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To připravilo na jarní a prázdninové měsíce 
netradiční výstavu nazvanou Z pohádky do po-
hádky. 
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Černá kronika: Velká povodeň

ČERNÁ KRONIKA

Nejen války, loupeživé bandy a přemrštěné poža-

davky vrchnosti sužovaly obyvatele Šumperka a jeho 

okolí. Přicházely i přírodní pohromy, včetně povodní. 

Řeknete si, co ještě horšího než povodeň v devadesá-

tém sedmém by mohlo být? A bylo. Tu nejničivější 

velkou vodu v historii Šumperka způsobila dávno 

před sedmadevadesátým mohutná průtrž mračen, jaké 

v této oblasti nebylo předtím ani potom. Prudký déšť 

zasáhl nejen údolí Desné, ale také Kopřivnou a okolí 

Rudy nad Moravou a dochovaná paměť o velké vodě, 

která stékající z kopců ničila domy v Hosticích, smetla 

kapličku či zvoničku a pod nánosy bahna ukryla i její 

zvon, snad souvisí právě s touto bouřkovou činností.

Ke katastrofě došlo v noci z 21. na 22. června 1591. 

Mohutná bouře provázená větrnou smrští, kdy blesk 

za bleskem ozařoval proudy vod a hromobití téměř 

neustávalo, způsobila mohutnou vlnu, která se blí-

žila k obyvatelům šumperského předměstí, kam do-

razila kolem jedné hodiny po půlnoci. Zde se spojily 

vzedmuté vody Bratrušovského potoka a Temence 

a vše ničící vlna postupující dnešními ulicemi Okruž-

ní a Havlíčkovou dosahovala ve zúženém terénním 

profi lu pod městskými hradbami a protějším svahem 

údajně výšky neuvěřitelných pěti metrů. Úzký průtok 

zvýšil rychlost proudu vod, který odnášel vše, domky, 

selské statky se stodolami, dobytek, vozy a také obyva-

tele předměstí. Některé věci byly nalezeny až u Dol-

ních Studének a Sudkova.

Nepřekvapí, že zpráva o šumperské tragédii se rozletě-

la po celé Moravě. O něco později byl vydán i novinový 

leták, který líčí obdobnou událost v tomto roce v Pro-

stějově a posléze se zmiňuje i o povodňové katastrofě 

v Šumperku. Jedná se údajně o nejstarší český „povod-

ňový“ tisk s názvem „Prawdiwa a Strašliwa nowina 

o welike Powodnie kteráž se stala w tomto Markrábstwi 

Morawskem Letha 1591, zvláště pak při městech Pros-

tějově a Šymberka“. Zůstává otázkou, co bylo příčinou 

tak intenzivní bouřkové činnosti na Moravě.

Tak rozsáhlá povodeň samozřejmě neunikla pozor-

nosti autorů článku „Historie povodní na šumperském 

a jesenickém okrese“, Drahomíru Poláchovi a Zdeňku 

Gábovi. Z jejich textu a z letákového záznamu budou 

čerpány následující informace.

Valící se voda ničila usedlosti, sebrala také dům Ma-

thiase Rognera i s jeho manželkou. Zdrcený hospodář 

našel jeho trosky obydlí i s mrtvolou své ženy až druhý 

den v rákosí Angerova rybníka, který se rozkládal pod 

dnešním hřbitovem. Simon Lorenz byl s manželkou 

a čtyřmi dětmi zachráněn z trosek plovoucího příbytku 

jen s nasazením životů svých sousedů, v odplaveném 

domě Daniela Markuse zahynula jeho manželka s dí-

tětem, tovaryš a služebná. Johanna Karlitze zachránila 

Novinový leták o katastrofálních povodních na Prostě-

jovsku a Šumpersku v roce 1591 zachytil sice plovoucí 

Prostějováky, avšak ilustraci nešťastníků bojujících 

o holý život můžeme vztáhnout i na šumperskou tra-

gédii. Převzato z článku Jana Munzara, Severní Mo-

rava 97, 2011, s. 44.
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duchapřítomná manželka, která se držela plovoucího 

kmene a na ten vytáhla i svého tonoucího manžela, 

oba se vzápětí zachytili kolem plovoucí krávy a s ní 

doplavali až na louky u Dolních Studének. Odplaven 

byl dům Lorenze Gramela, v němž zahynul hospodář 

s manželkou a dvěma dětmi, v domě Lorenze Himme-

la se utopila hospodyně se sedmi dětmi.

Několik usedlostí bylo odplaveno do zahrady Ma-

thiase Gramela, včetně domů Franze Unterschütze 

a Mathiase Bittnera, které plavbu vydržely, a obě rodiny 

se v nich zachránily. Takové štěstí neměla Bethrichtero-

va rodina, v obydlí odneseném na Gramelovu zahradu 

našli utonulého hospodáře s manželkou a dvěma dět-

mi, zachránil se jen nejstarší syn, kterému se podařilo 

vylézt až na hřeben střechy. Manželům Wolfgangovým 

zbořil valící se proud stavení, oběma se podařilo zachy-

tit prkna a doplavat s ním k Angerovu rybníku, kde se 

však dřevo po nárazu převrátilo a Wolfgang zahynul ve 

vlnách. Pro jeho manželku hrůzná plavba pokračova-

la. Zachytila se sice koruny stromu, ale ten byl posléze 

vyrván s kořeny a nesen proti domu Fabiana Lödla, na 

jehož střeše našla žena na chvíli oddech do okamžiku, 

kdy dravý proud podemlel i tento dům a nesl ho na 

louky u Dolních Studének. Až tady skončilo její zá-

zračné proplutí všemi úskalími, avšak radost ze záchra-

ny jí kalila ztráta manžela a dětí.

Když se přivalila povodňová vlna, snažil se Kašpar 

Stiemlitz vyvést ze statku své tři koně. Zřícená stáj 

a chlév pohřbily jak jeho, tak koně i se sedmi kusy do-

bytka. Téměř zázrakem se zachránila rodina Michaela 

Ertla, jehož statek se stodolou a chlévy sebral proud. 

Náporu vln odolala jen jizba, v níž byli všichni oby-

vatelé usedlosti shromážděni. Povodňový tisk hovoří 

o třinácti obyvatelích domu, kterým se podařilo před 

náporem vody utéci do podkroví. Po rozednění zjistili, 

že je voda zanesla daleko od města. Ve vlnách mizely 

další a další domy, umírali další a další lidé.

Škody byly značné. V jeden den bylo po katastrofě 

pohřbeno 64 utonulých, o čtyři dny později dalších 

šestnáct. Lidé umírali i na následky prochlazení. Ně-

kteří nebyli vůbec nalezeni a zřejmě skončili pod náno-

sy bahna. Katastrofa si údajně vyžádala na sto lidských 

životů. Až do roku 1870 byla na jednom z domů 

v bývalé Novobranské ulici, dnes Lužickosrbské 13, 

u prahu domovních dveří červená čára ukazující, kam 

až v roce 1591 sahala voda.

Jan Munzar, autor článku „Starý tisk o povodňové 

katastrofě v Šumperku v létě 1591“, konstatuje: „Vše 

nasvědčuje tomu, že šumperská přívalová povodeň 

v létě 1591 byla, pokud se jedná o počet obětí, dosud 

největší nejen regionální, nýbrž patrně i moravsko-

slezskou tragédií, která nebyla a doufejme, že již nikdy 

nebude překonána.“

Zájemce o šumperskou velkou povodeň a další ob-

dobné katastrofy lze odkázat na následující články:

Polách, Drahomír - Gába, Zdeněk: Historie povod-

ní na šumperském a jesenickém okrese, Severní Mora-

va 75, 1998, s. 3-29.

Munzar, Jan: Starý tisk o povodňové katastrofě 

v Šumperku v létě 1591, Severní Morava 97, 2011, 

s. 43-45. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Vikýřovické Muzeum silnic připravuje výstavu 
k povodni 1997

Od konce letošního června budou moci návštěv-

níci Muzea silnic ve Vikýřovicích zhlédnout zajíma-

vou výstavu, jež bude mapovat škody na silnicích 

a silničních mostech šumperského okresu, které po 

sobě zanechala ničivá povodeň v roce 1997. Pro-

tože letos od této katastrofy uplyne již patnáct let, 

výstava rovněž ukáže, jak nejvíce postižené úseky 

silnic vypadají dnes, jak byly poničené mosty zre-

konstruovány, případně jak vypadají mosty nové.

Pracovníci Muzea silnic se v této souvislosti ob-

racejí na veřejnost s prosbou o poskytnutí unikát-

ních záběrů - fotografi í, videozáznamů a podobně, 

které by byly na výstavě prezentovány. Lidé mohou 

kontaktovat Alenu Turkovou, Muzeum silnic, Hra-

běšická 203, Vikýřovice, tel.č. 583 211 688, turko-

va@ssok.cz. A. Turková, vedoucí Muzea silnic
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50. SEZONA ŠDS

Většině Šumperanů netřeba připomínat, že sbor 

založil Alois Motýl a vytvořil z něj jedno z našich 

nejlepších dětských sborových těles. Dirigentskou 

taktovku od něj převzal syn Tomáš a s ní i svým 

způsobem rodové „prokletí“. „Byl jsem mezi těmi, 

kteří se sborem začínali. Na konci sezony to bude 

padesát let. Až do svých pětadvaceti jsem byl pev-

ně rozhodnut, že sbor vést nebudu, protože jsem 

viděl, jaká je to pro otce šílená zátěž. Pak jsem ale 

dostal za úkol řídit sbor ve škole, na níž jsem učil, 

a od roku 1981 to mám jako profesi,“ říká Tomáš 

Motýl, který sboru věnuje nejen čas pracovní, ale 

i většinu času osobního. „Přestože mě tato práce 

nesmírně baví a považuji za velkou životní výhru, 

že mi byla dopřána, cítím už jistou únavu. Jsem 

proto moc rád, že jsem našel výborného prvního 

důstojníka, který si v pravý čas nasadí kapitán-

skou čepici,“ usmívá se sbormistr, kterého jsem, 

vzhledem k blížícím se květnovým narozeninovým 

oslavám, přišla „vyzpovídat“ do zkušebny sboru na 

„Komíně“. Ještě před schůzkou jsem se otázala, zda 

by se do rozhovoru nemohla zapojit i jeho kole-

gyně, první důstojník, Helena Stojaníková. „Ten 

nápad velmi vítám, protože mám pocit, že už „dosť 

bolo Motýla“, a navíc Helenka opravdu má co po-

vídat a do věcí mluvit,“ odvětil kapitán.

▶ Hned na počátku mi nedá nezeptat se, jaké to je 

přebírat sborové kormidlo v prvním případě po zakla-

dateli sboru, který je navíc vaším otcem, ve druhém 

Spolupráce s dětmi, to je radost a potěšení, 
shodují se sbormistři

Zkouška Motýlů před narozeninovými oslavami ve zkušebně na „Komíně“.  Foto: -pk-

Pokud existuje nějaký šumperský fenomén, pak je to nepochybně Šumperský dětský sbor. Zdá se 

neuvěřitelné, že „do Motýla“ se chodí zpívat již padesát let. Během nich prošlo sborem 2035 dětí, 

jež nastudovaly stovky skladeb, absolvovaly stovky koncertů i soutěží, vyzpívaly stovky ocenění a „za-

milovaly“ se do letních soustředění na Švagrově, kam před stávající rekonstrukcí jezdily posledních 

devětadvacet let a kam se příští rok hodlají opět vrátit.
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pak po zakládajícím, zasloužilém i bývalém členu 

a stále „fungujícím“ sbormistru Šumperského dětské-

ho sboru?

T.M.: Nedovedu říci, zda to bylo těžké, protože 

člověk objeví složitosti až poté, kdy do nich pro-

nikne. Na počátku byla bezmezná naivita, protože 

když o něčem nic nevíte, máte pocit, že všechno 

musí jít snadno. Ani mě nenapadlo přemýšlet 

o tom, že nacvičit písničku by mohl být problém. 

Ten jsem tehdy měl spíš s tím, když jsem slyšet ří-

kat tatínka, že někam zanese fakturu k proplacení. 

Slovo faktura ve mně vzbudilo takový děs, že jsem 

si řekl, že toto nikdy umět nebudu. Dnes už vím, 

jak moc jsem se mýlil.

H.S.: U „Motýlů“ nefunguje tolik klasický vztah 

učitele a žáka, ale spíše partnerství. I díky tomu byl 

přechod z role sboristky do role kolegyně přirozený 

a nenásilný. Začalo to drobnou výpomocí během 

posledních let mého působení v hlavním sboru, 

hlavně s dělenými zkouškami při soustředěních. 

A i když jsem to původně neplánovala, po studiích 

a krátké praxi jsem se do Šumperka vrátila. 

