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KE KRESBĚ NA OBÁLCE

Na obálce zachytil Lubomír Bartoš detail někdejšího 
paláce Pavlínina dvora, čili sídla dnešního Vlastivěd-
ného muzea Šumperk. O areálu bylo již vícekrát psáno 
i v KŽŠ (naposledy v Proměnách 12/2005), a proto jen 
stručně.   

Areál patřil v minulosti nejpřednějším šumperským 
rodům, které se pyšnily šlechtickými tituly. Dvůr začal 
budovat Franz Xaver Tersch (1765 - 1819), který u něho 
nechal postavit údajně v roce 1815 i obytné stavení. 
Když v roce 1819 zemřel, pobývala ve dvoře patrně jeho 
manželka, která ho v roce 1828 odkázala mladšímu ze 
dvou synů Franzovi, jenž tehdy držel i zámek a statek 
Třemešek. Franz Tersch, který je známý hlavně jako pro-
vozovatel soukromé pošty, majetek neudržel a postupně 
ho rozprodal. Kolem roku 1875 koupil  Terschův dvůr, 
jak se tehdy areál ofi ciálně nazýval, ředitel sobotín-
ských železáren Alois Scholz, jenž se pustil do velkorysé 
přestavby obytné budovy, záhy však z ne zcela jasných 
důvodů rozestavěný dvůr postoupil baronu Karlu Chi-
arimu. Projekt nového neorenesančního paláce (často 
nazývaného také zámek) zpracoval vídeňský architekt 
Moritz Hinträger. Chiari ho pojmenoval po své manželce  
Paulině (1851 - 1922), rozené Zephyrescuové, na Pauli-
nenhof (Pavlinin dvůr). Jednalo se o skutečné aristokra-
tické sídlo s okrasnou zahradou. Poválečný osud areálu 
byl velmi krušný (část užívaly například i Drůbežářské 
závody), ale nakonec zůstalo jediným uživatelem rozho-
dující části areálu muzeum. 

Podle Pavla Zatloukala, znalce šumperské architektu-
ry, uplatňoval Hinträger v našem městě „výrazně fran-
couzské inspirační polohy“.  Architektovu francouzskou 
inspiraci, pro niž byly typické především mansardové 
střechy, dokládá Zatloukal mimo jiné na paláci textil-
ního podnikatele I. Seidla (Hanácká č. 3), který proráží 
středověké hradby a vypíná se nad ulicí Okružní. Moritz 
Hinträger vytvořil další návrhy nejen v Šumperku, ale 
i jeho okolí – např. tzv. Viereckův  zámeček ve Vikýřo-
vicích, tzv. Knížecí vilu v losinských lázních a další. 
Lubomír Bartoš zachytil jeden z nárožních rizalitů (resp. 
křídel) paláce Pavlínina dvora, který je zakončen onou 
mansardovou střechou na půdorysu čtverce, takže půso-
bí jako věž. Svěřil se mi, že na něho celý objekt působí 
jako pařížský Louvre a čelní pohled u něj navozuje před-
stavu městské obrazárny. -ách-
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Před 445 lety
20. dubna 1562 Jan ml. z Žerotína prodal pod trestem ležení půl města a předměstí Šumperka se vším 

příslušenstvím zástupcům poloviny města za 5550 zlatých. Totéž a za stejnou cenu učinil jeho starší bratr Petr 
z Žerotína. Město se tím vykoupilo z žerotínského poddanství. 

23. dubna 1562 císař Ferdinand I. přijal město Šumperk do královské komory a slíbil, že je nikdy neprodá, ani 
nezastaví. Současně udělil městu nový znak, který je popsán a vymalován v listině. Město dále získalo právo 

pečetit své listiny červeným voskem, byly mu obnoveny  dva výroční jarmarky a uděleno právo konání třetího 
osmidenního jarmarku na svátek Obrácení sv. Pavla na víru. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších událostí 

v dějinách Šumperka. 

Před 385 lety
25. dubna 1622 předal kardinál Ditrichštejn jménem císaře město Šumperk do dědičného poddanství knížeti 

Karlovi z Lichtenštejna. 16. června 1622 bylo měšťanům sděleno, že se tak stalo za trest pro jejich účast na 
stavovském povstání na straně rebelů. Město tím bylo propuštěno z císařského poddanství, tzn. z královské 

komory, do které se vykoupilo v roce 1562. Šumperk se tak stal tzv. ochranným městem Lichtenštejnů. 
K dovršení pokoření měšťanů  přičlenil Lichtenštejn Šumperk ke svému panství Ruda, jemuž byl podřízen. 
Tento stav trval prakticky do roku 1848, nicméně již v 17. století si měšťané vydobyli značnou nezávislost.

Před 125 lety
16. dubna 1882 zemřel v Dolní Temenici Josef Schubert, který celý svůj majetek věnoval stejnojmenné 

chudinské a obroční nadaci, která byla založena 5. října 1886. Spolu s manželkou Annou získali na 
temenickém hřbitově čestné pohřební místo. Jejich hrob se dochoval dodnes a nachází se těsně 

u centrálního kříže (na pravé straně). 
V dubnu 1882 bylo provedeno dláždění dnešního Kostelního náměstí, které bylo podle dobových zpráv 

ve velmi špatném stavu.

Před 95 lety
1. dubna 1912 převzalo město od společnosti AEG za 6000 korun městskou elektrárnu, která zahájila provoz  

9. listopadu 1909. Na elektrárnu bylo tehdy napojeno 9456 žárovek, 30 obloukových lamp, 311 motorů 
a 50 ohřívacích přístrojů a ventilátorů.

Před 25 lety
11. - 12. dubna 1982 se konal první ročník Šumperských jazzových dnů.

Před 15 lety
1. dubna 1992 byly noviny Moravský sever, které koupila soukromá fi rma, přejmenovány 

na Region - Moravský sever.

24. - 26. dubna 1992 se konal I. mezinárodní festival duchovní vokální hudby v Šumperku.

Před 10 lety
8. dubna  1997 navštívil Šumperk předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloš Zeman.

Před 5 lety
16. dubna 2002 byl otevřen Penny Market u autobusového nádraží. 

-ách-

STALO SE V DUBNU
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PAVUČINKU PROVONÍ PEČENÍ S HEROU

Celkem v osmi dětských domovech odstartuje v sobotu 14. dubna prvním kurzem celorepublikový 
projekt nazvaný „Hera - Sobotní škola pečení“. Jeho dějištěm bude i šumperské Dětské centrum 

Pavučinka, jež sídlí v někdejším Kojeneckém ústavu a dětském domově na ulici Dr. E. Beneše. V jeho 
kuchyni budou moci během sedmi sobotních odpolední zájemci z řad veřejnosti postupně pronik-
nout pod vedením předních odborníků cukrářského řemesla do tajů přípravy dezertů a moučníků. 

Patronkou Sobotní školy pečení, kterou organi-
zuje značka Hera a po odborné stránce ji garantuje 
Asociace kuchařů a cukrářů, je herečka z oblíbe-
ného seriálu Rodinná pouta Petra Špindlerová. Ta 
bude dopoledne péct s dětmi z dětského domova 
a odpoledne pak s účastnicemi kurzu. Během sed-
mi sobotních lekcích, které jsou naplánovány na 
14. a 28. dubna, 19. května, 9. a 30. června, 15. září 
a 13. října, proniknou účastníci kurzu do tajů pří-
pravy koláčů, dortů, zákusků i cukroví. 

Každá lekce, která bude probíhat od 13.30 
hodin a potrvá zhruba čtyři hodiny, přitom 
přijde na 450 Kč, které zahrnují veškeré nákla-
dy spojené s pečením, zejména pak náklady na 
suroviny a energii. Pokud si však účastník objed-

ná do 7. dubna všech sedm lekcí najednou, získá 
jako bonus jednu lekci zdarma a také originální 
zástěru Hera a praktickou kuchařku s postupo-
vými fotografi emi všech receptů, které se v kur-
zu naučí. Navíc bude mít jistotu, že se zúčastní 
natáčení DVD Hera - Sobotní škola pečení 
s Petrou Špindlerovou, které svým výtěžkem 
pomůže dětem z dětských domovů. Zájemci si 
mohou kurz objednávat na www.hera-sobotni-
skola-peceni.cz, telefonicky na infolince na čísle 
224 071 155 nebo přímo na místě bezprostředně 
před zahájením lekce. V posledním případě však 
riskují, že se do kurzu nedostanou, neboť počet 
míst je omezený. V Šumperku se přitom počítá 
s patnácti účastníky.  -red-

NA ŠUMPERSKÉHO HAVRANA NAVÁŽE VIA LUCIS

Příjemné zjištění, že poezie a zájem o ni 
v dnešní uspěchané době neskomírá, ale má se 
docela k světu, čekalo na organizátory již šestého 
ročníku literární soutěže o Šumperského havra-
na. Na stole pracovníků Domu dětí a mládeže 
- Vily Doris se letos sešly básně od sto třiceti 
autorů prakticky z celé republiky, nejpočetnější 
zastoupení přitom měla kategorie od šestnácti 
do devatenácti let, do níž poslalo své 
příspěvky jedenašedesát mladých 
poetů.

Jména nejúspěšnějších básní-
ků ve čtyřech věkových 
kategoriích a také ukáz-
ky jejich tvorby zazní během 
poetického pásma, jež připra-
vují na čtvrtek 29. března stu-
denti místního Gymnázia. 
Ti současně zpracovávají 
pod vedením češtinářky Evy Pálkové almanach, 
v němž budou díla účastníků soutěže zastoupe-
na. Vyhlášení výsledků této neobvyklé literární 

soutěže, které odstartuje v 16.30 hodin v sále Vily 
Doris, bude přítomen i Miroslav Kovářík. Ten 
nad celým projektem již před lety převzal záštitu 
a veřejnost se s ním bude moci setkat v tento den 
hned třikrát. Nejprve totiž povede od 14.30 hodin 
ve Vile Doris literární dílnu určenou účastníkům 
literární soutěže O Šumperského havrana a také 
zájemcům z řad veřejnosti, poté bude přítomen 

slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže 
a úplně na závěr, v 18.30 hodin, nabíd-
ne v rámci cyklu komorních setkání Via 

Lucis šumperské kulturní veřejnosti 
pořad Amoresky věnovaný 
básníkovi Karlu Krylovi, 

na němž zazní jako bonus i poezie 
Ivo Vodseďálka o Šumperku a Velkých 

Losinách z doby jeho pobytu v losin-
ské léčebně v 80. letech. Vstu-
penky na pořad Via Lucis v ceně 

50 Kč si mohou zájemci zakoupit, případně 
rezervovat ve Vile Doris u Jarmily Švecové, tel.č. 
583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz. -zk-
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EALÍK LÁKÁ NA PROCHÁZKU MĚSTEM

Další tiskovina, jež slouží k propagaci Šumperka, spatřila světlo světa začátkem letošního roku. 
Barevná brožura nazvaná „Šumperské procházky s Alíkem a rodinou“ zavede návštěvníky 

i obyvatele města na zajímavá místa, seznámí je s významnými místními památkami i atraktivními 
stavbami a nabídne rovněž oblíbená poutní a výletní místa v okolí města. 

Desetistránkový brožovaný průvodce Šumper-
kem, který vznikl v olomouckém Studiu Trinity, 
nabízí tři tematické okruhy procházek. První 
trasa nazvaná „Dobrodružství s Kubou“ láká na 

čarodějnické procesy, které město i okolí nechval-
ně proslavily ve druhé polovině 17. století. Čtivý 
text přitom doplňují fotografi e a mapa s klíčovými 
domy a místy, jež tuto smutnou historii připomí-
nají. Během druhé „Procházky s Bárou“ se zájemci 
prostřednictvím textu, fotografi í a mapy seznámí 
s nejatraktivnějšími šumperskými stavbami, které 
projektovali přední vídenští architekti a díky nimž 
se městu přezdívalo „Malá Vídeň“. Výletní místa 
v blízkém okolí Šumperka pak mapuje třetí trasa 
nazvaná „Za Alíkovou kostičkou“.

