Společenský měsíčník města Šumperka

Průhled z Radniční ulice
k radniční věži
očima Lubomíra Bartoše:
„Všechny uličky, vyúsťující na náměstí
Míru, navozují jakýsi pocit očekávání.
Ulice Radniční toto napětí obzvlášť
zesiluje, jelikož je svým zúžením
uzpůsobena Geschaderovu domu,
působícímu silným historickým akcentem.“

49. ročník
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autor kresby na obálce – ak. mal. Lubomír Bartoš
KE KRESBĚ NA OBÁLCE
V kresbě na obálce se mimo jiné opět objevuje motiv
věže radnice, ale Lubomír Bartoš také zachytil místo,
k němuž má nepochybně vztah nostalgický, neboť tu kdysi míval ateliér. Nic bližšího o tom však nevím, a proto
připomenu zavátý osud jiného umělce, který svůj životní
běh zakončil v hostinci, jenž stával naproti v proluce nároží ulic Radniční a Úzké (kdysi dům čp. 103, nyní parkoviště). Možná byl ten muž tenkrát ubytován až někde
pod střechou a malým oknem se do poslední chvíle díval
na věž staré radnice.
Jako z šestákového románu se nám z archivních dokumentů vynořuje postava na smrt nemocného kočovného
herce, jehož poslední štací byl Šumperk. Jmenoval se Lorenz Heil, narodil se někde ve Štýrsku a zemřel 22. ledna
1845 v hostinci, který patřil Franzi Reichlovi. Z cestovního pasu, který byl Heilovi vystaven 7. října 1839, se
dozvídáme, že mu tehdy bylo 35 let, měl štíhlou postavu
vysokou 5 stop a 6 palců (asi 170 cm), vlasy, obočí a vousy hnědé, nízké čelo, oči šedé, nos špičatý, obličej oválný.
Lorenz Heil působil v různých divadelních společnostech,
s nimiž navštívil mimo jiné Těšín, Opavu, Brno, Gräfenberg (Lázně Jeseník), Javorník, Kladsko, Bruntál, Rýmařov, Šternberk a jiné. Do Šumperka se dostal se souborem
principála Johanna Gustava Schwarze, který zde hostoval od 12. prosince 1844 do 15. března 1845. V den, kdy
Heil zemřel, byl v přítomnosti městského aktuára, majitele domu a dvou svědků proveden soupis hercova majetku,
jehož cena byla odhadnuta na 5 zlatých a 52 krejcarů.
Mezi 65 věcmi bylo mimo jiné několik párů střevíců (dokonce dva páry ženské - snad hrával Heil i ženské role),
z oblečení černá a květovaná hedvábná vesta, černá hedvábná kravata, červenozelená vlněná vesta, frak ze zeleného sukna se žlutými knoflíky, kabát ze zeleného sukna
se sametovým límcem, několik kalhot, například letní
pruhované a nové z černého sukna, bílý klobouk, opasek
se žlutou přezkou, dva páry rukavic, domácí čepice, župan, dvě košile a kabát se šňůrami a sametovým límcem.
Mezi různými proprietami byl také prázdný zelený váček
na peníze, několik ručníků, kapesníků, ale také plechová divadelní přílba, dva páry ostruh, dvě hnědé paruky,
čtyři kusy vousů, perořízek se zvonečky, kartáče, škatulka
s pudrem, břitva s řemenem, zlatý prsten, pár mosazných
prstenů, pečetítko s iniciálami L. H., zápisník, láhev s trochou likéru, tři paví péra, několik dýmek s paklíkem tabáku a škatulkou zápalek. Dokončení textu na straně 19

Před 400 lety
7. května 1607 se ve městě ubytoval Peczův regiment (pluk), který do 7. prosince 1607, kdy město
opustil, takřka zruinoval městskou pokladnu. Luteránští představitelé města z příchodu regimentu
obviňovali katolíka Friedricha Hauka, který se v letech 1604 až 1606 stal proti jejich vůli purkmistrem.
Když se protestantům Hauka podařilo z městské rady vystrnadit, měl z pomsty přesvědčit kardinála
Dietrichštejna, aby do Šumperka poslal z Hněvotína u Olomouce Peczův regiment. Šumperští se bránili
jak jen mohli, podpláceli kde se dalo, ale nakonec je tento „špás“ přišel na čtyřicet tisíc moravských
zlatých. Hauk byl pak soudně stíhán, dokonce ho obvinili z vraždy, ale podařilo se mu uprchnout
z města. Po pobělohorských událostech hrál opět ve správě města významnou roli.

Před 365 lety
25. května 1642 si šumperští dominikáni mimo jiné stěžovali u vrchnosti (Liechtenštejnů), že měšťané
čtou zakázané kacířské knihy, nerespektují postní příkazy, nedrží mariánské svátky a pracují o nedělích.
Podobných stížností bylo více. Mnozí měšťané dokonce nadále tajně vyznávali luteránskou víru, přestože
jim to majitelé města Liechtenštejnové v roce 1633 definitivně zakázali. Víra v pomoc evangelických
Švédů se záhy ukázala jako klamná, protože švédská vojska Šumperk několikrát okupovala a vyplenila.

Před 115 lety
30. května 1892 byla předána armádě nově vybudovaná domobranecká kasárna. Jednalo se o dolní část
bývalého areálu kasáren, o dnešní obytnou budovu v Žižkově ulici. Horní část kasáren (objekty kolem
dnešního nám. J. Zajíce) byla pěchotě předána 30. - 31. března 1886.

Před 95 lety
14. května 1912 zemřel ve Štýrsku při honu říšský poslanec, velkostatkář a průmyslník baron Dr. Karl
Chiari. Chiari vystudoval medicínu a oženil se v Šumperku za bohatou Paulinu Zephyrescuovou,
po matce z rodu Oberleithnerů. Patřil mu mimo jiné Pavlinin dvůr (dnes muzeum).

Před 85 lety
28. května 1922 byl před školou v Temenici odhalen památník obětem 1. světové války. Památník byl po
roce 1945 zničen, pamětní desky s nápisy obětí byly v roce 2002 umístěny na kapli v Dolní Temenici.

Před 60 lety
5. května 1947 se v Šumperku na apoštolské cestě po republice zastavil doprovod s ostatky sv. Vojtěcha.
Jeho lebce se přišlo poklonit četné obyvatelstvo města a okolí.

Před 45 lety
V květnu 1962 byl v tehdejší Lidové škole umění založen dětský pěvecký sbor, dnes nazývaný Motýlovci.
V roce vzniku zpívalo ve sboru 48 dětí.

Před 40 lety
1. května 1967 byla dokončena rekonstrukce hotelu Grand. Tuto kvalitní funkcionalistickou stavbu z let
1931-1932 navrhl a realizoval olomoucký stavitel Tomáš Šipka.

Před 5 lety
5. května 2002 byla uzavřena partnerská smlouva s rakouským městem Ebreichsdorfem.
-ách-
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MĚSTO UDĚLOVALO PRESTIŽNÍ CENY

Š

esti šumperským osobnostem, studentům střední školy, významné místní firmě a dvěma objektům se letos dostalo uznání v podobě Cen města 2006. O držitelích tohoto prestižního ocenění
rozhodovala na základě návrhů z řad veřejnosti, kterých dorazilo na místní radnici celkem sedmašedesát, odborná porota. V ní usedli kromě sedmadvaceti zastupitelů i členové Akademie cen města
a loni oceněné osobnosti. Radnice tímto způsobem ocenila práci a skutky jednotlivců i organizací
a firem v uplynulém roce, a to v deseti kategoriích. Během slavnostního večera, jehož dějištěm bylo
31. března šumperské divadlo, předal starosta města Zdeněk Brož i mimořádné „Ocenění Zastupitelstva města Šumperka“.

Cena za přínos městu
Bezesporu nejprestižnějším oceněním, které
šumperská radnice již několik let uděluje, je Cena
za přínos městu. Jejím letošním držitelem je evangelický farář Jiří Veber, jedna z velkých morálních
autorit pro mnoho obyvatel Šumperka. Dnes pětaosmdesátiletý Jiří Veber musel ve svém životě čelit
mnoha nástrahám. Za války byl nasazen na nucené
práce v Německu, poté vystudoval teologii v Praze
a za své přesvědčení a aktivity byl opakovaně šikanován komunistickým režimem. Ten mu hned
dvakrát zakázal vykonávat církevní funkci, nejprve
v roce 1959 a poté o čtrnáct let později, takže až do
roku 1989 jezdil se sanitkou. Po listopadové revoluci se do myšlenkového i politického života města
aktivně zapojoval nejen jako duchovní, ale také jako

Nejprestižnějšího ocenění za přínos městu se dostalo
evangelickému faráři a někdejšímu mluvčímu Občanského fóra v Šumperku Jiřímu Veberovi. Foto: -pk-
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8. března v roce 1993 přivítal Jiří Veber na šumperské radnici tehdejšího prezidenta Václava Havla.
Foto: archiv MěÚ
mluvčí Občanského fóra a člen Rady a Zastupitelstva města po volbách v roce 1990, a stál mimo jiné
i u zrodu dnešního Šumperského zpravodaje, tehdy
Zpravodaje Městského úřadu, který později nesl
název Šumperský horizont.
„Váhal jsem, zda mám Cenu za přínos městu přijmout. Nakonec jsem se rozhodl, že ano. Ovšem ne
za své zásluhy, ale proto, že mi bude připomínat, co
vše dobré přinesl Šumperk mně a v čem mě obohatil. A toho bylo mnohem více, než já kdy mohl
pro město vykonat,“ řekl během slavnostního udílení Cen města Jiří Veber, který, jak sám podotkl, se
již dnes vzhledem ke zdravotním problémům neúčastní veřejného ani církevního života.
Se Šumperkem má tento evangelický známý kazatel spojeny tři významné momenty. Nejprve když
jej komunistický režim vypověděl z Domažlic, město v podhůří Jeseníků mu otevřelo své brány a třináct let zde působil v místním evangelickém sboru.
„Mohl jsem tu svobodně kázat myšlenky, které
jsem považoval za správné, a ukazovat tak lidem

Kultura
Ze sedmi osobností nominovaných v oblasti kultury vybrala porota uměleckého vedoucího a klarinetistu Old Time Jazzbandu Jiřího Sedláčka, který
se hudbě aktivně věnuje již od svých patnácti let.
Jazz pak pro něj, jak sám přiznává, znamená především nádhernou relaxaci. Právě za dlouholetou
„propagaci“ tohoto hudebního žánru, který významně dotváří kulturní život ve městě, a za umění

nakazit láskou k jazzu stovky Šumperanů místní
radnice velkolosinského kapelníka, jenž je ve volném čase neúnavným učitelem mladých hudebníků z Teens Jazzbandu, ocenila.

