬁce festivalových vizuálů.

„Po šesti letech přesouváme akci do velkého sálu
Domu kultury, neboť náklady na realizaci open air
festivalu v Pavlínině dvoře jsou vysoké. Dalším důvodem změny prostředí je vrtkavost počasí, které
festivalu prakticky nikdy nepřálo,“ vysvětluje zásadní změny podoby festivalu ředitel Domu kultury Vladimír Rybička. Ten věří, že na jaře bude mít
festival u hudebních fandů větší ohlas než v červnu,
kdy se koná množství podobných akcí.
Dramaturgie sedmého ročníku festivalu Špek
sáhla nejen po osvědčených interpretech tuzemské
scény, ale i po mladých nadějných kapelách, které
dostanou šanci oslovit širší veřejnost. Zahajovací

čtvrteční večer přitom bude jako každý rok věnován ikoně české folkové scény a world music. Na
úspěšné recitály Spirituál Kvintetu, Hradišťanu či
Javorů naváže letos osobitá zpěvačka Radůza. Na
její koncert se mohou posluchači těšit ve čtvrtek
19. dubna od půl osmé večer.
Hlavní program přinese v pátek 20. dubna mimořádnou programovou lahůdku. Zcela výjimečně
se na jednom pódiu objeví extravagantní písničkář
Jiří Schmitzer a slavná rocková formace Tata Bojs.
Oba účinkující pojí pouto v podobě společné desky Nanoalbum, které zaznamenalo v roce 2004
fenomenální úspěch. Nyní se tak Tata Bojs i Jiří

Zahajovací čtvrteční večer šumperského Špeku bude patřit osobité zpěvačce Radůze.
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Foto: archiv

Schmitzer objeví po dlouhé době opět společně na
scéně. „Tata Bojs navíc přivezou do Šumperka vlastní zvukovou i světelnou aparaturu, včetně unikátní
projekce, takže to bude koncert Tata Bojs v plné parádě,“ slibuje dramaturg festivalu Ondřej Polák.
Vedle ostřílených matadorů dostanou v programu Špeku prostor i mladé kapely jako The
Prostitutes a Johnny Said The Number. Více informací najdou zájemci na www.dksumperk.cz, kde si
mohou rovněž on-line rezervovat vstupenky. -redÚčinkující festivalu Špek 2012
Radůza: zpěvačka, multiinstrumentalistka
a autorka hudby i textů začínala s převážně bluesově zabarveným repertoárem na ulici, kde ji
v roce 1993 objevila zpěvačka Zuzana Navarová.
Tak začala její užší spolupráce se skupinou Nerez.
Brzy si ji všimly také hvězdy světového popu, jako
Suzanne Vega nebo Mike Oldﬁeld, kterým hostovala na koncertech. Zlomový byl pro Radůzu rok
2003, kdy získala ocenění v podobě tří sošek zla-

Slavná rocková formace Tata Bojs přiveze do
Šumperka vlastní zvukovou i světelnou aparaturu,
včetně unikátní projekce.
Foto: archiv

tých Andělů, které jí udělila Akademie populární hudby v kategoriích Zpěvačka roku, Objev
roku a Folk & Country. Její album ...při mně
stůj se drželo několik týdnů na předních místech
v žebříčku prodejnosti a získalo zlatou desku.
V roce 2004 obdržela Radůza ocenění v anketě Český slavík jako skokan roku. Na počátku roku
2005 odjela na turné do Francie, kde si „obehrála“
nové písně, jež vzápětí natočila ve studiu. Vzniklo
tak její další album V hoře, které opět bez jakékoli
mediální kampaně lámalo rekordy v prodejnosti.
Přijetí kritiky i veřejnosti je velmi vřelé.
Jiří Schmitzer: absolvoval DAMU v roce 1974,
poté nastoupil do Činoherního studia v Ústí nad
Labem a od roku 1985 je členem Ypsilonky. Po
několika menších ﬁlmových rolí přišel v jeho herecké kariéře průlom v podobě Kroupy mladšího
v úspěšné komedii Marečku podejte mi pero, v níž
si synovský part zahrál po boku svého otce Jiřího
Sováka. Dále se objevil v desítkách úspěšných ﬁlmů jako Slavnosti sněženek, Vesničko má středisková nebo z poslední doby Kráska v nesnázích.
Popularitu mu přinesly také jeho písničkové recitály, které jsou plné nečekaných překvapení, nedohratých slok a improvizačního umění. Obrovský
úspěch u kritiky i veřejnosti zaznamenalo jeho zatím poslední album Bouda.
Tata Bojs: „Tata Bojs vznikli v roce 1988 a od
té doby se opakují.“ Touto jedinou větou shrnují
svou historii samotní členové Tata Bojs na svých
internetových proﬁlech. Podobný humor je pro
Milana Caise a Mardošu - jediné stálé členy kapely - typický. Ale nejen humor dělá z jejich tvorby
výjimečnou záležitost, která má téměř dvacet pět
let mnoho fanoušků napříč generacemi. Tata Bojs
se nebojí experimentovat a měnit žánrové zaměření
své hudby, a proto je jejich každá nová deska očekávaná s napětím. Není pak divu, že za každé vydané album sklízejí pochvalné kritiky i akademická
ocenění. Také zbrusu nové album „Ležatá osmička“
z podzimu 2011 dokázalo přinést zcela novátorský
pohled na českou elektronickou hudbu, kterou doplňují tradičně netradiční texty. Živé koncerty Tata
Bojs jsou pak výjimečnou vizuální událostí.
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Galerie J. Jílka
Václav Fiala, „Prostor a tvar“,
kov, kámen a kresba v černé
Václav Fiala (Klatovy, *1955) po léta kreslil, maloval
a věnoval se graﬁce. Od počátku devadesátých let ale
dává přednost soše. Sochařská práce s hmotou a prostorem ho pohltila. Je mu až drogou a nedovolí spočinout v klidu bez ní. Ať ve dřevě, v kameni nebo v kovu,
jde u něho o základní tvary přehledné formy, cítěním
blízké architektuře, výmluvně vázané k účelu a místu.
Kreslí svou vizi do prostoru. Je s místem v souladu, je
jím určována a vymezuje ho, proplétá v něm linie, směry a tvary. Jejich narůstání a rozrůstání, ale i obrůstání
stěn a sloupů, někdy i kmene stromu ve volné krajině,
je jejím poznávacím znakem. Je i jeho věrohodným
podpisem. Staví sochu jako schránku, jako dům či nádobu, někde i relikviář nebo svatyni. A přece zůstává
zároveň i prostou věcí. Je předmětem.
Přidává i barvu, raději ale nechá materiálu jeho vlastní povrch bez úprav. Dřevo opracovává minimálním
zásahem do podoby trámů a hrubě zaoblených, po
tesařsku čepovaných forem. Kámen někdy ohladí a jin-

