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autorka kresby na obálce (Alois Motýl, čestný občan
města Šumperka) – Kristýna Kvapilová

KE KRESBĚ NA OBÁLCE
Alois Motýl
„Pan Alois Motýl, narozený 3.9. 1929, zakladatel a dlouholetý vedoucí a sbormistr Šumperského
dětského sboru. Jeho zásluhy o skvělou reprezentaci
našeho města nejen v naší republice, ale i v celé Evropě jsou všeobecně známy, stejně jako jeho práce organizátorská i pedagogická. Vychoval několik generací
nejen dobrých zpěváků, ale i dobrých občanů, v nichž
natrvalo vzbudil vedle lásky ke zpěvu i lásku k našemu městu.“ Tolik důvodová zpráva k návrhu na udělení čestného občanství města Šumperka, který byl
schválen v městském zastupitelstvu 2. března 1994.
Zpráva to nevšedně neúřední, vřelá a plná úcty.
Ještě větší úctu pociťuji k panu Motýlovi já. Mám
o něm psát nějaký text a osobně ho prakticky neznám.
Strohá životopisná fakta, jež bych jistě nějak získal, se
mi v tomto případě zdají být jaksi nevhodná. Napadají mě však čtyři „setkání“ s tímto člověkem.
Setkání první (možná také desáté) - alfa a (daleká)
omega: Listuji ve starších obecních zápisech a k roku
1949 čtu prostou větu, že k 1. lednu byl do tehdejší
Hudební školy přijat Alois Motýl. V roce 1999 to bylo
přesně 50 let. - 8. května 1924 byl na počest Hanse
Martineka, který byl pětadvacet let kapelníkem šumperské městské hudby, uspořádán slavnostní večer.
Sláva veliká - psalo se o ní ze široka v místním tisku.
V mém rodném Bratrušově se stal v roce 1920 velkou událostí pro obec odchod do důchodu nadučitele
Breitschädla, který působil v Bratrušově dvacet devět
let. Obcí prošel mimo jiné také pochodňový průvod.
Takto se ctily služby zvláště farářů a učitelů v každém
městě a obci - přestože jejich výsledky práce, jak se
říká, na stůl nepoložíš. 50. výročí činnosti nějakého
člověka jsem snad vůbec nikde nezaznamenal – to by
se pak patrně v místě trhala přímo nebesa.
Pokračování na str. 10

Omluva! V březnovém čísle KŽŠ se mi do rubriky Stalo se... „vloudilo“ hned několik chyb. Špatně jsem
spočítal roky výročí, čehož si jistě pozorní čtenáři povšimli. Takže projekce v prvním šumperském kině
(4.3. 1911) se neuskutečnila před 115, nýbrž před 95 lety a zvony pro farní kostel (zapomněl jsem navíc
uvést datum – rok 1921) se světily před 85 lety. Opomněl jsem také uvést letopočet 1946 u návštěvy
zástupců Šumperka na Pražském hradě.

Před 655 lety bylo šumperské děkanství připojeno k litomyšlskému biskupství
1. dubna 1351 vydal papež Klement VI. listinu, podle které bylo šumperské děkanství s dvaadvaceti
farnostmi připojeno k nově vzniklému litomyšlskému biskupství. Je to nesmírně cenný dokument, který
dokládá, že Šumperk byl také významným centrem katolické církve. Děkanství spravovalo po církevní
stránce obrovské území s mnohem větším počtem obcí, než kolik je uvedeno farností - v řadě vesnic
nebyly ještě (nebo také nikdy) kostely, a tudíž také farnosti. Jedná se kupříkladu o Temenici, která je
podle všeho starší než Šumperk. Není však také uveden například Bludov
a další obce na jih od Šumperka.
A tady je jeden z mnoha háčků. Je možné, že v Bludově v té době (ještě) nebyla fara a kostel, je však
také možné, že k litomyšlskému biskupství nebylo připojeno celé šumperské děkanství, ale že část zůstala u biskupství olomouckého. Dosavadní interpretace listiny není uspokojivá. Je zde ovšem ještě další
závažná okolnost. Moravský topograf a historiograf G. Wolny v prvním a čtvrtém díle své církevní
topografie (vyšly v r. 1850, resp. 1862) uvádí, že zpráva papeži o připojení děkanátu k novému biskupství byla zaslána již 5. února 1350. Wolny si tento list jistojistě nevymyslel. Pomiňme otázku interpretace, zda listina z roku 1350 byla pouze návrhem a papež ho akceptoval etc. Je zde totiž jiná, nanejvýš
choulostivá okolnost. V obou listinách je vyjmenováno všech dvacet dva farností. Pro mnohé obce je to
vůbec první zmínka o jejich existenci, což znamená, že k tomuto datu upírají pozornost pro svá výročí
„založení“. Které datum však platí? Dochází tak k paradoxním situacím. Tak například Sobotín oslavil
650. výročí založení obce v roce 2000, zatímco Velké Losiny tak učinily za velké slávy až v roce 2001,
přičemž prameny byly pro obě obce stejné. A pak, ať vám někdo vykládá něco o exaktnosti dějepravy!

Před 125 lety zemřel Friedrich Ulrich
Friedrich Ulrich byl jednou z nejvýznamnějších osobností Šumperka druhé poloviny 19. století. Patřila
mu textilní továrna (původně Klapperotova), která stála u bývalých kasáren (dnešní ulice Gen. Svobody č. 29). Ulrich byl rovněž prvním kurátorem evangelické obce v Šumperku a jeho zásluhou byl
v roce 1874 postaven evangelický kostel. Zemřel 7. dubna 1881.

Před 60 lety byla u schodiště do radnice odhalena pamětní deska
O odhalení pamětní desky se jmény padlých sovětských vojáků a umučených českých hrdinů rozhodla
Místní správní komise 29. dubna 1946. Desku se sádrovým reliéfem zhotovil sochař J. Urban.

Před 10 lety - 23. dubna 1991 se konala v rámci privatizace první aukce v Šumperku
Před 5 lety - 6. dubna 2001 byla otevřena nová výrobní hala firmy CeramTec
-áchPŘEDPLATNÉ NA ROK 2006
Prodejní cena Kulturního života Šumperka zůstává v roce 2006 pouhých 10 Kč!
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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OHLÉDNUTÍ

KRŮČKY K POCHOPENÍ A SMÍŘENÍ,
ANEB AUTORSKÉ ČTENÍ V GESCHADEROVĚ DOMĚ
V Geschaderově domě, v sále Evropského domu setkávání, proběhlo ve středu 22. února dopoledne autorské čtení autentických poválečných vzpomínek z knihy Hugo Fritsche „Zůstal jsem sám.“
Autor představil před nedávnem svou knihu stejným způsobem v Krnově. Kniha vyšla v německém
i českém jazyce. Česká verze knihy je doplněna ještě o pohled z druhé strany, o výpovědi českých
pamětníků Pavla Macháčka, Zdeny Němcové a Vladimíra Nováka.
Hugo Fritsch, brněnský rodák, líčí v jednotlivých kapitolách knihy nezdařilý útěk jeho
rodiny na konci války z Brna do Blatné v jižních
Čechách, tehdejší americké zóny, s cílem uprchnout k příbuzným do Bavorska. To se však již
nepodařilo. Následovala internace v nelidských
podmínkách na Strahově, na nucených pracích
v táboře smrti v Prosečnici a v koncentračním
táboře pro Němce v Lešanech.
Je to příběh popisující bez nadsázky rodinnou
tragédii pohledem třináctiletého chlapce. Rodiče Hugo Fritsche, česká babička, která odmítla
rodinu opustit, a jeho dva sourozenci, o tři roky
starší bratr a malý tříměsíční novorozenec, strastiplnou cestu nepřežili. Postupně všichni zemřeli následkem vyčerpání, nedostatkem hygieny

