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autorka kresby na obálce (Friedrich rytíř Tersch,
čestný občan města Šumperka) – Kristýna Kvapilová

KE KRESBĚ NA OBÁLCE
Friedrich rytíř Tersch
Terschové přišli do Šumperka v první polovině
18. století. Jednalo se o velmi ambiciózní rod, který záhy
začal shromažďovat velký majetek. Na počátku 19. století jim patřila ve městě i na předměstí řada domů a rozsáhlé pozemky, například dnešní Pavlinin dvůr. Franz
Xaver Tersch se upnul na dosažení šlechtického titulu,
což se mu po získání zámku a panství Chudobín v roce
1806 podařilo - císař František II. ho povýšil do rytířského stavu. Rodový znak Terschů je dělen na dvě poloviny,
horní pole je červené se třemi zlatými hvězdami a vinným hroznem, dolní část je modrá se stříbrnou kotvou.
Terschové získali také zámek a panství Třemešek.
To už se však začali dělit na dvě samostatné větve, přičemž šumperskou odnož představoval Friedrichův otec Franz (1801 - 1884), jemuž patřil obrovský
majetek, mimo jiné Třemešek, dnešní Pavlinin dvůr
a původní rodový dům v dnešní Starobranské ulici č. 5,
který jeho předkové koupili v roce 1761. V něm Franz
Tersch provozoval v letech 1841 až 1884 soukromou
poštu a možná právě tato podivná až podivínská činnost přispívala k tomu, že postupně rozprodal téměř
veškerý rodový majetek, mimo jiné Pavlinin dvůr (asi
r. 1857), dnešní tzv. Geschaderův dům (r. 1857) a Třemešek (r. 1861).
Námi sledovaný Friedrich rytíř Tersch se narodil
29. března 1839, podstatnou část svého bohatého života
žil v rodovém domě ve Starobranské ulici č. 5. Dostalo
se mu patřičného vzdělání a zřejmě zdědil také vlohy po
svém dědečkovi Franzi Xaverovi, jež očividně postrádal
jeho otec. Byl skvělým hospodářem a tyto schopnosti, málo vídaná věc, takřka výhradně obětoval městu
Šumperku. Členem obecní rady se stal v roce 1879 a již
v následujících volbách roku 1882 byl zvolen poprvé
starostou města. Tuto funkci pak zastával nepřetržitě
pětadvacet let až do 23. října 1907, kdy odstoupil, aby,
podle svých slov, přenechal místo mladším. Mimo to byl
zemským poslancem za městské okresy Šumperk, Staré
Město, Zábřeh a Štíty.
Pokračování na str. 28

Před 200 lety zasáhla Šumperk velká epidemie
V březnu 1806 zemřelo v Šumperku na epidemii (patrně se jednalo choleru) velké množství obyvatel.
Před 120 lety byla dokončena stavba pěchotních kasáren
Předání hlavní budovy pěchotních kasáren armádě se uskutečnilo 30. - 31. března. Jednalo se o objekt
u ulice Vítězné, celý komplex pěchotních kasáren se rozkládal kolem dnešního nám. Jana Zajíce. V hlavní
budově byli ubytováni vojáci a v levé části přízemí byla kuchyně mužstva. Jídelna neexistovala, vojáci jedli
na ubytovnách. Dostávali pouze snídani, u které fasovali denní příděl chleba, a oběd. Večeře zpočátku
nedostávali. Po srušení kasáren v r. 1990 byly jednotlivé objekty rozprodány a hlavní budova byla do května
roku 2002 přestavěna na 80 malometrážních bytů.
Před 115 lety se uskutečnila projekce prvního šumperského kina
Konala se 4. března 1911 v sále městské střelnice (dnešní Hasičský dům v Nemocniční ul.). Kino neslo název
Kino-Volkstheater („Kino-lidové divadlo“). Do té doby se v Šumperku konala pouze kočovná
kinematograﬁcká představení – zcela první 6. ledna 1897 v hostinci U modré hvězdy v dnešní Langrově
ulici. Kino patrně záhy zaniklo, protože již 23. prosince otevřel Saxinger svůj
první stálý biograf v suterénu radnice.
Před 105 lety byly vysvěceny nové zvony pro farní kostel
Slavnostní vysvěcení čtyř nových zvonů pro farní kostel sv. Jana Křtitele se konalo 31. března. Předchozí
zvony zrekvírovala v 1. světové válce armáda na výrobu zbraní.
Před 60 lety přijal šumperskou delegaci prezident dr. Edvard Beneš
Oﬁciální audience na Pražském hradě se konala 26. března. Šumperská delegace, kterou vedl předseda
Místního národního výboru v Šumperku Leopold Formán, předala hlavě státu diplom čestného občana
města Šumperka (udělena mu byla 14. 12. 1945). Prezident dostal také drobné dárky - skleněnou vázu,
lněné ubrusy a obraz Šumperka, a podepsal se do šumperské pamětní knihy.
Před 10 lety pobýval v šumperkém okrese premiér ČR Václav Klaus
Premiérská návštěva Václava Klause se uskutečnila ve dnech 25. až 26. března 1996.
Před 5 lety zemřel bývalý starosta Ctirad Medlík
Ctirad Medlík zemřel 20. března 2001. V letech 1990-1994 zastával funkci prvního poválečného
demokraticky zvoleného starosty města Šumperka. 12. dubna 2001 byl jmenován čestným občanem města
Šumperka in memoriam.
-ách-

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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STALO SE V BŘEZNU

STALO SE V BŘEZNU

OHLÉDNUTÍ

MLADÍ UMĚLCI SE PŘEDSTAVILI NA PRELUDIU
Měsíc únor se již tradičně nese ve znamení
Šumperského Preludia. Letošní třiatřicátý ročník přehlídky mladých talentovaných umělců
zahájil ve čtvrtek 9. února večer věnovaný melodramu. Během něj se za klavírního doprovodu
Jiřího Pakandla představily ﬁnalistky národního kola 4. Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha
2005 v interpretaci melodramu Petra Doležalová
a Miřenka Čechová. Nezapomenutelný hudební
zážitek nabídl posluchačům rovněž klavírista Ivo
Kahánek, jeden z největších talentů posledních
let u nás.
Netradiční program nabídl i druhý festivalový
koncert, jenž se nesl ve znamení jazzu v podání
„domácího“ Teens Jazzbandu Velké Losiny a studentského hudebního souboru při ZUŠ v Modřicích u Brna nazvaného The Young Pekáč. O tři
dny později pak již výstavní síň místního muzea
patřila spolupořadateli Preludia pěveckému sbo-

ru Motýli Šumperk, který se pod taktovkou sbormistrů Heleny Brožové a Tomáše Motýla představil svým proﬁlovým koncertem.
Předposlední koncertní večer Šumperského
Preludia zahájila v pondělí 20. února klavíristka
Ludmila Tvrdoňová, kterou na pódiu vystřídal
Jiří Rohel, studující hru na varhany na brněnské
JAMU. Závěrečnou tečkou za třiatřicátým festivalovým ročníkem pak bylo vystoupení souboru
bicích nástrojů Aries z Liberce, kterému patřila
muzejní výstavní síň ve středu 22. února. „Při
sestavování dramaturgie letošního ročníku jsme
se snažili o maximální pestrost a pokusili se zařadit i žánry poněkud netradiční. Ocenit to mohlo
bohužel jen nepříliš mnoho posluchačů, což je
samozřejmě velká škoda. Malý zájem veřejnosti nás mrzí i proto, že letošní účinkující podali
vynikající výkony,“ řekl jeden z pořadatelů Milan
Uhl.
-zk-

Netradiční program nabídl druhý koncert Šumperského Preludia, jenž se v pondělí 13. února nesl
ve znamení jazzu. První část večera přitom patřila „domácímu“ Teens Jazzbandu z Velkých Losin.
Foto: P. Kvapil
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Lahůdku v podobě Českého klarinetového kvarteta nabízí šumperské hudbymilovné veřejnosti
zahajovací koncert nového ročníku hudebního cyklu Klasika Viva, který pořádá Agentura J+D rapotínského rodáka Romana Janků. Koncert nazvaný Polyfonie a meditace Tour je na programu v úterý
14. března v 19 hodin v klášterním kostele. Posluchači se na něm mohou těšit na skladby z nového
snímku Polyfonie, jenž obsahuje skladby období renesanční a barokní polyfonie.
V hudbě posledních let neplatí žádné meze žánrové, etnické ani psychologické. Proč by také
měly? Hudebníci, kteří už v minulosti propojovali
lidovou hudbu, jazz, rock nebo folk, posunovali
hudbu kupředu - vytvářeli nové zvuky, nové harmonie, rytmy a barvy, aby tak rozšířili zdroje své
inspirace a obohatili rejstřík možností používáním
nových nebo naopak zapomenutých nástrojů.
Vznikla tzv. world music - hudba bez hranic, jejímž mocným proudem byli strženi i mnozí tvůrci
a interpreti žánru, který si dosud uchovával jistou
výlučnost či odstup - klasické hudby. K těm patří
i členové Českého klarinetového kvarteta.
Tři klarinety a basklarinet, v některých skladbách zpestřované Es-klarinetem nebo mozarČeské klarinetové kvarteto vystoupí v šumperském
tovským basetovým rohem, to jistě není právě
klášterním kostele v polovině března. Foto: archiv
tradiční obsazení komorního souboru. Zvukové
variace, které taková sestava nabízí, jsou zvláštní, rem originálním, živým a úspěšným, dokládají
hladivé i hutné, vláčné i vitální, často překvapi- pozvánky na významné festivaly (Inalfa festival
vé. Vycházejí vstříc repertoáru, vybranému z děl - Holandsko 96, XXII. mezinárodní jazzový festinejrůznějších epoch a stylů (od renesance až po val Praha 97, Chopinův festival - Mariánské Lázjazz a moderní hudbu), která upravují sami čle- ně 97, Festival B. Martinů - Polička 99 Sommer
nové kvarteta. Vnímání, technika a cit hráčů jim Festival - Norimberk 2000, atd.), kladné kritiky
dává lehkost a nenucenost v jazzových náladách, v tisku, plodná spolupráce s Českým rozhlasem
naléhavost a hloubku v partech klasických, v části a Českou televizí. S jeho hudbou se již mohli setkat
tvorby zaměřené na středověké židovské písně pak diváci i v zahraničních kinech, protože kvarteto
zduchovnění a éteričnost. Úpravami a interpretací se významně podílelo na tvorbě hudby k ﬁlmu
známých a ověřených skladeb však snaha kvarteta Hidden Things (spol. Picture Start - New York).
Jde zkrátka o soubor, který se snaží navázat na
nekončí.
Další dimenzí jejich tvorby jsou vlastní skladby nejlepší tradice české hudby, toto dědictví rozvíjet,
a premiéry novinek soudobých autorů. Při přípra- a přitom se nebojí experimentovat, hledat neprově a realizaci jednotlivých tématických programů bádané oblasti a být invenční v duchu celosvětospolupracují s řadou špičkových českých interpretů vého trendu moderní vážné hudby. Až budete
(s Janou Koubkovou natočili CD „Tenerife blues“). poslouchat tuto hudbu, nejspíše ve vás převáží
Za zmínku stojí i v klasice tak vzácná improvizace, pocit, který se dá vyjádřit jedním slovem - svoboda.
Jan Kubeš
odkazující na jazzové vlivy a v poslední době se
České klarinetové kvarteto hraje ve složení:
zabývají i možnostmi, které do klasické hudby přináší elektronika. Dogmata a stereotypy zkrátka v té- Petr Valášek - především basklarinet, Vojtěch Nýdl
to hudbě nehledejme, přijměme ji tak, jak se nabízí, - klarinet, zpěv, Luděk Boura - klarinet a basetový
ve své mnohoznačnosti, pestrosti a vrstevnatosti. roh, Jindřich Pavliš - klarinet, autor skladeb, draOstatně, že je České klarinetové kvarteto soubo- maturg.
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KLASIKA VIVA