dy mu přizná přirozenou drsnost. Barvu užívá častěji
u kovu, možná kromě výrazu i pro její ochrannou roli.
Měřítko je tu vedlejší; ať malé nebo rozměrné objekty,
mají hutnou krásu v síle své lapidárnosti. Skutečný rozměr na jejich monumentalitě nic nemění; snad jen ty
velké víc vtahují dovnitř. Zvou k ponoření se do nich.
Nezáleží proto ani tolik na tom, co kde právě vystavuje,
co pro danou chvíli a daný prostor vyvolil.
Donedávna nebylo jasné, co přiveze do Šumperka,
zda cosi nového ve dřevě, anebo kov, kámen a kresby
v černé, nevěděl to dlouho ani on sám. V časové tísni
ale zvítězila druhá varianta. Těším se na ni, a vím že výstava bude oživením programu roku. V návaznosti termínů pak i setkáním dvou sochařů. Vystřídá ho Luděk
Míšek, další z absolventů školy Jindřicha Zeithammla,
a dva z jarních měsíců budou tak v Galerii ve znamení
sochy.
Výstava, za účasti autora zahájená ve středu 4. dubna v obvyklých 18 hodin, potrvá do neděle 29. dubna.
Přijďte.
M. Koval
▼„Průniky“, 2000, gabro, 35 x 41 x 6 cm
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Divadlo
Datum Titul
Skupina
Čas
Cena
St 4.4. Racek
G
17.00
130 Kč
Pá 6.4. Evergreeny 20. století
VK
19.30
70 Kč
Večer při svíčkách ve foyer a Zrcadlovém sále
Čt 12.4. Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek
VK
19.30
50 Kč
Pá 13.4. Hrádek pro krále aneb Pocta Teddymu Wilsonovi VK
19.30
70 Kč, 30 Kč
Teens Jazzbands Velké Losiny a Jakub Šafr
Festival Miloše Movnara
Čt 19.4. Saturnin
školní předst. 11.00
Čt 19.4. Kočka na rozpálené plechové střeše
VK
17.00
130 Kč
Pá 20.4. Racek
školní předst. 11.00
Pá 20.4. Voda není víno a Priessnitz není Schroth!
VK
17.00
130 Kč
So 21.4. Prodaná nevěsta aneb Naše cesta
VK
17.00
130 Kč
Čt 26.4. Evergreeny 20. století
VK
19.30
70 Kč
Večer při svíčkách ve foyer a Zrcadlovém sále
Pá 27.4. Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek
VK
19.30
50 Kč
So 28.4. Ples v opeře Moravské divadlo Olomouc
P, VK
19.30
250 Kč
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla
Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

Během Festivalu Miloše Movnara budou diváci i porota hodnotit výkony místních herců hned v několika inscenacích, kromě jiného i ve hře Voda není víno a Priessnitz není Schroth!. V jedné z rolí se představí Vendula
Nováková.
Foto: J. Valchař
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Festival Miloše Movnara
Čtvrtek 19. dubna v 17 hodin
Kočka na rozpálené plechové střeše
Volná kasa, vstupné 130 Kč

Čtvrtek 19. dubna v 11 hodin
Saturnin
Školní představení

Pátek 20. dubna v 11 hodin
Racek
Školní představení
Pátek 20. dubna v 17 hodin
Voda není víno a Priessnitz není Schroth!
Volná kasa, vstupné 130 Kč
Sobota 21. dubna v 17 hodin
Prodaná nevěsta aneb Naše cesta
Volná kasa, vstupné 130 Kč

V divadle ožívá Svět snů a fantazie Hany Daňkové

O

lejové obrazy a soubor digitálních obrazů, kreslených na počítači k jednotlivým znamením Horoskopu, jsou v těchto týdnech k vidění v šumperském divadle. Jejich autorkou je výtvarnice
Hana Daňková, jež v současnosti žije a pracuje ve Velkých Losinách.
Hana Daňková absolvovala Univerzitu Karlovu
v Praze, obor výtvarná výchova - matematika, na
Matematicko-fyzikální fakultě UK v Bratislavě pak
obhájila doktorát. Poté působila jako středoškolská
a vysokoškolská pedagožka. Zabývá se počítačovou
graﬁkou, animací a multimédii.
Spojení uměleckého a technického zaměření uplat-

nila Hana Daňková v multimédiích, jako první u nás
začala vytvářet výukové ﬁlmy na počítači, multimediální a výuková CD. Založila internetový časopis pro
děti Jablko.cz.
S použitím svých obrazů vytvořila animované ﬁlmy
Svět snů a fantazie (uvedený v ČT) a Barevná relaxace
(CD-ROM). Je autorkou a graﬁčkou výukových pro-

V šumperském divadle představuje svoji tvorbu výtvarnice Hana Daňková.
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Foto: -hd-

gramů edice Chytré dítě na CD-ROM, knihy Veselá
matematika s Bajtíky (Computer Press), multimediálního 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 tvorbě. Více informací lze získat na
www.hana-galerie.cz a www.ChytreDite.cz.
-red▶ Partie s přítelem

Na Hrádku si připomenou 100 let od narození
jazzového pianisty Teddyho Wilsona
Významné jubileum s sebou přinese již čtrnáctý Hrádek pro krále jazzu, který se uskuteční dne
13. dubna od 19.30 hodin v Divadle Šumperk.
Tradiční akce Teens Jazzbandu Velké Losiny tentokrát představí slavného pianistu Teddyho Wilsona,
který vešel ve známost zejména díky angažmá v orchestrech klarinetisty Bennyho Goodmana a stal se
prvním černošským hráčem obsazeným do bělošského orchestru. Taktéž vedl svůj vlastní bigband
a doprovázel například zpěvačku Billie Holiday.
A především na skladby nahrané se dvěma výše
zmíněnými interprety se zaměří ve svém koncertu
velkolosinská kapela.
Hostem Teens Jazzbandu bude Jakub Šafr - jeden z nejvýraznějších současných jazzových pianistů ovládajících tzv. stride piano, což je technicky
velmi náročný klavírní styl typický právě pro připomínaného Teddyho Wilsona. Koncert bude
unikátní nejen tím, jak zásadní výročí bude vzpomenuto, ale právě i možností naživo vyslechnout
uvedený klavírní styl, neboť pianisté, kteří v České
republice stride piano technicky ovládají, by se dali
spočítat na prstech jedné ruky. Vstupné na koncert
činí 70 Kč, pro studenty 30 Kč a vstupenky je možno zakoupit také v předprodeji v pokladně Divadla
Šumperk.
-ich-

Pianista Teddy Wilson
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Vlastivědné muzeum v Šumperku
VÝSTAVNÍ SÍŇ
▶ Paměť map, část první: S mapou se neztratíš
Na výstavě jsou prezentovány především kartograﬁcké práce, které sloužily k orientaci v krajině.
K vidění jsou dále mapy vojenské, dopravy a spojů
a nechybějí ani mapy turistické. Výstava trvá do
6. 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 dobovým trhem. Výstava trvá do 1. května.