Životní prostředí
Nejpřínosnějším projektem v oblasti ochrany
životního prostředí v loňském roce se ukázala akce
Hobby 2006, kterou zrealizovali studenti oboru
ochrana přírody a prostředí při Střední odborné
škole Šumperk na Zemědělské ulici. Ti si pod vedením učitele Davida Kalouska připravili prezentace
svých zájmových činností, jimž se věnují ve volném
čase a které bezprostředně souvisejí s ochranou
přírody.
Zajímavým projektem, který měl podobu soutěže, se budoucím ochranářům podařilo oslovit nejen
žáky a studenty ostatních škol, ale i širokou veřejnost. Během akce, jež probíhala v předvánočním
čase v aule školy a kterou navštívilo na pět set dětí
i dospělých, představilo devětatřicet studentů osmnáct prezentací. K vidění zde byly například sbírky kaktusů, minerálů, brouků, fotografie a kresby
z přírody, exotické ptactvo, nejrůznější hlodavci,
akvarijní rybky, bonsaje či myslivecké trofeje.
Organizátorům, jež převzali ocenění z rukou
místostarosty Marka Zapletala, se navíc podařilo
vybrat téměř čtyři tisíce korun, které odeslali do
olomoucké ZOO jako sponzorský dar na chov
rudého vlka Rusíka. Tímto způsobem seznámili
veřejnost s programem IUCN na záchranu kriticky
ohrožených druhů živočichů a současně všechny
přítomné motivovali k obdobným činnostem, jež
lze bez nadsázky zařadit do environmentální výchovy. Jedním z výsledků projektu je i skládačka,
kterou studenti chtějí distribuovat do základních
a mateřských škol v regionu, a ukázat jim tak cestu
k zorganizování vlastní podobné akce.

Vzdělávání

Umělecký vedoucí velkolosinského Old Time Jazzbandu Jiří Sedláček dokázal nakazit láskou k jazzu stovky Šumperanů.
Foto: -pk-

Ocenění v kategorii vzdělávání získala letos
v březnu Jarmila Švecová. Ta celou svoji profesní
dráhu věnovala práci s dětmi a není jistě bez zajímavosti, že stála u zrodu předchůdce dnešního
Domu dětí a mládeže - Vily Doris v roce 1977.
„Celý rok jsme tehdy s Radkem Medlíkem sídlili
v jedné kanceláři na ulici Požárníků, na Vyhlídku
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cestu k pravdě a vnitřní svobodě v nesvobodném
státě. Nejvděčnějšími posluchači byla mládež, a to
nejen místní, ale i mladí lidé z Německa, Anglie či
Skotska, kteří se účastnili našich setkání,“ zavzpomínal Veber a prozradil, že pomocnou ruku mu
poté město podalo v době, kdy nesměl kázat, a to
v podobě práce řidiče sanitky v místní nemocnici.
Třetím klíčovým momentem v jeho životě pak byl
17. listopad 1989. „Po tolika letech mlčení, kontrol
a výslechů jsem jako mluvčí Občanského fóra mohl
opět hovořit o pravdě, spravedlnosti a demokracii.
Jako radní a zastupitel jsem tak poznával jiný svět
a nesnadnou práci politika,“ podotkl Jiří Veber,
který 31. března převzal z rukou starosty Zdeňka
Brože Cenu za přínos městu. „Bylo mi velkou ctí
předat Jiřímu Veberovi toto ocenění. Je totiž jedním
z mála, kteří dokáží udělat lidi vedle sebe lepšími
jen tím, že jsou,“ zdůraznil Brož.

OHLÉDNUTÍ

známá svými řídicími vozy řady 954 a také částečně nízkopodlažními tramvajemi. Expanze firmy se
navíc výrazně projevila na místním trhu práce, jen
loni přijala společnost dvě stě devatenáct nových
pracovníků.

Cena mladých

„Cena města mě velice potěšila. Domnívám se, že
v této kategorii by si ji zasloužili především ti, kteří
se věnují dětem ve svém volném čase, neboť jejich
práci dokáže jen málokdo ocenit,“ řekla Jarmila
Švecová.
Foto: -pkjsme se totiž stěhovali až v roce 1978,“ zavzpomínala Jarmila Švecová, jež vedle více než šesti desítek
táborů organizovala ve Vile Doris stovky akcí pro
děti i řadu projektů, mimo jiné cyklus setkání se
zajímavými lidmi nazvaný Via Lucis či soutěž mladých básníků O Šumperského havrana. „S těmito
dvěma projekty svému, teď už bývalému, kolegovi
Petru Konupčíkovi ráda pomohu i v budoucnu,“
prozradila Švecová, která letos odešla do důchodu.
A v čem podle ní tkví kouzlo práce s dětmi? „Člověk je stále duševně mladý, i když tělesná schránka
začíná chátrat,“ podotkla s úsměvem čerstvá držitelka ocenění a prozradila, že k celoživotnímu optimismu přispěl nepochybně i fakt, že řadu let sdílela
společnou kancelář se svým spolužákem z gymnázia Petrem Konupčíkem.

Podnikání
Cenu v kategorii podnikání, kterou předával poslanec Parlametu ČR a někdejší starosta Petr Krill,
udělila letos místní radnice společnosti Pars nova
a.s., jež se výrazně rozvíjí a získává významné postavení na trhu kolejových vozidel. Prototyp motorové
jednotky řady 814-914 Regionova ze šumperského
Parsu tak například získal v říjnu roku 2005 prestižní Zlatou medaili a cenu Technického týdeníku na
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, loni
v dubnu pak společnost uzavřela smlouvu s Českými drahami na dodávku rovné stovky motorových
jednotek Regionova v hodnotě 2,1 miliardy korun.
Kromě Regionovy je Pars nova u nás i v zahraničí
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Cenu mladých letos získala Šárka Faberová, žákyně sedmého ročníku Tanečního centra Praha a první sólistka souboru Balet Praha Junior. Osmnáctiletá Šárka odešla do Prahy ve čtvrté třídě jako jedna
z nejnadanějších žákyň tanečního oboru šumperské
Základní umělecké školy a dnes patří k největším
talentům pražského Tanečního centra. Před dvěma
lety se svým partnerem jako jediná reprezentovala
naši republiku v mezinárodní soutěži mladých tanečníků Eurovizion ve Varšavě, kde tančila ve finále.
V současné době pohostinsky vystupuje v jednom
z nejuznávanějších moderních tanečních souborů
- maďarském Ballet Debrecen. Její taneční umění
mohlo šumperské publikum naposledy obdivovat
loni v listopadu během vystoupení souboru Balet
Praha Junior v místním divadle.

Sport
Kytici a ocenění ve sportovní kategorii převzala z rukou čestného občana města, olympionika
Aleše Valenty, známá šumperská fitneska Gabriela
Kubešová. Závodnice klubu Dama Sport, jež reprezentační dres poprvé oblékla před osmi lety, zazářila na evropském i světovém sportovním nebi již
několikrát. Svůj tajný sen v podobě zlaté medaile
z mistrovství světa si však splnila až loni v září, kdy
ve španělské Santa Sussaně v kategorii bodyfitness
do 168 cm s velkým bodovým náskokem porazila
brazilskou a švédskou závodnici a do Šumperka
přivezla titul mistryně světa. Kromě světového prvenství má však tato přerovská rodačka ve své sbírce i tři zlaté medaile z evropského šampionátu, čtyři
tituly mistryně republiky a pět titulů vicemistryně
světa. „Na loňském úspěchu má velký podíl i značná podpora rodiny a vstřícnost sponzorů. Bez jejich
pomoci bych závodit nemohla. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat, stejně jako všem fanouškům,
kteří se mnou část přípravy v posilovně prožívají,“
podotkla Kubešová, pro kterou se fitness stalo životním stylem.

Od svého narození před sedmnácti lety žije Markéta Jirglová s mentálním a tělesným postižením.
Přesto má právě ona velkou zásluhu na rozvoji
nových moderních forem sociálních služeb v Šumperku. Již v roce 1993 byla jedním z nejvýznamnějších impulzů při založení místní školy Pomněnka,
která jako první a jediná začala vzdělávat také žáky
s kombinovaným a těžkým stupněm mentálního
postižení v regionu. „Svojí přítomností ve škole
podněcuje Markéta odborný růst a další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti
individuálního vzdělávání, neverbální komunikace
a motivace. S ohledem na svůj další život v Šumperku a potřebu kvalitních sociálních služeb stojí
za rozvojem dalších aktivit Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým v Šumperku, konkrétně sociální služby Denní výchovné a pracovní centrum
Pomněnka a Chráněné bydlení Pomněnka, které využívají dospělí lidé s mentálním postižením
ze Šumperka a okolí. A loni se právě její potřeby
staly motorem k vytváření projektu na nový typ
služby respitní péče, jehož realizace je připravena

do dalších let,“ řekl zastupitel Ivo Vykydal, který
Markétě Jirglové předal ocenění za přínos v oblasti
sociálních služeb. Současně zdůraznil, že Markéta
má i výrazný vliv na členy vlastní rodiny. Svými
zkušenostmi přispěla k formování bratra Jakuba,
který jako asistent experta v rámci mezinárodního projektu zajistil v roce 2006 účast postiženého
Richarda Komínka v projektu nazvaném Zahrnutí
mentálního postižení a duševního onemocnění do
běžných postupů.

Architektura
Kromě „skleněných“ cen se o slavnostním večeru, během něhož se představily členky místního
hereckého souboru Olga Kaštická a Bohdana Pavlíková, soubor scénického tance Intro, Teens Jazzband z Velkých Losin a Joozz Band Tomáše Wursta,
předávaly již tradičně mosazné plakety z dílny kovotepce Pavla Hřebíčka z Ketkovic. První z nich ozdobí víceúčelový objekt s atletickým rozběhovým
tunelem a zázemím pro sportovce. Ten vyrostl loni
na místě někdejších tribun, jež sloužily veřejnosti
více než čtyři desítky let. Výstavba moderního zařízení, jež je dílem projektantů brněnské firmy PSJ

Držitelé Cen města 2006: zleva první řada - D. Kalousek a R. Slavotínková (Životní prostředí), G. Kubešová (Sport), Š. Faberová (Cena mladých), L. Deverová a M. Iliadisová (Ocenění ZM), J. Švecová
(Vzdělávání), zleva druhá řada - J. Veber (Cena za přínos městu), J. Hovorka (Novostavba), J. Sedláček
(Kultura), M. Bezeli (Rekonstrukce), L. Mach (Podnikání) a M. Haltmar (Ocenění ZM).
Foto: -pk-
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OHLÉDNUTÍ

Sociální služby

OHLÉDNUTÍ

s.r.o. a kterou realizovala šumperská firma Fortex
AGS, přišla na třicet milionů korun, stát na ni přitom uvolnil ze své kasy jedenáctimilionovou dotaci.
V přízemí nového objektu se nacházejí šatny, sklady
a sociální zařízení pro oddíly Tělovýchovné jednoty
a pro veřejnost, první patro pak „zabral“ více než
osmdesát metrů dlouhý rozběhový tunel s šedesátimetrovou atletickou dráhou s umělým povrchem.
Severní strana objektu přitom nese novou tribunu
pro čtyři sta osmdesát diváků, v jejímž středu je
umístěna hlasatelna a nechybí ani místnost pro rozhodčí atletiky.
Jako nejcitlivěji zrekonstruovaný objekt v loňském roce vybrali porotci někdejší kino Svět. Jedna z jeho částí, tzv. „Gastrokomplex Svět“, jenž se
nachází v přední části impozantní budovy, se veřejnosti otevřela loni v dubnu, zbývající prodejní
prostory pak chce majitel zprovoznit ještě letos.
Chátrající budově v centru města svitla naděje na
záchranu v roce 2002, kdy jej v dražbě koupila společnost Osapo, vlastnící síť prodejen s nábytkem,
koberci a bytovými doplňky. Ta přebudovala někdejší slavný prvorepublikový biograf do podoby
prodejního centra. Náročnou rekonstrukci přitom
zahájilo zbourání bývalého kinosálu, jenž byl v havarijním stavu. Na demolici, na jejímž konci stál
původní objekt bez sálu, navázaly stavební úpravy
budovy, přístavba směrem do ulice M.R. Štefánika,
a to ve hmotě připomínající někdejší sál, a také přístavba směrem do Slovanské ulice v duchu původního objektu. „Myslím, že s výsledkem můžeme

Domem roku v kategorii novostavba se stal víceúčelový objekt s atletickým rozběhovým tunelem
a zázemím pro sportovce, který místní radnice
postavila s pomocí státní dotace.
Foto: -zk-
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Nejcitlivěji zrekonstruovaným objektem v loňském
roce je podle názoru porotců někdejší kino Svět.
Foto: -zkbýt spokojeni. S investorem je navíc vynikající spolupráce. Město může být šťastné, že zdevastovaný
objekt v centru Šumperka tímto způsobem upravil
a oživil,“ uvedl architekt Miloš Tempír ze Studia
2001. Ten již při zpracování projektové dokumentace vycházel z myšlenky zachovat zbylý objekt
a využít pozemek pro přístavbu tak, aby maximálně vyhovoval obchodnímu využití. Snahu zachovat
původního „ducha“ někdejší prvorepublikové stavby přitom rovněž ocenil během své loňské návštěvy
Šumperka i architekt a autor projektu Šumná města
David Vávra.