▶ To už samozřejmě nikoliv na stupně, ale před ně. 

Jaký je ten pohled z druhé strany?

H.S.: Musím říct, že jsem vůbec neplánovala, že 

budu sbormistryní. Původně jsem nabídla pomoc 

jako sekretářka či pomocná síla, nakonec jsem, ani 

nevím jak, stála před sborem. A od chvíle, kdy ze 

mě spadla nervozita a došlo mi, že to nějak půjde, 

je to hrozně fajn. Děti totiž dokážou být opravdu 

milé a je radost s nimi spolupracovat.

▶ Pokud srovnáte svůj způsob práce, lze vypozorovat 

shodu nebo se s Tomášem Motýlem v něčem lišíte?

H.S.: Vycházela jsem samozřejmě z toho, co jsem 

po dvanáct let sledovala. V začátcích jsem tak To-

máše i jeho tatínka kopírovala, stejně jako Milana 

Uherka, sbormistra libereckého Severáčku, který 

byl vždy mým velkým vzorem. Důležité samozřej-

mě je, abychom měli s Tomášem na věci stejný po-

hled, abychom dětem nepletli hlavu.

T.M.: Máme určitou představu, jak má sborové 

zpívání vypadat, a snažíme se ji naplňovat. Důle-

žité je, aby sbormistr byl na zkoušku co nejlépe 

připraven a děti svou nemohoucností nezdržoval. 

Děti totiž nemají žádná omezení. Jejich mozky jsou 

malým zázrakem a pracují tak rychle, jak jim to 

sbormistr umožní. 

▶ Dá se na první poslech poznat, že z dítěte bude dob-

rý zpěvák? Lze i „nezpěváka“ naučit správné intonaci 

a začlenit jej do sboru?

T.M.: Pro nás není důležité, v jaké hlasové a pě-

vecké situaci k nám děti přicházejí, ale spíše to, jak 

se své pěvecké práci budou věnovat. Jsou děti, které 

umějí, chtějí a dělají, jsou i takové, které neumějí, 

nechtějí a nedělají, ale je to i všelijak propletené. 

Třeba velký talent s minimální vůlí, který se usta-

noví za hvězdu a má pocit, že nemusí na hlasu 

pracovat, a naopak dítě s nepatrnými předpokla-

dy, ovšem velmi pilné a vytrvalé. Odhadnout, co 

se v kom skrývá, jak se to bude vyvíjet a kam to 

dojde, je nesmírně obtížné. Takže na počátku ne-

můžete s určitostí říci, jaký zpěvák se po létech z dí-

těte stane. Snese-li však dítě naše snahy dostatečně 

dlouho, jsme schopni prakticky každého alespoň 

základním způsobem naučit zpívat.

▶ Je těžké v dnešní době získat děti do sboru a udržet je?

T.M.: Je. K zápisu jich chodí kolem pětatřiceti, 

do sboru pak nastoupí kolem třicítky. Optimální 

počet by ovšem byl kolem pětačtyřiceti. Nechci si 

ale stěžovat, protože bylo období, kdy jsme zapsali 

dvanáct nových zpěváčků. Lámeme si s tím v po-

slední době hodně hlavu, vymýšleli jsme nejrůznější 

návnady v podobě barevných náborových plakátů, 

ale to asi není to pravé...

První zkoušky Šumperského dětského sboru. 

 Foto: archiv ŠDS
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▶ Dá se říci, která léta Šumperského dětského sboru 

byla na děti nejbohatší?

T.M.: Určitě polovina osmdesátých let, kdy se 

nám podařilo najít způsob, jak dostat děti za zá-

padní hranice. To udělalo sboru obrovskou reklamu 

a my během několika málo let měli tři sta šedesát 

dětí. Dodnes nechápu, jak jsme devět desítek Rů-

žových dětí naučili zazpívat písničku. Počátkem 

devadesátých let ale odstartovala větší konkurence 

aktivit ve volném čase, která způsobila prudký po-

kles zájmu o zpívání ve sboru.

▶ Jsou dnešní děti jiné než ty dříve narozené?

T.M.: Jsou.

H.S.: Těžko říct. Například hlavní sbor v sou-

časnosti, podle mého názoru, prožívá fajn období. 

Připadá nám, že mezi dětmi jsou dobré vztahy a že 

problémy řeší mezi sebou, necítíme žádnou řevni-

vost. Letos navíc nastala situace, že v hlavním sboru 

máme vedle budoucích maturantek i malé čtvrťá-

ky. A tyto téměř dospělé slečny pečují o ty mladší 

vysloveně mateřsky. Zmíněný princip ale ve sboru 

víceméně fungoval vždycky. 

T.M.: Slova Helenky musím potvrdit. V rámci 

sborové skupiny si děti rok od roku osvojují určité 

společenské návyky a ty nové je dědí. I proto jsou 

dnes naše děti v kontextu všeobecných nářků na 

mladou generaci výjimečné nejen tím, jak se k sobě 

chovají, ale také tím, jak je ta práce baví, jakého 

jsou schopny nasazení. Moc si je pochvalujeme.

▶ Je tedy něco, co vás i po letech na dětech překvapí?

T.M.: Každý den nás něco překvapuje. Vždy se 

objeví dítě, jaké zde ještě nebylo. Největším zdro-

jem každodenních překvapení bývají ti nejmladší, 

Růžové děti. Na druhé straně je to úžasná pracovi-

tost a vstřícnost nejstaršího sborového oddělení. To 

je opravdu velké a příjemné překvapení. 

▶ Kolik skladeb musejí děti zvládnout, kolik jich máte 

v repertoáru? Co rozhoduje při jejich výběru?

T.M.: Zatímco v minulosti jsme měli v reper-

toáru jedné sezony i sto čtyřicet skladeb, dnes se 

pohybujeme kolem stovky, což je jakž takž udrži-

telný počet, s nímž můžeme s čistým svědomím 

předstoupit před veřejnost. Ve skladbě programů se 

samozřejmě snažíme co nejvíc zužitkovat repertoár, 

který už sbor umí, a obohatit ho o věci nové či sta-

ronové - oživené. V posledních letech sestavujeme 

koncertní programy s předstihem - již v průběhu 

předcházející sezony. Kritérií výběru je celá řada. 

Počínaje faktem, zda jsme skladbu již v minulosti 

zpívali a chceme se k ní vrátit, přes skladatelská vý-

ročí až po naše tužby uvést něco nového.

H.S.: Stane se ale občas i to, že si pořadatelé kon-

certu vyžádají určitou skladbu, nejlépe v cizím jazy-

ce, kterou v repertoáru nemáme, takže je nutné ji 

v krátké době nastudovat a zvládnout zpaměti. Ob-

čas mi zůstává rozum stát, kde děti tu kapacitu berou 

a kolik tomu dokáží na poslední chvíli věnovat.

▶ V tom vám nepochybně pomáhá i jeden „zlepšovák“ 

- zpívání „z plachet“, které visí před dětmi. Jak jste na 

tento fígl přišli?

T.M.: Nevím, kdo to od koho odkoukal. Jestli 

my od Severáčku nebo naopak. Nám se to ale straš-

ně osvědčuje hned z několika důvodů. Papír s nota-

mi v ruce dítěte se totiž mění v hroznou akustickou 

zbraň a sklopené hlavy dítek zpěvu neprospívají. 

Výhodou našeho systému je, že neztrácíme čas roz-

dáváním papírů či řešením jejich zapomínání. Na-

víc děti sedí rovně a ve chvíli, kdy usoudíme, že by 

to již mohly umět zpaměti, jim „plachty“ sundáme 

a ony to skutečně zpaměti umí.

▶ Několikrát ročně vyjíždíte do zahraničí. Je těžké 

vybrat konečnou sestavu těch, kteří pojedou?

Zakladatel Šumperského dětského sboru Alois Motýl 

oslavil se svými „děťátky“ před třemi lety osmdesátiny. 

 Foto: -zk-
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H.S.: Je to velmi těžké a tato situace patří k nej-

nepříjemnějším momentům naší práce. Důraz kla-

deme na znalost repertoáru, zkušenosti koncertní 

i společenské. Je sice snadné vyjmenovat starší děti, 

které již znalosti a zkušenosti mají, ale je velmi ob-

tížné vybrat těch několik z mnoha mladších, kte-

ré mají sestavu doplnit. Zpravidla je jich více než 

volných míst v autobusu. Navíc zpíváme na čtyři 

hlasy, takže nemůžeme vzít čtyřicet dětí od nejstar-

ších po ty mladší, ale musíme brát ohled na vy-

rovnanost hlasů. Některé děti tak mohou čekat „na 

místo“ dva, tři i více let. Já sama jsem to prožila, 

takže se dokážu vžít do jejich pocitů a snažím se jim 

vysvětlit, že když to nevyšlo teď, vyjde to příště.

T.M.: Hrozná je role náhradníků. Jsou těsně pod 

čarou a čekají se sbaleným kufrem, jestli jim někdo 

uvolní místo. Někdy to prožijí i třikrát za sebou.

H.S.: Na druhou stranu jet na zájezd není až 

tak jednoduché. Vždycky máme někoho, kdo má 

premiéru, a snažíme se vypozorovat, jak se s tím 

vyrovnává. Je to velký zápřah - od rána do večera 

na nohou, do postele až kolem půlnoci a ráno zase 

znova. Někdy je opravdu těžké to všechno zvlád-

nout a nováčci se obvykle dost diví, kolik sebeza-

pření ten vysněný zájezd obnáší.

▶ Oba jste sbormistry na více než plný úvazek. Ne-

jde ale jen o vlastní zpěv, těch funkcí plníte daleko 

více. Musíte nastudovat množství notového materiá-

lu, připravit další dramaturgii, nasmlouvat domácí 

i zahraniční vystoupení nebo vymyslet zajímavou hru, 

během níž se zpěváčci na pravidelných soustředěních 

dostatečně „vyblbnou“. Není toho příliš?

T.M.: Práce se sborem je velká radost, neměnil 

bych. Na druhou stranu ale již cítím určitou únavu 

a musím přiznat, že se těším na dobu, kdy budu 

mít čas i na něco jiného. Problém je, že si toho hod-

ně navymýšlíme a pak vše těžko zvládáme. Máme 

malou hromádku věcí, které jsme schopni uskuteč-

ňovat, a velkou hromadu těch, kterou bychom ještě 

rádi dělali. Občas obtížně nacházíme čas i na tak 

podstatné činnosti, jakými jsou psaní not a osobní 

příprava. To, na co stačíme, se ale snažíme dělat na 

úrovni, o níž i v tomto amatérském odvětví je mož-

no mluvit jako o úrovni profesionální.

H.S.: Jako amatérské sdružení pochopitelně 

nemáme dramaturga, kostymérku, výtvarníka, 

obslužný management, takže zkoušíme, mezi tím 

vydáváme dětem oblečení, kopírujeme potřebné 

instrukce, vyřizujeme telefony a vymýšlíme, co dě-

tem uvaříme. Naštěstí nacházíme dost ochotných 

pomocníků mezi rodiči, dětmi i přáteli. 

▶ České a moravské sbory mají všeobecně ve světě dob-

rý zvuk. Jak se vám daří udržovat vysokou pěveckou 

úroveň? Připadá mi, že jste v tom neobyčejně úspěšní.

T.M.: Převzali jsme obrovský závazek vyplývající 

z úspěšnosti předcházejících generací a těžko do-

pustit, aby sbor nešel dále. Práce ve sboru připomí-

ná devatero řemesel a není vůbec jednoduchá. Děti 

musejí vydat spoustu sil, než se dostaví jakýsi pocit 

z odvedené práce. To vše v době, kdy mají za sebou 

První vystoupení Šumperského dětského sboru. 

 Foto: archiv ŠDS

Vystoupení Motýlů na Pražském jaru v roce 2008. 

 Foto: archiv ŠDS
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celodenní zátěž ve škole. Soustavně se podřizují 

určitým závazkům, které ze členství ve sboru vy-

plývají, a to pro ně vůbec nemusí být jednoduché. 

Pokud vše společně zvládneme, vytváříme dobré 

podmínky pro další rozvoj sboru.

H.S.: Prostě se to musí vydržet. Jedna věc je 

zpívání samo o sobě, další, asi důležitější, aby děti 

měly pocit, že se na ně nezapomíná, že neslouží 

k naplňování našich ambicí, že nám na nich záleží. 

▶ Váš sbor ve své dlouhé historii zaznamenal řadu 

soutěžních úspěchů. Dá se zmínit jeden, kterého si 

vážíte nejvíc?

T.M.: Myslím, že nedá. U příležitosti padesátin 

sklízíme řadu ocenění. Například Cenu Olomouc-

kého kraje za přínos v oblasti kultury nebo Cenu 

města Šumperka rovněž v kategorii kultura. Jsou 

to ocenění, jichž si velmi vážíme. Velmi intenzivní 

pocity však přinášejí dobrá umístění v soutěžích. 