NOVOU KONCERTNÍ SEZONU KLASIKY VIVA ZAHÁJÍ
ČESKÉ KLARINETOVÉ KVARTETO

VÝLET DO HISTORIE

VÝLET DO ŠUMPERSKÉ HISTORIE: VYHLÍDKA – NAPOSLED?
Konec roku 2005 s sebou přinesl také konec
jedné ze šumperských dominant. Po staré soliterní borovici nad zástavbou u Vyhlídky se se světem
rozloučila i budova někdejšího hostince. Kdyby
se stromům a budovám tiskly parte, tak by u sosny zřejmě bylo napsáno „odešla náhle“, zatímco
u budovy Vyhlídky „po dlouhé a těžké nemoci“.
Snad nebude na škodu, když si Vyhlídku,
původně Bergwirtshaus, tedy Horský hostinec,
připomeneme citací z překladu šumperských
dějin Franze Harrera (1869-1951):
Mnohý Šumperák, když se za krásného večera posadí do předzahrádky Horského hostince
a těší se z nádherného pohledu na svůj domov,
vzpomene možná s uznáním na muže, kteří na
této výšině zřídili hostinský dům pro radost svých
spoluobčanů a jejich potomků.
Pohled do zaprášených spisů ale prozrazuje,
že to nebyl jen čistý smysl pro krásu, který vedl
stavebníky, ale že svou úlohu sehrálo notným
dílem také prosté sobectví. Na Nových Domcích,
založených v dobách císaře Josefa II., bylo totiž
čepováno dobré pivo, vyráběné na velkolosinském panství. To lákalo Šumperáky; mladé i staré, mistry i tovaryše; všichni táhli o nedělích nebo
modrých pondělcích přes Kranzberg na losinské
pivo. To Šumperské právovárečné měšťanstvo
pozorovalo s nelibostí. Jenže ani výnosy městské
rady ani dobré přímluvy nebyly s to zamezit či alespoň omezit tažení na Nové Domky. Málem by se
byli právováreční pánové rozhodli odklonit se od
svých starých várečných receptů a vařit lepší pivo,
kdyby jim nepřišel na mysl ještě lepší nápad.
V roce 1817 se totiž rozhodli zatarasit cestu k Novým Domkům hostincem a tak zachytit
hosty. Po dalších třech letech věc pokročila do
té míry, že bylo zakoupeno stavební místo na
kamenité vyvýšenině „Věnce“ od jistého Franze
Salma. Salm, majitel dnešního hostince Vogel
u kasáren, přišel na mizinu a odprodal právovárečným také pole v blízkosti vršku. Roku 1820
začala stavba domu, ale podnik zřejmě nestál pod
příznivou hvězdou. Nedostatek vody v důsledku
velkého sucha přinesl pozastavení stavby po dvě
léta. Teprve roku 1827 mohl být hostinec otevřen
a dán do provozu jako „Nový hostinec“. Hospodským a nájemcem byl jistý Puschmann, který byl
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současně obchodníkem s potravinami ve městě.
Platil nájemné 80 ﬂ. poukázek, ale obchody šly tak
špatně, že se po čtyřech letech pachtu vzdal.
Právovárečné měšťanstvo prodalo usedlost
stolářskému mistru Janitschkovi za 6000 ﬂ. Po
něm ji převzal jeho zeť Wolf, který ji držel až
do své smrti. Zůstal až do dneška jediným hospodským, který jako takový v Horském hostinci
zemřel. Wolfova vdova se provdala za Oswalda
Zillicha, bratra paní Ulrichové z továrny na manšestr. Jedna z dcer z tohoto manželství se provdala za obchodníka s plátnem Siegla, kterému
přinesla Horský hostinec jako věno. Siegl horský
výčep zcela zanedbával. Také jeho nájemce Tichi
nezabránil propadu. Teprve Tichého nástupce
Spiller, který se vedle pohostinství zabýval i zemědělstvím, přivedl obchod k dříve nepoznanému
rozkvětu. Jenže Spiller pacht zrušil, když Sieglovští dědici prodali pahorek za 6000 ﬂ. Danielu
Schöbekovi, který se vrátil z Ameriky. Tento podivín se v podniku neuměl prosadit. Prodal jej za
7800 ﬂ. Emanuelu Heuerovi. Za jeho vedení získal
Horský hostinec špatnou pověst. Každý týden se
tu konala taneční hudba, končící většinou rvačkami. Heuerovou zásluhou je ale prohloubení 38 m
hluboké studny o další čtyři metry, a tím zvýšení
její vydatnosti. Usedlost prodal za 14 000 ﬂ. tkalcovskému a měšťanskému synu Aloisu Winklerovi. Ten zvýšil hodnotu a krajinnou krásu majetku
zalesněním luk.
S přibývajícím mrzoutstvím Winklera, který
se jen nerad podřizoval přání hostů, návštěvnost
zvolna klesala. Když podnik převzal nájemce
Katzer, šlo to s ním tak z kopce, že nájemce za
noci a mlhy prostě utekl. Nyní prodal Winkler
horský hostinec za 64 000 ﬂ. manželskému páru
Luxů z Opavy. Muž, povoláním švec, neměl
žádnou způsobilost k hospodskému povolání.
Pronajal podnik jistému Höslerovi a po jeho
brzkém odstoupení hospodskému Olbrichovi
z Dolní Lipové. Žádnému pronájmu ale nebylo
požehnáno. Teprve když horský hostinec převzal
do nájmu hostinský Chramosta, nastal viditelný vzestup. Bohužel přišla ale válka a s ní nouze
o potraviny. Letní byty v horském hostinci zůstaly
prázdné, hosté přestali docházet. Tak se Chramosta zase vrátil do údolí, přenechav zbytek své

VÝLET DO HISTORIE
Snímek zachycuje někdejší horský hostinec na Vyhlídce, od něhož byl opravdu krásný pohled na Šumperk,
kolem roku 1915. Jak uvádí historik Harrer, mnohý Šumperák, když se za krásného večera posadí do předzahrádky Horského hostince a těší se z nádherného pohledu na svůj domov, vzpomene možná s uznáním na
muže, kteří na této výšině zřídili hostinský dům pro radost svých spoluobčanů a jejich potomků.
Reprofoto: J. Pavlíček
nájemní doby svému podnájemníkovi Antonu odpor movitých měšťanů.
Nezbedovi.
V červnu 1916 byla veřejnost překvapena zpráMajitel Lux mezitím přesídlil do Bozenu vou, že horský hostinec byl koupen obcí, lépe
a nabídl horský hostinec v novinách k odprode- řečeno jejím zmocněncem, zemským soudním
ji. Pověsti o tom, že Lux vede jednání o prodeji radou Gustavem Blitzem. Teprve zasedání obecs jednou českou společností, získávaly stále více ního výboru 4. července přineslo vysvětlení celé
na pravděpodobnosti. Tehdy zasáhl Německý záležitosti. Spočívalo v tom, že majetek slabomyspolek měšťanů a sedláků a s ním někteří obecní slného (totožnost Harrer neuvádí) byl dán jeho
zastupitelé. Shromáždění v radniční síni, svola- poručníkem obci do užívání za podmínky, že tenné starostou Dr. Woelhelmem, se vyslovilo pro to dar bude poskytnut Péči o vojenské sirotky a že
odkoupení obcí, zvláště když svolavatel potvrdil, obec převezme starost o nemocného.
že prodej Čechům není jen nějakou lstí.
Tak se stal Horský hostinec Domem pro sirotZasedání městského výboru 11. května 1912 ky po padlých, kde pak opatrovnická správa
mělo o koupi rozhodnout. Většina, která zpo- zastavila hostinskou činnost a vyloučila přístup
čátku byla pro koupi, se v důsledku působení veřejnosti. Domov pro vojenské sirotky byl slavjiných vlivů rozpadla. Snahy o opatření potřeb- nostně otevřen 6. října 1917 za přítomnosti jedného obnosu na koupi pomocí sbírky narazily na noho generála jako zástupce vlády.
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Tolik Franz Harrer, jehož „Dějiny…“ končí
rokem 1918. Po první světové válce Bergwirtshaus získal na významu - poskytoval ubytování
i prominentům, třeba vůdci Sudetendeutsche
Heimatsfront a Sudetendeutsche Partei, říšskému komisaři a místodržícímu v Sudetengau,
válečnému zločinci Konradu Henleinovi při jeho
návštěvách Šumperka; po druhé světové válce pod
restaurací plály v předvečer 6. července hranice
v upomínku mistra Jana Husa; po komunistickém puči tu byl internát, pak – po přestavbě a přístavbě - skvěle vybavený Okresní dům pionýrů
a mládeže. Když se dům dětí a mládeže odstěhoval, město objekt prodalo. Ale tyto nové kapitoly
dějin, od první republiky po dnešek, to už je téma
jiného článku pro fundované odborníky. A také
by se měli ozvat pamětníci – přesných zpráv hlavně z první republiky a z doby před r. 1948 určitě
mnoho nebude. Doufám tedy, že navzdory titulku
není tento článek o Vyhlídce ten úplně poslední.
Milan Mátl
Poznámka redakce: Areálu bývalého Okresního

domu pionýrů a mládeže na Vyhlídce se již blýská na lepší časy. Zděnou budovu s montovanou
přístavbou koupilo v roce 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro potřeby Dětského
domova se školou, který dnes sídlí v Koutech nad
Desnou. Náročnou investiční akci, která přijde
na desítky milionů korun, odstartovala demolice
zchátralé zděné budovy, na jejímž místě vyroste
vlastní internátní bydlení. Zachována zůstane
pouze železná montovaná konstrukce, kterou
stavební ﬁrma kompletně zrekonstruuje a obezdí.
Studie nového domova dále počítá s výstavbou
objektu pro chráněné bydlení a samozřejmě také
s vybudováním tělocvičny, která částečně zasáhne do dnešního parkoviště. Rekonstrukcí by pak
mělo projít i stávající asfaltové hřiště. V areálu
na Vyhlídce by přitom mohlo najít útočiště až
čtyřicet dětí do osmnácti let a dalších osm bude
moci až do šestadvaceti let využívat byty v rámci
tzv. chráněného bydlení. Se stěhováním se počítá
začátkem roku 2008.
Zuzana Kvapilová

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
Dnešní téma s novou budovou okresní pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) ČR na
nároží ulic Palackého a 28. října je v současné rozjitřené době nanejvýš ošidné – obávám se, abych
neskončil jako oněch pět hochů Poláčkových, „co
spolu mluvili“ a vydali se na „průzkum vosích
hnízd“. V místech, kde dnes budova VZP stojí,
bylo ještě v první třetině 20. století pole, případně
louka, dost vzdálená od městské zástavby.
Český živel se stále více po vytvoření Československé republiky v roce 1918 usazoval na jih
od města a prosazoval se také v prostoru poblíž
dnešního Masarykova náměstí. 29. září 1928 zde
byla otevřena česká obecná a měšťanská škola
(od roku 1930 Masarykova) a 21. června 1931
české gymnázium. Již 7. března 1930 dostalo svůj
název Masarykovo náměstí (do té doby se jednalo o nezastavěnou Goetheho ulici) a hned nato,
v dubnu 1930, i dnešní ulice 28. října, tehdy se
ovšem jmenovala Ruthgasse, podle purkmistra
Zachariase Rutha, který uhořel při požáru v roce
1669, když se snažil zachránit věci z radnice.
Tento název neměl dlouhého trvání, protože již
v roce 1934 se Ruthgasse přejmenovala na ulici
Komenského a po připojení Šumperka k Velko-
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německé říši dostala jméno podle německého
pedagoga Friedricha Fröbela.
Název ulice 28. října byl použit v roce 1945.
Palackého ulice vznikla ještě později, až v roce
1939, tehdy pod názvem Kleiststrasse, podle
dramatika H. von Kleista. K několika vilkám,
které byly v tomto prostoru postaveny, vyrostl
na přelomu 50. a 60. let 20. století velký obytný
dům, na který byli tehdejší straničtí a komunální představitelé města náramně pyšní. Vzpomínám si, že mi kdysi vyprávěl doc. Zdeněk Filip,
že někteří z nich navrhovali, aby krásné stromy,
které lemují ulici Jesenickou, byly pokáceny, aby
cizí lidé, přijíždějící vlakem do Šumperka, viděli,
jak město vzkvétá. Dnes by bylo v mnoha případech žádoucí, aby stromy některé domy naopak
důkladně zakryly. Tím ovšem vůbec nemám na
mysli objekt, o němž je řeč.
Novou budovu okresní pobočky VZP projektovala zlínská společnost S-projekt plus. Dokumentace byla dokončena 31. března roku 2003
a 10. listopadu téhož roku dostal investor povolení ke stavbě. Prováděla ji ﬁrma Czasch, s.r.o.
Bruntál a již 30. prosince 2004 proběhlo kolaudační řízení.
Drahomír Polách