a jídla. Jediný Hugo v táboře přežil jako sirotek
jen vyšším řízením osudu. Posléze díky usilovné
korespondenci příbuzných žijících v Rakousku,
Mezinárodní organizaci Červeného kříže a řádu
Salesiánů v Praze. Salesiáni se o něj v letech 1946
- 1948 starali v chlapeckém domově v Praze
v Kobylisích a umožnili mu také školní výuku.
S pomocí Červeného kříže byl v roce 1948 vystěhován k příbuzným v Bavorsku, v rámci tehdejšího mezinárodního úsilí o sjednocení rodiny.
Po příchodu na západ se přihlásil opět k Salesiánům v Mnichově, kteří mu umožnili další školní
vzdělání a navazující učení v bance.
K obsahu knihy autor dodal: „Z Brna utíkalo
po válce mnoho lidí, Němci i Češi. Kdo mohl,
uchýlil se na venkov. My jsme měli příbuzné

Autor knihy „Zůstal jsem sám“ Hugo Fritsch se v únoru setkal se studenty šumperského Gymnázia
a Střední odborné školy železniční.
Foto: -jv-
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časné rodině, dcerách a vnoučatech, pro které
vlastně knihu psal. Zmínil své celoživotní povolání úředníka v mnichovské bance. Nyní žije
v důchodu na venkově v rakouském Tyrolsku.
Při tvorbě knihy autor své vzpomínky pečlivě doplňoval a korigoval odbornými literárními
a archivními prameny ve snaze zachovat maximální objektivitu. A to se mu i podařilo. Ve věku
sedmdesátníka se opět vrací na Moravu, aby se
podělil o svou minulost, s kterou se tímto vyrovnává a přispívá k vzájemnému česko-německému pochopení a smíření. Obrací se především
na mladou generaci, které Hugo Fritsch v knize
vzkazuje: „Zločiny na nevinných by se na tomto světě nikdy více neměly pomstít zločinem
na nevinných“. „Budoucnost Evropy neleží ve
vyúčtování vzájemných nároků, ne, ta leží jedině
ve vzájemných rozhovorech“.
Jana Veberová

JMÉNA DRŽITELŮ CEN MĚSTA ZA LOŇSKÝ ROK JSOU JIŽ ZNÁMA
Jména držitelů Cen města Šumperka za
uplynulý rok již nejsou od minulého víkendu
žádným tajemstvím. O vítězích deseti kategorií rozhodli na základě návrhů poroty na svém
zasedání 2. března místní zastupitelé, prestižní
ocenění přitom převzali jejich držitelé během
slavnostního společenského večera v místním
divadle v sobotu 25. března.
Stejně jako loni také letos rozhodovala o držitelích Cen města na základě návrhů z řad veřejnosti
sedmatřicetičlenná porota složená ze sedmadvaceti zastupitelů a deseti osobností, do hlasování
se přitom zapojilo jednatřicet porotců. Ti přiřkli
ocenění hned v deseti kategoriích. Nejvíce hlasů
v oblasti kultury získala herečka šumperského
divadla Olga Kaštická - Zimmermannová, která vynikajícím způsobem ztvárnila Edith Piaf
v inscenaci Edith a Marléne. Dvanáct nominací
z devětadvaceti obdržel ve sportovní kategorii
trenér šumperského basketbalu Libor Dvořáček,
jenž přivedl k tomuto sportu mimo jiné i loni
oceněnou českou reprezentantku Ivanu Večeřovou, v kategorii vzdělávání pak ocenila porota
sbormistra Šumperského dětského sboru Tomáše
Motýla a v kategorii sociálních služeb obecně prospěšnou společnost Dětský klíč, která se zaměřuje
na zlepšení péče o handicapované děti, podporu

jejich rodin a hledání možností integrace, popřípadě jejich plnou integraci do společnosti.
Ocenění za humanitární čin loňského roku
si odnesla ze šumperského divadla lékařka Věra
Stuchlíková, v podnikání se podle názoru občanů i porotců nejvíc dařilo řediteli místní firmy
Pramet Tools Petru Benešovi a v oblasti životního prostředí se o jeho zlepšení zasadila Střední
odborná škola na Zemědělské ulici. Již podruhé
se udělovala tzv. cena „mladých“, kterou letos
převzala studentka Obchodní akademie a loňská
Miss aerobik Nikola Vykydalová. Nejprestižnějšího ocenění za přínos městu se během březnového slavnostního večera dostalo akademickému
malíři Lubomíru Bartošovi.
V divadle se udělovaly i tradiční Ceny města
v oblasti architektury. Mosazná plaketa z dílny
kovotepce Pavla Hřebíčka z Ketkovic tak ozdobí
novostavbu polyfunkčního domu, který vyrostl v místě někdejší tržnice na rohu ulic Fialovy
a Hlavní třídy. Jako nejcitlivěji rekonstruovaný
objekt v loňském roce pak vyhodnotila odborná komise složená z architektů a výtvarníků
klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, jenž
se dočkal svého znovuvzkříšení po mnohaleté
devastacia následné patnáctileté rekonstrukci
loni v dubnu.
-zk-
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CENY MĚSTA

pouze v Rakousku a v Bavorsku, i když pocházím ze smíšené česko - německé rodiny“.
Hugo Fritsch předčítal nejdříve německou
verzi své knihy studentům 3. a 4. ročníku Gymnázia a poté tentýž text česky a částečně německy žákům SOŠ a SOU železničního v Šumperku.
V následném dialogu se studenty a pedagogy,
usnadněném jeho schopností domluvit se česky, povzbuzoval Hugo Fritsch přítomné k otázkám, na které s ochotou otevřeně odpovídal. Byl
dotazován především na své povolání, soukromí, postoje a názory. Na otázku, zda se cítí jako
Němec, či jako Čech, odpověděl, že se cítí jako
Moravan, protože na Moravě strávil dětství.
V Šumperku byl Hugo Fritsch poprvé, chtěl
ale navštívit město, kde údajně v minulosti působil jeho příbuzný z babiččiny strany, lékárník
Bedřich Merlíček. Hovořil o rodičích, o své sou-

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

NA WEBU INFORMAČNÍHO CENTRA
SE LZE DOSTAT NA STRÁNKY EVROPSKÉ UNIE
Městské evropské informační středisko při
Vlastivědném muzeu v Šumperku zprovoznilo na
webu www.infosumperk.cz aktivní odkaz MEIS.
Zájemci o problematiku Evropské unie zde naleznou internetovou adresu oficiálních stránek EU,
Rady Evropy, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, Evropské centrální banky,