Výstava Koloniál u pana Bajzy je v muzeu k vidění do
1. května.
Foto: -msHOLLAROVA GALERIE
▶ Panovníci českých zemí a jejich manželky na
dřevořezbách Jarmily Haldové
Výstava zaujme milovníky dřevořezbářského řemesla, širokou veřejnost, ale také děti, které si odnesou nezapomenutelný zážitek a vědomosti, jež
při běžné hodině dějepisu jistě nezískají. Výstava
trvá do 22. dubna.
STÁLÁ EXPOZICE VM V ŠUMPERKU
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá expozice se jako první muzejní expozice v ČR může

pochlubit unikátním produktem - zcela automatickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí
exponáty hned ve čtyřech jazycích.
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 trvá do
1. dubna.
▶ Z pohádky do pohádky
Výstava ze sbírek VM Šumperk představí devět nejznámějších klasických českých pohádek (Červená
Karkulka, Perníková chaloupka, Smolíček pacholíček, O princezně a drakovi, Šípková Růženka
a další). Výstava bude zahájena v rámci akce
Čarodějnické odpoledne v sobotu 21. dubna ve
13 hodin. Výstava potrvá do 16. září.
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, fotograﬁe
i historické materiály. Výstava trvá do 29. dubna.
▶ Akce v Přednáškovém sále (vstup přes informační centrum): Tomáš Graumann, dvakrát
zachráněné dítě - 3. dubna v 17 hodin, přednáší Tomáš Graumann, jedno ze zachráněných dětí
z tzv. Wintonova vlaku. * Kamzíci v Jeseníkách
- 10. dubna v 17 hodin, přednáší Jiří Pecháček.
* Kauza Aloise Konečného aneb Jak se bývalý
učitel z Bohdíkova stal místopředsedou národního shromáždění - První část: Kauza Konečný 17. dubna v 17 hodin, Druhá část: Práce a kariéra
Aloise Konečného - 24. dubna v 17 hodin, přednáší Zdeněk Doubravský.
Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.:
583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod.,
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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 obilí, tkaní nebo vrtání do kamene. Výstava trvá do
21. dubna.
▶ Svět hmyzu
Výstava se zoologickou tematikou představuje
hmyz našeho regionu na fotograﬁích pořízených
amatéry i profesionály. Interaktivnost výstavy je
podtržena instalací elektro-propojovacích panelů,
které obsahují různé kvizy zaměřené na doplnění
znalostí žáků základních i středních škol. Vernisáž
výstavy proběhne v pátek 27. dubna v 17 hodin.
Výstava potrvá do 2. června.
▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno
celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.
MOHELNICE
▶ Velikonoce
Výstava, která představuje lidové obyčeje a zvykoslovné předměty vážící se k slavení Velikonoc.
Výstava trvá do 14. dubna.
▶ Velikonoce v muzeu
V neděli 1. dubna od 10 do 16 hodin. Ukázky
výroby a samostatná tvorba velikonočních dekorací. Akce pro děti i dospělé. Pořádá muzeum
a Mohelnický spolek ručních řemesel.
▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěží 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., 1316 hod.

LOŠTICE
▶ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů 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.
ÚSOV
▶ Lovecko-lesnické muzeum:
Stálá expozice v Martinelliho paláci
▶ Stará škola:
Úsov - kolébka lesnického školství, stálá expozice
▶ Vlašimský palác:
Hádanky pánů z Vlašimi, interaktivní expozice
▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint
▶ Zámecký ochoz
▶ Galerie akademického malíře
Lubomíra Bartoše
▶ Zoo koutek pro děti
▶ Akce na Úsově: Slet čarodějnic na zámku v Úsově
- v sobotu 28. dubna od 15.30 hodin, zábavné odpoledne pro děti i dospělé s čarodějnickou tematikou a volbou Miss čarodějnice.
Informace: Začátky každého vstupu v měsících dubnu až říjnu najdete na webu muzea, sekce Zařízení,
odkaz Zámek Úsov, otevírací doba. Zámek Úsov
s Lovecko-lesnickým muzeem zahajuje novou turistickou sezonu v neděli 1. dubna. V měsíci dubnu je
zámek otevřen od úterý do neděle v době od 9.00 do
16.15 hodin, poslední vstup 14.45 hodin.

Mezinárodní den památek
Středa 18. dubna
Vstupy na všechna zařízení Vlastivědného
muzea v Šumperku jsou zdarma.
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Galerii mladých obsadil kamzík horský,
věnována mu bude i přednáška

V

Galerii mladých šumperského muzea probíhá až do 29. dubna výstava ke stému výročí vysazení
kamzíka horského v Jeseníkách. První kamzíci přitom byli přivezeni do Jeseníků z Alp v roce
1913, avšak dnes si už málokdo uvědomí fakt, že kamzík horský je v našich horách nepůvodním druhem. A právě život kamzíků v Jeseníkách přiblíží během přednášky v úterý 10. dubna autor výstavy
Jiří Pecháček.
Jiří Pecháček z Občanského sdružení Jesenický
kamzík, který je autorem několika dokumentárních ﬁlmů o kamzíku horském, z nichž některé budou na přednášce promítnuty, se zaměří především
na život a historii jesenických kamzíků. Posluchači
tak budou mít možnost dozvědět se další zajímavé informace, například o paleohistorii kamzíků,
o kamzících v Lužických horách a o tématu kamzík
v myslivecké mluvě. Přednáška začíná v 17 hodin
odpoledne v přednáškovém sále muzea, který je
přístupný přes informační centrum.
M. Zmrhalová, VM Šumperk

Kamzíci byli v Jeseníkách vysazeni před sto lety.
Foto: archiv VM

Historik pohovoří o životě bývalého učitele
Aloise Konečného, místopředsedy Národního shromáždění

Z

ajímá vás, jak se někdejší učitel z Bohdíkova Alois Konečný stal místopředsedou Národního shromáždění? Pak si nenechte ujít přednášku historika šumperského muzea Zdeňka Doubravského.
Ten nejprve v úterý 17. dubna pohovoří na téma Kauza Konečný, o týden později, v úterý 24. dubna,
pak bude přednáška pokračovat druhou částí nazvanou Život, práce a kariéra Aloise Konečného. Dějištěm bude v obou případech od 17 hodin přednáškový sál muzea, jenž je přístupný přes informační
centrum. Vstupenka stojí dvacet korun.
9. března 1908 vyřkl disciplinární senát při
zemské školní radě v Brně rozsudek nad bohdíkovským nadučitelem Aloisem Konečným: přeložení
a degradace. Průběh vykonstruovaného procesu
a jeho výsledek pobouřil mnoho lidí na Moravě
a v Čechách. Již 15. března se konala protestní schůze v Olomouci, 17. a 22. března zažilo Brno mohutné demonstrace. Schůze a shromáždění na podporu
Konečného se konaly v mnohých dalších městech
i na vesnicích. Proti disciplinování bohdíkovského
učitele se postavila řada školních rad, na obranu

Konečného vystoupil pozdější olomoucký starosta
Richard Fischer, pozdější prezident T.G. Masaryk
a řada dalších významných osobností.
Nešlo jen o Konečného, masové projevy svědčily o širších souvislostech jeho kauzy, která stála na
počátku jeho politické kariéry, o kterou sám nestál,
avšak jeho popularita ho k dráze politika zavazovala. O tom budou obě přednášky. Není také bez
zajímavosti, že pozůstalost Aloise Konečného byla
svěřena Vlastivědnému muzeu v Šumperku a z ní
bude čerpán unikátní obrazový materiál. -zd, zk-

