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autor kresby na obálce – ak. mal. Lubomír Bartoš
KE KRESBĚ NA OBÁLCE
Jedná se o detail nárožního domu Bulharská 2. Prapůvodně byl vstupem situován na dnešní nám. Míru
a lze soudit, že byl rozdělen na dva objekty se dvěma
úzkými stavebními parcelami. Patrně po požáru v roce
1669 (nebo již v roce 1513) byly obě parcely spojeny.
Podle fotograﬁí z konce 19. století se jednalo o krásný
raně barokní dvouposchoďový dům s valbovou střechou, jehož obrovskou hmotnost zvýrazňovalo atikové
patro. V ose hlavního průčelí byl nádherně zdobený
portál.
V domě byla patrně nejstarší šumperská kavárna,
která vznikla již někdy v 18. století a patřila bohaté
a rozvětvené měšťanské rodině Dittrichů. Kavárna
byla umístěna v 1. poschodí, hrával se zde kulečník
a karetní hry. Ve 2. poschodí byl velký taneční sál,
hojně užívaný divadelními kočovnými společnostmi
a místním mužským pěveckým spolkem.
Na konci 19. století získal budovu drogista Josef
Wiatschke, který nechal tento krásný, byť stavebně
očividně dost zanedbaný objekt zbourat. Snad by se
mu dal tento krok prominout, neboť projekt na nový
dům si v roce 1898 objednal u vynikajících vídeňských
architektů bratří Drexlerů, kteří, jak známo, navrhli
objekt dnešní Obchodní akademie a palác podnikatelské rodiny Primavesi (dnes Základní umělecká škola),
který je zapsán ve státním seznamu kulturních památek.
Pojetí fasády Wiatschkova nového domu, v němž
provozoval drogerii „U bílého psa“, bylo proti vile
rodiny Primavesi zjevným krokem zpět - eklekticismus
z ní zrovna „kape“. Přesto se jednalo o velmi cennou
architekturu, jejíž ozdobné prvky byly později setřeny
břízolitem. Rehabilitace fasády, o níž současní majitelé domů uvažují, by nepochybně byla velkým přínosem
k celkovému vyznění dnešního náměstí.
Zajímavé jistě je, že Lubomír Bartoš, aniž by věděl,
kdo byl autorem objektu, cítí v jeho architektuře
Vídeň.
-ách-

Před 710 lety
Z roku 1297 pochází první písemná zmínka o dominikánském klášteře v Šumperku.
Toho roku vydal český král Václav II. listinu, v níž se ustanovuje,
aby sestry u sv. Kateřiny v Olomouci (dominikánky) dávaly ročně bratřím
- kazatelům v Šumperku ze vsi Kožušan na živobytí naturálie v podobě různého obilí
a hrachu a nadto 5 1/2 hřivny stříbra (hřivna = cca 250 gr.) na ošacení. Podle pamětní knihy
šumperských dominikánů byl klášter založen v roce 1293.

Před 415 lety
V roce 1592 se stal majitelem Temenice Jan st. Odkolek z Oujezdce.
Protože o Temenici usilovali také šumperští měšťané, začalo takřka třicetileté období sporů obou stran.
Šumperští podněcovali mezi temenickými poddanými nepokoje, které v několika případech přerostly
v otevřené rebelie. Situaci musel několikrát řešit osobně císař Rudolf II.
Například v roce 1595 přikázal měšťanům, aby Temenické k rebelii nepodněcovali.
Období relativního klidu vyvrcholilo v roce 1619, kdy byli na temenické tvrzi
zavražděni služebnictvem Jan st. Odkolek se svou tetou. Klid nastal až po Bílé hoře, když byl Odkolkům
zkonﬁskován majetek.

Před 410 lety
V roce 1597 se v dnešním domě na nám. Míru č. 23 narodil jezuita Tobias Arnold, který byl uznávaným
teologickým spisovatelem. Zemřel 12. prosince 1645 v Kladsku.

Před 245 lety
V roce 1762 si šumperská Měšťanská střelecká společnost, známá již v roce 1673, zřídila novou střelnici.
Nacházela se poblíž ulice Pod Vyhlídkou a každoročně se v ní konalo tzv. královské střílení
za účasti střelců z celé severní Moravy. O 60 let později, v roce 1822,
si spolek koupil pozemky v místě dnešního hasičského domu
v Nemocniční ulici.

Před 85 lety
V roce 1922 byla zahájena výstavba České čtvrti. Do roku 1938 zde stálo již 100 domů.

Před 60 lety
V únoru 1947 zahájil provoz závod Metra.
Tehdejších 15 zaměstnanců podniku vyrábělo technické teploměry.
Téhož roku v únoru navštívil Šumperk ministr národní obrany gen. Ludvík Svoboda.
Představitelé města chtěli podle něj přejmenovat Šumperk na Svobodov,
což generál jednoznačně odmítl.

Před 15 lety
V únoru 1992 byl v bývalých kasárnách otevřen Krokodýl - první supermarket v Šumperku.

Před 5 lety
19. února 2002 získal Aleš Valenta na zimních olympijských hrách v Salt Lake City zlatou medaili
v akrobatickém lyžování.
-ách-
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STALO SE V ÚNORU

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM JIŽ KLEPE NA DVEŘE

V

e dnech 12. - 26. února se v Šumperku koná XXXIV. ročník festivalu mladých umělců Šumperské
Preludium 2007. Tentokrát poprvé se koncerty, jež začínají vždy v 19 hodin, konají v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie na Radniční ulici s výjimkou posledního - pátého koncertu,
který se uskuteční v tradičních prostorách výstavní síně Vlastivědného muzea.

Dramaturgie festivalu se v posledních ročnících soustředila na vrcholy českého interpretačního umění mladých umělců - oceněné účastníky
významných soutěží. Výběr nebyl náhodný: mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, mezinárodní
rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino
Praga, rozhlasová soutěž žákovských a studentských orchestrů Concerto Bohemia a v loňském
ročníku poprvé ﬁnalisté Mezinárodní soutěže
Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu. Bohužel
účast těchto interpretů nijak zvlášt neoslovila šumperské publikum, stejně tak ani účast takových
osobností, jako jsou klarinetista a děkan pražské
HAMU prof. MgA. Jiří Hlaváč, hudební skladatel
a šéfredaktor stanice Vltava PhDr. Lukáš Hurník
nebo významná varhanice PhDr. Věra Heřmanová, kteří se ujali průvodního slova ke koncertům.
V letošním ročníku se dramaturgie Šumperského Preludia vrací z větší části tak řečeno „domů“.
Na prvních dvou koncertech vystoupí soubory
z blízkého okolí (Loučná nad Desnou, Mohelnice,
Zábřeh), které už mají za sebou řadu úspěšných
vystoupení i daleko mimo zdejší region, ale na
Preludiu zatím neměly příležitost se představit. Na
třetím koncertu rozezní nové varhany v klášterním
kostele slovenská interpretka, na čtvrtý koncert je
pozván jazzový orchestr z nedalekého Lanškrouna
a festival uzavře šumperská ZUŠ.
Celý festival zahájí v pondělí 12. února dětský
pěvecký sbor Loučňáček Základní školy v Loučné
nad Desnou, který má za sebou téměř patnáctiletou historii a stihl již vystoupit na různých místech
v České republice, v polské Swidnici, nedávno i na
Slovensku. Druhá část koncertu je věnována opět
dětskému pěveckému sboru - Arietta ZUŠ Mohelnice, který je pod vedením Mgr. Zdeňky Jásenské
proslulý bohatou, více než patnáctiletou sborovou
činností. Program koncertu uvádí Helena Brožová
ml.
Loňskou dramaturgickou novinkou bylo zařazení dvou jazzových seskupení, tou letošní je pozvání
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pětapadesátičlenného Dechového orchestru ZUŠ
Zábřeh. Zase tak úplná novinka to není, protože
v roce 2005 měli posluchači možnost vyslechnout
Dechovou harmonii Janáčkovy konzervatoře
Ostrava. Zaměření obou jmenovaných orchestrů
je podstatně odlišné, ale posluchači se mohou na
zábřežský orchestr pod vedením Lubomíra Vepřka
určitě těšit. Na programu nebudou „lidovky“, ale
výhradně koncertní skladby od klasiky přes ﬁlmové melodie až po muzikály. Průvodního slova se
ujme Pavel Zubík.
Nevyužít nové varhany v prostorách klášterního kostela je nemyslitelné. Varhanním recitálem se
v pondělí 19. února představí slovenská interpretka Mária Demeterová, absolventka Konzervatoře
v Košicích a JAMU Brno u prof. Kamily Klugarové,
u které nyní pokračuje v doktorandském studiu.
A prof. Klugarová svou mimořádně úspěšnou
absolventku osobně uvede.
Loňský jazzový večer (Teens Jazzband Velké
Losiny a The Young pekáč Brno) měl dobrý ohlas.
Právě proto na čtvrtém koncertu v pátek 23. února
zazní opět jazz, tentokrát v podání jednoho z nejúspěšnějších amatérských jazzových seskupení
- Big Bandu Lanškroun s uměleckým vedoucím
a dirigentem Josefem Pilným, který bude svou
kapelu i uvádět. Lanškrounský big band založený
svým dirigentem v roce 1983 získal první místa
na několika renomovaných festivalech a se svým
repertoárem procestoval téměř celou Evropu...
V současné době připravuje zcela nový program,
který bude mít na Šumperském Preludiu svou premiéru!
Jedním z dramaturgických záměrů v posledních letech bylo představování základních uměleckých škol. V roce 2004 to byla ZUŠ Václava
Kálika Opava, o rok později ZUŠ Ilji Hurníka Praha. Letos dostala příležitost ZUŠ Šumperk. Proto
má závěrečný koncert Šumperského Preludia 2007
v pondělí 26. února vše vypovídající název Večer
Základní umělecké školy Šumperk. „Místní zuš-

ka“ si předloni připomněla 60. výročí svého vzniku. V proﬁlovém koncertu ve výstavní síni muzea
za průvodního slova Jany Valentové představí své
nejlepší sólisty a soubory.
34. ročník Šumperského Preludia je doslova přede dveřmi. Možná je poněkud paradoxní, že i když
v posledních letech návštěvníci příliš nezaplnili
tradiční výstavní síň muzea, přesto se čtyři koncerty festivalu „stěhují“ do prostor větších - do klášterního kostela. Jedním z důvodu je skutečnost, že
šumperští posluchači si zvykli do klášterního kostela chodit zejména na koncerty cyklu Klasika Viva.
Snad bude podobný zájem i o koncerty „Preludia“.