Ocenění Zastupitelstva města
Mimořádného „Ocenění Zastupitelstva města Šumperka“ se letos dostalo Základní škole pro
žáky se specifickými poruchami učení a mateřské
škole logopedické Schola Viva, o.p.s, a to za kvalitní, komplexní a dlouhodobou práci v oblasti
vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Ta letos slaví již patnácté narozeniny.
„Speciálka“ je určena zejména handicapovaným
dětem se specifickými poruchami učení, chování,
ale i vadami řeči, zraku, sluchu nebo tělesným postižením. Právě těmto dětem pomáhají speciální
pedagogové začlenit se bez problémů do běžného
života. Jednou z cest je i využití Centra sociálních
služeb a speciálně pedagogického centra, které
Schola Viva v březnu otevřela v rozsáhlé přístavbě
ve školním areálu na Erbenově ulici.
Zpracovala Zuzana Kvapilová

Mezinárodní festival duchovní vokální hudby

M

ezinárodní festival duchovní vokální hudby si v kalendáři kulturních akcí města Šumperka
už našel své příznivce, kteří přicházejí na koncerty, aby poznávali bohatství duchovní hudby
od gregoriánského chorálu až po díla současných skladatelů. Čtyřicet sborů z celé Evropy předvedlo
během minulých let díla, s nimiž se běžný posluchač jen velmi těžko setká. Nejinak tomu bude na
festivalu letošním. S účastníky těchto hudebních slavností se budete potkávat nejen v šumperských
chrámech, ale i ve Velkých Losinách, v Bohdíkově, v Zábřehu, na Hoře Matky Boží v Králíkách
a v Olomouci.

Festival zahájí ve čtvrtek 24. května nejmladší účastník - ZPÍVAJÍCÍ RYBKY z Nové Paky
- dětský sbor, jenž se z kostelního sboru jednoty bratrské vypracoval v těleso, které mohlo
slyšet publikum v mnoha evropských zemích.
Po dětech vystoupí sbor literátského bratrstva
FRATERNITAS LITTERATORUM ze Staré Boleslavi. Tento soubor se věnuje dobové interpretaci vokální polyfonie 15.-16. století dochované
v českých archivech a navazuje tím na bohatou
tradici českých literátských bratrstev - malých
skupinek hudbymilovných měšťanů, kteří si dali

za úkol starat se o bohoslužebný zpěv chorální
i vícehlasý.
Páteční koncert 25. května otevře nám známý
a milý domácí sbor MOTÝLI. Maďarský jezuitský sbor z Budapešti MUSICA SACRA CHOIR
přinese jistě osvěžení do festivalové nálady. Na
závěr koncertu vystoupí CORO S. LUCIA DI
MAGRAS z italského Trentina, mužský sbor
opravdu vynikajících kvalit.
Na sobotní koncert 26. května jsme pro posluchače připravili provedení Mariánských nešpor
Claudia Monteverdiho, což je jedno z nejkrás-

Mezinárodní festival duchovní vokální hudby, který si v kalendáři kulturních akcí města Šumperka už
našel své příznivce, pořádá sbor Schola od Sv. Jana Křtitele.
Foto: -sos-
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FESTIVAL VOKÁLNÍ HUDBY

MUSICAE VOCALIS SPIRITUALIS FERIAE INTERNATIONALES

FESTIVAL, VÝSTAVA

nějších děl raně barokní hudby. Nešpory - jako
modlitba breviáře - patřily odjakživa ke každodennímu životu v klášterech. Zpěv nešpor umocňoval vnitřní vnímání textů a dovoloval pronikat
hlouběji do tajemství této modlitby. Proto mnozí
hudební skladatelé brali tyto texty jako inspiraci
a proměnili je ve vzácné klenoty, které si každý
může odnést do noci i do dnů všedních - jako
posilu a naději. Provedení se ujmou CAPELLA
MICHAELIS a RITORNELLO, v jejichž čele

stojí Michael Pospíšil, jeden z předních odborníků v oblasti barokní hudby.
Při slavnostní bohoslužbě v neděli 27. května
pořádající sbor SCHOLA OD SVATÉHO JANA
KŘTITELE uvede Českou mši Petra Ebena, na
hudebním doprovodu liturgie se budou podílet
i ostatní účastníci festivalu. Jednotlivé koncerty
bude slovem provázet Miroslav Bambuch, kaplan
šumperské římskokatolické farnosti.
Alena Havlíčková, Vít Rozehnal

Program koncertů v Šumperku
Čtvrtek 24. května v 19.00 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Schola od Sv. Jana Křtitele v Šumperku, sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal
Zpívající rybky, Nová Paka, sbormistři: Marie Čančíková, Lenka Čančíková
Fraternitas Litteratorum, umělecký vedoucí: Stanislav Předota
Pátek 25. května v 19.00 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Schola od Sv. Jana Křtitele v Šumperku, sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal
Motýli Šumperk, sbormistři: Helena Brožová ml., Tomáš Motýl
Musica Sacra Choir, Budapešť, Maďarsko, sbormistr: Tamás Rónaszéki
Coro s. Lucia di Magras - Trentino, Itálie, sbormistr: Fausto Ceschi
Sobota 26. května v 19.00 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Schola od Sv. Jana Křtitele v Šumperku, sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal
Ritornello, Capella Michaelis - Praha, umělecký vedoucí: Michael Pospíšil
Neděle 27. května v 9 hodin ve farním kostele Sv. Jana Křtitele
Slavnostní bohoslužba
Schola od Sv. Jana Křtitele v Šumperku, Zpívající rybky, Nová Paka, Coro s. Lucia di Magras Trentino, Itálie, Musica Sacra Choir, Budapešť, Maďarsko, Ritornello, Capella Michaelis - Praha

V GALERII AVE-ART VYSTAVUJE PĚTICE UMĚLCŮ
Výstava pěti umělců je od čtvrtku 26. dubna k vidění v Galerii AVE-ART na náměstí
Míru v Šumperku. Svou tvorbu zde představuje
pražský malíř Martin Šrámek, který se věnuje
klasické olejomalbě technikou starých mistrů
a svými obrazy přenáší lidi do světa snové reality. K vidění zde je i umění z kůže velmi známého výtvarníka žijícího a tvořícího ve Vídni Jana
Brabence a pohádkové keramické kachle pražské výtvarnice Romany Strnadové, a návštěvníci mohou obdivovat rovněž grafiky a obrazy
místních umělců Güntera Hujbera a Jaroslava
Mináře. Výstava potrvá do konce května. -lb-
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Z

ážitek z brilantní, dokonalé souhry dvou výjimečných umělkyň nabídne v květnu hudbymilovné veřejnosti Agentura J + D violisty Romana Janků, jež v Šumperku pořádá oblíbený cyklus
koncertů Klasika Viva. Harfenistka Kateřina Englichová a violistka Jitka Hosprová rozezní v úterý
15. května místní klášterní kostel skladbami takových autorů, jako jsou Marais, Bax, Lukáš, Bodorová či Paganini. Koncert začíná v 19 hodin.
Kateřina Englichová - harfa: přední osobnost českého interpretačního umění, absolventka Curtisova institutu ve Philadelphii,
v r. 1998 debutovala v Carnegie Hall
v New Yorku, je vítězkou Pro Musicis International Award v New
Yorku a Il Torneo Internazionale di
Musica v Itálii. Koncertuje v USA, Kanadě,
Japonsku, Číně, Německu, Francii, Velké
Británii, Itálii, Španělsku, Lucembursku,
Belgii či Izraeli a v dalších zemích. Tato
mladá umělkyně vystoupila jako host Philadelphia Orchestra, Komorního orchestru
San Francisco, City Chamber Orchestra
of Hong-Kong, Concerto Soloists of Philadelphia, Pražské komorní filharmonie,
Sukova komorního orchestru, Salzburg
Chamber Orchestra a dalších. Představila se na festivalech Music by the Red
Sea - Izrael, Pacific Music Festival - Japonsko, Tanglewood Music Festival - USA, Rencontres Musicales d´Evian a Festival d´Ile de
France - Francie a je držitelkou ceny Českého
spolku pro komorní hudbu za rok 2000.
Kateřina Endlichová spolupracuje s M.
Rostropovičem a E. Zukermannem, na svém kontě má přes dvě desítky nahrávek pro společnosti
Exton (Japonsko), Praga Digital (Francie), Supra-

phon, Discover Koch International, Lotos, Nibiru,
Brusegan NMC, New World Records, ArcoDiva
a jiná. Vyučuje na New York
University Prague .
Jitka Hosprová - viola: bývá
nazývána „velvyslankyní“ violy
na hudební scéně doma i v zahraničí. Absolvovala Akademii
múzických umění v Praze (prof. Jan Pěruška), v roce 1993 zvítězila na Mezinárodní
interpretační soutěži „O cenu Beethovenova
Hradce“ v Hradci nad Moravicí, působila
jako koncertní mistr viol „Die Junge Österreischische Philharmonie“ a od roku
2004 spolupracuje se světovým violistou
a pedagogem Luigim Albertem Bianchim
(koncerty v Itálii, Monte Carlu a jinde).
Spolupracuje rovněž s předními českými
umělci Kateřinou Englichovou, Ivanem
Ženatým, Wihanovým kvartetem, Pražským komorním orchestrem, Filharmonií
Hradec Králové a dalšími. Umělkyně, která
hraje na mistrovský nástroj Gaspara Strnada
z roku 1792, koncertuje v Německu, Rakousku,
Švédsku, Nizozemí, Itálii, Monte Carlu, USA,
Lucembursku, Francii a dalších zemích. -redViolistka Jitka Hosprová

Úterý 15. května v 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA
Kateřina Englichová - harfa, Jitka Hosprová – viola
Program: Marin Marais (1656 - 1728) - 4 francouzské tance pro violu a harfu * Sir Arnold
Edward Trevor Bax (1883 - 1953) - Fantasy Sonáta pro violu a harfu * Zdeněk Lukáš (*1928)
- Duo „Hosprenglico“ * Sylvie Bodorová (*1954) - Gila Rome pro violu sólo * Bedřich Smetana
(1824 – 1884) - Jan Hanuš Trneček (1858 – 1914): Fantazie na téma ze symfonické básně Vltava *
Nicolo Paganini (1782 - 1840) - Grand sonáta g moll pro violu a harfu
Vstupné 80 Kč, pro studenty a důchodce 60 Kč
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KLASIKA VIVA

KLASIKA VIVA NABÍDNE V KVĚTNU DVĚ VÝJIMEČNÉ UMĚLKYNĚ

VÝROČÍ, ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ
1. května 1897 (před 110 lety) zemřel v Šumperku Franz Slawik, syn českého tiskaře Františka Slavíka, majitel bývalé Preussovy tiskárny
v Šumperku, vydavatel německé regionální literatury a časopisu Nordmährischer Grenzbote
(narozen 9. září 1843 v Olomouci).
2. května 1907 (před 100 lety) se narodil v Horním Štěpánově u Prostějova Čeněk Ščudla,
profesor gymnázia a tělovýchovný pracovník
v Šumperku, na jeho památku organizovány
v Šumperku lehkoatletické závody Ščudlův memoriál (zemřel 2. října 1962 v Šumperku).
3. května 1857 (před 150 lety) se narodila
v Šumperku Marie Knitschkeová, učitelka hudby a populární autorka divadelních her z historie
Šumperka (zemřela 14. prosince 1940 v Šumperku.