– 23 –
VÝSTAVA, PŘEDNÁŠKA

Do Šumperka zavítá Thomas Graumann,
jedno z posledních „Wintonových“ dětí

P

řednášku na téma holocaustu chystá na úterý 3. dubna šumperské muzeum ve spolupráci s občanským sdružením Lano a místní radnicí. Nese název Dvakrát zachráněné dítě a jejím hlavním
protagonistou bude Thomas Graumann, který je jedním z posledních „Wintonových“ dětí, které bylo
z Čech odvezeno.
Thomas Graumann se narodil v Brně roku 1931 do
židovské rodiny. Jeho šťastné dětství skončilo okupací
naší vlasti nacistickým Německem. Život mu zachránil
burzovní makléř Nicholas Winton, který včas pochopil nebezpečí hrozící Židům, jež se dostanou do moci
Adolfa Hitlera, a proto zorganizoval přepravu 669 židovských dětí z Československa do Británie. Osmiletý
Thomas byl jedním z posledních dětí, kterým se podařilo z okupovaného Československa vycestovat. Jeho
rodina a skoro všichni příbuzní zemřeli v koncentračních táborech.
Thomas Graumann vyrostl ve Skotsku, kde se
díky evangelistovi Robertu Popemu stal křesťanem. Vystudoval zdravotní a misijní školu a odjel na

Filipíny, kde pracoval mezi domorodci jako misionář.
Zde potkal svou ženu Caroline. Poté, co se přestěhovali do Ameriky a adoptovali si dvě děti, se jim narodily
další dvě. Po sametové revoluci se vrátil do své vlasti
vyučovat anglický jazyk a šířit křesťanství.
Thomas Graumann svoji vděčnost za záchranu vyjadřuje celý život tím, že se věnuje charitativní práci
pro potřebné, osvětové práci a vzdělávání mládeže.
Nyní, když už nemůže pracovat, jezdí po celé České
republice a vypráví svůj pohnutý příběh o záchraně
života a odpuštění. V Šumperku se o něj podělí s posluchači v úterý 3. dubna. Přednáška začíná úderem
páté odpolední v přednáškovém sále muzea, který je
přístupný přes informační centrum.
-zk-

V nové sezoně má Úsov stále co nabídnout

H

rad a zámek Úsov je nepřehlédnutelnou v dálce se rýsující dominantou na cestě mezi Libivou
a Mohelnicí, je jedním z vrcholů pomyslného trojúhelníku tří hradů, které můžete v jednom
okamžiku vidět současně - hradů Úsova, Mírova a Bouzova. O oblibě Úsova přitom svědčí každoročně stoupající počet návštěvníků. Není se co divit, protože zámek je opravdovou raritou nabízející
současně poučení, hry, zábavu, ale i galerii výtvarného umění. A ani letos nebudou chybět zajímavé
akce, jako jsou Slet čarodějnic či Muzejní noc.
Hrad Úsov se může pochlubit zpřístupněním svých
nejstarších prostor v expozici pro děti Hádanky pánů
z Vlašimi. A protože jsme národ zvídavý a hravý, děje
se tak formou otázek a nelehkých úkolů, které vedou
až k vytoužené odměně. Expozice tvoří součást celkové prohlídky hradu, ale je možné navštívit ji i samostatně.
Pro nejmenší je připravený opravdu Strašidelný labyrint ve Vlašimském paláci a na nádvoří hradu čeká
malé návštěvníky zookoutek, kterému letos vévodí
dvanáct skvostných pávů.
Shlížet na zámek i překrásné okolí městečka Úsova

lze ze zámeckého ochozu, jenž se nachází mezi palácem a Starou školou a vede až k boskovickému paláci.
Relaxovat je možné na terase hradního nádvoří nebo
v příjemné kavárně.
A na konec to nejvzácnější. Úsov je známý především jako Lovecko-lesnické muzeum, které nabízí
unikátní lichtenštejnské lovecké a přírodní sbírky v původní instalaci z přelomu 19. a 20. století.
Zklamáni nebudou ani ti, kteří navštíví stálou expozici
Úsov - kolébka lesnického školství na Moravě v nově
zrekonstruované Staré škole. K dispozici je také reprezentativní publikace Lesníci, lesnická škola a Úsov.
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Zkrátka nepřijdou ani milovníci výtvarného umění.
Ve třetím poschodí zámku se nachází galerie rodáka
z nedaleké Klopiny, akademického malíře Lubomíra
Bartoše. A příjemnou zprávou pro návštěvníka nepochybně je, že Úsov ani v tomto roce nenavyšuje
vstupné a ponechá prodlouženou otevírací dobu jako
v roce 2011.
Brány Úsova se otevřou v neděli 1. dubna, v sobotu
28. dubna obsadí zámek čarodějnice a jiné pohádkové bytosti, v sobotu 23. června se pak rozprostře nad
zámkem Muzejní noc. Více informací lze najít na
www.muzeum-sumperk.cz.
M. Berková

V sobotu 28. dubna obsadí zámek čarodějnice a jiné
pohádkové bytosti.
Ilustrační foto: -ms-

V měsících dubnu až říjnu bude zámek otevřen od úterý do neděle.
Otevírací doba v dubnu: 9:00-16:15 hod., poslední vstup ve 14:45 hod.
Prohlídky lze objednat u kastelánky Evy Třískové, tel.č. 736 676 351 nebo 583 435 111,
e-mail usov@muzeum-sumperk.cz.

Městská knihovna
Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588

Po, Út, St
Čtvrtek

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530
10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

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

Knihovna na několik dnů omezí provoz
Na několik dnů omezí v první polovině dubna
šumperská Městská knihovna v ulici 17. listopadu
svůj provoz. Důvodem je malování prostor v historické budově a výměna podlahové krytiny na
chodbě.
Práce odstartují ve středu 4. dubna - v tento den
bude otevřena pouze půjčovna pro dospělé, a to od 8

do 11 hodin a od 12 do 18 hodin. Čítárna, oddělení
periodik a půjčovna pro mládež budou mít zavřeno.
Ve pátek 6. a v sobotu 7. dubna bude uzavřena celá
knihovna. Ta se opět otevře po Velikonocích v úterý
10. dubna. Půjčovna pro dospělé bude fungovat od
8 do 11 hodin a od 12 do 18 hodin, půjčovna pro
mládež pak od 12 do 17 hodin.
-zk-
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Půjčovní doba knihoven od 1.4. do 10.4.
Knihovna v ul. 17. listopadu 6
Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

Pondělí 2.4.

8-11 12-18

12-17

Úterý

8-11 12-18

12-17

10-12 13-18

8-11 12-18 *

zavřeno

10-12 13-18

3.4.

Středa 4.4.

10-12 13-18

Čtvrtek 5.4.

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

zavřeno

zavřeno

10-12 13-18

6.4.

Sobota 7.4.

zavřeno

Pondělí 9.4.
Úterý 10.4.

Zavřeno - Pondělí velikonoční
8-11 12-18

12-17

10-12 13-18

* Pouze půjčování knih, čítárna včetně internetu nebudou otevřeny

Projekt Když bariéry
nejsou překážkou pokračuje i v dubnu

N

ěkolik zajímavých akcí, jež se nesou v duchu projektu nazvaného Když bariéry nejsou překážkou, přichystala pro dospělé i děti Městská knihovna v Šumperku. Kromě dvou výstav jsou
v dubnu na programu také dobročinná dražba a zahradní slavnost.