Pořadatelé věří, že budou překvapeni - a příjemně!!! Budou vítat své věrné posluchače a těšit se na
nové, zejména na mladé publikum. Aby byla znovu
naplněna myšlenka, kterou dal festivalu do vínku
Alois Motýl, když Preludium v roce 1974 zakládal:
„Mladí umělci mladým posluchačům“.
V příštím roce 2008 Šumperské Preludium
dosáhne 35. ročníku. Dramaturgie festivalu by se
chtěla vrátit k mladým umělcům, kteří se prosadili na významných mezinárodních a národních
hudebních soutěžích. Ale to je ještě relativně daleko. Nyní je důležitý úspěch 34. festivalu ve dnech
12. - 26. února 2007.
Milan Uhl

DDM Vila Doris a PC Šumperk uvádějí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

„OCH, TO DIVADLO…“
Setkání s Ivo Krobotem, bývalým topičem, kulisákem a také režisérem činohry Národního divadla
v Praze (i jinde), nyní uměleckým šéfem Klicperova divadla v Hradci Králové.
v úterý 20. února v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, J. Švecová,
tel.č. 583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz.
Šumperské setkání sponzorují: DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Irea, a.r.o., Petr Waniek, rozvoz květin
a substrátů, P - LINE František Porteš - fotograﬁcké práce, Olšanské papírny a.s. - Ruční papírna Velké
Losiny, Město Šumperk, Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, TELO a.s.,
Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou.
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ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM

Netradiční program v podobě jazzového večera nabídlo Šumperské Preludium poprvé loni, kdy se publiku
představil „domácí“ Teens Jazzband Velké Losiny. Letos se mohou posluchači těšit na Big Band Lanškroun.
Foto: P. Kvapil

OSOBNOST

JAN ZAJÍC
třídním profesorem Jana Zajíce
V opavském okrese, v podhůří
byl Ing. Jaroslav Malec.
Oderských hor nad řekou MoraRok 1968, který po hluboké
vicí leží malé městečko Vítkov. Do
krizi totalitního systému v ČSSR
tohoto pohraničního městečka se
přivedl do vedení komunistické
po květnu 1945 rozhodli přesídlit
strany i do vlády nové předstaJaroslav a Marta Zajícovi. Jejich
vitele demokratického socialisživot v novém domově se postupmu, vytvořil zároveň prostor pro
ně dostával do normálních kolejí
a byl naplněn mnoha všedními
určitou demokratizaci v celé naší
i nevšedními starostmi. K těm
společnosti. Také ve školství, kde
všedním patřily běžné problése nyní mohlo aspoň začít mluvit
my existenční, přišla rodina, dva
otevřeně a pravdivě. Tak tomu
synové, starší Jaroslav a mladší
bylo i na Střední železniční a průJan, a dcera Marta. Ty nevšední
myslové škole v Šumperku. A prábyly spojeny s razantními změnavě žáci typu Jana Zajíce tohoto
mi v životě celé naší společnosti
uvolnění maximálně využívali,
počátkem padesátých let, združnekladli si žádné zábrany a pouštěstevňováním venkova i likvidací Jana Zajíc
li se do otevřených diskusí o všech
živností a obchodů ve městech Foto: archiv Vlastivědného muzea tehdejších bolavých problémech
a tvrdým nastolováním socialisnašeho politického, hospodářskétického způsobu života.
ho i kulturního života.
V tomto prostředí tedy vyrůstal Jan Zajíc, naroPo srpnu 1968 ovšem situace u nás všude, v celé
zený 3. července 1950, žák základní devítileté ško- republice, byla nenormální a napjatá. A zvláště
ly ve Vítkově a později student Střední železniční v těch městech, kde byla sovětská posádka, a k těm
a průmyslové školy v Šumperku, mladý chlapec, městům patřil i Šumperk. Průmyslová škola i její
který svou tragickou smrtí 25. února 1969, měsíc internát tu dokonce přímo sousedily s kasárnami
po pohřbu Jana Palacha, se spolu s ním stal sym- Sovětské armády, a tak každodenním konfliktům
bolem odporu českého národa proti okupaci mezi studenty a vojáky nebylo možno zabránit.
a totalitnímu režimu, symbolem víry v demokra- Zpočátku šlo jen o drobné výměny názorů, později
cii a humanitu. Rodina, v níž Jan vyrůstal, nebyla přímo o záměrné provokování studentů i profesopříliš poznamenána dobovým působením dogma- rů. V lednu 1969 sovětský voják dokonce fyzicky
tického socialismu. Otec inklinoval spíše k libera- napadl jednoho z členů učitelského sboru, který mu
lismu a zejména matka uplatňovala u svých dětí chtěl zabránit ve stržení černého praporu, vyvěšenétradiční křesťanskou výchovu. Matčiny upřímné ho v průčelí budovy jako projev smutku nad smrtí
a oddané náboženské postoje naučily Jana v kraj- Jana Palacha. A docházelo i k dalším provokacím,
ních krizových situacích hledat sílu a oporu právě okrádání studentů apod.
v náboženství, v modlitbě. Právě proto, že mravní
Ředitel internátu naneštěstí byl konformní osobodpovědnost byla v Zajícově rodině stavěna na prv- ností, zdálo se mu snazší a jednodušší označit za
ní místo, vyrůstal z něho již od dětských let člověk viníky ne vojáky, ale raději samotné studenty, bez
s hlubokým citovým vztahem k morálce a jakékoliv ohledu na přesvědčivé svědectví řady z nich (např.
obcházení a nerespektování morálních zásad nesl studentů Nykla, Krupové aj.). Proti Janu Zajícovi,
velmi těžce.
který se za ně postavil, pak vystoupil s požadavZákladní školu ve Vítkově ukončil Jan Zajíc roku kem kázeňského trestu. Přitom ho hodnotil takto:
1965 a po úspěšně složené zkoušce byl přijat na „Nepoddajný, neukázněný, sebevědomý, k socialisStřední železniční a průmyslovou školu v Šumper- tickému vlastnictví lhostejný.“
ku. Ředitelem školy byl v té době Ing. Josef Waller,
Docela jinak viděli Jana Zajíce jeho spolužáci
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Pohled na pohřební průvod Vítkovem.

oběť zůstane navždy plaménkem v temnotách, který
bude burcovat a připomínat.
A jak úzce byl Jan svázán s kamarády a prostředím trampské osady, vyjadřuje poslední věta jeho
dopisu rodičům: „Pozdravujte kluky, řeku a les!“
Jan Zajíc sám formuluje své hluboce humanistické
krédo v básni, kterou napsal krátce před svou smrtí:
Pochodeň vzplála uprostřed náměstí
Pochodeň strachu a lidského neštěstí
Pochodeň zoufalství
Pochodeň vzdoru
Pochodeň protestu
Němého bolu
Pochodeň zármutku z toho co se stalo
Zjizvené muzeum z ran když zaplakalo
Pochodeň vyznání plamenného kréda
Lidé buďte lidmi!
Jinak se žít nedá!
Jan Palach a po něm i Jan Zajíc se pokusili probudit národ z letargie demonstrací sebezničení,
svou absolutní obětí. Za pravdu a svobodu obětovali život a jen taková hodnota, jako je pravda

Foto: archiv VM
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a kamarádi, jejichž slova tlumočí Danica Balážová
v závěru svého článku o návštěvě v Šumperku, napsaném ovšem až po Janově smrti:
Tyto řádky si kladly za cíl být faktografickým
záznamem událostí a atmosféry, která všemu předcházela. Setkali jsme se v Šumperku s lidmi, kteří znali Jana Zajíce. Od mladých lidí, kteří se ještě
nestačili přizpůsobit lidským intrikám, rozhodnutím
plynoucím z vědomí prospěchu, od lidí, kteří nejsou
náchylní ke kompromisům, jsme se dověděli, že Jan
Zajíc byl chlapec, který měl odvahu říkat pravdu do
očí. Jeho nejvýraznější vlastností byl smysl pro čest.
Každý člověk má své chyby. O Janu Zajícovi jsme se
však nedověděli nic, co by mohlo znevážit jeho hlubokou lidskou hodnotu.
Podobně dosvědčují vzácné povahové rysy Jana
Zajíce i jeho kamarádi z trampské osady Sirot ve
Vítkově. Říkali mu tu Míša a ve svém trampském
časopise o něm píší takto:
Co přinutí trampa, aby se dobrovolně a navždy
rozešel s kamarády, se svou řekou, se svým lesem?
Co přinutí mladého člověka, aby dobrovolně skončil
svůj život? Je to přesvědčení, že jeho sebeobětování
má pro náš národ a naši vlast smysl. Že jeho nejvyšší

OSOBNOST

a svoboda, snad ospravedlňuje absolutní oběť lidí,
kteří jsou schopni ji přinést, protože stojí o několik
stupňů výš než ostatní svými mravními zásadami.
Byla to jistě oběť nenásledováníhodná, ale celým
národem spontánně přijatá jako nejvyšší projev
lásky k vlasti.
Jan Zajíc se ke svému burcujícímu činu připravoval dost dlouho a těžce. Nejposlednějším a nejsilnějším impulsem byl pro něho určitě pohřeb Jana
Palacha v Praze. Ten zemřel v neděli 19. ledna 1969,
pohřeb se konal v sobotu 25. ledna. Mezitím na
Václavském náměstí u pomníku sv. Václava skupina
mladých lidí, studentů a dělníků, držela protestní hladovku.
A Jan Zajíc byl mezi nimi. Nejvíce se při této příležitosti sblížil
s Oldřichem Vítem, studentem
teologické fakulty v Praze. Podle slov Oldřicha Víta už tady na
Václavském náměstí se mu Jan
Zajíc svěřil, že by se také dokázal
upálit jako Jan Palach. Vít tento
jeho úmysl rozhodně odmítl a zdálo se, že Jan to uznal za
správné.
Po návratu z Prahy se mezi svými spolužáky v Šumperku nijak
netajil rozhodnutím demonstrovat své přesvědčení tím nejkrajnějším způsobem - ale nebyl brán
vážně. Jeho přesvědčení o správnosti a potřebě takového osudového kroku bylo jistě výsledkem Pamětní deska na
těžkého psychického zážitku Zoubka.
z účasti na pohřbu Jana Palacha,
ale také hlubokou deziluzí ze skleslé lhostejnosti,
která postupně zachvacovala většinu národa.
V úterý 25. února, ráno o půl sedmé, odjel Jan
se svým přítelem Janem Nyklem do Prahy. Během
cesty se ve vlaku setkal se dvěma studentkami
Střední železniční a průmyslové školy v Šumperku,
které v tomto rychlíku vykonávaly svou školní praxi. Svěřil se jim s cílem své cesty, obě děvčata se mu
snažila jeho čin rozmluvit, ale bezvýsledně.
Jan Zajíc si našel vhodné místo v průjezdu budovy č. 39 na Václavském náměstí, tam se celý natřel
pastou na parkety. Napsal ještě dopis Evě V., která
měla být další pochodní, a vrátil se, aby Janu Nyklo-
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vi dal svůj občanský průkaz a dopisy, které měl
u sebe. Jan Zajíc se v průjezdu ještě napil kyseliny,
aby nemohl křičet bolestí, a potom, už hořící, vyběhl z domu na náměstí. Jakýsi příslušník SNB (jeho
jméno známo není) jej zahnal zpět do průjezdu,
pokusil se ho uhasit, ale sám byl ohněm ohrožen.
Průvan v chodbě hoření ještě urychlil, takže Jan
v bolestných křečích vyběhl po schodech nahoru,
na prvním odpočivadle se zhroutil a dohořel. Na
zdi zůstal černý stín v podobě kříže a na zemi torzo
uhořelého.
Pohřeb, přestože Jan Zajíc si jej přál mít v Praze,
se nakonec se souhlasem jeho
rodičů konal ve Vítkově 2. března 1969. Ve vestibulu Základní devítileté školy v Janově
rodném městě byla vystavena
jeho rakev pokrytá státní vlajkou, čestnou stráž při katafalku
drželi jeho spolužáci. Ze Šumperka sem přijely čtyři autobusy
studentů, učitelů i lidí, kteří Jana
během jeho šumperských studií blíže poznali. Ale ve velkém
počtu přišli - kromě Vítkovských
a Šumperských - také smuteční
hosté z Opavy, Ostravy, Olomouce, Brna i Prahy. Mohutného
průvodu k místnímu hřbitovu se
zúčastnilo na deset tisíc lidí.
Pohřeb byl církevní, ale na
hřbitově se se zesnulým kromě
SPŠ od Olbrama kněžích rozloučili také zástupci
Foto: archiv VM vysokoškolského studentstva,
ministerstva školství a za průmyslovou školu v Šumperku profesor Stanislav
Boxan. Jménem Městského národního výboru ve
Vítkově tu promluvil jeho tajemník Jindřich Dušek a z jeho projevu všem přítomným se do paměti
vtiskla slova: „Jenda Zajíc byl mladý muž čistého
a bezelstného charakteru, který neznal faleš a přetvářku. Svobodu chápal v ideálním pojetí, a proto
tak těžce snášel současnou dobu a nedovedl se s ní
vyrovnat.“
Úryvky z článku Václava Cikryta „Jan Zajíc“.
Článek vyšel ve vlastivědném sborníku Severní
Morava, sv. 60, vydalo Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku roku 1990.