Evropského soudního dvora a mnohé další.
V sekci „Z tiskových zpráv a článků“
pak jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace EUROSTATU o dění v Evropské unii, informace z jednání Evropské rady,
Evropského parlamentu a Evropské komise.
-hr-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM
O kině Svět se v Proměnách psalo již na
počátku vzniku tohoto seriálu v březnu roku
1985. Dnešní Proměny rozložíme do tří pokračování, a proto i text bude na pokračování, takže
je možno začít tak říkajíc od Adama.
První kinematografická produkce se konala
v Šumperku 6. ledna 1897. Šumperskému obecenstvu ji jen rok po známém prvním filmovém
představení bratří Lumiérů v Paříži (25. prosince) 1895) předvedla kočovná společnost bratří
Oeserů v tehdejším hostinci U modré hvězdy
(v dnešní Langrově ulici). Událost podrobně
popsal Z. Štábla ve sborníku Severní Morava,
svazek 37.
Vznik stálého šumperského kina je ovšem
spjat s postavou Maxe Saxingera, který pocházel ze Šternberka a spolu s bratrem Ottou zprvu
rovněž provozoval kočovný kinematograf. První představení přitom uskutečnili v domovském
městě již v roce 1901 a poté se svým divadlem
živých fotografií pod celtou navštívili všechna větší města na severní Moravě, ve Slezsku,
východních Čechách i v tehdejším sousedním
Prusku.
Protože se v té době již stále více objevovala
stálá kina, rozhodli se Saxingerové, že půjdou
každý svou cestou. Otto založil kino ve Šternberku a Max se natrvalo usadil v Šumperku.
V září roku 1911 byla otevřena nová radnice,
v jejímž suterénu byl krásný zaklenutý sál. Ten
se Saxingerovi hodil k jeho záměru a 23. prosince v něm otevřel stálé kino, jež pak provozoval
plných deset let.
Dlužno ovšem říci, že mu prvenství v tomto
směru nepatřilo. Již 4. března téhož roku (1911)
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se totiž konala v sále městské střelnice (dnešní hasičský dům na Nemocniční ulici) projekce
v prvním šumperském „Kinu - lidovém divadle“
(Kino - Volkstheater), jehož trvání však bylo
patrně jen velmi krátké.
Saxinger však snil o stavbě budovy samostatného kina. Již v listopadu roku 1915 mu šumperský stavitel Fr. Klema zpracoval plán novostavby
„Kino - divadla“, jehož záměr však zhatila válka,
která trvala déle, než se očekávalo. I v tomto
případě se konala postkatastrofální konjunktura, nad níž většina populace zůstává vždy v němém úžasu. V době, kdy se město a jeho obyvatelé vzpamatovávali ze všech válečných strastí
a z traumatu zániku Rakousko - Uherska, si Max
Saxinger nechal postavit zcela novou budovu
biografu. Stalo se tak v letech 1920 - 1921 a realizátorem byl šumperský stavitel Anton Schwestka.
Budova stála v dnešní ulici M.R. Štefánika
a měla jednoduchou podobu - byla obdélného
půdorysu, měla sedlovou střechu a rovné štíty.
Pouze uliční průčelí, kde byly mezi čtyřmi dvojicemi kanelovaných (žlábkovaných) pilastrů
také vstup do objektu a východy přímo ze sálu,
dostalo bohaté rondokubistické klasicizující
členění. Právě tyto kubistické prvky, myslím že
jediné, jež byly kdy použity v historii šumperských architektur (byť byly v pozdějších letech
přestavbami značně setřeny), dodávaly objektu
cenu, která stála za to ho chránit před zničením.
Tyto pozoruhodné detaily také vedly k úvaze,
zda mohl být autorem projektu vcelku průměrný stavitel, jímž byl Anton Schwestka. O tom
však příště.
-polách-

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
Snímek nahoře, který pochází asi z roku 1905, ukazuje místo na nároží dnešních ulic M.R. Štefánika
a Slovanské, které si Max Saxinger zvolil pro stavbu nového kina v letech 1920 - 1921. Dolní snímek
zachycuje stav kina (objekt vlevo) těsně před jeho přestavbou a přístavbou v letech 1928 - 1929.
Reprofoto: J. Pavlíček
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Někdejší biograf Saxinger, poměrně jednoduchá stavba, jejíž uliční průčelí s hlavním vstupem do objektu
dostalo bohaté rondokubistické klasicizující členění, býval ve společenském i kulturním životě Šumperka
skutečným pojmem. Naposledy usedli diváci v hledišti někdejšího slavného prvorepublikového biografu
a pozdějšího kina Svět 29. června 1991. Od té doby objekt chátral a k životu jej probudila až firma Osapo,
která před čtyřmi lety zahájila náročnou rekonstrukci. Její výsledek pochválil i autor televizního projektu
Šumná města David Vávra.
Reprofoto: archiv, foto: J. Pavlíček
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Klášterní kostel Zvěstování Panny
Marie se v sobotu 8. dubna stane dějištěm přehlídky dětských sborů nazvané
Zlatá lyra. Dnes, kdy někdejší správní
celky nabyly jiného uspořádání, říkáme,
že je to přehlídka dětských sborů šumperského regionu, a myslíme to tak, že
se u nás scházejí ty sbory, které působí
v Šumperku, poblíž či opodál, a jezdí
k nám rády. S potěšením zde totiž vítáme i ty zpívající děti, které již město
Šumperk úředně nemá v referátu.
Zlatá lyra nebyla vždycky přehlídkou. Vznikla v roce 1968 jako soutěž
a dlouhá léta byla domovem v blízkém
Postřelmově. Tam totiž měli kulturní
Dětské sbory zaplní druhou dubnovou sobotu klášterní kosdům, kdežto v Šumperku nikoliv. Poté,
tel v Šumperku.
Foto: archiv
co jej postavili, došlo ke stěhování. Po
létech přišel nápad tiše opustit soutěž a scházet du s aktuálními papíry očekávali. Několik Zlase jenom tak pro radost ze zpívání. Prý to ner- tých lyr se utopilo ve finanční nouzi či nedostavům prospěje, pravila pedagogická veřejnost. tečnostech pořadatelského týmu. Jsme však rádi,
Dobrá tedy, souhlasili pořadatelé, pojďme si zpí- že tato nepřehledná léta jsou za námi a Zlatá lyra
vat ku vzájemné potěše a pozvěme také odborní- opět pluje plnými plachtami sborovým oceánem.
ky, aby k tomu coby porota pověděli své. Tak se V letošním roce, díky podpoře ONDEO Services
také stalo a tak bude do doby, než pedagogická CZ, s.r.o., ŠPVS a.s. a Města Šumperka, v krásveřejnost pozvedne hlas žádajíc většího vzruchu. ném koncertním prostoru nově zrekonstruovaPak se vrátíme k soutěži.
ného klášterního kostela v Šumperku. Přejme jí
Spočítáte-li léta od počátku do dnešních dnů, šťastnou cestu.
nevyjde vám přesně ročník, který byste v soulaHelena Brožová ml.