Čtvrtý ročník zajímavého projektu Když bariéry
nejsou překážkou zahájila začátkem března výstava šumperské architektky Ladislavy Doležalové.
V knihovně v ulici 17. listopadu představuje své
výtvarné práce, které vznikly během pobytu ve
Fakultní nemocnici Olomouc, kam se na měsíc
a půl „nastěhovala“ se svým synem. V půjčovně
pro mládež pak jsou k vidění fotograﬁe, které zachycují prostředí hemato-onkologického oddělení
olomoucké Dětské kliniky a malé i velké radosti léčených dětí. Mnohé z nich přitom v rámci terapie
vyfotily během své hospitalizace samotné děti.
Projekt Když bariéry nejsou překážkou, který
knihovna letos pořádá ve spolupráci se sdružením
Šance - sdružením rodičů a přátel hematologicky
a onkologicky nemocných dětí Dětské kliniky
Fakultní nemocnice Olomouc, bude v dubnu pokračovat ještě dvěma akcemi. První bude dobročinná aukce výtvarných děl, do které přispěli svými díly výtvarníci a fotografové nejen ze zdejšího
regionu, ve prospěch sdružení Šance. Společným

jmenovatelem je úmysl pomoci hematologicky
a onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám
při pobytu na specializovaném oddělení Dětské
kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci i při
velmi dlouhé rekonvalescenci. Do virtuální dražby se přitom mohou zájemci zapojit již nyní na
adrese http://www.knihovnaspk.cz/drazba2012/.
Vybírat zde mohou ze šestašedesáti výtvarných
děl od jedenatřiceti umělců, mezi nimiž nechybějí
například práce Miroslava a Anežky Kovalových,
Jiřího Slívy, Věry Kovářové, Aleše Kauera, keramika Táni Kasalové či fotograﬁe Jindřicha Štreita,
Ivo Netopila, Vojty Krejčího, Jana Valchaře či
Kazimierze Staskowa.
„Dobročinnou dražbu nepořádáme v knihovně
poprvé. V minulých letech se jejím prostřednictvím
podařilo pomoci Domovu sociální péče Paprsek
Olšany, sdružení Obnova kulturního dědictví
údolí Desné a dětskému hospici v Malejovicích.
Podnětem k první dražbě v roce 2002 byl dar ilustrací ke knihám pověstí od výtvarníků Anežky
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Kovalové, Věry Kovářové a Petra Válka. Výtěžek tehdy šel na povodňová konta Tyﬂoservisu v Českých
Budějovicích a knihovny v Kralupech nad Vltavou.
A jejich díla jsou k mání také v současné nabídce,“ uvedla ředitelka knihovny Zdeňka Daňková
a dodala, že lidé se mohou virtuální dražby po internetu účastnit do středy 11. dubna do dvanácti
hodin. Finále dražby pak je naplánováno na čtvrtek
12. dubna na čtvrtou odpolední. „Nabídky zájemců z internetu budou tvořit vyvolávací cenu v den
dražby v sále knihovny. Vážným zájemcům o nabízená díla proto doporučujeme, aby se čtvrteční
aukce zúčastnili osobně nebo prostřednictvím takzvaného limitáře, který bude jejich objednávku sledovat,“ zdůraznila ředitelka. Dražbou přitom bude
provázet herečka místního divadla Olga Kaštická
a svoji účast přislíbil i zakladatel sdružení Šance
a jeho čestný předseda Vladimír Mihál, přednosta
olomoucké Dětské kliniky.
Tečkou za projektem Když bariéry nejsou překážkou a za výstavou Život se nám zastavil jen na chvilku bude ve čtvrtek 26. dubna Zahradní slavnost. Ty,
kteří v době od 10 do 16 hodin přijdou do zahrady
u knihovny v ulici 17. listopadu, čekají nejrůznější
hry, soutěže, drobná vystoupení dětí i dospělých, rej
čarodějnic a také jízdy na koních ze stáje speciální
školy Pomněnka. Příchozí zaplatí desetikorunové
vstupné, děti v kostýmu čarodějnice a děti do tří let
mají vstup zdarma.
-zk-

V knihovně v ulici 17. listopadu představuje své
výtvarné práce šumperská architektka Ladislava
Doležalová.
Foto: -pkSvými pracemi přispěli do dražby autoři:
Pavel Adámek, APTÁK - Irena a Hana Slavíkovy,
Jindřiška Báťková, Ladislava Doležalová, Eliška
Jakubíčková, Tomáš Janíček, Roman Karel, Táňa
Kasalová, Aleš Kauer, Karel Kocůrek, Miroslav
Koval, Anežka Kovalová, Věra Kovářová, Vojtěch
Krejčí, Ivana Kubová, Luděk Kučera, Zdeněk
Morávek, Ivo Müller, Michal Navrátil, Ivo Netopil,
Tomáš Přikryl, Zdeňka Rambousková, Václav
Roháč, Markéta Sáblíková - Doubravská, Jiří Slíva,
Milada Sobková, Kazimierz Staszkow, Jindřich
Štreit, Petr Válek, Honza Valchař, Dana Vilišová
a Grazyna Wojtkowá.

DDM U Radnice
Středa 28. března 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 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
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krámku ve Starobranské ul. 2
Velikonoční dílna v Krámku
Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi.

ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Tisk a malba na
textil
Vstupné 50 Kč

Úterý 3. dubna od 15 do 17 hodin v dílně
Rady a nápady pro modeláře
Vstup volný

Čtvrtek 12. dubna od 15.30 do 17 hodin v klubovně
v 1. patře
Deskové hry
Pro děti od 8 let. Inf. P. Tkadlec, tel.č. 605 964 457.
Vstup volný

Středa 4. dubna 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 4. dubna od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru
ve 3. patře
Základy uměleckých řemesel - Linoryt
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 5. dubna od 15 do 17 hodin v dílně
Stavíme modelovou železnici
Jak co dělat, se dozvíte v dílně.
Vstup volný
Úterý 10. dubna v DDM
Hudební výchova - Heavy metal
DDM U Radnice nabízí vyučujícím hudební
výchovy ve starších ročnících ZŠ i SŠ hudební
pořad z dějin heavy metalu: „Flight 666“. DVD
dokument a koncert „Iron Maiden“ k 30. výročí
vzniku. Inf. Zd. Formánek, tel.č. 583 214 076.
Je nutné se předem přihlásit, lze domluvit i jiné
termíny.
Středa 11. dubna 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 11. dubna od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru

Sobota 14. dubna od 9 do 14 hodin v keramické dílně
ve 2. patře
Keramika pro každého
Keramika pro děti i dospělé.
Vstupné 50 Kč
Sobota 14. dubna od 9 do 14 hodin v ateliéru ve
3. patře
Šperkování, šité náušnice
Výroba šperků.
Vstupné 80 Kč
Úterý 17. dubna od 15 do 17 hodin v dílně
Stavíme modely letadel
Letadla, lodě, bojové vozidla.
Vstup volný
Sobota 21. dubna od 10 do 14 hodin v Mladoňově
Mladoňovský divočák
Veřejný závod v orientačním běhu v Mladoňově,
závod příchozích a dětí. Inf. Zd. Janů, tel.č.
777 655 223.
Čtvrtek 26. dubna od 15.30 do 17 hodin v klubovně
v 1. patře
Deskové hry
Pro děti od 8 let. Inf. P. Tkadlec, tel.č. 605 964 457.
Vstup volný
Čtvrtek 26. dubna od 15 do 17 hodin v dílně
Stavíme modelovou železnici
Rady a náměty, jak co dělat.
Vstup volný

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076,
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.
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Vila Doris
Každé pondělí (s výjimkou 9.4.), každou středu, každý čtvrtek (s výjimkou 5.4.) a každý pátek (s výjimkou 6.4. a 27.4.) od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče
s dětmi.
Vstupné 40 Kč
Každé úterý (s výjimkou 24.4.) 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
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
Do 6. dubna na „K“
Barevná tma
Společná výstava prací zrakově postižených autorů a výtvarníků dětské soutěže. Informace Zuzana

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: Arnošt Vašíček: „Utajené senzace“
ve středu 25. dubna od 18.30 hodin v sále Vily Doris
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.
Arnošt Vašíček, spisovatel, scénárista a režisér, patří k nejakčnějším českým záhadologům. Vystudoval
Fakultu žurnalistiky UK v Praze, jako obor si vybral ﬁlmovou a televizní žurnalistiku. Kromě novinářské
a literární práce se zabýval námořním jachtingem a zúčastnil se tří velkých námořních expedic. Jeho
největším koníčkem je však luštění tajemných záhad, o nichž píše ve svých knihách a scénářích.
Za mystérii podivných mumií a hrozivého zvířete sachamamy se například vydal do Jižní Ameriky,
za tajemnými trpasličími bytostmi pak na indonéský ostrov Jáva.
Zajímá se rovněž o poslední pozůstatky primitivních kmenů, které ještě na naší planetě přežívají
v nejodlehlejších končinách, kde žijí prakticky na úrovni doby kamenné. Získal naprosto unikátní
zkušenosti, když pobýval mezi Vedy na ostrově Srí Lanka či Dajáky na Borneu, u etnických skupin Dani
na Irian Jaya, Mentawai na ostrově Siberut, Dogon v africké Mali, Kubu na Sumatře či mezi Antanosy
na Madagaskaru.
Jeho dalším velkým tématem je hledání důkazů o přítomnosti mimozemských civilizací na Zemi a svou
pozornost věnuje také Česku. Vydává se do míst s templářskou minulostí, pokouší se o rozluštění
tajemství Ďáblovy bible. Arnošt Vašíček je autorem knih Neuvěřitelné skutečnosti, Maska smrti, Utajený
svět, Tajemná minulost, Stopy neznáma a Tajemství Ďáblovy bible, podepsán je pod scénáři televizních
seriálů Strážce duší, Setkání s tajemnem, Planeta záhad a Ďáblova lest.
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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Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Během dubna
Ukliďme svět - Clean Up the World
Mezinárodní kampaň, v jejímž rámci jednotlivci
a skupinky dobrovolníků na celém světě pořádají
akce zaměřené na úklid, zlepšení a ochranu životního prostředí. Ukliďte si i vy okolí své školy, parku,
černou skládku a podobně. Zajistíme vám pytle
a odvoz odpadu (v Šumperku), účastníci akce obdrží drobnou odměnu. Termín je možné přizpůsobit vašim podmínkám. Informace Lenka Kampová,
kampova@doris.cz, tel.č. 733 712 901.
Středa 4. dubna od 18 do 21 hodin v tělocvičně na „K“
Kurz sebeobrany pro dívky a ženy od 15 do 99 let
Lektoři: Aleš Vondra a Michael Večerka. Informace
a přihlášky Renata Čechová, tel.č. 606 758 410, cechova@doris.cz, Aleš Vondra, tel.č. 776 229 984.
Cena 350 Kč
Čtvrtek 5. dubna od 9 do 12 hod. a od 13.30 do 16.30 hod.
v AD na „K“
Velikonoce na Komíně:
velikonoční ptáčci a beránci z látek
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
731 186 053, psencikova@doris.cz.
Cena 30 Kč
Čtvrtek 5. dubna od 9 do 12 hod. a od 13.30 do 16.30 hod.
na „K“
Velikonoce na Komíně:
vejce látková i patchworková
Velikonoční dekorace bez šití. Informace Zuzana
Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Cena 30 Kč
Čtvrtek 12. dubna od 15 do 21 hodin ve Vile Doris
Dílna pletení z proutí s Jindřiškou
Lektorka Jindřiška Báťková. Informace a přihlášky
R. Čechová, cechova@doris, tel.č. 606 758 410.
Cena 400 Kč včetně materiálu
Sobota 14. dubna od 8.30 hodin ve Vile Doris

Okresní přebor v rapid šachu
Kategorie: H10 - roč. nar. 2002 a mladší, H12 2000 a 2001, H14 - 1998 a 1999, H16 - 1996
a 1997, dívky 1996 a mladší. Informace Petr
Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Středa 18. dubna 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
Pátek 20. dubna od 9 do 17 hodin v parku u Vily
Doris
Den Země 2012
Přijďte k nám oslavit Den Země, v letošním roce
zaměřený na člověka a přírodu. Vědomostní, hravé
a výtvarné stanoviště v parku u Vily Doris, pódiová vystoupení, trhy místních produktů. Informace
Lenka Kampová, kampova@doris.cz, tel.č.733
712 901.
Sobota 21. dubna od 10 hodin
Odyssea - orientační běh
Podrobnosti na www.odyssea-spk.cz. Informace
Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037,
konupcik@doris.cz.
Sobota 21. dubna 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
Od úterý 24. dubna každé úterý a čtvrtek vždy od 16
do 18 hodin v IT na „K“
Počítačový kurz multimédia
8 lekcí po 2 hod., program: tvorba elektronické prezentace, úprava obrázků a fotograﬁí, přenos z fotograﬁckého přístroje na počítač, tvorba
a úprava zvukové nahrávky, využití zdrojů zvukové
nahrávky z CD, DVD, Internetu, natočení videa
digitální kamerou, zpracování videa, poznámka:
kurz lze realizovat po domluvě i ve vašem zařízení.
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Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 1400 Kč
Středa 25. dubna od 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS: Arnošt Vašíček: „Utajené senzace“
Setkání se známým spisovatelem literatury faktu. Informace a rezervace Petr Konupčík, tel.č.
583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Vstupné 70 Kč, senioři a mládež 50 Kč
Pátek 27. dubna od 16 do 19 hodin na „K“
Slet čarodějnic
Dobrodružná cesta pro děti i rodiče, výtvarná díl-

na, pečení, věštění a jiné kouzlení. Informace Eva
Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz.
Cena 50 Kč
Bližší informace k akcím: DDM Vila
Doris 17. listopadu 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

Společenské středisko Sever
Čtvrtek 29. března od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Miros.
Vstupné 50 Kč

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - začátečníci

Úterý 10. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“
Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině pokročilí