1. února 1877 (před 130 lety) se narodil v Šumperku Dr. Med. Hugo Leischner, od roku
1901 docent chirurgie na univerzitě ve Vídni,
v letech 1911 - 1938 primář chirurgické kliniky
Zemské nemocnice v Brně (zemřel 5. listopadu
ve Friedbergu v Německu).
1. února 1887 (před 120 lety) se narodil v Brně
Anton Schmerda, od roku 1919 tajemník
nemocenské pojišťovny v Šumperku, organizátor KSČ na severní Moravě. Ve 30. letech
odpůrce bolševické linie v KSČ a bojovník proti
fašismu (zemřel 19. května 1949 v Brně).
5. února 1967 (před 40 lety) zemřel v Šumperku Ing. Karel Kohout, pracovník Výzkumného ústavu ovocnářského ve Velkých Losinách,
přední čs. ovocnář (narodil se 29. ledna 1900
v Lešovicích u Rakovníka).
7. února 1907 (před 100 lety) se narodil
v Těšicích na Hodonínsku Pravoslav Tesařík,
účastník čs. zahraničního odboje, bojovník od
Tobruku, po válce učitel učňovské školy a jednatel Svazu bojovníků za svobodu v Šumperku

(zemřel 24. května 1991 v Šumperku).
12. února 1627 (před 480 lety) zemřel v Praze
Karel z Liechtenštejna. V roce 1595 sňatkem získal panství Úsov a pobělohorskými konﬁskacemi panství Zábřeh, Rudu nad Moravou, Kolštejn
(Brannou), Šilperk (Štíty) a stal se ochranným
pánem města Šumperka (narodil se pravděpodobně ve Valticích na Břeclavsku 30. srpna
1569).
13. února 1977 (před 30 lety) zemřela v Šumperku Josefa Doležalová, učitelka v Náměšti nad
Oslavou, na penzi v Šumperku, aktivní pracovnice v řadě šumperských kulturních a humanitárních organizací (narodila se 5. srpna 1888
v Náměšti nad Oslavou).
17. února 1887 (před 120 lety) se narodil
v Čermné na Opavsku Hans Kaulich, německý
učitel v Šumperku, od roku 1922 městský radní,
za okupace starosta Šumperka, po válce dva roky
internován. V Německu zakladatel krajanského
sdružení Heimatkreis Mähr. Schönberg (zemřel
1. října 1971 ve Weidenu).
-zf-

Volné vstupenky na pořady Domu kultury, do Vlastivědného muzea, Kina Oko a Divadla,
a také knižní publikace vyhrávají tito předplatitelé Kulturního života Šumperka:
Jarmila Kalužíková, Reissova 1, Šumperk - permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2007
(věnoval Dům kultury Šumperk), Františka Korgerová, Reissova 31, Šumperk - permanentka na
koncerty Šumperské Preludium 2007 (věnoval Dům kultury Šumperk), Zora Fričová, Dr. Březiny
416, Bludov - permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2007 (věnoval Dům kultury
Šumperk), Ondřej Riegl, Lidická 15, Šumperk - vstupenka do Galerie Šumperska (věnovalo
Vlastivědné muzeum Šumperk), MUDr. Karel Kovář, Rooseveltova 9, Šumperk - vstupenka do
Galerie Šumperska (věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk), Ing. Vladislav Šupa, Myslbekova
28, Šumperk - vstupenka na libovolné divadelní představení (věnovalo Divadlo Šumperk), Dagmar
Jůzová, Čajkovského 30, Šumperk - vstupenka na libovolné divadelní představení (věnovalo Divadlo
Šumperk), Ludmila Hetzlová, Severovýchod 39, Zábřeh - vstupenka do kina Oko dle výběru
(věnovalo Kino Oko Šumperk), MUDr. Milan Petržela, Blanická 11, Šumperk - vstupenka do kina
Oko dle výběru (věnovalo Kino Oko Šumperk), Lubomír Zákravský, Janáčkova 40, Šumperk vstupenka do kina Oko dle výběru (věnovalo Kino Oko Šumperk), MUDr. Jiří Szostek, Na výsluní
393, Rapotín - kniha Fimfárum (věnovala Městská knihovna Šumperk), Jaroslava Rulíšková,
Vrchlického 14, Šumperk - kniha Šumperkem pod křídly (věnovalo Město Šumperk), Romana
Večeřová, Evaldova 4, Šumperk - CD-Rom Šumperkem pod křídly (věnovalo Město Šumperk).
Výherci si mohou své ceny vyzvednout přímo v kulturních zařízeních, která ceny věnovala.
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K AVÁ R N I Č K A , P RO M Ě N Y

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Čtvrtek 8. února ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.
Pátek 9. února ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit
se svými přáteli a poslechnout si známé písničky,
které zahraje skupina Staří kamarádi. Vstupné 30 Kč
Středa 21. února v 16.30 hodin
Madeira - ostrov věčného jara
Cestopisná přednáška věnovaná portugalskému
ostrovu Madeira, na kterém panuje neustále jaro.
Slovem i obrazem provede známý cestovatel a dobrodruh Zdeněk Vrága. Přednáška je doplněna o promítání diapozitivů.
Pátek 23. února ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu

Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si
a poslechnout si známé písničky. Vstupné 30 Kč
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci
našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se
objednat na tel. čísle 583 212 272.
Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod.
Bližší informace: Kavárnička pro seniory - nejen
pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní doba
denně od 13 do 19 hodin,tel.č.583 212 272. Aktuální program a případné změny naleznete na stránkách Informačního střediska pro seniory www.
pontis.cz/iss
V měsíci lednu probíhá prodejní výstava
obrazů malířky Dagmar Zemánkové.

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
V Okružní ulici jsme se v našem seriálu o proměnách města zastavili v minulosti jen čtyřikrát. Je to
dáno tím, že historické fotografie této lokality prakticky neexistují, protože se zde nenachází žádná zajímavější architektura. Domy jsou tu pouze přízemní
a mají spíše vesnický charakter. Společně se souběžnou Havlíčkovou ulicí se přitom jedná o nejstarší
zastavěnou část Šumperka. Právě zde se totiž s největší pravděpodobností nacházela již před založením
města vesnice Kunzendorf (Kunčice) - odtud pak
původní název Havlíčkovy ulice Kunzengasse (do
roku 1945). Nejstarší nám známý název Okružní ulice zněl Schmala Gasse („Úzká ulice“) - tak je
pojmenovaná na mapě Stabilního katastru z roku
1834. Od roku 1869 až do konce 2. války nesla oficiální název Krapfen Gasse, čili Kobližná, respektive
Koblížková ulice, to prý podle toho, že zde sídlilo
několik pekařů, kteří prosluli svými koblihy. Ulice
byla v minulosti mnohokrát postižena povodněmi.
Zcela jistě pak byla úplně zničena povodňovou vlnou, která 22. června 1591 zasáhla zejména tuto část
města a vyžádala si na sto lidských obětí. Domy byly
tehdy většinou rozmetány, některé voda odnesla až
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na louku k Dolním Studénkám. Vzhledem k opevnění města můžeme předpokládat, že až do 18. století existoval přinejmenším na pravé straně ulice (při
pohledu k ulici Langrově) volný ochranný pás, tzv.
koliště, ve kterém nesměly stát žádné domy, jež by
útočníkům proti městským hradbám umožňovaly
úkryt. Jedná se pravděpodobně o poměrně mladou
ulici, formovanou v 18. století a osazovanou drobnými řemeslníky.
Místo, na němž dnes stojí nový rodinný dům,
bylo pochopitelně zastavěno již v minulosti. Na
mapě Stabilního katastru z roku 1834 je zachycen
zděný objekt obdélného půdorysu s dřevěným přístavkem směrem k potoku. Prvním nám známým
majitelem byl v roce 1776 Josef Bittner, který je zde
uváděn ještě v roce 1809. Jen během 19. století se
zde vystřídalo devět majitelů, kteří se vesměs živili
námezdní prací, případně drobným obchodováním, jako například ve 30. letech Josef Ross, který
provozoval obchod se střižním zbožím. Po druhé
světové válce dům postupně chátral a nakonec byl
zbourán. Novostavba č. 26 byla kolaudována v loňském roce a patří manželům Pavlasovým.
-ách-

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
V dnešní Okružní ulici, jež patří mezi nejstarší zastavěnou část Šumperka, bydleli původně zejména
drobní řemeslníci. Místo, na němž dnes stojí nový rodinný dům, bylo zastavěno již v minulosti, po druhé
světové válce však dům postupně chátral a nakonec byl zbourán. Novostavba č. 26 byla kolaudována
v loňském roce.
Reprofoto a foto: J. Pavlíček
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OHLÉDNUTÍ

SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE ZPÍVALA
V PRAŽSKÝCH KOSTELECH
V poslední vánoční den šumperský smíšený
sbor Schola od sv. Jana Křtitele odcestoval na
pozvání Unie českých pěveckých sborů do Prahy. Možná to byl koncertní zájezd jako celá řada
předchozích - a přesto jiný.
Dopolední zpívání v kostele sv. Ignáce při
slavnostní bohoslužbě, kterou sloužil P. Josef
Koláček z Rádia Vatikán v latinském jazyce, jsme
se v kontrastu snažili oživit českými vánočními
písněmi. Nádherná akustika chrámu nám dávala
štědrou odměnu. Jaká radost zpívat v tak mohutné prostoře v jemných piánech, která se určitě
nesla společně s modlitbami věřících až k trůnu
nebeskému! Možná, že právě v té křehkosti hudba
našich zpěváků byla o to naléhavější. Otec Koláček
- zvyklý poslouchat velké sbory při slavných mších
světových autorů - poděkoval za to, že ucítil ruku
maminčinu, když ho držela a zpívala mu koledy.
Odpolední čas jsme strávili v Národním
muzeu s mamuty a Věstonickou Venuší na nádherné výstavě o pravěku. Také jsme vyšli na procházku po pražských památkách, po místech, kde
se narodili, žili, tvořili, koncertovali, zemřeli naši
hudební předchůdci.

Náš hlavní program byl však večerní Tříkrálový
beneﬁční koncert na podporu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Sešly se tři
sbory. Každý s trochu jinak pojatým programem
vánoční hudby. Dětský sbor Základní umělecké
školy v Praze - Hostivaři a Pěvecký sbor Gymnázia Jana Keplera v Praze - měly jednoznačně velké
zázemí v domácím a jim věrném publiku, které připravilo úžasnou koncertní atmosféru. Náš
sbor zpíval poslední a už po prvních taktech bylo
cítit, že toto publikum je i naše. Vánoční koledy
v úpravách Františka Sušila a Antonína Tučapského otevřely nádherná gotická okna chrámu
a nechaly vejít andělům, kteří odemykali lidská
srdce. Naše paní sbormistryně Alenka Havlíčková a Honzík Horníček za varhanami vedli sbor
k překrásně citlivému hudebnímu projevu. Ne,
to nejsou slova má, ale mnoha lidí, kteří nám po
koncertu děkovali.
Byl to čas hlubokého prožitku, určitě umocněný slovy dojatého hudebního skladatele, pedagoga a přítele všech šumperských zpěváků Pavla
Jurkoviče: „Šumperáci, mám vás rád!“
Tak s radostí předáváme….
Vít Rozehnal

INFORMAČNÍ CENTRUM PŘESÍDLILO DO NOVÉHO
„Do nového“ přesídlilo nedávno Regionální
a městské informační centrum při Vlastivědném
muzeu v Šumperku. Ze sousedství tzv. Rytířského
sálu muzea se totiž začátkem ledna přestěhovalo
do zrekonstruovaného východního křídla Pavlínina dvora. Návštěvníci i samotní obyvatelé města
se tak do nových prostor dostanou přímo ze Sadů
1. máje.
„Kromě toho, že jsme více na očích, můžeme
v nových prostorách mnohem lépe prezentovat
materiály, jež přibližují možnosti cestovního
ruchu v našem regionu,“ sdělila vedoucí informačního centra Hana Rozehnalová. Zájemci zde
tak podle ní mohou získat kromě informací o ubytování, dopravním spojení, významných památkách a zajímavostech také informace o kulturním
a sportovním vyžití, o aktuální situaci v horských
střediscích a v neposlední řadě i údaje týkající se
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Evropské unie. Regionální centrum rovněž poskytuje informace o místních institucích, službách
a podnikatelských subjektech. Zájemci zde naleznou propagační materiály a upomínkové předměty
města Šumperka, vlastivědné sborníky a publikace
muzea, propagační materiály kraje, materiály Klubu českých turistů, výrobky losinské ruční papírny
a také si zde mohou zakoupit vstupenky na vybrané kulturní akce či slevovou turistickou kartu pro
Olomoucký kraj Olomouc region Card.
Informační centrum
je přitom otevřeno od pondělí do pátku
vždy od 8
do 17 hodin,
v sobotu pak
od 9 do 13
hodin. -zk-

Čtvrtek 25. ledna v 18 hodin v sále G-klubu
Tantra jóga jen pro ženy
Přednáší MUDr. Monika Sičová z Brna. Tantra jóga neboli Mohedžodáro je zdravotní, omlazující
cvičení výhradně určené ženám. Sestavu jednoduchých cviků zvládne každá žena v každém věku. Po
přednášce možnost dotazů (i anonymních) nebo zdravotní konzultace.
Vstupné 60 Kč
Pátek 2. února od 20 hodin ve velkém sále DK
1. reprezentační hokejový ples
Moderuje Patrik Hezucký a Tomáš Síla. K tanci a poslechu hraje Panorama band a cimbálová muzika
Drahan. Můžete se těšit na imitátora Václava Faltuse, tombolu a spoustu neočekávaných akcí.
Vstupné 100 Kč
Pondělí 5. února od 18.30 hodin v klubovně č.1 DK
Čínská medicína pod pokličkou
Přednáší léčitel Radomír Klimeš.