Nejhřejivější bývá pochopitelně ten poslední sou-

těžní úspěch. 

H.S.: Často míváme pocit, že ani není kdy si tu ra-

dost užít. Vrátíme se ze soutěže a na stole čeká hroma-

da věcí k další akci, které už měly být dávno hotové. 

Na oslavné pocity není kdy. Doufám ale, že aspoň děti 

si to užijí naplno a pocit úspěchu v nich zůstává déle.

▶ Letošní sezona je pochopitelně, vhledem k jubileu, 

jiná. V čem se liší od těch předchozích?

T.M.: Hodně času nám „sebraly“ vydávané věci, 

tedy dvojité CD Noc tichounká a knížka o sbo-

rových radostech nazvaná Zahrada. Sezona není 

exponovaná výjimečným množstvím koncertů, ale 

připravované akce jsou rozsáhlejší a komplikova-

nější, proto jejich příprava zabírá více času. Pro-

běhly akce každoročně se opakující, tedy koncert 

Motýli v divadle, První koncert Růžových dětí, 

Vánoční koncert, a jsou zde akce pořádané přímo 

ke kulatému výročí: návštěva tří spřátelených sbo-

rů, tři koncerty sólistů nazvané Zpěv profesí, Zpěv 

osudem a zpěv zálibou. První věnovaný těm, kteří 

po svých sborových létech sólový zpěv studovali či 

studují a dnes působí jako pedagogové či do této 

profese míří. Druhý pak se dvěma pěvkyněmi, 

které zpěv přivedl až na profesionální pódia, třetí 

věnovaný dětem dosud ve sboru působícím nebo 

čerstvě bývalým. Vyvrcholením pak budou tři kon-

certy během prvního květnového víkendu. 

▶ Co vše během něj posluchačům nabídnete?

H.S.: Vše vypukne ve čtvrtek 3. května v 18 ho-

din v sále šumperského divadla. Zde budou mít svůj 

slavnostní koncert všechny mladší děti, tedy Růžo-

vé děti, Barevné děti a Plameňáci. V pátek 4. květ-

na dostane v 19 hodin prostor hlavní sbor Motýli. 

V klášterním kostele Zvěstování Panny Marie zazní 

dvě velká díla, hudba, kterou prošlo několik sbo-

rových generací a ke které se vždy s radostí i poko-

rou vracíme. V první části koncertu to bude Stabat 

Mater barokního skladatele Giovanni Battisty Per-

golesiho - kantáta pro sbor, sopránové a altové sólo 

v doprovodu smyčcového kvarteta. Sólových partů 

se ujmou bývalé členky sboru Františka Havlíčko-

vá 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.

Sobotní závěrečný koncert sborového jubilea dá 

prostor také bývalým sborovým generacím. Zahájí 

ho v 16 hodin ve velkém sále Domu kultury Rů-

žové děti, Barevné děti, Plameňáci a Motýli, po 

přestávce se na jevišti setkají až tři stovky bývalých 

Autorem Zahrady je Tomáš Motýl, název vymyslel 

jeho bratr Aleš, který knihu také ilustroval.
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členů sboru. Skutečný počet zpěváků ale budeme 

znát až v sobotu 5. května. 

▶ Společnému vystoupení předcházely tři zkoušky bý-

valých členů. Jak jste s nimi spokojeni?

H.S.: V září jsme ještě nevěděli, co máme čekat, 

protože zaregistrovaných členů bylo tři sta. Objed-

nali jsme tedy klášterní kostel, který se hned na-

poprvé naplnil. Bylo to jako na normální zkoušce. 

Sedli jsme si a zpívali. Je až neuvěřitelné, že mnohé 

z deseti vybraných titulů bylo toto dvousetčlenné 

těleso různých generací na první pokus schopné 

odzpívat od začátku do konce včetně výrazových 

detailů, které i po létech zůstaly v hlavách schova-

né. Nadšení bylo obdivuhodné. 

▶ Jaké to je „dirigovat“ ty dříve narozené?

H.S.: Nad tím nesmím tolik přemýšlet, protože 

bych to asi neustála. Mám ale obrovskou radost z toho, 

že ti lidé mají chuť se setkat, zpívat spolu a že jim stojí 

za to přijet z různých koutů republiky i ze zahraničí. 

▶ Narozeninový program ovšem doplňují ještě další poči-

ny. Loni na podzim jste vydali vánoční dvojité CD Noc 

tichounká. V květnu pak bude představena kniha o sbo-

ru nazvaná Zahrada. Můžete oba projekty přiblížit?

H.S.: CD zachycuje většinu věcí, které si v prů-

běhu třiceti let lidé oblíbili na našich vánočních 

koncertech. Ty jsou velmi tradiční a většinu jejich 

repertoáru lidé znají. Jeden kompakt je přitom po-

stavený jako hypotetický vánoční koncert, druhý 

obsahuje čtyři písňové cykly s vánoční tematikou.

T.M.: Zahrada si jaksi o napsání sama říkala již 

delší dobu, a já se domnívám, že hlavním důvodem 

byla potřeba pootevřít vrátka do skrytého území, 

kam se zvenčí nahlíží jenom obtížně. Po celou 

dobu sborové existence se při rozhovorech s lidmi 

přesvědčuji, že dětský sbor je nazírán jako mírně 

podezřelá skupina podivínů, kteří nacházejí zvrá-

cené potěšení v občasném scházení se a vyluzování 

zvuků. Měl jsem pocit, že bude užitečné popsat, 

co všechno sborové společenství obnáší a že samot-

ný zpěv je pouze jakýmsi ohraničením zajímavého 

a užitečného způsobu života dětí. Ohraničením 

v tom smyslu, že rodiče děti přivádějí, aby zpívaly, 

protože je to bezpečné a řekněme ušlechtilé, děti 

však po čase zjistí, že je zde mnohem více důvodů, 

proč v tomto spolku setrvávat, aby nakonec pro-

padly i zpívání samotnému.

▶ Jak dlouho kniha vznikala? Co bylo nejobtížnější 

při jejím tvoření?

T.M.: Začal jsem někdy před třemi lety, aby na 

to bylo dost času, ale protože, jak říká Marek Eben, 

největší inspirací je termín, převážná část knihy 

vznikla v posledním roce, a to nikterak soustavně. 

Kus jsem napsal loni o prázdninách, a když už ne-

bylo vyhnutí, dopsal jsem to přes vánoční prázd-

niny a první lednový týden. Pak už se dodělávala 

grafi ka, tiskové podklady a v běhu je ještě DVD 

s veškerou dosud zpracovanou dokumentací, fot-

kami a audio a video ukázkami. 

Nejobtížnější bylo přimět se ku psaní a pak vy-

hledávání statistických údajů na DVD. Sborový 

archiv totiž představuje několik metráků papíru 

a probrat jej podrobně vůbec nepřicházelo v úva-

hu. Proto doufám, že zapomenutého není mnoho 

a sám sebe zavazuji, že to v lepších dobách dodě-

lám, upřesním a nechám vylisovat znovu. Třeba 

k šedesátinám.

▶ V této chvíli se tak přímo nabízí otázka, co byste 

popřáli sboru do další padesátky?

T.M.: Asi úplně jinou personalistiku, která ne-

bude postavena jen na jediném člověku. Do bu-

doucna je to totiž neúnosné. Především pak to, aby 

spolupráce s dětmi přinášela oběma stranám tolik 

radosti a potěšení jako dosud.

H.S.: Nic jiného mě ani nenapadá.

 Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za udělení Ceny města Šumperka 

2011 v kategorii „kultura“, jehož se nám v so-

botu 14. dubna dostalo. Chceme poděkovat 

těm, kteří nominaci navrhli, schválili i připra-

vili slavnostní předání. Chceme poděkovat také 

všem dalším, s jejichž pomocí sbor celé půlsto-

letí vyrůstal. Ocenění městem, na které jsme 

pyšní, si velmi vážíme. 

 Motýli Šumperk, dětský pěvecký sbor



– 9 –

ROZHLEDY Z VĚŽE, OCENĚNÍ

Radniční věž bude mít od 1. května svého strážného

Šumperští obdrželi dvě krajská ocenění 

Již tradičně se první květnový den zpřístupní nejširší veřejnosti radniční věž. Zájemci se tak budou 

moci podívat na město z úctyhodné výšky devětadvaceti metrů, nově si pak budou moci prohléd-

nout expozici městského „věžného“.

Kromě výhledu na město si budou moci ná-

vštěvníci užít unikátní pohled na panorama Jese-

níků s nejvyšší horou Pradědem a jedním z divů 

České republiky, vodní elektrárnou Dlouhé Stráně. 

Letošní prvomájové rozhledy doplní hudební vy-

stoupení žáků místní Základní umělecké školy. „Ve 

spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku 

jsme pro návštěvníky připravili malou připomínku 

toho, v čem spočívala práce městského „věžného“, 

dřívější důležité profese pro bezpečnost města,“ 

uvedl referent oddělení kultury a vnějších vztahů 

Bohuslav Vondruška. Vzápětí dodal, že radniční 

věž bude v úterý 1. května otevřena od 9 do 17 ho-

din. Vstupné se v tento den neplatí. -red-

Hned dvě křišťálové ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2011 zamířily do Šumper-

ka. První dubnovou středu je převzali v Moravském divadle Olomouc organizátoři akce Město 

čte knihu a Šumperský dětský sbor.

V kategorii výjimečný počin v oblasti nepro-

fesionální umělecké činnosti udělil kraj cenu za 

rok 2011 dětskému pěveckému sboru Motýli 

Šumperk, jenž loni v září zahájil jubilejní pade-

sátou sezonu. „Vážíme si toho, že naše děti získaly 

takové ocenění. Zaslouží si to, protože jsou zod-

povědné a hodné,“ okomentoval cenu sbormistr 

Tomáš Motýl.

Druhé ocenění získala v kategorii výjimečného 

literárního počinu šumperská Městská knihovna 

za organizaci festivalu Město čte knihu. „Samo-

zřejmě nás potěšilo, že jsme v tak velké konkurenci 

uspěli a ocitli se ve velmi důstojné společnosti za-

jímavých projektů a lidí, kteří za nimi stojí,“ řekla 

Zdena Daňková, ředitelka šumperské knihovny.

A Šumperský dětský sbor ocenilo i „rodné“ měs-

to. Místní radnice mu udělila Cenu města v kate-

gorii Kultura za loňský rok. -red-

Cenu za výjimečný počin v oblasti neprofesionální 

umělecké činnosti převzal Tomáš Motýl, sbormistr 

šumperských Motýlů.  Foto: -kú-

V kategorii výjimečného literárního počinu ocenil kraj 

šumperskou knihovnu za organizaci festivalu Město 

čte knihu.  Foto: -zk-
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KLASIKA VIVA

Klasika Viva nabídne Trio Éclair

Další koncert jarní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana 

Janků, naplánovali organizátoři na úterý 22. května. V tento den bude od 19 hodin patřit 

klášterní kostel dechovému souboru Trio Éclair, jenž šumperským posluchačům nabídne skladby 

J.S. Bacha, W.A. Mozarta, J. Ilberta, I. Krejčího a A.L. Webera. Vstupenky za osmdesát a šedesát 

korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském 

informačním centru. 

Dechové Trio Éclair, nesoucí donedávna název 

Lignum, je komorní soubor tvořený předními hrá-

či a sólisty Moravských fi lharmoniků na dřevěné 

dechové nástroje. Spojení hoboje, klarinetu a fago-

tu je ideálním kompaktním, zvukově a barevně vy-

váženým celkem. Široký a pestrý repertoár sahá od 

transkripcí skladeb starých barokních a klasických 

mistrů přes původní díla od začátku 20. století až 

po úpravy moderní a populární hudby.

Gabriela Kummerová (hoboj) pochází z muzi-

kantské rodiny, v pěti letech začala hrát na klavír, 

ve dvanácti pak na hoboj. V roce 1997 absolvo-

vala Konzervatoř P.J. Vejvanovského v Kroměříži. 

V témže roce započala studia na Ostravské Univer-

zitě. V roce 2001 odešla studovat do Norska, kde se 

seznámila se „skandinávskou“ ho-

bojovou školou a kulturou 

vůbec. To velmi ovlivnilo 

její další hudební smě-

řování. Studia ukončila 

magisterským titulem na Akademii Edwarda Grie-

ga v Bergenu v roce 2007. 

Již za studií získávala bohatou orchestrální praxi 

v řadě českých orchestrů, od roku 2009 působí jako 

hobojistka a hráčka na anglický roh v Moravské fi l-

harmonii Olomouc a věnuje se komorní hudbě. Od 

roku 2010 vyučuje hru na hoboj a komorní hudbu 

na Konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kroměříži.