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
V místech, kde před necelými třemi lety vyrostla nová budova Všeobecné zdravotní pojišťovny, bylo ještě
v první třetině 20. století pole, případně louka, dost vzdálená od městské zástavby. Poblíž dnešního Masarykova náměstí se český živel začal usazovat po roce 1918, o dvanáct let později dostaly svůj název Masarykovo náměstí (do té doby se jednalo o nezastavěnou Goetheho ulici) i dnešní ulice 28. října (tehdy
Ruthgasse).
Foto: Josef Pavlíček
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VÝSTAVA ŽIJÍ MEZI NÁMI MÁ VELKÝ OHLAS
Výstava nazvaná Žijí mezi námi, kterou již minulý měsíc otevřela ve svých prostorách na ulici
17. listopadu Městská knihovna ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých
- SONS, potrvá až do středy 22. března. O své dojmy z přípravy i samotného zahájení výstavy se s redakcí Kulturního života Šumperka podělila Hedvika Rašková, předsedkyně okresní pobočky SONS.
Co všechno výstava návštěvníkům představuje?
Naším cílem bylo informovat o organizaci
SONS jako celku i o jednotlivých specializovaných
zařízeních, která poskytují služby od rehabilitace
a rekvaliﬁkace přes orientační systémy až po výcvik
vodících psů. Prostě o všem, co pomůže zrakově
postiženým žít plnohodnotně a samostatně.
Na koho se výstava obrací?
Vlastně na všechny, protože upozorňuje veřejnost na to, co děláme. Často se totiž stává, že po
ztrátě nebo silném zhoršení zraku ztratí lidé i kontakt s okolím a neví, jak jej navázat. Naše organizace může takovým lidem pomoci k samostatnosti
a k plnohodnotnému životu. Proto je nutné, aby se
o nás vědělo.
Jak návštěvníci výstavu přijímají?
Podle reakcí mých známých velmi dobře. Ptají
se na konkrétní věci, které je zaujaly, říkají nám,
co všechno nevěděli, objevují se i dotazy, zda nám
mohou pomoci. Výstavu navštívili samozřejmě i někteří naši slabozrací klienti, které nadchly
zejména haptické obrázky v dětském oddělení, jež
jsou dílem dětí ze základní školy ve Štítech a členů keramického kroužku při Domě dětí a mládeže
U radnice.
Potěšil vás zájem dětí?
Nesmírně. Byla jsem skutečně hluboce dojatá,
jak krásně děti ztvárnily obrázky a příběhy pomocí
hmatových, neboli haptických obrázků. To, jak se
dokázaly vžít do zrakového postižení a jak citlivě
vyjádřily svou snahu ukázat nevidomým krásné
věci, nás velmi povzbudilo. Moc děkuji všem, kteří
se na tvorbě haptických obrázků podíleli a také knihovnicím, že oslovily děti a výstavu takto doplnily.
Potěšil mě ale i přístup našich nevidomých a slabozrakých klientů, kteří se zajímali o obsah výstavy
a také nám velmi pomohli s přípravou občerstvení
na vernisáž výstavy. V této souvislosti chci poděkovat i Městské knihovně za nabídku prezentace
a přípravu výstavy.
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Výstavu Žijí mezi námi zahájil nevidomý Viktor Dudr, viceprezident SONS ČR, známý svou
činností v oblasti odstraňování architektonických
bariér. Do Šumperka se dopravil úplně sám vlakem
a pochvaloval si, jak se dobře zorientoval na novém
zábřežském nádraží. Jeho účast tak byla mimo jiné
důkazem, co všechno lze zvládnout se zrakovým
postižením.
Foto: archiv
Máte nějakou zpětnou vazbu?
Rozhodně. Už tím, že se lidé zajímají, ptají. Děti
stále nosí další krásné prostorové obrázky a těší je,
že mohou pomáhat. My tak už máme plán, jak tyto
práce využijeme, například ve škole pro nevidomé
v Litovli, nebo v jiných odbočkách SONS.
O samotnou výstavu projevili zájem i některé
jiné okresy. Přijedou například kolegové ze SONS
v Prostějově a v dubnu by výstava měla být převezena a instalována v zábřežské knihovně. To vše
napovídá, že naše úsilí představit zrakově postižené
bylo úspěšné.
Rozhovor připravila Zdeňka Daňková

7. března 1831 (před 175 lety) se narodil ve
Zlatých Horách na Jesenicku Wilhelm Arbter, původně rakouský důstojník, od roku 1875
redaktor šumperského týdeníku Nordmährischer
Grenzbote. Zemřel 15. prosince 1898 v Dlouhé
Loučce u Uničova a pohřben byl v Šumperku.
7. března 1886 (před 120 lety) se narodil ve
Valteřicích u České Lípy Josef Hocke, zámečník
a instalatér v Šumperku, člen a funkcionář Henleinovy SdP, v letech 1935 – 1936 senátor SdP.
Zemřel 20. června 1941 v Šumperku.
9. března 1981 (před 25 lety) zemřel v Havířově Bohumil Jírek, po studiích na šumperském
gymnáziu působil jako spisovatel a editor literatury pro mládež v Ostravě. Narodil se 6. listopadu
1935 v Poříčí u Trutnova.

16. března 1916 (před 90 lety) se narodil v Třeštině na Zábřežsku Josef Jílek, herec, od roku 1951
člen uměleckého souboru šumperského divadla.
Zemřel 5. června 1999 při převozu ze šumperské
do bruntálské nemocnice.
25. března 1931 (před 75 lety) zemřel v Šumperku František Pavelka, zemědělský dělník
v Jakubovicích, literát – samouk a sběratel severomoravských pověstí. Narodil se 21. srpna 1879
v Jakubovicích.
30. března 1836 (před 170 lety) se narodil
v Šumperku Friedrich Tersch, obchodník a politik v Šumperku, od roku 1882 starosta města,
autor německé kroniky Šumperka, od roku 1906
čestný občan města Šumperka. Zemřel 14. prosince 1915 v Šumperku.
-zf-

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Úterý 7. března od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Čtvrtek 9. března od 14 do 18 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 30 Kč
Pátek 17. března od 18.30 hodin
Close Air
Akce Kontaktního centra Kredo.

Vstupné 50 Kč

Úterý 21. března od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
Čtvrtek 23. března od 14 do 18 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.
Vstupné 30 Kč
Každé pondělí od 9.30 do 17 hodin v herně
Mateřské centrum
Lektorky: p. Potěšilová (10 – 13 hod.), p. Smorojová (15.30 – 17 hod.)
Vstupné 15 Kč
Každé úterý od 9.30 do 13 hodin v herně
Mateřské centrum
Vstupné 15 Kč

Každé úterý od 16 hod. na krytém bazéně v Zábřehu
Plavání batolat
Bližší informace S. Smorojová, tel.č. 732 561 061.
Každý čtvrtek od 9.30 do 11 hodin v herně
Mateřské centrum
Cvičeníčko pro děti.
Vstupné 10 Kč
Od 1. března každou středu od 15 do 16 hodin
Mateřské centrum
Svičení pro děti od 2,5 do 4 let.
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 11 hodin v herně
Mateřské centrum
Cvičeníčko pro děti.
Vstupné 10 Kč
Bližší informace k akcím: Věra Štoudková, tel.č.
583 211 766. Plavání kojenců dle dohody s p. Smorojovou, tel.č. 732 561 061.
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ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

GALERIE J. JÍLKA

PÁTÝ JAZZOVÝ PODVEČER VE ZNAMENÍ KŘTU
TŘETÍHO CD TEENS JAZZBANDU VELKÉ LOSINY
19. března 2006 se v Divadle Šumperk uskuteční tradiční Jazzový podvečer. Tento již 5. ročník
bude navíc zpestřen křtem 3. CD Teens Jazzbandu
Velké Losiny. Vedle této kapely, která Jazzové
podvečery od jejich počátků pořádá, se můžete
těšit na Junior Big Band ZUŠ Zábřeh, kornetistu
Boba Zajíčka a klarinetistu Michala Zpěváka.
Poslední dva jmenovaní hosté jistě nebudou
neznámí pro ty z vás, kteří jste navštívili předchozí, tedy 4. Jazzový podvečer. Zde totiž zmínění
pražští muzikanti hráli a rozproudili publikum
i své mladší spoluhráče natolik, že bylo jen otázkou času, kdy se Bob Zajíček a Michal Zpěvák dají

s Teens znovu dohromady.
A netrvalo to dlouho. Pouhé dva měsíce po
Jazzovém podvečeru, 27. listopadu 2005, se tito
jazzmani sešli s Teens Jazzbandem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, aby zde živě před publikem nahráli společné CD Paper Moon.
Výsledek jejich plodné spolupráce budete moci
ocenit poslechem tohoto CD již koncem března,
kdy se Paper Moon dostane na trh.
A jeho křest si jistě nenechají ujít ti z vás, kteří
milují atmosféru živého koncertu prožitou spíše
osobně na vlastní kůži, než pouhým prostřednictvím rozhlasové nahrávky.
Iva Chomiszaková

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
Tichá malba Michala Navrátila
Od prvního března se v Galerii jako malíř představí šumperský rodák Michal Navrátil (ročník
1971). Vystavoval v ní už v prosinci roku 1997,
tehdy spolu s přáteli z olomouckých studií, s Pavlem Preisnerem a Alešem Szotkowskim, v úplné
sestavě trojčlenného Sdružení Roman.
Michal má mezi nimi od počátku nejblíž k vyjadřování se samotným médiem, malbou tíhnoucí
k uspořádání v rytmu jakési měkké geometrie bez
pravítka, od ruky. Dříve ještě s přítomností rozpoznatelných věcí, a proto jeho starší práce doprovázejí i názvy. To obojí se už v jeho malbě rozpustilo.
Věci i názvy mizí, zůstává sama skladba v rámci
plochy papíru a plátna. Přesto se bráním použít
pojmu „abstrakce“, protože snad ani v malbě nic
takového neexistuje. Ta zrcadlí naši živou zkušenost a rozhoduje míra zaujetí, třeba i pokojného
jak plamen svíce.
Co v Michalově práci trvá, je měkké ticho snově zastřeného podání tvarů, které nám cosi povědomého připomínají, a co z nich, stejně skutečné
jako důvěrně známé věci, úsporně zředěnou barvou napovrch, k plnému vědomí vyvěrá a nabízí
prostor a tvar zasutým vzpomínkám.
Michalovo časově přerývané malování je možná nenápadné, příliš jemné, a proto tak snadno
neoslní. Je ale o to poctivější a jistě stojí za pozornost. Přijďte, výstava vernisáží zahájená ve středu
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Michal Navrátil, Bez názvu, ředěná tuš, papír,
22,4 x 16,2 cm, 2006
1. března v 18 hodin, potrvá do neděle 2. dubna
2006.
Miroslav Koval

Čtvrtek 2. března ve 20 hodin ve velkém sále DK
Radůza
Koncert nejtalentovanější písničkářky současnosti. Partner: GAMBRINUS.
Sobota 4. března od 9 hodin ve velkém sále DK
O pohár Města Šumperka
10. ročník soutěže ve společenských tancích juniorů a dospělých.

Vstupné 210, 230, 250 Kč

Vstupné 40 Kč

Sobota 4. března v 19.30 hodin ve velkém sále DK
Květinový ples
K tanci i poslechu hraje skupina STYL. Program: Finále třídy B v latinskoamerických tancích ve 20.00
hodin. Vystoupení členů Klubu tanečního sportu. Ukázky květinových vazeb. Losování vstupenek
o předváděné kytice.
Hlavní partner: WANIEK - KVĚTINY s.r.o. Postřelmov
Partneři plesu a soutěže: Květinový dvůr, Květiny DAMI, Štefánikova 8 a, Šumperk/Obecní lesy Bludov
- Zahradnictví U Zámku/KVĚTINKA, Ing. Haluza, Gen. Svobody, Šumperk/Květinky - Šárka Skoumalová, 8. května a Čajkovského 4, Šumperk/Květinka - R. Šanovec, Starobranská, Šumperk/Květinka - M.
Sedlářová, Velké Losiny/Prodej květin - V. Buchtová, Zábřeh/J.M. Flóra - J.Horáčková, Libina/Květiny,
ovoce, zelenina - Válová, Zábřeh/Import a distribuce, Cukrovinky, víno, čaje - Skácal Vstupné 100 Kč
Úterý 14. března v 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: České klarinetové kvarteto
Zahajovací koncert nové sezony.

Vstupné 70 Kč, 50 Kč pro studenty a důchodce

Pátek 17. března v 19 hodin ve velkém sále DK
ECHO BLUES ALIVE III.
J.T. Ross a Rene Trossman Blues Band (USA/CZ), Boogie Boys (PL), ZVA 12-28 (SK), Jakub Kořínek
(CZ), Many More Experience Band (CZ)
Generální partner: Daňové poradenství Tomáš Paclík
Hlavní partneři: Pilsner Urquell, SME
Partneři: Chance, JVK
Mediální partneři: Mladá fronta Dnes, Český rozhlas Olomouc, Olomoucký den, Moravský sever, Týden
na severu, Twój blues, Rádio Kiss Morava, Rádio Rubi, Šumperský horizont, Kulturní život Šumperka
Vstupné 150 Kč
Sobota 18. března ve 20 hodin ve foyer DK
Boron
Koncert jedné z nejzajímavějších kapel domácí rockové scény s charismatickým zpěvákem Kubou
Tóthem. Kromě hudebního zážitku se můžete těšit na frontmanovy svérázné proslovy! Vstupné 80 Kč
Pondělí 20. března v 18.30 hodin v klubovně č. 1 DK
Naše zdraví v jarním období
Přednáší léčitel Radomír Klimeš.

