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autorka kresby na obálce (Jan Zajíc, čestný ob-
čan města Šumperka) – Kristýna Kvapilová

KE KRESBĚ NA OBÁLCE

Jan Zajíc
O Janu Zajícovi se dvacet let nesmělo mluvit, 

natož psát. A přesto si myslím, že byl znám nejmé-
ně tak jako dnes, ale co hlavně, většina lidí ho vní-
mala mnohem pozitivněji – prostě srdcem. Zajíce 
proto nebylo potřeba rehabilitovat. Po roce 1989 
dochází k paradoxní situaci - tolikrát se v histo-
rii opakující! Zatímco sebevětší očerňování mu 
za bývalého režimu nemohlo uškodit, ba naopak, 
některá oslavná díla, jež se objevila po roce 1990, 
z něho dělají bezkrevného hrdinu a bezchybnou 
morální autoritu.  Ochránci Janova odkazu by 
měli vniknout do chrámu a zpřevracet a rozmetat 
stoly lichvářů a lichometníků. 

V lednu 1969 věnoval Janu Palachovi tyto verše:
Rozmarné odpoledne.
Kolem vezou víc než Prométhea. 
Oči jsou prolomená hráz.
Pláču – v dešti – na chodníku. 
Pro všechno.
Pro těch jednadvacet let,
pro Člověka, co odmítl jít zpět,
pro srdce, do kterého by se vešel svět, 
pro několik nevykřičených vět, 
pro cizími vojáky sražený jarní květ.
Chce se mi zařvat – teď, hned:
„Pryč s nimi! Ať žije nový svět!!!“
To ticho řve za mne. 
Praha teď skutečně dotýká se hvězd. 
Svou bolestí, co zatíná ruku v pěst. 
Ticho rve uši. 
Všichni to vědí a mlčí. 
Ústa jim zacpal strach ze života i smrti. 
Je leden roku 69. 
I láska bolí – 
 proto pláču.

V tom tichu a v takovém rozpoložení přišel čin:  
Jan Zajíc, narozený 3. června 1950 ve Vítkově, se 
25. února 1969 upálil na Václavském náměstí 
v Praze.  -ách-
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Před 135 lety byla ve Wlachově pivovaru vyrobena první várka piva 
a toho roku zanikl také měšťanský pivovar

Šumperk má velmi slavnou tradici ve výrobě piva. Prvních 68 osídlenců města získalo pro své 
domy výsadu vařit a čepovat pivo. V okruhu jedné míle kolem Šumperka se jiné pivo nesmělo 

prodávat. Toto středověké právo si měšťané (pravovárečníci) po staletí žárlivě střežili. Jejich 
monopol byl postupně narušován. Například koncem 18. století, po založení osady Nové Dom-
ky, chodili šumperští pivaři do tamní hospody na údajně kvalitnější a levnější pivo z velkolsin-
ského vrchnostenského pivovaru. Pravovárečníci jim „do cesty“ na počátku 19. století postavili 

hostinec na Vyhlídce. Měšťanský pivovar byl tehdy v bývalém zámku, což se nelíbilo ostatním 
obyvatelům města, protože ti si přáli, aby byl celý objekt přestavěn na školu. Pravovárečníci 

nemínili ustoupit a v šedesátých letech 19. století dokonce zahájili modernizaci závodu. Byla 
to však pouze neodvratně se blížící agónie. Ránu z milosti těmto podnikatelům zasadil jejich 
poslední sládek Anton Wlach. Když vycítil, jaká je situace, a zcela jistě podporován nepřáteli 

pravovárečníků, k nimž patřili i všemocní Oberleithnerové, odešel z jejich služeb a postavil nový 
pivovar v dnešní Revoluční ulici, 18. února 1871 vyrobil první várku piva. 

18. srpna 1871 se konalo mimořádné generální zasedání pravovárečného společenstva,             
na kterém byl přijat protokol uzavírající jeho činnost. Po Wlachově smrti v roce 1905 se pivovar 

sloučil s pivovary na Třemešku a v Hanušovicích a již dva roky poté v něm byla výroba piva 
zastavena.  

Před 110 bylo zahájeno meziměstské telefonní spojení Šumperka se Šternberkem
1. února 1896 v osm hodin ráno bylo oficiálně otevřeno první meziměstské telefonní spojení      

ze Šumperka. Spojení bylo navázáno se Šternberkem a první hovor měl starosta Šumperka Fri-
edrich von Tersch s vicestarostou Šternberka (jeho jméno ve svých pamětech Tersch neuvedl).  

             
Před 60 lety byl zahájen odsun německých obyvatel Šumperka 

Odsun byl zahájen 10. února 1946. Šumperk byl střediskem odsunu celého tehdejšího okresu 
a také z dalších míst jiných okresů v okolí (téměř 2000 lidí). Celý odsun byl v Šumperku ukončen 

27. listopadu 1946. Jednalo se celkem o čtyřiačtyřicet transportů, což představovalo 50.542 lidí. 
Přímo ze Šumperka bylo v jedenácti transportech odsunuto 9531 osob. K 31.12. 1946 tak zůsta-

lo ve městě již jen 686 Němců. V jedné vlakové soupravě bylo 1100 až 1300 lidí. Vzít si s sebou 
mohli zavazadla o váze 60 kg. Cesta do cílových stanic v Německu trvala zhruba dvanáct hodin. 

Podle mezinárodní dohody musel být transport vybaven stanovenou dávkou potravin, pří-
padně topiva. Antifašisté sice mohli v Šumperku (resp. v republice) zůstat, většina z nich však 

rovněž požádala o přesídlení. V Šumperku se to týkalo 370 osob, které byly vypraveny na území 
Německa ve třech zvláštních transportech. Tito lidé měli právo si vyvézt veškerý majetek. Oprav-

du smutné     i  pro ty, kteří umí události řadit do kontextu doby s jinými cílovými stanicemi.  
-ách-

STALO SE V ÚNORU

PŘEDPLATNÉ V ROCE 2006

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2006 nezměnila a zůstává 10 Kč, 
přestože místo dosavadních čtyřiadvaceti stran dostávají jeho čtenáři měsíčník 

o rozsahu třiceti dvou stran.
Pokud chcete každý měsíc najít Kulturní život Šumperka ve své schránce, 

stačí jen kontaktovat 
vydavatele: PhDr. Zuzanu Kvapilovou, tel.č. 604 880 311. 
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Festival zahajuje ve čtvrtek 9. února jeden 
z největších talentů posledních let v ČR 
– klavírista Ivo Kahánek, vítěz mezinárodní 
rozhlasové soutěže CONCERTINO PRAGA 
1994 a o deset let později vítěz PRAŽSKÉHO 
JARA 2004. Mezitím vyhrál další mezinárodní 
soutěže (F. Chopina v Mariánských Lázních, 
G. Mahlera v Jihlavě). Ve druhé polovině pak 
přichází dramaturgie PRELUDIA s naprostou 
novinkou - „VEČER MELODRAMU“. Představí 
se během něj finalisté národního kola 4. Me-        
zinárodní soutěže Zdeňka Fibicha 2005 
v interpretaci melodramu. Soutěž  vznikla 
jako jediná na světě v tomto mezioborovém 
žánru a je jednou z forem, jimiž se Společnost 
Zdeňka Fibicha snaží oživit melodram. 
Melodramy Z. Fibicha, J. Pakandla, A. Jemelíka 

a J.E. Zelinky recitují Petra Doležalová 
a Miřenka Čechová, na klavír hraje Jiří 
Pakandl. Průvodního slova k programu 
koncertu se ujímá ředitelka soutěže Z. Fibicha 
PhDr. Věra Šustíková a stejně jako loni děkan 
pražské HAMU Prof. MgA. Jiří Hlaváč.

Program druhého koncertu, který je 
naplánován na pondělí 13. února, poprvé 
v dlouhé historii festivalu v Šumperku 
zasahuje do jiného žánru a jistě bude zajímavé 
sledovat zájem a reakci obecenstva, což může 
ovlivnit dramaturgii příštího ročníku.

Jazzová hudba má v Šumperku velké 
posluchačské zázemí (stačí jmenovat BLUES 
ALIVE), a tak se objevuje i v Preludiu. 
V první polovině koncertu vystoupí TEENS 
JAZZBAND Velké Losiny, dixielandové 
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Osmnáctičlenný YOUNG PEKÁČ je studentský hudební soubor při ZUŠ v Modřicích u Brna, 
založený a vedený trombonistou a komponistou Mojmírem Bártkem. V Šumperku se představí 
během druhého festivalového koncertu v pondělí 13. února.  foto: www.youngpekac.unas.cz

TŘINÁCTÉ PRELUDIUM JIŽ KLEPE NA DVEŘE

Ve dnech 9. – 22. února 2006 se ve výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku koná 
XXXIII. ročník festivalu mladých umělců ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM 2006. Koncerty začínají 
vždy v 19 hodin.
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seskupení velmi mladých hráčů, založené 
před několika lety klarinetistou, zakladatelem 
a uměleckým vedoucím Old Time Jazzbandu 
Jiřím Sedláčkem. Po první „regionální“ 
polovině se pokračuje v jazzu. YOUNG 
PEKÁČ je studentský hudební soubor při 
ZUŠ v Modřicích u Brna, založený a vedený 
trombonistou a komponistou Mojmírem 
Bártkem. Kapela má osmnáct  členů 
a z osmdesáti procent jsou všichni studenty 
brněnských – především vysokých – škol. 
Koncert uvádí zakladatel a umělecký vedoucí 
Bigbandu Lanškroun Josef Pilný. 

Tradičním spolupořadatelem i účinkujícím 
je pěvecký sbor MOTÝLI ŠUMPERK, založený 
Aloisem Motýlem již v roce 1962. Tento jeden 
z nejlepších dětských sborů v minulých 
ročnících Preludia jeden koncert svým 
vystoupením zahájil a na pódium pozval 
hostující sbor. V tomto ročníku se MOTÝLI 
se sbormistry Helenou Brožovou a Tomášem 
Motýlem představují svým profilovým 
koncertem, a ujímají se tak celého programu 
třetího festivalového koncertu, jenž proběhne 
ve čtvrtek 16. února. Program uvádí Tomáš 
Motýl.

Varhany postavené ve výstavní síni 
šumperského muzea k ní neodmyslitelně 
patří. V programu šumperského PRELUDIA 
v posledních dvou ročnících nezazněly, což 
letos svým recitálem „napraví“ Jiří Rohel, 

posluchač 3. ročníku JAMU Brno, studující 
hru na varhany pod vedením PhDr. Věry 
Heřmanové, která program čtvrtého koncertu 
v pondělí 20. února uvede. 

V loňském ročníku Preludia se poprvé 
představil jeden z nových vítězů národní 
rozhlasové soutěže mladých souborů 
a orchestrů CONCERTO BOHEMIA, která 
vrcholí vždy závěrem předchozího roku. 
Po loňské velmi úspěšné prezentaci této 
rozhlasové soutěže (Dechová harmonie 
Janáčkovy konzervatoře Ostrava – umělecký 
vedoucí a dirigent Karel Bria) byl letos pozván 
jeden z vítězů 14. ročníku 2005 - Soubor bicích 
nástrojů ARIES z Liberce, který vede Sergiy 
Grygorenko. V dramaturgii Šumperského 
Preludia tak může dojít k určitému posunu 
a vzniku nové tradice. V programu koncertu, 
který se výjimečně uskuteční již ve středu 
22. února, zazní mimo jiné dílo hudebního 
skladatele Lukáše Hurníka. Šéfredaktor 
stanice VLTAVA přislíbil osobní účast s tím, 
že celý program uvede.

Novinkou 33. ročníku Šumperského 
PRELUDIA jsou oficiální „detašované“ 
koncerty, které se konají v nedalekém 
Zábřeze: 8. února - Ivo Kahánek, 21. února 
- ARIES Liberec.

Na své stále věrné i na nové příznivce 
a návštěvníky koncertů Šumperského 
PRELUDIA se těší pořadatelé…  Milan Uhl
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ZÁJEMCI MOHOU ZASÍLAT NOMINACE NA CENY MĚSTA

Termín pro zasílání nominací v jednotli-
vých kategoriích Cen města za rok 2005 vy-
prší v pátek 10. února. Toto prestižní ocenění 
osobností, významných akcí, počinů, projektů 
a událostí se v Šumperku uděluje již poosmé. 
Občané mohou podle vlastního uvážení na-
vrhovat nominace v kategoriích kultura (kon-
krétní akce – realizátor, výsledek práce v daném 
roce apod.), sport (jedinečný sportovní výkon, 
ocenění pro trenéra apod.), sociální služby 
(práce organizace, jednotlivce, jednotlivá akce 
apod.), vzdělávání (práce s dětmi, mládeží, se-
mináře, školení), podnikání (významný pod-
nikatelský úspěch, realizovaný záměr apod.), 
humanitární čin (mimořádný čin), životní 
prostředí (realizace projektu, zásluhy o rozvoj, 
jednotlivá akce apod.), cena za přínos městu 
(ocenění za práci v daném roce či za dlouho-

dobou práci) a tzv. cena mladých (významný 
počin mladých osobností, hudebníků apod.). 
Hned dva oceněné by pak měla mít katego-
rie architektura, v níž chce místní radnice již 
tradičně vybrat nejlépe zrekonstruovaný dům 
roku a nejkrásnější novostavbu. 