11. května 1877 (před 130 lety) zemřel v Olomouci Carl August Wagner, šumperský průmyslník,
zakladatel mechanické přádelny lnu a konopí, od
roku 1849 starosta města (narozen 30. května 1806
v Šumperku).
24. května 1882 (před 125 lety) se narodil v Temenici Rudolf Klimek, učitel na německých školách
v Zábřehu a Frývaldově (Jeseníku), čelný funkcionář
turistického Moravskoslezského sudetského horského spolku (zemřel 27. dubna 1944 v Jeseníku).
25. května 1847 (před 160 lety) se narodil v Českých Budějovicích Antonín Barcal, operní pěvec,
režisér a pedagog, v letech 1867 - 1870 člen Smetanova Prozatímního divadla v Praze, od roku 1870
člen předních operních scén v Rusku, po odchodu
z Ruska v letech 1921 - 1927 žil v Šumperku (zemřel
24. června 1927 v Šumperku).
-zf-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
Původně se v celém prostoru nároží dnešních
ulic Slovanské a Žerotínovy rozkládal panský
dvůr, který sem Žerotínové přenesli při přestavbě zámku na přelomu 15. a 16. století. V roce
1569 ho spolu se zámkem a obrovskými pozemky, k nimž patřily i obce Frankštát (Nový Malín)
a Hraběšice, koupilo město. Městský dvůr, jehož
součástí byly mimo jiné pálenice, chlévy a stáje,
zůstal zachován až do poloviny 19. století. Po
roce 1850 byla původní stáj dvora, dnešní dlouhá
nárožní budova, zvýšena o jedno patro a stala se
sídlem okresního hejtmanství.
Ve druhé polovině 19. století trpěl mohutně se zvětšující Šumperk nedostatkem školních
zařízení. Stará škola u farního kostela již dávno
nestačila a problémy s kapacitou nevyřešila ani
přestavba starého šumperského zámku pro školní potřeby. První zcela novou školní budovou se
stala novorenesanční měšťanská dívčí škola císaře
Franze Josefa I., později přejmenovaná na Žerotínovu. Město na ni z bývalého dvora vyčlenilo
pozemek, v roce 1887 ji vyprojektoval vídeňský
architekt Karl Hinträger, v letech 1888 - 1889 ji
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postavil šumperský stavitel Franz Klema a slavnostní otevření se konalo 16. září 1889.
V téže době si na parcele mezi okresním
hejtmanstvím a školou nechal postavit nový
jednopatrový dům Viktor Hannig. Z protokolu
o stavbě domu, který byl sepsán v roce 1885, vyplývá, že ho postavil (a nepochybně i projektoval)
tehdy ještě zednický mistr (později stavitel) Josef
Prosinger a tesařské práce tesařský mistr Klement
Lasermann, který byl zároveň stavbyvedoucím.
Hannig byl obchodníkem se smíšeným zbožím
a patřil mu ještě dům v dnešní Sadové ulici.
V novém domě žil s manželkou, dcerou, příručím a služebnou. Asi v roce 1910 koupil dům kupec Vincenc Daschke, obchodník s koloniálním
zbožím, který si nechal dům v roce 1925 stavebně
upravit stavební firmou L. Prade a H. Habermann. Po druhé světové válce zde později vznikla
opravna kol, kterou provozoval Okresní podnik
služeb. Koncem 80. let získali dům manželé Poláchovi, kteří v roce 1994 otevřeli v přízemí objektu
prodejnu jízdních kol, jež je zde dodnes. K domu
patří i plocha bývalého panského dvora.
-ách-

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
Až do poloviny 19. století se v prostoru nároží dnešních ulic Slovanské a Žerotínovy rozkládal městský
dvůr. Koncem století zde pak vyrostla měšťanská dívčí škola císaře Franze Josefa I., později přejmenovaná na Žerotínovu, a obchodník se smíšeným zbožím Viktor Hannig tu postavil nový jednopatrový dům,
který později přestavěl Vincenc Daschke, obchodník s koloniálním zbožím. Po druhé světové válce zde
vznikla opravna kol a koncem 80. let získali dům manželé Poláchovi, kteří v roce 1994 otevřeli v přízemí
objektu prodejnu jízdních kol.
Reprofoto a foto: J. Pavlíček
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DŮM KULTURY
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
všechny. Ve spolupráci s Olomouckou krajskou asociací Sport pro všechny.
Vstupné 50 Kč
Pátek 4. května v 17.30 hodin ve velké sále DK
Co vám Šeherezáda neřekla
Prezentační akce DDM U radnice inspirovaná orientem. Účinkují děti z výtvarných kroužků TORNÁDO, skupina břišních tanců při DDM a žákyně taneční školy AISHA.
Vstupné 40 Kč
Sobota 5. května ve 20 hodin ve velkém sále DK
Divokej Bill, Apple Juice
Nenechte si ujít příležitost poslechnout si zlaté slavíky z Úval! Hity Čmelák, Pocit v podání jedné
z nejlepších kapel současnosti.
Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den koncertu 250 Kč
Čtvrtek 10. května v 18 hodin v klubovně č. 1 DK
Od ateizmu k duchovní dimenzi
Diskuzní přednáška. Přednáší Josef Janečka.
Pátek 11. května v 19 hodin ve velkém sále DK
TREND VISION 2007
Dynamická show pro příznivce nejnovějších účesových trendů, kadeřnických technik, kosmetiky
a módy s hvězdným týmem České televize „Vypadáš skvěle!“, předními českými modelkami, módními návrháři a mnoha překvapeními. Hlavní partneři: WELLA a MISS COSMETIC.
Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den přehlídky 230 Kč
Úterý 15. května v 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Kateřina Englichová - harfa, Jitka Hosprová - viola
Program: Marais, Bax, Lukáš, Bodorová, Paganini.
Vstupné 80 Kč, pro studenty a důchodce 60 Kč
Středa 16. května v 19 hodin ve velkém sále DK
Screamers - „Narozeninová show“
aneb Screamers slaví 10 let!!! Nejlepší česká travesti skupina ve svém aktuálním programu.
Vstupné 150, 160, 170 Kč
Sobota 19. května ve 20 hodin ve velkém sále DK
Růžová noc
Společenský ples. Uvádí Ivana Christová. Hraje ABBA Revival a STYL Šumperk.
Neděle 20. května v 15 hodin ve velkém sále DK
Eva a Vašek
K tanci i poslechu zahraje oblíbené duo z Kotvrdovic.
Středa 23. května v 19 hodin v klubovně č. 2 DK
Od ateizmu k duchovní dimenzi
Diskuzní přednáška. Přednáší Josef Janečka.
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Vstupné 160 Kč

Vstupenka s místenkou 100 Kč

Pátek 25. května od 18 hodin ve velkém sále DK
Majáles 2007
Volba Miss Majáles, zábavná show, od 21 hodin Majálesfest: UDG, Imodium, DBS a další.
Vstupné 80 Kč
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN A ČERVENEC
15. června
FESTIVAL „PAVLÍNIN DVŮR“:
KRYŠTOF, O5&RADEČEK, BŮHVÍ,
PUNK FLOID, PEPA RUBBISH
16. června
BLUES APERITIV
6. července
TŘI SESTRY
13. července
OLYMPIC
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 29. dubna
Martin Kolář - Dekory zlaté
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a nadace Český fond umění.
Od 2. května do 3. června
Pavel Herynek - „Metanoia 2001 - 2007“
Vernisáž se uskuteční 2. května v 18 hodin za přítomnosti autora, který žije v Olomouci. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jeho cirkulární kresby, ultranízké reliéfy a modulátory.
Výstavu i celý program galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a nadace Český
fond umění.
POHÁDKY NA NEDĚLI
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.
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Středa 23. května v 19.30 hodin ve velkém sále DK
Helena Vondráčková
Jedná se o program recitálového typu koncipovaný na bázi tzv. „half playbacku“ (reprodukovaný hudební základ + živý zpěv). Helena Vondráčková za asistence moderátorky Jitky Asterové
vypráví příběhy a zážitky, které nasbírala za více než 40 let své kariéry a doplňuje je o své největší hity (Dlouhá noc, Sladké mámení,…včetně písní z nového CD Zastav se a poslouchej!). Pořad
je interaktivní, návštěvníci se do něj mohou zapojovat vlastními otázkami, na které Helena
v průběhu pořadu odpovídá. Show trvá asi 150 minut.
Vstupné 280, 300, 350 Kč

ART KINO

ART KINO
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 film kultovního režiséra. Legendární western o dvou slavných pistolnících Divokého západu (dřívějších komplicích ve zločinu), kteří jednoho dne stojí proti sobě na opačných stranách zákona. V hlavních
rolích James Coburn a Kris Kriostofferson, ve vedlejší roli Bob Dylan, který je také autorem hudby a písní.
Ceny: BAFTA: nominace za hudbu, nejlepší nováček (Kris Kristofferson). Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 10. května v 19 hodin v D 123
BABEL
Námět a režie: Alejandro González Inárritu, USA, Mexiko 2006, psychologické drama, 144 minuty,
české titulky
Třetí film úspěšného mexického režiséra (Amores perros - Láska je kurva, 21 gramů), ve kterém používá
fragmentární metodu spojování několika lidských příběhů. Tentokrát se však nedrží jednoho místa, ale
prolínající se epizody umisťuje na tři různé kontinenty. V jedné z hlavních rolí se představí i Brad Pitt.
Ceny: Cena za režii a technickou kvalitu na MFF v Cannes 2006, Oskar za nejlepší původní hudbu - získal
i další nominace v této prestižní soutěži, Zlatý glóbus za nejlepší film - drama, BAFTA: cena za hudbu a další
ocenění.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 17. května v 19 hodin v D 123
SKICI FRANKA GEHRYHO
Režie: Sydney Pollack, USA 2005, dokument, 83 minuty, české titulky
Prostřednictvím Pollackova dokumentárního filmu o životě, díle a především procesu tvorby Franka O. Gehryho máme jedinečnou možnost seznámit se s dílem tohoto geniálního architekta současnosti v celé jeho
šíři. V České republice se proslavil projektem Tančícího domu v Praze.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 24. května v 19 hodin v D 123
TRISTRAM SHANDY
Režie: Michael Winterbottom, Velká Británie 2005, komedie, 95 minut, české titulky
Předlohou snímku je legendární román Laurence Sternea z 18. století Život a názory blahorodého pana
Tristama Shandyho, který se zcela vymyká z dobové literatury a je považován za nezfilmovatelný. Tvůrci se
románem inspirovali a adaptovali jej tak, že natočili film ve filmu, kde hlavní pozornost je věnována štábu,
který román natáčí. Ceny: Zlatý tulipán za nejlepší zahraniční film na loňském MFF v Istanbulu. BAFTA:
Cena Alexandra Kordy za nejlepší britský film.
Vstupné 60 Kč, členové 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. Promítání v sále D 123 s omezeným počtem míst, možnost
občerstvení před promítáním.