Vstupné 60 Kč

Středa 22. března ve 20 hodin ve velkém sále DK
Hana Zagorová a Petr Rezek
Na věky zůstane pouze čas, Duhová víla, Biograf láska, Přátelství… nejen tyto hity si můžete poslech-
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nout v podání stálice naší populární hudby. Jako host vystoupí Petr Rezek. Hudební doprovod obstará
skupina M. Nopa.
Vstupné 230, 250, 270 Kč
Pátek 24. března ve 20 hodin ve foyer DK
Gulo čar
Devítičlenná romská skupina Gulo čar hraje soulfunkovou hudbu, silně ovlivněnou cikánskou melodikou a harmonií. Pop taneční rytmy a typické frázování funky hudby společně s jedinečným feelingem
je kombinací zaručující této kapele nezměrné množství energie. Na svém kontě má prozatím dvě alba
Pačas (2000) a Baro Drom (2003), jež Akademie populární hudby označila za nejlepší počin žánru world
music v roce 2003. Rok 2006 jim přinesl nominaci na hudební cenu TV Óčko v kategorii R´N´B. V únoru
jim vyšlo třetí album Gipsy Goes To Hollywood! (SONY BMG).
Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den koncertu 120 Kč
Pátek 31. března v 19 hodin ve velkém sále DK
Košt mikulovských vín
Ochutnávka více než 150 vzorků vín z oblasti Mikulovska a rakouského příhraničí. K poslechu hraje
cimbálová muzika Karla Martiše z Mikulova.
Vstupné 90 Kč, vstupné zahrnuje degustační skleničku a katalog
Sobota 1. dubna od 10.30 hodin ve velkém sále DK
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance a scénického tance mládeže
a dospělých
Soutěž tanečních skupin, které se věnují scénickému tanci, z kraje Olomouckého, Moravskoslezského
a Jihomoravského.
Vstupné 40 Kč
D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM NIGHT FEVER
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Od 1. března do 2. dubna
Michal Navrátil - V tichu měkké geometrie (malba)
Vernisáž proběhne ve středu 1. března v 18 hodin za přítomnosti autora. S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Nadace Český fond umění.
POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 5. března v 15 hodin ve velkém sále DK
Cirkus bude
Veselý muzikálek z prostředí cirkusu s herci Divadla Genus z Brna. Pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 40 Kč
Neděle 19. března v 15 hodin ve velkém sále DK
Princezna s dlouhým nosem
Známá pohádka o nehodné princezně nejen s dlouhým nosem, ale i velkýma ušima v podání herců
Divadla Koráb z Brna. Pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 40 Kč
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Výzdobu velkého sálu s komorní úpravou na pohádky zajistily děti výtvarného oboru ZUŠ Šumperk.
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
6. dubna
8. dubna
14. dubna
15. dubna
21. - 22. dubna
25. dubna
3. května
10. května

LENKA FILIPOVÁ
MISS AEROBIC
VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA
ROCK FOR PEOPLE TOUR
JAZZ PRAMET
JOSEF DVOŘÁK - ČOCHTAN
PETR BENDE
SCREAMERS

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287,
nové tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz,
www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

JIŽ TŘETÍ ECHO BLUES ALIVE JE NA PROGRAMU 17. BŘEZNA
BOOGIE BOYS (PL)
Po úspěchu na festivale Blues Alive X. přijedou
polští hosté Boogie Boys opět do Šumperka ve své
neobvyklé sestavě dvě piana a bicí. Kapela vznikla před třemi lety a čtenáři prestižního magazínu
Twój Blues ji ve výroční anketě označili za největší objev roku na polské scéně. Ideálem Boogie
Boys je typická hudba zakouřených černošských
náleven, ale i hudba duchovní - gospel. Nespokojují se ale jen s převzatým materiálem, nýbrž
aplikují klasické postupy i na vlastní autorskou
tvorbu v polštině. Bližší informace na www.boogiesboys.pl.
J.T. ROSS (USA)
JT se narodil 12. září 1974 v centru Chicaga jako
syn ilustrátora pocházejícího z Německa a herečky pocházející z Chicaga. Když byl malý, tak toho
neměli moc. Nicméně jeho otec ho důkladně
zasvětil do chicagské bluesové scény 70. a 80. let
a dal mu možnost pohybovat se mezi Howlin´
Wolfem, Hound Dog Taylorem a britskými rockery Rodem Stewardem a Ronem Woodem. Takže
takhle se mladý chlapec poprvé setkal s bluesem.
Ross hraje na harmoniku již od dvou let

a naučil se na ni úplně sám. Jako chlapce ho otec doprovázel na kytaru a ve čtyřech
letech už seděl s legendami chicagského blues.
Bylo to ve známé Checkerboard Lounge na jižní
straně Chicaga, kde se JT naučil hodně ze svých
kousků z první ruky - na dosah takových legend
jako James Cotton a Junior Wells.
Od té doby natočil spousty uznávaných nahrávek, hrál koncerty po celém světě a pracoval
s nespočtem legend blues. Jak napsal jeden novinář: „Je to jako by se JT narodil s harmonikou
v ústech.“ JT žije v Santa Monice v Kalifornii.
Hraje výhradně na harmoniky ﬁrmy Hohner
(Marine Band a Super Chromonica Cromatic).
Má rozsah 4 oktávy a hraje na: bicí, perkuse,
saxofon, kytaru, foukací harmoniku, piano…
Bližší informace na www.jtross.com
RENE TROSSMAN BLUES BAND (USA/CZ)
Chicagský kytarista, který se už dlouho
věnuje bluesové hudbě. V roce 1985 se stal
profesionálem. Na fantastické Chicagské scéně hrál pravidelně v klubech jižního i západního Chicaga se známými muzikanty jako:
Buddy Scott, Byther Smiths, Lurrie Bell, Ice-
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ECHO BLUES ALIVE

Neděle 2. dubna v 15 hodin ve velkém sále DK
Pohádky z hradních věží
Pásmo pohádek na motivy moravských postí hrají herci Divadelního studia Lídy Trnkové z Brna. Pro
děti od 3 let a jejich rodiče.
Vstupné 40 Kč

ECHO BLUES ALIVE
Po úspěchu na loňském jubilejním ročníku festivalu Blues Alive přijedou do Šumperka opět polští hosté Boogie Boys, kteří publikum zaujali neobvyklou sestavou dvě piana a bicí.
Foto: P. Kvapil
man Robinson, Little Mack Simmons, Lorenzo
Thompson. V roce 1994 přijel Rene do Evropy a přestěhoval se do Prahy, kde je teď doma.
Se svou kapelou a americkými hvězdami blues
hraje po celé Evropě. Rene považuje současnou kapelu za nejlepší, jakou kdy měl. Kapela
hraje tradiční blues, r&b, soul a funky s moderním zvukem. Současná kapela Rene Trossmana spolu hraje od roku 2003. Je to pětičlenná
kapela, která hraje ve složení kytara, klávesy,
basa, bicí a zpěvák. Kapela má pravidelné koncerty v Praze a hraje po celé České republice.
Reneho ﬁlosoﬁe je vzít posluchače na hudební
výlet. Publikum se rádo vozí, protože je kapela
obvykle volána zpět o přídavek. Takže to vyzkoušejte, podívejte se, poslechněte si a uvidíte, proč
ten rozruch okolo. Bližší informace na www.
renetrossman.com.
ZVA 12 – 28 (SK)
Bezpochyby jedna z nejlepších a nejdůvěryhodnějších bluesových skupin, vyskytujících se na
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území bývalé federace. Jak její název, vycházející
z automobilové „espézetky“, napovídá, pochází
ze Zvolena, kde vznikla v roce 1990. O deset let
později získala od Slovenské bluesové spoločnosti titul Kapela roku, zhruba od té doby bývá
čas od času k vidění i na našich pódiích. Ačkoliv
kapela působí velmi kompaktním dojmem, její
nepřehlédnutelnou hlavní postavou je kytarista
a zpěvák s „waitsovským“ hlasem Noro Červenák.
Na kvartet jej doplňuje jeho bratr Laco Červenák
(baskytara), Boris Čiampor (harmonika) a Peter
Krško (bicí). Repertoár kapely tvoří zvláště vlastní skladby se zajímavými slovenskými texty, ale
i světové standardy Muddyho Waterse, Buddyho
Guye, B.B. Kinga apod.
JAKUB KOŘÍNEK
Hvězda mladého kytaristy a zpěváka Jakuba
Kořínka za poslední rok stoupá s každým vystoupením. Své umění, ve kterém se prolínají staré
bluesové standardy s vlastní tvorbou, předvedl
např. na plzeňském International Resophonic

MANY MORE EXPERIENCE BAND (CZ)
Many More (Míra Kašpar) a Rocky Mountain (Vašek Novák) spolu několik let působili ve
význačné české bluesové kapele Walkin’ Blues
Band. Po jejím rozpadu v lednu 2005 bylo zřejmé, že je jen otázkou času, kdy a kde se zase sejdou. Na jaře téhož roku se předběžně dohodli na
další spolupráci a po nějakém čase se k nim přidal další „starý známý“, Erie Lake (Aleš Bouchal).
Během léta 2005 začalo nové trio nepravidel-

ně, ale pilně zkoušet. Když začátkem srpna přišla nabídka vystoupení na Brtnické kulturní
pouti, rozhodli se používat jméno Many More
Experience Band. Z tohoto prvního koncertu má také kapela k dispozici „polní záznam“.
Nyní (září 2005) probíhají jednání zda a případně v jakém rozsahu tento záznam vydat.
MMEB je přímočará kapela: přímočarý přístup
k hudbě jako takové, přímočarý zvuk i projev kapely, to vše doplněné nezbytnou dávkou
nadhledu, činí z MMEB kapelu, kterou stojí za to
si poslechnout. Základ repertoáru MMEB představuje vlastní tvorba doplněná o různé coververze více méně klasických, nejen bluesových
skladeb dvacátého století. „Hrajeme, co se nám
líbí, jak se nám zrovna zlíbí,“ říká Many More.
„A nezapomeňte, že jsme nejlepší kapela po
Kristu,“ dodává. Bližší informace na www.mka.
mepatek.cz.

GULO ČAR PŘIJEDE DO ŠUMPERKA
Devítičlenná romská skupina Gulo čar, která
vystoupí ve foyer šumperského Domu kultury
v pátek 24. března ve 20 hodin, hraje soulfunkovou hudbu, silně ovlivněnou cikánskou melodikou a harmonií. Pop taneční rytmy a typické
frázování funky hudby společně s jedinečným feelingem je kombinací zaručující této kapele nezměrné množství energie. Na svém kontě má prozatím
dvě alba Pačas (2000) a Baro Drom(2003), jež
Akademie populární hudby označila za nejlepší
počin žánru world music v roce 2003. Rok 2006
jim přinesl nominaci na hudební cenu TV Óčko
v kategorii R´N´B. V únoru jim vyšlo třetí album
Gipsy Goes To Hollywood! (SONY BMG).
Společně s vydáním alba, vyráží Gulo čar na
koncertní turné, které dostalo název Likviduj!
tour a je ve spolupráci s nadací Člověk v tísni.
Tato nadace, mimo jiné své aktivity, od roku 1999
pracuje v chudinských ghettech a pomáhá sociálně vyloučeným lidem s integrací do společnosti.

Většina jeho klientů jsou Romové. Hudebníci
z Gulo čar jsou shodou okolností také Romové ze
sociálního ghetta. Vědí, že jejich přátelé a známí
ze stejné čtvrti nemají tolik možností, se odtud
sami dostat. Bez ohledu na jejich osobní vlastnosti a dovednosti si nesou stigma „nepřizpůsobivých
Romů“.
Těm, kteří chtějí svoji krizovou životní situaci změnit, pomáhají ve dvaceti lokalitách v ČR
terénní sociální pracovníci Člověka v tísni. Že je
to možná cesta z ghetta, vědí i Gulo čar. Ani terénní práce však nic nezmůže, pokud budou česká
města i nadále spoluvytvářet enklávy obydlené
pouze nejchudšími Romy.
Likviduj! tour s sebou poveze informace o podmínkách života v sociálních ghettech, o možnostech terénní sociální práce. Na pódiích budou
po koncertech debatovat hudebníci, pracovníci
Člověka v tísni, zastupitelé měst i novináři, aby
společně řekli: Likvidujte česká ghetta!
-kn-

Sobota 4. března v 19.30 hodin ve velkém sále DK

Květinový ples
K tanci i poslechu hraje skupina STYL. Program: Finále třídy B v latinskoamerických tancích
ve 20.00 hodin. Vystoupení členů Klubu tanečního sportu. Ukázky květinových vazeb.
Losování vstupenek o předváděné kytice.
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KONCERT

Festivalu, mosteckém Non Stop Blues či trnavském Dobrofestu. Není divu, že porotu Blues
Aperitivu zaujal natolik, že mu udělila zvláštní
cenu v podobě samostatného bloku na hlavním
pódiu Blues Alive. Výsledek jste mohli posoudit
sami. Kdo neslyšel Jakubův recitál na Blues Alive, neměl by si vystoupení tentokrát nechat ujít.
Bližší informace na www.jakubkorinek.cz.