V každé z nominací je nutné uvést jmé-
no a příjmení nominovaného, jeho bydliště, 
kategorii a konečně důvod, proč odesílatel 
danou osobu navrhuje. Nominace do jed-
notlivých kategorií mohou občané zasílat na 
adresu „Ceny města“, odbor školství, kultury 
a vnějších vztahů, MěÚ Šumperk, nám. Míru 
1, 787 93 Šumperk, cenymesta@musumperk.
cz. Obálku s návrhem se stejným označením 
lze vhodit i přímo do schránky umístěné před 
šumperskou radnicí. Termín pro zasílání ná-
vrhů vyprší v pátek 10. února.     -zk-
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Naposledy spatřila světlo světa Kniha 
o Šumperku v roce 1998, třítisícový náklad 
se však poměrně rychle rozebral, stejně jako 
dalších patnáct set kusů dotisku z roku 2001. 
„Tato kniha sloužila především k propagaci 
města a jako dárek oficiálním návštěvám,“ 

říká tajemník Městského úřadu Petr Holub 
a dodává, že ve volném prodeji byl pouze 
menší počet výtisků, před dvěma lety však 
podle něj zásoby došly. „Obnovení původního 
vydání by bylo finančně stejně náročné jako 
zpracování nové knihy. Musely by se totiž   ak-

Šumperkem pod křídly je název nové publikace o městě, kterou v těchto dnech vydává míst-
ní radnice. Kromě vlastní stošedesátistránkové vázané knihy vychází i její brožovaná „štíhlej-
ší sestra“ v podobě tzv. image publikace, naopak v rozšířené verzi je obsah knihy k dispozici 
na neprodejném CD, jež bude sloužit propagaci města. Na celý projekt přitom získala šum-
perská radnice peníze od Olomouckého kraje a prostřednictvím Společného regionálního 
operačního programu také dotaci ze Strukturálních fondů Evropské unie.

NOVÁ PUBLIKACE O MĚSTĚ 
NESE NÁZEV ŠUMPERKEM POD KŘÍDLY
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tualizovat zastaralé údaje a vytvořit jazykové 
mutace, jež původní publikaci chyběly,“ vy-
světluje tajemník důvody, které vedly radnici 
k myšlence připravit do tisku knihu novou, 
na jejíž vydání vyčlenili zastupitelé v loňském 
rozpočtu necelý milion korun.  „K naší velké 
radosti se nám podařilo získat na tento pro-
jekt finanční prostředky ve výši 1,1 milionu 
od Olomouckého kraje a také z evropských 
Strukturálních fondů, což představuje deva-
desát procent nákladů,“ prozrazuje Holub 
a dodává, že díky této podpoře může město 
prodávat obě publikace za nižší dotovanou 
cenu. Zájemcům jsou navíc nabízeny nejen 
v češtině, ale najdou v ní také tři jazykové 
mutace – německou, anglickou a polskou.

Knihu nesoucí název Šumperkem pod kří-
dly pojala místní firma Janda Design, jež vyšla 
vítězně z výběrového řízení, netradičně z hle-
diska grafické podoby i obsahu. „Nejde o kla-
sickou publikaci podrobně popisující historii 
i současnost města, ale kniha je zaměřena 
spíše poeticky. Čtenáře provázejí Šumperkem 
dvě poštolky, které mají hnízdo na radniční 
věži. Odtud vyvádějí svá mláďata a hrdě jim 
ukazují město,“ přibližuje publikaci šumper-
ská koordinátorka cestovního ruchu Lenka 
Tkadlecová. Kniha je rozdělena do čtyř kapi-
tol – na úvod a „Kouzlo šumperských parků“ 
navazuje „Malá procházka městem“ a „Obra-
zy života města“, v poslední kapitole se pak 
poštolky vznášejí „Nad vodami města a oko-
lí“, celou publikaci  uzavírají epilog a komen-
tář k fotografiím. Na sto šedesáti stranách 
neobvyklého čtvercového formátu o velikosti 
21 x 21 cm najde čtenář více než stovku ba-

revných fotografií ze samotného města a dvě 
desítky snímků z jeho bezprostředního okolí, 
jež volně doprovází text a také básně M.A. 
Šajnohové. „Nová publikace je postavena 
především na kvalitních fotografiích. Objevu-
jí se v ní například snímky Ivo Netopila, Jiřího 
Heřmanského, Soni Singerové a dalších auto-
rů,“ vyjmenovává Tkadlecová.

Kniha Šumperkem pod křídly vyšla v ná-
kladu dva a půl tisíce kusů, z nich je šestnáct 
set padesát určeno k prodeji. Za sto dvacet 
korun si ji od 27. ledna mohou zájemci kou-
pit v informacích v historické budově radnice 
na náměstí Míru a v Regionálním a měst-
ském informačním centru ve Vlastivědném 
muzeu. Na stejných místech je za čtyřicet 
korun k dostání rovněž osmdesátistránko-
vá tzv. image publikace, která je zkrácenou 
verzí reprezentativní vázané knihy. „Tato 
brožovaná publikace vydaná v třítisícovém 
nákladu bude sloužit nejen pro potřeby měs-
ta, ale dvě třetiny z celkového počtu chceme 
nabídnout lidem přímo v prodeji,“ podotýká 
koordinátorka. „Za dotovanou cenu se bude 
prodávat pouze první vydání knihy a image 
publikace, v případě pozdějších dotisků se 
jejich cena s velkou pravděpodobností zvýší,“ 
upozorňuje Tkadlecová. Naopak neprodejné 
jsou podle ní interaktivní CD-ROMy, které 
město vydalo ve dvou a půl tisícovém nákla-
du. „Cédéčko“, které je oproti knize bohatší 
o fotodokumentaci a také historická fakta, 
chce radnice využívat na propagaci města při 
veletrzích a výstavách a také jako dárek pro 
své partnery a návštěvy. 
 Zuzana Kvapilová
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Zimní jitření

úderem srdce 
nebe se vybírá
podloží ticha
kam na noc uloží
svůj jitřní sníh

v hasnoucích lampách
temnostín usne
s krákáním mrazu
šťastnější než šťastný
je úplněk tepla

Letní smrákání

s večerem slunce
přepadne přes okraj
a hladina klidu
na chvíli zůstane
tichá a bez emocí

jen sušiny slov
jak seno zavoní
na louce vypasené
která je bez konce
a zrcadlí nebe

M.A. Šajnohová - Šumperkem pod křídly
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Želechovice
Náš („Náš“) zářivě bílý autobus s vosičkou, 

co je prý sršeň (…ccc), nás znovu přijal pod 
svá ochranná křídla. Venku panuje vlezlé 
šero, uvnitř klidné teplé majestátné zelenavé 
přítmí, spousty čerstvých i vzdálenějších zá-
jezdových vzpomínek  sálají z  šedavých po-
tahů, interiér zkrátka vzbuzuje úctu, nikdo si 
tudíž nedovolí opustit autobus v jiném stavu, 
než jsme jej nalezli dnes krátce po poledni. 
Tmavé ospalé počasí a tolik známý přívětivý 
zvuk motoru téměř okamžitě hatí všechny au-
tobusové plány….

Chvíli po nenásilném buzení zkoušíme 
v nám již z loňska známé vesničce, kde na 
sebe lidé nedovedou být zlí, v Želechovicích. 
Unikátní koláčky připravené k naší nesmírné 
radosti kouzelnými tetičkami, které už dávno 
nejsou jen tetičkami Tomášovými, mizí z ta-
lířků na faře kosmickou rychlostí…

Koncertem proplouváme tak jaksi poklid-
ně, bez křeče, v prostředí, které z nevysvět-
litelného důvodu není tolik cizí, v prostředí, 
kde posluchači chtějí prožít radost z toho, co 
poslouchají, a tak ji prožívají…. Za zmínku 
stojí Truvérská mše, jež nám samým vytřela 
zrak. Byla-li by tato naše sborová stařenka 
člověkem, jistě by jí náležela hodnost zaslou-
žilého umělce. Dlužno podotknouti, že ne 
všechny tituly zazněly v požadované čistotě 
a lesku, chudák Cesta byla dnes ušlapanější 
než kdy jindy, ale na celkovém pěkném dojmu 
to, myslím, nic nezměnilo. 

Ve staronových rodinách se nám dostává 
téměř neuvěřitelné péče, hostitelé horlivě ze 
všech koutů snášejí vše, co nám jen na očích 
vidí, i to, co tam nevidí, a to takovou rychlostí, 
že se červené až za ušima ani nestačíme brá-
nit. Zkrátka se ráno (každý obtěžkán dvěma 
až třemi zavazadly se „svačinkou“ na cestu) 

opravdu neradi loučíme.
Následuje velmi ospalá zkouška, která se 

k životu probouzí až s růžováckými koledami. 
No prosím, takové vypalovačky Hlavní sbor 
nikdy nedostane (?!), …s rolničkami (!). 

Před dnešními koncerty pro školy jsme 
snad ani nestihli mít známé smíšené pocity 
(budou poslouchat?, nebudou?), někdy je lep-
ší nepřemýšlet. I nezletilé publikum nás totiž 
přijalo velmi mile, patří to nejspíše k povaze 
všech místních. Mladší skupina dětí nižší-
ho stupně se nechala do poslechu vtáhnout 
tradičně rychleji než jejich starší kolegové 
z druhého koncertu. V tomto budou malé 
děti jako posluchači vždy průhlednější, jejich 
odzbrojující spontánnost nenechá nikoho na 
pochybách. Proto poté, když jeden drobný 
prvňáček k hrůze své rázem zrudlé pedagožky 
neudržel rozbouřené emoce na uzdě a začal 
při flétnové mezihře Tohoto malého děťátka 
v uličce předvádět bláznivé taneční disko kre-
ace, mohu s úlevou prohlásit: „Ano, povedlo 
se.“  Doufám jen, že i věkem zkušenější skupi-
na lehce kladoucí odpor při společném zpěvu 
došla nakonec ke stejnému závěru a náš deli-
kátní oběd v jejich vlastní školní jídelně pova-
žovala za zasloužený.

Zlín
Je to tady, jedeme nakupovat. Míjíme 

stovky stále stejných „Baťových“ cihlových 
domečků, vysoké budovy univerzit a hotelů, 
dlouhé haly někdejších obuvnických závodů 
dnes hojně využívané firmami všeho dru-
hu a nakonec (srdce mnohých opravdu za-
plesalo nad tou nádherou) parkujeme před 
obrovským zlínským nákupním centrem. 
Po několika hodinách se naše uondaná (ale 
spokojená) skupinka vrací s plnými taškami. 
Já mám bonboniéru pro naši nejmilejší sbo-

PROSINCOVÉ PUTOVÁNÍ ŠUMPERSKÝCH MOTÝLŮ
14.12. – 17.12. 2005

Budou Vánoce. Letošní koncertní sestava se s většími či menšími obměnami vídá téměř denně, 
přes týden méně než o víkendech. Se zvyšující se hodnotou prosincového data ve všech sboro-
vých batozích přibývají proslulé Halls extra strong – černé, Vincentka je již řazena mezi stan-
dardní vybavení. Každý z nás se urputně snaží přes mokré a větrné plískanice zůstat zdráv, 
nebo si alespoň vybrat svou předvánoční „chřipgínu“ před letošní vídeňskou dortovou třeš-
ničkou (viz. Rovensko …průměrná tělesná teplota sboru: 37,5°C… přeháním… trošku). Přes 
všechny kluzké, mokré a studené nástrahy si však téměř nikdo (na truc náhradníkům) letošní 
zimní zájezd s trasou Želechovice-Zlín-Otrokovice-Ebreichsdorf - Vídeň nenechá ujít, a tak…
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rovou kadeřnici Miriam a 10 zbrusu nových 
prázdných CD,…asi jsem se měla narodit 
jako chlapec…?

Další putování stáčíme na Jižní Svahy, kde 
nás v moderním salesiánském kostele čeká 
už čtvrtý koncert naší cesty. Tyto nové kostely 
vyzařují atmosféru velmi vzdálenou kostelům 
běžným. Spousta světla činí obrovskou pro-
storu člověku přístupnější. Chybějí obrazy, 
sochy, koberce,… S trochou fantazie můžeme 
soudit pokojovou teplotu. Po zbodnutí prav-
děpodobně stále ještě želechovického koláč-
ku ke svačině jsme kvůli podvečerní mši ukli-
zeni do příjemného klidného prostředí zdej-
šího klubu pro mládež, který se nachází v su-
terénu kostela (jinde tomu říkají katakomby). 
S opatrností nám vlastní okamžitě využíváme 
všech zdejších lákadel, kupříkladu kulečníku, 
ping-pongového stolu, spousty deskových 
her ve skříni za vitrínou,… Polstrovaná kře-
sílka po obvodu místnosti přímo vyzývají ke 
klábosivému posezení nad horkou čokoládou 
prodávanou u barového pultíku hned vedle…
Skoro se nám na ten koncert nechce, to je to 
zatraceně zrádné sladké nicnedělání.