Čtvrtek 12. dubna od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Pepa Frnka.
Vstupné 50 Kč

Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“
Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna
3.4. výroba velikonočních vajec, 17.4. keramika

Pátek 13. dubna od 14 hodin v „KS“
Taneční odpoledne pro seniory
Hrají Staří kamarádi.
Vstupné 50 Kč

Každou středu od 10 hodin v „P“
Trénování paměti

Úterý 24. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů

Každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“
Cvičení s ﬂexibary

Čtvrtek 26. dubna od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.
Vstupné 50 Kč

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“
Kroužek ručních prací

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 aktivity

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 - informace 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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Kino Oko
ČTYŘI SLUNCE
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 ﬁlmu Čtyři slunce nabízí současné, lehce humorné rodinné drama o věcech 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
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 mrzutého, leč okouzlujícího stvoření Loraxe, který ví, kde se poslední sazenice živého stromu nachází… Film
z tvůrčí dílny zodpovědné za ﬁlmový hit Já, padouch.
Vstupné 130 Kč
V sobotu 31.3. a v neděli 1.4. v 17.00 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 ﬁnanční dar děkujeme ﬁrmě SHM, s.r.o., Šumperk.

Film Čtyři slunce uvádí kino Oko na přelomu března a dubna.
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MILÁČEK
Pondělí 2., úterý 3. a středa 4. dubna jen v 17.30 hodin
USA, 2012, 120 minut, milostné drama, od 15 let, titulky
Nová adaptace knihy Guye de Maupassanta, jejíž hlavní hrdina, pohledný mladík Georges Duroy, se právě vrací
z vojenské služby v severní Africe do Paříže druhé poloviny 19. století. Francií zmítají politické i hospodářské
machinace a na Duroye zde čeká jen chudá existence na pařížském předměstí. Brzy se mu však naskytne obrovská
příležitost, která by mohla jeho životní kariéru zcela změnit… V hlavní roli podává vynikající výkon Robert
Pattinson, dále hrají Christina Ricciová, Uma Thurmanová, Kristin Scott Thomasová a další.
Vstupné 90 Kč
ŽENA V ČERNÉM
Pondělí 2. a úterý 3. dubna jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, Kanada, 2011, 95 minut, thriller, od 15 let, titulky
Mladý právník je nucen odcestovat do odlehlé vesnice, aby zde vyřídil právní záležitosti související s nedávno
zesnulým majitelem starého sídla. Brzy však zjišťuje, že dům ukrývá krutá a znepokojivá tajemství, za nimiž stojí
záhadná žena v černém… Daniel Radcliﬀe v hlavní roli klasického duchařského příběhu.
Vstupné 80 Kč
BŮH MASAKRU
Artvečer - Filmový klub
Středa 4. dubna jen ve 20.00 hodin
Francie, Německo, Polsko, 2011, 79 minut, komedie, drama, od 15 let, titulky
Jodie Fosterová, John C. Reilly, Kate Winsletová a Christoph Waltz excelují v novém ﬁlmu Romana
Polanskiho. Bůh masakru pochází z pera nejhranější současné francouzské dramatičky Yasminy Reza
a jeho zápletka je velmi jednoduchá. Dvě děti vyřeší konﬂikt na školním hřišti klasickou bitkou, při níž je
jeden chlapec zraněn. Rodiče obou dětí chtějí celý incident rozumně ukončit, sejdou se tedy v bytě napadeného chlapce a začnou rozumně konverzovat. Běžná komunikace vysoce civilizovaných lidí postupem
času nabírá na obrátkách a problém, kvůli kterému se všichni sešli, je najednou podružný. Na povrch se
dostávají věci, o nichž by se před cizími lidmi vůbec mluvit nemělo… Vstupné 85 Kč, členové FK 80 Kč
OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7., neděle 8., pondělí 9., úterý 10. a středa 11. dubna v 17.30 a ve 20.00 hodin,
čtvrtek 12. dubna jen v 17.45 hodin, pátek 13., sobota 14. a neděle 15. dubna jen ve 20.00 hodin, pondělí 16., úterý 17. a středa 18. dubna jen v 18.00 hodin
ČR, 2012, 104 minuty, komedie, od 12 let
Děj ﬁlmu se odehrává v časovém období, které těsně předchází začátku populárního televizního seriálu Okresní
přebor. Zatímco v seriálu se legendární trenér s licencí Josef Hnátek vyskytuje pouze jako popel rozprášený
na houslickém hřišti, tvůrci celovečerního ﬁlmu rozšířili mytologii fotbalového oddílu Slavoj Houslice právě
o jeho postavu. Hlavní roli svérázného fotbalového trenéra, který by neváhal pro fotbal i zemřít, hraje Miroslav
Krobot, dále hrají oblíbení hrdinové televizního seriálu Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Leoš
Noha, Jaroslava Pokorná, Jan Hartl, Jaroslav Plesl a další. Režie Jan Prušinovský.
Vstupné 100 Kč
SNĚHURKA
Hrajeme pro děti
Sobota 7., neděle 8. a pondělí 9. dubna jen v 15.00 hodin
USA, 2012, 106 minut, rodinný ﬁlm v českém znění
Zlé královně se podařilo vyhnat z domova nevlastní dceru a získat tak vládu nad královstvím. Uprchlá
princezna se však svého výsostného práva na trůn jen tak lehce nevzdá a za pomoci sedmi vynalézavých
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Sněhurka znovu ožívá na plátnech kin, tentokrát v novém dobrodružném příběhu plném lásky, ale i žárlivosti
a zrady.
trpaslíků naplánuje odvetu… Sněhurka znovu ožívá na plátnech kin, tentokrát v novém dobrodružném
příběhu plném lásky, ale i žárlivosti a zrady. V roli zlé královny uvidíme Julii Robertsovou, Sněhurku hraje
Lilly Collinsová.
Vstupné 90 Kč
Na všechna představení vám nabízíme rodinnou slevu. Vstupné pro rodiče a jejich děti ve věku do 15 let,
kteří navštíví kino společně, je 70 Kč na osobu. Za ﬁnanční dar děkujeme ﬁrmě SHM, s.r.o., Šumperk.
PINA 3D
3D EUROFEST 2012
Čtvrtek 12. dubna jen ve 20.00 hodin
Německo, Francie, Velká Británie, 100 minut, mládeži přístupný, titulky
Strhující cesta do světa gest a emocí, do krajiny duše zobrazené tělem. Režisér Wim Wenders natočil tento
hudební taneční ﬁlm jako poctu německé choreografce Pině Bauschové, která zásadním způsobem ovlivnila tanec a divadlo poslední třetiny 20. století. Jeho ﬁlm je první evropský hraný ﬁlm natočený ve formátu
3D a kino Oko ho uvádí v rámci festivalu Eurofest.
Vstupné 80 Kč
HNĚV TITÁNŮ 3D