Program koncertů v sobotu 8. dubna:
1. koncert – začátek v 8.45 hodin
Fialky Šumperk, Veselé děti Šumperk, Dubínek I. Dubicko, Srdíčko Postřelmov,
Růžové děti Šumperk
2. koncert – začátek v 11 hodin
Sedmikrásky Loštice, Pampelišky Zábřeh, Zvoneček Zábřeh, Sluníčka Mohelnice,
Barevné děti Šumperk
3. koncert – začátek ve 13.15 hodin
Sluníčko Šumperk, Klubíčko Loučná nad Desnou, Dubínek II. Dubicko, Ptáčata Šumperk,
Slavíček Zábřeh, Plameňáci Šumperk
4. koncert – začátek v 15.45 hodin
Písnička Zábřeh, Slavík Zábřeh, Loučňáček Loučná nad Desnou, Arietta Mohelnice,
Větrník Loštice, Motýli Šumperk
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KLÁŠTERNÍ KOSTEL ROZEZPÍVAJÍ ÚČASTNÍCI ZLATÉ LYRY

KLASIKA VIVA

KLASIKA VIVA VSTOUPILA DO NOVÉ SEZONY
Zdá se to být velice dávno, kdy se v obřadní
síni Městského úřadu v Šumperku konal první
koncert cyklu Klasika Viva. Tenkrát se sezona jmenovala „Hudba na radnici“. První návštěvníci byli vcelku nedůvěřiví, nevěděli, co
mají
od celého projektu čekat, a také jich
nebylo mnoho. Vzpomínám si na koncert, kdy si
klavírní trio přišlo poslechnout devět posluchačů. Nicméně jsem tyto prvotní a dílčí neúspěchy
bral jako výchovnou lekci a pokračoval v práci,
o které jsem stále přesvědčen, že je velice smysluplná.
Velkou pomocí a morální podporou v počátcích organizování koncertů klasické hudby byla
pro mě záštita starosty města Šumperka, která
trvá dodnes a já si jí velice považuji. Koncerty
klasické hudby si na sebe nejsou schopny samy
vydělat. Proto jsem byl velmi rád, že již v prvních
ročnících se našly subjekty, které věřily ve smysl
pořádání koncertů klasické hudby v Šumperku,
podporovaly nás a mnohé podporují dodnes.
Jsem tedy rád, že mohu po pěti letech tvrdé práce

konstatovat: „Ano, Klasika Viva se zapsala velkými písmeny do kulturního života Šumperka.“
Podařilo se oživit zájem posluchačů o tento
typ kulturního vyžití. Za dobu existence cyklu
v Šumperku navštívily koncerty tisíce posluchačů a představilo se zde mnoho renomovaných
umělců i umělců nastupující generace. Za všechny jmenujme Janáčkovu filharmonii Ostrava,
Moravské komorní sólisty, cembalistku Editu
Keglerovou, houslistu Václava Hudečka nebo
Pavla Šporcla, klavírní trio ArteMiss, vokální
soubor Gentlemen Singers, volně instrumentální soubor Linha Singers, japonskou klavíristku
Yukii Ichimura, Šumperský dětský sbor a další.
Pro stávající sezonu jsme připravili dramaturgii koncertů rozdělenou opět do dvou pololetí.
Po březnovém vystoupení Českého klarinetového kvarteta v klášterním kostele se tak veřejnost
může těšit na houslistku Markétu Janouškovou,
hobojistu Viléma Veverku a jeho hosty, Pražské
violoncellové duo a Saxofonové kvarteto Bohemia, které v červnu první část letošního cyklu

Letošní cyklus koncertů Klasiky Viva zahájilo v polovině března v klášterním kostele České klarinetové
kvarteto.
Foto: V. Valouch
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li se svými vzory potkat na jednom koncertě, na
jednom pódiu? Je to pro ně vždy velká výzva, pro
rodiče zajímavé srovnání a pro školu výborná
možnost veřejné prezentace.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podílejí na realizaci cyklu Klasika Viva po organizační stránce a také všem našim partnerům - spoluorganizátorům. Mým přáním je, aby Klasika
Viva oslavila ještě mnohokrát pětileté jubileum
a našla mnoho nových příznivců.
Roman Janků, Agentura J+D

KLASIKA VIVA MÁ V DUBNU NA PROGRAMU DVA KONCERTY
Hned dva koncerty má v dubnu na svém programu cyklus nazvaný Klasika Viva. Na prvním
z nich se přitom v úterý 4. dubna představí od 19 hodin ve výstavní síni muzea nadějná houslistka Markéta Janoušková. O dva týdny později, v úterý 18. dubna, bude muzejní výstavní síň patřit hobojistovi Vilému Veverkovi a jeho hostům Ivo Kahánkovi a Václavu Vonáškovi. Šumperské
hudbymilovné veřejnosti přitom nabídnou od sedmé hodiny večerní hudbu francouzských autorů
19. a 20. století.
Markéta Janoušková
Hraje na housle od svých šesti let, navštěvovala Hudební školu hl.m. Prahy a nyní studuje na
Pražské konzervatoři. Je vítězkou šesti ročníků
soutěže „Plzenecké housličky“, v roce 1999 zvítězila na celostátní soutěži hudebních škol MŠMT,
v letech 1999 a 2001 získala absolutní vítězství na
mezinárodní houslové soutěži „Čírenie talentov“
na Slovensku a v roce 2002 získala 1. cenu na
Kociánově houslové soutěži. V roce 2003 získala titul laureáta mezinárodní rozhlasové soutěže
Concertino Praga. Má za sebou řadu vystoupení
v české i slovenské televizi a v Českém rozhlase.
Tato držitelka ceny Anny Hostomské se představila v roce 2004 i na Šumperském Preludiu.
Vilém Veverka (1978) – hoboj
Na hoboj začal hrát ve dvanácti letech, studoval na pražské konzervatoři u prof. F.X. Thuriho, v letech 1999 – 2004 pak na HAMU u MgA.
L. Séquardtové a v současné době studuje na
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ v Berlíně u prof. D. Wollenwebera a je stipendistou
orchestru Berlínské filharmonie. Absolvoval
řadu kurzů a konzultací a hostoval ve významných orchestrech, například v Gustav Mahler
Jugend Orchester, Berlínské Filharmonii, Berliner Symphoniker, GMJO či v Bavorském

komorním orchestru. V roce 1995 obsadil druhé
místo v mezinárodním kole Concertino Praga,
o dva roky později získal třetí cenu v interpretační soutěži MK v Chomutově a první místo na
soutěžní přehlídce konzervatoří ČR v Ostravě.
V roce 2000 pak přivezl z Mezinárodní hobojové
soutěže v japonském Tokiu první místo.
Ivo Kahánek (1979) - klavír
Vítěz mezinárodní soutěže Pražské Jaro 2004
obor klavír, kdy nadchnul porotu přesvědčivým přednesem Lisztova klavírního koncertu
č. 1 Es dur. Je vítězem následujících soutěží:
F. Chopina v Mariánských Lázních, G. Mahlera v Jihlavě, Vendome Prize. Je posluchačem
doktorandského studia Hudební fakulty AMU
v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského, absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
Své hudební vzdělání průběžně doplňuje a obohacuje aktivní účastí na mistrovských kurzech
převážně za hranicemi, mimo jiné u Karl - Heinze Kammerlinga, Christiana Zachariase, Eugena
Indjiče, Viktora Ereska a jiných.
Koncertuje u nás i v zahraničí, spolupracuje
s předními orchestry: Filharmonie Köln, Symfonický Orchestr Českého Rozhlasu, Janáčkova
filharmonie Ostrava. V nejbližší době ho čekají koncerty s orchestry ve Zlíně a Žilině a na
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uzavře. Naši příznivci si mohou stejně jako
v minulých letech zakoupit tzv. Abonentní kartu,
což je obdoba předplatného. Pro druhé pololetí
pak připravujeme mimo jiné zajímavý vánoční
koncert a také zahraničního hosta.
Jsem také nesmírně rád, že se nám podařilo navázat a udržet velmi plodnou spolupráci
se Základní uměleckou školou v Šumperku.
Z vlastní zkušenosti vím, jak je důležité, aby malí
muzikanti měli blízko ke svým vzorům a mohli
se jimi nechat inspirovat. Proč by se tedy nemoh-

