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KE KRESBĚ NA OBÁLCE

Morová epidemie, která zasáhla město v letech 
1714 - 1715, si vyžádala 185 obětí. Jako poděkování, 
že tragédie nebyla ještě horší, na památku události 
a zejména jako ochranu do budoucna postavili měšťa-
né morový, lépe řečeno mariánský sloup. 2. června 
1718 byl položen základní kámen, 17. října 1719 byla 
za zvuku trumpet a tympánů osazena na vrchol slou-
pu socha Panny Marie a celé sousoší bylo dokončeno 
na podzim následujícího roku 1720. Autorem sochař-
ské výzdoby byl s nějvětší pravděpodobností kladský 
sochař M. Kössler. 

Princip ochrany proti moru spočíval v představě, že 
lidé jsou stíháni otrávenými šípy, kterými je za různé 
hříchy trestal rozhněvaný Hospodin. Předobrazem byl 
antický bůh Apollón, který zároveň, pokud byl náleži-
tě uctíván, dokázal zázračně léčit (Apollón Iáros, 
resp. Medicus). Také Hospodin odpouštěl, zejména 
když se za utýrané lidstvo přimlouvali svatí patroni, 
například sv. Šebestián, který dokázal šípy zachycovat 
vlastním tělem, nebo sv. Roch, jenž ošetřoval nemoc-
né a sám byl morem nakažen. Nejvýznamnější pří-
mluvkyní byla vroucně prosící Panna Marie, která 
zachycovala otrávené šípy svým ochranným pláštěm. 
Podle toho také vypadá pyramidální schéma marián-
ských sloupů, které obvykle tvoří skulptury několika 
svatých pomocníků, kteří zastupují prosebníky u Mat-
ky Boží, jež má ve svaté hierarchii k Všemohoucímu 
nejblíže. Obrazové ztvárnění vrcholové sochy Panny 
Marie Neposkvrněného početí (Immaculaty)  vychází 
z biblického zjevení sv. Jana (12, 1) na ostrově Patmos: 
„I ukázalo se znamení veliké na nebi: Žena oděná 
sluncem, pod jejímiž nohama byl měsíc a na její hla-
vě byla koruna dvanácti hvězd.“ Mariino panenství 
symbolizuje onen měsíc jakožto výraz čistoty, jenž je 
protikladem prvotního hříchu, který je znázorňován 
v podobě zeměkoule ovinuté hadem - satanem.  -ách-
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Před 660 lety
V roce 1347 udělil tehdejší zástavní držitel šumperského zboží Čeněk z Lipé významná privilegia 

šumperským ševcům a koželuhům. Ve městě v té době byla také řada soukeníků a pláteníků. 

Před 165 lety
V roce 1842 zahájila v Šumperku provoz první mechanická přádelna lnu na Moravě. 

Byla to první skutečná továrna ve městě, která zpočátku zaměstnávala 165 dělníků,
 kteří obsluhovali šestnáct spřádacích strojů. 

O deset let později v ní pracovalo přes šest set osob. Zrušena byla v roce 1880.

Před 150 lety
V roce 1857 zavedla firma Trebitsch a syn první výrobu hedvábného zboží v Šumperku. Od roku 

1872 vlastnila továrnu, v níž v roce 1900 pracovalo přes tisíc dělníků. 
Jednalo se o pozdější závod Hedva, který se nacházel v prostoru ulic Lautnerovy, 

M.R. Štefánika, Jesenické a Žerotínovy.

Před 140 lety
19. března 1867 byla v Šumperku založena hospodářská zemědělská škola. 3. října 1875 byla 

přeložena do Temenice.

Před 115 lety
V roce 1892 byla zahájena přestavba stávajícího kanalizačního systému, který byl nahrazen 

moderní sítí kanálů z betonu. Realizace byla rozdělena do několika etap a ukončena 
byla v první dekádě 20. století. Kanalizace sloužila beze změn 

(docházelo pouze k jejímu rozšiřování v okrajových částech města) 
až do šedesátých let 20. století. 

Před 85 lety
1. března 1922 byla otevřena v německé knihovně čítárna. Knihovna byla tehdy umístěna 

v tzv. Spilvogelově domě (Gen. Svobody 22 - naproti budově pošty). 

Před 80 lety
8. března 1927  založila česká šumperská menšina Dramatický odbor Národní jednoty Tyl, který 

téhož roku sehrál sedm představení. Česká ochotnická představení se zprvu hrála v prostorách 
železničního nádraží, později v areálu kasáren v sále nazývaném Vojenské zátiší. 

Před 45 lety
10. března 1962 byla otevřena nová sportovní hala na Tyršově stadionu, která stála 2,5 milionu 

korun. Stavba byla zahájena v roce 1960 a projekt v hodnotě osmdesát tisíc Kčs vytvořili 
projektanti Pozemních staveb v Šumperku. V objektu byla mimo jiné noclehárna 

s 37 lůžky a do ochozů se mělo vejít sedm set diváků.
 

Před 15 lety
7. března 1992 se konal I. ples sponzorů, na kterém byly mimo jiné poprvé uděleny ceny 

Dům roku 1991. Čistý zisk, který byl určen zejména Dostalově nadaci, činil 240 tisíc korun. 
 -ách-

STALO SE V BŘEZNU 
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NĚKDEJŠÍ STÁJE SE PROMĚNILY V GALERII ŠUMPERSKA

Zbrusu novou galerií, jež představuje místní i regionální výtvarníky, se může od začátku úno-
ra chlubit město Šumperk. Výstavní prostory se nacházejí v nedávno zrekonstruované části 

východního křídla tzv. Pavlínina dvora, v němž sídlí šumperské Vlastivědné muzeum. To také Gale-
rii Šumperska provozuje.

Nová galerie vyrostla v místech původních stá-
jí, které později sloužily jako zámečnické dílny 
a sklady muzea. Její realizace přitom navázala na 
opravu fasád severního průčelí a části dvorního 
traktu budovy Vlastivědného muzea a je součástí 
rozsáhlého projektu rekonstrukce celého východ-
ního křídla tzv. Pavlínina dvora. Ten město zrea-
lizovalo s pomocí evropských peněz. „Myšlenka 
přeměny provozních prostor v galerii se zrodila 
před třemi lety. Městu jsme tehdy navrhli, že by-
chom mohli náročnou rekonstrukci zrealizovat 
díky dotaci ze strukturálních fondů. Nakonec se 
podařilo vypracovat projekt, který v Evropské 

unii uspěl a navíc zahrnoval kromě sanace zdiva 
a opravy fasád také vybudování penzionu, infor-
mačního centra a přednáškového sálu,“ připo-
mněla u příležitosti slavnostního otevření nových 
výstavních prostor ředitelka Vlastivědného muzea 
Marie Gronychová, podle níž je celé dílo výjimeč-
né zejména velkým rozsahem prací. „Vznikly zde 
prostory, které budou sloužit široké veřejnosti,“ 
podotkla ředitelka.

Kromě Galerie Šumperska se ve východním 

křídle tzv. Pavlínina dvora nachází rovněž nový 
tříhvězdičkový Penzion G se třemi desítkami lůžek, 
který od loňského října provozuje místní Dům 
kultury, zachována zůstala Galerie Jiřího Jílka                            

Do nové Galerie Šumperska, jež se nachází v příze-
mí východního křídla Pavlínina dvora, se vstupuje 
z parku přes Regionální a městské informační cen-
trum.  Foto: -jm-

Výstava Současné výtvarné umění Šumperska, 
která „odstartovala“ provoz nové galerie, předsta-
vuje díla třiadvaceti regionálních výtvarníků.  
               Foto: -pk-

Slavnostního přestřižení pásky se ujali zástup-
ce hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák 
(vlevo), ředitelka Vlastivědného muzea Marie 
Gronychová a šumperský místostarosta Petr 
Suchomel.                           Foto: -pk-



3

G
A

L
E

R
I

E
 Š

U
M

P
E

R
S

K
Aa G-klub v přízemí a do severovýchodní čás-

ti se přemístilo Regionální a městské infor-
mační centrum, které je bezbariérově pří-
stupné přímo z parku od „sovy“. N o v ě 
zde pak vyrostly přednáškový 
sál, do něhož se vejde na čty-
řicet osob, a předsálí, které chce 
muzeum nabídnout mladým uměl-
cům. „Přednáškový sál je ideální 
pro programy menšího rozsahu. 
V této souvislosti bychom rádi 
obnovili tradici muzejních před-
nášek, jedním z prvních by při-
tom mohlo být povídání Mileny 
Filipové o historii a architektuře 
Šumperka,“ prozradila Gronycho-
vá. „V předsálí galerie chceme 
dát prostor začínajícím mladým 
umělcům nebo regionálním ama-
térským výtvarníkům, kteří tak 
budou moci svá díla prezentovat 
veřejnosti,“ dodala ředitelka muzea.

V nové Galerii Šumperska chce 
místní Vlastivědné muzeum před-
stavovat umělce, kteří z regionu 
pocházejí nebo zde působí a také ty, 
jež se krásou tohoto kraje inspirova-
li. „Neosobovali jsme si právo díla jakkoliv hod-
notit, hlavním kritériem pro první výstavu bylo 
místo a čas,“ vysvětlila Gronychová. „Premiérová“ 
expozice je tak podle ní zaměřena na současné 
výtvarné umění, zahrnující období od padesátých 
let minulého století po dnešek. Kromě několika 
významných již zesnulých autorů, jako jsou Zde-
něk Sklenář, Richard Wiesner, Karel Homola, Jiří 
Jílek, Vítězslav Pokorný, Vojta Novák, Jaromír 
Cimbálník či Zbyněk Semerák, je zde zastoupena 
skupina nejvýraznějších současných tvůrců, kteří 
jsou na Šumpersku obecně známí. Návštěvní-
ci tak mohou obdivovat díla Lubomíra Bartoše, 
Jiřího Hovorky, Jana Hrachoviny, Aleše Kauera, 
Anežky a Miroslava Kovalových, Věry Kovářové, 
Jiřího Krtičky, Dagmar Koverdynské, Miloslavy 
Prokůpkové, Antonína Suchana, Bohumila Tep-
lého, Jiřího Jandy, Petra Válka a Ilji Zachovala. 
„Při tvorbě expozic chceme maximálně využívat 
vlastní umělecké předměty, ale také díla, jež jsou 
majetkem města, a předměty zapůjčené z majetku 

jiných muzeí, galerií či od soukromých 
osob,“ uvedla ředitelka muzea a dodala, 
že expozice se bude pravidelně obměňo-

vat. Od září do prosince budou galerijní 
prostory patřit akademickému malíři 
Lubomíru Bartošovi, který letos osla-
ví významné životní jubileum, příští 
rok se pak chce muzeum zaměřit na 

výtvarníky, kteří žili a tvořili v tomto 
regionu od začátku devatenáctého do 
poloviny dvacátého století, a pokud se 
podaří shromáždit dostatek exponátů, 
v další expozici se její tvůrci vydají až 
do sedmnáctého století.

„Jsem rád, že po rekonstrukci diva-
dla, klášterního kostela a částečné opravě 

kina dostává město další úžasný kulturní 
prostor. Chtěl bych proto galerii popřát, 

aby se stala stejně magickým místem, 
jako je dnes klášterní kostel,“ řekl 
během slavnostního otevření nových 

výstavních prostor ve čtvrtek 1. února šumperský 
starosta Zdeněk Brož. Otevření Galerie Šumper-
ska je podle zástupce hejtmana Olomouckého 
kraje Pavla Horáka důležitou kulturní událostí, 
jež je významná i z pohledu využití evropských 
peněz. „Ne všude je takové partnerství ve veřej-
ném sektoru možné. V tomto případě však byla 
spolupráce kraje, města a muzea přímo ukázko-
vá,“ podotkl Horák. Zuzana Kvapilová

Otevírací doba 
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: 9 - 12 hodin, 12.30 - 17 hodin,  
so: 9 - 13 hodin. V neděli a v pondělí je 

Galerie uzavřena. Vše o muzeu na 
www.muzeum-sumperk.cz.

Kopie sochy Diany, jejíž originál zdobí průjezd hlav-
ního vchodu do muzea, se po patnácti letech vráti-
la na své místo v nice východního křídla budovy. 
To prošlo náročnou rekonstrukcí a dnes se v něm 

nachází Galerie Šumperska. Foto: -zk-
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2. března 1917 (před 90 lety) zemřel v Šumperku 
Josef Emmer, německý knihkupec a nakladatel 
v Šumperku, jeho synové Josef a Karl vedli fi rmu 
až do konce 2. světové války (narodil se 4. března 
1865 v Šumperku).

4. března 1982 (před 25 lety) zemřel v Šumper-
ku Bohuslav Nevěřil, plukovník čs. armády, za 
1. světové války srbský, ruský a francouzský legi-
onář, ve 30. letech učitel na vojenské akademii 
v Hranicích (narodil se 9. února 1896 v Ostravici 
na okrese Frýdek - Místek).

8. března 1897 (před 110 lety) se narodil v Dol-

ních Studénkách Bohumír Minář, učitel, před 
válkou ředitel české menšinové školy ve Viký-
řovicích a pracovník Národní jednoty, po roce 
1938 ředitel obecné školy v Olomouci - Řep-
číně, účastník protinacistického odboje, který 
zahynul při bombardování věznice v Bayreuthu                        
11. dubna 1945. Od roku 1946 čestný občan měs-
ta Šumperka.