ART KINO

ART KINO
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 60 Kč
Čtvrtek 2. března v 19 hodin v D 123
KDYŽ OTAR ODEŠEL
Scénář a režie: Julie Bertuccelliová, Francie, Belgie 2003, psychologický ﬁlm, 103 minuty, české titulky
Komorní generační příběh tří žen, který se odehrává v Gruzii, ale místem rozuzlení se stává Paříž. Ceny:
César: nejlepší debut, nominace na nejlepší scénář. MFF Cannes 2003: Velká cena v soutěži Týdne kritiky.
Cena francouzského Syndikátu ﬁlmových kritiků: nejlepší první ﬁlm.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 9. března v 19 hodin v D 123
ŽIVOT JE ZÁZRAK
Režie: Emir Kusturica, Francie, Srbsko a Černá Hora 2004, válečná tragikomedie, 155 min., české titulky
I v tomto ﬁlmu zůstává Emir Kusturica věrný svému stylu, v němž s ironickou nadsázkou mísí podobenství s realitou. Tentokrát se vrací k občanské válce na Balkáně, do roku 1992, ale namísto mrazivého děsu
přináší tragikomický milostný příběh… Ceny: César: nejlepší ﬁlm z Evropské unie ex aequo.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 16. března v 19 hodin v D 123
MŮJ ARCHITEKT LOUIS KAHN
Námět, scénář a režie: Nathaniel Kahn, USA 2003, životopisný dokument, 117 minut, české titulky
Režisér Nathaniel Kahn, nemanželský syn amerického architekta Louise Kahna, se vydává s ﬁlmovou
kamerou za tajemstvím svého otce. Prostřednictvím setkání s jeho přáteli i s jeho monumentálními stavbami sestavil mnohovrstevný portrét originálního tvůrce moderní architektury 20. století. Ceny: MFF
Chicago 2003: Zlatý Hugo za nejlepší dokument, Cena diváků. Oscar: nominace za nejlepší dlouhometrážní dokument.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 23. března v 19 hodin v D 123
DĚJINY NÁSILÍ
Režie: David Cronenberg, SRN, USA 2005, kriminální thriller, 96 minut, české titulky
Film vznikl podle komiksové předlohy, ale Cronenbergerova adaptace dala ﬁlmu vedle roviny ryze kriminální i rovinu psychologickou, a tak se v mnohém vymyká tuctovým krimi thrillerům.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 30. března v 19 hodin v D 123
MŮJ NIKIFOR
Režie: Krzysztof Krauze, Polsko 2004, psychologický, životopisný ﬁlm, 96 minut, české titulky
Film vypráví o posledních letech polského naivního malíře Nikifora, považovaného za jednoho z největších světových naivních výtvarníků. V roli Nikifora exceluje Krystyna Feldmanová. Ceny: MFF Karlovy
Vary: Velká cena Křišťálový globus, Cena za režii, Cena za nejlepší herecký výkon.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Promítání v sále D 123 s omezeným počtem míst, rekonstruované promítačky díky ﬁnanční podpoře Města
Šumperka, zvýšené plátno, možnost občerstvení před promítáním. Program tohoto kina najdete na: www.
kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.cz.

16

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)
Knihovna na ul. 17. listopadu

Po, Út, St,
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11 12 - 18
Zavřeno
8 - 11 12 - 18
8 - 12

12 - 17
Zavřeno
12 - 17
8 - 12

Knihovna Sever

10 - 12 13 - 18
Zavřeno
10 - 12 13 - 18
Zavřeno

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

V POLOVINĚ BŘEZNA ODSTARTUJE PÁTÝ ROČNÍK
VIRTUÁLNÍ VLASTIVĚDY
Jubilejní pátý ročník Virtuální vlastivědy již
klepe na dveře. Neobvyklá soutěž, určená uživatelům internetu, kterou pořádá Městská knihovna
Šumperk ve spolupráci s Regionálním a městským
informačním centrem při místním Vlastivědném
muzeu, Šumperským Rejem a Domem dětí a mládeže - Vilou Doris, odstartuje ve čtvrtek 16. března v jednu hodinu po půlnoci vyhlášením prvních
dvou otázek. Stejně jako v uplynulých ročnících
i letos by Virtuální vlastivěda měla nejen rozšířit
„obzory“ všech soutěžících, ale také upozornit na
regionální webové stránky.
„Hlavním smyslem hry je informovat o tom,
co vše lze najít na webech našeho regionu,“ říká
ředitelka Městské knihovny Zdeňka Daňková

a prozrazuje, že všechny potřebné informace jsou
k dispozici na adrese www.vlastiveda.rej.cz. Zde
najdou všichni zájemci pravidla soutěže, vyplněním formuláře se zaregistrují a naleznou tu otázky, na něž budou během čtyř týdnů odpovídat. Ti
nejúspěšnější pak získají zajímavé ceny v podobě
knih, volného vstupu na kulturní pořady, do historických památek a podobně. Všichni, kteří se
rozhodnou soutěžit, budou mít na pracovištích
veřejných knihoven na Šumpersku zdarma čtyři
patnáctiminutová připojení k internetu. Do Virtuální vlastivědy se navíc lze přihlásit kdykoliv
během soutěže a zodpovědět také předchozí otázky. Vlastní soutěž skončí 13. dubna.
Zuzana Kvapilová

V KNIHOVNĚ SE MOHOU ZÁJEMCI SEZNÁMIT S INTERNETEM
Co je to internetová stránka a jak se na ni dostanete? Jak využívat elektronickou poštu? Odpovědi na tyto a další otázky připravila pro všechny
zájemce šumperská Městská knihovna. Pro začátečníky, kteří ještě neměli příležitost setkat se
s Internetem, tak nabízí individuální konzultace
na internetových pracovištích, a to během celé-

ho března vždy ve čtvrtek (2.3., 9.3.,16.3., 23.3.,
30.3.) v době od 12 do 15 hodin. První hodina
u Internetu je přitom zdarma. Nutná je přihláška
a rezervace míst předem, a to na adresách: Městská knihovna, ul. 17. listopadu 6 – půjčovna pro
dospělé, tel.č. 583 214 588; Knihovna Sever, Temenická ul. 5, tel.č. 583 215 530.
-zd-

Městská knihovna v Šumperku zve na výstavu

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Výstava potrvá do 22. března.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

DIVADLO

DIVADLO ŠUMPERK
Datum Titul
Skupina
Čas
Cena
St 1.3.
Obraz
VK
17.00
50 Kč
Pá 3.3. Obraz
VK
19.30
50 Kč
So 4.3. Ptáčník Moravské divadlo Olomouc
VK
19.30
220 Kč
St 8.3.
Oskar Divadlo Metro Praha
A, VK, X
19.30
180 Kč
Čt 9.3. Švédský stůl Klubové představení
VK
19.30
80 Kč
So 11.3. Kachna na pomerančích
P, VK
19.30
200 Kč
Út 14.3. Kachna na pomerančích
VK, G
17.00
120 Kč
So 18.3. Kachna na pomerančích
B, VK, X
19.30
120 Kč
Ne 19.3. V. Jazzový podvečer
VK
17.30
100 Kč
Čt 30.3. Krysař
S
17.00
vyprodáno
Změna programu vyhrazena!
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 začátkem představení.

Divadlo zve na výstavu
Jiří Pěkný - Kresby
Od 11. března 2006
DIVADLO BUDE PODÁVAT KACHNU NA POMERANČÍCH
Pikantní večeře - taková kachna na pomerančích! Co byste řekli tomu, kdybychom vás na
ni pozvali? A ani to nezruinuje vaši peněženku.
Tak tedy, máte - li chuť, přijměte naše pozvání
a v sobotu 11. března přijďte do šumperského
divadla.
Jeviště se na ten večer díky výtečné výtvarnici
Kristině Novotné promění v halu pohodlného
venkovského sídla, které obývá veleúspěšný redaktor BBC Hugh Preston se svou ženou Liz. Rodina
je to po všech směrech úspěšná, ale ruku na srdce,
kde to občas nezaskřípe, však to víceméně všichni
známe, že? Nejinak je tomu i u Prestonových.
Zde se ovšem pán domu vyznačuje - a bodejť by
ne - když slaví takové úspěchy v samotné BBC mimořádnou rychlostí myšlení, schopností kombinovat ty nejrůznější krkolomné situace a navíc
se jimi i ve vážných chvílích také bavit. A tak se ve
vile jednou o víkendu objeví také přesličná a přesvůdná Hughova sekretářka Patty - Pat a přítel
paní Liz, sebevědomý představitel dravé manažerské generace, John Brownlaw.
A vedle nich je tu ještě neodmyslitelná hospo-
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dyně Madame Gray, jejímž hlavním úkolem je
právě připravit kachnu na pomerančích.
Jak se to všechno bude vyvíjet, to vám
samozřejmě nebudeme prozrazovat. Dozvíte se to právě v divadle. Řekneme vám jenom tolik, že Kachna na pomerančích je vynikající komedie, která
v sobě spojuje ty nejlepší ingredience anglického
- či lépe britského - a francouzského humoru.
Sir Wiliam Douglas Home byl skotský šlechtic
ze starého dobrého rodu. Jeho bratr sir Alec byl
dokonce v letech 1963 - 1964 předsedou vlády
Jejího Veličenstva. Bratr Wiliam to sice tak daleko
nedotáhl, ale zato je hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších komediografů britských ostrovů
dvacátého století. Jeho Kachna na pomerančích
se zalíbila neméně plodnému a úspěšnému francouzskému kolegovi, dramatikovi a scénáristovi Gilbertu M. Sauvajounovi, který ji upravil
pro potřeby francouzského jeviště. Hra se uvádí
v obou verzích po obou stranách kanálu La Manche a v mnoha dalších zemích Evropy i mimo ni.
Vznikla její verze ﬁlmová i televizní. A pokud je
nám známo, připravuje se v současné době - jak

PREMIÉRA
Snímek ze zkoušky nabízí pohled do šumperské divadelní komediální kuchyně. V ní kolem sebe shromáždil
režisér Jaromír Janeček kolektiv zdatných spolupracovníků (na snímkou zleva) - Petra Krále, Lucii Réblovou,
Vladimíra T. Gottwalda a Olgu Kaštickou. Spolu s Jaroslavou Vysloužilovou budou podávat Kachnu na
pomerančích.
Foto: Jiří Kalabis
jinak - její muzikálová verze.
Do Šumperka přinesl tuto velechutnou kombinaci vybraných specialit britských ostrovů a Francie dlouholetý a trvalý propagátor francouzské
kultury a současně také významný spiritus agens
šumperského divadelního dění Jaromír Janeček.
Těch nejjemnějších nuancí divadelní komedi-

ální kuchyně znalý Jaromír Janeček kolem sebe
shromáždil kolektiv stejně zdatných spolupracovníků - Olgu Kaštickou, Jaroslavu Vysloužilovou,
Lucii Réblovou, Petra Krále a Vladimíra T. Gottwalda a Kachnu na pomerančích pro vás připravil. A jejich jménem vás zve na premiéru.
M. Weimann, pomocník v divadelní kuchyni

MORAVSKÉ DIVADLO PŘIVEZE PTÁČNÍKA,
PRAŽSKÉ METRO PAK OSKARA
S operetou Carla Zellera Ptáčník s krásnými
melodiemi přijede 4. března do Šumperka Moravské divadlo Olomouc. Zápletka řeší romantickou
lásku a problém se záměnou a převleky. To vše
v kulisách folklórně laděných a umně proplétajících venkovský život se zábavou a životem šlechty.
O čtyři dny později pak bude patřit šumperské

jeviště pražskému divadlu Metro, jež přiveze na
prkna místní scény typickou francouzskou komedii, plnou zvratů, záměn a lechtivého humoru
Oskar autora Clauda Magniera. V titulních rolích
se představí Ivan Vyskočil, Michaela Dolinová,
Klára Jandová a další. Divadlo Metro uvádí tuto
komedii v české premiéře.
-vz-

CHYSTÁME NA DUBEN
1. dubna Druhá kapitola (Prosper, Praha)
9. dubna Tři čuníci (Radost, Brno)
19. - 22. dubna Festival Miloše Movnara