Aleš Janeček (klarinet) absolvoval hru na klari-

net na Konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kromě-

říži a poté Ostravskou univerzitu. Již za studií se 

zúčastnil mnoha interpretačních kurzů a soutěží 

a soustavně se věnoval komorní hudbě, několikrát 

natáčel sólově i s různými komorními seskupení-

mi pro Český rozhlas a pravidelně hostuje s růz-

nými orchestry v České republice i v zahraničí. 

Od roku 1999 je prvním k l a r i -

netistou a sólistou Mo- ravské 

fi lharmonie Olo-

m o u c . 

Trio Éclair, nesoucí ještě nedávno název Lignum, vystoupí v Šumperku úterý 22. května.  Foto: archiv
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ZUŠ, HUDEBNÍ CYKLUS

V koncertní sezoně 2006/2007 byl členem „Th e 

Macao Orchestra“ (Makao - Čína) a pedago-

gem klarinetu na Macao Conservatory. Od roku 

2001 vyučuje klarinet a komorní hru a odborné 

předměty na Konzervatoři P.J. Vejvanovského 

v Kroměříži a také na Konzervatoři Evangelic-

ké akademie v Olomouci. V roce 2010 úspěšně 

dokončil doktorandské studium na bratislavské 

VŠMU. Intenzivně se věnuje komorní hudbě 

s dechovými, smyčcovými nástroji a klavírem 

a je zakládajícím členem mnoha komorních se-

skupení, věnuje se také folklorní hudbě, dechové 

hudbě a jazzu. 

Zdeněk Škrabal (fagot) studoval hru na fagot 

na Konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kroměříži 

a na Hudební fakultě JAMU v Brně. Během studia 

získal několik ocenění a účastnil se také mezinárod-

ních interpretačních kurzů Wiena-Pragu-Budapest 

v rakouském Raachu a mistrovských kurzů Pascala 

Gallois, Sergia Azzoliniho, Valerie Popova a Akia 

Koiamy. Sólově vystoupil s mnoha orchestry, s or-

chestrem „Klangforum“ absolvoval koncertní turné 

po Japonsku a v září 2005 turné Polsko-Německo 

pod vedením Krzystofa Pendereckého. Od roku 

2006 byl prvním fagotistou orchestru opery, ope-

rety a baletu Moravského divadla Olomouc, v roce 

2007 působil jako první fagotista Filharmonie 

Brno. V současné době je prvním fagotistou Mo-

ravské fi lharmonie Olomouc. Věnuje se také peda-

gogické činnosti a komorní hudbě. R. Janků

ZUŠ Šumperk

Hudební cyklus 
uvede Händelovo Oratorium Vzkříšení

Pondělí 14. - pátek 18. května vždy od 15 do 18 ho-

din v ZUŠ

Zápis do hudebního oboru ZUŠ Šumperk 

Pondělí 14. - pátek 18. května dopoledne v koncert-

ním sále ZUŠ

Výchovné koncerty pro MŠ a I.st. ZŠ „ Pohádky 

z ranečku“

Středa 23. května v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert klavírního oddělení ZUŠ Šumperk

Čtvrtek 31. května v 18 hodin v klášterním kostele

Závěrečný koncert Komorního smyčcového or-

chestru ZUŠ Šumperk

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 

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

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

Ta bude věnována Oratoriu La Resurrezione Georga Friedricha Händela - Oratoriu Vzkříšení.

Třiadvacetiletý Händel za necelý měsíc dopisuje 

své první oratorium. Zpracovává jediné úzké téma 

z Kristova života - vzkříšení. Libretista Carlo Ca-

pece nestačí psát tak rychle text, jak mladičký skla-

datel komponuje. Je tak nedočkavý! Musí se zbavit 

myšlenek, které se mu neustále hrnou do hlavy. 

Pracuje bez přestání. Nemá  smysl pro nic, co se 

kolem děje. Nad vznikajícími áriemi často pláče. 

Sám cituje slova sv. Pavla: „Byl-li jsem v těle, když 

jsem to psal, anebo mimo tělo, nevím. To ví jen Bůh.“ 

Cítí, že jeho úkol je dalo větší, než jen uspokojit 

svým dílem mecenáše a milovníky jeho hudby. „Li-

toval bych, mylorde, kdybych lidem způsobil jenom 

potěšení. Mým cílem je polepšit je.“

Deváté setkání hudebního cyklu proběhne ve 

středu 2. května. Jeho dějištěm bude od 19 hodin 

zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním 

středisku na Kostelním náměstí 4.  V. Rozehnal
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KDO JE KDO

Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku: 
Alfréd Habermann 

Umělecký kovář, pedagog * Narozen 3. května 

1930 v Jihlavě * Zemřel 28. dubna 2008 v Ybbitz 

(Rakousko)

Pocházel ze staré kovářské rodiny v Jihlavě. Vy-

učil se uměleckým kovářem a nástrojařem, pak ab-

solvoval Školu užitého umění v někdejší východní 

části Berlína. V Benátkách absolvoval nově založe-

nou Academia Internazionalle Del Ferro Artistico. 

Do roku 1975 působil v jihlavské kovářské dílně 

uměleckých řemesel, poté si založil vlastní kovárnu 

ve Studené na Vysočině. Jako pedagog uměleckého 

kovářství procestoval celý svět. Považoval se za kos-

mopolitu. Nejvíce učil v Itálii a v Rakousku a také 

v Československu v rámci sympozia Hefaiston, 

jehož byl jedním ze zakládajících členů. V roce 

2002 byl v Německu oceněn za pedagogickou prá-

ci spolkovým křížem Za zásluhy. Od roku 2009 

je udělována na soutěži Hefaiston „Cena Alfréda 

Habermanna“ za přínos k rozvoji uměleckého ko-

vářství.

Dílo: realizace - Šumperk, Pavlínin dvůr, mříž 

brány do Výstavní síně, mříže přízemní arkády, 

dvoje vstupní mříže a řada drobných řemeslných 

prací: zámek Velké Losiny, mříže: zámek Jánský 

Vrch v Javorníku, mříže a restaurování váz vstup-

ní brány: vše v letech 1969-1976; další realizace 

viz. SČSVU. Rozsáhlé dílo je zastoupeno po celé 

Evropě, přehled je uveden v autorově monografi i.

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)

Publikace slovníkového typu

Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku, 1. díl,
kterou vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku, je k dostání v muzeích v Šumperku, Mohelnici, 

Zábřehu, Lošticích a na zámku v Úsově.

Alfréd Habermann se věnoval uměleckému kovářství, 

v minulosti spolupracoval i se šumperským muzeem. 

 Foto: archiv VM

Alfréd Habermann.  Foto: archiv VM
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DŮM KULTURY

Dům kultury
Úterý 1. května - středa 2. května vždy od 9 hodin v prostorách DK

Stavíme, Bydlíme 2012

IX. ročník prezentace stavebnictví a s ním spojených fi rem pro oblast Jeseníků. Pořádá Omnis Olomouc. Vstup volný 

Čtvrtek 3. května od 19.30 hodin v H-clubu

Ladies Night

se striptýzovou skupinou Th e Rangers. Erotická show určená výhradně ženám. V Šumperku velmi po-

pulární taneční skupina Th e Rangers uvede american strip, classic strip a také u žen oblíbený table strip. 

Dámy, přijďte se pobavit a nabourat všední stereotyp!  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 180 Kč

Čtvrtek 10. května - sobota 12. května vždy od 19.30 hodin v H-clubu

Just Like Honey Festival

Třídenní hudební přehlídka věnovaná nejen zahraničním kapelám a žánrům, jako jsou grunge, psychede-

lic, post-punk, blues, rock i folk. V programu festivalu vystoupí  britští písničkáři CHESTER a DARREN 

EVE, dále NYLON JAIL (CZ), BLACKERFEED (UK/CZ), SOVIET SOVIET (IT), THE FINALLY 

(CZ) nebo kapela BEE AND FLOWER (USA/DE), jejíž někteří členové jsou zároveň spoluhráči slavného 

Nicka Cavea. Podrobný program a informace na www.h-club.eu.  Permanentka na celé tři dny 150 Kč 

      

Pátek 18. května od 16.30 hodin - neděle 20. května do 13.00 hodin v klubovně č. 2 DK

Grafologie aneb Tajemství písma I.

Základní víkendový kurz pro začátečníky, kteří se chtějí naučit získat teoretické znalosti a praktické zkuše-

nosti z oblasti grafologie, anebo objevit jednu z cest sebepoznání či inspirace k hlubšímu studiu této zajímavé 

metody. Lektorka kurzu je grafoložka Naďa Žondrová.  Kurzovné 1200 Kč

Pátek 18. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Petra Janů a skupina Golem

Celovečerní recitál popové divy a zlaté slavice Petry Janů s doprovodnou skupinou Golem pod vedením 

Jana Václavíka. Dáma s rockovou minulostí, muzikálovou noblesou a profesionální prvotřídností  zazpívá 

šumperskému publiku všechny slavné hity jako Jedeme dál, Už nejsem volná, Říkej mi, To máme mládež, 

Není nám už sedmnáct, Motorest a další. Na koncertu  zazní také nové skladby z aktuálního alba Kouzlo, 

které Petra Janů vydala předloni. Partnerem koncertu je Pivovar Holba.  Vstupné 220, 260 a 290 Kč

Neděle 20. května od 15 hodin ve velkém sále DK

5 Angeles

Koncert nejpopulárnější české teenagerovské skupiny se koná v rámci Olmíci Párty Tour 5 Angels. Úžasná 

laserová hudební show k novému albu 5 Angels NA DOSAH. Můžete se těšit na skvělou atmosféru kon-

certní párty se spoustou kamarádů. Zazní ty nejnovější i starší hity 5 Angels. Po koncertě bude připravena 

autogramiáda.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Úterý 22. května od 19 hodin v klášterním kostele

KLASIKA VIVA: Trio Éclair 

Květnová část uvede koncert dechového tria Moravské fi lharmonie Olomouc. V programu recitálu zazní 
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DŮM KULTURY

díla J.S. Bacha, W.A. Mozarta, J. Ilberta, I. Krejčího a dalších.  Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč

Pátek 25. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Celebrity show tour

Zábava, legrace, vtipy a známé pěvecké osobnosti v podání profesionálních bavičů. To vše čeká na návštěv-

níky jedinečné show Celebrity tour 2012, která zavítá do Šumperka vůbec poprvé.  Na pozadí travesti 

show si pamětníci připomenou pořady jako Televarieté či Možná přijde i kouzelník s domácími a zahra-

ničními pěveckými hvězdami, kdy humor střídají oblíbené písničky. Třešničkou na dortu je pak vystoupe-

ní Peter Nagy Revival (jediný revival v Česku i na Slovensku).  Vstupné 170, 200 a 230 Kč 

▶ PRO DĚTI

Neděle 13. května od 10 hodin ve velkém sále DK

Pohádky z naší minulosti ... Pověsti české

V podání Evy Hruškové a Jana Přeučila se děti setkají s veselými postavami pana Jiráska a paní Jiráskové. 

Na jevišti se odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše, silného Bivoje, Ctirada a Šárky. Poutavé pís-

ničky vtipně dokreslují jednotlivé scénky. Děti si zahrají některou z historických postav a naučí se novou 

píseň o kněžně Libuši „Libuši to sluší“.  Vstupné 50 Kč

Neděle 27. května od 10 hodin ve velkém sále DK

Povídání o sluníčku aneb Jak pejsek Ferda našel sluníčko

Krásná barevná pohádka s jednoduchými písničkami o sluníčku, které nedopatřením spadne na zem. 

Hraje Divadlo Matěje Kopeckého Praha.  Vstupné 50 Kč

▶ PRO MLÁDEŽ

Sobota 5. května od 22 hodin v D 123

Retro Party

Největší hity a videoklipy 70.-90. let pouští DJ  Jarda Weinlich.  Vstupné 40 Kč

Sobota 26. května od 22 hodin v D 123

SMS Party

Za odpověď na hudební hádanku večírek zdarma!  Hraje DJ Jarda Weinlich.  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 29. dubna

Václav Fiala, „Prostor a tvar“, kov, kámen a kresba v černé

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

Od 2. května do 3. června
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DŮM KULTURY, STŘEDISKO SEVER

Luděk Míšek, „V zajetí kruhu“, sošné objekty

Výstava objektů jmenovaného sochaře. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 2. května od 18 hodin za 

osobní účasti autora. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad 

Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo 

kultury ČR a Olomoucký kraj.

▶ PŘIPRAVUJEME

1. června  KOŠT MIKULOVSKÝCH VÍN

7.-10. června  DIVADLO V PARKU

16. června  BLUES APERITIV XIII.