21. března 1907 (před 100 lety) se narodil v Kme-
tiněvsi na Litoměřicku František Pánek, učitel, 
po roce 1945 působil v Hosticích a Petrově nad 
Desnou, spolupracovník šumperského archivu 
a muzea (zemřel 5. února 1994 v Zábřehu). -zf-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

Vlastivědné muzeum Šumperk, Městská knihovna Šumperk a Státní okresní archiv Šumperk 
vyhlašují soutěž k 50. výročí sborníku Severní Morava

ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA ZE SEVERNÍ MORAVY

a) Výtvarná soutěž
Znázorni některé z dnes již neobvyklých řemesel. Technika libovolná 

- od kresby či malby po využití starých technik a řemesel.
Věkové kategorie: I. Mateřské školy, II. 6 - 10 let, III. 10 - 15 let, IV. nad 15 let

b) Literární soutěž
Popište některé ze starých řemesel, napište o něm pohádku, povídku, reportáž nebo úvahu. 

Můžete přidat obrázek nebo fotografi i.
Věkové kategorie: I. 6 - 10 let, II. 10 - 15 let, III. nad 15 let

Inspirovat se můžete:
Ve stálé expozici Vlastivědného muzea Šumperk,

ve sborníku Severní Morava,
www.knihovnaspk.cz/remesla, www.muzeum-sumperk.cz 

v obecních kronikách uložených ve Státním okresním archivu,
u pamětníků v obci a v okolí.

Uzávěrka soutěže: 25. května 2007
Na soutěžní práce uveďte: kategorii, jméno a příjmení soutěžícího, věk, adresa nebo škola 

a doručte do 25.5. na adresu: Vlastivědné muzeum, Hlavní třída 22, 787 01 Šumperk.
Autoři nejlepších prací budou odměněni. Slavnostní vyhlášení výsledků a zahájení výstavy se 
bude konat ve čtvrtek 14. června ve Vlastivědném muzeu Šumperk. Vybrané práce ze všech 
kategorií budou vystaveny ve Vlastivědném muzeu a budou publikovány na internetových 

stránkách pořadatelů. 
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EVYCHÁZÍ ŠUMPERSKÝ POETICKÝ ALMANACH KRÁSNÝ VRCH

Krásný vrch nechce mapovat poezii nějaké-
ho časového úseku, neklade ani žádné tematické 
mantinely. Jedinou svorkou, jak napovídá název, 
je město Šumperk. Mým záměrem je představit 
básníky, pro které je poezie neúprosnou vábnič-
kou, dráždivým dotekem, 
sladkým neštěstím. Pozná 
se to jednoduše - stále píší, 
nelze přestat. Přemýšlím 
o údělu sladkého neštěstí, 
kdykoli se mi dostane do 
rukou nová knížka mnou 
představovaných básníků.

Mluvím zde o Miluši A. Šaj-
nohové, Zdeňku Gábovi, Aleši 
Kauerovi, Miroslavu Kubíčko-
vi, Robertu Pochovi a Ivanu 
Tušovi. Pro většinu oné men-
šiny, jež se zajímá o poezii, jsou 
to jména dobře známá. Méně 
známé jsou však úspěchy, které 
sklízejí za hranicemi regionu.    

Zmínil bych rád Miro-
slava Kubíčka, jehož pohádky upravené do diva-
delního scénáře byly realizovány na pražských 
pódiích režisérem Pavlem Linhartem. Vydání 
CD a spolupráce s Janem Kačerem. Publikování 
Ivana Tuši v literárních časopisech; za všechny 
bych rád zmínil Prostor Zlín, přičemž rubriku 
Poezie v této výtvarně literární revui obstarává 
Pavel Petr, dle mého názoru jeden z nejzajíma-
vějších básníků mladší generace. Dále publiko-
vání Zdeňka Gáby v brněnském nakladatelství 
Vetus via, řízeném svéráznou osobností Jaroslava            
E. Friče, atd…

Poetický almanach Krásný vrch nabízí struč-

né informace o jednotlivých autorech, komplet-
ní bibliografi i a samozřejmě ukázky z básnické 
tvorby. Obávám se však, že přílišné zahledění do 
sebe vede k jakési vnitřní slepotě, strachu z oko-
lí. Z toho důvodu jsem na závěr knížky zařadil 

také ukázky z tvorby součas-
né polské básnířky Janiny 
Osewské, která zároveň svojí 
přítomností vhodně zastu-
puje ženský element. Vní-
mám toto gesto jako vstřícný 
a obohacující pohled z Krás-
ného vrchu na nedalekou 
polskou krajinu; překladu se 
chopil PhDr. Doc. František 
Všetička, který též přijal moji 
nabídku k napsání doslovu. 
Navrhl jsem téma - regio-
nální poezie. Dostalo se mi 
milého poučení: „Regionální 
poezie není poezie, jež vznikla 
mimo metropoli: je to poezie 
okrajová, pomezní, špatná.“ 

O tom, že jsme ve Všetičkově kritickém pohle-
du nedopadli nejhůře, svědčí závěr doslovu: 
„V tomto almanachu se však nejeden verš drápe 
výš. K plnějšímu básnickému pocitu. K vyslovení 
toho nejniternějšího...“ 

Křest knížky za účasti zmiňovaných básníků 
a večer komponovaný  z jejich poezie - v podá-
ní herců šumperského Divadla - se uskuteční 
v pátek 30. března v 18 hodin v nově zrekonstru-
ovaných prostorách Vlastivědného muzea (před-
sálí Galerie Šumperska). Součástí poetického 
podvečera bude výstava prací výtvarníka Aleše 
Kauera, autora almanachu. Aleš Kauer

Křest almanachu Krásný vrch se uskuteč-
ní v pátek 30. března v 18 hodin v před-
sálí Galerie Šumperska ve Vlastivědném 
muzeu.

PŘEDPLATITELÉ DOSTANOU JEDNO ČÍSLO ZDARMA 

Předplatné Kulturního života Šumperka na rok 2007 stojí 132 Kč pro šumperské odběratele. 
Na stáncích přitom stojí jedno číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun. Mimošumperští 

odběratelé, kterým KŽŠ distribuuje Česká pošta, pak zaplatí za dvanáct čísel 240 Kč. 
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, T. Domeslovou, 

tel.č. 583 214 193, 583 437 352. 



6

K
L

A
S

I
K

A
 V

I
V

A KLASIKA VIVA VSTUPUJE DO SEDMÉHO ROČNÍKU

Špičkové mladé umělce, zajímavé a netradiční soubory představuje v Šumperku již sedmým 
rokem Roman Janků. Projekt nazvaný Klasika Viva v uplynulých šesti letech neustrnul, ale stále 

se vyvíjí. A protože v březnu vstupuje do nového ročníku, požádala redakce KŽŠ jeho tvůrce Romana 
Janků o rozhovor.

Klasika Viva má za sebou již šest ročníků. 
Můžete srovnat dnešní podobu cyklu s někdejší 
Hudbou na radnici? 

Srovnávat první koncerty Hudby na radnici 
a dnešní koncerty Klasika Viva není zase tak složité. 
Tenkrát jsme začínali po mnoha letech lákat lidi 
na pravidelné koncerty klasické hudby. A bylo to 
docela těžké. Hledali jsme cesty, jak potenciál-
ním posluchačům o koncertech říct. Informační 
kanály jsou důležité ve všech oblastech a oborech, 
hudba není výjimkou. A ani tenkrát nebyla. Dnes 
již jsou lidé 
navyklí na kon-
certní sály a také 
na pravidelnost 
koncertů. Vědí, 
že se informa-
ce o koncer-
tech dozvědí na 
všech důležitých 
in for mačních 
místech. Tím je 
také dán rozdíl 
počtu návštěv-
níků koncertů 
dnes a před šesti 
lety.

 
Pustit se do 

takového projek-
tu znamená počí-
tat s celou řadou 
překážek. Co pro 
Vás bylo v těch 
uplynulých šesti 
letech největším 
„oříškem“? Co 
Vás naopak nej-
víc potěšilo? 

Tím oříškem, 
jak jsem již zmi-

ňoval, byla maximální propagace projektu. Nalézt 
všechny dostupné a případně vytvořit nové kaná-
ly, kudy informace o koncertech podávat. Nejvíce 
mne pak potěšilo, že jsme při posledních koncer-
tech hledali volné židle, protože bylo na koncer-
tech úplně plno.

 
Letos vstupuje Klasika Viva do sedmého ročníku. 

Bude mít stejnou podobu nebo uvažujete o nějaké 
změně? 

Myslím si, že stávající forma cyklu je prozatím 
dobrá. Chtěl bych 
jen připomenout, 
že loni jsme 
uvedli šestý roč-
ník novou gra-
fi ckou podobou 
našich materiálů 
a domnívám se, 
že plakáty jsou 
velmi zdařilé. 
Určitě neplá-
nujeme změ-
nu v systému 
koncertů nebo 
p ř e d p l a t n é m .                   
Nicméně chys-
táme malé zpes-
tření kulturního 
života na letní 
měsíce. V první 
polovině červen-
ce se mohou oby-
vatelé Šumperka 
těšit na Klášterní 
hudební slavnos-
ti. Jak už název 
napovídá, jedná 
se o maximální 
využití krásného 
prostoru místní-

Na letní měsíce chystá tvůrce cyklu Klasika Viva Roman Janků 
Klášterní hudební slavnosti. Jak už název napovídá, jejich dějištěm 
bude nádherný prostor místního klášterního kostela.  Foto: archiv
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Aho klášterního kostela. Ale o tom bych víc pro-
zradil až v některém z příštích čísel.

  
Můžete alespoň nastínit, na koho se mohou šum-

perští milovníci klasické hudby těšit v rámci cyklu 
Klasiky Viva?

Zahajovací koncert 20. března bude ve zname-
ní klavírního Smetanova tria, které do Šumperka 
přiveze skladby F. Schuberta a A. Dvořáka. Druhý 
koncert 17. dubna pak představí v Šumperku hud-
bu anglického skladatele H. Purcella a jeho pozd-
ně renesančních současníků v podání souboru 
historických nástrojů Ensemble Inégal. 

17. května přivítáme na třetím koncertě jar-
ní části cyklu harfenistku Kateřinu Englichovou 
a mladou violistku Jitku Hosprovou, v Šumperku 
již v minulosti známou z vystoupení komorního 
souboru Trio Siraels. A poslední koncert jarní čás-
ti bude patřit Šumperskému dětskému sboru. 12. 
června vystoupí v klášterním kostele.

Tím ovšem nabídka koncertů nekončí. Po 
dohodě s vedením sboru uvedeme v rámci cyklu 
Klasika Viva mimořádně v rámci předplatného 
Koncert pro UNICEF. Ten by se měl konat na kon-
ci června. Termín je zatím v jednání.

Jedním z cílů, který jste si před lety vytkl, bylo 

přitáhnout do koncertních sálů mladé publikum. 
Daří se Vám tuto myšlenku naplňovat? 

Bylo to jedním z cílů, ale také se svým názorem 
pracuji. Byl bych rád, aby na koncerty chodili mla-
dí lidé, ale ti k tomu musí mít nějaký důvod. A při-
znám se, že bych nerad, aby chodili na koncerty 
mladí jen proto, že přijedou mediální hvězdy. Tito 
lidé totiž nechodí na koncerty kvůli hudbě. A na 
další koncert jistě nepřijdou. Dnes proto budu 
raději, když mladí lidé dospějí k tomu, aby na 
koncerty chodili kvůli hudbě a následně pak kvů-
li interpretům. Ale přes tento svůj názorový vývoj 
musím s radostí konstatovat, že mladých poslu-
chačů přibývá. A přibývá těch pravidelných. Jsem 
tedy opravdu spokojen.

Dostanou v letošní Klasice Viva prostor i žáci 
hudebních oborů místní Základní umělecké školy? 

Určitě dostanou. Už dnes se těším na návrhy 
účinkujících, které mi pan ředitel zašle.

V uplynulých letech si lidé zvykli využívat              
tzv. abonentní karty, které umožňují zakoupení lev-
nějšího vstupného. Jsou k dostání i letos?

Samozřejmě. Abonentní karty se velice osvěd-
čily a jsou vedle dalších podpůrných prostředků 
velice využívané.  Děkuji za rozhovor Z. Kvapilová

V závěru loňského roku přišla redakce Kulturního života Šumperka se zajímavou „novinkou“. 
Ti, kteří si pro letošní rok předplatili náš měsíčník, byli zařazeni do losování a mohli vyhrát 

volné vstupenky na některé pořady Domu kultury, do Vlastivědného muzea, Kina Oko a Divadla, 
či některou z knižních publikací, jež do soutěže věnovala Městská knihovna. 