29. dubna Donaha!
(Východočeské divadlo Pardubice)
Od 8. do 30. dubna Loutky dětem
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HELENA HORSKÁ: DIVADLO JE MÁ ŽIVOTNÍ LÁSKA
Bývalá herečka šumperského divadla Helena Horská, která je zřejmě poslední žijící divadelní
pamětnicí jeho založení, zasvětila divadlu celý svůj život. Částečně si tak splnila svůj dívčí sen, kdy
snila o životě slavné herečky. Její cesta za tímto snem však nebyla rozhodně jednoduchá.
Helena Horská se narodila v Olomouci v roce 1926. V roce 1949 absolvovala na brněnské konzervatoři obory herectví a hru na klavír. Po několika sezonách ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti
a v Českém Těšíně zakotvila v Severomoravském divadle v Šumperku, jehož herecký soubor rozšířila
tři roky po otevření divadla. Po neuvěřitelných padesáti letech herectví se s veřejností před pěti lety
rozloučila ve hře Naši furianti.
Co vás přivedlo k divadlu?
Jak jste se dostala k šumperskému divadlu?
Odmalička jsem měla chuť hrát a zpívat. ProbíPůvodně jsem se moc chtěla vrátit do Olomourala jsem maminčin šatník a hrála si na princezny, ce, odkud pocházím, ale jako samotná herečka
královny, zlé čarodějnice a podobně. Jako snad bez známostí jsem takřka neměla šanci. V té době
každé dítě v té době jsem byla velkou ﬁlmovou olomoucké divadlo fungovalo jako divadlo zájezfanynkou, často jsem chodila do kina.
dové a při jedné cestě za představením autobus
s herci havaroval. Po této tragédii bylo olomoucké
Proto, aby se člověk stal hercem, to však jistě divadlo na nějakou dobu zrušeno a v roce 1952 se
nestačí…
prakticky přesunulo do nového divadla v ŠumperNo, to jistě ne. Ale byl to dobrý předpoklad. ku. Tehdy zde působil olomoucký režisér, kterého
Byla jsem přijata na studium herectví na brněnské jsem trochu znala, tak jsme se jej zeptala, zda-li
konzervatoři, zbývalo přesvědčit rodiče, aby mi bych zde nemohla získat angažmá. To jsem dostastudia zaplatili. Tatínkova sestra byla totiž vynika- la, ale brzy odešel, a já tu už zůstala.
jící pěvkyně a maminka hrála na klavír, takže rodiče by mě raději viděli při studiu hudby či zpěvu.
Říkáte to smutně, jako kdybyste skončila na
Nakonec svolili a já se šťastná ponořila do studia. samém konci světa…
Z vděčnosti jsem se přihlásila i na studium hry na
A víte, že ono to tak skutečně skoro bylo? Ne
klavír. Byla jsem jediná z ročníku, kdo studoval tedy přímo v Šumperku, ale když si vybavím ty
tuto kombinaci. Na většinu budoucích herců se zájezdy… Z těch si vlastně pamatuji ty největší
studenti hudebních a pěveckých oborů dívali tro- zážitky. Hlavně ze zimních představení, když jsme
chu shora, mě si však vážili.
se drkotali po cestách necestách i do těch nej…,
Bohužel studia přerušila druhá světová válka řekněme nejvzdálenějších obcí na Jesenicku. No,
a krátce po jejím konci na Brněnsku řádil tyfus, a později, když jsme hráli dvojáky, tedy dvě pretakže jsem studia dokončovala po únorovém pře- miéry najednou, tak to fungovalo tak, že jednu
vratu v roce 1948. Tehdy jsem proplakala celou partu herců autobus nechal vystoupit v jedné obci
noc. Musela jsem se, stejně jako všichni studenti, a druhou vezl do další. To soubor čítal až dvacet
rozhodnout, jestli vstoupím do komunistické stra- herců. No jo, jenže hrálo se většinou ve stejný čas,
ny a bez problémů dokončím studia, nebo risknu, takže než pro nás přijel autobus, třásli jsme někde
že veškeré úsilí a nemalé ﬁnanční prostředky rodi- zimou kolikrát i hodinu před i po představení.
čů vložené do studia přijdou nazmar. Nakonec
jsem se rozhodla studium dokončit.
Vzpomenete si na svou první hru v šumperském
divadle?
Jaká byla vaše další cesta?
Byla to role Orsety ve veselohře Carla GoldoPo studiích jsem nastoupila do svého prvního niho Poprask na laguně. Shodou okolností je tato
angažmá ve Slováckém divadle v Uherském Hra- inscenace v letošním repertoáru Divadla Šumdišti, kde jsem hrála čtyři roky. Potom jsem krátce perk, ale jak to bývá, jde o zcela jiné provedení.
působila v divadle v Českém Těšíně a nedlouho Těžko říct, jestli horší nebo lepší.
po otevření divadla v Šumperku jsem začala hrát
Můj pohled pochopitelně nemůže být úplně
zde.
nestranný. Navíc dnes se hraje celkově trochu jiné
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Neuvěřitelné půlstoletí je spojena se šumperským divadlem herečka Helena Dvorská. Bývalá členka místního
profesionálního souboru, která dnes už jako jediná „pamatuje“ zakládající generaci šumperského poválečného stánku Thálie, oslavila začátkem letošního roku osmdesáté narozeniny. K významnému jubileu jí přišli
popřát dlouholetí kolegové a herečtí partneři Petr Král (vlevo) a Jiří Konečný (vpravo).
Foto: -zkdivadlo. Diváci jsou zvyklí sledovat televizi, která
za mých mladých let nebyla vůbec a později jen
málo, a divadlo se jejich vkusu více či méně přizpůsobuje.
Co vás na divadle nejvíce bavilo?
Pestrost, střídání různých rolí a proměny v různé postavy. Herec by měl vyzkoušet co nejvíce rolí.
Líbila se mi možnost být italskou venkovankou,
pohádkovou babičkou, zkrátka postavami, kterými bych se jinak stát nemohla.
Kterým hrám dáváte v divadle přednost?
To záleží na provedení každé inscenace. Líbí se
mi každá podařená a dobře zahraná, nezáleží přitom na tom, zda je to veselohra či tragédie. Je ale
pravda, že mám nade vše ráda operetu. Nemyslím
ty moderní muzikály, ale klasickou operetu.
Na které kolegy a partnery vzpomínáte nejraději?
Je jich dost. Vždyť se jich u divadla vystřídaly

desítky! Mou láskou však byli režiséři Janeček,
Fréhár a Svoboda.
A kdo se stal vaší životní láskou?
Vedle divadla a klasické hudby už nikdo. Ačkoliv jsem prožila několik románků, toho pravého
jsem nenašla, takže jsem se nikdy nevdala. I proto
jsem měla například potíže s bydlením, no, žádná
sláva.
Hrála jste pak už pouze v šumperském divadle?
Několikrát jsem ještě hostovala také ve Slováckém divadle, v Českém Těšíně a Olomouci, ale
stálé angažmá už jsem měla jen v Šumperku.
Jaká představení byla nejtěžší?
Nejhorší bylo hrát pro řeznické učně v Jeseníku. Vzpomínám si, jak jsme je museli během hry
požádat, aby se ztišili. Naopak nejlepším školním
publikem bývali tradičně studenti šumperského
gymnázia.
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Získala jste nějaká ocenění?
Největším oceněním pro mě bylo, když mě lidé
potkávali na ulicích a říkali mi, jak se jim hra líbila,
že jsem to či ono zahrála dobře a tak. Nikdy asi
nezapomenu, když po jednom vystoupení, byla
to pohádka, děti nosily hercům růžičky a jedna
docela malá holčička šla směrem ke mně s takovým drobným poupátkem. Obě to vlastně byla
poupátka. Já jí uhýbala, protože jsme si myslela,
že tu růžičku nese princezně, která stále vedle
mě, ale děvče, které ji doprovázelo, mi řeklo, že
tu růžičku nese pro mě, že jsem se jí jako babička
moc líbila. Tak to mi udělalo hodně velkou radost.
Mimochodem, jako babičce se mi při této pohádce
jednou povedlo utišit dost neukázněné děti. Ztišila jsem trochu hlas a začala mluvit přímo k dětem
v prvních řadách. Všimla jsem si, jak se děti v sále
postupně tiší a napínají uši, aby věděly, co se to
tam vepředu děje. Tak z toho jsem měla taky moc
hezký pocit.

Které role byste si třeba ještě ráda zahrála?
Jéé, těch je spousta. Například Marjánku, matku
pluku, jak se třeba nedávno podařilo Olze Kaštické. Inscenace v provedení šumperského divadla
nebyla špatná, ale nelíbila se mi ta časová roztříštěnost. Myslím, že to nepřineslo žádaný efekt.

Na co vzpomínáte nejraději?
Člověk vždycky raději vzpomíná spíš na to dobré, i když ne vždy to tak pochopitelně bylo. Nakonec, jako v každé jiné práci i v divadle se člověk
občas s někým pohádal, rozkmotřil a nemluvil
s ním. Jenže v divadle je to o to těžší, že jste se
s ním pak potkával na jevišti a musel na všechno
zapomenout, aby neshodami neutrpěla hra.

Co byste poradila mladým lidem, které láká hrát
divadlo, mladým hercům?
Vedle srdce a talentu je potřeba také si všímat
lidí kolem sebe, jak se chovají v různých situacích
a zužitkovat tyto postřehy v divadle. Mám však
pocit, že mladí herci často ani nechtějí poslouchat,
co jim říkám, myslí si, že toho ví dost.
Děkuji za rozhovor Vladimír Valouch

Jak se vám líbí současné hry Divadla Šumperk?
Sleduji je pravidelně. Nejvíce se mi od znovuotevření divadla líbila Edith a Marlén a Harold
a Maude, za méně zdařilé považuji Nebožtíky
a Zející ránu.
Co podle vás hercům nesmí chybět?
Především srdce. Herec, který do každého svého vystoupení, do každé věty nedává kus sebe, kus
ze svého života, nemůže být nikdy dobrý. Herci
musí divadlem žít, milovat ho, hrát pro radost
a potěšení ze hry. Správný herec je nešťastný, když
nemůže hrát.

Řekli o Heleně Dvorské…
Petr Král, herec a dřívější ředitel Divadla Šumperk:
Nikdy jsem od ní neslyšel zlého slova, všem nám neustále nalévala do žil optimismus. Byla vždy usměvavá, se smyslem pro humor, laskavá na jevišti i v životě. Přestože prožila nejedno životní strádání, nikdy
jsem ji neslyšel si stěžovat. V inscenaci Nebe na zemi jsme byli partneři.
Jiří Konečný, herec Divadla Šumperk:
Já ji mám osobně moc rád. Je to velice příjemná paní, s výborným smyslem pro humor, no samý
smích. Své si odehrála vždy perfektně. Pokud se dožiji stejných let, chtěl bych mít její vitalitu.
Jaroslava Vysloužilová, herečka Divadla Šumperk:
Je to výborná herečka a perfektní partnerka. Vždy dobře vnímala, moc ráda jsem s ní hrála. Zvláště
když jsme hráli Maryšu, kde představovala mou maminku. Je pohodová a veselá. Škoda, že čas tak letí a
že se s námi jako kolegyně ve Furiantech rozloučila. Chodívá nás však do divadla navštěvovat a neustále
mému muži vyznává lásku.
Stanislav Waniek, herec Divadla Šumperk:
Výborná herečka i kamarádka, byla s ní vždy veliká legrace. Na partnera dovedla vždy dobře reagovat
a vnímat ho. V Poprasku na laguně jsme hráli manželský pár.
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Výstavní síň
LX Jiří Hastík – Obrazy, kresby, objekty
Autorská výstava olomouckého výtvarníka potrvá
do 26. března.

Galerie Václava Hollara

Mohelnice
Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Posviťme si na to....aneb od louče k žárovce
Výstava o historii rozněcování ohně, osvětlování,
svítidlech od středověku až po současnost potrvá
do 26. března.

Betonová hranice
Příběh československého opevnění do roku 1945.
Výstava připomíná 70. výročí zahájení výstavby
opevnění v úseku Králíky - Hrubý Jeseník. Výstava
potrvá do 2. dubna.

21. března v 17 hodin: Beseda – Přežili jsme...
svědectví Jana Janků a Vlastimila Majera odsouzených za velezradu k dlouholetému věznění na
Mírově, v Jáchymově a v Leopoldově.

Stálá expozice VM

Loštice

Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně.
Koncerty: 21. března - koncert ZUŠ, 23. března koncert ZUŠ, 28. března - koncert ZUŠ, 29. března
- koncert ZUŠ, 30. března - koncert ZUŠ
Kostel Zvěstování Panny Marie: Klasika Viva
- České klarinetové kvarteto, zahajovací koncert
nové sezony se uskuteční 14. března.