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
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V pátek 27. dubna se v šumperském H - clubu
mohou od sedmé hodiny večerní setkat fanoušci dixielandové muziky s velkolosinským Teens
Jazzbandem. Ten si do Šumperka pozve dva

pražské jazzmany - trombonistu Josefa „Bažíka“
Pavelku a kornetistu Boba Zajíčka, kteří se již
místní veřejnosti představili v rámci Jazzových
podvečerů v šumperském divadle.
-ich-

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
Pavel Herynek / „Metanoia 2001 - 2007“
Kreslíř, šperkař, autor objektů a designer, narozený v roce 1943 v Poličce. Do roku 1988 známý kurátor 168 výstav a desítek pořadů Divadla
hudby v Olomouci následně působil i na výtvarné katedře tamní Univerzity Palackého, kde založil ojedinělý ateliér v oboru Kov a šperk.
Po deseti letech se do Jílkovy galerie svou výstavou vrací. Tehdy, v roce 1997, tu prvně představil
objevné rotokaligrafie, své záznamy uvolněným
gestem ruky, kresby vznikající za pomoci svislé
točny na papíře nervním dotýkáním nástrojů, ať
už tužky, pera, pastelky, uhlu, rydla, štětce nebo
i s použitím barvy holandských tuší ze stříkací
pistole. Nyní vedle nových, kosmicky účinných
rotokaligrafií a cirkulárních kreseb i řady jiných
pracovních postupů, vystavuje i své hravější
kresby, spontánně „psané“ v radosti z čirého po-

Cirkulární kresba, tuš na papíře,
29,7 x 21 cm, 2001

Cirkulární kresba, vícebarevná tužka na papíře,
29,7 x 21 cm, 2002
hybu ruky, který zrcadlí Pavlův právě přítomný
stav mysli a ten přenáší i na nás. Kresebné jádro
výstavy doprovázejí barevné, ultranízké papírové
reliéfy dvojjazyčného významu a kukátkové modulátory, které podněcují aktivitu, a rozvíjejí tak
představivost zúčastněných diváků.
Pavlova výtvarná práce je mnohovrstevná,
a přece vnitřně jednolitá. Jeho výsostně sochařsky
cítěný šperk přerůstá do objektu a stejně plynule
navazuje i na volnou kresbu. A všechno prostupuje čiré zaujetí samotným průběhem procesu
práce a v něm nalezenými tvary, podobenstvím
tušeného řádu přírody v šíři proměnlivosti jejího
bezedného tvarosloví.
Výstava, zahájená vernisáží ve středu 2. května v 18 hodin, potrvá do neděle 3. června 2007.
Přijďte na vernisáž nebo i v průběhu výstavy,
neváhejte zazvonit na recepci Penzionu G. Bude
vám otevřeno.
Miroslav Koval
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TEENS JAZZBAND NALADÍ H-CLUB NA DIXIELANDOVOU NOTU

DIVADLO

DIVADLO ŠUMPERK
Datum
Titul
Skupina
Čas
Cena
So 28.4. Kachna na pomerančích - derniéra
VK
19.30
100 Kč
Čt 3.5.
Jo, není to jednoduché
S2, VK, X
17.00
120 Kč
So 5.5.
Šťastné dny
F, VK, X
19.30
120 Kč
Pá 11.5. Obraz Div. studio mladých
VK
19.30
50 Kč
So 12.5. Veselá vdova Moravské divadlo Olomouc
VK
19.30
250 Kč
Ne 13.5. Hello, Dolly
VK, X
17.00
100 Kč
St 16.5.
Moje teta, tvoje teta Agentura Harlekýn Praha
A, VK, X
19.30
180 Kč
Čt 17.5. Šťastné dny
S
17.00
Vyprodáno
Pá 18.5. Švédský stůl
VK
19.30
60 Kč
So 19.5. Mrchy Intimní divadlo Dáši Bláhové Praha
P, VK
19.30
200 Kč
Pá 25.5. Jitřní paní
VK, X
19.30
120 Kč
Čt 31.5. Šťastné dny
S2, VK, X
17.00
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 pokladně divadla Po – Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.

Moravské divadlo Olomouc zavítá na šumperská divadelní prkna s proslulým titulem Franze Lehára
Veselá vdova. Tuto operetu si nenechte ujít v sobotu 12. května v 19.30 hodin.
Foto: archiv
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Vážení diváci a milí přátelé divadla,
opět se sešel rok s rokem a nastal čas, abychom vám předložili nabídku repertoáru našeho
divadla na sezonu 2007/2008. Jejím společným
jmenovatelem je téma film a divadlo. Žánry na
straně jedné konkurenční, na straně druhé velmi blízké. O tom, jak tato konfrontace dopadne,
rozhodnete především vy, diváci, a nejlepší odměnou pro nás bude vaše spokojenost a hojná
návštěvnost.
Při tvorbě dramaturgického plánu máme
samozřejmě na paměti, že jsme repertoárové
divadlo pro široký okruh diváků. Víme, že není
snadné a ani možné, aby se výběr titulů zalíbil
všem bez výhrad. Ale chtěl bych vás ujistit, že

jsme vždy vedeni snahou dosáhnout co nejlepšího uměleckého výsledku a k tomu využít
veškerého potenciálu divadla. Věřím, že tato
snaha našla především u vás, milí diváci a příznivci divadla, kladný ohlas a jsem rád, že naše
inscenace jsou opět, vesměs pozitivně, hodnoceny i odbornou kritikou.
Dobrá pověst divadla se buduje dlouho, citlivě ke své podstatě a ne vždy může toto úsilí
být všemi správně pochopeno. Jsem přesto přesvědčen, že divadlo plnilo a - dej Bůh - bude
i nadále plnit svou specifickou a nezastupitelnou funkci významné kulturní a společenské
instituce města i širokého regionu.
Oldřich Svozil, ředitel divadla

DRAMATURGICKÝ PLÁN DIVADLA PRO SEZONU 2007/2008
▶ Vladimír Čort: Pohádka o líných strašidlech
(titul je určen především pro děti z mateřských škol a nejnižších ročníků základních škol)
Velmi oblíbený pohádkový titul, který archetypální pohádkový námět převádí do podoby odpovídající současnému cítění a chápání dětského diváka. Příběh dívky Aničky, která se setká se dvěma
zlenivělými strašidly - Hastrmankou a Ježibabou, ve velice vtipné formě podněcuje děti k aktivitě.
Předností hry je její důraz na spoluúčast v příběhu.
▶ Vladimír Čort - Josef Vítek: Měsíční pohádka
(titul je určen především pro žáky prvního stupně základních škol, ovšem je využitelný také pro děti
v předškolním věku)
Moderní hudební pohádka, v níž právě hudební složka má velmi podstatnou roli. Pojednává o chlapci,
kterému měsíc otevírá pohádkový svět plný podivuhodných bytostí. Dochází zde ke střetu šikovných
skřítků se strašidly. Příběh je plný humoru, ale také poezie. Dětský divák je zde neustále vtahován do
děje, stává se de facto jeho přímým účastníkem. Hra má ve velmi nedidaktické podobě silný výchovný
akcent a může být velkým pomocníkem v pedagogické práci s dětmi.
▶ Peter Shaffer: Amadeus
Divadelní hra špičkového současného anglického autora, která se stala podkladem pro filmové zpracování režiséru Miloši Formanovi, je jedním ze špičkových děl moderní světové dramatiky. Hra může
sloužit jako vzorový příklad aktuálního zpracování klasické dramatické látky, a to jak v použitých
principech výstavby děje, tak v koncepci jednotlivých charakterů postav. Amadeus přibližuje velmi
dobře rovněž dílo jednoho z největších velikánů světové hudby Wolfganga Amadea Mozarta, z jehož
tvorby jsou v ní citovány četné ukázky, a to vesměs ty, jež jsou pro Mozartovu tvorbu nejtypičtější.
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SEZONA 2007/2008

Život je jako hra: nezáleží na tom,
jak dlouho trvalo představení,
ale jak dobře bylo zahráno.
(Seneca)

SEZONA 2007/2008

Amadeus také velmi nenásilně demonstruje mladým divákům společenskou, politickou a kulturní
situaci ve druhé polovině osmnáctého století, před výbuchem Francouzské revoluce. Příběh je vystavěn velmi sugestivně, se schopností oslovit a zaujmout diváky všech věkových vrstev, včetně diváka
mladého, což dokumentuje i mimořádný ohlas všech inscenací této hry na celém světě a Formanova
„oskarového“ filmu.
▶ Vladimír T. Gottwald: Hotel Modrá hvězda
Gottwaldova divadelní adaptace známého a populárního filmu ze „zlaté éry“ české filmové komedie
z rozmezí třicátých a počátků čtyřicátých let minulého století je míněna z hlediska uvádění pro mladé
publikum jednak jako vhodné pokračování v linii hudebního zábavného divadla a jednak, což vnímáme jako důležitější, jako přiblížení domácích tradic tohoto žánru. V inscenaci budou široce využity
dobové melodie, vycházející z pronikajícího jazzu a swingu, důležitá bude rovněž dobová atmosféra.
Chtěli bychom zdůraznit, vzhledem k možnosti využití pro školy, akcent na atmosféru doby, v níž
se příběh odehrává, o níž mladá generace většinou nic neví a zde má možnost nenásilnou zábavnou
formou se s ní seznámit, přičemž umožňuje využít obsahu a formy díla jednak k vhodnému přiblížení
dobových reálií a stejně tak počátků jazzové a swingové hudby v naší zemi.
▶ Bohumil Hrabal - Vladimír Nývlt: Ostře sledované vlaky
Dramatizace jedné z nejslavnějších próz Bohumila Hrabala z pera jeho dlouholetého spolupracovníka
Vladimíra Nývlta velice věrně zachycuje ducha předlohy i Hrabalův autorský styl. Posuzováno z tohoto aspektu, může představení výrazně napomoci mladým divákům při vnímání prózy, která nese
všechny výrazné rysy Hrabalovy tvorby. Bezprostřední kontakt herec - divák může v tomto „přiblížení“ Hrabalova díla mladé generaci velice napomoci. Dále poskytují „Ostře sledované vlaky“ velice
vhodnou materii pro seznámení žáků s reáliemi protektorátního života a konce války, což v neopakovatelné hrabalovské interpretaci může v tomto směru sehrát velmi pozitivní roli.
Večer francouzské komedie (2 jednoaktovky)
▶ Jean - Claude Danaud: Ach, ta něha našich dam
▶ Roland Topor: Zima pod stolem
Tento titul sestavený z volně propojených dvou komedií francouzských autorů je vhodný pro diváky
studentského věku. Seznámí se zde s moderním typem komedie, která vedle zábavy poskytne i důvod
k zamyšlení. Hry jsou situovány do Francie a mají v rukopisu autorů typický autorský kolorit, ale
v žádném případě nejsou tematicky a dějově vázány na konkrétní zemi. V případě hry „Ach, ta něha
našich dam“ jde o nahořklou komedii s nádechem absurdity, v níž si tři osamělé ženy konfrontují své
osudy, v případě „Zimy pod stolem“ se opět jedná o komedii s nahořklým nádechem, v níž mladá žena,
která se snaží o úspěch, poskytne provizorní ubytování mladému emigrantovi odněkud z východní
Evropy. Příběh dospěje ke šťastnému, ale zcela nečekanému rozuzlení.
KLUBOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Studiová scéna na Hrádku
▶ Igor Bauersima: Norway, today
Příběh dívky a chlapce ve věku mezi šestnácti lety, který je založen na bázi skutečné události, kdy skupina mladých lidí se rozhodla spáchat hromadnou sebevraždu skokem ze skalního útesu do mořského
fjordu na pobřeží Norska, je maximálně autentickou výpovědí o citovém chování a myšlení mladých
lidí, kteří těžce prožívají své dozrávání a nedovedou se vypořádat s nástrahami současného světa. Na
rozdíl od skutečného života autor nedovádí příběh k tragickému konci, ale hra tím neztrácí nic na
své pravdivosti a schopnosti velice bezprostředně oslovit diváka generace, o níž pojednává a které je
určen.
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HOSTUJÍCÍ SOUBORY V KVĚTNU
Moravské divadlo Olomouc zavítá na šumperská divadelní prkna s proslulým titulem Franze
Lehára Veselá vdova. Tuto operetu si nenechte
ujít v sobotu 12. května v 19.30 hodin.
Václav Postránecký a Jiřina Švormová či Nina
Jiránková přivezou na šumperskou divadelní
scénu laskavě černou komedii Moje teta, tvoje teta, jež pojednává o tom, co všechno může