Jakmile však stojíme v modrém tentokrát 
na třech schůdcích, prvotní zdánlivá nechuť 

je ta tam. Ano, tohle publikum poznáváme, 
již z minula si rozumíme znamenitě. Na vý-
sluní bych dnes povznesla všechny tři Mich-
ny, protože ti se prostě povedli, a to kvůli 
Helence (a nesmažu to, a ne a ne!). Zážitek se 
zvony, do jejichž utichajícího zvuku zaznívají 
naše první tóny, bude bezesporu patřit mezi 
ty, jež se pro svou záhadnou krásu nezapo-
mínají. Stejně jako nikdo z nás nezapomene 
na velká slova pana faráře, která, ač samo-
chválu nepěstuji, za zaznamenání alespoň 
zprostředkovaně stojí: „Při dnešním koncertu 
jsem si jaksi vzpomněl na onoho chlapce, kte-
rý se svých rodičů ptal, jestli bude mít v nebi 
také pejska. Dostalo se mu moudré odpovědi, 
že pokud je pejsek tím, co jej činí šťastným, 
jistě v nebi bude. Pokud je to opravdu tak, 
doufám, že my všichni v nebi potkáme Motý-
ly ze Šumperka.“ To jsou ty chvíle, kdy lituji 
všechny, kteří sborem neprošli.

Otrokovice, Mikulov
Poklidnou nocí dorážíme plni dojmů 

z dneška na internát do Otrokovic. Z důvodu 
počátečního zastrašení protivníka (a možná 
také z nedostatku volných pokojů) jsme oka-
mžitě rozděleni do dvou budov. My se ovšem 
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První zastávkou našeho předvánočního turné byly Želechovice.  Foto:-hb-
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druhá budova tiše připlíží k nám (!). Zbytek 
noci probíhá, dá se říci, idylicky, až na jedno-
ho rozlíceného vychovatele, který se neustále 
snaží rušit náš noční klid.

Po internátní snídani vyrážíme Rakousku 
vstříc. Čím déle jedeme, tím více fouká, kdyby 
alespoň sněžilo,... To se člověku ani nechce 
z autobusu, leda že... Cože? Oběd? Kde? V Mi-
kulově? Tak to jdu.

Jeden skutečný sen
Nebe až k obzoru uzavřené do kalné šedi, 

Slunce, ač někde být musí, není vidět. Ob-
rovské parkoviště, na jeho konec oko nedo-
hlédne. Na zelených ostrůvcích útlé stromky 
napínající všechny své síly, aby vydržely ne-
vídané prudké nápory větru. Na nedalekém 
pahorku bílý chrám bohů. Vánice cloumá 
vším... sem... a tam... Jen chrám stojí pevně. 
Vysíláme zvědy. Smýkáni živlem bojují o kaž-
dý centimetr. Nezbývá, než čekat. Blíží se 
vznešený vůz. Přátelé. Shledání. Naděje. Při-
vádí poselstvo z chrámu. Žena. Vichr odnáší 
slova. Černé hřívy v ohradě. Zima... Najed-
nou palác. Jiný svět. Ochranná křídla. Bezvět-

ří. Světlo. Teplo. Ticho... Bohatství. Vůz ještě 
vznešenější než vznešený. Zlacené rámy. 
Honosné vybavení. Dokonalý soulad barev. 
Mokré zimní boty na měkkém červeném ko-
berci. Náhlý pocit nicotnosti pouhého jed-
notlivce. Preciznost každého detailu. Desítky 
uniformovaných pracovníků v naprosto ne-
slyšném přesně synchronizovaném pohybu. 
Lustr z tisíce světel. Lákavý pohled na zrádné 
hráčské doupě. Tři vidličky vedle jednoho ta-
líře. Stříbrné podnosy, křišťálové sklo. Palmy 
v květináči. Ještě větší lustr z tisíce světel. 
Příprava na slavnost. Gigantický bar. Číšni-
ce s mikroportem. WC s dvaceti kabinkami 
(nemůžu si pomoct). Prostorné schodiště... 
Najednou venku. Vichr odnáší slova. Všude 
mám vlasy... i cizí. Pryč! Najednou palác. Re-
staurace pro majetnou smetánku. Tři okruhy. 
Pár fotek. Najednou venku. Tma. Jen osvětle-
né keře. Relativní klid. Klid před další bouří. 

Ebreichsdorf
Po probuzení z dostihového snu přichází 

koncertní realita. V maličkém ebreichsdorf-
ském kostelíku stavíme stupně a chystáme 
vše potřebné. Pravé dobrodružství začí-

Při putování centrem Vídně jsme si udělali chvilku na společnou fotografii.  Foto: - hb-
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Íná uprostřed zkoušky, někdo totiž zhasnul 
v Ebreichsdorfu. 

Opravdu velmi, velmi pomalu si sedáme 
a po chvíli pějeme chválu na naše vždy při-
pravené dospěláky, kteří jsou prostě naším 
světlem v temnotách (legendární švagrovské 
čelovky dnes mají svůj den). Zavedeni do 
sousední teplejší tmy s menším počtem ost-
rých hran se za neustálé polemiky převléká-
me. Přijde vůbec někdo, když vypnuli proud? 
Jak sbalíme stupně, takhle potmě?

Nakonec přece jen někdo na koncert při-
šel, tudíž nouzovým řešením zůstává koncert 
bez klavíru (varhan, harfy, etc.). Při předčítá-
ní tohoto alternativního programu se velmi 
podivujeme, kolik titulů dáme (teoreticky) 
dohromady, paradoxně se začínáme docela 
těšit,... no, nejspíš nevíme, do čeho jdeme.

Jenže.
Minutu před plánovaným nástupem někdo 

v Ebreichsdorfu rozsvítil. Celá ta vzrušující 
tma byla jen podlým kanadským žertíkem 
místních energetiků, jak se zdá. A tak, mírně 
rozcuchané, do tmavé obuvi ne tak docela 
přezuté a ne zrovna vzbuzené, kráčíme jako 
vždy k naší milé, dnes však jaksi škodolibě se 
tvářící Ja...maze, která transparentně (!) mod-
ře osvětluje naši ještě milejší Ya...nku.

Cestou do Vídně královsky večeříme. Ani 
avizovaná dopravní zácpa a nocleh v autobu-
se se nakonec nekoná. I naši vždy dobře scho-
vanou ubytovnu jsme letos nalezli v takřka 
olympijském čase. Dneska žádné „vzrůšo“.

Vídeň
Po snídani v jídelně známé ubytovny (na 

místní tvarohové pomazánky se vždy těším 
celý rok) jedeme prozkoumat, co nového letos 
skýtá předvánoční Vídeň. Vánoční atmosféra 
dýchá odevšad, jako tradičně obdivujeme 
památky viditelné z autobusu, vystupujeme 
až u zdejší radnice. Bez radničních trhů si už 
totiž mnozí z nás nedovedou představit Vá-
noce. Stánky s hračkami, čepicemi, pečivem, 
uzeninami, betlémy,... Jako každoročně se za-
hříváme (dětským) punčem,...

Následuje krátké putování centrem Vídně. 
Kopuli, kterou jsme již vícekrát poctili naším 
zpěvem, dnes okupují jiní účinkující (to jim 
nedarujeme), a tak plynule pokračujeme až 
k chrámu sv. Štěpána, který má českou stře-
chu z Poštorné. Jukneme i dovnitř, hlavou mi 
okamžitě bliknou všechny katedrály z Anglie. 
Nakonec po jedné z nejdražších vídeňských 
tříd až k autobusu... a na ambasádu...

Na velvyslanecké zkoušce si snad poprvé 
za celý zájezd užíváme sluníčka (Würzburk 
hadra) a zdravíme se se známými z Čelákovic. 
Tzv. Vídeňské párečky nechybějí ani letos, 
nálada ve sboru je tudíž ideální. Nadále vše 
běží podle zaběhnutého schématu. Koncert 
byl snad zazpíván jako důstojná tečka celého 
zájezdu, aby ne, před takovým váženým pub-
likem. Čelákovičtí potvrdili svou tradičně vý-
bornou formu a společné koledy prostě měly 
šťávu. Nezbývá, než sbalit fidlátka a v pořád-
ku dojet domů. A taky že jo.  H. Kucharčíková

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

2 února 1931 (před 75 lety) se narodil v Radomilově Josef Janků, pracovník Železničních opra-
ven a strojíren, šumperský organizátor turistiky v Jeseníkách a autor turistických map a průvod-
ců. Zemřel 21. února 1996 (před 10 lety) v Šumperku.

5. února 1931 (před 75 lety) zemřel v Chotěboři Ladislav Fiala, středoškolský profesor, v roce 
1918 člen Severomoravského národního výboru v Zábřehu, v letech 1919-1924 první ředitel české 
reálky v Šumperku. Narodil se 26. května 1880 v Prosetíně na Chrudimsku.

5. února 1986 (před 20 lety) zemřel v Ostravě Adolf (Dolfi) Langer, hudebník, vedoucího taneč-
ního orchestru v Praze, autor populárních písní i instrumentálních skladeb, hudební pedagog, pu-
blicista a překladatel. Ve 20. letech studoval na německém gymnáziu a hudební škole v Šumperku. 
Narodil se 11. června 1910 v Rejcharticích.

7. února 1826 (před 180 lety) se narodil v Moravské Třebové Johann Tinkl, šumperský farář a dě-
kan, od roku 1889 čestný občan města Šumperka. Zemřel 26. února 1903 v Šumperku.
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Í 8. února 1981 (před 25 lety) zemřel v Šumperku MUDr. Josef Harcuba, odborný oční lékař, v le-
tech 1946 – 1976 primář očního oddělení šumperské nemocnice. Narodil se 27. února 1911 v Hor-
ních Dubenkách na Jihlavsku.

9. února 1886 (před 120 lety) se narodil v Praze PhDr. Bohumil Hacar, v letech 1934 – 1938 ředi-
tel Gymnázia v Šumperku, později docent Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, astronom a fy-
zik. Zemřel 9. března 1974 v Prostějově.

9. února 1896 (před 110 lety) se narodil v Ostravici u Frýdku Boleslav Nevěřil, plukovník čs. ar-
mády, ve třicátých letech učitel na vojenské akademii v Hranicích. Zemřel 4. března 1982 v Šum-
perku.

12. února 1886 (před 120 lety) se narodil v Hosticích František Václavek, podplukovník čs. ar-
mády, ruský legionář, po válce důstojník pěšího pluku 13 v Šumperku, účastník protinacistického 
odboje, popraven 10. února 1944 v Kasselu. Od roku 1946 čestný občan města Šumperka.

13. února 1996 (před 10 lety) zemřel v Mělníku Josef Pasovský, učitel, v letech 1945 – 1953 pů-
sobil v Šumperku, úspěšný režisér a organizátor ochotnického divadla na Šumpersku. Narodil se      
28. února 1904 v České Třebové.

15. února 1931 (před 75 lety) zemřela v Šumperku Ottilie Strobachová, manželka ředitele olšan-
ských papíren, básnířka a operní pěvkyně, předsedkyně šumperského ženského pěveckého sboru. 
Narodila se 3. května 1851 v Šumperku.

16. únpra 1906 (před 100 lety) zemřel v Šumperku Julius Böse, okresní hejtman v Rýmařově 
a od roku 1878 v Šumperku, od roku 1895 čestný občan města Šumperka. Narodil se 14. září 1844 
v Libině.              zf-

Na starší fotografii části ulice Lidické u křižo-
vatky s ulicí 8. května zachytil fotograf J. Pavlíček 
přibližně v polovině 70. let blok tří domů (tehdy 
č. 37, 39 a 41). Záhy poté byl tento zajímavý ur-
banistický prvek zbourán a za ním vyrostly nové 
panelové objekty. Jednalo se o někdejší dělnic-
ké domy nenáročné dispozice a střídmé histo-
rizující fasády. Postaveny byly kolem roku 1880 
a autorem stavebních plánů a realizátorem byl 
nejspíše šumperský stavitel Josef Bayer. 

Okolí bylo odnepaměti nazýváno „Bílá 
muka“, zřejmě podle božích muk, která stávala 
u bývalých městských lázní. Jednalo se o pol-
nosti daleko od města. Zvrat nastal po polovině 
19. století, kdy došlo k nebývalému průmyslové-
mu rozvoji Šumperka, který městu přinesl ono 
lichotivé přízvisko - „Malá Vídeň“. Během ně-
kolika desítek let u dnešní Lidické ulice vyrostla 
řada firem, z nichž nejvýznamnější byly továrny 
na hedvábí - firmy Fischmann, Reiterrer a Bu-
jatti. Proto se v letech 1881-1906  úsek přibliž-
ně od bývalých lázní k železničnímu přechodu 
oficiálně nazýval Hedvábná ulice (Seidengas-

se). Celý prostor mezi dnešní Jesenickou ulicí 
a ulicí Čsl. armády se pak neoficiálně nazýval  
Josefovo město (Josefstadt) – v názvu se skrývali 
stavitelé Josef Bayer a Josef Prosinger, kteří zde 
bydleli a výrazně přispěli k stavebnímu rozvoji 
této části města.