„Najdeme zde nejen oblíbená poutní a výletní 
místa Šumperáků, jako jsou například kostelíček 
Božího těla nad Bludovem, rozhledna na Háji, 
Nové Domky či Městské skály, ale také místa 
méně známá, například zbytky hradu za Novým 
Malínem nebo sluj zvanou Walichloch,“ říká 
šumperská koordinátorka cestovního ruchu Len-
ka Tkadlecová, která spolu s městským histori-
kem Drahomírem Poláchem texty k jednotlivým 
procházkám zpracovala. Kromě textů, množství 
barevných fotografi í a detailních mapek doplňují 
brožuru stručný přehled každoročních tradičních 
akcí a mapa centra města.

Nový propagační materiál „Šumperské pro-
cházky s Alíkem a rodinou“ vyšel ve čtyřtisí-
covém nákladu a vedle české verze je k dostání 
také v němčině, angličtině a polštině. „Zájem-
ci si mohou brožuru koupit za třicet korun 
v informacích v historické budově radnice na 
náměstí Míru a také v Regionálním a městském 
informačním centru ve Vlastivědném muzeu,“ 
dodává Tkadlecová. -zk-

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. 
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Y NEJLEPŠÍ ŽÁKOVŠTÍ SPORTOVCI ROKU VZEJDOU Z ANKETY

Stejně jako v uplynulých letech také letos 
rozhodne o deseti nejlepších žákovských 
sportovcích a třech sportovních kolektivech 
šumperského okresu veřejnost v anketě. Tu 
vyhlásily v kategorii žactva pod názvem Spor-
tovci roku 2006 Dům dětí a mládeže - Vila 
Doris spolu s okresním sdružením Českého 
svazu tělesné výchovy. Do ankety se přitom 
mohou zapojit nejen školy, tělovýchovné jed-
noty, sportovní kluby či svazy, ale také široká 
veřejnost.

Zpracovaný návrh musí obsahovat jméno 

a příjmení, případně název družstva, sportovní 
odvětví a TJ, SK, oddíl či školu, u jednotlivých 
sportovců pak datum narození, adresu jednot-
livce či družstva, výkonnostní třídu, jméno, 
příjmení a adresu trenéra a výsledky dosažené 
v roce 2006. V samotném závěru by pak nemě-
ly chybět jméno, příjmení, adresa a podpis 
autora návrhu. Ten je potřeba zaslat do pátku 
6. dubna na adresu: Petr Konupčík, DDM Vila 
Doris, ul. 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk,       
e-mail:  konupcik@doris.cz. Bližší informace 
je možné získat na tel.č. 583 214 212. -red-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

Vracíme se po přibližně dvou letech opět na 
Husovo náměstí. V tehdejších Proměnách (KŽŠ 
3/2005) jsme si pověděli, že toto místo bylo spoje-
no s někdejším šumperským hradem, později zám-
kem, jehož posledními majiteli byli Žerotínové, 
kteří ho prodali v roce 1669 šumperským měšťa-
nům. Východní části náměstí se říkalo „Hradschin“ 
(původně česky zřejmě „Hradčany“), protože hrad, 
resp. zámek vždy patřil české (moravské) šlechtě.

Také první ofi ciální název dnešní Žerotínovy 
ulice byl v letech 1869 - 1905 Hradschingasse. 
Předzámčí má nepochybně velmi bohatou histo-
rii, o níž toho žel víme jen velmi málo. Ve starších 
německých podkladech se uvádí, že zde stávalo 
několik domů, v nichž žili řemeslníci (např. kovář), 
pracující na zámeckém dvoře, který se nacházel 
v místech dnešního parkoviště a domů na nároží 
Slovanské a Žerotínovy ulice. Řada dnes již ne-
existujících domů zde skutečně ještě na přelomu 
19. a 20. století stála. Jsem však přesvědčen, že 
místo zprvu nebylo z důvody obrany hradu a zám-
ku vůbec zastavěno. Jednalo se o tzv. koliště, tedy 
prostor, který musel být zcela holý, aby neskýtal 
útočníkům možnost úkrytu. Odtud také původní 
název Husova náměstí Am Glacis (Koliště). Domy 
zde byly postaveny (jako ostatně po celém obvo-
du městských hradeb) nejdříve ve druhé polovině 
17. století. Ještě na počátku 20. století bylo Huso-
vo náměstí prakticky neprůjezdné, mezi domy 
a jejich zahrádkami existovaly jen úzké uličky. 

Prvním zde zbouraným objektem byl tzv. Urt-
laufův domek, který měl číslo popisné 262.  Zakla-
datel šumperského muzea H. Hönig uvádí, že 
domek byl celý ze dřeva a měl v něm být zámecký 
psinec. Stával přes ulici naproti vstupu do dneš-
ních Smetanových sadů, zhruba napůl ve vozovce 
a napůl v trávníku, obklopen byl malou zahrádkou. 
Myslím, že baráček každého pohladí na duši. Dost 
možná působil na Šumperáky stejným způso-
bem již na konci 19. století, protože se dochovalo 
dokonce několik jeho fotografi í, přičemž je nutno 
zdůraznit, že byl zbourán již v dubnu 1893. 

Je zde ovšem ještě jeden důvod, proč si ho Šum-
peráci vážili. Domek totiž patřil pekaři Th eodoru 
Urtlaufovi, otci katolického faráře, arcibiskupské-
ho konsistoriálního rady a papežského čestného 
kaplana Franze Urtlaufa. Franz se narodil 16. dub-
na 1824 a většinu života působil jako duchovní 
v Sobotíně, kde dostal čestné občanství. Po návra-
tu do Šumperka žil v Kirchengasse č. 9 (dnešní 
Sadová). Zemřel 13. dubna 1903. Rodnému městu 
věnoval na stavbu chudobince (pozdější porodni-
ce) 30.000 zlatých a v poslední vůli odkázal tomu-
to ústavu dalších 40.000 zlatých. 7. října 1898 byl 
jmenován také  čestným občanem města Šumper-
ka, přičemž bylo zdůrazněno jeho německé smýš-
lení. Po Urtlaufovi byla v roce 1904 pojmenována 
dnešní Nemocniční ulice. Pohřben byl na čestném 
pohřebišti šumperského hřbitova (hrob č. 156), 
kde má postaven čestný náhrobek. -ách-    
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Dnešní Husovo náměstí bylo na počátku 20. století prakticky neprůjezdné, mezi domy a jejich zahrád-
kami existovaly jen úzké uličky. Prvním zde zbouraným objektem byl tzv. Urtlaufův domek, který stával 
přes ulici naproti vstupu do dnešních Smetanových sadů, zhruba napůl ve vozovce a napůl v trávníku. 
Přestože byl zbourán již v dubnu 1893, dochovalo se hned několik jeho fotografi í.  
 Reprofoto a foto: J. Pavlíček
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A ENSEMBLE INÉGAL PŘEDSTAVÍ 
SKLADBY ANGLICKÉ A ITALSKÉ RENESANCE

Soubor historických nástrojů Ensemble Inégal 
přiveze do Šumperka kouzelný písňový svět Hen-
ryho Purcella a skladby pro violu da gamba Gottf-
rieda Fingera. Koncert, jehož program čerpá jednak 
z písňové sbírky 
s názvem Orpheus 
B r i t a n n i c u s , 
a potvrzuje tak 
Henryho Pur-
cella v jeho roli 
britského Orfea 
- duchovního 
pokračovatele řec-
kého boha, jehož 
hudba dokázala 
utišit divou zvěř 
a hýbat horami, 
a jednak před-
stavuje českého 
skladatele a virtuoza na violu da gamba, Gottfrieda 
Fingera, jenž působil na přelomu 17. a 18. stol. ve 
většině důležitých evropských hudebních center 
své doby, je na programu v úterý 17. dubna v rámci 
cyklu Klasika Viva. Začíná v 19 hodin ve výstavní 
síni místního Vlastivědného muzea a vstupenky za 
80 Kč (60 Kč pro studenty a důchodce) si lze zakou-
pit v předprodeji.

Ensemble Inégal
Složení: Gabriela Eibenová - soprán, Petr Wagner 

- viola da gamba, Jan Krejca - teorba, Adam Viktora 

- varhany.
Všestranná sopranistka Gabriela Eibenová je 

bezesporu jednou z nejvýraznějších a nejúspěšněj-
ších českých zpěvaček, intenzivně koncertuje také 

s vynikajícími sou-
bory a orchestry 
v zahraničí. Pověst, 
která ji předchází, 
naplnila mistrov-
skou technikou 
a ukázala, že je 
pro barokní obor 
skutečně předur-
čena. Ovládá celou 
škálu barokního 
d r a m a t i c k é h o 
výrazu, jednou 
lehce koketně 
s galantním spá-

dem a nekonečnou koloraturou, jindy zas výsostně 
dramaticky, s oddaností a plna vzrušení, aniž by pře-
háněla. Okouzlený posluchač oceňuje opravdovost 
jejího sdělení, které nikdy není bez vášně. Vivaldiho 
kantátou s výmluvným názvem Amor hai vinto, což 
znamená „Lásko, tys zvítězila“ si Eibenová svým 
vášnivým projevem omotala posluchače kolem prs-
tu. (Kieler Nachrichten, Werner Bodendorff , 28.12. 
2005) Petr Wagner se, kromě jiného, systematicky 
věnuje znovuobjevování skladatelského odkazu 
Gottfrieda Fingera a je jedním z nejvyhledávaněj-
ších evropských hráčů na violu da gamba. -rj-

Miluše A. Šajnohová, Zdeněk Gába, Aleš Kauer, 
Miroslav Kubíček, Robert Poch, 

Ivan Tuša
Křest knihy a večer komponovaný z poezie 

zmiňovaných básníků - v podání herců šumperského 
Divadla - se uskuteční v pátek 30. března v 18 hodin 
v nově zrekonstruovaných prostorách Vlastivědného 

muzea (předsálí Galerie Šumperska). Součástí 
poetického podvečera bude výstava prací výtvarníka 

Aleše Kauera, autora almanachu.

VYCHÁZÍ ŠUMPERSKÝ POETICKÝ ALMANACH KRÁSNÝ VRCH

Ensemble Inégal přiveze do Šumperka skladby italské a anglické 
renesance.  Foto: archiv
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ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

12. dubna 1957 (před 50 lety) zemřel v Badenu 
u Vídně Ing. Hubert Hanszel, technický vedoucí 
přádelny I. Seidla v Sudkově, od roku 1932 profe-
sor na technice ve Vídni (narodil se 11. prosince 
1878 v Šumperku). 

14. dubna 1917 (před 90 lety) se narodil v Cha-
bařovicích na okrese Ústí nad Labem Zdeněk 
Šlemr, v letech 1963 - 1977 člen Severomorav-
ského divadla v Šumperku (zemřel 19. května 
1988 v Brně).

20. dubna 1957 (před 50 lety) zemřel v Bad 
Nauheimu v Hesensku Heinz Richly, v letech 
1913 - 1945 učitel na šumperské škole pro hlu-
choněmé, organizátor hudebního života v Šum-

perku, po roce 1945 v německém Friedbergu 
(narodil se 8. prosince 1885 v Odrách).

26. dubna 1877 (před 130 lety) se narodil v Šum-
perku August Johann Jekel, uznávaný vídeňský 
sochař, přítel Leo Slezaka, v roce 1943 vystavoval 
i v rodném Šumperku (zemřel 1. března 1955 ve 
Vídni).