Zábřeh
Současné české loutkové divadlo
Výstava, která je zapůjčena z Muzea loutkářských
kultur v Chrudimi. Výstava potrvá do 8. dubna.

Expozice Adolfa Kašpara
U kolébky, před oltářem, nad hrobem
Výstava, která mapuje přelomové okamžiky
v životě člověka – narození, svatbu, smrt a obyčeje s těmito mezníky spjaté. Výstava potrvá do
31. března.
Vlastivědné muzeum
v Šumperku je v březnu 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,
www.vmsumperk.sweb.cz.

Vlastivědné muzeum v Šumperku
srdečně zve na výstavu

Betonová hranice
Příběh československého opevnění do roku
1945. Výstava připomíná 70. výročí zahájení
výstavby opevnění v úseku
Králíky – Hrubý Jeseník.
Výstava je k vidění v Galerii Václava Hollara
do 2. dubna.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

V Ý S T AV A

JIŘÍ HASTÍK / LX. OBRAZY, KRESBY, OBJEKTY 1970 – 2005
Do 26. března mají návštěvníci možnost zhlédnout ve výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku výstavu obrazů výtvarníka, malíře, kreslíře,
graﬁka a designéra Jiřího Hastíka. Umělec pocházející z Uherského Hradiště (narozen 17. prosince
1945) je také autorem realizací v oblasti užitého
umění a monumentální tvorby, teoretik a kurátor
výstav, věnuje se rovněž literární tvorbě.
Studia: Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě, obor architektura (1964 – 1966); Katedra
výtvarné teorie a výchovy na Filozoﬁcké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci (1970 – 1975,
prof. Václav Zykmund, František Dvořák, Zdeněk
Kudělka, Ivo Hlobil, Alena Nádvorníková), kde
v roce 1983 získal doktorát v oboru ﬁlozoﬁe.
Samostatně vystavuje od roku 1981 (ČR,
Rakousko), kolektivně od roku 1970 (ČR, Polsko,
Německo, Rakousko, Holandsko, Itálie, Španělsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Venezuela, USA).
Zastoupení ve sbírkách: Muzeum umění Olomouc (ČR), Ministerstvo zahraničí České repub-

liky (ČR), Muzeum Archidiecezjalne Katowice
(Polsko), Mini Print International Cadaques
(Španělsko), Galerija DLUM, Maribor (Slovinsko) a soukromé sbírky v Evropě i zámoří (USA,
Venezuela, Čína, Japonsko, Tajwan, Jihoafrická
republika, Togu).
Jako kurátor připravil a uvedl desítky výstav, je
autorem řady odborných textů. Od roku 1985 je
ve svobodném povolání. Od roku 1990 je členem
Unie výtvarných umělců Olomoucka a od roku
2004 vídeňské skupiny Kunstkreis 24. Od roku
1988 žije a pracuje střídavě ve Vídni a Olomouci.
Zajímavé proměny tvorby Jiřího Hastíka má
olomoucká veřejnost možnost průběžně sledovat
od roku 1987, kdy autor představil v olomouckém Divadle hudby svoji tehdy ještě ﬁgurativní,
expresivně vypjatou tvorbu, jejíž podoba byla již
tehdy autentická. V roce 2000 pak malíř v Galerii
G realizoval první pokus o rekapitulaci své tvorby z následujícího období, tedy z průběhu 90.
let 20. století. Už tehdy se ukázalo, že Hastíkova tvorba byla jako celek do jisté míry neprávem

Výstavu obrazů, kreseb a objektů Jiřího Hastíka zahájila slavnostní vernisáž již začátkem února.
K vidění je v muzeu až do 26. března.
Foto: J. Mašek
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jeho nové malířské tvorby.
V té se skrze dřívější, převážně až existenciálně
vypjaté ﬁgurativní motivy začal postupně dobírat
ke zklidnění své malby ve smyslu hledání optimálního napětí mezi velmi kultivovaným malířským
rukopisem a konﬁgurací plošných, zjevně archetypálních tvarů. Z ﬁlozoﬁckého hlediska lze pak
říci, že Hastík zasahuje diváka v nejhlubší vrstvě
svého výrazu až uzemňujícím pohledem na marnost lidského hemžení. V posledních třech letech
však v autorově malbě pozorujeme náznaky určitého emocionálního ztišení, snahu korigovat ostrý
intelektuální pohled na svět ve prospěch zvnitřnění poselství obrazu. Současnou etapu malířova
zkoumání dalších možností reﬂexe kulturních
odkazů minulosti tedy můžeme považovat za další, nové zhodnocení a rozvinutí jeho dosavadní
tvorby, jež si zasluhuje pozornost.
Ladislav Daněk

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE
Úterý 7. března ve 20 hodin
Bridgite Bardot: Divine BB
1961 – 1973. DVD večer.

Vstup volný

Čtvrtek 16. – sobota 18. března
GURMÁN CLUB: Maďarsko
Malý festival vína, papriky a povidel.
Pondělí 20. března v 18.30 hodin
OUTDOOR CLUB: Honza Vlasák – Výlet k Bajkalu
A přes Sibiř na bicyklu domů s oblíbeným cyklotrampem. Beseda s promítáním a autogramiádou knih.
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 23. března ve 20 hodin
Swing Quartet Velké Losiny
Známé swingové melodie v podání mladých jazzmanů. Live koncert.
Sobota 25. března ve 22 hodin
Drum´n´bass s Opitondou (CZ)
Pravidelné ponocování s oblíbeným Djem.
Pátek 31. března ve 21 hodin
Acoustic Rauš Band
Koncert skvělého valašského folkrockového tria.

Vstupné 50 Kč

Vstup volný

Vstupné 80 Kč

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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MUSIC MACHINE

opomíjena nejen proto, že v uplynulých desetiletích vznikala víceméně v ústraní, ale také z toho
důvodu, že autor se počátkem 90. let minulého
století přihlásil zjednodušeně řečeno k výrazně
intelektuálnímu způsobu vyjádření vnímání světa, jež až donedávna nemělo v odborných kruzích
příliš mnoho zastánců.
Autorovo tvůrčí speciﬁkum spočívalo (a spočívá) v tom, že v duchu víceméně geometrizujícího
přístupu k tvorbě vždy podnětným způsobem
reagoval nikoliv na samotné proměny moderního umění, ale naopak kladl důraz na uvědomění
si mnohem širších vazeb mezi primárním vnímáním světa a utvářením jeho obrazu prostřednictvím uměleckého díla. Směřování k jasnému
výtvarnému výrazu, opřenému o autorovy široké
znalosti z různých humanitních oborů, a přitom
nepostrádající to, čemu říkáme vizuální imaginace, se promítlo už počátkem 90. let především do

VILA DORIS

VILA DORIS
Středa 1. března od 9 do 11 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Jak na PC“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, e-mail: vavrusa@ doris. cz.
Cena 100 Kč
Čtvrtek 2. března od 9 do 11 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Texty v PC“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, e-mail: vavrusa@ doris. cz.
Cena 100 Kč
Pátek 3. března od 16 do 19 hodin v ateliéru Vily Doris
Tvořivé pátky ve Vile - Savování
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 214 213, 731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz.

Cena 40 Kč

Pondělí 6. března od 9 do 12 hodin v ateliéru Vily Doris
Řemeslné prázdniny - Vyrábíme dřevěná krmítka (chaloupky)
Informace Petr Šaj, tel.č. 583 214 213, 731 186 056, e-mail: saj@doris.cz.

Cena 30 Kč

Úterý 7. března od 9 do 12 hodin v ateliéru Vily Doris
Řemeslné prázdniny - Batikujeme trička
S sebou bílé tričko. Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 214 213, 731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz.
Cena 30 Kč
Středa 8. března od 9 do 12 hodin v ateliéru Vily Doris
Řemeslné prázdniny - Pečeme chlebánky
Informace Renata Čechová, tel.č. 583 214 213, 731 610 033, e-mail: cechova@doris.cz.

Cena 30 Kč

Čtvrtek 9. března od 9 do 12 hodin v ateliéru Vily Doris
Řemeslné prázdniny - Smaltujeme přívěsky a náušnice
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 214 213, 731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz.

Cena 30 Kč

Pátek 10. března od 9 do 12 hodin v ateliéru Vily Doris
Řemeslné prázdniny - Drátujeme ozdoby
Informace Ivana Šilhanová, te.č. 583 214 212, 731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz.

Cena 30 Kč

Pondělí 13. března od 9 do 11 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Internet a email“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, e-mail: vavrusa@
doris. cz.
Cena 100 Kč
Úterý 14. března od 9 do 11 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Sám sobě úředníkem“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213,731 610 031, e-mail: vavrusa@ doris. cz.
Cena 100 Kč
Čtvrtek 16. března, prezentace od 14.30 do 15.30 hodin
Odyssea – Běh na Bludoveček
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Pátek 17. března od 16 do 19 hodin v ateliéru Vily Doris
Tvořivé pátky ve Vile – Keramika
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 214 212, 731 610 036, e-mail: silhanova@doris.cz.

Cena 40 Kč

Od pondělí 20. března v galerii na schodech ve Vile Doris
Hodiny a hodinky
Výstava prací dětí z keramických a výtvarných kroužků Vily Doris. Informace Zuzana Vavrušová, tel.č.
583 124 213, 731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz.

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

„SLYŠÍTE? HUDBA!!!“
(verše českých básníků jako partitury slov)
Poetický večer s Mirkem Kováříkem
Miroslav Kovářík (1934) založil v šedesátých letech 20. století Docela malé divadlo, jež stačilo
během sedmileté existence inscenovat kolem dvaceti titulů a vytvořilo i zvláštní interpretační
styl. Kromě pořadů americké beatnické poezie bylo první, které po létech uvedlo na divadelně
poetické jeviště básně Ortena, Zábrany, Koláře, Blatného, Diviše a Slavíka.
Jako vůbec první scénicky představil poezii Václava Hraběte a básnický manifest Znamení
moci Jana Zahradníčka. Po rozpuštění divadla působil jako konferenciér folkových pořadů
a festivalu Porta. Je známý coby autor a interpret poetických montáží a klubových představení, v nichž se jeho charakteristický přednes básní „ve stavu zrodu“ stal novou kvalitou české
interpretační kultury. Od roku 1990 působí rovněž jako rozhlasový autor, moderátor a recitátor v pořadech Dobré jitro, Zelené peří a poetická nokturna Českého rozhlasu, stanice Praha.
Jeho repertoár zahrnuje široké spektrum autorů, od klasické poezie Máchovy po nejmladší
básnickou generaci. Od roku 1980 pravidelně reprízuje s kytarovým duem J. Pertl – V. Prejzek
v klubech a komorních divadlech pořady z poezie J. Kainara, J. Ortena, V. Hraběte
a J. Zahradníčka. V Šumperku se pravidelně účastní vyhlášení výsledků literární soutěže
O Šumperského havrana, nad níž převzal záštitu.
ve čtvrtek 30. března 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 40 Kč si lze rezervovat v DDM Vila Doris, u P. Konupčíka,
tel.č. 583 214 213.
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VIA LUCIS

Start pod bludovským kopcem (za židovským hřbitovem). Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212,
731 610 037, e-mail: konupcik@doris.cz.