24. srpna  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

Pátek 4. května od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 10. května od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 15. května od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Čtvrtek 24. května od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Pepa Frnka.   Vstupné 50 Kč

Úterý 29. května od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

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

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: 

Konverzace v němčině - začátečníci

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 - informace 

u S. Smorojové, tel.č. 732 561 061, „KS“ = Kavárnička 

pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 

Gen. Svobody 68. 

Společenské středisko Sever
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GALERIE J. JÍLKA

Galerie J. Jílka

Luděk Míšek, „V zajetí kruhu“, sošné objekty

Sochař Luděk Míšek (*1976) z Chrástu u Plz-

ně je v Galerii po svém profesoru Jindřichu Zei-

thammlovi a po bývalých spolužácích z ateliéru na 

AVU, Monice Immrové, Pavlu Hoškovi a Adéle 

Bébarové, dalším ze společenství přátel, kteří se 

nerozešli ani s ukončením studií, ale stýkají se dál 

a často spolu i vystavují. V čase rozbujelého indi-

vidualismu tvoří programově soudržnou skupinu. 

Pojí je věrnost úspornému tvaru nadčasové povahy, 

nepoznamenanému postmoderní či jinou aktuální 

rozbředlostí. Nepatří ani k halasně protěžovaným, 

ale zasvěcenější okruh skutečných zájemců o živé 

výtvarné umění o nich dobře ví. Jsou příslibem na-

děje v obratu a v návratu k podstatnému.

Sám Luděk Míšek je krajně sympatický už občas-

nými, malými, „sošnými šperky“, objekty tak ryzí-

mi, jako Morandiho zátiší. Důsledně dotaženými 

uprostřed dnešní obecné rozvolněnosti, a navzdo-

ry době, která často až přehnaně velkoformátové 

práce vnímá už jako zaručenou kvalitu, jsou přívě-

tivě intimní. Do sebe pevně zavinuté jsou komorní 

a monumentální zároveň. A stejně jako Václav Fiala 

je ovlivněn architekturou, kterou i krátce studoval. 

Těží z ní ve svém druhém okruhu, kde vzájemný 

vztah hmoty v prostoru s prostorem uvnitř ní je 

dalším z jeho motivů. Ať zvolený materiál někdy 

důsledně opracuje do podoby svého záměru, nebo 

mu jindy ponechá jeho vlastní kvality plně vyznít 

i bez výraznějšího zasahování, je výsledek stejně 

přesvědčivý. Nerozhoduje ani, zda jde právě o ob-

jekt malý nebo rozměrnější. K nespočetným po-

dobám řádu přirozeného světa přidává nový tvar 

jedinečné věci, která je výsostně sošná ve své čistotě 

a krásná v odvěkém významu toho slova. V nových 

souvislostech živě navazuje na všechno předchozí, 

a ukazuje tak až kamsi do pradávna. I v tom je dob-

rým Zeithammlovým pokračovatelem. Zjevně (to 

Jindřichovými slovy) nemá nabouranou pyramidu 

hodnot, ale plně je ctí a zaslouží za to uznání. Je tu 

proto mezi svými upřímně vítán.

Výstava autorem nazvaná „V zajetí kruhu“, ať 

už proto, že kruh je jeho častým tématem nebo 

i proto, že veškerá jeho sochařská práce je pro něho 

vítaným „kruhovým“ zaujetím bez konce, bude za 

jeho účasti zahájena ve středu 2. května v obvyk-

lých 18.00 hodin. Potrvá až do neděle 3. června; 

její návštěvu všem doporučuji, ať už na vernisáži 

nebo v tichu a o samotě později. M. KovalStamba, 2005, cín, beton, 25 x 25 x 130 cm

Spirála, 2009, cín, beton, 32 x 27 x 145 cm
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DIVADLO

Divadlo
Datum Titul Skupina Čas Cena

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

St 2.5. Racek A, X, VK 19.30 130 Kč

Čt 3.5. Motýli v divadle - Koncert k 50. výročí VK 18.00 50 Kč

So 5.5. Agentura Drahoušek... aneb sňatky všeho druhu  VK 19.30 50 Kč

 Obec Mikulovice a spolek Kantoři, Hrádek

Čt 10.5. Saturnin S2, X, VK 17.00 130 Kč

Pá 11.5. Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč

So 12.5. Racek  F, X, VK 19.30 130 Kč

St 16.5. Limonádový Joe Moravské divadlo Olomouc A, X, VK 19.30 180 Kč

So 19.5. Racek B, X, VK 19.30 130 Kč

St 23.5. Evergreeny 20. století VK 19.30 70 Kč

 Večer při svíčkách ve foyer a Zrcadlovém sále

Čt 24.5. Racek S1, X, VK 17.00 130 Kč

Pá 25.5. Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč

So 26.5. Ředitelská lóže Divadlo v Řeznické Praha F, VK 19.30 180 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. V divadle je k vidění výstava Hana 

Daňková - „Svět snů a fantazie “ (olej, autorské kresby, digitální obrazy).

Hned několikrát uvede v květnu šumperské divadlo Čechovova Racka, jenž měl premiéru koncem března. V roli 

Niny Zarečné, do níž je zamilován Treplev, diváci uvidí Markétu Kalužíkovou.  Foto: J. Valchař
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FESTIVAL M. MOVNARA

Cena Miloše Movnara má své držitele

Ocenění za nejlepší ženský a mužský herecký výkon v sezoně 2011/2012 si v sobotu 21. dubna 

odnášeli z místního stánku Th álie Markéta Kalužíková a Matěj Kašík. Výkony členů místního 

ansámblu hodnotily během třídenního Festivalu Miloše Movnara opět tři poroty. Devatenáctý festi-

valový ročník přitom ukázal dvě výrazné mladé herecké osobnosti.

„Letos jsme to v roli porotců měli hodně těžké. 

Spousta hereckých výkonů byla vzácně vyrovnaná. 

A to, co dnes předvedli herci na scéně, bylo úžasné. 

Ještě teď jsem plná emocí,“ řekla během slavnostního 

vyhlášení výsledků, jež se odehrávalo v Zrcadlovém 

sále, jedna z členek divácké poroty. Tu nejvíce zaujal 

Matěj Kašík v roli Bricka v Kočce na rozpálené plecho-

vé střeše. „Ta herečka, která nás nejen v Prodané nevěs-

tě dostala na kolena, pak byla naše milovaná Bohdana 

Pavlíková,“ dodala členka divácké poroty.

Odborná porota, jíž předsedal někdejší šumperský 

dramaturg Milan Steiner, se jednomyslně shodla, že 

nejvýraznější ženskou osobností divadelního soubo-

ru je v této sezoně Markéta Kalužíková, jejíž postava 

Niny v Rackovi měla logický vývoj k přesvědčivému 

závěru. Matěje Kašíka pak porotci ocenili  za roli Tre-

pleva v Rackovi s přihlédnutím také k jeho výkonu 

v Kočce na rozpálené plechové střeše. „Setkali jsme se 

tu se spoustou mladých lidí, kteří mají cit, profesio-

nální zdatnost a jistotu. Děláte to po svém a děláte to 

dobře. I proto jsme se shodli, že divadlo v Šumperku 

má smysl a perspektivu,“ přednesl profesionální názor 

poroty evidentně dojatý Milan Steiner, který v Šum-

perku strávil pětadvacet let. „Jsem rád, že jsem opět 

viděl své divadlo, které mě naučilo zvládat divadelní 

řemeslo,“ dodal dramaturg.

Stejný názor jako odborná porota měli i místní 

středoškoláci, podle nichž letos podali nejpřesvědči-

vější výkony právě Markéta Kalužíková a Matěj Kašík. 

A zatímco druhý jmenovaný plánuje, že v Šumperku 

zůstane i v další sezoně, jeho herecká kolegyně prozra-

dila, že by ráda zkusila „štěstí“ na jiné scéně. -zk-

Dvě nejvýraznější herecké osobnosti v končící sezoně - Markéta Kalužíková a Matěj Kašík.  Foto: P. Kvapil
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NOVA SEZONA, KNIHOVNA

Předplatné na novou sezonu 
lze vyřídit různými způsoby

Pět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo na nadcházející sezonu 2012/2013 šumperské 

divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvýhodněného předplatného.

Na vrátnici divadla a v Regionálním a městském in-

formačním centru jsou k dispozici brožury, které obsa-

hují přihlášku s veškerými informacemi. Tu je možné 

odevzdávat od května až do konce září, a to buď ve 

vrátnici divadla nebo v obchodním oddělení, jež sídlí 

v budově divadla (vchod z Komenského ulice). Před-

platné lze vyřídit i telefonicky na číslech 583 214 062 

nebo 583 283 366, H. Pokorná a V. Zetochová nebo 

e-mailem na adrese info@divadlosumperk.cz.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod - 

počínaje výraznou slevou na předplatném oproti 

ceně při volném prodeji přes stabilně zajištěná 

místa v hledišti až po informování o termínu 

představení, pokud si předplatitel toto oznámení 

objedná. Předplatné je navíc přenosné, lze ho půj-

čit i darovat. Dosavadním předplatitelům  přitom 

divadlo rezervujeme jejich místa do 31. května.

 -red-

Divadelní sezona 2012/2013
▶ William Shakespeare: Macbeth, tragédie, režie Ondřej Elbel, premiéra 15. září 2012

▶ Jiří Voskovec, Jan Werich, Matěj T. Růžička: Nebe na zemi, komedie, režie Matěj T. Růžička, premi-

éra 27. října 2012

▶ Oscar Wilde: Strašidlo cantervillské, komedie, režie Adam Doležal, premiéra 15. prosince 2012

▶ Ondřej Elbel: V pátek v 7 u Řeka, tragikomedie, režie Ondřej Elbel, premiéra 16. února 2013

▶ Vladislav Vančura: Rozmarné léto, komedie, režie Jan Novák, premiéra 6. dubna 2013

POHÁDKY:

▶ Miroslav Tiedl (na motivy pohádky Ottfrieda Preusslera): Malá čarodějnice, režie Bohdana Pavlí-

ková, premiéra 7. září 2012

▶ Konrád Popel (podle pohádek Dagmar Spanlangové a Pavla Sýkory): Pohádky ovčí babičky, režie 

Konrád Popel, premiéra 27. září 2012

Městská knihovna

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

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

Umělci pomohli dětské hematologii a onkologii

V aukční síň se ve čtvrtek 12. dubna proměnily prostory půjčovny pro dospělé v šumperské městské 

knihovně. Její pracovnice zde v rámci projektu Když bariéry nejsou překážkou zorganizovaly 

dobročinnou dražbu výtvarných děl dvaatřiceti převážně regionálních umělců. Její výtěžek, více než 

devětadvacet tisíc korun, připadl olomouckému sdružení Šance, které pomáhá hematologicky a onko-

logicky nemocným dětem a jejich rodinám. Mezi dražiteli přitom byli i předsedkyně sdružení Šance 

Herta Mihálová a její manžel Vladimír Mihál, přednosta olomoucké Dětské kliniky.

O výtvarná díla, mezi nimiž nechyběly práce 

Miroslava a Anežky Kovalových, Jiřího Slívy, Věry 

Kovářové, Aleše Kauera, keramika Táni Kasalo-

vé, malby na hedvábí Ireny a Hany Slavíkových, 

fotografi e Jindřicha Štreita, Ivo Netopila, Vojty 

Krejčího, Jana Valchaře, Kazimierze Staskowa či 

Luďka Kučery, byl nebývale velký zájem. Z osma-

šedesáti děl se prodalo šedesát šest, celková získaná 

částka tak činí dvacet devět tisíc pět set sedmdesát 

korun. O některé práce svedli zájemci až nečekaně 

lítý boj, takže se jejich cena vyšplhala až na ně-

kolikanásobek té vyvolávací. Prvenství v této sou-

vislosti patří fotografi i Jindřicha Štreita, za kterou 

vydražitel zaplatil rovné tři tisíce, do aukce šla 

přitom s vyvolávací cenou čtyři sta korun. A není 

jistě bez zajímavosti, že mnozí autoři se dražby 

osobně účastnili, aby koupili práce svých kolegů. 

Mnozí autoři se dražby osobně účastnili, přítomen byl 

i fotograf Luděk Kučera, který o den později oslavil 

neuvěřitelné devadesátiny.  Foto: -kv-

O práce výtvarníků a fotografů byl velký zájem. Dražbou přitom provázela herečka místního divadla Olga 

Kaštická.  Foto:-kv-
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DRAŽBA, VÝSTAVA

Přítomen byl i fotograf Luděk Kučera, který o den 

později oslavil neuvěřitelné devadesátiny.