26. dubna 1947 (před 60 lety) zahynul při auto-
havárii u Rýmařova Otakar Nesvadba, učitel, 
účastník protinacistického odboje na Vsetínsku, 
vězeň v Mauthausenu, po roce 1945 kulturní 
referent ONV v Šumperku, nositel vysokých čs. 
a polských vyznamenání (narodil se 3. dubna 
1901 v Písku u Jablunkova). -zf-

SOUTĚŽ PŘIBLÍŽÍ 
ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA ZE SEVERNÍ MORAVY

Připomenout dětem zapomenutá řemesla ze severní Moravy chtějí šumperské Vlastivědné muze-
um, místní Městská knihovna a Státní okresní archiv Šumperk. Stejnojmennou soutěž, jež má 

výtvarnou a literární část, přitom vyhlásily u příležitosti 50. výročí vzniku vlastivědného sborníku 
Severní Morava.

Výtvarná soutěž se zaměřuje na některá dnes 
již téměř zapomenutá řemesla. Děti mateřských 
školek a školáci mohou libovolnou technikou 
podle předlohy znázornit například 
dnes již téměř neznámé nářadí 
sloužící dříve při domácím peče-
ní chleba či k domácímu zpraco-
vání mléka. Zaujmout je může 
domácí košíkářství nebo způ-
sob, jak se zastara na Šumper-
sku trhal a zpracovával len.

Literární soutěž je pak 
určena starším dětem, kte-
ré mohou o zapomenutých 
řemeslech napsat pohádku, 
povídku, reportáž nebo úvahu. 
Výtvarně nadaní doplní text obrázkem 
nebo fotkou.

Inspiraci najdou děti ve stálé expozici Vlasti-
vědného muzea v Šumperku, v časopise Sever-
ní Morava, který je v muzeu pro děti připraven, 

v obecních kronikách uložených ve Státním 
okresním archivu a u pamětníků v obci a v okolí. 
Více informací najdou na www.knihovnaspk.cz 

a www.muzeum-sumperk.cz. 
Uzávěrka soutěže je 25. května. 
Na soutěžní práce děti uvedou: 

kategorii, jméno a příjmení sou-
těžícího, věk, adresu nebo školu 

a doručí do 25.5. na adresu 
Vlastivědné muzeum v Šum-
perku, Hlavní třída 22, 787 01 

Šumperk. Autoři nejlepších 
prací v jednotlivých kategori-

ích budou odměněni. Slavnostní 
vyhlášení výsledků a zahájení výsta-

vy se bude konat ve čtvrtek 14. června 
v Rytířském sále Vlastivědného muzeu 

v Šumperku. Vybrané práce ze všech katego-
rií budou vystaveny ve Vlastivědném muzeu 
v Šumperku a budou publikovány na interneto-
vých stránkách pořadatelů.   -mb-
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Martin Kolář / „Dekory zlaté“

Dekor je pracovní osnovou Martina Koláře 
(1969), severočeského malíře a pedagoga výtvarné 
katedry Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
hojně působícího i v oblasti teoretické. Není mu 
jenom zdobným uspořádáním plochy, ale i nosnou 
sítí měkce kultivované malířské výpovědi. Je v ní 
jediným pevným vymezením tkáně přírody ve stavu 
zrodu, obrazu krásy jejího divokého růstu, nespou-
taného tvarem. Přírody, zpřítomněné tu podoben-
stvím jejího „těla“ pohybem částic jemné hmoty 
barev, do plochy vpitých a v ní rozptýlených. Někde 
ve spodních vrstvách malby ještě se zbytky rozpo-
znatelných přírodnin, větví, listí nebo květů, které 
její strukturu rytmizují, jindy už ale vstřebaných 
a v malbě rozpuštěných. Malíř v ní, někdy i v kraj-
ním omezení do úzké škály střídmých dotyků štětce 
a navzdory zdánlivému odklonu ode všech zdrojů 
důvěrně známé skutečnosti, nahlíží o to hlouběji 

k jejím pramenům. To zrcadlí snad celá Martino-
va dosavadní práce, jeho Krajiny, Cibulové vzory, 
Struktury i rozsáhlý cyklus s názvem „Botnání“, 
rozmývaná kombinace perokresby s kvašem. A pla-
tí to i o cyklu, který je jádrem šumperské výstavy, 
kde je hutná zlatá barva použitá nejen v kresbě, ale 
i v podobě zlaté plochy obrazu. V čase téměř kultu 
ošklivosti a převahy zájmu pouze o svět lidí, zpro-
středkovaný odosobněnými médii, je taková poloha 
blahodárným spočinutím v tom, co trvá, proměna-
mi doby nedotčené.

Čtvrtá letošní výstava Galerie bude zaháje-
na úvodním slovem Jiřího Valocha ve středu 
4. dubna a potrvá do neděle 29. dubna. Přijďte.                                 
 Miroslav Koval 

Poznámka: už od března je Galerie otevřena 
denně od 14 do 18 hodin (ale jen na požádání, po 
zazvonění v recepci Penzionu „G“, v patře nad Gale-
rií, a po dohodě tam i mimo otevírací dobu. Možno 
i telefonem na čísle 583 211 050 nebo 777 193 190).

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Krajiny, kombinovaná technika na papíře, 
29,7 x 21 cm, 2006

Cibulový vzor, kombinovaná technika, 
29,7 x 21 cm, 2001
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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 Ready 
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 
kultury 

Pondělí 2. dubna v 18.30 hodin v klubovně č. 1 DK
Systém akupunkturních drah
Přednáší Radomír Klimeš.  Vstupné 60 Kč

Čtvrtek 12. dubna v 18 hodin v klubovně č. 1 DK
Od ateizmu k duchovní dimenzi
Diskuzní přednáška. Přednáší Josef Janečka.

Sobota 14. dubna od 10.30 hodin ve velkém sále DK
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance a scénického tance mládeže 
a dospělých
Soutěž tanečních skupin, které se věnují scénickému tanci z kraje Olomouckého, Moravskoslezského 
a Jihomoravského.  Vstupné 50 Kč

Úterý 17. dubna v 19 hodin ve výstavní síni VM
KLASIKA VIVA: Ensemble Inégal
Soubor historických nástrojů. V programu zazní skladby anglické a italské renesance. 
 Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro studenty a důchodce

Čtvrtek 19. dubna v 19 hodin v G-klubu
Tantra jóga (jen) pro ženy
O speciálním zdravotním cvičení a o zkušenostech ze seminářů, které již v Šumperku proběhly, před-
náší MUDr. Monika Sičová, ukázka kundalini meditace.   Vstupné 60 Kč
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Racionální a ekonomické vaření v praxi
Přednáší Roman Uhrín.

Pátek 20. dubna v 19.30 hodin ve velkém sále DK
Katapult
Máme rok 2007, takže píseň Až by mohla být minulostí. Ovšem otázka z této písně, jestli si mají děti kde hrát, 
je stále aktuální. Ale ať je váš vztah k triu Katapult naprosto jakýkoliv, na české scéně představuje naprosto 
svérázný, osobitý a neopakovatelný jev! 
 Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den koncertu 220 Kč

Pátek 20. - sobota 21. dubna
JAZZ PRAMET 2007 
Mezinárodní festival se koná za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR a Města Šumperka.

Pátek 20. dubna v 18 hodin v klášterním kostele 
Moravia Big Band - Missa Jazz
Jazzová mše Jaromíra Hniličky.  Vstupné 90 Kč

Sobota 21. dubna v 18 hodin ve velkém sále DK
Jiří Stivín & Jaroslav Šindler (CZ), Steve Clarke Band (USA), Sammy Vomáčka (DE), JM Band (CZ), 
Facing West Trio (CZ/SWE) Vstupné 120 Kč

Středa 25. dubna od 9 do 18 hodin a čtvrtek 26. dubna od 9 do 17 hodin ve velkém sále DK
Stavíme bydlíme
IV. ročník stavební výstavy pro oblast Jeseníků.

Středa 25. dubna v 19 hodin v klubovně č. 2 DK
Od ateizmu k duchovní dimenzi
Diskuzní přednáška. Přednáší Josef Janečka.

Pátek 27. dubna v 19.30 hodin ve velkém sále DK
Fleret s Jarmilou Šulákovou
Dvorní kapela „Valašského království“ zaujme svým originálním mícháním žánrově různorodé hudby. Ve 
svých rockových skladbách používají housle, fujaru, klarinet či mandolínu. Na koncertě se můžete těšit i na 
královnu lidových písniček Jarmilu Šulákovou.  Vstupné v předprodeji 160 Kč, v den koncertu 200 Kč

Sobota 28. dubna od 13 hodin ve velkém sále DK
Krajská přehlídka pódiových skladeb
Soutěž dětských tanečních skupin, které se věnují pódiovým skladbám  v rámci organizace  Sport pro všech-
ny. Ve spolupráci s Olomouckou krajskou asociací Sport pro všechny.  Vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
4. května   CO VÁM ŠEHEREZÁDA NEŘEKLA 
5. května   DIVOKEJ BILL
11. května   TREND VISION
16. května   SCREAMERS NAROZENINOVÁ SHOW 10 LET
18. května   MISS MAJÁLES 2007
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 JITKA ASTEROVÁ - Vstupenky již v prodeji! 280, 300, 350 Kč

D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM NIGHT FEVER
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi. 

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 1. dubna 
Pavel Skrott - Krajina v černé
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a nadace Český fond umění.

Od 4. dubna do 29. dubna
Martin Kolář - Dekory zlaté
Vernisáž proběhne ve středu 4. dubna v 18 hodin za přítomnosti autora. S podporou grantu Ministerstva 
kultury ČR a nadace Český fond umění.

POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 1. dubna v 15 hodin ve velkém sále DK
Pyšná princezna
Známá pohádka o princi Miroslavovi a pyšné princezně Krasomile v netradičním pojetí herců z Divadla 
Studna z Českých Budějovic a jejich loutek. Pro děti od 3 let a jejich rodiče.  Vstupné 50 Kč

Neděle 15. dubna v 15 hodin ve velkém sále DK
Pohádka O Červené Karkulce
Příběh o Červené Karkulce předvedou herci Malého divadélka Praha se svými loutkami. Pro děti od 3 let 
a jejich rodiče.  Vstupné 50 Kč

Neděle 29. dubna 2007 v 16 hodin ve velkém sále DK
Michal maluje
Michal to umí při malování pěkně roztočit. Přijďte se podívat a pomoct mu malovat. Michal Nesvadba 
a jeho hra předčila všechny současné projekty pro děti. Jeho komunikace a zapojení dětí do magické hry je 
fascinující nejen pro děti samé, ale i pro dětský doprovod.
 
BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 
nové tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.
dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

Srdečně zveme na
Jarní koncert Šumperského dětského sboru, věnovaný 45. výročí sboru

v sobotu 31. března v 16 hodin ve velkém sále DK Šumperk
Účinkují Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci a Motýli, 

jako host vystoupí sbor bývalých členů ŠDS.
Vstupné ve výši 30, 40 a 50 Kč v předprodeji v DK 
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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 živo-
tě 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 přive-
de za mříže.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Čtvrtek 5. dubna v 19 hodin v D 123
KNIHA REKORDŮ ŠUTKY
Scénář a režie: Aleksandar Manic, Srbsko,Černá Hora, ČR,Finsko 2005, dokumentární, 79 minut
Dokumentární snímek  je netradičně pojatým portrétem největší romské osady na Balkáně. V Šutce 
jsou sice skoro všichni na podpoře, ale to nijak netlumí jejich vášeň stát se šampiony a získat obdiv 
ostatních… 
Ceny: Zlata aréna, Novi Sad 2005: Cena diváků a Cena kritiky. Trilobit Beroun 2005: Čestná uznání 
za režii a kameru. MFF Jeden svět 2006: Divácká cena. MFF Ismáílíja 2006: Velká cena. Dokumenta 
Madrid 2006: Cena diváků.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Čtvrtek 12. dubna v 19 hodin v D 123
PROPOSITION
Scénář: Nick Cave.Režie: John Hillcoat, Austrálie, Velká Británie 2004, western, 104 minuty, české 
titulky
Drsný western režiséra Johna Hillcoata je kvalitním žánrovým dílem. Odehrává se v australském vni-
trozemí v osmdesátých letech 19. století, kdy se Australané začali formovat jako národ, fi lm vyniká 
realistickým popisem prostředí a charakterů. K dobrému výsledku přispívají i výborné herecké výko-
ny. Hudbu k fi lmu složil Nick Cave Ceny: Australské fi lmové ceny: nejlepší kamera, nejlepší hudba 
(N.Cave), nejlepší výprava, nejlepší kostýmy, nejlepší fi lm a režie (nominace). Ceny kruhu australských 
kritiků: nejlepší kamera, nejlepší hudba.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Putovní fi lmová přehlídka Projekt 100 - 2007 / 2. část
Pondělí 16. dubna v 19 hodin v D 123
TŘETÍ MUŽ
Scénář: Graham Green. Režie: Carol Reed, Anglie 1949, kriminální thriller, černobílý, 104 minuty 
Jeden z nejoceňovanějších snímků fi lmové historie, který za těch více než padesát let nezestaral. Gra-
ham Green napsal napínavý scénář, Orson Welles zahrál poutavého padoucha. Ceny: Oscar za kameru.
 Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Úterý 17. dubna v 19 hodin v D 123
ZRCADLO
Scénář a režie: Andrej Tarkovskij, SSSR 1974, psychologický, černobílý a barevný, 106 minut, české 
titulky
Nejosobněji laděné dílo Andreje Tarkovského, v němž vzpomíná na své dětství a především matku jako 
určující osobu svého života. Fascinující obrazy interiérů venkovské chalupy a moskevského bytu, pod-
barvené hypnotickými tóny Eduarda Artěmjeva, jsou zdrojem  mimořádného duchovního zážitku.  
 Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

ART KINO
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OÚterý 24. dubna v 19 hodin v D 123
NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU
Režie: Alfred Hitchcock, USA 1959, špionážní komedie,136 minut, české titulky
Klasický snímek, který mísí napětí a nepředvídatelně se klikatící zápletku s hravou ironií a černým humo-
rem. Film je považován za jakési „shrnutí“ Hitchcockovy americké tvorby. V hlavní roli Cary Grant. Ceny: 
nominace na Oscara 1959. Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Středa 25. dubna v 19 hodin v D 123
MECHANICKÝ POMERANČ
Scénář, režie, produkce: Stanley Kubrick, Velká Británie 1971, psychologický, 136 minut, české titulky
Ústředním tématem fi lmu je otázka svobodné vůle. Ztrácíme své lidství, když jsme zbaveni volby mezi 
dobrem a zlem? Má stát právo nechat zločince projít šokovou terapií, po jejímž absolvování už není scho-
pen rozeznat rozdíl mezi dobrem a zlem, stal se z něj „mechanický pomeranč“… Ústřední postavu Alexe 
ztvárnil Malcolm McDowell. Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 K

Středa 2. května v 19 hodin v D 123
PAT GARRETT A BILLY THE KID
Režie: Sam Peckinpah, Hudba: Bob Dylan, USA 1973, western, 122 minuty, české titulky
Kultovní fi lm kultovního režiséra. Legendární western o dvou slavných pistolnících Divokého zápa-
du (dřívějších komplicích ve zločinu), kteří jednoho dne stojí proti sobě na opačných stranách zákona. 
V hlavních rolích James Coburn a Kris Kriostoff erson, ve vedlejší roli Bob Dylan, který je také autorem 
hudby a písní. Ceny: BAFTA: nominace za hudbu, nejlepší nováček (Kris Kristoff erson).  
 Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 K

Legitimace člena FK stojí 35 Kč a lze ji zakoupit v předprodeji DK nebo před představením. Program tohoto 
kina najdete na www.rej.cz, www.spkakce.com. Promítání v sále  D 123 s omezeným počtem míst, mož-
nost občerstvení před promítáním.

Michal Nesvadba a jeho hra předčila všechny 
současné projekty pro děti. Jeho komunikace 
a zapojení dětí do magické hry je fascinující 
nejen pro děti samé, ale i pro dětský doprovod - 
rodiče a učitele. Na jevišti při představení vzniká 
celá škála zábavných - multifunkčních hraček ze 
samolepících pásek pod názvem Mr. Tapeman.  
Představení MICHAL MALUJE je vyvrchole-
ním jevištní práce se samolepící barevnou pás-
kou, která prošla vývojem od vyrábění jednodu-
chých plastických tvarů přes reálné předměty, 
kostýmy, aby nakonec bylo možné s ní malovat 
kresby v nadživotní velikosti.

MICHAL MALUJE je první představení 
Michala Nesvadby s přestávkou a velkou deko-
rací. Tu bude tvořit malovací plocha složená 
z malých čtvercových panelů, potažených 

samolepící páskou. Panely bude Michal v prů-
běhu představení sundávat, měnit a malovat na 
ně. Jeho kresby na dekoraci budou jednoduché, 
srozumitelné, ale především akční. Doposud 
takhle nikdo ve světě nemaloval. 

Hned v úvodu se MICHAL představí jako 
sebejistý malíř, který o malování víc mluví, než 
sám nakonec dokáže namalovat. Jeho první 
kresbou budou černé čmáranice. Ani napodru-
hé se mu nepodaří namalovat nic, co by mělo 
hlavu či patu. Použije barevné samolepící pásky 
k tomu, aby pouze obarvil jednotlivé části malo-
vací plochy.

Při likvidaci samolepících pásek náhodou 
zjistí, že odtrhnutím a zmuchláním barevných 
fl eků vzniknou tvary, které připomínají z modré 
mrak, ze žluté slunce, ze zelené strom a podob-

MICHAL MALUJE ….ANEB ……..KDYŽ TO NEMŮŽEŠ ŘÍCT 
A ANI NAPSAT, TAK TO NAMALUJ!!



14

P
O

Z
V

Á
N

K
A

ně. Takhle vzniknou první kresby!
Postupně k barevným fl ekům přidá černou 

konturu a na světě jsou jednoduché barev-
né kresby, které umí vybarvit každý začínající 
malíř, který sedí v obecenstvu. Michal se pro-
hlásí za malíře!

Během celé první poloviny představení 
Michal s dětmi soutěží, vyrábí jim hračky ze 
samolepící pásky a ukazuje své vynálezy, které 
děti milují. Ve druhé polovině Michal rozehra-
je na malovací ploše plejádu gagů se samolepí-
cí páskou. Bude to zábavná podívaná s mnoha 
výtvarnými efekty a rozehranými etudami, jak 

se zbavit samolepící pásky, která se přilepuje 
tam, kde by neměla.

Na konci show se Michal bude s diváky foto-
grafovat. Pozadí mu bude tvořit speciální deko-
race, kterou uvidí diváci až ve fi nále!

…………….každá čmáranice má někde začá-
tek a někde konec. Michal ji umí rozmotat, čáry 
narovnat a pak hezky malovat!

Michal to umí při malování pěkně roztočit! 
Přijď se podívat a pomoct mu malovat v neděli 
29. dubna od 16 hodin do velkého sálu Domu 
kultury v Šumperku. Předprodej vstupenek 
v pokladně Domu kultury - 583 214 276.

Hrad Sovinec srdečně zve na
Netradiční prohlídky hradních zákoutí s pohádkovými bytostmi

sobota 7. - pondělí 9. dubna vždy od 9 do 17 hodin

Na moravské veselici - lidový jarmark s folklorem a tradicemi při vítání jara
sobota 21. a neděle 22. dubna vždy od 9 do 19 hodin

Bližší informace: www.sovinec.cz, sovinec.purkrabi@volny.cz

Spolu s Michalem Nesvatbou si mohou děti malovat v neděli 29. dubna od 16 hodin do velkého sálu 
Domu kultury v Šumperku.  Foto: archiv
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL JAZZ PRAMET 2007 KLEPE NA DVEŘE

Už klepe na dveře? Samozřejmě! Ale v naprosto nezvyklém rytmu, vždyť je to jazz...

Rok se s  rokem sešel a s jarem přišel čas na další ročník tradičního jazzového festivalu v Šumperku. 
Letošní program festivalu zahájí Moravia Big Band, který předvede jazzovou mši Missa Jazz Jaromíra Hni-
ličky. Jazzová mše zazní v pátek 20. dubna od 18 hodin v klášterním kostele. Vstupné na páteční koncert 
je 90 Kč. 

Sobotní festivalové dění se přesune do velkého sálu Domu kultury, kde se kromě vynikajících českých 
jazzmanů můžete těšit i na zajímavé zahraniční hosty. Premiérově se na jazzovém festivalu představí JM 
Band sdružený okolo Miroslava Novotného, matadora šumperského jazzu. Po loňském úspěchu se na 
festivalu znovu objeví Facing West Trio.

„Velkým lákadlem je bezesporu Jiří Stivín, který je schopen hrát na jakoukoliv trubku, která má nějaké 
otvory, a pak mu je celkem jedno, jestli do ní fouká ústy či nosem. Ale spíše než o exhibici půjde o špičkový 
koncert vynikajícího interpreta,“ podotýká produkční Domu kultury Kamil Navrátil. Na kytaru Stivína 
doprovodí Jaromír Šindler.

Ze zahraničních hostů se mohou posluchači těšit na Steve Clarke Band z USA. Lídr kapely Steve Clarke 
doprovázel na několika turné Laco Decziho. Dalším zahraničním hostem původem z České republiky je 
Sammy Vomáčka.

„Jsme rádi, že můžeme díky prostředkům získaných formou grantů Ministerstva kultury ČR, nadací 
OSA a ČHF a také sponzorům pořádat akci špičkové úrovně i v relativně malém městě, a rozšiřovat tak 
povědomí českých kulturních center a přispívat k setkávání českých interpretů tohoto menšinového žán-
ru s umělci zahraničními. Příjemné je i konstatování, že tak vytváříme tradici, která v Šumperku sahá až 
do roku l980 a nepochybně v našem regionu napomáhá úsilí hudebníků věnovat se tomuto žánru,“ říká 
na závěr ředitel Domu kultury Vladimír Rybička. Začátek sobotního koncertu je stanoven na 18 hodin 
a vstupné činí 120 Kč.

BIG BAND ZÁBŘEH

Big Band Zábřeh se od roku 1984, kdy vznikl, zařadil ve svém přednesovém výkonu a šíři mnohostran-
ného repertoáru mezi současné nejlepší jazzové a swingové orchestry v Česku. Svědčí o tom různorodé 
možnosti jeho produkcí na významných akcích společenského, hudebního i reprezentativního charakteru 
u nás i v zahraničí. Kromě bohaté nabídky skladeb vhodných na společenské plesy, módní přehlídky, 
taneční soutěže a podobně nabízí stále se rozšiřující program na samostatné koncerty klasického i moder-
ního jazzu a swingu z tvorby našich i zahraničních autorů v originálních aranžmá. Na festivalu Jazz Pra-
met 2006 s nimi hostoval Laďa Kerndl. Na letošním ročníku vystoupí Big band Moravia s jazzovou mší 
Missa Jazz Jaromíra Hniličky.

JM BAND

Sestava okolo matadora šumperského jazzu Miroslava „Mirsky“ Novotného si začíná získávat své poslu-
chače díky svému nekomplikovanému přístupu k jazzové muzice a pohodové atmosféry, kterou vyzařují.