Vstupné 60 Kč

Středa 7. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Spirituál Kvintet
Nedávno oslavil Spirituál Kvintet 45 let existence. Koncert, který byste si neměli nechat ujít!
Vstupné 140, 150, 160 Kč
Čtvrtek 8. února od 18 hodin v klubovně č.1 DK
Od ateismu k duchovní dimenzi
Diskuzní přednáška. Přednáší Josef Janečka.
Pátek 9. února od 20 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples Obchodní akademie
Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den konání plesu 120 Kč
Středa 14. února od 19 hodin v Galerii Jiřího Jílka
Oldřich Janota
Písničkář, nedoceněný génius české hudební scény 70. a 80. let. Bývá řazen mezi představitele minimální a meditativní hudby, folku a rocku, ale nejčastěji jako tvůrce procházející mezi žánry. V roce
2000 získal za celoživotní přínos cenu kritiků Žlutá ponorka s výstižným názvem Muž, který prochází
zdí.
Vstupné 60 Kč
Čtvrtek 15. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Robert Křesťan a Druhá tráva
Vynikající bluegrassová kapela plná světových muzikantů přijíždí do Šumperka, aby nás opět nadchla.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den koncertu 130 Kč
Pátek 16. února od 20 hodin ve foyer DK
Imodium, Ride
Energický koncert kapel, jejichž kořeny se ujaly ve stylu grunge. Skupina Ride postupně vyráží za hranice okresu. Imodium má ná svém kontě debutové album u major labelu Warner music a v současné
době připravuje novinkové album, ze kterého uslyšíme na koncertě několik ukázek.
Vstupné v předprodeji 60 Kč, v den koncertu 80 Kč
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Sobota 17. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Ples DK a CK Ancora
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Styl a cimbálová muzika Rivus Velké Pavlovice. V rámci plesu se můžete těšit na živelné vystoupení Boogie Boys z Polska, kteří bravurně doprovodili na
posledním ročníku Blues Alive Phila Guye. Klidnými vás nenechá ani dívčí trio K2. Příjemným zpestřením bude vystoupení Klubu tanečního sportu. Večerem provází Hanka Písková.
Vstupenky jsou slosovatelné, ceny věnovala CK ANCORA: 1. cena: zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 10.000 Kč, 2. cena: zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 7.000 Kč, 3. cena: zájezd dle vlastního
výběru v hodnotě 5.000 Kč
Vstupné s místenkou 150 Kč
Úterý 20. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Jakub Smolík
Koncert country zpěváka.
Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den koncertu 220 Kč
Čtvrtek 22. února od 18 hodin v klubovně č.1 DK
Od ateismu k duchovní dimenzi
Diskuzní přednáška. Přednáší Josef Janečka.
Pondělí 12. února až pondělí 26. února od 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM 2007
XXXIV. ročník festivalu mladých umělců
Pořádají Dům kultury Šumperk, s.r.o., Agentura UHL Šumperk, Vlastivědné muzeum Šumperk, Kruh
přátel Šumperského dětského sboru Motýli. Za ﬁnanční podpory Města Šumperka, Ministerstva kultury a Nadace Českého hudebního fondu; METRA Šumperk, s.r.o.
Pondělí 12. února od 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Loučňáček, Arietta
Loučňáček - dětský pěvecký sbor ZŠ Loučná nad Desnou se sbormistry Hanou Svatoňovou a Petrem
Lukášem. Arietta - dětský pěvecký sbor ZUŠ Mohelnice se sbormistryněmi Zdeňkou Jásenskou a Vendulou Jásenskou. Průvodní slovo Helena Brožová ml.
Čtvrtek 15. února od 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh
Umělecký vedoucí a dirigent Lubomír Vepřek. Sólisté Vít Komárek - trubka, Eva Grúzová, Karol Ozorovský - zpěv. Průvodní slovo Pavel Zubík.
Pondělí 19. února od 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Mária Demeterová
V rámci třetího koncertu Preludia se představí slovenská varhanistka Mária Demeterová. Průvodní
slovo prof. Kamila Klugarová.
Pátek 23. února od 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Big Band Lanškroun
Umělecký vedoucí a dirigent Josef Pilný. Průvodní slovo Josef Pilný.
Pondělí 26. února od 19 hodin ve výstavní síni Vlastivědného muzea
Večer Základní umělecké školy Šumperk
Průvodní slovo Jana Valentová.
Vstupné na jednotlivé koncerty 40 Kč, Motýli a žáci ZUŠ 20 Kč
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D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM NIGHT FEVER
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 4. února
Jan Klimeš
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a nadace Český fond umění.
Od 7. února do 4. března
Adéla Bébarová - Prolínání
Vernisáž proběhne ve středu 7. února v 18 hodin za přítomnosti autorky. S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a nadace Český fond umění.
Jižní křídlo Domu kultury Šumperk
Do 2. února
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk.

Vstup volný

POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 4. února od 15 hodin ve velkém sále DK
Pohádkový karneval
S divadlem Koráb z Brna a jeho pohádkovými loutkami. Zábavné soutěžní hry, písničky, tancování,
dětské atrakce ve foyer, cukrová vata, nafukovací balónky.
Vstupné 50 Kč
Neděle 18. února od 15 hodin ve velkém sále DK
Pohádka o Rusalce
Poetický příběh vodní víly a její lásky k princi ve verších Jaroslava Kvapila v podání divadla Oblázek.
Pro děti od 5 let a jejich rodiče.
Vstupné 50 Kč
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, nové tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin),
e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz
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PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
3. března
MISS AEROBIC TOUR
8. března
JIŘÍ SCHMITZER
9. března
EUROFEST (Mňága a ždorp, Elektrick mann, Sioux vs. Neutuchající veselí a další)
16. března
ECHO BLUES ALIVE (Otis Taylor, Luboš Andršt, Jan Spálený a ASPM)
23. března
ČANKIŠOU
25. března
EVA A VAŠEK
30. března
JARRET + MADALEN
30. března
KOŠT MIKULOVSKÝCH VÍN

ART KINO

ART KINO
Čtvrtek 25. ledna v 19 hodin v D 123
ŽENA VE VODĚ
Scénář a režie: M. Night Shyamalan, USA 2006, fantastický horor, české titulky, 110 minut
Scénárista a režisér Shyamalan pokračuje po svém opusu Vesnice i v tomto ﬁlmu v rozvíjení příběhů,
v nichž hlavní roli hraje tajemnost, mystika, prazvláštní bytosti. Věrný svému stylu precizně buduje
tajuplnou atmosféru a jen zvolna odkrývá mystické tajemství.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 1. února v 19 hodin v D 123
MIAMI VICE
Scénář a režie: Michael Mann, USA, SRN 2006, akční policejní thriller, české titulky, 136 minut
Scénárista, režisér a spoluproducent Michael Mann se ve svém celovečerním ﬁlmu vrátil k úspěšnému stejnojmennému TV seriálu z let 1984-89 a usiluje v něm o realistický pohled na policejní práci,
o věrohodnost detailů, ale zároveň dává přednost pomalejšímu tempu a psychologickému pozadí před
tradičními spektakulárními akcemi. Miami Vice (zkrácené označení mravnostního oddílu miamské
policie) přináší nepochybně vyšší žánrový standard.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč

Putovní ﬁlmová přehlídka PROJEKT 100 - 2007
Středa 14. února v 19 hodin v D 123
CESTA DOMŮ
Režie: Zhang Yimou, Čína 1999, 87 minut
Ve fascinujícím příběhu o lásce a ztrátě, který byl natočen na motivy románu „Vzpomínka“ spisovatele
Bao Shi, objevíte dvě srdce. První patří učiteli, který touží své vědomosti předat příští generaci, to druhé je venkovské dívky, která celou svou duší chce splynout s mužem, kterého miluje. Velká cena MFF
Berlín.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 15. února v 19 hodin v D 123
ZVEDÁ SE VÍTR
Režie: Ken Loach, Velká Británie 2006, 127 minut
Osudový příběh dvou irských bratrů a jejich boje za nezávislost Irska proti britským okupantům po
skončení 1. světové války. Získání částečné nezávislosti je každým z bratrů vnímáno jinak, což je nakonec i rozdělí. Ceny: MFF Cannes 2006 - Zlatá palma.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Úterý 20. února v 19 hodin v D 123
CLÉO OD PĚTI DO SEDMI
Režie: Agnes Vardová, Francie 1961, 83 minuty
Slavný ﬁlm Agnes Vardové s takřka absolutní chronologickou přesností zachycuje dvě hodiny ze života
mladé pařížské šansoniérky, která se obává, že má rakovinu. Nejlepší ﬁlm francouzských kritiků roku
1961.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 22. února v 19 hodin v D 123
TAXIDERMIA
Režie: Gyorgy Pálﬁ, Maďarsko 2006
Celovečerní ﬁlm Taxidermia považují někteří kritici za zásadní milník v dějinách maďarské kinematograﬁe. Scény plné zvrácenosti a násilností, připomínající Pasoliniho ﬁlm „Saló aneb 120 dnů Sodomy“,
nastavují zrcadlo deformované společnosti.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
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Legitimace člena FK stojí 35 Kč a lze ji zakoupit v předprodeji DK nebo před představením. Program
tohoto kina najdete na www.rej.cz, www.spkakce.com. Promítání v sále D 123 s omezeným počtem míst,
možnost občerstvení před promítáním.

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
Adéla Bébarová - „Prolínání“ (objekty)
Adéla je v Galerii letos druhá vystavující, ale
v celém programu je už i třetí z odchovanců
z pražského ateliéru Jindřicha Zeithammla. Prošla dobrou školou vysoké kvality, opřené o podstatu sochařské práce. Nezávisle na tematu je v ní
rozhodující vzájemný vztah hmoty a prostoru.
Jestli Monika na hmotě staví a Pavel Hošek
ji prostoru obětuje (celou Galerii v prosinci
proměnil v jediný vzdušný objekt), pak Adéla
Bébarová (ročník 1978) to obojí propojuje souhrou zdánlivě neslučitelných protikladů. Využívá
k tomu stejně tak taveného skla, betonu a hmoty drátů, jako jindy nestálého bloku zmrzlého
sněhu nebo i jiných zranitelných hmot. Pevné