Nás však dnes  zajímá nejvíce vídeňská firma 
Bujatti, která si v roce 1862 zřídila v Šumperku 
pobočku a později (roku 1887) sem přesídlila 
úplně a ve Vídni zůstala jen prodejna a sklady. 
Jednalo se o první závod na výrobu hedvábí 
ve městě. Továrna se rozkládala v dnešní ulici         
8. května (poblíž křižovatky s Lidickou) a o pro-
speritě do roku 1912, kdy byla vymazána z ob-
chodního rejstříku, svědčí skutečnost, že v ní na 
počátku 20. století nalezlo práci 422 lidí. A tady 
se můžeme vrátit k našemu trojdomu. Ten totiž 
nechali postavit pro své dělníky majitelé továr-
ny Hermann, Theodor a Franz Georg Bujatti. Ve 
své době se muselo jednat o přímo exkluzivní 
bydlení, které továrníci svým zaměstnancům 
zpříjemnili tím, že každý majitel bytu dostal 
navíc i kus zahrady.       -ách-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
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Na starší fotografii části ulice Lidické u křižovatky s ulicí 8. května zachytil fotograf J. Pavlíček 
přibližně v polovině 70. let blok tří domů (tehdy č. 37, 39 a 41). Záhy poté byl tento zajímavý 
urbanistický prvek zbourán a za ním vyrostly nové panelové objekty.  Foto: J. Pavlíček
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Lancmínek
(Horní Studénky)

Babička Barbora Rýznarová z Horních  Stu-
dének, která  se narodila 12. prosince 1832, 
chodila ještě jako mladé děvče do Rudy na ro-
botu. Dožila se skoro sta let, pamatovala hod-
ně příběhů ze starých časů, a když za zimních 
večerů  v době první světové války spřádala   
na kolovrátku len, ráda vyprávěla.

Jednou, jak se tak v zimě večer povídá, 
přišla řeč na strašidla, na lesní hejsky a divo-
ženky, na světýlka a na ohnivé muže, na něž 
babička svatosvatě věřila.

Pan řídící učitel František Šmíd, který ba-
bičku často navštěvoval a její paměti si zapi-
soval, se jí marně snažil vysvětlit, že světýlka 
jsou z bažin unikající bahenní plyn, který při 
styku se vzdušným kyslíkem na chvíli vzplane 
namodralým plamenem.

Kdepak. Babička si nedala od nikoho vy-
mluvit, že světýlka jsou duše nešťastných 
lidí, kteří v místech, kde se zjevují, kdysi za-
hynuli, nemají po smrti pokoj, protože nebyli 
pohřbeni v posvěcené zemi, bloudí v těch 
místech a mají tu moc, že kdo se jednou jimi 
dá oklamat a vydá se za nimi, nemůže se už 
vrátit a světýlka ho zavedou v místa, kde musí 
zahynout. Jenom ten, kdo si vzpomene, s kým 
o Velikonocích jedl červená vajíčka, se může 
zachránit a dostat se z jejich moci.

Když pana řídícího přesvědčila, že už mlčel, 
začala vyprávět příběh, který by se dal nazvat  
L a n c m í n e k.

Když mi bylo asi čtrnáct let a chodila jsem 
ještě na robotu obracet a sušit seno na luka 
u Rudy, žil tady ve vsi starý mládenec. Nevím 
už, jak se opravdu jmenoval, nikdo mu však 
jinak neřekl než Lancmínek. 

Byl to člověk na pohled velmi hezký, tichý 
a nemluvný, kde to šlo, se lidem vyhýbal. 
V létě chodíval po lesích a vytahoval ze země 
dlouhé smrkové kořínky, doma je loupal 
a rozkrajoval napůl, po žních chodil k sedlá-
kům pomáhat mlátit a místo mzdy si vybíral 
tu nejpěknější dlouhou slámu. Z těchto ko-
řínků a ze slámy pak pletl krásné „slaměnky“ 
-  ošatky - formy na chlebové těsto, kulaté     
na pecny a podlouhlé na „štrycle“. S těmi sla-

měnkami pak chodil po městech a po vesni-
cích, prodával je na jarmarcích a ve statcích 
selkám a tak se živil.

Práce měl pořád dost, takže si špatně ne-
žil, chalupu si pěkně spravoval a měl ji jako 
klícku. Ledakterá by si ho byla ráda vzala, ale 
ženským, to on se vyhýbal, a měl-li některou 
svobodnou potkat, raději se vrátil a šel jinudy.

Jednou také – bylo tak kolem Vánoc – se 
vypravil se „štůsem“ slaměnek na zádech až 
někam za Šumperk, a než všechny slaměnky 
prodal, začala padat hustá mlha a on se spě-
chal vrátit nazpátek.

Domů se však nedostal.
Do Klášterce přišel pozdě na noc, tam ho 

ještě lidé viděli, a chtěl jít, jak se chodívalo, 
přes Raclavec k Valouchové lípě po stežníku, 
v mlze však ztratil správný směr a za chvíli 
v lese nevěděl, kde stojí. Jde a jde od stromu 
ke stromu, hledá cestu, klopýtá přes pařezy 
a kamení a najednou slyší kousek vpravo ště-
kat psy hned slabým, hned silným hlasem.

 „To jdu asi moc k Horám,“ pomyslil si 
Lancmínek a dal se víc nalevo. A tu zas hned 

POVĚSTI ZE ŠUMPERSKA A ZÁBŘEŽSKA
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napravo haf, haf, haf.
To už mu napadlo, že ho mámí lesní a hra-

niční pejskové, aby zabloudil.
Bojácný nebyl, a tak se zastavil. Poslouchá, 

poslouchá – nikde nic. Rozhlíží se, ale kde je, 
neví a bloudí dál tou tmou.

Najednou vidí v dálce světlo. Napřed jedno, 
pak víc, jako by tam byla dědina.

Zaradoval se, že už trefí, a dal se za těmi 
světýlky. 

To ale neměl dělat.                 
Jde, jde a vidí, světýlka se mu na chvíli ztra-

tila, chvilku svítila, pak je viděl svítit trochu 
vpravo, za chvíli je uviděl za sebou, a zase vle-
vo, cosi ho pořád táhlo tam, kde právě byla, 
chodil a chodil jako omámený,  až se vysílil.

To už věděl, že to jsou světýlka.
Zrovna byl sešel ze stráně a uslyšel pod se-

bou šumět potok.
„To bude olšanský potok od Hor,“ povídá 

si, „tady si trošku odpočinu a pak už trefím. 
Musím si vzpomnět, s kým jsem o Velikono-
cích jedl červená vejce. Až si vzpomenu, snad-
no se odtud vymotám.“

Vzal si dvě kulaté slaměnky, které mu ještě 
zbyly na zádech, položil si je na zem a sedl si 
na ně, aby neseděl na sněhu.

Odpočíval a přemýšlel. 
Noc plynula a začal padat sníh …
V dědině si nikdo ani nevšiml, že Lancmínek 

už dlouho není doma. Když ho však neviděli 
ani na Hod boží vánoční v kostele, napadlo 
sousedům, jestli snad nestůně. Tloukli na dve-
ře, vlezli i do chalupy, a Lancmínek byl pryč. 

Hledali, ptali se, ale po Lancmínkovi jak by se 
země slehla.

Až na jaře, v měsíci máji, se vypravili kluci 
na pstruhy do Rosochy. Jdou po potoce dál 
a dál a najednou jeden z nich hrůzou vykřik-
ne a ukazuje na břeh ke smrku.

Seděl tam Smrťák na slaměnkách, na lebce 
klobouk, v ruce hůl a boty na nohou.

Všichni se tam vypravili, a tak se zvědělo, 
kam se Lancmínek poděl. 

Bylo to místo, kde už více lidí vidělo světýl-
ka a málokdo se pustil v noci rosošní cestou 
vzhůru ke Studýnkám.

Nebožtíkovu chalupu prodali, vystrojili mu 
za ni slavný pohřeb, a tam tím místem v Roso-
še od těch dob nikdo v noci nechodí.

Václav Rýznar: Lancmínek
Z  knihy  Pověsti a  zkazky z kraje pod Bu-

kovou horou
Ilustrace: Petr Válek

Pohádkový lísteček v rámci Pohádkové 
vlastivědy okresu Šumperk vydala obec Horní 

Studénky ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Šumperk v r. 2001

Václav Rýznar (28.9. 1901 - 2.5. 1980), rodák 
z Horních Studének, byl původním povolá-
ním učitel a ve školství působil plných 50 let. 
Stejně dlouhou dobu byl kronikářem Hor-
ních Studének, zabýval se historií, národopi-
sem a místními zvyky, publikoval řadu prací          
na toto téma. Jeho dílo má pro region velký 
význam a nemělo by být zapomenuto. Sbírka 
pověstí z odkazu Václava Rýznara Z kraje pod 
Bukovou horou vyšla v nakladatelství Veduta 
Štíty v roce 2001.

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

8 - 11   12 - 18  12 - 17   10 - 12  13 - 18
Zavřeno  Zavřeno   Zavřeno
8 - 11   12 - 18  12 - 17   10 - 12  13 - 18
8 - 12  8 - 12   Zavřeno

Po, Út, St, 
Čtvrtek
Pátek
Sobota 

Knihovna na ul. 17. listopadu Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Tomáš Laub / „Viděl jsem“

Stejně jako předloni je únorovým hostem 
Galerie opět další grafik, který se hlásí k Ma-
rii Blabolilové. Jestli byla pro Jiřího Samka 
důležitá jedna její výstava, která mu v pra-
vou chvíli potvrdila to, kam právě směřoval, 
pak pro Tomáše je Marie i praktickou rádky-
ní  ve věcech techniky leptu. Samouk Tomáš 
Laub (ročník 1963), civilně radiologický la-
borant, cítí se proto být jejím žákem. Vliv je 
patrný, i témata obou se sebe dotýkají, někdy 
i shodují, ale podobně se Marie občas potká 
s Anežkou, nebo Tomáš s Viktorem Karlíkem, 
který mi s ním kontakt zprostředkoval. Zjevně 
jde tak jen o souladné cítění toho, co je pod-

statné pro nás a naše místo ve světě. Rozho-
duje jedinečnost každého z pokusů o tvar po-
dobenství, které při veškeré podobnosti nikdy 
není nápodobou viděného, ale jeho novým 
a svébytným zpřítomněním.

V souladu s tichými tématy sobě ponecha-
ných věcí a lidmi opuštěných míst jsou To-
mášovy lepty i formátem nenápadné a žádají 
si podobně tichou vstřícnost. Snad ve svě-
tě vjemy přesyceném ještě najdou člověka, 
schopného zastavit se v mlčenlivém souznění 
s nimi. Nabízejí, co hlučný svět nedokáže dát.

Výstava, zahájená za přítomnosti autora    
ve středu 1. února v 18 hodin, potrvá do nedě-
le 26. února 2006. Přijďte, nebudete litovat.
 Miroslav Koval

Tomáš Laub, Sazeničky, 2004, lept, 33,8 x 39,1 cm

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
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Sobota 28. ledna v 19 hodin ve velkém sále DK
Ples Domu kultury Šumperk a CK Ancora
Program: Pavel Novák se skupinou Family k tanci i poslechu, Miss aerobic ČR Nikola Vykydalo-
vá, Dívčí trio K2 k tanci i poslechu, Módní přehlídka kožichů 1. kožešnické a.s. Hlinsko a spod-
ního prádla firmy Charme Distribution Šumperk, Akční taneční show s ohni, Klub tanečního 
sportu Šumperk, Taneční škola Olympia Jiřího Hrubého, Projekce záznamu České Televize 
z Blues Alive. Ples uvádí Hanka Písková. Vstupenky jsou slosovatelné, ceny věnovala CK ANCO-
RA. 1. cena: zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč, 2. cena: zájezd dle vlastního výběru 
v hodnotě 7 000 Kč, 3. cena: zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 5 000 Kč. Každý návštěvník 
obdrží welcome drink, láhev vína pro dvě osoby a drobné občerstvení v ceně vstupenky. 
 Vstupné s místenkou 150 Kč

Sobota 4. února v 10 hodin ve velkém sále DK
Maraton Aerobic 2006
Soutěž v aerobicu o ceny pod vedením renomovaných lektorů. Poprvé dvě soutěžní katego-
rie: do 25 let a od 26 let. Ve spolupráci s DDM Šumperk.
 Startovné 100 Kč, 1 hodina cvičení 30 Kč, vstupné pro diváky 30 Kč

Čtvrtek 9. - středa 22. února ve výstavní síni Vlastivědného muzea
ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM 2006
XXXIII. ročník festivalu mladých umělců
Pořádají: Dům kultury Šumperk, s.r.o., Agentura UHL Šumperk, Vlastivědné muzeum Šum-
perk, Kruh přátel Šumperského dětského sboru. Za finanční podpory Města Šumperka 
a Nadace Českého hudebního fondu.
Partneři festivalu: METRA Šumperk, s.r.o., Pilsner Urquell