vyhrát obyčejný smolař. Uvádíme ve středu 16.
května v 19.30 hodin.
Australskou krimikomedii MRCHY, aneb
řekni mi pravdu o své lásce, předvede v sobotu 19. května v 19.30 hodin Intimní divadlo
Dáši Bláhové. V dalších rolích se můžeme těšit
na Ninu Divíškovou, Danu Batulkovou a Lenku
Skopalovou.
-vz-

DIVADLO POVEDE NOVÝ ŘEDITEL

N

ový ředitel povede od příští sezony šumperské divadlo. Pětatřicetiletý René Sviderski, který
v současnosti pracuje na odboru marketingu v brněnském Národním divadle, zaujal členy výběrové komise nejen vzděláním v oboru, ale především jasnou koncepcí. Do ředitelského křesla by
měl usednout 1. července, kdy končí smlouva stávajícímu šéfovi místního stánku Thálie Oldřichu
Svozilovi, jenž odchází do důchodu.
„Jasná koncepce Reného Sviderského na nás
udělala největší dojem. Navíc má vzdělání v oboru a praxi. Výběrová komise pro něj hlasovala
jednomyslně,“ řekl šumperský starosta Zdeněk
Brož, který předsedal výběrové komisi. V té usedli
kromě devíti radních také dva odborníci - ředitel
ostravského Národního divadla Moravskoslezského Luděk Golat a šéf Slováckého divadla v Uherském Hradišti Igor Stránský. O místo výkonného
ředitele společnosti Divadlo Šumperk s.r.o. se přitom ucházelo devět zájemců, mezi nimi například
režisér Jaromír Janeček, scénárista a šumperský rodák Vladislav Kučík či šéfredaktorka Šumperského a jesenického deníku Soňa Singerová. „Jeden

uchazeč z výběrového řízení odstoupil ještě před
ústními pohovory, které probíhaly první dubnovou středu,“ podotkl Brož.
Skorošický rodák René Sviderski, který vystudoval obor divadelní manažerství na brněnské
JAMU, má s prací v „divadelním“ marketingu
zkušenosti. Půldruhého roku byl vedoucím marketingu v olomouckém divadle a nyní pracuje
na stejném oddělení v Národním divadle v Brně.
Jeho jméno pak mají zejména Brňané spojeno
s areálem Vaňkovka, který je od roku 1992 chráněn jako jedinečná architektonická památka. Pomáhal nejen při jeho záchraně, ale pět let se staral
i o produkci tamního divadelního klubu.
-zk-

Ke kresbě na obálce - pokračování textu z vnitřní strany obálky
Většina věcí byla oceněna jen několika krejcary, některé komise neocenila vůbec. Jednačtyřicetiletý Heil byl nepochybně pohřben na hřbitově, který se tehdy nacházel v místech dnešních Jiráskových sadů. Proč zemřel, jsem nezjistil,
v každém případě jeho skon potvrzuje obecnou představu o nelehkém životě kočujících komediantů.
-ách-
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DIVADLO

Zrcadlový sál
▶ Edvard Radzinský: KOBA
Koba je příběh z doby mládí Josefa Vissarionoviče Stalina, zvaného tehdy Koba, který vypráví jeho
přítel. Patřili tehdy spolu ke skupině mladých revolucionářů, kteří získávali pro své aktivity finanční
podporu namnoze velmi podezřelými praktikami. Hra sleduje další vývoj vztahů obou protagonistů
a na jeho základě pohnuté osudy země, která se stala obětí experimentu o „šťastné budoucnosti lidstva“, který vyústil v apokalypsu teroru a násilí.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

VLASTIVĚDNÉ 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.
▶ Foglar od Bobří řeky
Výstava o životě a díle spisovatele Jaroslava Foglara ke 100. výročí narození bude zahájena vernisáží
v pátek 11. května v 17 hodin. Výstava je uskutečněna ve spolupráci s Dětským oddílem T. O.
Kamarádi pod vedením Tomáše Lešingra a Sdružením přátel Jaroslava Foglara. Výstava potrvá do
17. června.

Rytířský sál

ru Ptáčátka, 15.5. v 19 hodin - Klasika Viva, 24.5.
v 19 hodin - festival duchovní vokální hudby, 25.5.
v 19 hodin - festival duchovní vokální hudby, 26.5.
v 19 hodin - festival duchovní vokální hudby
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., 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.
▶ 18.5. v 16 hodin - přednáška
Oldřich Kašpar - Moravští jezuité v Latinské
Americe v 17. - 18. století

▶ Severní Morava - 50 let historie sborníku
Výstava o padesátileté historii vlastivědného sborníku bude zahájena vernisáží 10. května v 18 hodin. Výstava potrvá do 24. 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, 1.5. otevřeno 8 - 12 hod. a 13 - 15
hod., 8.5. otevřeno 9 - 12 hod., vstup zdarma.

Stálá expozice VM v Šumperku

Mohelnice

▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně.

Galerie Šumperska
▶ Současné výtvarné umění Šumperska
Výstava potrvá do konce srpna.
▶ Předsálí přednáškového sálu
Tomáš Gronych - obrazy
Výstava potrvá od 4. května do 17. června.
Koncerty ve výstavní síni VM: 7.5. v 16.45 hodin
- koncert ZUŠ, 17.5. v 16.45 hodin - koncert ZUŠ,
22.5. v 16.45 hodin - koncert ZUŠ, 23.5. v 16.45
hodin - koncert ZUŠ, 30.5. v 18 hodin - koncert
ZUŠ, 31.5. v 18 hodin - koncert ZUŠ
Koncerty a akce v klášterním kostele: 11.5. v 17
hodin - VI. ZŠ květinový koncert pěveckého sbo-
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▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
▶ Naši opeření zpěváčci
Výstava fotografií Vlastimila Nedomy, doplněná
zoologickou sbírkou VM v Šumperku, potrvá do
6. června.
▶ V rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií
přednáška pro školy - Jak a proč sbírat rostliny do
přírodovědných sbírek - M. Zmrhalová, I. Tuša
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., 8.5. otevřeno
9 - 12 hod., vstup zdarma

Loštice
▶ Stálá expozice Adolfa Kašpara
▶ V rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií se

Úsov
▶ Zámek a Lovecko-lesnické muzeum
▶ Galerie Lubomíra Bartoše v Úsově

▶ Úsov - kolébka lesnického školství
Nová expozice.
▶ 18.5. v 11 hodin přednáška: Zdeněk Doubravský - Historie lesnického školství - pro školy
18.5. v 16 hodin přednáška: Zdeněk Doubravský
- Historie lesnického školství - pro veřejnost
Informace: V květnu je zámek přístupný od úterý
do neděle v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Poslední vstup možný hodinu před koncem dopolední i odpolední pracovní doby. 1.5., 8.5. a 18.5.
vstup zdarma 8 - 12 a 13 - 16 hodin.

18. května - Mezinárodní den muzeí a galerií - všechna zařízení VM komentované prohlídky
expozic a výstav - vstup zdarma
8. května - vstup zdarma
Otevřeno: Vlastivědné muzeum v Šumperku 9 - 13 hodin * klášterní kostel 10 - 12 hodin

VÝSTAVA MAPUJE 50 LET HISTORIE SBORNÍKU SEVERNÍ MORAVA

P

rocházku půlstoletím historie vlastivědného sborníku Severní Morava nabídne od 10. května
do 24. června Vlastivědné muzeum v Šumperku. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 10. května v 18 hodin v Rytířském sále VM v Šumperku a výstava potrvá do 24. června. V muzejní praxi
přitom není zcela obvyklé seznamovat veřejnost s historií sborníku formou výstavy. Vždyť sborník je
určen především ke čtení. A přesto, nebo právě proto, jsme se této lákavé myšlenky ujali.
Idea představit veřejnosti cennou „sbírku“ 91
svazků sborníku Severní Morava vycházejících
v letech 1957 - 2007, která se
stala za padesát let své existence jakousi „encyklopedií“severozápadní Moravy, se začala
naplňovat ve chvíli, kdy jsme si
uvědomili výjimečnost a hodnotu tohoto uceleného souboru vlastivědného poznání.
Vždyť Severní Morava je jediný vlastivědný sborník v celé
České republice, který téměř
od samého začátku své existence vychází nepřetržitě, dvakrát ročně, po celé půlstoletí.
A to je jistě dostatečně pádný
argument.
Hlavním smyslem této výstavy je představit duchovní
a faktografické bohatství vlas-

tivědné práce a bádání několika generací vědců,
vlastivědných pracovníků, ale i laiků, kteří se rozhodli výsledky své práce prezentovat na stránkách Severní
Moravy.
Výstava seznámí na fotografiích, dobových dokumentech
a autentických textech s nejfrekventovanějšími
tématy
oborů humanitních i přírodních věd. Připomene zakladatele z řad nadšenců z konce
50. let z okruhu vlastivědců
z Mohelnicka, Lošticka a Zábřežska, jako byli A. Lang, F.
Hekele, V. Křupka, C. Lolek, J.
Kapusta nebo S. Novotný. Na
ně navazuje v 60. letech generace vlastivědných pracovníků
Vlastivědného ústavu v Šumperku, později Okresního
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VÝSTAVA

budou konat besedy pro 1. stupeň ZŠ na téma
Škola před 100 lety
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., 8.5. otevřeno 9 - 12 hod., vstup
zdarma.