Okna, 2005, drát, detail, 600 x 200 x 7 cm

Nekonečno II, 2006, sníh, 300 x 300 x 300 cm

s pomíjivým se v její práci prolíná a přirozeně
tíhne k celistvosti. Do hmoty obléká i nehmotný prostor a v něm světlo a stín. Ve spleti drátů
vtělený stín už není prchavým jevem, ale uchopitelnou věcí. Nehmotný svět jevů ve hmotě
uskutečněný tu nabývá na hutnosti. Je tak plně
přítomný a naprosto konkrétní, jak by mohl ještě
být pouhou „abstrakcí“…?
Energická a citlivě všemu otevřená sochařka Adéla Bébarová je na svěží a nadějné cestě
výmluvné sochařské práce. Přijďte, výstava jejích
objektů, zahájená ve středu 7. února v 18 hodin,
potrvá do neděle 4. března.
Miroslav Koval
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Úterý 27. února v 19 hodin v D 123
TSOTSI
Režie: Gavin Hood, Jihoafrická republika 2005, 94 minuty
Tsotsi je obyčejný pouliční kriminálník z Johannesburgu, holduje hazardu, s parťáky přepadává lidi,
krade a neštítí se ani zabít. Na útěku z jednoho takového vražedného přepadení v metru ukradne
auto, zastřelí řidičku a - v něm najde dítě. Hrdložez jej instinktivně sebere…a začne se o něj starat.
Oscar 2006, MFF Toronto - cena diváků.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
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I. festivalový koncert
pondělí 12. února v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku
Loučňáček: dětský pěvecký sbor ZŠ Loučná nad Desnou * sbormistři Hana Svatoňová a Petr Lukáš
* klavírní doprovod Petr Lukáš * instrumentální doprovod Hana Lukášová - ﬂétna, Anna Lukášová
- bicí * Průvodní slovo Helena Brožová ml.
Program: Hej, člověče boží - Nezmaři, upravil Petr Lukáš * Touha po jaru - Wolfgang Amadeus
Mozart, Zdeněk Knittl * Dulcis Christe - Michelangelo Grancini * Canto di Gloria - Nino Rota * Křepelenka křepelala - lidová z Moravy, upravil Petr Eben * Tjy nase cepjarki - slovenská lidová zo Suchej
Hory * Ej, rano, rano - upravil Antonín Tučapský * Amazing Grace - spirituál, upravil Petr Lukáš *
Happy Day - spirituál, upravil Petr Lukáš
Loučňáček: V Loučné nad Desnou existuje školní sbor Loučňáček již patnáct let. Tvoří jej tři pěvecké sbory - přípravka Klubíčko (děti z I.- IV. třídy), hlavní školní sbor Loučňáček (děti V.- IX. třídy)
a pěvecké sdružení Štěk (věčné děti od 14 do 999 let, kteří toho zpěvu pořád nemají dost). Jednou ročně pořádá sbor festival Loučenská vločka. Loučňáček koncertuje na mnoha místech České republiky
a občas i za hranicemi. Mezi největší zážitky patří účast na celostátní přehlídce školních sborů v roce
2004 v Českém Krumlově, zpívání s východočeskou Koletovou hornickou Hudbou v Polici nad Metují
a v polské Swidnici 2005 a pětidenní mezinárodní setkání kultur národnostních menšin na východě
Slovenska.

Již patnáct let zpívá v Loučné nad Desnou školní sbor Loučňáčešk.
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Foto: archiv

Arietta: dětský pěvecký sbor ZUŠ Mohelnice * sbormistryně Zdeňka Jásenská, Vendula Jásenská *
klavírní doprovod Filip Hajdu
Program: Jaroslav Šaroun - Pohlazení * Lee Cooper, Linda Twine - Sun Children * Jaroslav Šaroun
- Na hlubině * B. Agnestig - Donna, donna * mor. lidová, upr. J. Vaca - Daleká, šeroká * Miroslav
Raichl - Zahrajte tu mou (výběr) * Bob Chilcott - The Lily and the Rose * Miroslav Raichl - Smutná
* Miroslav Raichl - Kočár * Adam Michna z Otradovic - Andělské přátelství * Cesar Franck - Panis
Angelicus, sólo zpívá Vendula Jásenská * John Rutter - The Lord bless you and keep you * J. Lennon,
P. Mc Cartney - Tiket to ride * Emily Crocker - Gloria Aleluja
Arietta: tedy z italštiny přeloženo „písnička“ - je jméno dětského pěveckého sboru, který pracuje
na Základní umělecké škole v Mohelnici. Sbor byl založen v roce 1990 a od jeho vzniku ho vede
Mgr. Zdeňka Jásenská. Do dvou oddělení sboru chodí přibližně 80 děti z Mohelnice a okolí. V současné době se sborem spolupracuje klavírista Filip Hajdu. Repertoár tohoto tělesa je velmi bohatý. Najdeme v něm skladby autorů světových i českých, ale také lidové písně a písně populární - muzikálové.
Arietta se účastnila mnoha soutěží a festivalů, zpěváčci z Mohelnice si vyzpívali stříbrné pásmo na
celostátním kole soutěže dětských výběrových sborů v Novém Jičíně 1996 a 1998, v Pardubicích v roce
2001 (soutěž B. Martinů) a v Praze v r. 2002 (soutěž Adventní a vánoční hudby). Největším úspěchem
sboru byl zisk Zlatého pásma v celostátním kole v Novém Jičíně v roce 2000 a zisk Zlatého pásma
v mezinárodní soutěži adventní a vánoční hudby v Praze v roce 2004. Zároveň bylo sboru uděleno
ocenění „nejlepší dětský sbor“ v kategorii malé sbory.
Děti zpívaly v mnoha městech naší republiky, ale také v zahraničí. Arietta v Mohelnici pravidelně
pořádá koncerty spojené se sbírkou Pomozte dětem, kterou vyhlašuje Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize Praha. Sbor přispíval v každém ročníku, za což byl odměněn nejen účastí
v TV pořadech Pomozte dětem, ale také pozváním na setkání, které proběhlo na britské ambasádě
v Praze. Zde byl již třikrát oceněn titulem „Nejvěrnější spojenec“.
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Na letošním Preludiu se představí dětský pěvecký sbor Arietta, který pracuje na Základní umělecké škole
v Mohelnici.
Foto: archiv
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II. festivalový koncert
čtvrtek 15. února v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku
Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh: umělecký vedoucí a dirigent Lubomír Vepřek * sólisté Vít Komárek
- trubka, Eva Grúzová, Karol Ozorovský - zpěv * průvodní slovo Pavel Zubík
Program: M.A. Charpentier - Te Deum * J. Pachelbel - Pachelbel Canon * J.C. Vodňanský - Rorando
Coelli - sólo trubka Vít Komárek * C.S. Säens - Ave Maria - sólo zpěv Karol Ozorovský * K. Chvalovský
- Vy hvězdičky * A. Dvořák - Slovanský tanec č. 8 * P. Hapka - Hudba pro fontánu * J. Hadermann
- Twins * R. Sebregts - Abba Gold * E. Moriccone - Jednoho dne se vrátím - sólo zpěv Eva Grúzová *
A. Dvořák - Novosvětská symfonie * L. Bernstien - Sedm statečných * L. Webber - Jesus Christ Super
Star * J. Higgins - Celtic Ritual * P. Lavender - Latina Gold * J. Vejvoda - Škoda lásky * J. Fučík - Veselí
kováři
Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh: Dechový orchestr pod vedením učitele žesťových nástrojů Lubomíra Vepřka byl založen v dubnu roku 1997. Současná tvář tohoto orchestru koncertního typu s členskou základnou 45 lidí byla představena na vánočním koncertu v roce 1999. Věkový průměr hráčů činí
17 let. V repertoáru se objevují skladby mnoha slavných českých i světových autorů.
Za velmi krátkou dobu své existence dosáhl zábřežský dechový orchestr několika významných
úspěchů. Na domácím poli získali mladí hudebníci v regionálním kole soutěže dechových orchestrů
- Šternberk 2001 vynikající druhé místo. V září roku 2000 se mladý orchestr zúčastnil mezinárodní
soutěže dechových orchestrů v německém Böselu, kde se, i přes silnou konkurenci mnoha světových
souborů, umístil na výborném čtvrtém místě. Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh je častým hostem různých hudebních festivalů doma i v zahraničí.
V roce 2000 začal dechový orchestr spolupracovat i s taneční skupinou mažoretek pod vedením
Dany Koryčánkové, které se zúčastňují mnoha soutěží doma i v zahraničí. Velice úspěšný byl pro
orchestr rok 2004, v soutěžích ZUŠ získal v krajském kole 1. místo s postupem do ústředního kola
v Litvínově, kde se orchestr umístil na 3. místě. Loni v květnu nahrál své první vlastní CD.

Za velmi krátkou dobu své existence dosáhl Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh několika významných úspěchů.
O jeho kvalitách se budou moci přesvědčit i návštěvníci letošního Preludia.
Foto: archiv
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pondělí 19. února v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie Šumperk
Mária Demeterová - varhany, průvodní slovo ny v třídě prof. Kamily Klugarové. Svoje interKamila Klugarová
pretační umění konfrontovala účastí na MezináProgram: Felix Mendelssohn Bartholdy: Soná- rodní varhanní soutěži v Opavě roku 2000, kde
ta č. 2, c moll op. 65 * Jehan
získala III. místo a roku 2001
Alain: Le jardin suspendu
na Mezinárodní varhanní
* César Franck: Preludium,
soutěži v Ljubljane. Během
fuga a variace * Flor Peeters:
studia absolvovala roku 2003
Élégie, op. 38 * John Stantříměsíční stáž na Conserley: Voluntary VIII * Allegro
vatorium van Amsterdam
* Adagio * Allegro * Louis
v Holandsku. Zúčastnila se
Vierne: Hymne au soleil
několika mistrovských kurzů
(z cyklu Pièces de fantaisie
v České republice i v zahraop. 53)
ničí. Jako sólistka vystoupiMária Demeterová: Na
la se Štátnou ﬁlharmóniou
košické konzervatoři vystuKošice, Komorním soubodovala hru na varhany v třírem Czech virtuosi, Státní
dě Emílie Dzemjanovej ArtD.
ﬁlharmonií Brno a Morava hru na klavír u Mgr. Ivety
skou Filharmonií Olomouc.
Čisárikovej. V červnu roku
V současnosti je posluchač2004 úspěšně ukončila studikou doktorandského studia
um na hudební fakultě JAMU
na hudební fakultě JanáčkoFoto: archiv vy akademie v Brně.
v Brně v oboru hra na varha- Mária Demeterová.

IV. festivalový koncert
pátek 23. února v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku
Big Band Lanškroun: umělecký vedoucí a dirigent Josef Pilný * průvodní slovo Josef Pilný
Program: Orchestr připravuje zcela nový program, který bude mít na Šumperském Preludiu svou
premiéru! Tištěný program v den koncertu.
Big Band Lanškroun: Orchestr působí již od roku 1984 a za dobu své existence se stal mezi českými
big bandy skutečným pojmem, jenž znají amatérští i profesionální hudebníci. Účinkoval v mnoha
zemích Evropy a odehrál stovky koncertů v České Republice. Od roku 1989 získává v soutěžích LŠU
(od dalšího roku již samozřejmě ZUŠ) výlučně první místa v celostátních kolech. Jako vůbec první
neprofesionální orchestr nastudoval a uvedl Missu Jazz Jaromíra Hniličky.
Spolupracuje s mnoha předními českými jazzovými zpěváky a hudebníky, v roce 1998 pak vydal
své první CD. Rok 2001 pro orchestr znamená pozvánku na pražský jazzový festival v Lucerna Music
Baru - získává titul „talent festivalu“. Rok 2002 přináší zatím zřejmě nejvyšší dosaženou metu v historii BBL, účinkuje jako doprovodný orchestr ke dvěma koncertům na oslavu sedmdesátých narozenin
Waldemara Matušky v pražské Lucerně. Na jednom pódiu s ním tak zpívá česká pěvecká elita. Od
roku 2004 se pravidelně zúčastňuje festivalu Děčínská Nota (následovník Děčínské Kotvy), porota
složená s těch nejpovolanějších mu vždy uděluje titul absolutního vítěze festivalu a nový altsaxofon.
V poslední době také již třikrát vystupoval spolu s Orchestrem Českého rozhlasu na živé nahrávce.
Více informací na www.venon.ow.cz/band.