VILA DORIS

Pondělí 20. března od 15 do 17 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Jak na PC“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, e-mail: vavrusa@ doris. cz.
Cena 100 Kč
Čtvrtek 23. března od 15 do 17 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce“Texty v PC“. Informace Bronislav Vavruša,
tel.č. 583 214 213, 731 610 031, e-mail:vavrusa@ doris. cz.
Cena 100 Kč
Pátek 24. března od 16 do 19 hodin ve Vile Doris
Tvořivé pátky ve Vile – Oplétaný podnos pedigem
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 214 213,731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz.
Malý podnos 40 Kč, velký podnos 80 Kč
Čtvrtek 30. března v 16.30 hodin v sále Vily Doris
Vyhlášení literární soutěže „Šumperský havran 2006“
Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037,e-mail: konupcik@doris.cz.
Čtvrtek 30. března v 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS – Poetický večer s Mirkem Kováříkem: „Slyšíte? Hudba!“
Verše českých básníků jako partitury slov. Rezervace vstupenek Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212,
731 610 037, e-mail: konupcik@doris.cz.
Vstupné 40 Kč
Pátek 31. března od 16 do 19 hodin v ateliéru ve Vile Doris
Tvořivé pátky ve Vile – Ruční papír
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 214 213, 731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz. Cena 40 Kč
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC17. 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, www.doris.cz

DDM Vila Doris Šumperk zve na
Vyhlášení výsledků literární soutěže ŠUMPERSKÝ HAVRAN 2006
ve čtvrtek 30. března v 16.30 hodin v sále DDM Vily Doris
Poetické pásmo studentů Gymnázia Šumperk sestavené z prací zúčastněných autorů
Vstup volný

Pokračování textu ze vnitřní strany obálky - Friedrich rytíř Tersch
Za Terschova úřadování došlo k nebývalému rozvoji Šumperka, jež vedlo již k tolikrát zdůrazňovanému
pojmenování města „Malá Vídeň“. Z veřejných staveb té doby jmenujme alespoň v té době zcela moderní přestavbu kanalizace, bývalá kasárna, městský hřbitov, městské lázně (nároží ulic Lidická a 8. května),
dnešní budovu Obchodní akademie a dnešního divadla, vznik dnešních Smetanových a Jiráskových sadů
a podobně. Za své zásluhy byl 15. března 1906 jmenován čestným občanem města Šumperka a v roce 1907,
po složení funkce starosty, mu byl udělen, jako prvnímu a zatím poslednímu starostovi města, titul Altbürgermeister („Starý starosta“), přičemž jeho portrét (dnes uložený v muzeu) visel trvale v kanceláři starosty.
Po Terschovi byla také pojmenována část dnešní Starobranské ulice na Terschgasse. Friedrich rytíř Tersch
zemřel 14. prosince 1915 a pohřben byl 17. prosince na šumperském hřbitově v rodinné hrobce. V prostoru
čestného pohřebiště poblíž vstupu na hřbitov má postaven čestný náhrobek.
-ách-
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Čtvrtek 9. března od 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.
Pátek 10. března 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 20 Kč
Pátek 24. března 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.
Aktuální program a případné změny naleznete na
stránkách Informačního střediska pro seniory www.
pontis.cz/iss

V měsíci březnu probíhá prodejní výstava obrazů Václava Tomka.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
Středa 1. března od 16 do 17 hodin v herně TTC
v „kasárnách“
Pojď si pinknout
Stolní tenis pro děti od 7 let.
Vstup volný
Středa 1. března od 16 do 20 hodin v ateliéru
Jak se dá malovat na hedvábí
Vstupné 30 Kč
PRÁZDNINY
Pondělí 6. března od 9 do 11 hodin v sále DDM
Posilovna pro dospělačky 1
Vstup volný
Pondělí 6. března od 15 do 16 hodin v sále DDM
Step pro děti
Od 10 let.
Vstup volný

Stolní tenis pro každého

Vstup volný

Úterý 7. března od 16.30 do 18 hodin v tělocvičně
SOUŽ „Zámeček“
Cvičeníčko pro dospělé
Vstup volný
Středa 8. března od 10 do 11 hodin ve 2. patře
DDM
Malý zpěváček
Vstup volný
Středa 8. března od 10 do 11 hodin v sále DDM
Motýlek
Cvičení pro děti 2 let.
Vstup volný
Čtvrtek 9. března od 9 do 11 hodin v sále DDM
Posilovna pro dospělačky 3
Vstup volný

Úterý 7. března od 9 do 11 hodin v sále DDM
Posilovna pro dospělačky 2
Vstup volný
Úterý 7. března od 13 do 14.30 hodin v DDM
Bystrá hlavička 1
Hádanky pro děti od 8 let.

Vstup volný

Úterý 7. března od 15 do 17 hodin v herně TTC
kasárna

Čtvrtek 9. března od 13 do 14.30 hodin v DDM
Bystrá hlavička 2
Hádanky pro děti od 8 let.
Vstup volný
Čtvrtek 9. března od 16.30 do 18 hodin v tělocvičně
SOUŽ „Zámeček“
Cvičeníčko pro dospělé
Vstup volný
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K AV Á R N I Č K A , D D M U R A D N I C E

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

KINO OKO

Sobota 11. března od 9 do 14 hodin v keramické
dílně
Keramika pro každého
Vstupné 30 Kč

Láhve, hrníčky, kamínky zdobené drátem.
Vstupné 30 Kč

Středa 15. března od 16 do 20 hodin v ateliéru
DDM
Decoupage
Ubrousková technika.
Vstupné 30 Kč

Pátek 31. března od 17 do 23 hodin v ateliéru
DDM
Noc s Andersenem
Informace p. Večeřová, tel. 583 215 395.
Vstupné 30 Kč

Středa 22. března od 16 do 20 hodin v ateliéru
DDM
Drátování

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

KINO OKO
EXPERTI
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
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 Yuriho Orlova,
jehož největším soupeřem se nakonec stane jeho vlastní svědomí.
Vstupné 70 Kč
STRAŠPYTLÍK
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4. a a neděle 5. března jen v 16.00 hodin
USA, 2005, 80 minut, rodinná animovaná komedie v českém znění.
Kuře zachraňuje svět… Disneyovka o malém kuřecím popletovi, který musí za každou cenu vykonat
nějaký hrdinský čin!
Vstupné 60 Kč
TYGR A SNÍH
Současná evropská kinematograﬁe
Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4. a neděle 5. března jen v 17.30 hodin
Itálie 2005, 121 minuta, od 15 let, velkoplošná projekce, titulky
Z obyčejného básníka se stává odvážný hrdina, který pro záchranu života své lásky dokáže udělat cokoliv… Příjemná, inteligentní komedie režiséra a herce Roberta Benigniho (Život je krásný) o síle lásky
a o naději. V hlavní roli Roberto Benigni, dále hrají Jean Reno, Nicoletta Braschi a další. Vstupné 75 Kč
PÝCHA A PŘEDSUDEK (Pride and Prejudice)
Současná evropská kinematograﬁe, Oscar 2005
Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4. a neděle 5. března jen ve 20.00 hodin
Velká Británie 2005, 123 minuty, mládeži přístupný, velkoplošná projekce, titulky
Předmanželské rošády sester Bennetových vzešly z pera Jane Austenové. Debutující režisér Joe Wright
našel pro klasiku z konce 18. století jak neobvykle živoucí a dynamický obrazový rámec, tak skvělé herecké obsazení, jemuž vévodí Keira Knightleyová v roli temperamentní Elizabeth. Film má celkem 3 nominace na Oscary – nejlepší hudba, kostýmy a Knightleyová je nominovaná na Oscara v kategorii nejlepší
ženský herecký výkon.
Vstupné 70 Kč
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JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Pondělí 6., úterý 7. a středa 8. března jen v 19.00 hodin, čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11. a neděle 12. března
jen v 15.30 hodin
ČR 2005, 112 minut, rodinný ﬁlm
Nová komedie Marie Poledňákové o tom, že nikdo nechce zůstat sám… Volné pokračování ﬁlmů Jak
vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. V hlavních rolích Ingrid Timková a Miloslav Etzler.
Vstupné 70 Kč
4 VĚCI
Artvečer
Středa 8. března jen ve 21.00 hodin
ČR (1996-2005), 75 minut, mládeži přístupný
Neobvyklý distribuční počin je tvořen spojením čtyř krátkých ﬁlmů, jednoho hraného a tří dokumentů,
které jsou dílem mladých, generačně spřízněných režisérů: Václava Švankmajera (Test), Markéty Válkové (Motocyklení), Marty Hrubé (Věci) a Jana Gogoly ml. (Deník babičky Němcové). Vstupné 55 Kč
ZKROCENÁ HORA (Brokeback Mountain)
Oscar 2005
Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11. a neděle 12. března jen ve 20.00 hodin
USA 2005, 134 minuty, od 15 let, titulky
Heath Ledger a Jake Gyllenhaal v romantickém dramatu zapovězené lásky, které se odehrává v 60. letech
na americkém Divokém západě. Snímek má osm nominací na Oscary (mj. nejlepší ﬁlm a nejlepší režie),
a stává se tak největším favoritem při udělování zlatých sošek za loňský rok. Režie Ang Lee.
Vstupné 75 Kč
SAW 2
Pondělí 13. a, úterý 14. a středa 15. března jen v 18.00 hodin
USA 2005, 93 minuty, od 15 let, titulky
Pokračování hororu Saw: Hra o přežití, ve kterém opět skupina nic nechápajících obětí hledá únikovou
cestu z pasti, nastražené zlomyslným psychopatem.
Vstupné 70 Kč
WALK THE LINE
Pondělí 13., úterý 14. a středa 15. března jen ve 20.00 hodin
USA 2005, 135 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Joaquin Phoenix exceluje v hlavní roli životopisného hudebního snímku líčícího nelehké začátky countryové pěvecké legendy Johnyho Cashe. Režie jednoho z vysoce ceněných snímků loňského roku se ujal
James Mangold. Snímek má tři nominace na Oscary – nejlepší zvuk, nejlepší herec v hlavní roli a nejlepší střih.
Vstupné 70 Kč
FIMFÁRUM 2
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18. a neděle 19. března jen v 16.30 hodin
ČR 2005, 90 minut, rodinný animovaný ﬁlm
Čtyři zbrusu nové pohádky „pro chytré děti a chytré dospělé“ z oblíbené knihy Jana Wericha: Moře,
strýčku, proč je slané?, Tři sestry a prsten, Hrbáči z Damašku a Paleček.
Vstupné 65 Kč
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KINO OKO

LETOPISY NARNIE: LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ
Oscar 2005
Pondělí 6., úterý 7. a středa 8. března jen v 16.30 hodin, čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11. a neděle 12. března
jen v 17.30 hodin
USA 2005, 132 minuty, mládeži přístupný, velkoplošná projekce, české znění
Po Středozemi je tady další pohádková země Narnie. Čtyři sourozenci se vydají starým šatníkem do
světa fantazie a dobrodružství, aby zachránili pohádkovou zemi od zlé čarodějnice. Film má nominace
na Oscary v kategoriích nejlepší vizuální efekty a nejlepší masky.
Vstupné 70 Kč

KINO OKO

RŮŽOVÝ PANTER (The Pink Panther)
Čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18. a neděle 19. března v 18.00 a ve 20.00 hodin, pondělí 20. a úterý 21. března
jen ve 20.00 hodin, středa 22. března jen v 18.00 hodin.
USA 2005, 92 minuty, mládeži přístupný, titulky
Ztratil se diamant Růžový panter… A nejzmatenější detektiv na světě inspektor Clouseau se ho snaží
najít. Ztřeštěná, akcí nabitá komedie se Stevem Martinem a Jeanem Renem v hlavních rolích.
Vstupné 70 Kč
ERASMUS 2
Současná evropská kinematograﬁe
Pondělí 20. a úterý 21. března jen v 17.30 hodin
Francie, Velká Británie 2005, 125 minut, od 12 let, titulky
Volné pokračování snímku Erasmus a spol., v němž parta mladých lidí z různých zemí společně strávila
semestr studia v Barceloně. Režisér Cédric Klapisch znovu vrací do hry oblíbené hrdiny, kteří stále ještě
nestojí o to konečně dospět. Evropa jim připadá velká a plná skvělých příležitostí… Hrají Romain Duris,
Audrey Tatouová a další.
Vstupné 60 Kč
ČÍŇAN
Artvečer
Středa 22. března jen ve 20.00 hodin
Dánsko, Čína 2005, 88 minut, od 12 let, titulky
Postarší dánský instalatér a tajemná čínská kráska uzavírají formální sňatek v kouzelném a dojemném
ﬁlmu Henrika Rubena Genze. Film sklidil velký ohlas na loňském MFF Karlovy Vary, v hlavních rolích
Bjarne Henriksen a Vivian Wuová.
Vstupné 65 Kč
BAMBI 2
Čtvrtek 23., pátek 24., sobota 25., neděle 26., pondělí 27., úterý 28. a středa 29. března jen v 16.00 hodin
USA 2005, 75 minut, animovaná pohádka v českém znění
Nová dobrodružství odvážného kolouška a jeho kamarádů.
Vstupné 60 Kč
V neděli 26. března v 16.00 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu je
vstupné 50 Kč na osobu. Poděkování kina za sponzorský dar na toto představení patří ﬁrmě SHM,
s.r.o., Šumperk.
RAFŤÁCI
Čtvrtek 23., pátek 24., sobota 25., neděle 26., pondělí 27., úterý 28., středa 29., čtvrtek 30. a pátek 31. března,
sobota 1. a neděle 2. dubna v 17.30 a ve 20.00 hodin
ČR 2005, 104 minuty, mládeži přístupný
„Hledám roštěnku. Zn: Na pokusy“. Letní bláznivá teenagerovská komedie o bezstarostnosti prvních
lásek v režii Karla Janáka (Snowboarďáci) s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních rolích.
Vstupné 85 Kč
Připravujeme na duben 2006: Doba ledová 2, Hostel, Rafťáci, Mariňák, Gejša, Carcoolka, Darwinova
noční můra, Univerzální uklízečka, Doo Wop, Underworld
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 začátkem
prvního představení – u pokladny v Kině Oko Šumperk.
Program kina Oko též na www.icsumperk.cz, www.dokina.cz.
Sluchově postiženým zapůjčíme speciální sluchátka.
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