Jednou z výherkyň byla i dlouholetá předplatitelka KŽŠ paní Zora Fričová z Bludova. Svoji 
výhru - vstupenku na všechny koncerty letošního Šumperského Preludia - si však nemohla 
náležitě užít, neboť je po těžké komplikované operaci žlučníku. Permanentku tak poslala zpět do 
redakce s dopisem, v němž mimo jiné píše: „S nesmírným potěšením jsem přijala - jako výhru 
- vstupenku na letošní Preludium. Téměř všechna Preludia jsem navštěvovala od jejich založení. 
Byl to vždy pro mne nesmírný zážitek. Poznala jsem tolik nádherných osobností, které Preludia 
uváděly, jako např. paní Hostomskou. Měla jsem nesmírnou radost z nastupující mladé generace 
mladých nadaných hudebníků. Pilně sleduji Kulturní život Šumperka, mého města, kam jsem 
chodila za 1. republiky do gymnázia z mého rodného Bludova. Bohužel, tentokrát musím být na 
Preludiu jen ve vzpomínkách a s textem v KŽ, neboť můj zdravotní stav mi nedovolí účastnit se. 
Vstupenku proto bohužel vracím pro dalšího ctitele hudby a budu držet palce, aby vše vyšlo ke 
spokojenosti nás všech.“  

Dopis paní Fričové redakční radu Kulturního života Šumperka velmi potěšil. Všichni její členové 
drží dlouholeté čtenářce našeho kulturního měsíčníku palce a přejí brzké uzdravení.
 Zuzana Kvapilová, redaktorka KŽŠ



8

G
A

L
E

R
I

E
 J

.
 J

Í
L

K
A

,
 Š

U
M

P
E

R
S

K
É

 P
R

O
M

Ě
N

Y GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Pavel Skrott / Krajina v černé

Souvislou řadu mladých výtvarníků prozatím 
v Galerii uzavírá dvacetiletý malíř Pavel Skrott ze 
Zábřeha. Je dosud absolut-
ně nejmladším z vystavují-
cích. Končí v Brně studia na 
střední výtvarné škole a prá-
vě se hlásí na vysokou, snad 
do Prahy na akademii nebo 
do Brna na tamní FaVU. 
Výrazný talent, prováze-
ný naléhavostí, projevil už 
v Šumperku, kde mezi žáky 
Anežky Kovalové vynikal 
svou cílevědomostí a sou-
středěním v práci.

Jeho krajiny v černé, která 
v Pavlově malbě i v kresbách 
převažuje, jsou nevelké roz-
měrem, ale ve své hutnos-
ti celistvě monumentální. 
Téma je prosté, pohledy do 
korun stromů, vážné ticho 
opuštěných stohů v polích, 

rozlehlost nebe a země. Je i nevyčerpatelné 
a v jeho podání věcně reálné i zobecňující, zakot-
vené v harmonickém souladu viděné skutečnosti 
a řádu jejího zobrazení. I ve svých prostředcích 

drží se Pavel jen toho základ-
ního, netrápí se soudobou 
multimediálností. Dobře 
ví o jejich trvalé platnosti, 
nezávislé na dobových pro-
měnách. Podobně jako tři 
předchozí autoři nastupující 
mladé generace i on znovu 
vědomě navazuje na to, co 
je v malbě trvale živé. Je na 
počátku dlouhé cesty a mno-
hé v něm teprve klíčí. Vydává 
se ale správným směrem, míří 
k podstatě věci, ať už v rovině 
bezprostředně viděného nebo 
i v podobě pamětí souvislostí 
vnitřně proměněné.

Pavlova výstava, zahájená  
7. března vernisáží v 18 hodin, 
potrvá do neděle 1. dubna 
2007. Přijďte.   Miroslav Koval  

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

Historie objektu M.R. Štefánika č. 1a, kterému 
se dnes budeme věnovat, je spjata s někdejším 
n.p. Moravolen, potažmo s továrnou Karla Siegla. 
V roce 1854 získal tento textilní podnikatel spolu 
se svými dvěma syny tovární oprávnění na výro-
bu plátna a později prosperoval zejména pro-
dukcí lněných damaškových ubrusů. Siegl koupil 
selskou usedlost a další domy a pozemky v dneš-
ní ulici Krátké a zahájil stavbu, která se rozrostla 
v jednu z největších šumperských textilek. Mimo 
vlastní výrobní haly byly k továrně postupně při-
stavovány další správní, pomocné a jiné objekty. 
Továrna byla v místech námi sledovaného domu 
obehnána kovovým plotem a uzavřena dvoukříd-
lou bránou. Pozemek byl osázen nějakými dřevi-
nami a okrasnými keři.

Tento stav se změnil zřejmě až po znárodnění 

textilky, která se od 1. ledna 1946 stala součástí 
a zároveň i sídlem národního podniku Moravolen. 
Tehdy byla u brány postavena vrátnice. Jednalo se 
o jednoduchou dřevěnou stavbu se sedlovou stře-
chou, která sloužila až do šedesátých let. V roce 
1966 získal podnik povolení k demolici a rok poté 
stavební povolení na stavbu nové vrátnice. Pro-
jekt přízemní stavby s rovnou střechou zpracoval           
J. Zlámal, patrně zaměstnanec Moravolenu. 

Po likvidaci textilní výroby ztratila vrátnice na 
počátku 90. let svůj význam a prostory byly pro-
najímány k různým aktivitám, byla zde např. pro-
dejna textilu, kadeřnictví a kosmetika. V roce 2003 
zahájil stavebník R. Dopita přístavbu a nástavbu 
objektu o dvě podlaží. Projekt zpracoval šumper-
ský architekt Fr. Dvořák a v roce 2006 byla stavba 
zkolaudována.  -ách-    

Pavel Skrott / Stromy, 2005
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Historie objektu na ulici M.R. Štefánika č. 1a je spjata s továrníkem Karlem Sieglem. V místech původní 
selské usedlosti a dalších domů v dnešní Krátké ulici vystavěl v 19. století jednu z největších šumperských 
textilek, která se od 1. ledna 1946 stala součástí a zároveň i sídlem národního podniku Moravolen. Tehdy 
byla u brány postavena vrátnice. Na počátku 90. let ztratila vrátnice svůj význam a v roce 2003 zahájil její 
nový vlastník přístavbu a nástavbu objektu o dvě podlaží. Stavba byla zkolaudována loni.  
 Foto: J. Pavlíček



10

D
Ů

M
 K

U
L

T
U

R
Y

 

Pondělí 26. února od 19 hodin ve výstavní síni Vlastivědného muzea
Šumperské Preludium 2007: Večer Základní umělecké školy Šumperk
Průvodní slovo Jana Valentová. Vstupné 40 Kč, Motýli a žáci ZUŠ 20 Kč

Sobota 3. března od 10 hodin ve velkém sále DK
Miss Aerobic Tour 2007
Postupová soutěž do celostátního kola  v aerobicu a v konverzaci s moderátorem v pěti věkových kategori-
ích: mini, kadet, junior, missis a v hlavní kategorii Miss aerobic. Lektoři: Roman Ondrášek, Katka Wiesne-
rová, Jana Šmídová, Markéta Buchmajerová. Moderátor Petr Salava. Doprovodný program zpěváci Nancy 
a Robert. Prezence od 9 hod., startovné podle věkových kategorií.  Vstupné pro diváky 50 Kč

Čtvrtek 8. března od 19.30 hodin v prostorách DK
Jiří Schmitzer
Koncert svérázného písničkáře a famózního herce. Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den koncertu 130 Kč

Čtvrtek 8. března od 18 hodin v klubovně č.1 DK
Od ateizmu k duchovní dimenzi
Diskuzní přednáška. Přednáší Josef Janečka.

Pátek 9. března od 18.30 hodin ve velkém sále DK 
EUROFEST 2007 
První ročník nového hudebního festivalu, hrají: Mňága & Žďorp, Elektrick Mann, Sioux vs. Neutuchající 
Veselí: 15. výročí, Unprinted (de), Tainted).  Vstupné v předprodeji 99 Kč, v den koncertu 119 Kč

Sobota 10. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Květinový ples
K tanci i poslechu hraje skupina Styl. Módní přehlídka plavek a spodního prádla fi rmy Charme distribu-
tion. Vystoupení členů Klubu tanečního sportu. Ukázky  květinových vazeb. Losování vstupenek o před-
váděné kytice. Partneři plesu a soutěže: Olla´s fashion, Charme distribution, Mode market. Partneři plesu 
- fl oristé na téma MDŽ: WANIEK - KVĚTINY s.r.o., Mírová 48, Postřelmov / Květiny DAMI, Květinový 
dvůr, M.R. Štefánika 8 a,  Květinářství, Hlavní třída 19, Šumperk / Obecní lesy Bludov s.r.o. - Zahradnictví 
U Zámku / Šárka Skoumalová, 8. května 8 / Ing. Milan Haluza - Květinka, Generála Svobody 11 / Radim 
Šanovec - Květinka, Starobranská 16 / Miroslava Sedlářová - Květinka, Lázeňská 239, Velké Losiny / Věra 
Buchtová - Prodej květin, 28. října 6, Zábřeh / J.M. Flóra - J. Horáčková, Libina 32 / Leoš Hatoň: LEO 
- MIX, Hlavní 88, Hanušovice / Květiny Vistaria p. Temnyaková, Uničovská 22, Šumperk / Kytky od Zlaté 
rybky, ing. Eva Šimerdová, Terezínská 1, Šumperk / Monika Kudláčková, Dlouhá 284, Králíky.  
 Vstupné 100 Kč

Pátek 16. března od 18 hodin ve velkém sále DK
ECHO BLUES ALIVE IV. 
OTIS TAYLOR (USA), LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND FEAT. REESIE DAVIS (USA, CZ), JAN SPÁ-
LENÝ A ASPM, BLUESBERG Naprosto ojedinělá šance slyšet naživo Otise Taylora a jeho trance blues. 
V únoru mu vyšla deska Defi nition Of A Circle (Telarc), na které mu hostuje např.: Gary Moore, se kte-
rým Otis pojede v květnu turné po Velké Británii. Ale ještě před tím si v březnu udělá na svém evropském 
turné zastávku v ČR!  Vstupné 200 Kč

DŮM KULTURY
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Úterý 20. března v 19 hodin ve výstavní síni VM
KLASIKA VIVA: Smetanovo Trio
Jana Nováková Vonášková - housle, Jan Páleníček - klavír, Jitka Čechová - klavír. 
 Vstupné 70 Kč, pro studenty a důchodce 50 Kč

Středa 21. března od 19 hodin v klubovně č.2 DK
Od ateizmu k duchovní dimenzi
Diskuzní přednáška. Přednáší Josef Janečka.

Pátek 23. března od 20 hodin ve velkém sále DK
Čankišou, Shamania Mania
Rytmická smršť pro ty největší hudební fajnšmekry v podání brněnské skupiny Čankišou. Čanki-
šou - to jsou divoké rytmy a spousta pozitivní energie smíšená s vlivy několika etnik - arabským, 
africkým a balkánským. V roli předskokana se představí hudební všeuměl Karel Cvrk se svou 
bubenickou šou doplněnou o zvuk sitáru, pro který si zajel až do daleké Indie. Styl tohoto projektu 
je označován jako drum´n´ethno celebration.  Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den koncertu 100 Kč

Neděle 25. března od 15 hodin ve velkém sále DK
Eva a Vašek
Duo z Kotvrdovic se po velkém úspěchu opět vrací do Šumperka.  Vstupenka s místenkou 100 Kč

Středa 28. března od 19 hodin ve velkém sále DK
PEHA, Ready Kirken a Adam Ďurica
Tři a půlhodinové vystoupení současné hvězdy slovenské hudební scény, která vyráží spolu s Rea-
dy Kirken a Adamem Ďuricou na Sony Ericsson PEHA tour 2007.  
 Vstupné v předprodeji 160 Kč, v den koncertu 200 Kč

Pátek 30. března ve 20 hodin v H-Clubu
Jarret, Madalen
Koncert kapely Jarret určitě příjemně překvapí. V loňském roce vydali výborné CD Vztahem zapni 
(Indies). V roli hosta se představí Madalen, které si můžete poslechnout v hitparádě top 25 na 
rádiu Proglas, kde fi gurují na předních příčkách.  
 Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den koncertu 100 Kč

Pátek 30. března v 19 hodin ve velkém sále DK
Košt mikulovských vín°
Ochutnávka více než 150 vzorků vín z oblasti Mikulovska a rakouského příhraničí. K poslechu 
hraje cimbálová muzika Klaret.  Vstupné 90 Kč (zahrnuje degustační skleničku a katalog)

Sobota 31. března v 16 hodin ve velkém sále DK
Jarní koncert 2007
Ke 45. výročí vzniku Šumperského dětského sboru. Předprodej vstupenek v pokladně Domu kul-
tury od pondělí 19. března.

D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM NIGHT FEVER
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi. 
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Galerie Jiřího Jílka
Do 4. března 
Adéla Bébarová - Prolínání
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a nadace Český fond umění.

Od  7. března do 1. dubna 
Pavel Skrott - Krajina v černé
Vernisáž proběhne ve středu 7. března v 18 hodin za přítomnosti autora. S podporou grantu Ministerstva 
kultury ČR a nadace Český fond umění.