19

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM

III. festivalový koncert

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM

V. festivalový koncert
pondělí 26. února v 19 hodin ve výstavní síni Vlastivědného muzea Šumperk
VEČER ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŠUMPERK
Účinkují nejlepší sólisté a soubory ZUŠ Šumperk * průvodní slovo Jana Valentová
Program: Tištěný program v den koncertu.
Základní umělecká škola Šumperk: vznikla jako
Městská hudební škola 15. října 1945. V šedesátých
letech 20. století se přetransformovala v lidovou
školu umění a vedle hudebního a tanečního oboru
začala nabízet vzdělávání i ve výtvarném a literárně
dramatickém oboru. Začátkem devadesátých let
přijala Lidová škola umění v Šumperku nový název,
Základní umělecká škola Šumperk, a jejím zřizovatelem se stal nově vzniklý Školský úřad Šumperk.
Od 1. ledna 1994 působí ZUŠ Šumperk jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou. Poslední změnu absolvovala škola 1. října 2001,
kdy přešla do působnosti Olomouckého kraje.
V současné době rozvíjí ZUŠ Šumperk svou
činnost ve dvou budovách a pobočce v Hanušovicích. V hlavní budově na
ulici
Žerotínova
11 je umístěn hudební
obor,
v budově
na ulici
Langrova 34
pracují

nehudební obory - taneční a výtvarný, pobočka
v Hanušovicích nabízí výuku hry na klavír, housle
a ﬂétnu. Školu navštěvuje přes 600 žáků, vzdělávání
zajišťuje 31 pedagogů.
Žáci navštěvující hudební obor mají možnost
uplatnit své schopnosti v Dechovém orchestru
ZUŠ Šumperk, který v současné době vede Ivan
Zela, a v Komorním smyčcovém orchestru, jehož
uměleckým vedoucím je Antonín Minář.
Výsledky práce žáků i jejich učitelů má veřejnost
možnost posoudit na desítkách koncertů, pořádaných školou v Šumperku i nejbližším okolí. O kvalitní práci pedagogů ZUŠ Šumperk svědčí také
pravidelná účast žáků a jejich úspěchy v soutěžích
a soutěžních přehlídkách - na mezinárodní soutěžní
přehlídce Prague Junior Note 2005 získala Ludmila
Tvrdoňová z klavírní třídy Jany Valentové čestné
uznání, stejné ocenění vybojovala o rok později
Libuše Rýznarová, rovněž z klavírní třídy Jany
Valentové. Na hudebních i tanečních
konzervatořích studuje v současné době asi deset bývalých
absolventů
ZUŠ
Šumperk.

V hlavní budově Základní umělecké školy Šumperk na ulici Žerotínova 11 je umístěn hudební obor. Foto: -zk-
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Datum

Titul

Skupina

Čas

Čt 25.1.

Z pohádky do pohádky
Vystoupení žáků ZUŠ Zábřeh
Kachna na pomerančích
Švédský stůl
Tulák Slezské divadlo Opava
VI. Divadelní maškarní ples
Němý Bobeš Divadlo Járy Cimrmana
Jitřní paní
Marie Stuartovna
Jitřní paní
Obraz Div. studio mladých

VK

18.00

Dobrovolné

VK
VK
P, VK

17.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
17.00

80 Kč
80 Kč
250 Kč
Vyprodáno
280 Kč
120 Kč
120 Kč
120 Kč
Uzavřené představení

So 27.1.
Pá 2.2.
So 3.2.
Pá 9.2.
So 10.2.
St 14.2.
So 17.2.
So 24.2.
St 28.2.

F, VK
A, VK, X
VK, X
B, VK, X
G

Cena

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 21, p. Zetochová. Další
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

V inscenaci Jitřní paní, která měla svoji premiéru v šumperském divadle letos v lednu, se mohou diváci
mimo jiné těšit na Jolantu Galuszkovou či Zdeňka Stejskala.
Foto: Jiří Kalabis
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D I VA D LO

DIVADLO ŠUMPERK

DDM U RADNICE

SLEZSKÁ OPERETA PŘIVEZE PISKÁČKOVA TULÁKA
Komická opereta, založená na postavě Tuláka,
který je dvojníkem vychytralého podnikatele Blooma. Příběh přináší srovnání světa bohatých a chudých a také otázku, zda někdy ti „dole“ nemají více
charakteru, slušnosti a radosti ze života.

Tento naivní příběh, situovaný do 30. let dvacátého století, přiveze na prkna šumperské scény
opereta Slezského divadla v Opavě. Představení můžete zhlédnout v sobotu. 3. února v 19.30
hodin.
-vz-

Otakar Hudeček

Chystáme na březen:

Dvanáctý smysl

3. března Šťastné dny - Premiéra
* 10. března Jo, není to jednoduché
Premiéra * 24. března
Chudák manžel Hostující soubor

Výstava prací malíře Otakara Hudečka
v divadelní galerii.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
Pondělí 29. ledna od 14 do 16 hodin v učebně DDM
Internet pro děti
Vstup volný

Základy uměleckých řemesel - Smalty
Šperky, ozdobné cedule.
Vstupné 30 Kč

Pátek 2. února od 10 do 12 hodin v klubovně
v 1. patře DDM
Prázdninové luštění
Vstup volný

Středa 21. února od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - Malování na sklo
Vstupné 30 Kč

Sobota 3. února od 9 do 14 hodin v keramické dílně
DDM
Keramika pro každého
Vstupné 30 Kč

Pondělí 26. února od 14 do 15 hodin v učebně PC
Internet pro děti
Vstup volný

Pondělí 5. února od 14 do 15 hodin v učebně PC
Internet pro děti
Vstup volný

Úterý 27. února od 18 do 19 hodin v tělocvičně
SOUŽ
Florbal pro muže
Vstup volný

Středa 7. února od 16 do 18 hodin v herně TTC
Stolní tenis pro děti od 8 let
Vstup volný

Středa 28. února od 16 do 18 hodin v herně TTC
Stolní tenis pro děti od 8 let
Vstup volný

Středa 7. února od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - Smalty
Šperky, ozdobné cedule.
Vstupné 30 Kč

Středa 28. února od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - Tiffany
Šperk ze skla a korálků.
Vstupné 30 Kč

Úterý 13. února od 18 do 19 hodin v tělocvičně
SOUŽ
Florbal pro muže
Vstup volný

Sobota 3. března od 14 do 16 hodin
MISS AEROBIK TOUR 2007
Start v Šumperku, přihlášky a info. Věra Formánková, tel.č. 583 214 076, formvera@centrum.cz.
Vstup volný

Středa 14. února od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM

Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel.č. 583 214 076,
e-mail: mddm.sumperk@seznam.cz, http://www.mddm.adam.cz
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Výstavní síň
►Neuvěřitelná lehkost dřiny
- umělecký kovář Jaroslav Křížek
Autorká výstava potrvá do 11. února.

Galerie Václava Hollara
►My jsme k vám přišli z daleka...
Výstava betlémů z Hornonitrianského muzea
v Prievidzi potrvá do 31. ledna.

Předsálí Rytířského sálu
►Tajemství jeskyní
Výstava o spolupráci slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí bude zahájena
vernisáží 16. února v 17 hodin. Výstava potrvá
do 31. března.

Stálá expozice VM v Šumperku
►Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně.
►Koncerty a akce ve výstavní síni: 30.1. v 18
hodin - Koncert ZUŠ, 26.2. v 19 hodin - Šumperské Preludium 2007
►Koncerty a akce v klášterním kostele: koncerty Šumperského preludia - 12.2., 15.2., 19.2.,
23.2. vždy v 19 hodin

Galerie Šumperska
►Současné výtvarné umění Šumperska
Galerie bude slavnostně otevřena 1. února ve
čtvrtek v 18 hodin.
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908,
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.
muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út - pá

9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15
- 17 hod.

Zábřeh
►Kouzlo hraček
Výstava historických a současných hraček potrvá
do 7. března.
►14. února v 17 hodin přednáška - Jaroslava
Čajová: Život a dílo J. Lolka
Informace: tel. 583 413 646, e-mail: muzeum.
zabreh@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz,
celoročně út - so 9 - 12 hod., 13 - 16 hod., ne - po
muzeum zavřeno.

Mohelnice
►Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
►U kolébky, před oltářem, nad hrobem
Výstava, která mapuje přelomové okamžiky
v životě člověka - narození, svatbu, smrt a obyčeje s těmito mezníky spjaté, potrvá do 28. února.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeumsumperk.cz, e-mail: muzeum.mohelnice@seznam.
cz, celoročně: po - pá 8 - 12 hod., 13 - 16 hod. (1.5.
- 30.9.), včetně soboty 9 - 12 hod.

Loštice
►Stálá expozice Adolfa Kašpara
►Kamenina měšťanských domácností
Výstava kameniny ze sbírek VM v Šumperku
bude zahájena vernisáží 25. ledna v 17 hodin.
Výstava potrvá do 31. března.
Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik.
lostice@seznam.cz, www.muzeum-sumperk.cz
Duben - říjen: Po zavřeno, út - so 8.30 - 12 hod.,
12.30 - 15.30 hod.

GALERIE ŠUMPERSKA
Otevíráme ve čtvrtek 1. února v 18 hodin
slavnostní vernisáží výstavy
Současné výtvarné umění Šumperska
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

GALERIE ŠUMPERSKA

V PAVLÍNINĚ DVOŘE SE OTEVŘE GALERIE ŠUMPERSKA
Galerie Šumperska se stálou expozicí regionálních výtvarníků se první únorový den otevře
v nově zrekonstruované části východního křídla
tzv. Pavlínina dvora, v němž sídlí šumperské Vlastivědné muzeum. To bude
také novou galerii provozovat.
„Pro první expozici Galerie
Šumperska byla vybrána vedle několika významných již
zesnulých autorů, jako jsou
Zdeněk Sklenář, Richard
Wiesner, Karel Homola,
Jiří Jílek, Vítězslav Pokorný či Zbyněk Semerák, také
skupina
nejvýraznějších
současných tvůrců, kteří jsou
na Šumpersku obecně známí. Mohu
jmenovat Lubomíra Bartoše, Jiřího Hovorku,
Jana Hrachovinu, Aleše Kauera, Anežku a Miro-

slava Kovalovi, Věru Kovářovou, Jiřího Krtičku,
Dagmar Koverdynskou, Miloslavu Prokůpkovou, Antonína Suchana, Bohumila Teplého, Petra Válka či Ilju Zachovala,“ říká tisková mluvčí
Vlastivědného muzea Miluše Berková.
Současně dodává, že tvůrci expozice maximálně využili umělecké předměty, jež vlastní místní
Vlastivědné muzeum a Město
Šumperk, objeví se zde však
podle ní i předměty zapůjčené z majetku muzeí, galerií či
od soukromých osob. Nové
galerijní prostory se přitom
veřejnosti otevřou za dva týdny, a to vernisáží výstavy nazvané
Současné výtvarné umění Šumperska.
Naplánována je na čtvrtek 1. února na šestou
hodinu večerní.

1. února se v nově zrekonstruované části východního křídla tzv. Pavlínina dvora otevře Galerie Šumperska
se stálou expozicí regionálních výtvarníků.
Foto: J. Mašek
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tivědného muzea, které kromě vybavení zajistilo
i zpracování scénáře Městské galerie a samotnou
instalaci expozice.
Do nové Galerie Šumperska, jež se nachází
v přízemí východního křídla Pavlínina dvora,
se vstupuje z parku přes Regionální a městské
informační centrum. Zde si návštěvník zakoupí
vstupenku.
Otevírací doba Galerie: út - pá: 8 - 17 hodin,
so: 9 - 13 hod. V neděli a v pondělí je Galerie
uzavřena. Více informací podá PhDr. Marie
Gronychová, ředitelka muzea, a PhDr. Milena
Filipová, historička umění VM v Šumperku,
marie.gronychova@muzeum-sumperk.cz, milena.ﬁlipova@muzeum-sumperk.cz. Vše o muzeu
na www.muzeum-sumperk.cz)
-zk-

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE
Čtvrtek 25. ledna - sobota 27. ledna
Gurmán klub - Tradiční zabíjačka
Lákavé menu všeho, co k zabíjačce patří… Po
celé 3 dny konání akce.

Pátek 16. března ve 20 hodin
Jolly Joker
Klubová legenda a jeden z nejočekávanějších
koncertů roku!!
Vstupné 90 Kč

Pátek 16. února ve 20 hodin
Satisfucktion
Prvoligová českobudějovická formace.
Vstupné 80 Kč

Na duben a květen chystáme: Dying Passion
a křest (?) jejich nového CD, -123 min., Luboše
Pospíšila & LPG
Bližší informace: Hlavní třída 10, Šumperk,
www. musicmachine.cz. Provozní doba restaurace
- kavárny - klubu: pondělí - čtvrtek 11.30 - 23.30
hod., pá a so: 11.30 - 01.00 hod., ne zavřeno, předprodej vstupenek: denně od 14 do 19 hod. na klubovém baru.