KLASIKA VIVA

zahajovacím koncertě mezinárodního festivalu
Janáčkův máj 2006. V létě letošního roku uvede
na festivalu v Citta di Castello koncert s janáčkovským programem.
Je členem klavírního Tria Concertino, společně s houslistou Janem Fišerem a violoncellistou
Tomášem Jamníkem.
Václav Vonášek (1980) – fagot
Vystudoval konzervatoř v Plzni pod vedením
prof. Ladislava Šmídla a posléze Matouše Křiváčka. Během svých konzervatorních studií vystoupil několikrát sólově se symfonickým orchestrem školy a se Západočeským symfonickým
orchestrem Mariánské Lázně a na podzim roku
1997 se zúčastnil soutěžní přehlídky konzervatoří ČR v Ostravě, kde získal 2. cenu. V letech
1999 - 2005 studoval na HAMU v Praze ve třídě
prof. Františka Hermana a prof. Jiřího Seidla. Za
vynikající studijní výsledky mu byla v listopadu
2005 udělena Cena ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy.
Na základě absolutního vítězství v česko-slovenské soutěži Talent roku 2002 získal roční stipendium na Royal College of Music v Londýně,
kde studoval u Andrey de Flammineis a Martina
Gatta. Jeho nejnovějším úspěchem je vítězství
v konkurzu na post fagotisty Pražské komorní
filharmonie, jejímž členem se stal v březnu 2006.
Jeho aktuálním soutěžním úspěchem je vítěz-

ství na mezinárodní hobojové a fagotové soutěži v polské Lodži (2005). V roce 2004 získal
1. cenu v celosvětové soutěži International Double Reed Society, jejíž finále se konalo v australském Melbourne. Zazářil též na Mezinárodní
hudební soutěži Pražské jaro (2002), kde získal
2. cenu a Cenu Českého hudebního fondu za
nejlepší provedení české soudobé skladby. Václav Vonášek vystoupil jako sólista například se
Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Filharmonií Hradec Králové či Komorní filharmonií Pardubice, představil se na řadě významných
kulturních akcí, mezi něž patří např. festivaly
Pražské jaro a Janáčkův máj, Mezinárodní setkání mladých hudebníků Ticino Musica ve Švýcarsku, Cheltenham a Leamington Festival ve Velké
Británii či Bratislavské hudobné slávnosti. Pro
Český rozhlas natočil Weberův fagotový koncert
a několik komorních děl, zejména v české premiéře kompletních Paganiniho Duetti concertanti
pro housle a fagot.
Václav Vonášek je nadšeným propagátorem
fagotu jako neprávem opomíjeného sólového
nástroje, a to nejen ve skladbách originálních, ale
zejména transkribovaných (např. přepisy flétnových a violoncellových sonát a suit J.S. Bacha).
Věnuje se též uvádění skladeb současných autorů (v české premiéře uvedl skladby C. Koechlina,
G. Kerryho či A. Prévina).
redakce

Pokračování textu z vnitřní stránky obálky - Alois Motýl
Setkání, řekněme druhé - takřka neviditelné dílo: Listoval jsem v „našem“ únorovém KŽŠ z roku
1974. František Franc se zde táže mimo jiné A. Motýla, kde že se vzal název Preludium. A. Motýl mimo
jiné odpověděl: „Když jsme jednou ve výboru Kruhu přátel hudby uvažovali o náplni Kulturního festivalu 1973, došli jsme k závěru, že tento festival ... neodpovídá záměrům, pro něž byl založen: aby byl
totiž přehlídkou šumperských profesionálních i amatérských souborů. Postupně byl stále více obsazován
profesionálními umělci a soubory... . Bude to festival mladých reprodukčních umělců. Proto byl zvolen
i název festivalu - preludium, předehra k dalším úspěchům.“ Má smysl ty úspěšné počítat?
Setkání třetí: V roce 1997 se změnil název „našeho KŽŠ“ na Život a obálka dostala, myslím, hodně
uniformní podobu. Byl jsem jednou letmým svědkem spontánního protestu A. Motýla a moc se mi líbil.
V naivní představě o hudební harmonii mě nicméně překvapil svou razancí. Pak mi však došlo, že člověk, který zvládá obrovské těleso předpubertálních, pubertálních a postpubertálních bytostí, musí mít
obrovskou sílu.
Setkání v „nekonečnu“: V zadním nádvoří zámku Jánský Vrch v Javorníku svého času praskal oheň,
opékaly se buřty a vedly řeči. Tu se ozval zpěv dvou průvodkyň a jejich hlasy v tom náhlém podvečerním
tichu neuvěřitelně lahodily sluchu. Pak jsem se dozvěděl, že obě dívky zpívaly u Motýla. Ta děvčata jistě
pak zpívala svým dětem a možná dnes s nimi zpívají pospolu. Budou nepochybně zpívat i svým vnoučatům a tříbit jim jejich vkus. Vnoučata pak budou prozpěvovat i svým vnoučatům, a možná vzpomenou
na toho, kdo naučil zpívat jejich babičky, které učily zpívat je. Hrome, toto přece snad má smysl! -ách-
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3. dubna 1876 (před 130 lety) se narodil v Šumperku Dr. phil. Franz X. Schaffer, rakouský
geolog, autor řady odborných prací a učebnic
geologie, paleontologie a geografie. Zemřel
17. dubna 1953 ve Vídni.
3. dubna 1946 (před 60 lety) zemřel v Kolíně nad
Rýnem Max Birkner, ředitel továrny na parní
stroje, úspěšný technik a vynálezce. Narodil se
6. května 1884 v Šumperku.
8. dubna 1781 (před 225 lety) se narodil v Šumperku Anton Franz Gersch, malíř, člen malířské
rodiny Gerschů v Šumperku. Zemřel 21. září

roku 1824 v Šumperku.
10. dubna 1936 (před 70 lety) zemřel ve Vídni Karl Seidl, vídeňský architekt a stavitel, žák
Th. Hansena, v 80. letech 19. století autor návrhu
paláce A. v. Eisensteina v Šumperku, šumperské
tkalcovské školy, městského hřbitova a městských
lázní. Narodil se 13. března 1858 v Šumperku.
14. dubna 1931 (před 75 lety) se narodil v Šumperku Traugott Krischke, německý spisovatel,
překladatel a divadelní vědec,dramaturg a režisér
ve Vídni, Göttingenu, Hamburku a Mnichově.
Zemřel 13. srpna 1996 v Mnichově.
-zf-