Čtvrtek 9. února v 19 hodin ve výstavní síni VM
I. FESTIVALOVÝ KONCERT: Ivo Kahánek – klavír, „Večer melodramu“ 
Ivo Kahánek – klavír, vítěz Pražského jara 2005. „VEČER MELODRAMU“ - účinkují finalisté 
národního kola 4. Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha 2005 v interpretaci melodramu Mi-
řenka Čechová – recitace, Petra Doležalová – recitace, Jiří Pakandl – klavír. Průvodní slovo 
Věra Šustíková a Jiří Hlaváč.  
 Vstupné na jednotlivé koncerty 40 Kč, děti ŠDS a žáci ZUŠ 20 Kč
Pondělí 13.února v 19 hodin ve výstavní síni VM
II. FESTIVALOVÝ KONCERT: Teens Jazzband Velké Losiny, The Young Pekáč Brno
Průvodní slovo Jan Beránek.  Vstupné 40 Kč, děti ŠDS a žáci ZUŠ 20 Kč
 
Čtvrtek 16. února v 19 hodin ve výstavní síni VM
III. FESTIVALOVÝ KONCERT: Motýli Šumperk
Sbormistři Helena Brožová a Tomáš Motýl. Průvodní slovo Tomáš Motýl. 
 Vstupné 40 Kč, děti ŠDS a žáci ZUŠ 20 Kč
Pondělí 20. února v 19 hodin ve výstavní síni VM
IV. FESTIVALOVÝ KONCERT: Jiří Rohel - Varhanní recitál
Jiří Rohel – varhany. Průvodní slovo Věra Heřmanová.  
 Vstupné 40 Kč, děti ŠDS a žáci ZUŠ 20 Kč

Středa 22. února v 19 hodin ve výstavní síni VM
V. FESTIVALOVÝ KONCERT: Soubor bicích nástrojů Aries Liberec
Koncert vítěze 14. ročníku národní rozhlasové soutěže mladých souborů a orchestrů CONCER-

DŮM KULTURY
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 Vstupné 40 Kč, děti ŠDS a žáci ZUŠ 20 Kč

Pátek 10. února v 19 hodin ve velkém sále DK
Ples Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy
K tanci i poslechu hraje skupina Styl. Vstupné s místenkou 120 Kč, 100 Kč stání

Sobota 11. února v 19 hodin ve velkém sále DK
Ples Gymnázia Šumperk

Čtvrtek 16. února v 19 hodin ve foyer DK
Vypsaná fixa + Chocolate Jesus + Horkýže slíže
Kapela se do Šumperka vrací po třech letech se svou třetí deskou Krása nesmírná. Přiveze s se-
bou našlápnuté kapely z Chrudimi a ze Slovenska. 
 Vstupné v předprodeji 140 Kč, v den koncertu 170 Kč

Pondělí 20. února v 18.30 hodin v klubovně č. 1 DK
Reflexní terapie
Přednáší léčitel Radomír Klimeš z Hradce Králové.  Vstupné 60 Kč

Úterý 21. února od 9 do 17 hodin ve velkém sále DK
1. stavební slevová výstava firmy Darek Daniel Přikryl, s.r.o.
Za účasti patnácti dominantních dodavatelů.

Pátek 24. a sobota 25. února od 9 do 18 hodin ve velkém sále DK
STAVBA – TEPLO – DŘEVO - LES ŠUMPERK
3. ročník výstavy stavebnictví a vytápění pro oblast Jeseníků.

Čtvrtek 2. března ve 20 hodin ve velkém sále DK
Radůza
Koncert nejtalentovanější písničkářky současnosti.  Vstupné v předprodeji 210, 230, 250 Kč

D 123

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

POHÁDKY NA NEDĚLI

Neděle 5. února v 15 hodin ve velkém sále DK
Dětský maškarní karneval s Divadýlkem Mrak
Devadesátiminutový zábavný pořad plný tancování, zpívání a soutěžení o sladké odměny, dět-
ské atrakce, cukrová vata, nafukovací balónky.  Vstupné 40 Kč

Neděle 19. února v 15 hodin ve velkém sále DK
O krásném pávu a začarovaném hradu
Výpravná pohádka o rytíři Cypriánovi a chudé Bětušce v podání herců Liduščina divadla z Pra-
hy.  Vstupné 40 Kč

Výzdobu velkého sálu s komorní úpravou na pohádky zajistily děti výtvarného oboru ZUŠ 
Šumperk.
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Galerie Jiřího Jílka

Do 29. ledna 2006 
„Malé radosti“ Pavla a Dany Konečných
Výběr prací deseti autorů ze sbírky art brut. S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Na-
dace Český fond umění.

Od 1. do 26. února
Tomáš Laub / „Viděl jsem“ (lepty)
Vernisáž proběhne ve středu 1. února v 18 hodin za přítomnosti autora. S podporou grantu Mi-
nisterstva kultury ČR a Nadace český fond umění.

Jižní křídlo DK
Od 1. do 28. února
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk Vstupné volné

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: dksum-
perk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
17. března   ECHO BLUES ALIVE                22. března    HANA ZAGOROVÁ
18. března   BORON                                            24. března    GULO ČAR

RADŮZA PLÁNUJE ZAČÁTKEM BŘEZNA KONCERT V ŠUMPERKU

Koncert nejtalentovanější písničkářky sou-
časnosti proběhne 2. března v šumperském 
Domě kultury od 20 hodin. V roce 2003 získa-
la Radůza ocenění v podobě tří sošek zlatých 
Andělů, které jí udělila Akademie populární 
hudby v kategoriích Zpěvačka roku, Objev 
roku a Folk & Country. Téhož roku získala Ra-
důza ocenění v anketě Zlatý slavík jako skokan 
roku. Ze sošek jí toho doma moc nezbylo, ne-
boť je vydražila pro dobročinné účely. 

Její album „…při mně stůj“ se drželo ně-
kolik týdnů na předních místech v žebříčku 
prodejnosti, a tak nebylo překvapením předá-
ní zlaté desky, které se uskutečnilo v červnu. 
Téhož roku získala Radůza ocenění v anketě 
Zlatý slavík jako skokan roku. 

Na počátku roku 2005 odjela Radůza na tur-
né do Francie, kde si „obehrála“ nové písně, 
které vzápětí natočila ve studiu. Vzniklo tak 
její zatím poslední album „V hoře“, které opět 
bez jakékoli mediální kampaně lámalo re-
kordy v prodejnosti. Přijetí kritiky i veřejnosti 

bylo velmi vřelé, ale Radůza se nezastavila a již 
o pár měsíců později obohatila svůj koncert 
o nové písně, které ještě nejsou zaznamenány 
na žádném nosiči. Zařadila do svého reperto-
áru opět písně s doprovodem klavíru, a její vy-
stoupení jsou tak obohacena o nový rozměr.

V září 2005 byla Radůza přizvána k natáčení 
nového filmu Jana Hřebejka „Kráska v nesná-
zích“. Diváci se mohou těšit nejen na písně již 
známé z předchozích alb, ale i na jedno zbru-
su nové blues, které vzniklo speciálně pro ten-
to film na text Roberta Gravese. Doprovázejí ji 
členové kapely Koa, se kterými spolupracovala 
i na svých předchozích albech, Omar Khaouaj 
a František Raba, Radůza si zde střihla sólo na 
foukací harmoniku, chystá se i vydání sound-
tracku, a protože Radůza nepředpokládá, že 
by píseň zařadila na některé ze svých příštích 
alb, má toto blues jistou příchuť exkluzivity. 
Bude to poprvé, kdy se zpěvačka, vyhýbající 
se přílišné medializaci své osoby, objeví na 
filmovém plátně.                 -kn-
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O VYPSANÁ FIXA SI POZVALA DO ŠUMPERKA 
KAPELY CHOCOLATE JESUS A HORKÝŽE SLÍŽE

Dům kultury Šumperk pro vás na 16. úno-
ra připravil koncert jedné z nejlepších klu-
bových kapel současnosti, která vystupuje 
na nejprestižnějších festivalech v ČR a má za 
sebou turné v Polsku. Na svém kontě má již tři 
řadová alba. 

Do Šumperka se vrací po třech letech a 
představí zde své třetí album Krása nesmírná, 
které vydala v roce 2005. Svá alba Fixa natáče-
la pod dohledem zkušeného muzikanta Petra 
Fialy z Mňágy a Žďorp. 

Stejně tak jako pomáhal na svět albům 
Fixy, pomohl frontman Fixy Márdi s albovou 
prvotinou skupiny Chocolate Jesus, která je 
charakteristická českými texty charismatické 

zpěvačky Kristýny. Někteří kritici tvrdí, že jsou 
„ježíšci“ na koncertě ještě lepší, jak z CD… 

Na poslední chvíli se nám podařilo zajistit 
účast skupiny Horkýže slíže ze Slovenska, pro 
kterou to bude jediný zimní koncert na Mo-
ravě. Do povědomí českých posluchačů se 
zapsali hity Baby a Shanghaj Cola z poslední 
řadové desky Ritero Xaperle Bax. 

Začátek trojkoncertu je v 19 hodin. Vstupné 
je 140 Kč v předprodeji a 170 Kč v den kon-
certu. Lístky je možno rezervovat ve všední 
dny od 14 do 18 hodin za předprodejní cenu           
na čísle 583 214 279. 

Hlavním partnerem trojkoncertu je pivovar 
HOLBA a.s.    -kn-

ART KINO 

12. ročník tradiční filmové přehlídky Projekt 100 - 2006

Pondělí 13. února v 19 hodin v D 123
MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
Brazílie 2004, 128 minut, režie Walter Salles
Film režiséra oscarového filmu Hlavní nádraží, road movie dvou studentů po Latinské Americe, 
jedním z nichž je budoucí Che Gevara.

Úterý 14. února v 19 hodin v D 123
KŘIŽNÍK POTĚMKIN
SSSR 1925, 75 minut, režie Sergej Ejzenštejn
„Nejlepší film všech dob“ zobrazuje klíčové události roku 1905 v Rusku.

Středa 15. února v 19 hodin v D 123
KDYBY…
VB 1968, 111 minut, režie Lindsay Anderson
Podobenství o totalitní moci se odehrává v prostředí středoškolské chlapecké koleje.

Čtvrtek 16. února v 19 hodin v D 123
U KONCE S DECHEM
Francie 1960, 87 minut, režie Jean-Luc Godard
Režijní Godardův debut, jeden z prvních filmů nové vlny francouzské kinematografie na přelo-
mu 50. a 60. let.

Pondělí 20. února v 19 hodin v D 123
COMMITMENS
Irsko,VB 1991, 118 minut, režie Alan Parker
Příběh filmu sleduje skuteční život v severoirském Northsideru prostřednictvím fiktivní dublin-
ské soulové hudební skupiny.
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OÚterý 21. února v 19 hodin v D 123
DÍTĚ
Belgie, Francie 2005, 95 minut, režie Jean-Pierre Dardenne
Příběh dvou mladých lidí  a jejich narozeného dítěte, které se mladík rozhodne dát tajně k adop-
ci kvůli penězům…

Středa 22. února v 19 hodin v D 123
NA VÝCHOD OD RÁJE
USA 1955, 112 minut, režie Elia Kazan
Filmová adaptace stejnojmenného románu Johna Steinbecka, příběhu kalifornského farmáře 
Adama Traska a jeho dvou synů.

Čtvrtek  23. února v 19 hodin v D 123
THX 1138
USA  1971, 86 minut, režie George Lucas
Sci-fi, které zaujme nejen příběhem, ale hlavně vizuální stylizací.

Pondělí 27. února v 19 hodin v D 123
AŽ PŘIJDE KOCOUR
ČSSR 1963, 101 minuta, Vojtěch Jasný
Moderní pohádka  a satirická komedie o tom, jak do malého městečka přijede kouzelník se svou 
pomocnicí a kocourem, který je schopen odhalovat skryté vlastnosti lidí.

Úterý 28. února v 19 hodin v D 123
DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY
Francie 1991, 98 minut, režie Krzysztof Kieslowski
Zvláštní  příběh dvou identických dívek, Polky a Francouzky, v němž se záhadné věci dějí docela 
přirozeně.

Vstupné na jednotlivé filmy 60 Kč. Promítání v sále D 123 s omezeným počtem míst, rekonstru-
ované promítačky díky finanční podpoře Města Šumperka, zvýšené plátno, možnost občerstvení 
před promítáním.