POHÁDKY NA NEDĚLI

Neděle 4. března v 15 hodin ve velkém sále DK
Radovanovy radovánky
Příběhy zahradnického synka Radovana a jeho kamarádky Kateřiny podle knihy Zdeňka Svěráka se spoustou 
písniček v podání Divadla Věž z Brna. Pro děti od 3 let a jejich rodiče.  Vstupné 50 Kč

Neděle 18. března v 15 hodin ve velkém sále DK
Hurá, jaro je tady! 
Zábavný pořad, ve kterém se děti dozvědí o starých zvycích jara, o velikonočních svátcích a tradicích. V pořa-
du je hodně písniček a nebude chybět ani velikonoční soutěž o sladkosti. Divadélko Andromeda Praha. Pro 
děti od 4 let a jejich rodiče.  Vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN A KVĚTEN
20. dubna  KATAPULT
20. - 21. dubna JAZZ PRAMET 2007 
27. dubna FLERET S JARMILOU ŠULÁKOVOU 
5. května  DIVOKEJ BILL
23. května  TALK SHOW HELENY VONDRÁČKOVÉ - POŘADEM PROVÁZÍ JITKA ASTEROVÁ  
 Vstupenky již v prodeji! 280, 300, 350 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, tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: 
dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

Putovní fi lmová přehlídka PROJEKT 100 - 2007

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. Hrdlořez jej instinktivně sebere…a začne se o něj starat. Oscar 2006, MFF 
Toronto - cena diváků.  Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč

ART KINO
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Čtvrtek 1. března v 19 hodin v D 123
HORSKÁ HLÍDKA
Režie: Lu Chuan, Čína 2004, dobrodružný, české titulky, 89 minut
Dobrodružné dokumentární drama se odehrává v Tibetu, v oblasti, kde je dnes největší čínská přírodní 
rezervace,  a zachycuje  výpravu dobrovolné horské hlídky proti pytlákům. Film má typické znaky westernu, 
ale strhuje především svou věcností a dokumentárním charakterem.  Ceny: MFF Tokio 2004: Zvláštní cena 
poroty. Festival Tchaj-wan 2004: nejlepší fi lm. Hongkongské fi lmové ceny: nejlepší asijský fi lm.  
 Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Čtvrtek 8. března v 19 hodin v D 123
ŠANGHAJSKÉ SNY
Režie: Wang Xiaoshuai, Čína 2005, psychologický, 120 minut, české titulky
Film je příběhem první lásky mladé Qing, který se odehrává na pozadí čínských reforem. Hrdinčina rodina  v 60. 
letech byla nucena emigrovat ze Šanghaje do provincie Guizhou, otec touží po návratu, ale pro mladou Qing se 
návrat komplikuje pro její vztah k mladíkovi z místní dělnické rodiny. Ceny: MFF Cannes 2005: Cena poroty. 
MFF Bukurešť: nejlepší režisér. Grad prix pro nejlepší euroasijský fi lm.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Čtvrtek 15. března v 19 hodin v D 123
NIKDO NESMÍ CHYBĚT
Režie: Zhang Yimou, Čína 1999, psychologický, 100 minut, české titulky 
Příběh se odehrává na základní škole v jedné obyčejné vesnici v severní Číně. Místní učitel si vzal na několik 
dní dovolenou a starosta požádá Wei Minzhiho, který dosud ani nedokončil střední školu, aby převzal vy-
učování, ale přitom po něm požaduje, aby žádný z žáků nechyběl… Ceny: MFF Benátky 1999: Velká cena. 
MFF Sao Paulo: Velká cena.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Čtvrtek 22. března v 19 hodin v D 123
VŠICHNI MOŽNÍ SBĚRAČI A JÁ
Scénář a režie: Agnes Vardová, Francie 2000, dokumentární esej, 82 minuty, české titulky
S digitální kamerou a malým štábem se více než sedmdesátiletá umělkyně vydala autem na cestu po Francii, 
aby zachytila od podzimu 1999 do května 2000 různé typy sběračství a především, aby se setkala s lidmi, 
kteří z nejrůznějších důvodů něco sbírají či paběrkují. Sama se rovněž považuje za sběračku, která „sbírá“ 
a zachycuje obrazy a vjemy. Ceny: Evropské fi lmové ceny: nejlepší dokument. MFF Chicago 2000: Zlatý 
Hugo za nejlepší dokument. MFF Montreal: cena diváků. MFDF Jeden svět, Praha 2001: Cena za nejlepší 
fi lm.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Čtvrtek 29. března v 19 hodin v D 123
SVĚTLA SOUMRAKU
Námět, scénář, režie, střih a produkce: Aki Kaurismaki, Finsko, Francie, SRN 2006, psychologický fi lm, 
80 minut, české titulky
Smutné drama Aki Kaurismakiho uzavírá po fi lmech o nezaměstnanosti (Mraky odtáhly, 1996) a o životě 
bez domova (Muž bez minulosti, 2002) trilogii o ztroskotancích. Hlavním hrdinou tohoto fi lmu je tentokrát 
mlčenlivý a samotářský noční hlídač v obchodním domě, kterého láska k nepravé ženě přivede za mříže. 
 Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

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. 
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Nejmladší „bratříček“ podzimního mezinárodní-
ho festivalu Blues Alive v Šumperku, akce s názvem 
Echo Blues Alive, představí 16. března skutečnou 
lahůdku. Hlavní hvězdou tohoto festivalu bude 
americký multiinstrumentalista, zpěvák a autor 
OTIS TAYLOR. Umělec, který konzervativní „dva-
náctkovou“ škatulku překračuje ve všech myslitel-
ných směrech, představí se svým bandem mimo jiné 
písně z právě vydaného nového alba Defi nition Of 
A Circle (již čtvrtého na velmi renomované značce 
Telarc), na kterém hostuje tak rozmanitá společnost, 
jako jsou veterán foukací harmoniky a v posledních 
letech častý spolupracovník Toma Waitse Charlie 
Musselwhite, bluesrocková kytarová legenda Gary 
Moore či fenomenální japonská jazzová pianistka 
Hiromi Uehara. Otis Taylor bývá sice pro syrovost 
svého projevu připodobňován na jedné straně 
k Johnu Lee Hookerovi, na straně druhé k některým 
„koním“ stáje kultovního vydavatelství Fat Pos-
sum, zejména zemřelému Junioru Kimbroughovi, 
v Taylorově případě ovšem veškerá srovnání selhá-
vají. Hudebně čerpá nejen z klasických bluesových 
struktur, stejně blízko má i k apalačské hudbě, v jeho 
písních najdeme patrné ohlasy západoafrických 
vzorců, často využívané ostinátní fi gury navozují 

až psychedelické stavy (ne nadarmo sám své hudbě 
říká „trance blues“).

Neméně výrazná je i textová složka Taylorových 
písní, hovořící současným jazykem bez jakékoli 
bluesové stylizace. Taylor je typickým „vypravěčem 
příběhů“, hovoří v nich ale jak o dnešních problé-
mech (dokonce se nebrání poloze jakéhosi „blue-
sového protestsongu“), tak o mnohdy podivuhod-
ných příbězích z minula. Ne nadarmo byl nedávno 
v americkém tisku označen za „jedi- n é h o 
bluesmana, kterému ještě opravdu 
o něco jde“.

Jednomu z nejvýznamnějších 
solitérů na hudební scéně dneška 
připraví v šumperském Domě 
kultury půdu Jan Spálený 
s ASPM, Luboš Andršt 
se svým Blues Ban-
dem a hostují-
cím Ondřejem 
Konrádem (ten 
bude také celý fes-
tival moderovat) 
a olomoucká sku-
pina Bluesberg. -kn-

V ŠUMPERKU SE ROZDUNÍ RYTMY SVĚTA

Rytmická smršť pro ty největší hudební fajnšmekry v podání brněnské skupiny Čankišou je při-
pravena na pátek 23. března od 20 hodin do šumperského Domu kultury. Čankišou - to jsou 

divoké rytmy a spousta pozitivní energie smíšená s vlivy několika etnik - arabským, africkým a bal-
kánským. V roli předskokana se představí hudební všeuměl Karel Cvrk se svou bubenickou šou dopl-
něnou o zvuk sitáru, pro který si zajel až do daleké Indie. Styl Karlova projektu Shamania Mania je 
označován jako drum´n´ethno celebration. 

Brněnská kapela Čankišou vznikla v roce 1999 
a od té doby si získala výrazné místo na poli nejen 
české worldmusic. Muzikanti, přesyceni bigbeatem, 
se vydali do nových vod etna, worldmusic. Tu pojali 
svým vlastním a osobitým stylem. Oprášili legendu 
dávného jednonohého lidu Čanki, naučili se jejich 
jazyk, posbírali hudební nástroje z různých koutů 
světa - dijderidoo, djembe, yabbara, fl étny, trabuka, 
perkuse, saxofony, mandolína, basa, bicí - a vznik-
lo tak self ethno. Čankišou - to jsou divoké rytmy 

a spousta pozitivní energie smíšená s vlivy několika 
etnik - arabským, africkým a balkánským. Zpěvák 
a frontman kapely Karel Heřman obsadil druhé 
místo na mezinárodním hudebním festivalu Chuch 
Mongolia (v Mongolsku). David Synák(didgeridoo, 
saxofon) se spolu s divadlem Continuo zúčastnil 
Světové výstavy Expo 2005 v japonském Aichi.  

Debutové album Hudba lidu Čanki vyšlo v roce 
2000 a hudební publicista Jiří Černý ho zařadil mezi 
albové vývojové milníky 90. let 20. stol. Druhé al-
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Zveme vás na v pořadí již

4. setkání s veřejností
pořádané v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Šumperka“, 

které se bude konat 
ve čtvrtek 1. března v 17 hodin v budově Komunitního centra rozvoje lidských zdrojů 

(tzv. Komín), v malé zkušebně Šumperského dětského sboru ve 3. poschodí.
Na programu bude prezentace dosavadního průběhu projektu Komunitního plánování sociálních 

služeb, představeny budou aktuální webové stránky, diskuze ke SWOT analýze mapující sociální 
systém Šumperka a harmonogram tvorby komunitního plánu. Po prezentaci si u malého 

občerstvení budete moci prohlédnout panely představující činnost některých poskytovatelů 
sociálních služeb.

bum Densé ju s titulní mongolskou lidovou písní 
následovalo o dva roky později. V září 2004 vyšlo 
třetí CD Gamagaj inspirované stejnojmennou 
postavou z knihy Umberta Eca Baudolina. Kapela 
nahrála hudbu ke kritikou i diváky ceněnému fi lmu 
Nuda v Brně režiséra Vladimíra Morávka. V součas-
né chvíli kapela pracuje na nové studiové nahrávce. 

O lidu Čanki
O lidu Čanki (jednonohých) máme jen nejis-

tá svědectví legend uchovaných posvátnými texty 
zejména těch národů, u nichž se knihy předčítaly 
a byly náboženstvím (Indie, Izrael, islámské země). 
V legendách ostatních národů se takřka nevyskytuje. 
O jeho existenci se dále zmiňují některé středověké 
spisy, jako je Mandevillův cestopis ze 14. století, kde 
se doslova píše: „A v té zemi na některých horách 
sú lidé, ježto mají po jedné noze, avšak sú rú-
čejšie nežli jiní lidé. A ta noha jest tak široká, 
že súci nazdvižena, dá všemu životu stien, 
když ten člověk v znak leží.“ Z těchto 
spisů lze vyvodit, že místo 
prapůvodního výskytu 
lidu Čanki bylo prav-
děpodobně na malém 
území v horských 
pouštních oblas-
tech mezi dnešním 
Tureckem a Sýrií. 
Svou jedinou vel-

kou vyvinutou nohu používali nejen k pohybu, ale 
i k vytváření stínu v nekrytých písečných oblastech. 
Tím se vysvětluje i berla, kterou si s sebou stále nosi-
li a která zabodnutá do země sloužila jako opěra. 

V těch časech zřejmě docházelo k velkým mig-
racím národů, jak potvrzuje samotný Mandevillův 
cestopis. Migrací pak došlo k takovému početnímu 
oslabení národa, že je již sám Mandevill řadí mezi 
lidské výjimečnosti - zrůdy. Čankiové, stejně jako 
celá tehdejší populace, mluvili (zpívali) tzv. prvot-
ním jazykem, nazývaným syrský nebo sluneční, 
tzn. jazykem původní a legendární Sýrie, kterou 
védské texty symbolicky kladou na pól, kam také 
situovaly původní domov předků - Árjů. Tomuto 

místu se říkalo Thúle (římsky Ultima Thu-
le - dodnes existují města jménem 

Tula: na Sibiři, v Laponsku, Irsku, 
Skotsku a Severní Americe). Ten-
to rytmický jazyk, jímž byl podle 
legend předán lidem život, lze 
dnes obtížně zachytit, snad jen 
u nejstarších arabsko - afrických 

kmenů.  -kn-

Brněnská kapela Čanki-
šou přijede do Šumper-
ka se svým frontmanem 
Karlem Heřmanem. 
 Foto: archiv
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Datum Titul Skupina Čas Cena
St 28.2. Obraz Div. studio mladých G 17.00 Uzavřené představení
Pá 2.3. Švédský stůl VK 19.30 80 Kč
So 3.3. Šťastné dny P, VK 19.30 200 Kč
So 10.3. Jo, není to jednoduché P, VK 19.30 200 Kč
St 14.3. Šťastné dny  A, VK, X 19.30 120 Kč
Čt 15.3. Jitřní paní S2, VK, X 17.00 120 Kč
Pá 16.3. Obraz Div. studio mladých VK 19.30 50 Kč
So 17.3. Jo, není to jednoduché B, VK, X 19.30 120 Kč
St 21.3. Šťastné dny G, VK, X 17.00 120 Kč
So 24.3. Chudák manžel F, VK 19.30 180 Kč
 Div. spol. J. Jurištové z Prahy
Út 27.3. Hello, Dolly VK 19.30 120 Kč
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 poklad-
ně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

Jednou z inscenací letošní sezony v šumperském divadle je i slavný muzikál Hello Dolly, který s herci míst-
ního divadla nastudoval ostravský režisér Bedřich Jansa. Titulní role se skvěle zhostila Olga Kaštická - na 
snímku s Vladimírem T. Gottwaldem.  Foto: Jiří Kalabis
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Výstava fotografi ckého souboru uznávaného dokumentaristy
Soubor fotografi í „Spolu“ vznikal v letech 

2002 až 2003 a dokumentuje integraci lidí se 
zdravotním postižením zejména na otevřeném 
trhu práce. Od roku 2006 otevírá program „Pod-
porované zaměstnávání“ nové možnosti i lidem 
se zdravotním postižením v Šumperku. Umož-
nilo to partnerství SPMP Šumperk a SPOLU 
Olomouc v rámci projektu „Rozvoj služby Pod-

porované zaměstnávání v Olomouckém kraji“, 
který je spolufi nancován evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vernisáž výstavy fotografi í Jindřicha Štrei-
ta proběhne před  premiérou „Šťastných dnů“, 
v sobotu 3. března v 18.30 hodin v galerii divadla. 
Výstavu zahájí starosta města Šumperka Zdeněk 
Brož, který nad ní převzal záštitu. -vz-

Byl v naší zemi takový zvyk dávat jednotlivým 
měsícům kromě jejich jmen, která mají v kalen-
dáři, ještě jméno další. Ne, že bychom chtěli ten-
to nepříliš populární zvyk nějak revitalizovat, ale 
v Divadle Šumperk bude letošní první jarní měsíc 
probíhat skutečně ve znamení francouzského 
divadla. Dojde v něm hned ke dvěma premiérám. 
3. března 2006 se poprvé otevře opona nad insce-
nací hry Claude - André Pugeta „Šťastné dny“. 
A hned o týden později se šumperští milovníci 
divadla dočkají premiéry další. Původně měla na 
tomto místě být uvedena původní česká premiéra 
novinky autora  Vladislava Kučíka, šumperského 
rodáka, „Krásný, krásný život“. Protože ze závaž-
ných provozních důvodů muselo vedení divadla 
na prestižní uvedení původní novinky rezignovat, 
rozhodlo se po obšírných úvahách řešit vzniklou 
situaci nasazením náhradního titulu, komedie 
„Jo, to není jednoduché…!“, která je stejně jako 
„Šťastné dny“ francouzské provenience.