„Oslovujeme umělce, kteří jsou našimi přáteli 

nebo s nimiž spolupracujeme. Případně nám je 

„dohodí“ naši čtenáři. Letos nás velmi překva-

pil zájem umělců darovat své práce. A spokojeni 

mohli být i dražitelé, protože byla zastoupena 

díla, která jsme dosud v aukci nenabízeli,“ podo-

tkla s úsměvem ředitelka knihovny Zdeňka Daň-

ková, která je s celou akcí velmi spokojená. „Živá 

byla již internetová část, během dražby v knihov-

ně pak vládla díky licitátorce Olze Kaštické výbor-

ná atmosféra, k níž přispěli i místní gymnazisté, 

kteří zastupovali některé z dražitelů,“ podotkla 

Daňková.

Větší část děl se prodala přímo v sále a jejich 

majitelé si je po zaplacení odnesli, dražitelé z in-

ternetu v současnosti posílají peníze, za něž díla 

získali, přímo na konto sdružení Šance, a postup-

ně si zakoupené věci vyzvedávají. „Doufáme, že 

i tuto část dražby brzy ukončíme a že se přihlásí 

všichni internetoví výherci. Své majitele by tak 

získala převážná většina nabízených děl. S tímto 

výsledkem můžeme být spokojeni,“ zdůraznila 

ředitelka knihovny. Současně připomněla, že dob-

ročinnou dražbu nepořádala knihovna poprvé. 

V minulých letech se jejím prostřednictvím po-

dařilo pomoci Domovu sociální péče Paprsek Ol-

šany, sdružení Obnova kulturního dědictví údolí 

Desné a dětskému hospici v Malejovicích.  -kv-

V knihovně nabídnou dva pohledy 
na jednu věc Milada Sobková a Jakub Hříbek

Šumperská městská knihovna chystá na květen a červen společnou výstavu Milady Sobkové a jejího 

žáka Jakuba Hříbka nazvanou STEREO - dva pohledy na jednu věc. Zahájena bude ve čtvrtek 

3. května a v půjčovně pro dospělé v ulici 17. listopadu 6 potrvá do 20. června.

Známá šumperská výtvarnice a pedagožka Mila-

da Sobková, která vedla řadu let estetické oddělení 

Domu dětí a mládeže U Radnice, působí v součas-

né době jako lektorka výtvarných kurzů tradičních 

i netradičních technik pro děti a dospělé v NIPOS, 

ARTAMA Praha, UMÚN, Asociaci výtvarných pe-

dagogů ČR. Pravidelně dojíždí za svým žákem Ja-

kubem Hříbkem, který žije v Ústavu sociální péče 

pro děti a mládež v Olšanech. Jakub má natolik 

postižené ruce, že může malovat jen ústy, v nichž 

drží štětec či tužku. Jejich společná výstava ukáže, 

jak může být rozdílný pohled dvou umělců na spo-

lečné téma. -zd-

Práce Jakuba Hříbka již mohli návštěvníci knihovny 

v minulosti obdivovat.  Foto: archiv

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 do 30. června. Práce budou k vidění na výstavě od 16.7. do 19.10.



– 22 –

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Mapy a další kartografi cké práce jsou v muzeu k vidění do 6. května.  Foto: -ms-

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 nechybě-

jí ani mapy turistické. Výstava trvá do 6. května.

▶ Když jsem já sloužil to první léto

Etnografi cká výstava, která představuje po výstavě 

o chlebu jeden z dalších způsobů obživy, a to chov 

hospodářských zvířat. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 

31. května v 17 hodin. Výstava potrvá do 30. září.

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.

▶ Aleš Motýl - OBRAZY

Autorská výstava Aleše Motýla, bratra Tomáše Motý-

la, sbormistra Šumperského dětského pěveckého sbo-

ru. Vernisáž proběhne v sobotu 5. května ve 12 hodin 

v rámci oslav padesátiletého trvání Šumperského dět-

ského sboru. Výstava potrvá do 24. června.

STÁLÁ EXPOZICE VM V ŠUMPERKU

▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-

pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

pochlubit unikátním produktem - zcela automa-

tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

GALERIE ŠUMPERSKA

▶ Z pohádky do pohádky



– 23 –

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Výstava ze sbírek VM Šumperk představuje devět 

nejznámějších klasických českých pohádek (Červe-

ná Karkulka, Perníková chaloupka, Smolíček pa-

cholíček, O princezně a drakovi, Šípková Růženka 

a další). Výstava trvá do 16. září.

GALERIE MLADÝCH

▶ Jsme tu s Vámi…

Výstava prací dětí s autismem (Střední škola, zá-

kladní a mateřská škola Šumperk, Hanácká 3). 

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 3. května v 17 hodin. 

Výstava potrvá do 31. května.

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

▶ Svět hmyzu 

Výstava se zoologickou tematikou představuje hmyz 

našeho regionu na fotografi ích pořízených amatéry 

i profesionály. Interaktivnost výstavy je podtržena in-

stalací elektro-propojovacích panelů, které obsahují 

různé kvizy zaměřené na doplnění znalostí žáků zá-

kladních i středních škol. Výstava trvá do 2. června.

▶ Bezobratlí, hmyz a jiná chamraď v dnešním světě

Přednáška proběhne ve středu 16. května v 17 ho-

din. Zdeněk Mráček nabídne poučení o významu 

hmyzu a ochraně jeho druhů v krajině. K dispozici 

bude také poradenská služba.

▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@muze-

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

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

MOHELNICE

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěží 

muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou roku 

2005! 

▶ Proměny Mohelnice 

Výstava historických fotografi í a pohlednic města 

Mohelnice ze sbírek mohelnického muzea. Kromě 

prezentace historických záběrů města bude výstava 

(díky využití současných záběrů) konfrontovat mi-

nulost se současností. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 

31. května v 17 hodin. Výstava potrvá do 29. září. 

▶ Autorské čtení a výstava - Miroslav Demel 

a Pavel Alexander Taťoun  

Autorské čtení z nové sbírky básní Miroslava De-

mela (Mohelnice) s názvem Intimnosti, podti-

tuly Milostné - Nevážné - Jiné proběhne v pátek 

11. května v 17 hodin. V rámci akce bude otevřena 

výstava doprovodných ilustrací sbírky, jejichž auto-

rem je malíř a grafi k Pavel Alexander Taťoun z Loš-

tic. Výstava potrvá do 19. května. 

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

perk.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.

ÚSOV

▶ Lovecko-lesnické muzeum: Stálá expozice 

lichtenštejnských sbírek v Martinelliho paláci

▶ Stará škola: Úsov - kolébka lesnického škol-

ství, stálá expozice

▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-

teraktivní expozice
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▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

Zámecký ochoz

▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bar-

toše

Zoo koutek pro děti

▶ Akce na Úsově: Slet čarodějnic na zámku 

v Úsově - v sobotu 28. dubna od 15.30 hodin, zá-

bavné odpoledne pro děti i dospělé s čarodějnickou 

tematikou a volbou Miss čarodějnice. 

Informace: V měsíci dubnu je zámek otevřen od úte-

rý do neděle v době od 9.00 do 16.15 hodin, poslední 

vstup 14.45 hodin, v měsíci květnu je otevřen od úterý 

do neděle v době od 9.00 do 19.00 hodin, poslední 

vstup v 17.30 hodin.

Otevírací doba během květnových svátků
Úterý 1. května a úterý 8. května

Muzeum v Šumperku 9-13 hod. * muzea v Mo-

helnici, Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara 

v Lošticích 9-12 hod. * Lovecko-lesnické muzeum 

na zámku v Úsově 9-19 hod., poslední vstup 

v 17.30 hod.

1. května je vstup za poplatek, 8. května je v mu-

zeích vstup zdarma, v Lovecko-lesnickém muzeu 

na zámku v Úsově je vstup za poplatek

Pátek 18. května - Mezinárodní den muzeí

Vstupy jsou na všechna zařízení Vlastivědného 

muzea v Šumperku zdarma.

Galerie Šumperska se proměnila v pohádkový les

Vlastivědné muzeum v Šumperku připravilo na jarní a prázdninové měsíce netradiční výstavu 

s názvem Z pohádky do pohádky. Výstava představuje některé známé pohádkové hrdiny hned 

v několika rovinách. 

Pro nejmenší návštěvníky jsou v podobě insta-

lovaných scén připraveny příběhy devíti klasických 

českých pohádek, a to Červená Karkulka, Perní-

ková chaloupka, Smolíček pacholíček, O Budu-

línkovi, Jak zvířátka stavěla domeček, O Šípkové 

Růžence, O princezně a drakovi, Čertův švagr 

a Ošklivé káčátko. Děti se v této rovině seznámí 

nejen s dnes už možná zapomenutými pohádkami, 

ale také s různými muzejními exponáty, ať již to 

jsou preparáty zvířat od zajíce po medvěda, perní-

kové formy, obrázky na skle, loutky nebo krásné 

šaty Šípkové Růženky.

Starším dětem jsou určeny informace o vybra-

ných pohádkových hrdinech, například o čertech, 

dracích nebo o ježibabě a čarodějnicích, a také in-

formace o zvířecích aktérech pohádek. Tato část, 

nazvaná Mýty a fakta, je umístěna na interaktiv-

ním monitoru. Dospělí návštěvníci si pak jistě 

rádi připomenou krásné pohádky, a navíc mohou 

obdivovat unikátní sbírkové předměty, které jsou 

v jednotlivých scénách vystaveny. 

Koncepci výstavy si nejlépe přiblížíme na kon-

krétní pohádce. Tak například všeobecně známý 

pohádkový horor Červená Karkulka je v prvním 

plánu naznačen postavami Karkulky a vlka, které 

zpovzdáli pozoruje myslivec. V této fázi mohou 

Výstavu zahájilo Čarodějnické odpoledne ve dvoře muzea, 

v jehož závěru se upalovala čarodějnice.  Foto: -pk-
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Výstava Z pohádky do pohádky nabízí hned několik obzvlášť působivých scén.  Foto: -pk-

děti hádat, o jakou pohádku se jedná, mohou si 

ji přečíst na světelném panelu nebo ji samy převy-

právět. V části Mýty a fakta je věnována pozornost 

zejména vlkovi, který je v pohádce představitelem 

lstivosti a nenasytnosti. V této zdánlivě jednoduché 

scéně je vystaveno několik unikátních sbírkových 

předmětů. V první řadě je to samozřejmě preparát 

vlka, konkrétně se jedná o vlka, který byl zastřelen 

v roce 1965 u Starého Města pod Sněžníkem. Dal-

ším zajímavým exponátem je uniforma myslivce 

z 2. poloviny 19. století a také jeho lovecká puška. 

Podrobný popis muzejních exponátů je umístěn 

také v Mýtech a faktech na dotykovém monitoru. 

Výstava je instalována v Galerii Šumperska, která 

se na několik měsíců proměnila v pohádkový les 

s perníkovou chaloupkou, zvířátky, jezírkem, čaro-

dějnicí i čertem. Velkým lákadlem je monumen-

tální tříhlavý drak, s nímž  bojuje udatný Honza. 

O kousek dál sní v hradní komnatě obrostlé růže-

mi svůj stoletý sen Šípková Růženka v nádherných 

klasicistních šatech z druhé poloviny 18. století. 

Aranžované scény jsou doplněny i samostatně vy-

stavenými exponáty, například historickými lout-

kami, obrázky na skle, perníkovými formami nebo 

vyřezávanými fi gurkami pohádkových postav.

Výstavy s pohádkovou tematikou jsou v poslední 

době v muzeích i na zámcích oblíbené. Ve většině 

případů se však nejedná o výstavy muzejní. Šum-

perské muzeum si naopak vzalo za cíl pomocí to-

hoto atraktivního námětu návštěvníkům představit 

co nejvíce sbírek muzejní povahy a přidat k nim 

i dostatek informací. Navíc si děti připomenou 

krásné tradiční pohádky, které v době zahraničních 

animovaných pohádek a seriálů pomalu upadají 

v zapomenutí. Netradiční výstava je k vidění až do 

16. září. Marie Gronychová
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DDM U Radnice

Úterý 1. května od 9 do 12 hodin na nám. Míru před 

DDM U Radnice

Dopoledne u radnice

Ukázky činnosti kroužků, zvěřinec, skákací hrad 

a jiné.  Vstup volný

Středa 2. května od 16 do 18 hodin v herně v Erbe-

nově ulici 14

Pojď si pinknout!

Stolní tenis pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! 

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

Čtvrtek 3. května od 15 do 17 hodin v dílně

Železniční modelářství od A do Z  Vstup volný

Středa 9. května od 17 do 18 hodin v herně v Erbe-

nově ulici 14

Pojď si pinknout!

Stolní tenis pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! 

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

Sobota 12. května od 9 do 14 hodin v keramické díl-

ně ve 2. patře

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé.  Vstupné 50 Kč

Sobota 12. května od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 

3. patře 

Šperkování, šité náušnice

Výroba šperků.  Vstupné 80 Kč

Úterý 15. května od 15 do 17 hodin v dílně

Rady a nápady pro mladé modeláře 

Modely letadel, lodí, bojových vozidel a další. Vstup volný

Středa 16. května od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru 

ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Batika

S sebou: bavlněné tričko, taška… na obarvení. 

 Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 17. května od 15 do 17 hodin v dílně

Stavíme modelovou železnici 

Rady a náměty, jak co dělat.  Vstup volný

Středa 23. května od 16 do 18 hodin v herně v Er-

benově ulici 14

Pojď si pinknout!

Stolní tenis pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! 

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

Středa 23. května od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru 

ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Tisk, lept na tex-

til   Vstupné 50 Kč

Středa 30. května od 17.30 do 19.30 hodin v ateliéru 

ve 3. patře

Základy uměleckých řemesel - Textilní šperky 

S sebou: zbytky látek, korálky.  Vstupné 50 Kč

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.

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.
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Vila Doris

Každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek a každý pá-

tek (s výjimkou 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 od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

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

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

Každou středu od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov

Laktační poradna

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

731 186 053, psencikova@doris.cz.  Konzultace 50 Kč

Každou středu (s výjimkou 16.5.) od 17.15 do 18.45 

hodin v AT na „K“

Večerní  keramika

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

731 610 039, vavrusova@doris.cz. 

 Cena 55 Kč (žáci studenti)/75 Kč (dospělí)

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: Pavel Kosatík: „Život na Olympu“ 

ve čtvrtek 24. května od 18 hodin v sále Vily Doris

Setkání se známým spisovatelem faktu, které je věnované  osobnosti Věry Čáslavské, o níž napsal 

knihu Věra Čáslavská - Život na Olympu, jež vyšla v dubnu.

Pavel Kosatík je český spisovatel a publicista. Vystudoval práva v Praze, rok se živil autorským 

právem, pak byl redaktorem v nakladatelství Československý spisovatel (1986-1989). Později působil 

jako novinář v různých redakcích: Mladá fronta Dnes, Refl ex, Hospodářské noviny, Národní 3. 

Většinu času však tráví jako autor na volné noze. Je autorem biografi ckých a literárně historických 

knih, zabývajících se novodobou českou historií - mimo jiné Osm žen z Hradu, „Člověk má dělat to, 

nač má sílu“ - Život Olgy Havlové, Jan Masaryk - Pravdivý příběh (spoluautor M. Kolář), Ferdinand 

Peroutka - Pozdější život, Fenomén Kohout, Menší knížka o německých spisovatelích z Čech 

a Moravy, Ferdinand Peroutka - Život v novinách, Gottwaldovi muži (spoluautor K. Kaplan), 

Sulek maluje. Nakladatelství Host vydalo v roce 2006 jeho „kolektivní biografi i“ Šestatřicátníci 

(Václav Havel, Josef Topol, Věra Linhartová, Jiří Kuběna, Viola Fischerová, Pavel Švanda a další). 

Je ženatý, otec tří synů a knihomol. 

Poslední kniha Pavla Kosatíka Věra Čáslavská - Život na Olympu je autorizovaným 

životopisem, zachycujícím vůbec poprvé uceleně a plasticky celou dosavadní životní dráhu jedné 

z nejvýznamnějších českých žen nové doby, nejúspěšnější české sportovkyně všech dob, ženy, která na 

olympijských hrách v Tokiu a Mexiku získala jako sportovní gymnastka celkem sedm zlatých medailí. 

Protože odmítla odvolat svůj podpis pod manifestem Dva tisíce slov, byla po roce 1969 vyloučena 

z veřejného života. Po listopadu 1989 byla poradkyní prezidenta Václava Havla a v letech 1990-1996 

předsedkyní Československého, resp. Českého olympijského výboru. Po rodinné tragédii v roce 1993 

se na dlouhou dobu stáhla do soukromí, na veřejnosti vystupuje až v posledních třech letech. 

Vstupenky v ceně 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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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, psen-

cikova@doris.cz.  Cena 50 Kč

Středa 2. května od 17.30 do 20 hodin v AT na „K“

Jednoduchý cínovaný šperk - Tiff ani

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

731 610 039, vavrusova@doris.cz. Vyzkoušíte si 

základy tiff any techniky, vyrobíte si jednouché le-

tované náušnice nebo přívěsek na krk; v ceně kurzu 

je zahrnut materiál a zapůjčení základních pracov-

ních pomůcek; počet osob: max. 6; přihlášky do 

27.4. 2012.  Cena 250 Kč

Pondělí 7. května od 13 do 15 hodin v sále Vily Doris

Seminář: „Co se děje ve včelíně“

Lektoři: Lenka Kampová a Jiří Kamp; akreditace 

MŠMT ČR č.j. 28201/2011-25-586; informace 

a přihlášky: Renata Čechová, tel.č. 583 214 213, 

606 758 410, cechova@doris.cz.  Cena 200 Kč

Středa 9. května od 17.30 do 20 hodin v AT na „K“

Cínovaný šperk se spékaným sklem

Lektorka Darja Andrlová, inf. Zuzana Vavrušo-

vá, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@

doris. cz. Vyzkoušíte si mírně pokročilejší techniku 

cínovaní; vyrobíte si letované náušnice nebo přívě-

sek na krk s originálním kabošonem ze spékaného 

skla; v ceně kurzu je zahrnut materiál a zapůjčení 

základních pracovních pomůcek; počet osob: max. 

6; přihlášky do 4.5. 2012. 

 Cena 300 Kč (+ cena vybraných kabošonů)

Sobota 12. května od 14 do 17 hodin v AT na „K“

Keramika pro veřejnost (volné tvoření)

Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 

e- mail: silhanova@doris.cz.  Cena 50 Kč/osoba

Neděle 13. května od 9 hodin na Kolibě na Kotli

Odyssea - horská kola

Sraz v 9:00 hod.; start v 10:00 hod.; podrobné informa-

ce na www.odyssea-spk.cz; informace Petr Konupčík, 

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

Středa 16. května od 17 do 18.30 hodin v IT na „K“

Finty nejen s internetem

Úpravy fotek - ořez pozadí + oválný výřez, informa-

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

sula@doris.cz.  Cena 30 Kč

Středa 16. května od 17.30 do 20 hodin v AT na „K“

Cínovaný šperk s minerály

Lektorka Darja Andrlová, inf. Zuzana Vavrušová, 

tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@do-

ris. cz. Vyzkoušíte si mírně pokročilejší techniku cí-

novaní, vyrobíte si letované náušnice nebo přívěsek 

na krk s kabošonem z minerálu dle svého výběru, 

v ceně kurzu je zahrnut materiál a zapůjčení zá-

kladních pracovních pomůcek; počet osob: max. 6; 

přihlášky do 11.5. 2012. 

 Cena 300 Kč (+ cena vybraných minerálů)

Středa 16. května od 17 do 20 hodin v AT na „K“

Sedánky pro mamky

Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 

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

psencikova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Sobota 19. května od 14.30 do 18 hodin v letním 

divadle u Vily Doris a okolí

Kloboukový den

Pódiová vystoupení - taneční, mažoretky, aero-

bik, mateřské školy, módní přehlídka klobouků, 

kouzelnické představení. Od 12 hodin atrakce, 

soutěže, hry, trampolína, horolezecká stěna a dal-

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

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

s dětmi.  Cena 10 Kč

Středa 23. května od 1°7.30 do 20 hodin v AT na „K“

Tiff anyho zrcadla - jednoduchá vitráž

Lektorka Darja Andrlová, inf. Zuzana Vavrušo-

vá, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@

doris.cz. Vyzkoušíte si techniku spojování kousků 

barevného skla pomocí cínu, vyrobíte si zrcadlo 
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nebo průsvitný obrázek do okna  dle vlastního ná-

vrhu, v ceně kurzu je zahrnut materiál a zapůjčení 

základních pracovních pomůcek; v ceně kurzu je 

zahrnut materiál a zapůjčení základních pracov-

ních pomůcek; počet osob: max. 6; přihlášky do 

18.5. 2012.  Cena 300 Kč

Čtvrtek 24. května od 18 hodin v sále Vily Doris

VIA LUCIS: Život na Olympu (Věra Čáslavská)

Setkání se spisovatelem Pavlem Kosatíkem u příle-

žitosti vydání jeho nové knihy; informace a rezer-

vace vstupenek Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 

731 610 037, konupcik@doris.cz. 

 Vstupné 70 Kč, senioři a mládež 50 Kč

Neděle 27. května od 9 hodin na Krásném

Odyssea - duatlon

Sraz v 9:00 hod.; start v 10:00 hod., podrobné 

informace na www.odyssea-spk.cz; informace Petr 

Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, ko-

nupcik@doris.cz.

Od úterý 29. května 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 fotografi í, přenos z fo-

tografi ckého přístroje na počítač, tvorba a úprava 

zvukové nahrávky, využití zdrojů zvukové nahráv-

ky z CD, DVD, Internetu, natočení videa digitální 

kamerou, zpracování videa, kurz lze realizovat po 

domluvě i ve vašem zařízení; inf. Bronislav Vavruša, 

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

 Cena 1400 Kč

Středa 30. května od 17.30 do 20 hodin v AT na „K“

Keramika a sklo

Lektorka Zuzana Vavrušová; tel.č. 583 285 624, 

731 610 039, vavrusova@doris.cz. Vyzkoušíte si 

spojení kousků barevného skla a keramické hlíny, 

vyrobíte si keramický kachel nebo mandalu a šperk 

dle vlastního návrhu, výrobek je nutné nechat 

uschnout, takže si jej neodnesete hned, ale až po 

vypálení v peci. V ceně kurzu je zahrnut materiál 

a zapůjčení základních pracovních pomůcek; počet 

osob: max. 10; přihlášky do 25.5. 2012. 

 Cena 200 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 + Mateř-

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

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

http://www.doris.cz

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních 
pořadů Via Lucis

Klavírní koncert Lukáše Vondráčka
v neděli 10. června v 18.30 hodin 

v klášterním kostele
Tradiční koncert dnes již světově známého 

klavíristy, který je držitelem několika 

významných ocenění.

Vstupenky v ceně 80 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.

Svět očima dětí s autismem

SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká 3

Šumperk, odloučené pracoviště Třebízského 1 zve

na prezentaci výchovně vzdělávací práce
a výstavu výtvarných prací dětí a žáků 

s poruchou autistického
spektra.

Vernisáž výstavy proběhne 

ve čtvrtek 3. května v 17 hodin
v Galerii mladých 

ve Vlastivědném muzeu Šumperk.

Výstava potrvá od 3.5. do 31.5.
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VRÁSKY Z LÁSKY

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

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

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 fi lmových fanoušků, kteří se nemohou dočkat jejího 

uvedení v kinech. Děj fi lmu 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 Hla-

dové 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 v 15.00 hodin

USA, 2012, 106 minut, rodinný fi lm 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 fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

KOCOUR V BOTÁCH  Hrajeme pro děti

Úterý 1. května jen v 15.45 hodin

USA, 2011, 90 minut, rodinná animovaná komedie v českém znění

Studio DreamWorks přináší další příběh z Krajiny za sedmero horami a tentokrát se dozvíme něco víc 

o Kocourovi v botách a o tom, jaké příhody předcházely jeho střetnutí se Shrekem a Oslíkem. Dobro-

družství chytrého a statečného Kocoura začne spolčením se s vůdcem Buclíkem a mazanou kočkou Kitty 

za účelem ukořistění slavné husy, která snáší zlatá vejce…. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk.  Vstupné 80 Kč, děti ve věku do 12 let 60 Kč

HUNGER GAMES: ARÉNA SMRTI

Úterý 1. a středa 2. května jen v 17.15 hodin

Kino Oko
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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 uchvátila 

čtenáře na celém světě a stala se stejným fenoménem jako např. Twillight Saga Stephenie Meyerové. Děj 

fi lmu 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 

VRÁSKY Z LÁSKY

Úterý 1. a středa 2. května jen ve 20.00 hodin

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

MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK

Čtvrtek 3. května jen v 17.45 hodin, pátek 4., sobota 5., neděle 6., pondělí 7., úterý 8. a středa 9. května 

v 17.30 a ve 20.00 hodin, pátek 11., sobota 12. a neděle 13. května jen v 17.30 hodin

ČR, 2012, 102 minuty, komedie, od 12 let

Knížka Můj vysvlečenej deník má podtitul „Příběh o holkách a o klucích, ale hlavně o holkách, jejich prů-

Komedii natočenou podle knižního bestseleru mladičké autorky Johany Rubínové Můj vysvlečenej deník uvádí 

kino Oko začátkem května.
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serech, mindrácích, snech a tělesnejch šťávách“… Komedie natočená podle knižního bestseleru mladičké 

autorky Johany Rubínové. Rozhodně nečekejte další legraci o prvním sexu a namáhavé cestě k němu. 