VÝSTAVA OBRAZŮ A KERAMIKY
SEVEROČESKÝCH MALÍŘŮ V ŠUMPERKU
Ve čtvrtek 13. dubna v 17 hodin se bude konat
v Galerii AVE-ART v Šumperku na náměstí
Míru slavnostní vernisáž, kterou započne čtrnáctidenní výstava obrazů malíře Martina Velcla
a obrazů a keramiky malíře Bohuslava Vágnera.
Martin Velcl se narodil roku 1956 v Červené
Vodě u Šumperka. Po vystudování Konzervatoře - obor klavír působí jako pedagog ZUŠ v Lomnici nad Popelkou. Již v době studií se intenzivně
zabýval malbou. Vliv klasické hudby, ale především C. Debussyho, M. Ravela a D. Šostakoviče
na jeho tvorbu je dodnes patrný. Umělecké prostředky v hudbě i ve výtvarném prostředí jsou do
jisté míry podobné, jde o zachycení atmosféry,
dojmu. A o to jde i v obrazech Martina Velcla. Najdeme zde zcela zřetelné prvky tajemna,
nadhozené, ale nezodpovězené otázky a je často
na divákovi, aby si předložený příběh dotvořil. Základními prostředky, se kterými malíř ve
svých obrazech pracuje, je světlo a stín, barva je
druhořadá a dotváří jen atmosféru. Martin Velcl
navazuje ve svých obrazech na tvorbu J. Zrzavého, M. Šagala, ale hlavně A. Michalčíka.
Do této doby uspořádal okolo třiceti výstav po
celé České republice a vystavoval též v zahraničí
, v Německu a Rakousku. Je členem Unie výtvarných umělců.
Bohuslav Vágner se narodil roku 1969 v Tan-

valdu. Od svých dvaceti let se věnuje olejomalbě. Soustředil se především na figurální tvorbu
a navázal na dílo Oty Janečka. Před pěti lety
objevil krásu a kouzlo keramiky a od té doby
tvoří na dvou frontách. Při výrobě keramiky se
snaží používat staré tradiční postupy náročné na
materiál a čas zpracování.
Oba umělci často spolupracují. Na tuto jejich
sedmou společnou výstavu zveme všechny, kteří
si chtějí prohlédnout nebo zakoupit pěkné a kvalitní obrazy nebo keramiku. Výstava potrvá do
27. dubna.
Ludmila Horálková
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GALERIE J. JÍLKA

KLÍŠTĚ JE SILNÝM PŘÍBĚHEM ZE SOBOTÍNSKA
Knížka nesoucí název Klíště se nedávno objevila na pultech šumperských knihkupectví. Její
autor Pavel Čechák, někdejší známý olomoucký
desetibojař a trenér olympioniků, v ní odkrývá
stránku své osobnosti, kterou zná jen málokdo.
V dramatickém a jímavém příběhu osiřelých
dvojčat vzpomíná na dobu, kdy spolu s bratrem
pobýval v dnes již neexistujícím dětském domo-

vě církve evangelické v Sobotíně na Šumpersku.
Tisíc kusů útlé, avšak čtivé knihy vydal Pavel
Čechák za pomoci sponzorů vlastním nákladem.
Zájemci si ji mohou koupit v místních knihkupectvích Duha na ulici Čsl. armády, Tón na
Komenského ulici a v knihkupectví Doubravský
v obchodním domě Jednota a také v DDM - Vila
Doris na ulici 17. listopadu.
-zk-

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Petr Veselý „Pokoje“
O Petru Veselém napsali zasvěceně jiní. Můj text obvyklého rozsahu chce být jen skromným klíčem k pootevření dveří k jádru jeho
pozornosti.
Je na první pohled jasné, že Petrovi nejde o pouhé zobrazení, ať
desky stolu nebo lavice, poháru či ubrousku, přestože jsou všechny
ty zmíněné předměty jeho častým tématem. Výpověď o nich je jemnými odstíny myšlení vrstevnatě složitá, a přece dostupná. Slovní
výklad je tu obtížný a v úplnosti nemožný, ale také zbytečný. Porozumíme spontánně, umíme-li se ještě přirozeně vcítit.
Ne tedy ke zpodobení viděného, ale kamsi k prahu ryzí prostoty, ke dřeni věcí a zhmotněných jevů míří svými otázkami Petrovy
obrazy, objekty a kresby. Doptávají se skutečnosti denně prožívané,
ponořené do věčnosti v jejím pomíjivém uplývání. V ní dohlédá se
prapodstaty důvěryhodných věcí, a tím i svého pevnějšího zakot- Petr Veselý, „Kancelář F.K.“,
email, 122 x 91 cm, 2005
vení.
Přímá vazba k modelu je zřejmá, i časté frotáže jedinečného ji
potvrzují, ale holá skutečnost, oproštěná tu do náznaku, je zpřítomněna v poloze významově povýšené. Podobně se nahodile nalezený kámen stával u Michala Ranného prvkem ztělesnění obecního
řádu. Tady se jejich cesty prolínají. Na rozdíl od Michala, otevřeného čiré přírodě, obrací se Petr
dovnitř, do prostředí domova, zastoupeného tu podlahou a zdí, v ní oknem a dveřmi. Práh domu jako
předěl i spojení vnějšího s vnitřním a stůl, dávný symbol soudržnosti, v něm hrají mimořádně důležitou roli. Nic tu není náhodou, všechno zjevným záměrem střídmého projevu, od celku do nejmenších
podrobností. To proto je i škála barev tak úsporně vymezena posvátností červeně, pokorou šedé,
zemitostí okru a světlem bílé.
Obnova vztahu k místu v úctě a porozumění jeho odvěkým hodnotám je cílem Petrova bytostného tázání, které vzdor intimnosti není záležitostí ryze soukromou, ale má hluboký obecný význam.
Odkrývá zasuté vrstvy sdílené lidské paměti pozorností k tomu, co v jádru prostých věcí přetrvává
a navrací nás živé skutečnosti. Svou výstavou nám ji Petr znovu doširoka otevírá.
Výstava malby, kreseb a objektů Petra Veselého, zahájená ve středu 5. dubna v 18 hodin, potrvá do
neděle 30. dubna. Přijďte.
Miroslav Koval
Do 2. dubna v Galerii Jiřího Jílka - Michal Navrátil - V tichu měkké geometrie (malba)
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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
Čtvrtek 6. dubna ve 20 hodin ve velkém sále DK
Lenka Filipová
Koncertní turné k vydání 2CD The Best of Lenka Filipová.

Vstupné 140, 160, 180 Kč

Sobota 8. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK
MISS AEROBIK TOUR
Soutěž v aerobiku a v konverzaci s moderátorem v pěti kategoriích: Minimiss do 10 let (Miss kadet 11
- 13 let), Miss junior (14-17 let), Miss sympatie (18 - 35 let), Missis sympatie nad 35 let. Lektoři: David
Huf, Nikola Vykydalová, Alena Slováková a Kateřina Mrugalová. Moderátor: Petr Salava. Doprovodný program: Davide Mattioli. Prezence od 9 hodin.
Startovné podle kategorií 50, 60 a 70 Kč, vstupné 30 Kč
Sobota 15. dubna od 19 hodin ve velkém sále DK
Rock for People Tour: Krucipüsk, Post-it, Status Praesents, Tainted
Putovní turné nej letního festivalu přiváží kapely tvrdšího ražení. Na šumperské zastávce je podpoří
skupina Tainted.
Vstupné v předprodeji 110 Kč, v den koncertu 150 Kč
Neděle 16. dubna od 20 hodin ve velkém sále DK
Velikonoční diskotéka s Rádiem Rubi 90,0 FM
Diskotéka se Show Teamem Rádia Rubi.

Vstupné 80 Kč

Úterý 18. dubna v 18.30 hodin v klubovně č.1 DK
Očista těla podle čínské medicíny
Přednáší léčitel Radomír Klimeš z Hradce Králové.