A myslíme si, že je to šťastné rozhodnutí. 
Vždyť šumperské divadlo je jedním ze souborů, 
který i v současnosti  programově a pravidelně 
věnuje francouzské dramatice pozornost. Není 
to v dnešních dnech zcela běžná záležitost. Při 
tradičním českém zvyku podléhat masově urči-
tým módním vlnám a ten v současné době velí 
jednoznačně upřednostňovat díla angloamerické 
provenience, zůstala „sladká Francie“ s její boha-
tou kulturou trochu stranou. Přitom to byla prá-
vě Francie a její kultura, která v minulosti ovliv-
nila maximálně naše literáty, dramatiky či naše 

výtvarné umělce. Proto je dobře, že francouzské 
tematice věnujeme takovou pozornost. A tato 
pozornost se setkává s ohlasem. Vzpomeňme 
jen řady vtipných komediálních titulů v posled-
ních sezonách, připomeňme si úspěšnou českou 
premiéru Confortésovy nekonvenční hry „Zející 
rána“ v komorním prostředí na Hrádku. A konec 
konců, jedna z nejúspěšnějších a vavříny ověnče-
ných inscenací šumperského divadla z posledních 
sezon „Edith a Marléne“ je sice dílem maďarské 
autorky Evy Pataki, ale její námět, obsah a celko-
vý duch díla jsou ryze francouzské.

„Šťastné dny“ se vracejí do Šumperka už 
podruhé. Poprvé tu byly uvedeny před více než 
dvaceti lety. V překladu herce a pozdějšího režisé-
ra Jaromíra Janečka, který si ve hře rovněž zahrál, 
ji tehdy režíroval Josef Lédl.

Autor hry Claude - André Puget patří ke skvě-
lé generaci autorů, kteří proslavili  francouzské 
divadlo ve třicátých a čtyřicátých letech minulé-
ho století. Je to křehká a úsměvná, chtělo by se 
říci typicky francouzská komedie o pětici mla-
dých lidí, kteří tráví poslední dny svých prázdnin 
někde na venkově. Stereotyp jejich prázdnino-
vého pobytu a s tím narůstající problémy jsou 
narušeny náhlým vpádem nečekaného návštěv-
níka. Ano, doslova vpádem, protože nedaleko 
od místa jejich dočasného pobytu přistane pilot, 
jehož problémy s jeho strojem donutí vyskočit 
padákem. Co tento příchod zajímavého hosta 
přinese, to se dozvíte, milí diváci, v představení 
samotném. Inscenaci tentokráte připravuje nej-

BŘEZEN JE V ŠUMPERSKÉM DIVADLE MĚSÍCEM FRANCIE
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A důvěrnější znalec hry, režisér Jaromír Janeček. 
Do šestice postav si obsadil mladé členy soubo-
ru Jolanu Galuszkovou, Kláru Hanušovou, Lucii 
Réblovou, Františka Čachotského, Alexandra 
Stankuše a Zdeňka Stejskala. A podle jeho vlast-
ních slov hodlá zachovat kolorit a charakter pří-
běhu, ale současně ho přiblížit mentalitě a cítění 
dnešních mladých lidí.

Druhou „francouzskou“ březnovou premi-
érou bude dne 10. března komedie úspěšného 
současného autora Jeana - Claude Islerta „Jo, to 
není jednoduché“. Svým způsobem naváže tato 
inscenace na mimořádně úspěšné představení 
„Kachny na pomerančích“, které už rok rozdává 
úsměvy a dobrou pohodu našim divákům.

V naší nové premiéře stárnoucí rozvedený 
profesor matematiky, který si přivydělává dou-
čováním nepříliš matematicky talentované žač-
ky, nedosahuje v jejím chápání matematických 
zákonitostí žádných úspěchů, ale zato podleh-
ne půvabům své mladé žákyně. Jenomže celá 

věc není vůbec jednoduchá. Profesor je otcem 
dospívající dcery, která je navíc kamarádkou 
profesorovy milenky a má své, rovněž velmi 
závažné problémy. Po tatínkovi chce, aby jí je 
pomohl řešit. A do toho všeho se připlete i páně 
profesorova bývalá žena. No prostě, není to jed-
noduché…!

Komedii plnou nádherných zapeklitých kome-
diálních situací se skvěle napsanými postavami 
studuje polský režisér Józef Czernecki, který se 
v Česku proslavil již řadou inscenací, naposledy 
loni skvělým výtečným představením hry Slawo-
mira Mrožka „Tango“ v pražském Divadle Bez 
zábradlí. Na scéně a v kostýmech jeho stálé spo-
lupracovnice, výtvarnice Anny Franty, se setkáte 
s Jolanou Galuszkovou, Olgou Kaštickou, Boh-
danou Pavlíkovou, Petrem Komínkem a Petrem 
Králem.

Tak tedy, nashledanou v hledišti šumperského 
divadla při setkáních s pozdravy z příjemné fran-
couzské země.  Mojmír Weimann

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

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

Knihovna Sever, Temenická 5
zve děti, jejich rodiče či prarodiče na šesté 

setkání Klubu podvečerního čtení

NA SNĚMU STRAŠIDEL

aneb jak to chodí v kouzelných pohádkách
Hostem sněmu bude 

paní VĚRA KUBÍČKOVÁ
Těšíme se ve čtvrtek 1. března v 17 hodin 

v knihovně Sever!

Městská knihovna a občanské sdružení 
Obnova kulturního dědictví v údolí Desné 
pořádají v prostorách knihovny v období 

od 29. března do 31. května výstavu a další 
doprovodné akce se společným názvem

PODESNÍ
Pořadatelé zvou všechny zájemce na zahájení 

výstavy ve čtvrtek 29. března v 16 hodin.
Další informace: www.vresovka.cz,

www.knihovnaspk.cz
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UČINIT PRVNÍ KROKY INTERNETEM

Co je to internetová stránka a jak se na ni 
dostanete? Jak využívat elektronickou poštu? 
Odpovědi na tyto a další otázky připravila pro 
všechny zájemce šumperská Městská knihovna. 
Pro začátečníky, kteří ještě neměli příležitost 
setkat se s internetem, tak nabízí individuální 
konzultace na internetových pracovištích, a to 

během celého března vždy ve čtvrtek (1.3., 8.3., 
15.3., 22.3., 29.3.). První hodina u internetu je 
přitom zdarma. Nutná je přihláška a rezerva-
ce míst předem, a to na pracovištích: Městská 
knihovna, ul. 17. listopadu 6 - půjčovna pro 
dospělé, tel.č. 583 214 588; Knihovna Sever, 
Temenická ul. 5, tel.č. 583 215 530. -zd-

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE

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

Sobota 24. března ve 22 hodin
DJ Bobr - Chillout Night Vstup zdarma

Na duben a květen chystáme: 
Bluesberg, Dying Passion a křest jejich nového 
CD, -123 min., Luboš Pospíšil & LPG

Bližší informace: Hlavní třída 10, Šumperk, 
www. musicmachine.cz. Předprodej vstupenek: Po 
- So od 14 do 19 hod. na klubovém baru. 

V POLOVINÉ BŘEZNA ODSTARTUJE 
ŠESTÝ ROČNÍK VIRTUÁLNÍ VLASTIVĚDY

Šestý ročník Virtuální vlastivědy již klepe na 
dveře. Neobvyklá soutěž, určená uživatelům inter-
netu, kterou pořádá Městská knihovna Šumperk ve 
spolupráci s Regionálním a městským informač-
ním centrem při místním Vlas-
tivědném muzeu, Šumperským 
Rejem a Domem dětí a mlá-
deže - Vilou Doris, odstartuje 
v pátek 16. března v jednu 
hodinu po půlnoci vyhlášením 
prvních dvou otázek. Stejně jako 
v uplynulých ročnících i letos by 
Virtuální vlastivěda měla nejen 
rozšířit „obzory“ všech soutěží-
cích, ale také upozornit na regio-
nální webové stránky.

„Hlavním smyslem hry je 
informovat o tom, co vše lze najít 
na webech našeho regionu. 
Prostřednictvím soutěže se 
tak účastníci mohou dozvědět leccos zajímavé-
ho, tentokrát především z oblasti historie řemesel 
zdejšího regionu,“ říká ředitelka Městské knihovny 

Zdeňka Daňková a prozrazuje, že všechny potřeb-
né informace jsou k dispozici na adrese www.vlas-
tiveda.rej.cz. Zde najdou všichni zájemci pravidla 
soutěže, vyplněním formuláře se zaregistrují (od 10. 

března) a naleznou tu otázky, na něž budou 
během čtyř týdnů odpovídat. Ti 
nejúspěšnější pak získají zajímavé 

ceny v podobě knih, volného vstupu 
na kulturní pořady, do historických 

památek a podobně. Všichni, kteří 
se rozhodnou soutěžit, budou mít 
na internetových stanicích pořa-
datelů zdarma čtyři patnáctimi-
nutová připojení k internetu. Do 
Virtuální vlastivědy se navíc lze 
přihlásit kdykoliv během soutěže 

a zodpovědět také předchozí otázky. 
Vlastní soutěž skončí 13. dubna.
 -zk-
Městská knihovna Šumperk 

- www.knihovnaspk.cz, Vlastivědné muzeum 
Šumperk - www.muzeum-sumperk.cz, Šumperský 
REJ - www.rej.cz, DDM Vila Doris - www.doris.cz.
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Výstavní síň
►Sága moravských Přemyslovců
Putovní archeologicko - historická výstava mapující 
málo známé osudy Moravy v 11. až 13. století bude 
zahájena vernisáží ve čtvrtek 22. března v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 15. června.

Hollarova galerie
►Kouzelný svět hraček
Výstava hraček bude zahájena vernisáží 15. března 
v 17 hodin. Výstava potrvá do 7. května.

Rytířský sál
►Hody, hody, doprovody
Výstava o tradicích a zvyklostech v postním 
a velikonočním období bude otevřena od 20. března 
(bez vernisáže). Výstava potrvá do 12. dubna.
►Doprovodný program k výstavě: 21.3. Přednáška 
pro školy o jarních zvycích na Šumpersku * Dílna - 
výroba  a vynášení smrtky - spolupráce s DDM U  
RADNICE a SOŠ Šumperk * 22.3. Dílna - výroba 
kraslic * 29.3. Dílna - pletení tatarů a košíčků z proutí 
* 5.4. Dílna - pečení Jidášů. K dílnám proběhnou 
komentované prohlídky k výstavě.

Předsálí Rytířského sálu
►Tajemství jeskyní
Výstava o spolupráci slovenských a českých 
jeskyňářů při výzkumu podzemí potrvá do 31. 
března.

Stálá expozice VM v Šumperku
►Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Otevřena celoročně. 
Koncerty a akce ve výstavní síni: 26.2. v 19 hodin 
- Šumperské Preludium 2007, 20.3. v 19 hodin 
- Klasika Viva, 27.3. - koncert ZUŠ, 28.3. - koncert 
ZUŠ, 29.3. - koncert ZUŠ

Galerie Šumperska
►Současné výtvarné umění Šumperska
Výstava potrvá do konce srpna.
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. Provozní doba Galerie: út - pá: 9 - 12 hodin, 
12.30 - 17 hodin, so: 9 - 13 hodin. V neděli a v pondělí 
je Galerie uzavřena.