Miroslav Novotný byl odmalička veden k hudbě jak doma, tak hudebními pedagogy, pod jejichž tak-
tovkou vystudoval hru na fl étnu, klarinet a altsaxofon. Studoval také sborový a sólový zpěv u sbormistra 
Motýla v Šumperku. Hře na klavír propadl ve svých sedmi letech a z vlastní iniciativy se propracoval 
k interpretaci standardní jazzové hudby. Je také zdařilým skladatelem a aranžérem. Spolu s Jiřím Válkem 
se realizují v oblasti výchovně vzdělávacích projektů. Specializují se na hudbu J. Ježka. Deset let účinko-
val v šumperském pěveckém sboru, skupinách Rampa Music, Krásná práce, I.C.U., jazzovém Bio - Triu 
a v mnoha dalších. 
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útlého věku. Aktivně hraje na kytaru, mandolínu a kontrabas. Prošel celou řadou hudebních sesku-
pení, kde se věnoval hře na nástroj, sborovému i sólovému zpěvu a v neposlední řadě také kompozici 
a aranžování. V průběhu let vystřídal několik žánrů od vážné hudby přes bluegrass, folk, pop music, 
aby se nakonec našel v hudbě jazzové. Po boku M. Novotného a R. Ilka odehrál na kontrabas a kytaru 
množství vystoupení v klubech i na festivalech. Mezi nejposlednější patří vystoupení s Lesterem Jac-
kmanem (USA), absolventem Berklee College of Music v Bostonu, hráčem na steel drums.

Radim Ilek je vyzrálým a univerzálním hráčem. Hře na bicí se věnuje od sedmnácti let a od té doby 
měl možnost se prosadit v celé řadě hudebních seskupení a žánrů. Jmenujme např. Atlantis, A.M. 
Úlet, Blues Party, Fingers, Orchestr Michala Schmalze, pěvecký sbor PALORA při Gymnáziu Jana 
Opletala v Litovli atd. Pro jeho nesporné bubenické kvality je častým hostem na nahrávkách mnoha 
dalších skupin. 

STEVE CLARKE BAND (USA)

Je tříčlenná funky/jazz kapela hrající vlastní skladby, 
které jsou namíchány z funky, soulu a jazzové improvi-
zace.

Basista, skladatel a učitel míchá na své poslední 
nahrávce „Can U Hear Me Now“ jazzové a funky groovy. 
Tato jeho šestá deska vyšla 7. června 2006 (Hop´n´Bop 
Records) a byla kladně přijata rádii a fanoušky v USA 
i Evropě. Band vystupoval s jazzovou fl étnistkou Sherry 
Winston, která byla dvakrát nominována na Grammy. 
Dále hrál s inovátory R&B Th e Coasters, the Drift ers, 
Mary Wels, Sam &Dave. Nahrálosm8 CD a jel několik 
turné po Evropě s Lacem Deczim a jeho Celulou NY. 

FACING WEST TRIO (CZ/SWE)

Mezinárodní kapela hrající převážně moderní jazz a „fusion“. Až na výjimky hrají výhradně vlastní 
skladby, jejichž autorem je kytarista Rudy Horvat. V jejich hudbě se prolíná moderní a alternativní 
jazz s prvky rocku, nebo i latinskoamerické hudby. Různorodost skladeb je také dána tím, že více než 
třetina repertoáru je akustická. Tím vzniká jak stylová, tak i zvuková mnohobarevnost koncertů. 

Skupina vznikla v listopadu roku 2002 po náhodném jamsession v ostravském klubu „Hudební 
Bazar“. Krátce nato v únoru následujícího roku trio natočilo své první CD. To obsahuje pět vlastních 
skladeb. Hned poté skupina začala koncertovat a postupně se prosazovat na české klubové scéně. 
V listopadu téhož roku se jim podařilo vyhrát hudební soutěž „Setkání kytaristů“. Součástí první 
ceny byla kromě účasti na festivalu „Colours of Ostrava“ také možnost natáčet tři dny ve známém 
českém studiu „Citron“. Tam trio usilovně pracovalo v lednu roku 2004 na novém CD. Výsledkem je 
deska s názvem „Long Th e Way To Back“. Je na ní osm vlastních skladeb. O zvuk a celkový průběh 
natáčení se staral renomovaný Petr Slezák. Jako host hraje ve třech skladbách známý pianista a hráč 
na klávesové nástroje Vlastimil Šmída. Booklet k CD vytvořil vynikající ostravský výtvarník Jaroslav 
Němec. 

Do budoucna plánuje skupina kromě pokračujícího klubového a festivalového hraní také koncerty 
v zahraničí. V plánu je i brzké natočení koncertního DVD! 

Členy skupiny jsou: RUDY HORVAT - elektrická a akustická kytara, kytarový syntezátor, autor 
skladeb, ULF GJERDINGEN - basová kytara a kontrabas (z Uppsaly, Švédsko), TOMÁŠ MOHR - bicí 
nástroje a percussion
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JIŘÍ STIVÍN

Jiří Stivín se zabývá interpretací předklasické hudby na zob-
covou flétnu od r. 1975. Studoval nejdříve kameru na pražské 
FAMU, po absolutoriu se ale začal věnovat výhradně hudbě. 
Studoval na Royal Academy of Music v Londýně a skladbu 
na AMU v Praze. Hře na flétnu se učil u Milana Munclingera 
(Ars Rediviva) a Jiřího Válka (Česká filharmonie). Stivín inter-
pretuje hudbu středověku, renesance i baroka. Nahrál většinu 
koncertů pro zobcovou flétnu (4 CD Vivaldi, Telemann). Ovlá-
dá všechny druhy příčných i zobcových fléten. Kromě hudby 
předklasické se intenzivně věnuje jazzu, skládání a improvizo-
vané Nové hudbě, přičemž vedle saxofonů, klarinetu  a příčné 
flétny používá také flétny zobcové a různé lidové píšťaly. Jako 
sólista spolupracuje s renomovanými hudebními tělesy (Vir-
tuosi di Praga, Pražskými symfoniky, Slovenským komorním 
orchestrem, Pražskými madrigalisty, Due Boemi, Sukovým 
komorním orchestrem, Talichovým kvartetem aj.), řídí vlastní 
soubory Collegium Quodlibet a Jiří Stivín and Co Jazz Quar-
tet, vystupuje v sólových recitálech s cembalem, varhanami, 
kytarou, nebo hraje úplně sám a s magnetofonem. Již přes deset 
let má v každé koncertní sezoně Pražského symfonického orchestru FOK cyklus koncertů pod 
názvem „Flétny všeho druhu“. Jiří Stivín je autorem mnoha skladeb pro různé formace, scénické 
a filmové hudby. Je aktivní jako pedagog a lektor na pražské konzervatoři, při jazzových kurzech 
ve Frýdlantu a při mnoha dalších projektech, včetně výchovných koncertů pro děti. V soubo-
ru Collegiu Quodlibet spolupracuje i s kytaristou Jaroslavem Šindlerem, který ho na festivalu 
doprovodí.

SAMMY VOMÁČKA TRIO (DE)

Sammy Vomáčka začal hrát na kytaru, když mu bylo 16 let. V současnosti patří mezi nejza-
jímavější osobnosti evropské bluesové a jazzové scény. Rodák z Brandýsa nad Labem žije od 
konce 60. let v Německu, kde začínal původně jako rocker, aby se postupně přes folk a blues pro-
pracoval až mezi špičkové jazzové interprety. Zvláštností jeho repertoáru jsou kytarové úpravy 
Joplinových ragtimů, které hraje specifickou technikou, pro niž se vžil termín fingerpicking. 

Velkým lákadlem letošního jazzo-
vého festivalu je bezesporu Jiří Sti-
vín, kterého na kytaru doprovodí 
Jaromír Šindler.  Foto: archiv

Pátek 20. - sobota 21. dubna

JAZZ PRAMET 2007 
Mezinárodní festival se koná za fi nanční podpory 

Ministerstva kultury ČR a Města Šumperka.

Pátek 20. dubna v 18 hodin v klášterním kostele 
Moravia Big Band - Missa Jazz

Sobota 21. dubna v 18 hodin ve velkém sále DK
Jiří Stivín & Jaroslav Šindler (CZ), Steve Clarke Band (USA), 

Sammy Vomáčka (DE), JM Band (CZ), Facing West Trio (CZ/SWE)
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Datum Titul Skupina Čas Cena
Út 27.3. Hello, Dolly VK 19.30 120 Kč
Pá 6.4. Krakonoš a duch  VK 19.30 50 Kč
  - pohádka pro dospělé (do 18 let nepřístupné)
So 7.4. Šťastné dny  B, VK, X 19.30 120 Kč   
St 11.4. Jo, není to jednoduché A, VK, X 19.30 120 Kč
Čt 12.4. Jo, není to jednoduché S 17.00 vyprodáno
So 14.4. Jitřní paní VK 19.30
St 18.4. Obraz  Divadelní studio mladých G 17.00 vyprodáno
So 21.4. Mach a Šebestová Slezské Divadlo Opava R+D, VK 15.00 60 Kč 
So 21.4. Švédský stůl Hrádek VK 19.30 50 Kč
So 28.4. Kachna na pomerančích - derniéra VK 19.30 100 Kč 
Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 21, p. Zetochová. Dal-
ší informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek 
v pokladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 

Komedie úspěšného současného autora Jeana - Claude Islerta „Jo, to není jednoduché“ navazuje na mimo-
řádně úspěšné představení „Kachny na pomerančích“. Ve hře plné nádherných zapeklitých komediálních 
situací se skvěle napsanými postavami, kterou se šumperskými herci nastudoval polský režisér Józef Czer-
necki, se mimo jiné setkáte s Jolanou Galuszkovou (vlevo) a Bohdanou Pavlíkovou.  Foto: Jiří Kalabis
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OCENA MILOŠE MOVNARA V NOVÉM HÁVU

Festival Miloše Movnara pravidelně probíhající 
v dubnu dostane letos novou podobu. Ředitelství 
divadla se shodlo na tom, že na ocenění hereckých 
výkonů se bude největší měrou podílet divák. 
Svou volbou tak může spolurozhodnout o nej-
lepším ženském a mužském hereckém výkonu za 
uplynulou divadelní sezonu. Tato volba bude pro-
bíhat formou anketních lístků, které všichni před-
platitelé obdrží v květnu s nabídkou předplatného 
na příští sezonu, a ostatní diváci si budou moci 
lístky vyzvednout buď v pokladně či na vrátnici 
divadla, kam je po vyplnění rovněž odevzdají.

Jedním z důvodů pro toto rozhodnutí byl odliš-
ný názor odborné a divácké poroty na herecké 
výkony. Jelikož je každá z porot hodnotila podle 
svých hledisek, výsledky typů na ocenění se dia-
metrálně rozcházely.

Divadlo Šumperk je proto toho názoru, že je to 
právě divák, který má mít větší prostor k vyjádře-
ní svého názoru na jednotlivé inscenace a výkony 
herců v nich.

Součástí této změny je rozdělení ocenění na 
nejlepší ženský a nejlepší mužský herecký výkon. 
Podobu ale změní i cena, původně plastika Harle-
kýna, nově v podobě šaška v ženském a mužském 
provedení. Obě plastiky jsou dílem výtvarnice 
Dagmar Fáberové.

Slavnostní vyhlášení oceněných výkonů pro-
běhne na první premiéře sezony 15. září 2007. 
Doufejme, že tato změna, vycházející vstříc 
divákům, přinese pozitivní výsledky a  ve svém 
důsledku bude přínosná zejména pro vzájem-
nou komunikaci a refl exi mezi jevištěm a hle-
dištěm. -vz-

Divadlo Šumperk zve 
na netradičně pojatou tradiční pohádku

Krakonoš a duch
Tentokrát v úpravě 

„POUZE PRO DOSPĚLÉ!“
v pátek 6. dubna v 19.30 hodin

CHYSTÁME NA KVĚTEN
12. května v 19.30 hodin  Veselá vdova 

(Opereta Olomouc) * 16. května 
v 19.30 hodin   Moje teta, tvoje teta 

(L. Švormová, V. Postránecký, N. Jiránková) 
* 19. května v 19.30 hodin  Mrchy 

(Intimní divadlo Dáši Bláhové)

JOSEF NAVRÁTIL NA ŠUMPERSKÉ DIVADELNÍ SCÉNĚ

Ze zakládajícího souboru Severomoravského oblastního divadla v Šumperku, scény s náročným 
zájezdovým režimem, setrvala po celou první, zkušební periodu 1951 - 1961 jen malá hrstka 

herců. Mezi nimi Josef Navrátil, s nímž jsme se 2. listopadu loňského roku rozloučili na jevišti Slez-
ského divadla v Opavě.