Vstupné 60 Kč

Úterý 18. dubna v 19 hodin ve výstavní síni VM
KLASIKA VIVA: Vilém Veverka – hoboj
Jako hosté vystoupí klavírista Ivo Kahánek a fagotista Václav Vonášek - laureáti soutěže Pražského
jara. Na programu bude hudba francouzských autorů 19. a 20. století.
Vstupné 70 Kč, 50 Kč pro studenty a důchodce
Pátek 21. dubna v 18 hodin ve starokatolickém kostele sv. Jana Evangelisty
Klaus Wloemer (CH) – flétna, Jitka Loutocká – flétna, Ludmila Smetanová – klavír
Program: G. Sammartini, F. Farkas, F. Schubert, H. Genzmer. Komorní flétnový koncert pořádá DK
Šumperk ve spolupráci s Communiem, sociálně pastoračním střediskem.
Pátek 21. dubna v 19 hodin ve velkém sále DK
JAZZ PRAMET ŠUMPERK
Teens Jazz Band Velké Losiny, Old Time Jazz Band Velké Losiny, Big Band Zábřeh.
Host: Laďa Kerndl.
Vstupné 100 Kč
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Sobota 22. dubna v 18 hodin ve velkém sále DK
JAZZ PRAMET ŠUMPERK
Vera Love (USA) a George Kozel Band (USA, CH, CZ), Martin Kratochvíl, Tony Ackerman, Musa
Zangi, Jazz Efterrätt, Josef Vejvoda Trio a Štěpán Markovič, Simple Pleasures.
Vstupné 120 Kč
GENERÁLNÍ PARTNER: PRAMET TOOLS
PARTNEŘI: ČESKÁ POJIŠŤOVNA, SART, PILSNER URQUELL
MEDIÁLNÍ PARNEŘI: ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC, MORAVSKÝ SEVER, OLOMOUCKÝ
DEN, TÝDEN NA SEVERU, MLADÁ FRONTA DNES, RÁDIO KISS MORAVA, RÁDIO RUBI,
RÁDIO HANÁ, REJ, KULTURNÍ ŽIVOT ŠUMPERKA, ŠUMPERSKÝ HORIZONT
Úterý 25. dubna ve 20 hodin ve velkém sále DK
Josef Dvořák – Čochtan
Oblíbený herec Josef Dvořák ve hře na motivy hry V+W „DIVOTVORNÝ HRNEC“. Dále hrají: Karel
Gult (Josef Novák), Stanislava Topinková alt. Dagmar Schlehrová (Káča), Vlasta Kahovcová alt. Blanka Tůmová (Bellinda), Milan Duchek alt. Rostislav Trtík (Woody Richtarik), Renata Krandová alt.
Lambrini Chaciosová (Zuzana), Jiří Veit (senátor Randall).
Vstupné 180, 200, 220 Kč
D 123
Každý pátek a sobota ve 21 hodin
RUBI 90,0 FM NIGHT FEVER
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 2. dubna
Michal Navrátil - V tichu měkké geometrie (malba)
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Nadace Český fond umění.
Od 5. do 30. dubna
Petr Veselý - Pokoje (malba, kresba, objekty)
Vernisáž proběhne ve středu 5. dubna v 18 hodin za přítomnosti autora. S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Nadace Český fond umění.
POHÁDKY NA NEDĚLI
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
Výzdobu velkého sálu s komorní úpravou na pohádky zajistily děti výtvarného oboru ZUŠ Šumperk.
PŘIPRAVUJEME
3. května
10. května
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PETR BENDE
SCREAMERS

EVA A VAŠEK
NO NAME
BLUES APERITIV
TŘI SESTRY V BOHUTÍNĚ
TURBO + ARGEMA

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

JAZZ PRAMET ŠUMPERK 2006 ODSTARTUJE 21. DUBNA
Měsíc duben se v Šumperku již několik let nese ve znamení jazzu. Akce nazvaná Jazz Pramet
Šumperk 2006 nabídne během dvou koncertních večerů řadu vynikajících hudebníků. V pátek
21. dubna se od 19 hodin představí ve velkém sále Domu kultury Teens Jazz Band Velké Losiny,
Old Time Jazz Band Velké Losiny, Big Band Zábřeh a jako host Láďa Kerndl. O den později, v sobotu 22. dubna, budou stejné prostory patřit od 18 hodin americké zpěvačce se jménem Vera Love
a George Kozel Bandu, Martinu Kratochvílovi, Tony Ackermanovi, Musa Zangimu, formacím Jazz
Efterrätt a Josef Vejvoda Trio a Štěpánu Markovičovi.
TEENS JAZZ BAND VELKÉ LOSINY
Mladá kapela nejen svým vznikem, ale i svým
obsazením, hrající především tradiční jazz. Teens
Jazz Band vznikal v průběhu roku 2002 ve Velkých Losinách - malebném lázeňském městečku
na severu Moravy. Pod vedením MVDr. Jiřího
Sedláčka se tehdy dali dohromady hudebníci ze
základních hudebních škol ze Šumperka a okolí.
Teens Jazz Band poprvé oslovil příznivce jazzu
v březnu 2003 na oslavě 45. výročí Old Time
Jazz Bandu. I ti, kteří poslouchají tuto muziku
po desetiletí, byli překvapeni nadšením, vitalitou, ale hlavně projevem a muzikálností. Mezi
největší úspěchy tohoto jazzového tělesa patří
pozvání do televizního pořadu „Zlatý oříšek“
před novoročním projevem prezidenta republiky, vystoupení na oslavách Dne nezávislosti
USA na americké ambasádě, řada koncertů s jazzovými osobnostmi, jako jsou Laďa Kerndl, Eva
Emingerová, Josef Bažík Pavelka a další. Na festivale představí i své nové CD s názvem „Paper
Moon“, které natočili v olomouckém rozhlase
v prosinci minulého roku.
Skupina hraje ve složení: Michal Chomiszak
- trubka, Standa Bartošek - trubka, Marie Hálová - klarinet, Tomáš Bartošek - trombon, Iva
Chomiszaková - klavír, zpěv, aranžmá skladeb,

Martin Vetelský - kontrabas, Jindřich Lavička
- banjo, kytara, Víťa Rulíšek - bicí, Petr Lerch
– tuba. Umělecký vedoucí a aranžér skladeb Jiří
Sedláček působí již řadu let jako klarinetista velkosinského Old Time Jazz Bandu, jehož je zakladatelem a uměleckým vedoucím.
OLD TIME JAZZ BAND
Losinské uskupení okolo Jiřího Sedláčka patří
ke stálicím nejen šumperské hudební scény. Od
60. let se věnuje tradičnímu jazzu. V příštím roce
oslaví jubilejní padesátý rok fungování.
BIG BAND ZÁBŘEH
Big Band Zábřeh se od roku 1984, kdy vznikl,
zařadil ve svém přednesovém výkonu a šíři mnohostranného repertoáru mezi současné nejlepší
jazzové a swingové orchestry v Česku. Svědčí
o tom různorodé možnosti jeho produkcí na
významných akcích společenského, hudebního
i reprezentativního charakteru u nás i v zahraničí. Kromě bohaté nabídky skladeb vhodných
na společenské plesy, módní přehlídky, taneční soutěže a podobně nabízí stále se rozšiřující
program na samostatné koncerty klasického
i moderního jazzu a swingu z tvorby našich
i zahraničních autorů v originálních aranžmá.
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21. května
9. června
10. června
14. července
4. srpna