Zábřeh
►Kouzelný svět hraček
Výstava historických a současných hraček potrvá do 
7. března.
►Sic Transit Gloria Mundi
Autorská výstava obrazů Rostislava Berky bude 
zahájena vernisáží 16. března v 17 hodin. Výstava 
potrvá do 2. června.
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
►Naši opeření zpěváčci
Výstava fotografi í Vlastimila Nedomy, doplněná 
zoologickou sbírkou VM v Šumperku, bude 
zahájena vernisáží 17. března v 15 hodin. Výstava 
potrvá do 6. června.
►Nejnovější poznatky o pravěké lodi z Mohelnicka 
- přednáška 7. března v 16.30 hodin přednáší 
PhDr. Jaroslav Peška, ředitel Archeologického centra 
v Olomouci.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-
sumperk.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 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.
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VLASTIVĚDNÉ ZAJÍMAVOSTI JSOU NA INTERNETU

Křtitelnice ze Sobotína a losinští Žerotínové
Výstava církevního umění gotiky a renesance na Šum-

persku, Zábřežsku a Mohelnicku, uspořádaná Vlastivěd-
ným muzeem v Šumperku v měsících září až říjnu 2005, před-
stavila ojedinělou kolekci plastik, obrazů a dalších předmětů z vybavení 
kostelů pocházejících ze 13. až 17. století. Mezi vystavovanými exponáty 
bylo možno zhlédnout také křtitelnici ze sobotínského kostela sv. Vavřin-
ce. Nepatřila mezi nejatraktivnější předměty svým tvarem, materiálem, ani 
uměleckým provedením. Právě naopak. V katalogu vydaném ke zmíněné 
výstavě je charakterizována slovy: „Pozdně renesanční křtitelnice kalicho- vitého tvaru, 
z ojediněle použitého materiálu, s datací a donátorem v textu při horním okraji.“ Z dal-
ších údajů se dozvídáme, že devadesát centimetrů vysoká křtitelnice byla vyrobena z cínu. 

Snad jen výzdoba a text na horní desce křtitelnice, dokumentující osobu donátora a dataci 
darování, byly tím zajímavým, čím mohl návštěvníky výstavy předmět z někdejšího 
vybavení sobotínského kostela zaujmout. Vnější a vnitřní okraje horní kruhové desky 
křtitelnice jsou lemovány textem. Opis v němčině při vnitřním o b v o d u 
desky křtitelnice je citátem 16. verše 16. kapitoly z evangelia sv. M a r k a 
a v českém překladu zní: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo ale 
neuvěří, bude zatracen.“

Opis při vnějším obvodu kruhové desky křtitelnice opět v něm- čině ozna-
muje: „Roku 1609 dne 31. března byla 
tato křtitelnice věnována urozeným pánem panem 
Bernardem ze Žerotína na Rudě sobotínské církvi 
k užívání na věčnou památku.“

Mezi oběma texty v místech, kde se stýkají počátky 
a konce obou opisů, vyobrazil neznámý umělec dva 
šlechtické erby. První se lvem vyrůstajícím ze třech 
hůrek a označený iniciálami BHVZ náleží Bernardovi 
ze Žerotína (Bernard Herr von Zierotin), druhý erb 
s obrazem orlice ozdobené perizoniem a s korunkou 
na krku doprovázejí iniciály SLVK. Jedná se o rodo-
vý znak Bernardovy manželky Sibyly Libštejnské 
z Kolovrat, dcery Jaroslava Libštejnského z Kolovrat                
(+ 1595) a Zikánie z Gutštejna (+1593). Stejné rodové 
znaky s letopočtem 1610 nacházíme na arkýři v sever-

Vlastivědné zajímavosti vydával Vlastivědný ústav v Šumperku (od roku 1979 Okresní vlasti-
vědné muzeum) v letech 1970 - 1994. Byly to drobné tisky o čtyřech stranách s vlastivědným 

obsahem, mapující území šumperského okresu v hranicích do roku 1996. Na zpracování textu se 
během čtyřiadvaceti let podílelo sedm desítek autorů, jednak z řad pracovníků muzea, např. Karel 
Čunderle, dr. Zdeněk  Filip, dr. František Spurný, dr. Zdeněk Gába, Hana Janáčková, Krista Lolko-
vá, dr. Miloš Melzer a dr. Ivan Tuša, a jednak externí spolupracovníci dr. J. Bartoš, dr. Josef Bieberle, 
dr. Rudolf Zuber, dr. Miloš Trapl a další. V roce 1994 číslem 254 byla jejich existence ukončena.  

Svého pokračování se dočkaly až v roce 2005 na webových stránkách  muzea. Jako ukázku jedné 
„internetové zajímavosti“ uvádíme pasáž z  „Křtitelnice ze Sobotína a losinští Žerotínové“, jejímž 
autorem je dr. Zdeněk Doubravský, historik Vlastivědného muzea v Šumperku. 

 Křtitelnice ze 
 Sobotína 
 (r. 1609). 
Foto: J. Mašek

Alianční erby Bernarda ze Žerotína a Sibyly 
Libštejnské z Kolovrat na horní desce sobotínské 
křtitelnice.  Foto: J. Mašek
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O výstavě její autor říká: 
„Výstava približuje výsled-
ky dlhoročnej spoločnej 
práce slovenských a českých 
jaskyniarov. Vznikla v spo-
lupráci s G. Lešinským, J. 
Sýkorom, M. Marušinom, 
T. Mátém, J. Novotnou, J. 
Kadlecom, P. Bosákom, M. 
Slukom a ďalšími členmi 
Českej a Slovenskej speleo-
logickej spoločnosti. Mapy, 
fotografi e, správy, články či 
knihy tu prezentujú širokú 
oblasť spolupráce. Azda 
jej predzvesťou bol nápis 
na stene Jasovskej jaskyne 
z roku 1452, ktorý doku-
mentuje zrážku vojsk Jána 
Jiskru z Brandýsa a Jána 
Huňadyho. Básnik Ján Kol-
lár, spisovateľka Božena 
Němcová, alebo kňaz Jan 
Nepomuk Soukup sú pod-
písaní pod prvými opismi 
jaskýň spájajúcimi české 
a slovenské jaskyniarstvo. V roku 1921 sa morav-
ský učiteľ zaslúžil o objav jednej z najkrajších slo-
venských jaskýň v Demänovskej doline. Toto bol 
významný počin majúci značný vplyv na prak-
tický speleologický výskum. V histórii Važeckej 
jaskyne, Domice, Jasovskej jaskyne či najhlbšej 

slovenskej jaskyne, takmer 
500 metrov hlbokého Sta-
rého hradu a mnohých 
ďalších sa prepletajú osu-
dy mnohých výskumníkov 
z dvoch susedných krajín.“

Výstižne výstavu charak-
terizoval predseda Českej 
speleologickej spoločnosti 
M. Piškula týmito slovami:

„Jménem České spele-
ologické společnosti chci 
poděkovat autorům výsta-
vy za to, že připomněli 
jeden z nejdůležitějších 
fenoménů naší i slovenské 
speleologie - vzájemnou 
spolupráci jeskyňářů při 
výzkumech jeskyní a kra-
su v Čechách, na Moravě 
a především na Slovensku. 
Tato výstava je nejen připo-
mínkou toho, co se za mno-
ho let společně podařilo 
udělat, důkazem užiteč-
nosti takové spolupráce, 

ale i výzvou do budoucnosti. Jsem přesvěd-
čen, že jak naši, tak i slovenští jeskyňáři budou 
v příštích letech „vytvářet“ nová a nová témata 
pro další prezentace naší vzájemné spolupráce. 
„Zdař Bůh“. Výstava potrvá do 31. března 2007.
 RNDr. Magda Zmrhalová

Ve čtvrtek 15. února byla ve Vlastivědném muzeu v Šumperku zahájena výstava Tajemství jesky-
ní. Jejím autorem je Ing. Peter Holúbek ze Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva 

v Liptovském Mikuláši. 

TAJEMSTVÍ JESKYNÍ - SPOLUPRÁCE SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH 
JESKYŇÁŘŮ PŘI VÝZKUMU PODZEMÍ

S prací jeskyňářů seznamuje v muzeu výsta-
va Tajemství jeskyní.  Foto: P. Kocúrek

ní frontě zámku v Rudě nad Moravou. Je jimi doloženo, že Bernard ze Žerotína a jeho manželka Sibyla 
Libštejnská jsou stavebníky rudského zámku. Těžko dnes rozhodneme, zda v roce 1610 byla dokončena jen 
severní fronta s arkýřem, či celý zámek. V literatuře i ve stavebně historickém průzkumu se můžeme dočíst, 
že zámek dokončil až jeho nový majitel, Ladislav Velen ze Žerotína. To však není otázka, kterou se chceme 
v souvislosti se sobotínskou křtitelnicí zabývat. Vynořují se totiž otázky rodinných a majetkových vztahů 
mezi Janem ze Žerotína a jeho syny. Odpovědi prameny více nebo méně naznačují…

Zájemci o historii regionu se mohou o nastíněné problematice více dočíst na www.muzeum-sumperk.cz. 
 Zdeněk Doubravský
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Čtvrtek 1. března v 16 hodin
Cvičení na malých míčích
Pro děti do 4 let.   Vstup volný

Čtvrtek 1. března
Mix Aerobik pro veřejnost
1,5 hodiny cvičení pro dobrou náladu. Informa-
ce V. Formánková, fromvera@centrum.cz, tel.č. 
583 214 076.  Vstup volný
  
Čtvrtek 1. března v 17.30 hodin v kuchyňce DDM 
Vaření pro začátečníky          Vstup volný

Sobota 3. března od 9 hodin ve velkém sále Domu 
kultury
ROZJEZD TOUR MISS AEROBIK 2007
Právě v Šumperku letos začíná celá MISS.  9.00 - pre-
zentace * 10.00 - start. Celou akci bude již tradičně 
slovem provázet Petr Salava, v bohatém programu 
vystoupí kromě všech úřadujících MISS AEROBIK 
také lektor mezinárodní organizace FACE - Roman 
Ondrášek. Zazpívat přijede populární dvojice zpě-
váků NANCY A ROBERT. Jak se probojovat do 
fi nále v Praze a další důležité a zajímavé informace 
získáte na adrese: missaerobik.cz. Přihlášky: form-
vera@centrum.cz, tel.č. 583 214 076. 
 Vstupné Minimum 50 Kč, Kadet 60 Kč, 
 Junior 80 Kč, MISS a Missis 80 Kč, diváci 50 Kč

Sobota 3. března v 9 hodin v keramické dílně DDM
Keramika pro každého Vstupné 30 Kč
   
Sobota 10. března v 15 hodin v kuchyňce DDM 
Indické vaření
Nahlédnutí do tajů indické kuchyně pod vedením 
Anju Prudíkové z Dillí. Informace R. Večeřová, tel.
č. 583 215 395.  Vstupné 100 Kč 

Pondělí 12. března ve 14 hodin v učebně DDM 
Volný internet          Vstup volný

Středa 14. března v 16 hodin v herně TTC Šumperk
Pojď si pinknout
Stolní tenis pro děti od 8 let.    Vstup volný 
Od čtvrtka 15. března do neděle 18. března
HRAVÉ JARNÍ PRÁZDNINY PRO NEJMENŠÍ 

DĚTI A JEJICH RODIČE
Základna Hraběšice - Krásné. Informace Zd. 
Formánek, tel. č. 583 214 076, formanek@ddm.
spk.cz.

Pátek 16. března v 9 hodin v ateliéru DDM
Prázdninové šití panenek
Pro každého, kdo umí jen malinko držet jehlu 
v ruce - drobné panenky a zvířátka z fi lcu a ovčí 
vlny. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395. 
 Vstupné 30 Kč 
 
Úterý 20. března v 15 hodin v dílně DDM
Modelářství pro kluky
Od 8 let.    Vstup volný
    
Úterý 20. března v 18 hodin v SOUŽ
Florbal pro muže        Vstup volný
  
Středa 21. března v 9 hodin v muzeu Šumperk
Smrtná neděle
Velikonoční program pro MŠ a ZŠ ve spoluprá-
ci s muzeem Šumperk. Informace a přihlášky        
M. Sobková, tel.č. 583 215 395.  Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 22. března v 17 hodin v kuchyňce DDM
Vaření pro děti
Od 8 let.        Vstup volný
  
Středa 21. března v 16 hodin v herně TTC 
Šumperk 
Pinec pro děti   Vstup volný  

Středa 21. března v 17 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Ruční papír, kašírované dekorování krabiček na 
dárky.  Vstupné 30 Kč 

Čtvrtek 22. března v 9 hodin v muzeu Šumperk
Malované vajíčko
Velikonoční program pro MŠ a ZŠ ve spolupráci 
s muzeem. Informace a přihlášky M. Sobková, 
tel.č. 583 215 395.  Vstupné 30 Kč

Sobota 24. března v 15 hodin v kuchyňce DDM
Indické vaření
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Druhá příprava indického jídla podle tradičních 
postupů indické kuchyně pod vedením Anju 
Prudíkové z Dillí. Informace R. Večeřová, tel.č. 
583 215 395.  Vstupné 100 Kč

Pondělí 26. března ve 14 hodin v učebně DDM 
Internet Vstup volný
  
Středa 28. března v 17 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Krabička, knížka - práce s papírem.  
 Vstupné 30 Kč
  
Čtvrtek 29. března v 9 hodin v muzeu Šumperk
Pomlázky, tatary, žíly
Velikonoční program pro MŠ a ZŠ ve spolupráci 
s muzeem. Informace a přihlášky M. Sobková, 
tel.č. 583 215 395.  Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 29. března v 9 hodin v sále DDM
Klubíčko
Pro nejmenší od 3 let. Pásmo hraní, dramatizace, 
zpívání.    Vstup volný 

Pátek 30. března až sobota 31. března v DDM  
NOC S ANDERSENEM
Klub Uzlík. Již počtvrté se zúčastníme akce, kte-
rou pořádá každým rokem SKIP na podporu dět-
ského čtenářství po celé ČR, která je spojená se 
spaním v DDM U radnice. Začátek v pátek v 17 
hodin, ukončení v sobotu v 15 hodin. Informace 
a přihlášky přijímá do 29. března R. Večeřová, tel.č. 
777 216 332.   Vstupné 60 Kč
  
Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru 
20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.sum-
perk@seznam.cz, http://www.mddm.adam.cz

NABÍDKA PRO  ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

Vyučujícím hudební výchovy

ART METAL: DREAM THEATEL - LIVE
Po dohodě Zd. Formánek, tel.č. 583 214 076, formanek@ddm.spk.cz.