Josef Navrátil (30.10. 1932 - 27.10. 2006) debu-
toval na nové oblastní scéně, v jejíž delší existenci 
jen málokdo věřil, s minimální hereckou zkušeností 
ochotníka a externího výpomocného člena operet-
ního sboru olomouckého divadla. Jako přemýšlivý 
elév učil se od zkušených herců, doháněl, jak se 
dalo, nedostatek odborného školení. Od drobných 
epizodek se pracovitě propracoval k prvním nároč-
nějším úkolům v šťastně volených komediálních 
rolích unylého vodníka Michala v Jiráskově Lucerně 
a hloupého chasníka Kiliána v Tylově Paní Marján-
ce, matce pluku (obě 1953) a uspěl.

Soustředěně se však mohl vyvíjet až od roku 1955, 
po návratu z dvouleté vojenské služby. Vedle selsky 
prudkého Václava Kopeckého v Jiráskově Otci oblí-
bil si role, v nichž mohl vykreslit groteskní znaky 
jevištní postavy (obecní výbor Šmejkal v Stroupež-
nického Našich furiantech) nebo ji sebeironicky 
pojednat (Věchýtek v Shakespearových Veselých 
paničkách windsdorských, Rybář v Klicperově 
Veselohře na mostě). Naplno rozvinout komediální 
vlohy měl příležitost teprve ústřední fi gurou holiče 
a družstevníka Spálenky v Dietlových satirických 
Nepokojných hodech svaté Kateřiny(1959), a to 
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rý má pro obor nejen obratnou hybnost a nápady, 
ale svého směšného človíčka dovede zlidštit. A měl 
štěstí, že brzy nacházel přitažlivé úkoly pro rozvíjení 
osobitého rukopisu bystré komiky, který v zralých 
letech dovršil v opavské činohře. Na šumperské 
scéně byl prvním Drdovým zapomenutým čertem 
Trepifaskslem-Matesem, Tylovým světoběžníkem 
Vocilkou i Moliérovým omezeným nadutcem Pa-
nem Jordánem. Ale bylo by křivdou nepřipomenout 
i Navrátilovy nejvýznamnější role z dramatického 
okruhu - hrdinu všedního dne Kalouse z Aške-
nazyho Hosta a zvláště vrcholnou postavu uprch-
lého vězně Kocha v Remarquově Posledním dějství 
(1961), tragickou studii otřesného dopadu, jíž se 
vepsal do herecké galerie zlatého fondu Severomo-
ravského divadla.

Josef Navrátil, legendární umělec šumperských 
začátků, byl úzce svázán se svým divadlem jako jeho 
zaujatý advokát v složitých poměrech přelomu 50. 
a 60. let 20. století, kdy z kulturní mapy zmizela řada 
malých divadelních scén. Své organizační schop-
nosti víckrát zúročil, nejproduktivněji roku 1961, 
v své předposlední šumperské sezoně, jako hlavní 
iniciátor a autor návrhu nového pojetí zájezdového 
provozu Severomoravského divadla v zájmu jeho 

uměleckého vzestupu. Smyslem návrhu bylo nahra-
zovat postupně nevybavené divadelní štace svozo-
vým systémem do větších kulturních center. Byla to 
pro divadlo nezbytná přelomová proměna, zdravé 
východisko pro umělecký rozvoj.  Miloš Zbavitel

Čtvrtek 12. dubna ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 13. dubna ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit 
se svými přáteli a poslechnout si známé písničky, 
které zahraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 19. dubna v 16 hodin
Krásy a kulturní památky Mexika
Další díl cestopisu z Mexika. Tentokrát nám Kvido 
Janík blíže ukáže Pueblu, Teotihuacan a hlavní měs-
to Mexika. Cestopis je doplněn o promítání videa.

Pátek 27. dubna 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 naše-
ho 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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

V měsíci dubnu probíhá prodejní výstava obrazů Jana Jančíka.

Josef Navrátil byl úzce svázán se šumperským diva-
dlem ve složitých poměrech přelomu 50. a 60. let 
20. století.  Foto: archiv
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MVLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
► Sága moravských Přemyslovců
Putovní archeologicko - historická výstava 
mapující málo známé osudy Moravy v 11. až      
13. století. Výstava potrvá do 10. června.

Hollarova galerie
► Kouzelný svět hraček
Výstava hraček potrvá do 8. května.

Rytířský sál
► Hody, hody, doprovody
Výstava o tradicích a zvyklostech v postním 
a velikonočním období potrvá do 12. dubna. 
Doprovodný program k výstavě: 29.3. Dílna 
- pletení tatarů a košíčků z proutí * 5.4. Dílna - 
pečení jidášů. K dílnám proběhnou komentova-
né prohlídky k výstavě.

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně. 

Galerie Šumperska
► Současné výtvarné umění Šumperska
Výstava potrvá do konce srpna.
► Koncerty a akce v klášterním kostele: 4.4. 
v 18 hod. - koncert  Šumperský dětský sbor, 20.4. 
v 18 hod. festival Jazz Pramet - koncert Big Ban-
du, 21.4. Šumperský dětský sbor - Zlatá lyra
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, 
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.
vuzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út - pá 9 
- 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 
- 17 hod., otevírací doba Galerie: út - pá: 9 - 12 
hodin, 12.30 - 17 hodin,  so: 9 - 13 hodin. V neděli 
a v pondělí je Galerie uzavřena. 

Zábřeh
► Sic Transit Gloria Mundi
Autorská výstava obrazů Rostislava Berky 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, potrvá do 
6. června.
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
Otevření stálé expozice 3. dubna.
► 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.

Úsov
► Zámek a Lovecko-lesnické muzeum spolu 
s Galerií Lubomíra Bartoše v Úsově zahajují 
letní sezonu 1. dubna.
► Úsov - kolébka lesnického školství
Nová expozice bude slavnostně zahájena              
24. dubna v 16 hodin.
Informace: V dubnu je zámek přístupný v sobotu, 
v neděli a ve svátek v době od 9 do 11 a od 13 do 
15 hodin.

18. dubna  

 Mezinárodní den památek 

do všech zařízení 

Vlastivědného muzea vstup zdarma
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A HOLLAROVA GALERIE 
SE PROMĚNILA V KOUZELNÝ SVĚT HRAČEK

Člověk je tvor hravý a hrál si už v době prehis-
torické. Hračky měly děti nejen starých Egypťanů, 
ale též Sumerů. Nejvíce jich však vzniklo v Orientě, 
především v Číně a v Indii. Jednou z nejdůležitějších 
hraček se stala panenka, vyráběná zpočátku z hlíny. 
Vůbec nejstarší řecké panenky pocházejí ze 7. stol. 
př.n. l. a právě odtud se rozšířily nejen do dalších 
částí Středomoří, ale i do celé Evropy. Pro chlapce 
se v této době  objevují miniaturní vojáčci a koník ze 
dřeva nebo z hlíny.

Ve středověku se děti snažily napodobovat 
rytíře na koni a s oblibou si hrály s dřevěným 
koníkem na malé tyči. V 16. století se začínají 
hračky vyrábět ve velkém. V Německu se cen-
trem jejich výroby stává Norimberk, kde se 
kolem roku 1730 objevují i známí cínoví 
vojáčci. V 17. století přichází móda 
domečků pro panenky. Určeny byly 
nejen dětem šlechtickým, ale též boha-
tým měšťanům a dostávaly je i jako sva-
tební dar mladé nevěsty.

Průmyslová revoluce 
přinesla nejen vynálezy, 
ale i nové hračky - minia-
turní vláčky, nejdříve ze dře- va, na 
konci 19. století již první elektrické, letadla, 
miniaturní autíčka, vláčky, koleje a k tomu i nádraží 
a nakonec celé krajinky. V roce 1903 v Americe 
spatřuje světlo světa plyšový medvěd. Počátek dva-
cátého století je ve znamení řady klasických hra-
ček vyráběných z nových materiálů. Velký úspěch 
zaznamenaly panenky z celuloidu a kaučuku. Beze-
sporu jedním z největších „objevů“ ve vývoji hraček 

jsou stavebnice značky LEGO (znamená „hraj si 
dobře“ či „dobře si hrát“). V roce 1932 uvádí dánská 
fi rma na trh dřevěné hračky. Roku 1949 potom prv-
ní stavebnice z umělé hmoty, předchůdci dnešních 
stavebnic LEGO. Od roku 1960 se fi rma specializuje 
jen na výrobu stavebnic a svůj světový primát si drží 
dodnes.

Společenské deskové hry také neodmyslitelně 
patří do seznamu oblíbených, a to nejen dětských 

her. Mají velmi dlouhou historii, provázejí člo-
věka více než pět tisíc let. Nejstarší byly obje-
veny v Egyptě. Mezi současné nejznámější 
deskové hry určitě patří hra Scrabble, která 

vznikla roku 1949. 
V roce 1959 dobývá svět panenka Barbie. 
Představuje se na veletrhu hraček v New 

Yorku, a přestože se vzápětí rozpoutá dis-
kuse o tom, zda je tato hračka pro děti 
vůbec vhodná, získává obrovskou oblibu 

a vzápětí k ní přibude přítel Ken.
Osmdesátá léta jsou pak ve 

znamení Rubikovy kost-
ky, autorem této hračky 

byl maďarský vynálezce, 
po němž byla nazvána. Bez-

pochyby se stala nejslavnějším a nejprodáva-
nějším hlavolamem celé historie. Zároveň patří 
mezi hlavolamy nejtěžší. Není snad jedince, který 
by tuto kostku někdy nedržel v ruce, zaplavila celý 
svět, pořádaly se soutěže a mezinárodní šampioná-
ty v jejím skládání. Následovalo desetiletí obrov-
ského rozmachu elektronických a později počíta-
čových her. Dagmar Tempírová

Vlastivědné muzeum v Šumperku a Dům dětí a mládeže U radnice srdečně zvou na

Pečeme jidáše

ve čtvrtek 5. dubna v 10 hodin v  Rytířském sále Vlastivědného muzea v Šumperku
Poslední pracovní velikonoční tvořivá dílna pro děti i dospělé v rámci výstavy 

Hody, hody, doprovody… proběhne těsně před velikonočními svátky, na zelený čtvrtek. 
V tento den bylo v minulosti zvykem péct obřadní zvláštně tvarované pečivo 

z kynutého těsta nazývané „jidáše“. 
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RNA PŘEDNÁŠCE SE BUDE HOVOŘIT 
O ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ ŠUMPERKA

Město Šumperk má sice své historické jádro, ale 
historických staveb je zde na první pohled poměr-
ně málo. Střed města se nepyšní významnými 
architekturami a nejstarší historické fasády jsou 
až ze sklonku 18. století. V 19. století město pro-
sperovalo a zbavilo se četných historických staveb 
a přestavbami změnilo vzhled staveb dalších. Naši 
předkové však byli šetrní a vše, co šlo využít ze sta-
rých budov, to využili. Při pozornějším pohledu je 
možné zbytky starých staveb identifi kovat a lze si 

vytvořit celkem hodnověrnou představu o růstu 
města. Vlastivědné muzeum v Šumperku připra-
vuje tři přednášky na téma Stavitelství a architek-
tura v Šumperku. První z nich se bude věnovat 
stavebnímu vývoji města od 13. do 19. století. 
Přednáší PhDr. Milena Filipová v novém přednáš-
kovém sále muzea 29. března v 17 hodin. Vstup 
je přes informační centrum. Přednášku si mohou 
zájemci domluvit i v jiných termínech v rámci 
výuky střední školy. -mb-

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE

Sobota 14. dubna ve 20 hodin
Luboš Pospíšil & L.P.G.
Klasik českého big beatu s novým programem!   
 Vstupné 150 Kč

Pátek 20. dubna ve 20 hodin
Bluesberg

Bluesový večer s olomouckým bandem. Vstupné 90 Kč

Na květen chystáme: Dying Passion a křest jejich 
nového CD, -123 min
Bližší informace: Hlavní třída 10, Šumperk, www. 
musicmachine.cz. Předprodej vstupenek: Po - So od 
14 do 19 hod. na klubovém baru. 