Městská knihovna v Šumperku ve spolupráci se 
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých

zvou na výstavu

ŽIJÍ MEZI NÁMI 
věnovanou nevidomým a slabozrakým

Představeny budou organizace: 
SONS Šumperk, SONS ČR Praha, 

Středisko výcviku vodících psů SONS ČR, Dědina o.p.s., 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, TyfloCentrum Olomouc o.p.s., 

Tyfloservis Olomouc, Tyflopomůcky SONS ČR, Speciální základní škola pro zrakově 
postižené prof. Vejdovského Litovel, NADACE SVĚTLUŠKA, SBÍRKA BÍLÁ PASTELKA, 

KLÁRKA ŠVÁBOVÁ – výtvarné práce SCHOLA VIVA o.p.s

Výstava bude zahájena ve čtvrtek 2. února ve 14 hodin v knihovně. 
Výstava potrvá do 2. března.
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DIVADLO ŠUMPERK

Datum     Titul                    Skupina   Čas   Cena
So 4.2.  Krysař                     B, VK, X   19.30   120 Kč
Pá 10.2.  VI. Divadelní maškarní ples          19.30
So 11.2.   Štěně nebo špenát?   Divadlo Drak Hradec Králové    
   R + D, VK 15.00   50 Kč
St 15.2.  Krysař                     A, VK, X  19.30  120 Kč
So 18.2.  Noc v Benátkách Slezské divadlo Opava  P, VK    19.30  200 Kč
So 25.2.  Švédský stůl Klubové představení   VK  19.30   80 Kč
Změna programu vyhrazena!

Chystáme na březen: 4. března  PTÁČNÍK, opereta Olomouc, 11. března  Kachna na pomeran-
čích - Premiéra

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 21, p. Pokorná, 
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 za-
čátkem představení. 

Výstava v Divadle Šumperk

ALEŠ KAUER
KÓDY &SYMBOLY, PIKTOGRAMY, RECYKLACE

Hostující režisér Michael Junášek připravil v letošní divadelní sezoně pro šumperské publikum 
premiéru Krysaře Viktora Dyka. V hlavní roli tohoto silného poetického a dramatického příběhu 
o krysaři, který navštíví město Hammeln, se diváci setkají s Alexandrem Stankušem. 
 Foto: Jiří Kalabis
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DRAK PŘIVEZE POHÁDKU ŠTĚNĚ NEBO ŠPENÁT

Štěňátko, které hledá kamarády, neboť není 
jako všichni ostatní psi - je ZELENÉ! Má však 
pro strach uděláno, a proto se vydá samo do 
světa, kde po pár zkušenostech s falešnými 
přáteli najde toho opravdového kamaráda, 

námořníka Jeffa. Jak to všechno dopadne a ja-
ká dobrodružství spolu prožijí, to už prozra-
dí samotná pohádka hostujícího hradeckého 
loutkového divadla Drak. To přijede do Šum-
perka v sobotu 11. února.                                -vz-

V DIVADLE SE ODEHRAJE NOC V BENÁTKÁCH

Výpravná komická opereta, jejíž děj se ode-
hrává během jediné noci, v níž dojde k řadě 
milostných nedorozumění a záměn. 

V prostředí vyšší společnosti, jež se baví 
na karnevalu, který samozřejmě zamilované 
dvojici ještě více komplikuje již tak zamota-

nou situaci. Tato opereta se šťastným koncem 
je jednou z nejúspěšnějších z dílny Johanna 
Strausse mladšího a na jeviště šumperského 
divadla ji v sobotu 18. února pohostinsky při-
veze Slezské divadlo Opava.                         
 Veronika Zetochová

ŠVÉDSKÝ STŮL NABÍDNE LAHŮDKY NA HRÁDKU

Klubové představení autorské dvojice 
Davida Drábka a Darka Krále pojednávají-
cí o strastech běžného života každého z nás 
jako o strastech lahůdek „švédského stolu“ 
jednoho bezejmenného rautu. V režii Zdeň-

ka Stejskala se herci Divadla Šumperk poprvé 
představí v sobotu 25. února v 19.30 hodin. 
Předplatitelům připomínáme, že představe-
ní NENÍ v rámci předplatitelské skupiny P!
 -vz-

PLES  SENIORŮ
v sobotu 4. února ve 14 hodin ve společenském středisku Sever

K tanci a poslechu hraje Vašek a Petr ze Zábřehu!
Program: vystoupení mažoretek SANY 3 

* módní přehlídka * bohaté občerstvení * tombola
Vstupné s místenkou 35 Kč

Milovníky dobré zábavy zvou pořadatelé!
Předprodej vstupenek od 13 do 18 hod. v Kavárničce pro seniory 

v Domě s pečovatelskou službou Alžběta, Temenická 35.

O jarních prázdninách 2006 připravuje DDM - Vila Doris pro děti 

zimní tábor v Domečku v Loučné nad Desnou.
Můžete si vybrat z těchto termínů: 

3.- 7. března (6 – 8 let); 8.- 12. března (7 – 10 let)
Program: hry na sněhu, bobování, písničky, hry, soutěže, 

noční dobrodružství, rukodělná činnost
Cena: 1000 Kč (v ceně zahrnuto ubytování, strava 5x denně, celodenní pitný režim, 

doprava, program, materiál na rukodělnou činnost, drobné ceny na soutěže)
Vzhledem k tomu, že se jedná o tábor, mohou rodiče požádat o příspěvek zaměstnavatele.

Podrobné informace, včetně přihlášek, obdržíte v DDM Vila Doris u J. Valové 
mobil 731 186 059, e-mail: valova@doris.cz.

Využijte této mimořádné příležitosti a přihlaste se včas.
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Výstavní síň

Galerie Václava Hollara

U kolébky, před oltářem, nad hrobem
Výstava, která mapuje přelomové okamžiky 
v životě člověka – narození, svatbu, smrt a 
obyčeje s těmito mezníky spjaté. Výstava po-
trvá do 29. ledna.

LX Jiří Hastík – Obrazy, kresby, objekty
Autorská výstava olomouckého výtvarníka 
bude zahájena vernisáží 2. února v 17 hodin. 
Výstava potrvá  do 26. března.

Betonová hranice
Příběh československého opevnění do roku 
1945. Výstava k 70. výročí zahájení výstavby 
opevnění v úseku Králíky - Hrubý Jeseník, bude 
zahájena vernisáží výjimečně ve středu 8. úno-
ra v 17 hodin. Výstava potrvá do 2. dubna.

Stálá expozice VM
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně.

Koncerty:  9. února v 19 hod. – Preludium,    
13. února v 19 hod. - Preludium, 16. února v 19 
hod. – Preludium, 20. února v 19 hod. – Prelu-
dium, 22. února v 19 hod. - Preludium
Přednáška:  23. února v 17 hodin - K výstavě 
Betonová hranice -  Tématem výstavby opev-
nění se bude zabývat Luděk Vávra, správce 
muzea Hanička z Rokytnice v Orlických ho-
rách.

Mohelnice
Stálá expozice

Posviťme si na to....aneb od louče k žárovce
Výstava o historii rozněcování ohně, osvětlo-
vání, svítidlech od středověku až po součas-
nost potrvá do 26. února.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Zábřeh
KROPENKY – pramen živé vody
Výstava kropenek ze soukromé sbírky potrvá 
do 8. února.

Současné české loutkové divadlo 
Výstava, která je zapůjčena z Muzea loutkář-
ských kultur v Chrudimi, bude zahájena ver-
nisáží 15. února v 17 hodin. Výstava potrvá do 
8. dubna.

Loštice
Expozice Adolfa Kašpara

PŘÍBĚH  TEPLA aneb hrnčíři v Lošticích také 
vyráběli kamna
Výstava kachlů ze sbírek VM v Šumperku po-
trvá do 17. února. 

U kolébky, před oltářem, nad hrobem
Výstava, která mapuje přelomové okamžiky 
v životě člověka – narození, svatbu, smrt a 
obyčeje s těmito mezníky spjaté, bude zaháje-
na vernisáží 23. února v 17 hodin.
Výstava potrvá do 31. března.

VÝSTAVA BETONOVÁ HRANICE PŘIPOMÍNÁ 
ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY ČESKOSLOVENSKÉHO OPEVNĚNÍ 

Výstava s názvem „Betonová hranice, pří-
běh československého opevnění do roku 
1945“ připomíná 70. výročí zahájení výstavby 
československého opevnění v úseku Králíky 
– Hrubý Jeseník. Touto aktivitou se Vlastivěd-
né muzeum v Šumperku hlásí k celostátnímu 
projektu „Muzea a 20. století“.

Výstava připomene dramatické období 
ohrožení Československa Německem po zrov-

noprávnění německých ozbrojených sil na že-
nevské konferenci v roce 1932. Českosloven-
ské vedení si tehdy uvědomovalo, že v případě 
ozbrojeného konfliktu s Německem bude stát 
armáda proti přesile. Následné rozhodnutí 
vojenských expertů eliminovat vyšší počty vo-
jáků a vojenské techniky nepřítele obrannými 
liniemi betonových pevností a pevnůstek vy-
cházelo z tehdejšího stavu výzbroje českoslo-
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venské armády i úrovně vojenské strategie.
Na budoucí možnou válku se pohlíželo jako 

na válku koaliční, ve které bude českosloven-
ská armády součástí armád spojenců. Hlavní 
štáb vycházel z nejobtížnější, a přitom nej-
pravděpodobnější možnosti válečného kon-
fliktu, totiž současné války Československa 
s Německem a Maďarskem.

První plán výstavby opevnění byl přijat 
12. prosince 1935. V té době již probíhala 
(od podzimu 1935) výstavba objektů těžkého 
opevnění na Ostravsku. V roce 1936 se začalo 
těžké opevnění stavět v okolí Králík, Rokytni-
ce v Orlických horách a v Bratislavě. Postupně 
byla budována lehká opevnění nejen kolem 
hranice, ale i ve vnitrozemí, například k obra-
ně Prahy a dalších strategicky důležitých ob-
lastí.

Výstava seznámí na fotografiích, plánech 
a nákresech s průběhem výstavby opevnění, 
zvláště na severní a jižní Moravě, ozřejmí úlo-
hu hraničářských pluků, jednotek stráže obra-
ny státu, strážních praporů a pluků zajištění 
lehkých opevnění. Fotografie, modely a další 
dokumenty připomenou jednotlivé typy leh-
kých a těžkých opevnění, seznámí s rozdíly 
mezi lehkými pevnůstkami vz. 36 a vz. 37, 
s úkolem dělostřeleckých tvrzí a jejich částí, 
jako byly dělostřelecké pozorovatelny, dě-

lostřelecké sruby, tvrzové vchodové sruby, 
pěchotní sruby a další. K vidění bude někte-
ré tehdejší vybavení pevností, jako potrubí 
vzduchotechniky a elektroinstalace, uzávěry 
střílen, stolek na výměnu hlavní, periskop 
a další, ale i používaná lehká výzbroj, jako ku-
lomety a jiné palné zbraně.

Pozornost je věnována také československé 
mobilizaci v září 1938, stavu připravenosti 
a úloze opevnění v tomto období a následné 
kapitulaci a vydání pohraničních opevnění 
nepříteli. Závěr výstavy připomíná využití čes-
koslovenských pevností nacistickou armádou 
v průběhu druhé světové války, kdy pevnosti 
posloužily ke zkouškám odolnosti pro potřeby 
výstavby německých pevností a velitelských 
stanovišť na severofrancouzském pobřeží 
a jinde. Připomenuta je také aktivní role pev-
nostního systému na Ostravsku a Opavsku 
proti postupující sovětské armádě.

Chystaná výstava by nemohla vzniknout 
bez spolupráce s muzei i soukromníky, kteří 
se věnují zpřístupňování opevnění veřejnos-
ti, sbírají doklady a předměty vztahující se 
k výstavbě a vybavení pevností, studují doku-
menty a publikují knihy o československém 
opevnění. 

Návštěvník bude mít možnost vidět část 
autentického vybavení z tvrze Hanička, které 

Model československé pevnosti od Radima Žambocha z Brna.  Foto: R. Žamboch
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ské muzeum v Rokytnici v Orlických horách, 
výstroj, výzbroj i vybavení pevností z Vojen-
sko-historicko-technického muzea v České 
Třebové, modely opevnění Radima Žambo-
cha a Klubu vojenské historie Kralka spravu-
jící objekt K-S 5 u Dolní Moravy, předměty ze 
sbírky Františka Hlavatého, včetně unikátních 
exemplářů, a výzbroj a výstroj poskytnutou 
členy Beton Bunker Club Kronfelzov spravu-

jícího objekty StM-S 30 – 34 v okolí Starého 
Města pod Sněžníkem. Vystavující i některá 
další muzea a organizace budou informovat 
o své činnosti a o možnostech návštěvníků 
výstavy zhlédnout veřejnosti přístupné pev-
nosti v terénu.