Čtvrtek 22. února ve 20 hodin
Glayzy
Ostravská kapela představí skvělé CD ARRIBA.
Vstupné 60 Kč

Městská knihovna Šumperk pořádá besedu s Ivanem Orlem

Češi kolem světa
ve středu 31. ledna v 19 hodin v budově na ul. 17. listopadu
Jeden z party nadšenců, kteří za čtyři roky postavili repliku plachetnice
z 15. století, pět let se plavili kolem světa, ujeli 50 000 mil
plných dobrodružství a navštívili 56 zemí světa.
Na přednášce bude možno zakoupit knihu o pětileté plavbě
na replice plachetnice z 15. století nazvanou
„Idioti na plavbě kolem světa“, která vyšla v roce 2006.
Vstupné 30 Kč
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MUSIC MACHINE

Ve zrekonstruovaném východním křídle tzv.
Pavlínina dvora, který je zapsán v Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky, se kromě Galerie Šumperska nacházejí rovněž Regionální a městské informační centrum,
přednáškový sál, Galerie Jiřího Jílka, G-klub
a nový tříhvězdičkový Penzion G, který od loňského října provozuje místní Dům kultury. Na
náročný projekt rekonstrukce, jež přijde na více
než čtyřiadvacet milionů korun, přitom získala šumperská radnice desetimilionovou dotaci
z evropského Společného regionálního operačního programu na vybudování infrastruktury
pro rozvoj cestovního ruchu a od Olomouckého
kraje. Peníze na vybavení interiérů v „muzejní“
části východního křídla pak šly z pokladny Vlas-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
Půjčovna pro dospělé
Po, Út, St

Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Čtvrtek

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č. 583 214 588, www. knihovnaspk.cz

V KNIHOVNĚ VYSTAVUJE FOTOGRAF RICHARD RŮŽIČKA
Od 25. ledna je v budově Městské knihovny na
ulici 17. listopadu k vidění výstava fotograﬁí oskavského rodáka Richarda Růžičky. Richard Růžička
se narodil v roce 1959 v Oskavě, dnes žije v Postřelmově. Fotografování je jeho koníčkem od školních
let. V začátcích mu pomáhal a radil jeho otec, také
amatérský fotograf. Věnuje se převážně krajinářské
fotograﬁi, jeho vzory jsou Josef Sudek a Jiří Havel.
V roce 2005 strávil autor pracovně téměř tři
měsíce v Norsku. Jako řidič zájezdového autobusu
projel tuto zemi od jihu na sever. Poprvé přitom
vystavoval v roce 2006 v Postřelmově v galerii „Na
verandě“. Výstava potrvá v Městské knihovně do
14. března.
-zd-

Knihovna Sever, Temenická 5
zve děti, jejich rodiče či prarodiče
na páté setkání
Klubu podvečerního čtení

POHÁDKY DO POSTÝLKY
... než zhasneme světýlko
přečteme si spolu
z knihy něco malinko ...
ve čtvrtek 1. února v 17 hodin v knihovně
Sever Z ošatky pohádek Boženy
NĚMCOVÉ bude číst VĚRA FIŠEROVÁ.
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Klub důchodců při Pontis,o.p.s. ve spolupráci
s Městskou knihovnou - pobočkou Sever
pořádají besedu s historikem Drahomírem
Poláchem s promítáním fotograﬁí na téma
ŠUMPERSKÉ HŘBITOVY A PARKY
v pondělí 19. února od 13.30 hodin v sále
Společenského střediska Sever, Temenická ul.č. 5

Čtvrtek 1. února od 15 hodin v MC na „Komíně“
Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
psencikova@doris.cz.
Cena 20 Kč
Čtvrtek 1. února od 12.30 hodin v AD na „Komíně“
PoÓčko
Otevřená Arte dílna pro děti (keramika). Informace
Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039,
vavrusova@doris.cz.
Cena 10 Kč za hodinu
Pátek 2. února od 9 hodin v AD na „Komíně“
Afrika na Komíně - Africké prázdniny
9 - 12 hodin - keramická maska, papírové tkaní
kente, 15 - 17.30 - africká vosková batika. Informace
Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039,
vavrusova@doris.cz.
Cena 40 Kč
Sobota 3. února od 9 hodin v AD na „Komíně“
Afrika na Komíně - Taneční Afrika
9 - 10 hod. - africký tanec, teoretická přednáška
(Cena 50 Kč). 10 - 12 hod. - africký tanec pro začátečníky 1. část (Cena 200 Kč). 12.30 - 14.30 hod.
- africký tanec pro začátečníky 2. část (Cena 200
Kč). 16 - 17.30 hod. - bubnování, s sebou vlastní buben (Cena 50 Kč). Po celou dobu prodejní
výstava fotograﬁí (výtěžek obou prodejních výstav
je určen pro nákup školních pomůcek pro školu
v Barouéli, Mali), informace Zuzana Vavrušová, tel.
č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Sobota 3. února od 16 hodin v tělocvičně na „Komíně“
2. ročník PONOŽKOVÉHO BÁLU pro rodiče
a děti
K tanci hraje skupina Shoda okolností, předtančení uvede kroužek Tornádo z DDM U radnice
a kroužek aerobiku Dany Maturové. Kromě tančení, křepčení, vlnění v bocích a hopsání budeme
volit MISS PONOŽKA.
Neděle 4. února od 10 hodin v AD na „Komíně“
Afrika na Komíně - Kulturní Afrika
10 - 11.30 hod. - Bogolan, indigo, batika: techniky barvení látek v Mali spojeno s prodejní výstavou všech tří druhů látek (Cena 50 Kč). 14 - 15.30

hod. - Dogoni: kultura a tradice jednoho z nejtajemnějších etnik Západní Afriky - přednáška
s promítáním fotograﬁí, po celou dobu prodejní
výstava fotograﬁí (výtěžek obou prodejních výstav
je určen pro nákup školních pomůcek pro školu
v Barouéli, Mali), informace Zuzana Vavrušová, tel.
č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Cena 50 Kč
Pondělí 5. února od 16 hodin v MC na „Komíně“
Hathajóga
10 lekcí za 500 Kč, možnost hlídání dětí v MC
Komínkov, informace Eva Pšenčíková, tel.č.
583 285 624, psencikova@doris.
Úterý 6. února od 16 hodin v MC na „Komíně“
Škapulíř - Únorové pranostiky a tradice
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
psencikova@doris.
Úterý 6. února od 12.30 hodin v IT na „Komíně“
poÓčko
Otevřené I-téčko pro děti (internet a hry), informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 481, 731 610 031,
vavrusa@doris.cz.
Cena 10 Kč za hodinu
Středa 7. února od 12.30 hodin na „Komíně“
poÓčko
Otevřený Monte klub pro děti (hry). Informace
Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, psencikova@
doris.
Cena 10 Kč za hodinu
Středa 7. února od 15 hodin v MC na „Komíně“
Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
psencikova@doris.
Cena 20 Kč
Čtvrtek 8. února od 15 hodin v MC na „Komíně“
Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
psencikova@doris.
Cena 20 Kč
Čtvrtek 8. února od 12.30 hodin v AD na „Komíně“
poÓčko
Otevřená Arte dílna pro děti (kreslení a malování).
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Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624,
731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Cena 10 Kč za hodinu

mace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624,
731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Cena 10 Kč za hodinu

Pondělí 12. února od 16 hodin v MC na „Komíně“
Hathajóga
10 lekcí za 500 Kč, možnost hlídání dětí v MC
Komínkov, informace Eva Pšenčíková, tel.č.
583 285 624, psencikova@doris.

Čtvrtek 15. února ve 13 hodin odjezd od Vily Doris
Odyssea - lyžování běh
Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212,
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Úterý 13. února od 12.30 hodin v IT na „Komíně“
poÓčko
Otevřené I-téčko pro děti (internet a hry). Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 481, 731 610 031,
vavrusa@doris.cz.
Cena 10 Kč za hodinu
Úterý 13. února až pondělí 19. března ve Vile Doris
Výstava kreseb Evy Neumannové
Studentka Hotelové školy V. Priessnitze, Jeseník, vernisáž proběhne 13.2. v 17 hodin, Vila Doris - Galerie na schodech, výstavu doplní papírové koláže, tel.
č. 731 610 033, 583 214 213, cechova@doris.cz.
Středa 14. února od 14 hodin v AD na „Komíně“
Keramické odpoledne pro veřejnost
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623,
731 610 036, silhanova@doris.cz.
Cena 40 Kč
Středa 14. února od 12.30 do 14.30 hodin na „Komíně“
poÓčko
Otevřený Monte klub pro děti (hry). Informace Eva
Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, psencikova@doris.
Cena 10 Kč za hodinu
Středa 14. února od 15 hodin v MC Komínkov na
„Komíně“
Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
psencikova@doris.
Cena 20 Kč
Čtvrtek 15. února od 15 hodin v MC na „Komíně“
Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
psencikova@doris.
Cena 20 Kč
Čtvrtek 15. února od 12.30 hodin v AD na „Komíně“
poÓčko
Otevřená Arte dílna pro děti (papírování). Infor-
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Pátek 16. února od 14 hodin v IT na „Komíně“
Internetová čajovna
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 481,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Pondělí 19. února od 16 hodin v MC na „Komíně“
Hathajóga
10 lekcí za 500 Kč, možnost hlídání dětí v MC
Komínkov, informace Eva Pšenčíková, tel.č.
583 285 624, psencikova@doris.
Úterý 20. února od 12.30 hodin v IT na „Komíně“
poÓčko
Otevřené I-téčko pro děti (internet a hry). Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 481, 731 610 031,
vavrusa@doris.cz.
Cena 10 Kč za hodinu
Úterý 20. února v 18.30 hodin ve Vile Doris
V rámci cyklu Vila Lucis „Och, to divadlo ...“
Setkání s bývalým topičem, kulisákem, také režisérem činohry Národního divadla, nyní uměleckým
šéfem Klicperova divadla v Hradci Králové Ivo
Krobotem. Vstupenky je možno objednat u Jarmily
Švecové, tel.č. 583 214 212, 731 186 053, svecova@
doris.cz.
Vstupné 50 Kč
Středa 21. února od 12.30 hodin na „Komíně“
poÓčko
Otevřený Monte klub pro děti (hry). Informace Eva
Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, psencikova@doris.
Cena 10 Kč za hodinu
Středa 21. února od 15 hodin v MC na „Komíně“
Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
psencikova@doris.
Cena 20 Kč
Čtvrtek 22. února od 15 do 18 hodin v Mateřském
centru Komínkov na „Komíně“

Čtvrtek 22. února od 12.30 hodin v AD na „Komíně“
poÓčko
Otevřená Arte dílna pro děti (keramika). Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, psencikova@
doris.
Cena 10 Kč za hodinu
Pátek 23. února od 15.30 hodin v AD „Komíně“
Keramika z babiččina kredence - malované hrnky
II. (glazování)
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624,
731 610 039, vavrusova@doris.cz.
Cena 40 Kč
Pátek 23. února v 18 hodin v IT na „Komíně“
Biograf Komín - „Oči pro Tibet“
Dokumentarista Isaac Solotaroff představuje
Liebermanův projekt, který bojuje s problémy
špatně fungujících nemocnic, ﬁlm je zapůjčen z ﬁlmového archivu Jeden svět. Informace Bronislav
Vavruša, tel.č. 583 283 481, 731 610 031, vavrusa@
doris.cz.
Cena 20 Kč
Pátek 23. února od 15 hodin v Ateliéru na „Komíně“
Výtvarný pátek - drátovaný obrázek
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623,
731 610 036, silhanova@doris.cz.
Cena 30 Kč
Pátek 23. února od 14 hodin v IT na „Komíně“
Internetová čajovna
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 481,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 10 Kč za hodinu
Sobota 24. února od 14 hodin ve Vile Doris
Řemeslná sobota - předení, ﬁlcování, tkaní
Přihlášky a informace Renata Čechová, tel.č.
731 610 033, 583 214 213, cechova@doris.cz.
Cena s materiálem 300 Kč dospělí,
150 Kč děti a studenti
Pondělí 26. února od 16 v MC Komínkov na „Komíně“
Hathajóga
10 lekcí za 500 Kč, možnost hlídání dětí v MC
Komínkov, informace Eva Pšenčíková, tel.č.