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

Čtvrtek 5. dubna od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.   Vstupné 35 Kč

Úterý 10. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 19. dubna od 14 hodin    
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.   Vstupné 35 Kč

Úterý 24. dubna 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. Smoro-

jová (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. Smorojo-
vá, tel.č. 732 561 061.  Vstupné 80 Kč

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

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
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Neděle 1. dubna v 15 hodin v sále DDM
Báleček
Tradiční maškarní bál pro nejmenší, letos v duchu 
orientu. Potkáme Alibabu nebo princeznu, která 
se chce vdávat v krásných hedvábných šatech? 
Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395.  
 Vstupné 10 Kč

Pondělí 2. dubna ve 14 hodin v učebně DDM
Posezení s internetem
Nabídka pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 3. dubna v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže 
Informace Zd. Formánek.  Vstup volný
          
Čtvrtek 5. dubna v 10 hodin v muzeu
Velikonoce v muzeu - Jidáši, ozdobné pečivo
Informace R. Večeřová, Milada Sobková, tel.č. 
583 215 395.  Vstupné 30 Kč 

Pátek 6. dubna v 10 hodin v klubovně DDM
Akce na velikonoční prázdniny
Velikonoční luštění křížovek, osmisměrek, hla-
volamů.  Vstup volný

Pátek 6. až sobota 7. dubna v DDM
Spaní na „baráku“     
Velikonoční tvoření (pátek odpoledne a večer) 
spojené s výletem za Toulavým náprstkem, 
pořadaný KČT (sobota dopoledne). Klub Uzlík 
v ateliéru DDM. Začátek  v pátek v 17 hodin, 
ukončení v sobotu v 15 hodin. Informace a při-
hlášky do 5. dubna, R. Večeřová, tel.č. 583 215 395. 
 Vstupné 60 Kč

Středa 11. dubna v 15.30 hodin v klubovně DDM
Pro bystré hlavičky 
Pásmo hádanek, křížovek, osmisměrek pro děti 
od 8 let.  Vstup volný

Středa 11. dubna v 16 hodin v herně TTC 
Šumperk
Pojď si pinknout
Stolní tenis pro děti od 8 let. Informace Z. For-
mánek, tel.č. 583 214 076.  Vstup volný

Středa 11. dubna v 17 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Batika vázaná a sypaná. S sebou bavlněné triko, 
metráž, tašku......    Vstupné 30 Kč

Pondělí 16. dubna ve 14 hodin v učebně DDM 
Internet pro děti
Od 8 let.  Vstup volný
    
Středa 18. dubna v 17 hodin v ateliéru DDM 
Základy uměleckých řemesel  
Kresba, tisk, lept na textil a jiné techniky zdobení 
textilu. S sebou oděv, látku, kterou budete chtít 
upravit.  Vstupné 30 Kč
    
Sobota 21. dubna v 9 hodin v keramické dílně 
Keramika pro každého Vstupné 30 Kč 

Úterý 24. dubna v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Hodinovka fl orbalu pro muže  Vstup volný
 
Středa 25. dubna v 15.30 hodin v klubovně DDM
Jak ti to pálí
Hlavolamy a křížovky pro děti.  Vstup volný

Středa 25. dubna v 17 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
Malování na hedvábí. S sebou hedvábný šál. 
 Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 26. dubna v 10.30 hodin v sále DDM
Klubíčko
Pro nejmenší děti a rodiče, pásmo hraní, povídá-
ní a pohybu.  Vstup volný 

Sobota 28. dubna v 15 hodin v kuchyni DDM
Indické vaření
Příprava indického jídla podle tradičních postu-
pů indické kuchyně pod vedením Anju Pru-
díkové z Dillí. Informace R. Večeřová, tel.č. 
583 215 395. 
 Vstupné 130 Kč
   
Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru 
20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail:mddm.
sumperk@seznam.cz,http://mddm.adam.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
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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

VILA DORIS

Pondělí 2. dubna od 15 hodin v IT na „Komíně“ 
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
1. lekce 2.4., 2. lekce 4.4., 3. lekce 11.4., 4. lekce 
16.4. vždy od 15:00 - 17:00 hod., cena 400 Kč (za 
celý kurz), informace Bronislav Vavruša, tel.č. 
583 283 481, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.

Pondělí 2. dubna 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 3. dubna od 16 hodin v MC na „Komíně“
Škapulíř - Dubnové pranostiky a tradice
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

psencikova@doris.cz.  Cena 30 Kč

Středa 4. dubna od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna   
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.  Cena 20 Kč

Čtvrtek 5. dubna od 8.30 hodin v sále  Vily Doris
Velikonoční tatar - šachový turnaj
Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 10 037, konupcik@doris.cz.

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

Městská knihovna, 17. listopadu 6 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.

Doprovodné akce: Oblast Podesní. Přednáška s diapozitivy - Karel Komůrek 
18. dubna v 18.45 hod. * Památky Podesní. Přednáška s diapozitivy - Richard Jašš 16. května 

v 18.45 hod. * Koncert v pekařovské kapli - 19. května v 15 hod. 
* Dražba výtvarných děl ve prospěch obnovení kaple v  Pekařově - 31. května.

Další informace: www.vresovka.cz, www.knihovnaspk.cz
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Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz. Cena 20 Kč

Pátek 6. dubna od 9 hodin na „Komíně“
Tvořivé velikonoce na Komíně
Tvoříme velikonoční dekorace ze sena * Tvo-
říme z krabiček od vajíček (s sebou platíčko 
od vajíček) * Tvoříme velikonoční prostírání. 
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Cena 20 Kč

Pátek 6. dubna 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 6. dubna od 14 hodin na „Komíně“
Tvořivé velikonoce na Komíně
Tvoříme kraslice - barvením, voskem, lepením ... 
(s sebou vejce uvařená natvrdo nebo vyfouknutá) 
* Tvoříme velikonoční ošatky * Tvoříme z textilu 
patchworkové kraslice. Informace Zuzana Vavru-
šová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@
doris.cz.  Cena 20 Kč

Středa 11. dubna 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 11. dubna od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel. č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz. Cena 20 Kč

Čtvrtek 12. dubna 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

Čtvrtek 12. dubna od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.  Cena 20 Kč

Pátek 13. dubna 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 13. dubna od 18 hodin v IT na „Komíně“
Biograf Komín ke Dni Země - Příběhy rybáře
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 481, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Klubový příspěvek 20 Kč

Pondělí 16. dubna 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.

Středa 18. dubna od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.  Cena 20 Kč

Středa 18. dubna od 15 hodin v IT na „Komíně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
1. lekce 18.4., 2. lekce 23.4., 3. lekce 25.4.,                
4. lekce 30.4. Informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 481, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Cena 400 Kč (za celý kurz)

Čtvrtek 19. dubna 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

Čtvrtek 19. dubna od 15 hodin v MC na „Komí-
ně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.   Cena 20 Kč

Čtvrtek 19. dubna v 15.30 hodin na Kolibě v Šum-
perku
Odyssea - horská kola
Prezentace ve 14.30 hodin, start v 15.30 hodin. 
Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.
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SČtvrtek 19. dubna v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Via Lucis „JEDEN SVĚT HELENY TŘEŠTÍ-
KOVÉ“
Setkání s vynikající režisérkou, vstupenky 
je možno objednat u Petra Konupčíka, tel.č. 
583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
 Vstupné 50 Kč

Pondělí 23. dubna od 16 hodin v MC na „Komí-
ně“
Hathajóga
10 lekcí za 500 Kč, možnost hlídání dětí v MC 
Komínkov, informace Eva Pšenčíková, tel.č. 
583 285 624, psencikova@doris.cz.
 Cena 500 Kč/10 lekcí

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

JEDEN SVĚT HELENY TŘEŠTÍKOVÉ

Setkání s vynikající fi lmovou režisérkou

ve čtvrtek 19. dubna v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Projekce dokumentárního fi lmu Obsluhovala jsem Karla Čapka

Dokumentaristka Helena Třeštíková se celý život věnuje mezilidským vztahům a sociálním 
problémům. Autorka desítek snímků vzbudila v poslední době značnou pozornost svými 
díly Manželské etudy a Manželské etudy po 20 letech. Tato sedmapadesátiletá režisérka 

a pedagožka byla navržena jako nezávislá za KDU-ČSL na post ministryně kultury v koaliční 
vládě Mirka Topolánka (ODS), svého postu se však po několika dnech vzdala.

Třeštíková se narodila 22. června 1949 v Praze a v roce 1975 vystudovala na FAMU Katedru 
dokumentární tvorby. V letech 1974 až 1977 pracovala jako dramaturgyně a v letech 1977 až 
1994 jako režisérka krátkého fi lmu. Podílela se také na založení sdružení fi lmařů a sociologů 

FaS (Film a sociologie, 1990) a Nadace Člověk a čas (1994).
Dosud natočila přes čtyřicet dokumentárních fi lmů, mezi prvními například Živou vodu 

(1972), v níž zachycovala postupný zánik vesnice Dolní Kralovice během stavby přehrady.    
Do povědomí veřejnosti vstoupila rozsáhlými cykly, jako byly například Manželské etudy 

(1987). Později následovala série věnovaná mladistvým delikventům Řekni mi něco o sobě 
(1992 - 1998) a na počátku tohoto století dokončila volný cyklus Ženy na přelomu tisíciletí 

(portréty Dagmar Peckové, Báry Basikové, mladé narkomanky Katky a romské intelektuálky 
Jarmily Balážové). Za toto dílo obdržela v roce 2002 cenu české fi lmové kritiky Kristián 

udělovanou v rámci Febiofestu. V letech l994 až 1996 natočila také několik portrétů 
zajímavých osobností pro cyklus GEN, GENUS a V.I.P.; ve Sladkém století (1998) se zabývala 

osudem politických vězeňkyň, natočila dokument, v němž se vrátila k Fučíkově mýtu 
Lidé, mám vás rád! (1998), a také snímek Hitler, Stalin a já (2001). 

Třeštíková je držitelkou řady ocenění z domácích i zahraničních festivalů. Od roku 2002 je 
pedagožkou na KDT. V listopadu se stala jednou z mluvčích nově vzniklé Filmové rady, jejímž 
hlavním cílem je posílení pozice kinematografi e a vytvoření nového zákona o kinematografi i.

Vstupenky na pořad Via Lucis v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Šumperské setkání sponzorují: DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Irea, s.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.



28

V
I

L
A

 D
O

R
I

S Pondělí 23. dubna ve Vile Doris
Týden deskových her 
Soutěže ve hrách, informace Vratislav Šula, tel.č. 
583 214 214, 731 186 059, sula@doris.cz.