Johanin deník je vysvlečenej tím, jak otevřeně v něm s lehkou ironií a vtipem popisuje svůj dívčí a ženský 

život, a to  se vším všudy…  V hlavní roli Veronika Kubařová, dále hrají Marika Šoposká, Martin Šesták, 

Simona Stašová, Jaroslav Plesl a další. Režie Martin Dolenský.  Vstupné 100 Kč

NEBEZPEČNÁ METODA  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 3. května jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 99 minut, od 15 let, titulky

Dva legendární psychiatři svádějí nelítostný souboj, který se odehrává prostřednictvím léčby psychicky nemoc-

né dívky. Král „divných fi lmů“ David Cronenberg natočil podle scénáře oscarového Christophera Hamptona 

(Pokání, Nebezpečné známosti) příběh silný jako ta nejlepší psychoterapie. Ve fi lmu inspirovaném skutečnými 

událostmi září v roli pacientky Sabiny Spielrein Keira Knightley, Michael Fassbender jako Carl Jung, Viggo Mor-

tensen v roli Sigmunda Freuda a Vincent Cassel jako jeho přítel Otto Gross.  Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč

PIRÁTI 2D   Hrajeme pro děti

Sobota 5., neděle 6., pondělí 7. a úterý 8. května jen v 15.30 hodin

USA, Velká Británie, 2012, 88 minut, rodinný animovaný fi lm v českém znění

Zemřeš smíchy s piráty! Dobrodružná komedie pro celou rodinu, v níž banda bodrých smolařských pirátů 

Především dětem je určen rodinný animovaný fi lm Piráti, který jde do kin v českém znění.
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vytáhne do bitvy proti svému soupeři Černému Bellamymu, aby získali kýženou cenu Pirát roku. Jejich cesta 

vede z Karibiku až do viktoriánského Londýna, kde se setkávají s všemocným nepřítelem, odhodlaným vymazat 

piráty z povrchu zemského jednou provždy… Zárukou dobré zábavy je především režisér snímku Peter Lord, 

neomylný a zkušený tvůrce mnoha animovaných klenotů včetně Slepičího úletu.  Vstupné 100 Kč

Na všechna představení Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče, kteří navštíví tento fi lm 

společně se svými dětmi ve věku do 12 let, je 75 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, 

s.r.o., Šumperk. 

BITEVNÍ LOĎ

Čtvrtek 10. května jen v 17.30 hodin, pátek 11., sobota 12. a neděle 13. května jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 129 minut, akční sci-fi , od 12 let, titulky

Peter Berg, režisér akční komedie Hancock a thrilleru Království, na Zemi přivedl další nepřátelsky naladěné 

mimozemšťany, s nimiž si to rozdají stateční námořníci včetně sličné dělostřelkyně Raikesové, v podání známé 

popové hvězdy Rihanny. Velkolepá akční podívaná plná úžasných bitevních scén, ale i humoru, je adaptací po-

pulární deskové hry Lodě. Dále hrají Taylor Kisch, Liam Neeson, Brooklyn Deckerová a další.  Vstupné 90 Kč

TRAINSPOTTING  Artvečer - Filmový klub, Projekt 100

Čtvrtek 10. května jen ve 20.00 hodin

Velká Británie, 1996, 94 minuty, od 15 let, titulky

Hrdina kultovního románu Irvina Welshe i jeho stejně úspěšné fi lmové adaptace Mark Renton (Ewan 

McGregor) je vlastní volbou feťák a heroinu holduje i skupina jeho „přátel“: Spud, Sick Boy, Tommy 

a sociopat Begbie. Ať už je jejich revolta proti hodnotám měšťácké společnosti jakkoli podivná a sebede-

struktivní, užívají si ji naplno, aniž by si uvědomovali její nevyhnutelné konce. Pak se ale Renton rozhodne 

s heroinem skončit - dokáže mu ovšem „normální život“ poskytnout stejné vzrušení jako pořádná dávka? 

Drogová scéna Edinburghu 80. let, stiženého ekonomickou krizí, se do druhého celovečerního fi lmu 

Dannyho Boylea (dále např. Pláž či Milionář z chatrče) promítla s autentickou syrovostí, kterou ovšem 

režisér dokonale vyvažuje černým humorem i surrealistickými akcenty. Nezapomenutelný je i soundtrack 

fi lmu, na kterém se podílely zářivé hvězdy britské kytarové a elektronické hudby poloviny 90. let (Blur, 

Primal Scream, New Order, Pulp). Skladba Born Slippy .NUXX od skupiny Underworld se navíc stala 

manifestem celé generace.  Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč

STREETDANCE 2 3D  3D

Pondělí 14., úterý 15. a středa 16. května jen v 18.00 hodin

Velká Británie, 2012, 85 minut, taneční, hudební, od 12 let, titulky

StreetDance je zpátky! Po fenomenálním úspěchu prvního dílu přichází na taneční parket kin jeho zbrusu 

nové pokračování a s ním nová a neotřelá kombinace tanečních stylů a fúzí, které se odehrávají na zná-

mých místech po celé Evropě. Tanečník Ash (Falk Hentschel) je samotář, který cestuje a soutěží ve street-

dance. Snaží se být tím nejlepším z nejlepších a jeho snem je vyhrát světový šampionát a porazit svého 

největšího rivala Vince z taneční skupiny Neporazitelní. Šance se blíží - tito trojnásobní šampioni budou 

brzy vystupovat v Paříži…  Vstupné 130 Kč

VRTĚTI ŽENOU

Pondělí 14., úterý 15. a středa 16. května jen ve 20.00 hodin

Velká Británie, 2012, 100 minut, romantická komedie, od 15 let, titulky
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Pravdivý příběh o vzniku prvního elektricko-mechanického vibrátoru. Svěží komedie, která nás zavádí do vik-

toriánské Anglie, do ordinace doktora Roberta Dalrympleho, který se zabývá léčbou ženské „hysterie“. Společně 

s mladým pokrokovým lékařem Mortimerem Granvillem začnou používat zcela novou metodu, která se u pa-

cientek setkává s velkým nadšením… Lehká komedie, kterou nemůžete brát příliš vážně, ale je milé, jak může 

být takový fi lm o prototypu vibrátoru, jež poskytuje orgasmy ženám viktoriánské doby, zábavný. Je v tom také 

dětská nevinnost, kdy při vědeckém pokroku žádná ze stran nemyslí na sex a nepřipadá jim to divné… Hrají 

Maggie Gyllenhaalová, Hugh Dancy, Jonatan Pryce, Rupert Everett a další.  Vstupné 90 Kč

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

Čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19., neděle 20., pondělí 21., úterý 22. a středa 23. května v 17.30 hodin a ve 20.00 

hodin, čtvrtek 24. května jen v 17.30 hodin, pátek 25., sobota 26. a neděle 27. května jen ve 20.00 hodin

ČR, 2012, 113 minut, komedie, mládeži přístupný

Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh posílá autorka a režisérka Marie Poledňáková v novém fi lmu 

Líbáš jako ďábel kvarteto hlavních hrdinů do nových životních situací. V úchvatných exteriérech exotické-

ho Maroka se odehrává další příběh plný humoru, romantiky a lásky a tentokráte i trošky napětí. K hlavní 

čtveřici herců - Jiřímu Bartoškovi, Kamile Magálové, Oldřichu Kaiserovi a Evě Holubové navíc přibu-

dou nové postavy v podání Jiřího Langmajera a Terezy Kostkové.  Vstupné 110 Kč

HURÁ DO AFRIKY!  Hrajeme pro děti

Sobota 19. a  neděle 20. května jen v 15.30 hodin

Německo, 2012, 93 minut, rodinný fi lm v českém znění

Pravdivý příběh o vzniku prvního elektricko-mechanického vibrátoru přináší britský snímek Vrtěti ženou.
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Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj na Zemi. Surikata Billy je bezstarostný snílek s hlavou v oblacích 

a spolu s vegetariánským lvem Socratem rádi lelkují a dělají si legraci z ostatních zvířat. Ale Afrika čeká 

nové hosty a bezstarostné časy se mění. Na utržené ledové kře tam pluje lední medvědice Sushi a kvůli 

požárům v Austrálii hledají nový domov i klokan Toby a tasmánský čert Smiley. Do vysněného světa 

najednou míří spousta nespokojených zvířátek, která touží po lepším životě... Animovaná dobrodružná 

komedie pro menší děti.  Vstupné 75 Kč, děti ve věku do 10 let 50 Kč 

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

STUD  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 24. května jen ve 20.00 hodin

Velká Británie, 2011, 101 minuta, od 18 let, titulky

Hlavní hrdina fi lmu Stud Brandon je úspěšný a fi nančně zajištěný mladý muž žijící v současném New 

Yorku s absolutními možnostmi. I přesto, že jeho sociální status je velmi vysoký, Brandonova vnitřní spo-

kojenost a svoboda jsou deformovány do sexuální závislosti a společenské i osobní frustrace. 

Stud je mrazivou analýzou vyprázdněnosti současné produktivní generace, ve které se neschopnost lásky, 

citu a komunikace s ostatními transformuje do patologické závislosti na cyklicky se opakujících sexuálních 

aktivitách. Film získal Cenu FIPRESCI na MFF v Benátkách 2011 a nominaci na Zlatý glóbus za nejlepší 

mužský herecký výkon pro Michaela Fassbendera.  Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč

AVENGERS 3D  3D

Pátek 25., sobota 26. a neděle 27. května jen v 17.30 hodin,  pondělí 28. května v 17.30 a ve 20.00 hodin

USA, 2012, 137 minut, akční, dobrodružný, od 12 let, české znění

Marvel Studios uvádí super hrdinský tým Avengers, ve kterém se představí ikoničtí super hrdinové - Iron 

Man, Neuvěřitelný Hulk, Th or, Captain America, Hawkeye a Black Widow. Když se objeví nečekaný 

nepřítel, který ohrožuje světovou bezpečnost, Nick Fury, ředitel mezinárodní mírové agentury, známé 

také jako S.H.I.E.L.D., zjistí, že potřebuje tým, který by odvrátil světovou katastrofu. Začíná provádět 

nábor po celém světě… Avengers, které představují Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruff alo, Chris 

Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner a Samuel L. Jackson a které režíruje Joss Whedon, jsou 

založeni na stále populární stejnojmenné knižní sérii marvelovských komiksů, která byla poprvé vydána 

v roce 1963 a od té doby se stala kultovní záležitostí.  Vstupné 150 Kč 

LORAX  Hrajeme pro děti

Sobota 26. a neděle 27. května jen v 16.00 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 80 Kč

V sobotu  26.5. v 16.00 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich děti ve věku 

do 15 let, kteří navštíví kino společně, je 60 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk.

TEMNÉ STÍNY

Úterý 29. a středa 30. května jen v 17.30 hodin, čtvrtek 31. května jen ve 20.00 hodin
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KINO OKO

USA, 2012, 120 minut, horor, komedie, fantasy, od 12 let, titulky

Hororová komedie v rytmu disca, to je nový fi lm režiséra Tima Burtona ! V hlavní roli prokletého Barna-

base, který se po 200 letech v roce 1972  probudí jako upír na svém bývalém panství, uvidíme dvorní hvěz-

du Burtonových fi lmů  Johnnyho  Deppa, v roli čarodějnice, které Barnabas před 200 lety zlomil srdce, 

Evu Greenovou. Dále hrají Michele Pfeiff erová, Christopher Lee, Helena Bonham Carterová a další. Film 

je natočen na motivy úspěšné černobílé gothic soap opery z let 1966-1971 a Tim Burton je i v tomto fi lmu 

věrný svému dobře rozpoznatelnému rukopisu. Recykluje své oblíbené a navýsost skvělé herce, příběh je 

zase trochu divný, vtipný a strašidelný zároveň. Používá svou typickou výtvarnou stylizaci - tmavé pozadí 

s výraznými prvky, nezvyklé míchání barev a čisté linie.  Vstupné 90 Kč, členové FK 85 Kč

LOV LOSOSŮ V JEMENU

Úterý 29. a středa 30. května jen ve 20.00 hodin, čtvrtek 31. května jen v 17.30 hodin

Velká Británie, 2012, 112 minut, romantický, drama, komedie, od 12 let, titulky

Neobyčejně okouzlující příběh o muškaření a politickém kolotoči, o nečekaném hrdinství a lásce a pokusu 

dokázat, že všechno jde, když se chce. V hlavních rolích Ewan McGregor a Emily Bluntová, režie Lasse 

Hallström.  Vstupné 90 Kč

Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu!    

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

rový vjem, samostatný basový kanál 1000 W. DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI. 

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

představení. Vstupenky na všechna květnová představení jsou v prodeji od 1. května 2012.

Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh natočila s kvartetem hlavních hrdinů autorka a režisérka Marie 

Poledňáková fi lm Líbáš jako ďábel.





dovoluje si Vás pozvat na výstavu

Z
do