Výstava Betonová hranice bude přístupna 
od 9. února do 2. dubna v Hollarově galerii 
a dalších prostorách Vlastivědného muzea 
v Šumperku. Zdeněk Doubravský

Ediční činnost v roce 2006 zahájilo Vlas-
tivědné muzeum v  Šumperku vydáním de-
vadesátého svazku vlastivědného sborníku 
Severní Morava. Stěžejní  studie sborníku 
nabízejí historikům, archivářům, učitelům 
a všem, kteří se s chutí ponoří do historie, tři 
rozdílná témata. Prvním je historiky  poně-
kud opomíjená problematika vzniku a vývoje 
středověkých komunikací v jesenické oblasti. 
Dr. Popelka se pokouší v příspěvku Středově-
ké komunikace na Jesenicku zmapovat nejvý-
znamnější spoje v jesenické oblasti na zákla-
dě studia dobových zpráv, map, pomístního 
pojmenování nebo archeologických nálezů. 
Zcela jiného zaměření je příspěvek dr. Karla 
Konečného „Obrozená“ Československá stra-
na lidová na Šumpersku a Zábřežsku v letech 
1948-1960, který podává zajímavé srovnání 
vývoje a postavení strany v těchto dvou okre-
sech. Novodobým dějinám je věnován také 
třetí příspěvek Mgr. Martina Krčála Vztah od-
bojové organizace  „Rada tří“ k severní Mora-
vě, v němž se autor snaží zhodnotit působení 
organizace k ostatním skupinám operujícím 
v této oblasti. 

Příspěvky v rubrikách Zajímavosti, Re-
cenze a Zprávy jsou určeny všem čtenářům, 
kteří se zajímají o vlastivědnou problematiku 
v širším slova smyslu. K těmto článkům patří 
např. příspěvek Josefa Bieberleho Němec-
ký antifašista Rudolf Zischka (1895-1988), 
napsaný k osmdesátinám doc. dr. Zdeňka 
Filipa. Dr. Bieberle byl prvním historikem, 
který objasnil úlohu tohoto československé-
ho občana německé národnosti, jenž zůstal 
i po nástupu fašismu k moci věrný Českoslo-
venské republice. Na příběh téměř detektivní 
kolem osudu Bojkovické madony poukazuje 

dr. Milena Filipová v zajímavosti Bojkovická 
madona z Klášterce. K dalšímu bádání ko-
lem Madony vybízí skutečnost, že potřebné 
materiály jsou deponovány ve Vlastivědném 
muzeu v Šumperku a jen čekají na další zpra-

Zbyněk Semerák Česání jablek, tempera,               
r. 1984,  Foto: F. Skalák

PRÁVĚ VYŠEL 90. SVAZEK 
VLASTIVĚDNÉHO SBORNÍKU SEVERNÍ MORAVA
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cování, například v seminární či diplomové 
práci. Na podzim roku 2005 byla Madona 
k vidění ve Vlastivědném muzeu v Šumperku 
na výstavě sakrálního umění na Šumpersku, 
Zábřežsku a Mohelnicku. V souvislosti s další 
pozoruhodnou výstavou z tvorby šumper-
ského malíře Zbyňka Semeráka Cesty a sny 
připomenul Mgr. Pavel Konečný v příspěvku 
Tvůrce samotář Zbyněk Semerák nelehký ži-
votní osud této výjimečné umělecké osobnos-
ti. Mistrovský obraz Radziwilow 1916, zachy-
cující výjev z první světové války, dílo našeho 
předního českého malíře Rudolfa Kremličky, 
se stal námětem stejnojmenného článku An-
tonína Vašíčka. Obraz, který se nachází v de-
pozitáři zábřežského muzea, byl restaurován 
v roce 2003 pražskou akademickou malířkou 
a restaurátorkou Marií Beranovou. Příspěvek 
dr. Magdy Zmrhalové Zajímavé rostliny na 
Smrku v Rychlebských horách rubriku  drob-
nějších příspěvků uzavírá.

V uplynulém roce byla činnost muzea ne-

obyčejně pestrá, což je patrné z příspěvků 
dr. Gronychové Nový projekt výstav Vlasti-
vědného muzea v Šumperku a Mgr. Aleny 
Turkové První muzejní noc v šumperském 
muzeu. Ohlédnutí Petra Konupčíka za celore-
publikovou soutěží o nejtalentovanější mladé 
básníky Havraní pírko E. A. Poea aneb o jedné 
soutěži je poslední tečkou za celým obsahem 
sborníku.

Reprodukce překrásné Madony z Branné, 
pocházející z počátku 16. století, kterou měli 
návštěvníci možnost zhlédnout na  již výše 
zmíněné výstavě, jen umocňuje  celkově sym-
patický dojem z tohoto prvního muzejního  
vydavatelského počinu. 

Sborník lze zakoupit ve Vlastivědném 
muzeu v Šumperku a v knihkupectví Duha 
na Opavské ulici. Za 20 Kč ho lze získat také 
v muzeích v Mohelnici, Zábřehu, dále v Pa-
mátníku Adolfa Kašpara v Lošticích a v turis-
tické sezoně (od 1.4. do 31.10. 2006) na zámku 
v Úsově.  Miluše Berková

Ze zahájení první šumperské muzejní noci.   Foto: J. Mašek, r. 2005

Vlastivědné muzeum v Šumperku je v lednu otevřeno: 
úterý až pátek: 9 – 12, 12.30 – 17 hodin, sobota: 9 - 13 hodin, neděle: 13.15 – 17 hodin

Bližší informace na tel. čísle 583 214 070,http://www.vmsumperk.sweb.cz/. 
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Čtvrtek 2. února od 9 do 11 v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2005
Kurz „Internet a email“. Informace Ing. Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavru-
sa@doris.cz.  Cena 100 Kč

Pátek 3. února od 16 do 19 hodin v ateliéru Vily Doris
Tvořivé pátky ve Vile - Drátované obrázky
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 214 212,731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz. 
 Cena 40 Kč

Středa 8. února od 9 do 11 v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2005
Lekce „Sám sobě úředníkem“. Informace Ing. Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, 
vavrusa@doris.cz.  Cena 100 Kč

Čtvrtek 9. února s odjezdem ve 13 hodin od Vily Doris
Odyssea – lyžování běh
Start v 15 hodin. Informace Petr Konupčík tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Čtvrtek 9. února od 15 do 17 v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2005
Kurz „Jak na počítač“. Informace Ing. Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031,vavru-
sa@doris.cz.  Cena 100 Kč

Pátek 10. února od 16 do 19 hodin v ateliéru Vily Doris
Tvořivé pátky ve Vile - Vyrábíme keramické hodiny
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 214 213,731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz. 
 Cena 40 Kč

Pondělí 13. února od 15 do 17 v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2005
Kurz „Texty v počítači“. Informace Ing. Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavru-
sa@doris.cz.  Cena 100 Kč

Pátek 17. února od 16 do 19 hodin v ateliéru Vily Doris
Tvořivé pátky ve Vile -  Malujeme na hedvábí II.
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 214 212,731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz. 
 Cena 40 Kč

Pondělí 20. února od 15 do 17 v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2005
Kurz „Internet a email“. Informace Ing. Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavru-
sa@doris.cz.  Cena 100 Kč

Středa 22. února v 18.30 hodin ve Vile Doris
VIA LUCIS – „Deset tisíc bodů a J.A. Komenský“ 
Setkání s Arminem Delongem – nejlepším vědcem roku 2005, držitelem ocenění Česká hlava 
2005 a paní Jindrou Delongovou, pedagožkou JAMU. Spoluúčinkují Motýli Šumperk. Rezervace 
vstupenek: Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

VILA DORIS
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SČtvrtek 23. února od 15 do 17 v učebně VT ve Vile Doris

Národní program počítačové gramotnosti 2005
Lekce „Sám sobě úředníkem“. Informace Ing. Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, 
vavrusa@doris.cz.  Cena 100 Kč

Pátek 24. února od 16 do 19 hodin v ateliéru Vily Doris
Tvořivé pátky ve Vile - Koláže a tisky 
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 214 213,731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz. 
 Cena 40 Kč

Sobota 25. února od 17 do 20 hodin v tělocvičně na „Komíně“ (bývalá ZŠ na Komenského ul.)
„Ponožkový bál“ – pro rodiče s dětmi
Tombola, Miss Ponožka, výuka country tanců, občerstvení, tombola, zkrátka bál jak má být. 
Vstup ve společenském oděvu, ale pozor v PONOŽKÁCH. Informace: Renata Čechová, tel.č. 
583 214 213, 731 610 033, cechova@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, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

DDM Vila Doris Šumperk uvádí pořad z cyklu komorních setkání Via Lucis

„DESET TISÍC BODŮ A J.A. KOMENSKÝ“

Povídání s Prof. Ing. Arminem Delongem, DrSc., nejlepším vědcem roku 2005, 
držitelem ocenění Česká hlava 2005

a s Jindrou Delongovou, pedagožkou JAMU
Spoluúčinkují Motýli Šumperk.

Armin Delong, zakladatel elektronové mikroskopie získal v roce 2005 titul Česká hlava, 
prestižní ocenění pro vědce roku. Narodil se roku 1925 v Bartovicích, maturoval 

v Hranicích na Moravě, vystudoval Vysoké učení technické v Brně, v rámci diplomové 
práce dostal úkol zkonstruovat elektronový mikroskop. U něj už zůstal, 

v letech 1961 - 1990 řídil Ústav přístrojové techniky a vypracoval se ve světovou špičku. 
Po listopadu 1989 byl místopředsedou federální vlády pro vědeckotechnický rozvoj, 

nyní pracuje ve firmě Delong Instruments na vývoji nových typů mikroskopů.

ve středu 22. února v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Akci podporuje hudební klub Music Machine
Šumperské setkání sponzorují: IZOSKLO ABERLE, Pekařství Král Hanušovice, 

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.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze rezervovat v DDM Vila Doris, 
u P. Konupčíka, tel.č. 583 214 213. 
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Čtvrtek 9. února od 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 10. února od 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete po-
bavit se svými přáteli a poslechnout si známé 
písničky, které zahraje skupina Staří kamará-
di. 
 Vstupné 20 Kč

Čtvrtek 16. února od 16 hodin
Litva a její kulturní památky
Kulturní památky této pobaltské země ukáže 
a o své zážitky z ní se podělí Kvido Janík. Ces-
topis je doplněn o promítání videa.  

Pátek 24. února od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat 
si a poslechnout si známé písničky. 
 Vstupné 20 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 (pan Skála). 
 Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod. 

Bližší informace: Kavárnička pro seniory 
– a nejen pro ně, Temenická 35, Šumperk, 
provozní doba denně od 13 do 19 hodin, tel.č. 
583 212 272. Program naleznete na www.pon-
tis.cz/iss.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE

Sobota 28. ledna ve 22 hodin
Opitonda (CZ)
Drum´m´n´bassová noc.  Volný vstup

Sobota 4. února ve 20 hodin
Pavel Fajt (bicí) & Ondřej Smeykal (didgeri-
doo)
Projekt Autopilote: rytmická smršť s příchutí 
australské exotiky. Live koncert.  Vstupné 90 Kč

Úterý 7. února ve 20 hodin  
Traband: 10 let na cestě Live
Palác Akropolis Praha 2005. DVD večer. 
 Volný vstup

Pondělí 13. února v 18.30 hodin 
OUTDOOR CLUB: Radek Hanuš – Život je go-
tickej pes
O projektech přežití člověka v zimní přírodě, 
o hledání lidské opravdovosti, o přechodu 
Rychlebských hor na sněžnicích a dalších dob-
rodružstvích s odborným asistentem Univerzi-
ty Palackého, oboru rekreologie. Beseda s pro-
mítáním.  Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 16. února ve 20.00 hodin
POpKLOPEC & HEADACHE
Šumperské underfunkové trio spolu s blueso-

vými přáteli opět na klubové scéně. Live kon-
cert.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 16. – sobota 18. února
GURMÁN CLUB: Dny argentinských specialit
Kvalitní argentinská vína a steaky v nevšední 
úpravě kuchyně Music Machine.

Pátek 24. února v 19 hodin v kině Oko 
Bratři Ebenové
Výjimečný koncert legendárního tria za dopro-
vodu těch nejlepších českých muzikantů pro-
běhne pod záštitou starosty města Šumperka 
Mgr. Zdeňka Brože. Live koncert. 
 Vstupné 250 / 290 Kč

Sobota 25. února ve 22 hodin
Drum´n´bass s Opitondou (CZ)
Další z pravidelných nočních sessions. DJ 
 Volný vstup

Bližší informace: Hlavní třída 10, Šumperk,     
e-mail:hana.piskova@musicmachine.cz, www. 
musicmachine.cz. Provozní doba restaurace – 
kavárny – klubu: pondělí – čtvrtek 11.30 – 23.30 
hod., pá a so: 11.30 – 02.00 hod., ne zavřeno, 
předprodej vstupenek: denně od 14 do 19 hod. 
na klubovém baru. 
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SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Od 7. února do 30. května každé úterý od 14 do 
15.30 hodin
Kurz jógy
Vede Marta Dubská. 
 Kurzovné 330 Kč, důchodci 220 Kč

Úterý 7. února od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů

Čtvrtek 9. února od 14 do 18 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.  
Vstupné 30 Kč

Neděle 12. února od 13 do 18 hodin
Rodinné konstelace 
Dle Berta Hellingera. Programem provází Pe-
tra Křivánková. Přihlášky předem na petulka.
kriv@seznam.cz nebo 604 172 263. Nutná 
účast min. 10 lidí. Informace na www.pk-web.
com Cena 300 Kč

Úterý 21. února od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů

Čtvrtek 23. února od 14 do 18 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.  Vstupné 30 Kč

Každé pondělí od  9 do 12 hodin a od 14.30 do 
17.15 hodin v herně
Mateřské centrum  Vstupné 15 Kč

Každé úterý od 9 do 12 hodin v herně
Mateřské centrum  Vstupné 15 Kč

Každé úterý od 16 hodin na krytém bazéně 
v Zábřehu
Plavání batolat
Bližší informace S. Smorojová, tel.č. 732 561 
061.