Středa 25. dubna 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 25. dubna od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.  Cena 20 Kč

Čtvrtek 26. dubna 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

Čtvrtek 26. dubna od 15 hodin v MC na „Komí-
ně“
Volná herna 
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
psencikova@doris.cz.  Cena 20 Kč

Pátek 27. dubna 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 27. dubna od 15 hodin v AD na „Komíně“
Výtvarný pátek - Batikujeme trička
Přineste si bavlněné tričko, informace Ivana Šilha-
nová, tel.č. 583 285 623, 731 610 036, silhanova@
doris.cz.  Cena 30 Kč

Pondělí 30. dubna 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.

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

INFORMAČNÍ CENTRUM NABÍZÍ CYKLOZNÁMKY

Cykloznámka je odznak připomínající a oceňující projetí značených cyklotras. Vzhledem k tomu, 
že projetí mnoha z nich představuje významný sportovní výkon, nabízíme cykloturistické veřej-

nosti novou sérii odznaků, které budou trvalou, skromnou, ale přesto důležitou připomínkou na 
průjezd atraktivní trasou.

Na lícové straně cykloznámky 
je fotografi e a název turistické-
ho objektu. Na straně rubové je 
umístěno pořadové číslo cyklo-
známky, GPS turistického objek-
tu, čísla dostupných cyklotras 
a informace o prodejním místě 
cykloznámky. Součástí cyklo-
známky je trvanlivá samolepka 
s pořadovým číslem a názvem 
turistického objektu, kterou je 
možné nalepit jako upomínku 
na navštívené místo na rám 
kola, chodecké, nebo lyžařské hole a běžky. 

Samolepka je doplněna kontrol-
ním kuponem s pořadovým čís-
lem cykloznámky a logem cyklo-
známky. Tento kupon se lepí na 
Cyklokartu, kterou lze vytisknout 

na www.cykloznamky.cz v rub-
rice SOUTĚŽ.

Po shromáždění devíti sou-
těžních kuponů s různými 
čísly máte možnost zúčastnit 
se slosování o atraktivní ceny. 
Vyplněná Cyklokarta s devíti 
soutěžními kupony současně 

opravňuje k využití slev u smluvních partnerů. 
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ŠARLOTINA PAVUČINKA Hrajeme pro děti   
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 

300: BITVA U THERMOPYL Premiéra 
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, pondělí 2., úterý 3. 
a středa 4. dubna jen v 18.00 hodin
Velká Británie, 2007, 100 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Rowan Atkinson vyráží bez peněz na mírumilovnou dovolenou do jižní Francie. Vzpamatuje se festi-
val 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

TAJEMSTVÍ POUŠTĚ - NEJLEPŠÍ DIASHOW ROKU 2006
1. dubna jen v 15.00 hodin
Strhující diashow plná barev, tvarů, světla a slunce, která vás zavede na jihozápad USA. Vynikající 
fotografové Kateřina a Miloš Motani, kteří vás budou pořadem provázet, jsou držiteli Ceny cestovate-
lů Hanzelky a Zikmunda za nejlepší diashow roku 2006.   Vstupné 100 Kč

SKRYTÁ IDENTITA (Th e Departed)     Oscar 2007
Pondělí 2., úterý 3. a středa 4. dubna jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 110 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Vítězný fi lm při letošním udílení Oscarů ověnčený čtyřmi soškami - nejlepší fi lm, režie, scénář a střih. 
V hlavních rolích Leonardo DiCaprio a Jack Nicholson, režie Martin Scorsese. Krimithriller z mafi án-
ského podsvětí.  Vstupné 75 Kč

KINO OKO

Cyklokarty je třeba zaslat do 30. prosince 2007 
na adresu SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 
763 12 VIZOVICE, nebo odevzdat 
u smluvních partnerů do 15. pro-
since. Aktuální seznam partnerů, 
rozsah slev a termíny jejich čerpání 
naleznete na www.cykloznamky.cz.

Losování soutěže za příslušný 
rok proběhne vždy v rámci veletr-
hu cestovního ruchu Regiontour 
v Brně, jenž je naplánován na polovinu ledna 
roku následujícího. Předání cen se uskuteční 
prostřednictvím pošty. Výherci prvních tří cen 

pak budou pozváni k osobnímu převzetí v rám-
ci veletrhu SPORT PRAGUE v Praze (přelom 

února a března následujícího roku). 
Výsledky soutěže budou zveřejněny 
do deseti dnů od losování na www.
cykloznamky.cz. Vítězové budou 
o výsledku informováni e-mailem, 
nebo telefonicky.

Partnerem projektu Cykloznámky 
je vydavatelství SHOCart, které do 

aktualizovaných cykloturistických map vyzna-
čuje prodejní místa cykloznámek.

 Hana Rozehnalová, vedoucí RMIC Šumperk
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O ROBINSONOVI (Meet the Robinsons)
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7., neděle 8., pondělí 9., úterý 10. a středa 11. dubna jen v 16.15 hodin 
USA 2207, 95 minut, rodinný animovaný fi lm v českém znění
Pozoruhodný svět budoucnosti. Rodinka Robinsonových obývá dům, v němž sněží, dědeček trénuje 
žabí taneční soubor, děti si hrají s antigravitací a u bazénu se povalují dinosauři, protože někdo zapo-
mněl vypnout stroj času… Rodinná komedie o malém vynálezci…   Vstupné 70 Kč
V neděli 8. dubna vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nejméně tříčlennou rodinu je 50 Kč 
na osobu. Naše poděkování patří fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

GHOST RIDER
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7., neděle 8., pondělí 9., úterý 10. a středa 11. dubna jen v 18.15 hodin
USA, 2007, 105 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Nicolas Cage a jeho lebka v plamenech na cestě za spravedlivou pomstou… Akční dobrodružný fi lm 
natočený podle známé komiksové předlohy.  Vstupné 75 Kč

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. dubna jen ve 20.15 hodin
ČR 2006, 100 minut, od 12 let
Hořká komedie Jiřího Menzla. Snímek získal dva nejcennější České lvy - nejlepší fi lm a nejlepší režie. 
Uvádíme naposledy!  Vstupné 75 Kč

Jeden z neslavnějších divadelních muzikálů, který vznikl v divadle Broadway, plný skvělé hudby s vynika-
jícím hereckým a pěveckým obsazením, uvede kino Oko od 9. do 11. dubna.  Foto: archiv
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ODREAMGIRLS                Oscar 2007
Pondělí 9., úterý 10. a středa 11. dubna jen ve 20.15 hodin
USA, 2006, 130 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Jeden z neslavnějších divadelních muzikálů, který vznikl v divadle Broadway, plný skvělé hudby 
s vynikajícím hereckým a pěveckým obsazením. Z osmi nominací na Oscara si nakonec odnesla soš-
ku pouze Jennifer Hudsonová v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli. Dále hrají Jamie Foxx, Dany 
Glover, Eddie Murphy a další.  Vstupné 75 Kč

VRATNÉ LAHVE
Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14., neděle 15., pondělí 16., úterý 17. dubna v 18.00 a ve 20.00 hodin, 
středa 18. dubna jen 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 
Svěrákových. Hrají Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Jan Budař 
a další.   Vstupné 75 Kč

POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL (Th e Last King of Scotland)  Oscar 2007
Středa 18. dubna jen v 18.00 hodin
USA, 2006, 123 minuty, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Čerstvý držitel Oscara Forest Whitaker ve své zřejmě životní roli fascinujícího a zároveň nezměrně 
zrůdného diktátora Ugandy Idiho Amina.   Vstupné 75 Kč

MOST DO ZEMĚ TERABITHIA (Bridge To Terabithia)  Hrajeme pro děti 
Čtvrtek 19. a pátek 20. dubna jen v 17.30 hodin, sobota 21. a neděle 22. dubna jen v 16.00 hodin
USA, 2007, 95 minut, rodinný fantasy fi lm v českém znění, širokoúhlý
Zavřete oči a vstupte do světa fantazie… Vizuálně velmi atraktivní snímek hodně podobný Letopisům 
Narnie.  Vstupné 60 Kč
V sobotu 21. a v neděli 22. dubna v 16.00 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tří-
člennou rodinu je vstupné 45 Kč na osobu. Poděkování kina za fi nanční dar na tato představení 
patří fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

BESTIÁŘ Premiéra
ČR, 2007, 113 minut, od 15 let
Čtvrtek 19. a pátek 20. dubna jen ve 20.00 hodin, sobota 21. a neděle 22. dubna v 17.45 a ve 20.00 
hodin, pondělí 23., úterý 24. a středa 25. dubna jen ve 20.00 hodin
Milostná tragikomedie, erotický thriller, psychologické drama - na hranici těchto žánrů se bude pohy-
bovat příběh ze současnosti o půvabné a chytré dívce, která kam šlápne, tam způsobí nějaký průšvih… 
Hrají Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Miroslav Etzler, Kryštof Hádek a další. Režie Irena 
Pavlásková.  Vstupné 80 Kč

FONTÁNA (Th e Fountain)
Pondělí 23., úterý 24. a středa 25. dubna jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 97 minut, od 12 let, titulky
Strhující intimní příběh o lásce a snaze vyrovnat se s lidskou smrtelností, který se odehrává ve třech 
různých epochách. Hugh Jackman a Rachel Weiszová v trojrolích příběhu o hledání věčného života.  
 Vstupné 75 Kč
PUSINKY
Čtvrtek 26. dubna jen v 17.30 hodin, pátek 27. a sobota 28. dubna v 18.00 a ve 20.00 hodin, neděle       
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O 29. dubna jen v 17.30 hodin, pondělí 30. dubna, úterý 1. a středa 2. května jen v 18.00 hodin
ČR, 2007, 100 minut, od 12 let
Když nepřekročíš hranice, nedostaneš se dál… Noční akce. Milostné zkušenosti. Hlášky. Hiphop. 
Poslední prázdniny po maturitě. Dynamická road-movie mladé režisérky Karin Babinské je fi lmem 
o mladých holkách, do kterých stále někdo hučí, aby konečně už dospěly. Jim se ale ještě nechce…    
 Vstupné 70 Kč

BABEL     Oscar 2007
Čtvrtek 26. dubna jen v 19.30 hodin, neděle 29. dubna jen v 19.30 hodin           
USA, Mexiko, 2006, 142 minuty, od 15 let, titulky
Pronikavě originální Alejandro Gonzáles Iňáritu (Amores Perros a 21 gramů) namíchal další sple-
tenec zdánlivě nesouvisejících příběhů, skládajících se ve fascinující portrét našeho světa. Ze sedmi 
nominací na Oscara získal tento vzácný a velmi ojedinělý snímek nakonec sošku pouze jednu, a to za 
nejlepší hudbu. V hlavních rolích Cate Blanchetová a Brad Pitt.  Vstupné 75 Kč

DOPISY Z IWO JIMY  (Th e Letters from Iwo Jima)
Pondělí 30. dubna, úterý 1. května a středa 2. května jen v 19.45 hodin
USA, 2006, 141 minuta, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Jedna z nejkrvavějších kapitol války v Tichomoří bitva o Iwo Jimu očima japonských vojáků. Režie 
Clint Eastwood. Nevšední a velice působivý fi lm, který získal Oscara za vizuální efekty. 
 Vstupné 75 Kč

ERAGON
Úterý 1. května jen v 16.00 hodin
USA, 2006, 115 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
Patnáctiletý Eragon se stane dědicem nelehkého údělu… Výpravná fantasy o tajemství ukrytém v dra-
čím vejci. Vstupné 50 Kč

Připravujeme na květen: 
Rande měsíce, 300: Bitva u Th ermopyl,  Rocky Balboa, Nejlepší sportovec století, Artur a Minimojo-
vé, Spider-Man 3, Jako malé děti, Kvaska, Ošklivé kačátko, Vlajky našich otců, Piráti z Karibiku - Na 
konci světa

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prosto-
rový vjem, samostatný basový kanál 1000 W.
Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek:  Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před začát-
kem 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.



ve Výstavní síni VM 
v Šumperku

Výstava potrvá do 11. června 2007