Pátek 13., sobota 14., neděle 15. a čtvrtek 19. dubna jen v 17.30 hodin
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USA, 2012, 120 minut, akční, fantasy, od 12 let, titulky
Deset let poté, co hrdinně porazil obrovského Krakena, se Perseus vydává na zrádnou a nebezpečnou výpravu
do podsvětí, aby osvobodil Dia, přemohl Titány a zachránil tak celé lidstvo. Pokračování úspěšného Souboje
Titánů. V hlavní roli Sam Worthington, dále hrají Liam Neeson, Ralph Fiennes a další.
Vstupné 130 Kč
KRÁLOVSKÁ AFÉRA
Pondělí 16., úterý 17. a středa 18. dubna jen ve 20.00 hodin
Dánsko, Švédsko, ČR, 2012, 128 minut, historický, romantický, drama, od 12 let, titulky
Příběh vášnivé a zakázané lásky, která změnila celý národ. Přestože ﬁlm zachycuje pro nás nepříliš známou etapu
dánských dějin ze začátku 70. let 18. století, kdy německý lékař pološíleného dánského krále Kristiána VII. vzplanul vášnivou láskou k jeho manželce, mladičké královně Karolině, jeho zápletka je natolik univerzální, že diváky
nenechá po celou dobu vydechnout i bez znalosti dánské historie. Královská aféra je navíc natočena v české
koprodukci a z 90% se odehrává v Čechách. Režie Nikolaj Arcel.
Vstupné 85 Kč, členové FK 80 Kč
MUSÍME SI PROMLUVIT O KEVINOVI
Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 19. dubna jen ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, 2011, 112 minut, od 12 let, titulky
Co prožívá matka, jejíž syn zastřelil sedm spolužáků a třídní učitelku? Filmová adaptace známého románu
Lionel Shriverové se stala jednou z ﬁlmových událostí roku 2011. Trauma matky, jejíž syn se bez nějakých
zjevných příčin „nepovedl“, žánrově osciluje mezi tragickým rodinným dramatem a thrillerem a právě jeho
brutální a nesmlouvavé vyznění je v době dnešních uhlazených ﬁlmových produkcí výjimečným počinem.
V hlavní roli podává brilantní herecký výkon Tilda Swintonová, režisérka snímku Lynne Ramsayová je
považována za jeden z největších britských talentů současnosti.
Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
Pátek 20., sobota 21., neděle 22. a pondělí 23. dubna jen v 17.00 hodin, úterý 24. a středa 25. dubna jen
ve 20.30 hodin
USA, 2012, 92 minuty, komedie, od 15 let, titulky
Populární teen komedie devadesátých let se vrací na stříbrná plátna a láká hlavně na herecké obsazení,
které je stejné jako před třinácti lety. A to včetně Stiﬂerovy mámy! Hrají Jason Biggs, Alyson Hanniganová,
Sean William Scott a další.
Vstupné 90 Kč
TITANIC 3D
3D
Pátek 20., sobota 21., neděle 22. a pondělí 23. dubna jen v 19.00 hodin, úterý 24. a středa 25. dubna jen
v 17.00 hodin
USA, 2012, 194 minuty, dobrodružný, katastroﬁcký, mládeži přístupný, české znění
Leonardo DiCaprio a Kate Winsletová v hlavních rolích milostné romance, odehrávající se na palubě
legendárního Titanicu. Při příležitosti 100. výročí ztroskotání Titanicu se režisér James Cameron rozhodl
uvést svůj ﬁlm z roku 1998 do kin znovu, tentokrát v jedinečném 3D formátu. Převedení ﬁlmu do třetího
rozměru trvalo Cameronovi více než rok a rozhodně slibuje neobyčejnou podívanou.
Vstupné 130 Kč
VRÁSKY Z LÁSKY
Čtvrtek 26. dubna jen v 18.00 hodin, pátek 27., sobota 28., neděle 29. a pondělí 30. dubna jen v 17.30 hodin, úterý 1. a středa 2. května jen ve 20.00 hodin
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ČR, 2012, 101 minuta, komedie, mládeži přístupný
Herecký koncert Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého v dojemném, laskavém a humorném příběhu
dvou lidí, kteří se rozhodli užít si podzim svého života naplno. Film natočil Jiří Strach podle scénáře Marka
Epsteina. Dále hrají Ivan Trojan, Lenka Vlasáková, Aňa Geislerová, Tatiana Vilhelmová a další. Vstupné 90 Kč
BOHÉMSKÝ ŽIVOT
PROJEKT 100 Artvečer - Filmový klub
Čtvrtek 26. dubna jen ve 20.00 hodin
Francie, Německo, Švédsko, Finsko, 1992, 100 minut, od 15 let, titulky
Bohémská komedie, která je považována za tvůrčí vrchol tvorby ﬁnského režiséra Akiho Kaurismäkiho, je natočena na motivy Murgerova románu Ze života pařížské bohémy. K předloze však režisér přistupuje velmi volně,
aktualizuje ji zasazením do současnosti a upravuje některé postavy a motivy v duchu své lakonické černohumorné
poetiky. Do kin přichází ﬁlm na zbrusu nové digitální kopii.
Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč
HUNGER GAMES: ARÉNA SMRTI
Pátek 27., sobota 28., neděle 29. a pondělí 30. dubna jen 19.30 hodin, úterý 1. a středa 2. května jen
v 17.15 hodin
USA, 2012, 145 minut, akční, dobrodružný, sci-ﬁ, od 12 let, titulky
Film natočený na motivy 1. dílu světoznámé knižní trilogie Suzanne Collinsové, která doslova zachvátila
čtenáře na celém světě, a stala se stejným fenoménem jako např. Twillight Saga Stephenie Meyerové. A stejně jako Twilillight Saga má už dnes miliony ﬁlmových fanoušků, kteří se nemohou dočkat jejího uvedení
v kinech. Děj ﬁlmu se odehrává v troskách bývalé Severní Ameriky, kde vládne krutou rukou Kapitol,
jehož obyvatelé žijí v blahobytu na úkor ostatních dvanácti krajů. Každý rok se zde pořádají Hladové hry
- „slavnostní sportovní událost“ pro děti, která má připomenout všem vzpurným obyvatelům, že Třináctý
kraj, který se před lety odhodlal proti tyranské vládě Kapitolu vzbouřit, byl srovnán se zemí… V hlavní
roli Jennifer Lawrencová, dále hrají Josh Hutcherson, Liam Hemsworth a další.
Vstupné 90 Kč
SNĚHURKA
Hrajeme pro děti
Sobota 28. a neděle 29. dubna jen dubna jen v 15.00 hodin
USA, 2012, 106 minut, rodinný ﬁlm v českém znění
Zlé královně se podařilo vyhnat z domova nevlastní dceru a získat tak vládu nad královstvím. Uprchlá
princezna se však svého výsostného práva na trůn jen tak lehce nevzdá a za pomoci sedmi vynalézavých
trpaslíků naplánuje odvetu… Sněhurka znovu ožívá na plátnech kin, tentokrát v novém dobrodružném
příběhu plném lásky, ale i žárlivosti a zrady. V roli zlé královny uvidíme Julii Robertsovou, Sněhurku hraje
Lilly Collinsová.
Vstupné 90 Kč, děti ve věku do 12 let 65 Kč
Za ﬁnanční dar děkujeme ﬁrmě SHM, s.r.o., Šumperk.
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 dubnová představení
jsou v prodeji od 1. dubna 2012.
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