Každý čtvrtek od 9.30 do 10.30 hodin v herně
Mateřské centrum
Cvičeníčko pro děti.  Vstupné 10 Kč

Každý čtvrtek od 17 do 17.30 hodin v novém 
areálu Skleněnka při ZŠ Rapotín
Plavání batolat
Bližší informace S. Smorojová, tel.č. 732 561 
061 po 20. hodině večer.

Každý pátek od 9.30 do 10.30 hodin v herně
Mateřské centrum
Cvičeníčko pro děti.  Vstupné 10 Kč 

Bližší informace k akcím: tel.č. 583 211 766

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE

Středa 1. února od 16 do 20 hodin v ateliéru DDM
Malování na sklo
Dekorování skleniček, falešné vitrážky.  Vstupné 30 Kč

Sobota 4. února od 10 hodin ve velkém sále DK
Aerobic maraton 2006
8. ročník. Prezence od 9 do 10 hodin, od 10 do 15 hodin soutěž o ceny v 5 cvičebních blocích po 
50 minutách, vyhlášení výsledků v 15 hodin. Lektoři R. Mrkvička – mistr světa ve step aerobicu, 
P. Berka – mistr v tanečním aerobicu, V. Formánková a kolektiv. Dvě soutěžní kategorie: do 25 
let, nad 25 let. Lektorky aerobicu mohou pouze zacvičit, nesmí soutěžit! Sponzor akce: Rýma-
řovská pekárna.  Startovné 100 Kč, hodina cvičení 30 Kč

Sobota 4. února od 9 do 14 hodin v keramické dílně DDM
Keramika pro každého Vstupné 30 Kč

Středa 8. února od 16 do 20 hodin v ateliéru DDM
Tiffani - Vitrážky a drobné lampičky Vstupné 30 Kč
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HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR (Harry Potter and The Goblet Of Fire)
Středa 1. a čtvrtek 2. února jen v 17.00 hodin pátek 3. února jen v 16 hodin, sobota 4. a neděle            
5. února jen v 17.30 hodin
USA, Velká Británie 2005, 157 minut, velkoplošná projekce, rodinný film v českém znění
Čtvrtý díl potterovské série pojednává o soupeření mladého kouzelníka s čarodějnickými studenty 
jiných škol a jeho první lásce.  Vstupné 75 Kč

JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ
Středa 1. února jen ve 20.00 hodin
ČR, 2005, 90 minut, od 12 let, velkoplošná projekce
Současná, přiměřeně suchá, lehce absurdní filmová tragikomedie o středně velkém českém ná-
draží v létě a nádražácích… V roli přednosty stanice Jaroslav Dušek. Režijní debut dvojice Pavel 
Göbl a Roman Švejda.  Vstupné 70 Kč

KOUZELNÝ KOLOTOČ      Hrajeme pro děti
Pátek 3. února jen ve 14.30 hodin, sobota 4. a neděle 5. února jen v 16.00 hodin
Velká Británie 2004, 85 minut, animovaná pohádka v českém znění
Dobrodružství zvířátek, která se vydají na záchranu malé Florence, která se díky zlému kouzlu 
ocitla v ledovém vězení…  Vstupné 60 Kč

PANIC JE NANIC 
Čtvrtek 2. února jen ve 20.00 hodin,  pátek 3. února v 18.30 a ve 20.15 hodin, sobota 4. a neděle          
5. února jen ve 20.00 hodin, pondělí 6. a úterý 7. února jen v 18.00 hodin
ČR 2005, 99 minut, od 15 let
Z kluků se díky Šárce Vaňkové nakonec stanou chlapi, aneb slušný návod, jak si konečně dosyta 
užít prázdniny… Hřejivá komedie plná lechtivého humoru v režii debutujícího Iva Macharáčka. 
Hlavní role si zahráli začínající herci David Vobořil, Michal Hruška a Tomáš Žatečka, hlavní dívčí 
role byla svěřena finalistce soutěže Česko hledá superstar Šárce Vaňkové. Rolí dospělých se ujali  
Naďa Konvalinková, Milena Dvorská, Květa Fialová, Vladimír Javorský a další. 
 Vstupné 75 Kč

KINO  OKO

DDM U radnice nabízí od měsíce února každý pátek v době od 10 do 11 hodin 
pro děti od 2 let a rodiče

C V I Č E N Í Č K O  M O T Ý L E K - Cvičitelka Martina Halamová, Bc.

Středa 15. února od 16 do 20 hodin v ateliéru DDM
Filcování
Technika mokrého filcu.  Vstupné 30 Kč
Středa 22. února od 16 do 20 hodin v ateliéru DDM
Malování vlnou
Technika filcovací jehly, drobné hračky.  Vstupné 30 Kč

Sobota 25. února od 10 do 15 hodin u Zelené školy v Temenici
Šumperská zimní 50
Tradiční pochod pořádaný KČT. Délka trasy 10 km. Informace R. Večeřová, tel.č. 583 215 395.  
 Startovné 20 Kč

Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.
sumperk@seznam.cz, www.mddm.adam.cz
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O DVĚ SLABIKY POZADU (O dve slabiky pozadu)
Středa 8. února jen v 18.30 hodin
Slovensko 2004, 85 minut, od 12 let 
Příběh studentky Zuzany, která chce všechno hned a teď, ale nestíhá nic… Velmi osobní příběh 
o mladé dívce a jejím hledání místa na světě napsala a jako svůj režijní debut natočila Katarína 
Šulajová a do hlavní role obsadila svoji sestru Zuzanu Šulajovou. Film získal Cenu diváků na MFF 
Bratislava 2004.  Vstupné 65 Kč

DŮKAZ (Proof)   Artvečer
Pondělí 6., úterý 7. a středa 8. února jen ve 20.00 hodin
USA 2005, 99 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Být výjimečný nebo žít s někým takovým často přináší víc problémů než radosti… Anthony Hop-
kins v roli geniálního matematika, který se potýká s psychickou chorobou, a Gwyneth Paltrowová 
v roli jeho neméně geniální dcery excelují v komorním dramatu Johna Maddena. Kvalitní herecké 
výkony a dobře napsaný scénář, obratně rozvíjející originální zápletku, vytvářejí ze snímku inteli-
gentní podívanou, která určitě stojí za zhlédnutí.  Vstupné 65 Kč

ZATHURA – VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ (Zathura)
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11., neděle 12., pondělí 13., úterý 14. a středa 15. února jen v 16.30 
hodin
USA 2005, 88 minut, rodinný film v českém znění
Hra, kterou musíte hrát až do konce… Zathura není jen tak obyčejná desková hra. Díky ní se dva 
malí bráškové a celý jejich dům ocitnou v dalekém temném vesmíru, odkud se mohou vrátit pou-
ze v případě, že hru úspěšně dokončí… Úžasné dobrodružství pro celou rodinu ve stylu Jumanji.  
 Vstupné 70 Kč
V neděli 12. února vám nabízíme rodinnou slevu. Pro nejméně tříčlennou rodinu je vstupné 55 Kč 
na osobu. Poděkování kina za sponzorský dar na toto představení patří firmě SHM, s.r.o., Šum-
perk.

EXPERTI       Premiéra!
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11., neděle 12., pondělí 13., úterý 14. a středa 15. února v 18.00 hodin 
a ve 20.00 hodin
ČR 2005, 90 minut, od 12 let, velkoplošná projekce
Producenti Snowboarďáků podruhé vstoupili do téže řeky a natočili další teenagerovskou komedii 
ve stejném stylu. V bizarním kolotoči trapasů a prvního sexu tentokrát Kryštof Hádek! Dále hrají 
Daniela Šinkorová, Petr Čtvrtníček, Jiří Bartoška a další.  Vstupné 70 Kč 

ŽÍT PO SVÉM (Un Unfinished Life)
Čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18. a neděle 19. února jen v 17.30 hodin, pondělí 20. a úterý 21. února 
jen ve 20.30 hodin
USA 2005, 105 minut, od 15 let, velkoplošná projekce, titulky
Tajemství mají vlastní život… Příběh zahořklého samotáře, do jehož života vstoupí žena jeho ze-
mřelého syna. Hvězdně obsazené drama o ztrátě a nalezení smyslu života od režiséra Lasse Hall-
ströma. V hlavních rolích Robert Redford, Morgan Freeman a Jennifer Lopezová.  Vstupné 70 Kč

MNICHOV
Čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18. a neděle 19. února jen v 19.30 hodin, pondělí 20., úterý 21. a středa 
22. února jen v 17.30 hodin
USA 2005, 163 minuty, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
V roce 1972 celý svět sledoval zavraždění jedenácti izraelských sportovců na mnichovské olympi-
ádě. Tohle je příběh o tom, co následovalo… V hlavní roli příslušníka izraelské tajné služby Eric 
Bana, režie Steven Spielberg. Autorem scénáře je držitel Pullitzerovy ceny Tony Kushner.  
 Vstupné 75 Kč
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O MASAJOVÉ – BOJOVNÍCI DEŠTĚ      Artvečer
Středa 22. února jen ve 20.30 hodin
Francie 2004, 94 minuty, mládeži přístupný, titulky
Nechejte se unést zvuky afrických bubnů a přeneste se s námi do africké savany! Ohromující mys-
tická výprava do světa nedotčeného 21. stoletím, bohatého na legendy a rituály, a velkolepé a zá-
roveň hrůzu nahánějící  všemocné přírody. Magický příběh o dobrodružství a zvládnutí zkoušky 
z dospělosti v režii Pascala Plissona.  Vstupné 65 Kč

KING KONG
Čtvrtek 23., sobota 25. a neděle 26. února jen v 17.00 hodin
USA 2005, 190 minut, mládeži přístupný, velkoplošná projekce, titulky
Slavné monstrum se vrací na plátna kin tentokrát pod režijním vedením Petera Jacksona (Pán 
prstenů), který dokázal skloubit nejmodernější trikové efekty s velkolepou výpravou, zajímavými 
postavami a strhujícím příběhem lásky. V hlavních rolích Adrien Brody, Naomi Wattsová a Jack 
Black.  Vstupné 80 Kč

EXPERTI
Čtvrtek 23., sobota 25. a neděle 26. února jen ve 20.15 hodin, pondělí 27., úterý 28. února a středa 
1. března jen v 18.00 hodin
ČR 2005, 90 minut, od 12 let, velkoplošná projekce
Nová filmová komedie od producentů Snowboarďáků. V bizarním kolotoči trapasů a prvního sexu 
tentokrát Kryštof Hádek!  Vstupné 70 Kč

BRATŘI EBENOVÉ – KONCERT 
Pátek 24. února v 19.00 hodin
Výjimečný koncert legendárního tria za doprovodu těch nejlepších českých muzikantů. Předpro-
dej vstupenek v kině Oko nebo v hudebním klubu Music Machine od 1. února 2006.
Koncert pořádá hudební klub Music Machine pod záštitou starosty města Mgr. Zdeňka Brože.  
 Vstupné v předprodeji 250 Kč, před koncertem 290 Kč 

OBCHODNÍK SE SMRTÍ (Lord of War)
Pondělí 27., úterý 28. února a středa 1. března jen ve 20.00 hodin
Velká Británie 2005, 122 minuty, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Nicolas Cage v dobrodružném příběhu natočeném podle skutečné události, který se odehrává ve 
světě mezinárodního obchodu se zbraněmi. Příběh dobře známého obchodníka se zbraněmi Yu-
riho Orlova, jehož největším soupeřem se nakonec stane jeho vlastní svědomí. 
 Vstupné 70 Kč

Připravujeme na březen 2006: Pýcha a předsudek, Tygr a sníh, Strašpytlík, Letopisy Narnie : 
Lev, čarodějnice a skříň, Jak se krotí krokodýli, Zkrocená hora, Saw 2, Walk The Line, Fimfárum 2,       
Hooligans, Růžový panter, Erasmus 2, Bambi 2, Číňan, Rafťáci

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Ozvučení kina – DOLBY DIGITAL EX
Kino promítá všechny filmy s dvojnásobným zvětšením obrazu.
Velkoplošná projekce = zvětšený širokoúhlý film, ostatní filmy mají zvětšený klasický formát.

Předprodej vstupenek:  Pondělí – pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před za-
čátkem prvního představení – u pokladny v Kině Oko Šumperk.
Program kina Oko též na www.icsumperk.cz, www.dokina.cz.
Sluchově postiženým zapůjčíme speciální sluchátka.



hudební produkce
MUSIC MACHINE

uvádí

pod záštitou starosty 
města Šumperka

Mgr. Zdeňka Brože
KONCERT BRATŘÍ EBENŮ

24.2. v 19 hodin v kině Oko
předprodej vstupenek: 

Music Machine a kino Oko
více na www.musicmachine.cz