ZÁMECKÁ EXPOZICE

vlastivědného muzea a dnes Vlastivědného muzea
v Šumperku.
Po desetiletí ve svém časopise publikovali a prezentovali výsledky své práce např. Zdeněk Brachtl,
Zdeněk Doubravský, Milena Filipová, Jiří a Zdeněk
Filipové, Zdeněk Gába, Vladimír Goš, Miloš Melzer, František Spurný, Alena Turková, Ivan Tuša
a další. Kromě nich dokázala redakce vybudovat
okruh kvalitních autorů, často kapacit z univerzitního prostředí v Olomouci, Brně a později z Ostravy a Opavy. Jmenujme alespoň Josefa Bartoše,
Miloně Dohnala, Ladislava Hosáka, Emila Hoška,
Milana Myšku, Jiřího Skaličku, Miloše Trapla či Rudolfa Zubera. Není samozřejmě možné vyjmenovat
všechny, k tomu ostatně slouží dva díly Bibliografie
Severní Moravy.

Vedle těchto materiálů umožní Vlastivědné muzeum v Šumperku zhlédnout unikátní sbírky z depozit
muzeí v Šumperku, Mohelnici, v Jeseníku a Olomouci, o nichž se na stránkách sborníku psalo, ale také
ukázky tiskařského vybavení z provozu tiskárny Trifox v Šumperku, která většinu svazků zhotovovala.
Překvapení pro návštěvníka výstavy čeká v podobě jubilejního netradičně pojatého 92. svazku
Severní Moravy, který na 42 stranách seznamuje
s celou historií sborníku, přináší zajímavé dosud
nepublikované fotografie a zaujme i grafickou
úpravou, která je dobrou vizitkou reklamního
studia SCARON. Na závěr lze říci, že výstava
o Severní Moravě je pro čtenáře i širokou veřejnost sborníku tou nejlepší a nejatraktivnější vizitkou.
Miluše Berková

ÚSOVSKÝ ZÁMEK MÁ NOVOU EXPOZICI
V roce 2006 byl vlastníkem úsovského zámku,
Městem Úsovem, opraven a rekonstruován jeden
z objektů nacházející se v areálu zámku Úsov, označovaný tradičním názvem Stará škola. Jde o budovu, v níž od roku 1852 působila po dobu patnácti let
jedna z nejstarších škol středního typu na Moravě,
lesnická škola, která byla posléze přestěhována do
prostor hradu Sovince a poté do nově vystavěné
budovy v Hranicích na Moravě. Nepřetržité trvání
této školy, dnes s označením Střední lesnická škola
v Hranicích, je důkazem neobyčejné tradice celého
lesnického vzdělávání na Moravě. K Úsovu jako kolébce lesnického školství se hlásí nejen hraničtí učitelé a žáci, ale také vysokoškolské lesnické obory na
Mendelově univerzitě v Brně.
Rekonstruovaná budova Staré školy poskytne své
prostory v přízemí k občerstvení návštěvníků zámku, v patře jsou připraveny tři místnosti pro výstavní a expoziční účely. Vzhledem k výše uvedenému
původnímu využití rekonstruovaného objektu probíhá v současnosti v autentických interiérech Staré
školy instalace stálé expozice přibližující historii

a současnost středního lesnického školství na Moravě s přihlédnutím k historii a současnosti vysokého
lesnického školství.
Za tím účelem byla navázána spolupráce s ředitelstvím a učiteli Střední lesnické školy v Hranicích,
kteří nabídli zapůjčení exponátů pro plánovanou
stálou expozici. Obdobná spolupráce se rozvinula
s vysokoškolskými učiteli Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně. Pomoc při realizaci poskytla i některá muzea a střední odborné učiliště ve
Šternberku.
Expozice s názvem „Úsov - kolébka lesnického školství“ se otevřela 24. dubna. Návštěvníkům
poskytuje informace o vývoji lesnického školství
na Moravě, vystavované exponáty z kabinetů škol
i výrobky žáků přibližují teoretické a praktické studium adeptů lesnického povolání. Nová expozice,
blízká svým obsahem sbírkám oblíbeného Lovecko-lesnického muzea, obohatila nabídku úsovského zámku a návštěvníkům přináší nové poznatky
a zajímavosti ze studia lesnických oborů v minulosti
i přítomnosti.
Dr. Zdeněk Doubravský

Májové rozhledy z radniční věže
úterý 1. května od 9 do 17 hodin
Rozhledy v rámci Bambiriády
pátek 25. května a sobota 26. května od 9 do 17 hodin, v neděli 27. května od 9 do 11 hodin
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Pátek 11. května ve 20 hodin
-123 min.
Minuty po roce a s novým projektem!

Vstupné 150 Kč

Sobota 19. května ve 20 hodin
Dying Passion
Šumperská premiéra nového CD. Host: Sad Harmony (South Moravia).

Vstupné 80 Kč

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

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

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

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

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

Sobota

8 -12

8 - 12

zavřeno

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č. 583 214 588, www. knihovnaspk.cz
Městská knihovna, 17. listopadu 6 a občanské sdružení Obnova kulturního dědictví v údolí Desné
pořádají v prostorách knihovny v období do 31. května výstavu a další doprovodné akce
se společným názvem
PODESNÍ
Doprovodné akce:
Přednáška s diapozitivy Památky Podesní
středa 16. května v 18.45 hodin v knihovně na ul. 17. listopadu
Historie a současnost památek obcí údolí Desné. Přednáší Richard Jašš. Vstupné 30 Kč
bude věnováno na obnovu kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově.
Koncert v pekařovské kapli
sobota 19. května v 15 hodin v Pekařově
Dražba výtvarných děl ve prospěch obnovení kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově
čtvrtek 31. května v 17 hodin v knihovně na ul. 17. listopadu
Dražit se budou díla autorů Anežky a Miroslava Kovalových, Věry Kovářové, Jindřicha Štreita
a Petra Válka. Nabízená díla si můžete prohlédnout na internetové prezentaci www.knihovnaspk.
cz/podesni. Další informace: www.vresovka.cz, www.knihovnaspk.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA, MUSIC MACHINE

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE

DDM U RADNICE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
Sobota 28. dubna v 15 hodin v kuchyni DDM
Indické vaření
Příprava indického jídla podle tradičních postupů
indické kuchyně pod vedením Anju Prudíkové
z Dillí. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395.
Vstupné 130 Kč
Úterý 1. května od 9 do 12 hodin u DDM
Hrátky u radnice
Tradiční prvomájová akce DDM, prezentace
kroužků, otevřený zvěřinec a další zábavy.
Čtvrtek 3. května v 15 hodin v dílně DDM
Železniční modelářství od A do Z
Rady všem.
Vstup volný
Pátek 4. května v 17.30 hodin v DK Šumperk
Co Šeherezáda nikdy neřekla
Prezentační akce DDM U radnice inspirovaná Hedvábnou stezkou. Srdečně zvou děti
z výtvarných kroužků, z kroužku Přípravná
angličtina, taneční kroužek Tornádo, skupina
orientálních tanců a jejich hosté - žákyně taneční školy Aisa.
Vstupné 40 Kč
Sobota 5. května od 9 do 14 hodin v keramické dílně
DDM
Keramika pro každého
Vstupné 30 Kč
Pondělí 7. května od 14 hodin v učebně DDM
Internet pro děti
Vstup volný
Středa 9. května od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - smaltování
Jmenovky a drobné šperky technikou klasického
smaltu.
Vstupné 30 Kč
Středa 9. května od 16 hodin v herně TTC Šumperk
Stolní tenis pro děti
Od 8 let.
Vstup volný
Středa 9. května od 15.30 hodin v klubovně DDM
Hádanky a křížovky pro děti
Vstup volný
Pátek 11. května až sobota 12. května
Klub Uzlík - Spaní na „baráku“
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Jarní tvoření spojené s výletem do Bohutína, pořádaný KČT. Začátek v pátek v 17.00 hodin, konec
v sobotu v 15.00 hodin. Informace: R. Večeřová, tel.
č. 583 215 395.
Vstupné 60 Kč
Úterý 15. května od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže
Vstup volný
Středa 16. května od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - šperky z korálků
a drátků
Vstupné 30 Kč
Pondělí 21. května od 14 hodin v učebně DDM
Volný internet pro děti
Vstup volný
Středa 23. května od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - šperky z přírodnin a nití, drhání, Margaretina krajka, frivolitky
Vstupné 30 Kč
Středa 23. května od 16 hodin v herně TTC
Šumperk Pojď si pinknout
Od 8 let.
Vstup volný
Pátek 25. května od 9 do 12 hodin, od 13 do 17 hodin
Bambiriáda
Výtvarné tvoření v ateliéru a volný vstup do technické dílny DDM.
Vstup volný
Sobota 26. května od 9 hodin
Bambiriáda
Volný vstup do technické dílny a ZOO koutku
od 9 do 12 hodin. ČEKÁ NA VÁS HRANÍČKO,
ZAHRAJEM SI MALIČKO - soubor tvořivých
a pohybových her pro nejmenší děti a rodiče v sále
a předsálí DDM od 9 do 13 hodin. Výtvarné tvoření v ateliéru DDM od 9 do 12 hodin a od 13 do 17
hodin.
Vstup volný
Úterý 29. května od 15 hodin v dílně DDM
Modelářství pro kluky - dobrá rada Vstup volný
Úterý 29. května od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Makačka pro muže
Tradiční florbalová hodinovka v tělocvičně SOUŽ.
Vstup volný

Středa 30. května od 15.30 hodin v klubovně
DDM
Pálí vám to?
Hádanky a křížovky pro děti.
Vstup volný

Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.sumperk@seznam.cz, http://www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
Pátek 27. dubna od 14 hodin v IT na „Komíně“
Internetová čajovna
Informace B. 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
Šilhanová, 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.
Středa 2. května od 15 hodin v IT na „Komíně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
1. lekce 2.5., 2. lekce 7.5., 3. lekce 9.5., 4. lekce 14.5.

Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena kurzu 400 Kč
Čtvrtek 3. května 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 4. května od 14 hodin v IT na „Komíně“
Internetová čajovna
Informace Bronislav Vavruša, tel. č. 583 283 327,
731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 10 Kč za hodinu
Středa 9. května od 14 hodin v Artedílně na „Komíně“
Keramické odpoledne
Informace Ivana Šilhanová, tel. č. 583 285 623,
731 610 036, silhanova@doris.cz.
Cena 30 Kč

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
„STÁLE JE CO OBJEVOVAT“
Setkání s Martinem Frouzem
ve čtvrtek 10. května v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Setkání s Martinem Frouzem - obrazovým redaktorem National Geographic Česko,
doplněné projekcí fotografií.
Vstupenky 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 - fotografické práce, Olšanské papírny a.s. - Ruční
papírna Velké Losiny, Město Šumperk, Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové
nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN, Salón Zdena - Ruda nad Moravou
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VILA DORIS

Středa 23. května od 17 do 20 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - doplňky z kůže
Spony drobné šperky a aplikace ze zbytků kůže.
Vstupné 30 Kč