UGANDA 
Cestopisná beseda s promítáním pro školy. 

Termín: po domluvě v dopoledních hodinách 
tel. 583 215 395, B. Malec.

Jižními rytmy ožívají od letošního února 
prostory šumperského H-clubu na Roosevel-
tově ulici. Netradiční taneční kurzy pořádá 
v Šumperku již šestým rokem místní Řecká 
obec, letos však přišla s novinkou - místo šesti 
lekcí nabízí celoroční výuku.

Netradiční kurzy odstartovaly v pondělí 
5. února a v H-clubu na Rooseveltově ulici 
budou probíhat dvakrát měsíčně vždy od 18 
do 19.30 hodin, a to v následujících termí-
nech: pondělí 5. března, čtvrtek 22. března, 
pondělí 2. dubna, čtvrtek 19. dubna, pondělí 

7. května, čtvrtek 24. května, pondělí 4. červ-
na a čtvrtek 21. června. Devadesátiminutové 
lekce, z nichž každá přijde na třicet korun, by 
měly pokračovat i po dvouměsíčních letních 
prázdninách. 

„Podzimní termíny včas upřesníme,“ uved-
la René Akritidisová ze šumperské Řecké obce, 
jež podá zájemcům bližší informace na tele-
fonním čísle 776 202 547. Řecké „taneční“ 
může podle ní absolvovat prakticky každý, od 
malého dítěte až po seniora. Věková hranice 
totiž není nijak omezena. -zk-
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VILA DORIS

Čtvrtek 1. března od 15 hodin ve Vile Doris
Otevřený klub deskových her
Informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 214, 
731 186 59, sula@doris.cz.     Klubový příspěvek 5 Kč

Čtvrtek 1. března od 17 hodin na „Komíně“ v malé 
zkušebně ŠDS
„Setkání s veřejností“ v rámci projektu „Komunit-
ní plánování sociálních služeb města Šumperka“
Informace Slavěna Karkošková, tel.č. 583 391 330, 
728 552 000, slavena.karkoskova@musumperk.cz. 

Čtvrtek 1. března od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz  Cena 20 Kč

Čtvrtek 1. března od 12.30 do 14.30 hodin v AD na 
„Komíně“
poÓčko
Otevřená Arte dílna pro děti (kreslení a malování). 
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.   
 Cena 10 Kč za hodinu

Pátek 2. března 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 3. března od 9.30 hodin v tělocvičně na 
„Komíně“
„I ty to zvládneš“
Vypni televizi a projdi světem odvážných na vrchol-
ky hor, staň se sám svým hrdinou, pro kluky a hol-
ky od 2. do 9. tříd. Lezecká stěna, lanové aktivity, 
simulovaná zátěž při výstupu na nejvyšší horu světa, 
prohlídka auta záchranářů, soutěže, je nutná vhod-
ná obuv do tělocvičny, případně na lezeckou stěnu! 
Informace Pavla Nováková, tel.č. 583 214 213, nova-
kova@doris.cz.    Cena 30 Kč

Pondělí 5. března 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.cz.

Pondělí 5. března od 15 hodin v IT na „Komíně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
1. lekce 5.3., 2. lekce 7.3., 3. lekce 12.3., 4. lekce 14.3. 
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 481, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.  Cena kurzu 400 Kč

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Čtvrtek 8. března ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 9. března ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete poba-
vit se svými přáteli a poslechnout si známé pís-
ničky, které zahraje skupina Staří kamarádi. 
 Vstupné 30 Kč

Pátek 23. března 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,  nové telefonní číslo je 
583 550 234. Aktuální program a případné změny 
naleznete na stránkách Informačního střediska pro 
seniory www.pontis.cz/iss
V měsíci lednu probíhá prodejní výstava 
obrazů Jana Jančíka.
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S Úterý 6. března od 16 hodin v MC na „Komíně“
Škapulíř - Březnové pranostiky a tradice
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.                  Cena 30 Kč

Úterý 6. března od 12.30 hodin v IT na „Komíně“
poÓčko
Otevřené I-téčko pro děti (internet a hry). Informa-
ce Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 481, 731 610 031, 
vavrusa@doris.cz.    Cena 10 Kč za hodinu

Středa 7. března od 12.30 hodin v MC na „Komíně“
poÓčko
Otevřený Monte klub pro děti (hry). Informace Eva 
Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, psencikova@doris.cz.  
 Cena 10 Kč za hodinu

Středa 7. března od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.          Cena 20 Kč

Čtvrtek 8. března od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.          Cena 20 Kč

Čtvrtek 8. března 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

Čtvrtek 8. března od 15 hodin ve Vile Doris
Otevřený klub deskových her
Informace Vratislav Šula, tel. č. 583 214 214, 
731 186 059, sula@doris.cz.  Klubový příspěvek 5 Kč

Pátek 9. března 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

Pátek 9. března od 18 hodin v IT na „Komíně“
Biograf Komín - „Konzum“
Barvitý a klipově sestříhaný kritický pohled na kon-
zumní společnost vytvořili autoři jak z materiálu, 

který natočili během tří let v osmi zemích světa, tak 
z nejrůznějších televizních archivů, fi lm je zapůjčen 
z fi lmového archivu Jeden svět. Informace Bronislav 
Vavruša, tel.č. 583 283 481, 731 610 031, vavrusa@
doris.cz.  Klubový příspěvek 20 Kč

Sobota 10. března od 15 hodin v sále Vily Doris
Tančírna s Luccilou
Ukázky a výuka orientálních tanců. Počet míst 
omezen - prosím přihlaste se předem. Informa-
ce a přihlášky Renata Čechová, tel.č. 731 610 033, 
583 214 213, cechova@doris.cz.   Cena 50 Kč

Pondělí 12. března 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.cz.

Pondělí 12. března 
„Světem odvážných“ - Den s horskou službou 
v Jeseníkách
Prožitková akce, ukázka práce s lavinovým psem, 
teplý čaj a povídání o horách na Červenohorském 
sedle, počet míst omezen. Přihlášky a informace 
Pavla Nováková, tel. č. 583 214 213, 731 516 461, 
novakova@doris.cz.

Pondělí 12. března
Hravé prázdniny pro děti ZŠ:
„Hrajeme si v přírodě“
Informace Pavla Nováková, tel. č. 583 214 213, nova-
kova@doris.cz.
 
Úterý 13. března od 9 hodin ve Vile Doris
Hravé prázdniny pro děti ZŠ:
„Hrajeme si se zvukem“
Výroba deštné hole a bubnování. Informace Petr 
Šaj, tel. č. 583 214 213, 731 186 056, saj@doris.cz.   
 Cena 20 Kč za hodinu

Středa 14. března od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.        Cena 20 Kč

Středa 14. března od 9 hodin ve Vile Doris
Hravé prázdniny pro děti ZŠ:
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Informace Vratislav Šula, tel. č. 583 214 214, 
731 186 059, sula@doris.cz.  Cena 20 Kč za hodinu

Čtvrtek 15. března od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.         Cena 20 Kč

Čtvrtek 15. března od 9 hodin ve Vile Doris
Hravé prázdniny pro děti ZŠ:
„Hrajeme si s živly“
Informace Renata Čechová, tel.č. 731 610 033, 
583 214 213 cechova@doris.cz.  
 Cena 20 Kč za hodinu

Čtvrtek 15. března od 15 hodin ve Vile Doris
Otevřený klub deskových her
Informace Vratislav Šula, tel. č. 583 214 214, 
731 186 059, sula@doris.cz.   Klubový příspěvek 5 Kč

Pátek 16. března od 9 hodin v AD na „Komíně“
Hravé prázdniny pro děti ZŠ:
„Hrajeme si s loutkou“
Výroba jednoduché loutky. Informace Zuzana 
Vavrušová, tel. č. 583 285 624, 731 610 039, vavruso-
va@doris.cz.  Cena 20 Kč za hodinu

V sobotu 17. března a v neděli 18. března od 9 hodin 
v AD na „Komíně“
Kurz barevného kreslení
Informace Zuzana Vavrušová, tel. č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz. 
 Cena 1 500 Kč za hodinu

V pondělí 19. března 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.cz.

V pondělí 19. března od 15 hodin v IT na „Komíně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
1. lekce 19.3., 2. lekce 21.3., 3. lekce 26.3., 4. lekce 28.3. 
Informace Bronislav Vavruša, tel. č. 583 283 481, 
731 610 031,vavrusa@doris.cz.  Cena za kurz 400 Kč

V úterý 20. března od 12.30 hodin v IT na „Komíně“

poÓčko
Otevřené I-téčko pro děti (internet a hry). Informa-
ce Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 481, 731 610 031, 
vavrusa@doris.cz.  Cena 10 Kč za hodinu

Středa 21. března od 12.30 hodin v MC na „Komíně“
PoÓčko
Otevřený Monte klub pro děti (hry). Informace Eva 
Pšenčíková, tel. č. 583 285 624,psencikova@doris.cz. 
 Cena 10 Kč za hodinu

Středa 21. března od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel. č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.          Cena 20 Kč

Čtvrtek 22. března v 17 hodin ve Vile Doris
Řeka Morava - Světový den vody
Zahájení výstavy výtvarných prací dětí ZUŠ Jese-
ník. Informace Renata Čechová, tel. č. 731 610 033, 
583 214 213, cechova@doris.cz.

Čtvrtek 22. března ve 14.30 hodin prezentace na roz-
cestí z výpadovky na Bludoveček
Odyssea - přespolní běh
Start v 15.30 hodin. Informace Petr Konupčík, tel.č. 
583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Čtvrtek 22. března od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.     Cena 20 Kč

Čtvrtek 22. března od 12.30 hodin v AD na 
„Komíně“
poÓčko
Otevřená Arte dílna pro děti (papírové tkaní). 
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.
 Cena 10 Kč za hodinu

Čtvrtek 22. března od 15 hodin ve Vile Doris
Otevřený klub deskových her
Informace Vratislav Šula, tel. č. 583 214 214, 
731 186 059, sula@doris.cz.    Klubový příspěvek 5 Kč

Pátek 23. března od 14 hodin v IT na „Komíně“
Internetová čajovna
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S Informace Bronislav Vavruša, tel. č. 583 283 481, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.  
 Cena 10 Kč za hodinu

Pondělí 26. března 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.cz.

Úterý 27. března od 12.30 hodin v IT na „Komíně“
poÓčko
Otevřené I-téčko pro děti (internet a hry). Informa-
ce Bronislav Vavruša, tel. č.583 283 481, 731 610 031, 
vavrusa@doris.cz.  Cena 10 Kč za hodinu

Středa 28. března od 14 hodin v AD na „Komíně“
Keramické odpoledne
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.    Cena 30 Kč

Středa 28. března od 12.30 hodin v MC na „Komíně“
poÓčko
Otevřený Monte klub pro děti (hry). Informace Eva 
Pšenčíková, tel. č. 583 285 624, psencikova@doris.cz. 
 Cena 10 Kč za hodinu

Středa 28. března od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel. č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.      Cena 20 Kč

Čtvrtek 29. března v 18.30 hodin v sále Vily Doris
V rámci cyklu Via Lucis „AMORESKY“
Pořad věnovaný básníku Karlu Krylovi, literárně 
hudební montáž s autentickými dokumenty, uvádí 
Miroslav Kovářík, bonus - poezie Ivo Vodseďálka 
o Šumperku a Velkých Losinách z doby jeho pobytu 
v losinské léčebně v 80. letech. Vstupenky je mož-
no objednat u Jarmily Švecové, tel. č. 583 214 212, 
731 186 053, svecova@doris.cz.   Cena 50 Kč

Čtvrtek 29. března ve 14.30 hodin ve Vile Doris 
Literární dílna pod vedením Miroslava Kováříka
Je určená účastníkům literární soutěže O Šumper-
ského havrana a pro zájemce z řad veřejnosti. Infor-
mace Petr Konupčík, tel. č. 583 214 212, 731 610 037, 
konupcik@doris.cz.                Vstup volný

Čtvrtek 29. března v 16.30 hodin ve Vile Doris
Vyhlášení výsledků literární soutěže O Šumper-
ského havrana 2006
Informace Petr Konupčík, tel. č. 583 214 212, 
731 610 037,  konupcik@doris.cz.

Čtvrtek 29. března v 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel. č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.              Cena 20 Kč

Čtvrtek 29. března ve 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

Čtvrtek 29. března v 15 hodin ve Vile Doris
Otevřený klub deskových her
Informace Vratislav Šula, tel. č. 583 214 214, 
731 186 059, sula@doris.cz.    Klubový příspěvek 5 Kč

Pátek 30. března ve 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 hod.