583 285 624, psencikova@doris.
Úterý 27. února v 18 hodin ve Vile Doris
Z cyklu „Světem odvážných“ - Země na konci
světa
Mount Everest jaro 2005, kamarád, horolezec,
dobrodruh - Ing. Josef Morávek zvaný Pepino, léta
dřiny, vytrvalost, odvaha, přátelství, vůle, zodpovědnost, psychická odolnost, to vše si s sebou nesou
ti, kteří míří k vrcholům, staňte se členy expedice
a možná najdete i vy svoji zem kdesi na konci Světa. Informace Pavla Nováková, tel.č. 583 214 213,
novakova@doris.cz.
Cena 40 Kč
Úterý 27. února od 12.30 hodin v IT na „Komíně“
poÓčko
Otevřené I-téčko pro děti (internet a hry). Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 481, 731 610 031,
vavrusa@doris.cz.
Cena 10 Kč za hodinu
Středa 28. února od 14 hodin v AD na „Komíně“
Keramické odpoledne pro veřejnost
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623,
731 610 036, silhanova@doris.cz.
Cena 40 Kč
Středa 28. února od 12.30 hodin na „Komíně“
poÓčko
Otevřený Monte klub pro děti (hry). Informace
Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, psencikova@
doris.
Cena 10 Kč za hodinu
Středa 28. února od 15 hodin v MC na „Komíně“
Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
psencikova@doris.
Cena 20 Kč
Použité zkratky:
MC - Mateřské centrum Komínkov
AD - Arte dílna
IT - I-téčko
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC
17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212,
583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín
- Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP),
583 283 481 (I-téčko), 583 285 624 (Artedílna +
Mateřské centrum), 583 285 623 (Ateliér), e-mail:
vila@doris.cz, http://www.doris.cz
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Otevřená herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624,
psencikova@doris.
Cena 20 Kč

STŘEDISKO SEVER

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Čtvrtek 25. ledna od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.
Vstupné 35 Kč
Čtvrtek 8. února od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 35 Kč
Úterý 13. února od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Čtvrtek 22. února od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.
Vstupné 35 Kč
Úterý 27. února od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Každé pondělí od 9.30 do 17.15 hodin v herně
Mateřské centrum

Lektorky: p. Vykydalová (9.30 - 11 hod.), p. Smorojová (15 - 17.15 hod.).
Vstupné 15 Kč
Každé úterý od 9.30 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Potěšilová (9.30 - 11.30 hod.).
Vstupné 15 Kč
Každý čtvrtek a pátek od 9 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorka p. Vykydalová (9.30 - 11 hod.).
Cvičeníčko.
Vstupné 15 Kč
Úterý a středa od 16.45 hodin na krytém bazénu
v Zábřeze
Plavání batolat
Přesná data podle počtu zájemců sdělí
p.Smorojová, tel.č. 732 561 061. Vstupné 80 Kč
Bližší informace k akcím: tel. č. 583 211 766.

KINO OKO
SPLÁCHNUTEJ
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. ledna jen v 16.00 hodin
Velká Británie, USA 2006, 86 minut, animovaná komedie v českém znění
Další rodinná komedie ze zvířecího světa nás tentokrát zavede do labyrintu londýnských stok. Zde se
během vteřiny ocitne hýčkaný nóbl krysák Rody a nestačí se divit…
Vstupné 65 Kč
V neděli 28. ledna v 16.00 hodin můžete využít rodinné slevy. Pro nejméně tříčlennou rodinu je vstupné 50 Kč na osobu. Za peněžní dar na toto představení děkujeme ﬁrmě SHM, s.r.o.,
Šumperk.
APOCALYPTO
Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. a neděle 28. ledna v 17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 29., úterý 30.
a středa 31. ledna jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 130 minut, od 15 let, titulky
Jejich osud byl předurčen? Po ﬁlmu Umučení Krista přichází Mel Gibson s dalším velkolepým projektem, který vypráví o starobylé říši Mayů a jejím zániku. Původ této kultury, její moudrost a náhlá
destrukce jsou dosud opředeny mnohými tajemstvími…
Vstupné 80 Kč
MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ
Pondělí 29., úterý 30. a středa 31. ledna jen v 18.00 hodin
USA, Kanada 2006, 96 minut, od 12 let, titulky
On ji miluje, ona ho považuje jen za svého kamaráda… Ryan Reynolds a Amy Smartová v hlavních
rolích romantické komedie.
Vstupné 65 Kč
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NOC V MUZEU
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. února jen v 16.30 hodin, pondělí 5., úterý 6. a středa 7. února jen
v 18.00 hodin
USA 2006, 108 minut, mládeži přístupný, české znění
Všechno ožije… Posvátné síně Přírodovědeckého muzea jsou plné úžasných exponátů - od prehistorických
stvůr, starověkých bojovníků, afrických zvířat až po legendární historické hrdiny.
Fantastické dobrodružství začíná v okamžiku, kdy do muzea nastoupí jako noční hlídač Ben Stiller a zjistí,
že všechny exponáty v noci ožívají…
Vstupné 70 Kč
O prázdninách 1. - 4. února je vstupné pro děti do 12 let 50 Kč. Naše poděkování za ﬁnanční dar na toto
představení patří ﬁrmě SHM, s.r.o., Šumperk
GOYOVY PŘÍZRAKY
Premiéra
Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. února v 18.30 a ve 20.30 hodin, pondělí 5., úterý 6. středa 7., čtvrtek 8.,
pátek 9., sobota 10. a neděle 11. února jen ve 20.00 hodin
USA 2007, 106 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Příběh ze Španělska roku 1792, kde sílí moc inkvizice, jejíž nemilosrdné soukolí semele Goyovu múzu, mladinkou Inés. Goyova snaha jí pomoci uvede do pohybu neblahý sled událostí, které se uzavřou až o mnoho
let později… Historický velkoﬁlm režiséra Miloše Formana je jedním z nejočekávanějších ﬁlmů letošního
roku.
Vstupné 80 Kč
PRÁZDNINY (The Holiday)
Čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10. a neděle 11. února jen v 17.30 hodin
USA 2006, 135 minut, od 12 let, titulky
Cameron Diazová a Kate Winsletová si vymění domy i životy v romantické komedii Nancy Meyersové.
Zručně vystavěný snímek, jenž si neklade za cíl víc než pobavit a pohladit po duši. A obojího se vám dostane
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vrchovatě… Dále hrají Jude Law, Jack Black a další.

Vstupné 70 Kč

MY DVA A KŘEN (You, Me and Dupree)
Pondělí 12., úterý 13. a středa 14. února jen v 18.00 hodin
USA 2006, 109 minut, od 12 let, titulky
Matt Diamon a Kate Hudsonová v rolích novomanželů, kteří brzy po svatbě zjišťují, že ženichův kamarád
(Owen Wilson) jim může ze života udělat kůlničku na dříví… Romantická tragikomedie. Vstupné 70 Kč
PO HLAVĚ DO PRDELE
Pondělí 12., úterý 13. a středa 14. února jen ve 20.00 hodin
ČR 2006, 90 minut, od 15 let
Co se stane, když se třináctiletý kluk zamiluje a přivede svoji spolužačku do jiného stavu…
V hlavních rolích nového ﬁlmu Marcela Bystroně Veronika Žilková, Ondřej Vetchý, Jiří Mádl, Nela Boudová
a Jiří Vohnout.
Vstupné 70 Kč
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17. a neděle 18. února jen v 16.30 hodin
USA 2006, 89 minut, rodinná animovaná komedie v českém znění
Malý Lucas neustále šlape do mravenišť a všemožně mučí jejich obyvatele. Ti už jsou z toho tak unavení, že
vymyslí plán na jeho převýchovu … a bohatě se jim to vyplatí.
Vstupné 50 Kč
KRÁLOVNA (The Queen)
Premiéra!
Čtvrtek 15. února jen ve 20.30 hodin, pátek 16., sobota 17. a neděle 18. února jen ve 20.00 hodin, pondělí 19.
a úterý 20. února jen v 18.00 hodin
Velká Británie, Francie, Itálie, 2006, 97 minut, od 12 let, titulky
Strhující a jedinečný pohled režiséra Stephena Frearse (Nebezpečné známosti) za zavřené dveře královského
paláce a do mysli a srdce královny Alžběty II., těsně po tragické smrti princezny Diany. Film obdržel dva Zlaté glóby - pro nejlepší herečku Helen Mirren a za nejlepší originální scénář - a má velké šance při letošním
udílení Oscarů.
Vstupné 70 Kč
BÍLÁ MASAJKA
Čtvrtek 15. února jen v 18.15 hodin
Německo, 2006, 126 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Film natočený podle bestselleru Corinne Hofmannové je skutečným příběhem lásky bílé ženy a masajského
bojovníka.
Vstupné 65 Kč
SMRTÍCÍ NENÁVIST (The Grudge 2)
Pátek 16., sobota 17. a neděle 18. února jen v 18.15 hodin
USA, 2006, 95 minut, od 12 let, titulky
Pokračování, respektive hollywoodská variace na nedávno uvedený japonský horor Nenávist, je opět plná
vraždících a krkajících modrobílých duchů. Horor.
Vstupné 70 Kč
DOKONALÝ TRIK (The Prestige)
Pondělí 19. a úterý 20. února jen ve 20.00 hodin, středa 21. února jen v 17.30 hodin
USA, Velká Británie, 2006, 131 minuta, širokoúhlý, titulky
Ve viktoriánském Londýně spolu soupeří na život a na smrt dva špičkoví iluzionisté. Raﬁnované hvězdně
obsazené historické drama, které drží diváka téměř v neustálém napětí, je dílem zkušeného režiséra Christophera Nolana. V hlavních rolích Hugh Jackman, Christian Bale a Michael Caine.
Vstupné 70 Kč
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PAST NA ŽRALOKA (The Reef)
Premiéra, Hrajeme pro děti
Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. února jen v 16.30 hodin
USA, Korea, 2006, 77 minut, animovaná pohádka v českém znění
Malého rybího kluka čeká na novém korálovém útesu spousta překvapení, dobrodružství a také první láska…
Vstupné 65 Kč
V neděli 25.2. vám nabízíme rodinnou slevu. Pro nejméně tříčlennou rodinu je vstupné 50 Kč na osobu.
Naše poděkování za peněžní dar na toto představení patří ﬁrmě SHM, s.r.o., Šumperk.
KVASKA
Premiéra
Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. února v 18.00 a ve 20.00 hodin, pondělí 26. a úterý 27. února jen
ve 20.00 hodin, středa 28. jen v 17.30 hodin
ČR 2006, 106 minut, od 12 let
První český ﬁlm ze zákulisí muzikálu od režisérky muzikálového hitu Krysař Mirjam Landové s původní hudbou Daniela Landy. Originální hudba, nápaditý příběh lásky a kvaska - vězeňský nápoj, který je
náhražkou piva. Hrají Lucie Vondráčková, Filip Tomsa, Jiří Korn, Rudolf Hrušínský, Daniel Landa, Roman
Pomajbo a další.
Vstupné 70 Kč
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
Pondělí 26. a úterý 27. února jen v 17.30 hodin, středa 28. února jen v 19.45 hodin
Německo, 137 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Agent východoněmecké tajné policie Stasi dostane za úkol sledovat známého divadelního dramatika a jeho
přítelkyni. Dokáže si udržet odstup?… Zcela výjimečný obraz syrové atmosféry NDR, který je nejen velmi
intenzivním a působivým thrillerem, ale zároveň dojemným milostným příběhem, je německým kandidátem na Oscara.
Vstupné 70 Kč
Připravujeme na březen 2007: Maharal - tajemství talismanu, Krvavý diamant, Saw 3, Hannibal - Zrození, Dveře dokořán, Happy Feet, Noc v muzeu, Vratné lahve, Šarlotina pavučinka, 300: Bitva u Thermopyl,
Prázdniny pana Beana
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový
vjem, samostatný basový kanál 1000 W. Kino promítá všechny filmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před začátkem
prvního představení - u pokladny v Kině Oko Šumperk. Program kina Oko též na www.kinosumperk.cz.
Kino Oko vám nově nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání
diapozitivů i projekci reklamních videoklipů. Zprostředkujeme vám výrobu diapozitivů i klipů.
Větší obraz, vyšší kvalita a dobré ozvučení! Cena za projekci diapozitivů je 1500 Kč na měsíc, cena
za projekci videoklipu 2000 Kč na měsíc. Po třech měsících je možné dohodnout slevu.
Bližší informace na telefonu 583 212 000.
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KINO OKO

SVĚTLA V SOUMRAKU
Artvečer
Středa 21. února jen ve 20.00 hodin
Finsko, 2006, 78 minut, od 12 let, titulky
Tichý, melancholický ﬁlm noir ﬁnského mistra ﬁlmové režie Akiho Kaurismäkiho vypráví o outsiderovi,
který se zamiluje do „nesprávné“ ženy.
Vstupné 65 Kč