VILA DORIS

Čtvrtek 10. května ve 14.30 hodin na Kolibě
Odyssea - Orientační běh
Informace Petr Konupčík, tel. č. 583 214 212,
731 610 037, konupcik@doris.cz.
Čtvrtek 10. května 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 10. května v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis „STÁLE JE CO OBJEVOVAT“
Setkání s Martinem Frouzem - obrazovým
redaktorem National Geographic Česko, doplněno projekcí fotografií, rezervace vstupenek u Petra Konupčíka, tel.č. 583 214 212,
731 610 037.
Vstupné 50 Kč
Pátek 11. května ve 14 hodin v IT na „Komíně“
Internetová čajovna
Informace
Bronislav
Vavruša,
tel.č.
583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 10 Kč za hodinu
Středa 16. května v 15 hodin v IT na „Komíně“
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
1. lekce 16.5., 2. lekce 21.5., 3. lekce 23.5., 4.
lekce 28.5. Informace Bronislav Vavruša, tel.
č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena kurzu 400 Kč
Čtvrtek 17. května ve 14.30 hodin u vodní nádrže Krásné
Odyssea - Duatlon
Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212,
731 610 037, konupcik@doris.cz.
Čtvrtek 17. května 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 18. května ve 14 hodin v IT na „Komíně“
Internetová čajovna
Informace
Bronislav
Vavruša,
tel.č.
583 283 327, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.
Cena 10 Kč za hodinu
Středa 23. května od 14 hodin v Artedílně na
„Komíně“
Keramické odpoledne
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623,
731 610 036, silhanova@doris.cz. Cena 30 Kč
Pátek 25. května až neděle 27. května
Bambiriáda 2007
Tradiční přehlídka činností sdružení dětí
a mládeže a středisek volného času. Letos
mnoho novinek a překvapení: mapa Bambiriády do každé šumperské domácnosti, SUPERPRÁZDNINY a možná přijde i kouzelník,
informace Vratislav Šula, tel.č. 583 214 214,
731 186 059, sula@doris.cz.
Čtvrtek 31. května 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
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

Hrad Sovinec srdečně zve na
Láry fáry do pohádky
Sobota 19. a neděle 20. května vždy od 9 do 19 hodin
Pestrý zábavný program ke Dni dětí. Kejklíři a žonglování při soutěžích
a klání rytířském na pohádkovém hradě.
Bližší informace: www.sovinec.cz, sovinec.purkrabi@volny.cz
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Čtvrtek 3. května ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 35 Kč
Úterý 15. května od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
Čtvrtek 17. května ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.
Vstupné 35 Kč
Čtvrtek 24. května ve 14 hodin
Setkání členů městského svazu DIA
Hraje skupina Tři „K“.
Vstupné 35 Kč
Úterý 29. května od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
Čtvrtek 31. května ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 35 Kč
Každé pondělí od 9.30 do 17.15 hodin v herně

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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
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
Pátek 11. května od 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 17. května od 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.
Pátek 25. května od 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 květnu probíhá prodejní výstava obrazů Jana Jančíka.
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STŘEDISKO SEVER, KAVÁRNIČKA

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

SOUTĚŽ, KINO OKO

SOUTĚŽ PŘIBLÍŽÍ ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA ZE SEVERNÍ MORAVY

P

řipomenout dětem zapomenutá řemesla ze severní Moravy chtějí šumperské Vlastivědné muzeum, 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
pečení chleba či k domácímu zpracování mléka.
Zaujmout je může domácí košíkářství nebo způsob, jak se zastara na Šumpersku trhal a zpracovával len.
Literární soutěž je pak určena starším dětem, které mohou o zapomenutých řemeslech
napsat pohádku, povídku, reportáž nebo úvahu.
Výtvarně nadaní doplní text obrázkem nebo fotkou.
Inspiraci najdou děti ve stálé expozici Vlastivědného muzea v Šumperku, v časopise Severní
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
soutěžícího, věk, adresu nebo školu a doručí do
25.5. na adresu Vlastivědné muzeum v Šumperku, Hlavní třída 22, 787 01 Šumperk. Autoři nejlepších prací v jednotlivých kategoriích
budou odměněni. Slavnostní vyhlášení výsledků a zahájení výstavy se bude konat ve čtvrtek
14. června v Rytířském sále Vlastivědného muzea v Šumperku. Vybrané práce ze všech kategorií budou vystaveny ve Vlastivědném muzeu
v Šumperku a budou publikovány na internetových stránkách pořadatelů.
-mb-

KINO OKO
PUSINKY
Čtvrtek 26. dubna jen v 17.30 hodin, pátek 27. a sobota 28. dubna v 18.00 a ve 20.00 hodin, neděle
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 filmem 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 spletenec
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 (The Letters from Iwo Jima)
Oscar 2007
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
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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 dračím vejci.
Vstupné 50 Kč
VE DNECH 3. - 9. KVĚTNA 2007 KINO NEHRAJE
ROBINSONOVI (Meet the Robinsons)
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12. a neděle 13. května jen v 16.00 hodin
USA 2207, 109 minut, rodinný animovaný film 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 zapomněl vypnout stroj času… Rodinná komedie o malém vynálezci, který hledá ztracenou rodinu. Vstupné 65 Kč
RANDE MĚSÍCE (Employee of the Month)
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12. a neděle 13. května jen v 18.00 hodin
USA 2007, 103 minuty, od 12 let, titulky
Rozbal to a získej tu nejpřitažlivější cenu! Romantická komedie s půvabnou Jessicou Simpsonovou
v hlavní roli.
Vstupné 70 Kč
300: BITVA U THERMOPYL
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12., neděle 13., pondělí 14. a úterý 15. května jen ve 20.00 hodin

Historický velkofilm 300: Bitva u Thermopyl, který kombinuje živé herce a metodu modrého plátna,
uvádí kino Oko od 10. do 15. května.
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KINO OKO

Eastwood. Nevšední a velice působivý film, který získal Oscara za vizuální efekty.

KINO OKO

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 velkofilm.
Vstupné 80 Kč
ROCKY BALBOA
Pondělí 14., úterý 15. a středa 16. května jen v 18.00 hodin
USA 2007, 102 minuty, mládeži přístupný, titulky
Triumfální návrat dnes již šedesátiletého Sylvestera Stalloneho do boxerského ringu. Hlavní role, scénář
a režie Sylvester Stallone.
Vstupné 75 Kč
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ
Artvečer
Středa 16. května jen ve 20.00 hodin
Nizozemsko, Švédsko, Německo, 2006, 97 minut, mládeži přístupný, titulky
I poslední outsider by měl dostat v životě šanci alespoň v něčem uspět… Absurdně poetický příběh fríského vesničana, který získal národní proslulost v podivuhodné disciplíně - sezení na kůlu. Vstupné 65 Kč
ARTHUR A MINIMOJOVÉ
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19. a neděle 20. května jen v 15.30 hodin
USA, Francie, 2007, 102 minuty, širokoúhlý, rodinný film v českém znění
Příběh desetiletého chlapce, který se dostane do podzemní říše malinkých Minimojů a prožije s nimi
neuvěřitelná dobrodružství.
Vstupné 65 Kč

Především děti mohou v polovině května prožít v kině Oko neuvěřitelná dobrodružství desetiletého Arthura a malinkých Minimojů.
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KINO OKO
Nejdražší film všech dob, Spider - Man 3, nabídne kino Oko od 17. do 23. května.
SPIDER - MAN 3
Čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19., neděle 20., pondělí 21. a úterý 22. května v 17.30 a ve 20.00 hodin, středa
23. května jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 140 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, české znění
V závěru komiksové série Sama Raimiho se Tobey Maguire musí utkat nejen s novým superprotivníkem Sandmanem, ale i s temnotou, která do nečekaného odstínu zbarvila jeho oblek i jeho vnitřní
svět. Snímek obsahuje pořádnou nálož velkolepých počítačových triků, v současnosti je nejdražším
filmem všech dob.
Vstupné 80 Kč
JAKO MALÉ DĚTI (Little Children)
Středa 23. května jen ve 20.00 hodin
USA 2007, 137 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Na předměstí neutečeš před ničím a neutajíš nic… Kate Winsletová a Patrick Wilson v hlavních rolích
milostného dramatu, které se hodně podobá snímku Americká krása.
Vstupné 70 Kč
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. května jen v 16.15 hodin
Dánsko, Francie 2007, 90 minut, rodinný animovaný film v českém znění
Slavná pohádka Hanse Christiana Andersena o ptačím outsiderovi v podání dánských filmařů.
Vstupné 60 Kč
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KINO OKO

KVASKA
Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. května jen v 18.00 hodin
ČR, 2007, 106 minut, od 12 let
Lucie Vondráčková, Filip Tomsa a Rudolf Hrušínský v hlavních rolích milostného příběhu ze zákulisí
muzikálu. Hudba Daniel Landa, režie Mirjam Landová.
Vstupné 70 Kč
VLAJKY NAŠICH OTCŮ (Flags of Our Fathers)
Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. a neděle 27. května jen ve 20.00 hodin
USA, 2006, 132 minuty, širokoúhlý, od 12 let, titulky
Příběh mrtvých hrdinů, živých obětí a jedné fotografické ikony. Bitva o Iwo Jimu byla jednou z nejkrvavějších kapitol války v Tichomoří. Zatímco Dopisy z Iwo Jimy zachycují pohled na tuto bitvu
z japonských zákopů, Vlajky našich otců nabízejí pohled z americké strany. Oba filmy tvoří unikátní
paralelní dvouprojekt Clinta Eastwooda.
Vstupné 75 Kč
KRÁLOVNA (The Queen)
Artvečer
Pondělí 28. května v 18.00 a ve 20.00 hodin
Velká Británie, Francie, Itálie, 2006, 97 minut, od 12 let, titulky
Strhující a jedinečný pohled do života královny Alžběty II. těsně po tragické smrti princezny Diany. Představitelka hlavní role Helen Mirrenová získala za svůj herecký výkon Oscara. Režie Stephen
Frears.
Vstupné 70 Kč
PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI SVĚTA
Úterý 29., středa 30., čtvrtek 31. května a pátek 1. června v 17.00 a ve 20.15 hodin
USA, 2007, 170 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Přátelé Jacka Sparrowa, který skončil posledně ve smrdutých útrobách Krakena na dně moře, se při
pokusu o jeho záchranu dostanou až na samotný konec světa… V hlavních rolích opět Johny Depp,
Keira Knightlyová a Orlando Bloom. Režie Gore Verbinski.
Vstupné 80 Kč
Připravujeme na červen:
Piráti z Karibiku - Na konci světa, Tajnosti, Sunshine, SherryBaby, Shrek 3, Malovaný závoj, Hory mají
oči 2, Roming, Terkel má problém, Prázdniny pana Beana
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový vjem, samostatný basový kanál 1000 W.
Kino promítá všechny filmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Předprodej vstupenek: Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před začátkem
prvního představení - u pokladny v Kině Oko Šumperk.
Program kina Oko též na www.kinosumperk.cz.

Kino Oko Vám nově nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání
diapozitivů i projekci reklamních videoklipů. Zprostředkujeme vám výrobu diapozitivů i klipů.
Větší obraz, vyšší kvalita a dobré ozvučení! Cena za projekci diapozitivů je 1500 Kč na měsíc,
cena za projekci videoklipu 2000 Kč na měsíc. Po třech měsících je možné dohodnout slevu.
Bližší informace na telefonu 583 212 000.
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Průvodcem padesátiletou historií vlastivědného sborníku Severní Morava
a vzpomínkami jejích zakladatelů, autorů a čtenářů je jubilejní 92. svazek časopisu.
Tentokrát s barevnou přílohou a v novém výtvarném pojetí,
kterého se ujala firma SCARON, s.r.o. Zakoupit ho můžete ve Vlastivědném muzeu
v Šumperku, na jeho detašovaných pracovištích (muzea v Zábřehu, Mohelnici,
Lošticích a na zámku v Úsově). Sborník nabízí také knihkupectví
Duha v Šumperku. Více na www.muzeum-sumperk.cz.