Pátek 30. března v 18 hodin ve Vile Doris
Den ptactva
Promítání snímků z ptačí říše, beseda s místním 
výrobcem ptačích budek. Informace Petr Šaj, tel. č. 
583 214 213, 731 186 056, saj@doris.cz.

Pátek 30. března v 15 hodin v ateliéru na „Komíně“
Výtvarný pátek - Malujeme na hedvábí
Informace Ivana Šilhanová, tel. č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.     Cena 30 Kč

Sobota 31. března v 8.30 v tělocvičně na „Komíně“
„Komínský master v aerobiku“
Kategorie: 0 - do 7 let, 1. - kategorie mix začátečníci, 
2. - od 8 do 10 let, 3. - od 11 do 13 let, 4. - od 14 do 16 
let, budeme soutěžit o medaile a pěkné ceny, s sebou 
sportovní obuv (která nedělá čáry na podlaze), 
i diváci přezůvky - možnost zapůjčení návleků, divá-
ci vstupné dobrovolné. Přihlášky a informace Dana 
Maturová, damatur@seznam.cz, tel. 608 640 166. 
 Startovné 50 Kč
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SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Úterý 27. února od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů 

Čtvrtek 8. března ve 14 hodin 
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 35 Kč

Úterý 13. března od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 15. března ve 14 hodin       
Setkání  členů městského svazu DIA
Hraje skupina Tři „K“.   Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 22. března ve 14 hodin  
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.   Vstupné 35 Kč

Úterý 27. března od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Každé pondělí od 9.30 do 17.15 hodin v herně

Mateřské centrum
Lektorky: p. Vykydalová (9.30 - 11 hod.), p. Smo-
rojová (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. Smoro-
jová, tel.č. 732 561 061.  Vstupné 80 Kč

Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, tel.č. 
583 211 766.

KINO OKO

KVASKA  Premiéra
Pondělí 26. a úterý 27. února jen ve 20.00 hodin, středa 28. února jen v 17.30 hodin
ČR 2006, 106 minut, od 12 let
První český fi lm ze zákulisí muzikálu od režisérky muzikálového hitu Krysař Mirjam Landové s původ-
ní 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     Nominace na Oscary 2006
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

Sobota 31. března ve 14 hodin v ateliéru ve Vile 
Doris
Řemeslná sobota - kartonážská
Výroba ozdobných krabic na oblečení, krabiček 
na kancelářské potřeby, krabic se šuplíky pro panen-
ky a dalších, počet míst omezen - prosím přihlaste 
se předem. Informace a přihlášky Renata Čechová, 
tel. č. 731 610 033, 583 214 213, cechova@doris.cz. 
 Dospělí 100 Kč, děti a mládež 50 Kč

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: IT), 
583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum 
Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), e-mail: 
vila@doris.cz, http://www.doris.cz
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O 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 němec-
kým kandidátem na Oscara.  Vstupné 70 Kč 

MAHARAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU
Čtvrtek 1. a pátek 2. března jen v 17.00 hodin, sobota 3. a neděle 4. března jen v 16.00 hodin, pondělí 5., úterý 
6. a středa 7. března jen v 18.00 hodin
ČR, 2007, 107 minut, rodinný fi lm
Barbora Seidlová, Bořivoj Navrátil a Maroš Kramár na stopě nejcennějšího z pokladů Rudolfa II. Dobro-
družný fi lm pro celou rodinu oživující mytologii Prahy, včetně legendy o Golemovi.              Vstupné 
64 Kč

KRVAVÝ DIAMANT (Blood Diamond)   Nominace na Oscary 2006
Čtvrtek 1. a pátek 2. března jen v 19.00 hodin, sobota 3. a neděle 4. března jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 143 minuty, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Bezzásadový pašerák diamantů Leonardo DiCaprio se ocitá přímo v pekle občanské války v Sierra Leone. 
Krvavý thriller režiséra Edwarda Zwicka má 2 nominace na Oscara - nejlepší střih a nejlepší herec v hlavní 
roli.  Vstupné 75 Kč

MALÁ MISS SUNSHINE                 Nominace na Oscary 2006
Sobota 3. a neděle 4. března jen v 18.00 hodin
USA 2006, 102 minuty, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Jednou za čas se objeví laciný a nenápadný fi lm. A je báječný… Snímek má čtyři nominace na Oscara, 
mimo jiné v kategoriích nejlepší fi lm a nejlepší originální scénář!  Vstupné 65 Kč

SAW 3
Pondělí 5. a úterý 6. března jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 107 minut, od 18 let, titulky
Dokončí Jigsaw svou hru? Krimi thriller, brutální horor.   Vstupné 70 Kč

ZAJATCI MLHY (Polumgla)          Artvečer
Středa 7. března jen ve 20.00 hodin
Rusko 2005, 104 minuty, od 12 let, titulky
O lásce, nenávisti, odpuštění a absurditě války.   Vstupné 65 Kč

HAPPY FEET    Nominace na Oscary 2006, Hrajeme pro děti
Pátek 9., sobota 10., neděle 11., pondělí 12., úterý 13. a středa 14. března jen v 16.00 hodin
USA 2006, 108 minut, rodinná animovaná komedie v českém znění, širokoúhlý 
Největší zpěváci Antarktidy tučňáci  vám předvedou, jak řešit (skoro všechny) problémy tancem a písní… 
Film je nominován na Oscara v kategorii nejlepší animovaný fi lm.   Vstupné 50 Kč

ĎÁBEL NOSÍ PRADU (The Devil Wears Prada)  Nominace na Oscary 2006
Čtvrtek 8. března jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 109 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Divácky velmi úspěšná satirická komedie ze světa exkluzivního módního království s Meryl Streepovou 
v hlavní roli. Streepová má nominaci na Oscara v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli, další nominaci 
má tento fi lm v kategorii nejlepší kostýmy.    Vstupné 70 Kč
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OOBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Pátek 9. března jen v 18.00 hodin, sobota 10. března v 18.00 a ve 20.00 hodin, neděle 11. března jen v 18.00 
hodin 
ČR 2006, 100 minut, od 12 let
Hořká komedie Jiřího Menzla. Snímek má jedenáct nominací na Českého lva.                        Vstupné 75 Kč

HANNIBAL - ZROZENÍ (Hannibal Rising)     Premiéra
Čtvrtek 8. března jen v 17.30 hodin, pátek 9. března jen ve 20.00 hodin, v sobotu 10., neděle 11., pondělí 12., 
úterý 13. a středa 14. března jen ve 20.00 hodin 
Francie, Velká Británie, USA 2007, 117 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Proč se z chytrého litevského chlapce stal  legendární kanibal… Pokračování kultovní série o Hannibalu 
Lecterovi, které se tentokrát vrací na úplný začátek - do období Hannibalova dětství a dospívání. Hororový 
thriller.       Vstupné 75 Kč

NOC V MUZEU (Night At The Museum)   Hrajeme pro děti       
Pondělí 12., úterý 13. a středa 14. března jen v 18.00 hodin
USA 2006, 108 minut, mládeži přístupný, české znění
Fantastické dobrodružství nočního hlídače Přírodovědeckého muzea, v němž všechny exponáty v noci oží-
vají…  Vstupné 65 Kč

MOST DO ZEMĚ TERABITHIA  (Bridge To Terabithia)   Hrajeme pro děti, Premiéra 
Čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17., neděle 18., pondělí 19., úterý 20. a středa 21. března jen v 16.30 hodin
USA, 2007, 100 minut, rodinný fi lm v českém znění, širokoúhlý
Zavřete oči a vstupte do světa fantazie… Dva outsideři, dvanáctiletý Jess a jeho kamarádka Leslie, si vytvoří 
v lese nedaleko jejich domu tajné království, magické místo s nádhernými paláci, pohádkovými bytostmi 
a zázračnou přírodou, jemuž vládnou jen oni dva. Vizuálně velmi atraktivní snímek hodně podobný Leto-
pisům Narnie.        Vstupné 70 Kč
V sobotu 17. a v neděli 18. března vám nabízíme rodinnou slevu. Pro nejméně tříčlennou rodinu je vstupné 
50 Kč na osobu. Poděkování kina za fi nanční dar na tato představení patří fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

Komedii Vratné lahve se Zdeňkem Svěrákem v hlavní roli uvede šumperské kino Oko v polovině března.
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O VRATNÉ LAHVE
Čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17., neděle 18., pondělí 19., úterý 20. a středa 21. března v 18.30 a ve 20.15 hodin
ČR, 2007, 95 minut, mládeži přístupný
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení… Komedie o stáří tvůrčího tandemu otce a syna Svěráko-
vých. Hrají Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Jan Budař a další. 
 Vstupné 80 Kč

ŠARLOTINA PAVUČINKA                 Hrajeme pro děti   
Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. března jen v 16.15 hodin, pondělí 26., úterý 27. a středa 28. března 
jen v 17.30 hodin 
USA, 2006, 97 minut, rodinný hraný fi lm v českém znění
Dojemný i veselý příběh holčičky Fern, malého prasátka a jeho zvířecích kamarádů.  Vstupné 65 Kč 
V neděli 25. března vám nabízíme rodinnou slevu. Pro nejméně tříčlennou rodinu je vstupné 50 Kč na 
osobu. Poděkování kina za fi nanční dar na toto představení patří fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk 

300: BITVA U THERMOPYL                Premiéra 
Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. a neděle 25. března v 18.00 a ve 20.15 hodin, pondělí 26., úterý 27. a středa 
28. března jen v 19.30 hodin 
USA 2007, 117 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Věčnou slávu mají na dosah ruky… Strhující bitva Sparťanů proti mnohonásobné přesile Peršanů ožívá za 
přispění nejmodernějších technologií, kombinujících stejně jako např. snímek Sin City živé herce a metodu 
modrého plátna. Historický velkofi lm.  Vstupné 80 Kč

PRÁZDNINY PANA BEANA (Mr. Bean´s Holiday)  Premiéra
Čtvrtek 29., pátek 30. a sobota 31. března, neděle 1. dubna v 18.00 a ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2007, 100 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Rowan Atkinson vyráží bez peněz na mírumilovnou dovolenou do jižní Francie. Vzpamatuje se festival 
v Cannes vůbec někdy z jeho návštěvy? V roli ruského fi lmového režiséra uvidíme Karla Rodena, dále hrají 
Jean Rochefort, Willem Dafoe a další.  Vstupné 75 Kč

Připravujeme na duben: 1.4. v 15.00 hodin TAJEMSTVÍ POUŠTĚ - strhující diashow plná barev, tvarů, 
světla a slunce, která nás zavede na jihozápad USA. * Jako malé děti, Obsluhoval jsem anglického krále, 
Ghost Rider, Robinsonovi, Dream Girls, Fontána, Poslední skotský král, Vratné lahve, Bestiář, Most do země 
Terabithia, Babel, Pusinky, Rozhovor s nepriatelom

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu! Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kva-
litě pro dokonalý prostorový vjem, samostatný basový kanál 1000 W. Kino promítá všechny fi lmy s dvoj-
násobným 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.



DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

AMORESKY

(literárně hudební montáž s autentickými dokumenty) 

Pořad věnovaný básníkovi Karlu Krylovi uvádí Miroslav Kovářík

ve čtvrtek 29. března v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Bonus - poezie Ivo Vodseďálka o Šumperku a Velkých Losinách 

z doby jeho pobytu v losinské léčebně v 80. letech.

Miroslav Kovářík (1934) založil v šedesátých letech 20. století Docela malé divadlo, jež stačilo 

během sedmileté existence inscenovat kolem dvaceti titulů a vytvořilo i zvláštní interpretační 

styl. Kromě pořadů americké beatnické poezie bylo první, které po létech uvedlo na divadelně 

poetické jeviště básně Ortena, Zábrany, Koláře, Blatného, Diviše a Slavíka.

Jako vůbec první scénicky představil poezii Václava Hraběte a básnický manifest Znamení moci 

Jana Zahradníčka. Po rozpuštění divadla působil jako konferenciér folkových pořadů a festivalu 

Porta. Je známý coby autor a interpret poetických montáží a klubových představení, v nichž 

se jeho charakteristický přednes básní „ve stavu zrodu“ stal novou kvalitou české interpretační 

kultury. Od roku 1990 působí rovněž jako rozhlasový autor, moderátor a recitátor v pořadech 

Dobré jitro, Zelené peří a poetická nokturna Českého rozhlasu, stanice Praha.

Jeho repertoár zahrnuje široké spektrum autorů, od klasické poezie Máchovy po nejmladší 

básnickou generaci. Od roku 1980 pravidelně reprízuje s kytarovým 

duem J. Pertl - V. Prejzek v klubech a komorních divadlech pořady z poezie J. Kainara, J. Ortena, 

V. Hraběte a J. Zahradníčka. V Šumperku se pravidelně účastní vyhlášení výsledků literární 

soutěže O Šumperského havrana, nad níž převzal záštitu.

29. března od 14.30 do 16 hodin ve Vile Doris - literární dílna pod vedením M. Kováříka určená 

účastníkům literární soutěže O Šumperského havrana a pro zájemce z řad veřejnosti

(vstup volný).

29. března od 16.30 hodin ve Vile Doris - vyhlášení výsledků literární soutěže O Šumperského 

havrana 2006, do níž se přihlásilo 130 soutěžících. Ve čtyřech věkových kategoriích.

Vstupenky na pořad Via Lucis 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 - fotografi cké 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.