JAZZ PRAMET ŠUMPERK

Na festivale Jazz Pramet bude s bigbandem hostovat Laďa Kerndl.
LAĎA KERNDL
Narodil se 16.5. 1945 v Brně. Vyučil se nástrojařem a vystudoval strojní průmyslovou školu.
Následně vystudoval hudební školu, obor klavír. Od sedmi let přitom hrál na housle, kytaru,
klavír a skončil jako bubeník a zpěvák. Neustále poslouchal jazz a swing. Tato hudba se
mu stala vlastní a zůstal u ní dodnes. V letech
1971 až 1984 jezdil s orchestrem Leona Slezáka
nejprve do Norska a poté na amerických výletních lodích Sagafjord a Vistafjord u společnosti Norwegian America Line. Jelikož kapelník
Leon Slezák odešel do důchodu, založil vlastní
orchestr „Keyband“. S tímto orchestrem hrál
zpočátku v Norsku, Německu, Švýcarsku a poté
začal opět hrát na lodích u společnosti DFDS,
kde strávil dalších několik let až do roku 1994.
V tomto roce ho zastavila těžká nemoc. Podstoupil několik operací a náročnou léčbu. Souboj
s nemocí nakonec vyhrál a po více než roce se
dostal zpátky do světa show - businessu. Poslední koncertní turné po Evropě bylo v květnu roku
2002 s klarinetistou Joe Muraneiem (USA), což
je poslední žijící člen orchestru L. Amstronga.
Koncertuje po celé republice i v zahraničí.
Minulý rok oslavil šedesáté narozeniny fenomenálním koncertem Mr. Swing v Opeře! ve vyprodané Státní opeře.
VERA LOVE (USA) A GEORGE KOZEL
BAND (USA, CH, CZ)
Vera Love se narodila v Auroře (Severní Karolína - USA). Začala zpívat ve dvanácti letech
v Baptistickém kostelním sboru a už tam věděla, že chce být zpěvačkou. Později, když vyhrála lokální pěvecký konkurz, začala její kariéra
jako zpěvačky, o které se mnoha jiným mladým
umělcům ani nesnilo. V New Yorku dostala
svoji první smlouvu, s kterou začalo její světové turné.... Jenom pár jmen umělců, s kterými
spolupracovala: Josephina Baker, Cab Calloway,
Ray Charles, Muddy Waters a podobně. Vrcholem její kariéry byla spolupráce s Luisem
Armstrongem. Koncem osmdesátých let se poprvé setkala s Georgem Kozelem při spolupráci na
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německém turné. V devadesátých letech spolupráce pokračovala a v roce 1999 spolu natočili
1. desku George Kay Band - Swing and jazz blues. Druhé CD spolu natočili o dva roky později
s Georgeovou bluesovou kapelou pod názvem
GK Brothers Blues Band live, po které absolvovali několik úspěšných turné po Evropě i zámoří.
Skupina hraje ve složení: Vera Love - zpěv,
George Kozel - baskytara, zpěv (zakladatel Blue
Effect), Jerry Campbell - kytary, zpěv, Karel Káša
Jahn - bicí, zpěv (dříve Rebels).
TRIO MARTIN KRATOCHVÍL, TONY
ACKERMAN, MUSA ZANGI (CZ, USA,
IRÁN)
Trio představuje unikátní formaci akustického jazzu tří kontinentů. Kratochvílovo piano,
Ackermanova sedmistrunná kytara a Zangiho konga vytvářejí nezvyklý podmanivý zvuk,
v němž se mísí jazz s country, folklorem i klasikou. Celý repertoár koncertu pochází z autorské
dílny Kratochvíl - Ackerman - Zangi.
Martin Kratochvíl – piano: klavírista,
skladatel a v 90. letech úspěšný businessman
(zakladatel vydavatelství Bonton). Zakladatel
jazzrockové skupiny Jazz Q, v Čechách jeden
z průkopníků ve využití elektronických klávesových nástrojů a počítačů v hudbě. V 70. letech
vystudoval jazzovou teorii na slavné Berklee
University v Bostonu. Vydal desítky LP a CD,
napsal hudbu k jedenácti celovečerním a pěti
stům kresleným a dokumentárním filmům,
natočil řadu televizních seriálů, přes dvě desítky
cestopisných dokumentů, zejména z nepálského
Himálaje a z Tibetu.
Tony Ackerman – kytara: americký kytarista
hrající na sedmistrunnou kytaru. Spolu s Kratochvílem v minulosti natočil několik akustických
alb. V minulém roce spolu natočili album Duolog. Jedná se o otevřený dialog, který vystihuje
podstatu Martinovy a Tonyho společné tvorby.
Imran Musa Zangi – conga, perkuse: Monkey Business, -123min., Jan Spálený, Jana Koubková, Laura a její tygři, Abraxas... To je jen
několik jmen naší hudební scény, se kterými
Zangi spolupracoval. Zangi patří k vyhledávaným perkusistům jak pro nahrávání, tak pro živé
koncerty.

JOSEF VEJVODA TRIO A ŠTĚPÁN MARKOVIČ
JVT bylo založeno v roce 1998 Josefem Vejvodou, který se podílí jako špičkový bubeník
na mnoha projektech české jazzové scény. Byl
členem legendárního SHQ Karla Velebného a Jazz Celluly Laca Deciho. Kryštof Marek
a Ondřej Štajnochr patří k hudebníkům nastupující střední generace. Oba jsou členy několika
jazzových formací, uplatňují se i v oblasti vážné
hudby a také jako studioví hráči. Trio vystupuje
převážně na koncertních vystoupeních s repertoárem všech členů tria i se standardy.
Josef Vejvoda - bicí: Hudební vzdělání získal na Konzervatoři v Praze. Natočil řadu desek
a roku 1967 obdržel 1. cenu v Československé
soutěži jazzových hudebníků.
Kryštof Marek - piano: Hudební vzdělání
získal na Konzervatoři J. Ježka v Praze. Nato-

čil řadu nahrávek a jako skladatel vytvořil řadu
scénických hudeb (Černé divadlo Jiřího Srnce,
Ensemble 22, Studio A-Rubín, hudba k několika filmům).
Ondřej Štajnochr - kontrabas: Hudební
vzdělání získal na Státní konzervatoři v Praze,
Konzervatoři J. Ježka v Praze a na Dresdner
Akademie für alte Musik. Natočil řadu jazzových nahrávek a mnoho nahrávek z oblasti vážné hudby.
Štěpán Markovič - saxofon: Na sklonku
70. let znali Štěpána Markoviče jenom zasvěcenci z okruhu LŠU, lidové konzervatoře (dnes
Konzervatoř J. Ježka). Jako dvaadvacetiletý
představil v roce 1980 na Slánských jazzových
dnech kapelu E.S.P., která nadchla veřejnost.
Její album Espresso hned po vydání odvysílal na
Hlasu Ameriky Jan Arnet. Z učedníka v tovaryše a mistra dospěl Štěpán Markovič v TOČRu,
kde se musel profesně vyrovnat kolegům, jako
byli Milan Ulrich, Bedřich Kuník nebo František Kryka.
Na začátku 90. let sestavil Štěpán Markovič
soubor, se kterým v letech 1993 - 1995 získal
v anketě Jazzový Kája cenu „Kapela roku“,
nahrál album Resolution a při oficiální návštěvě
na památném jam session v Redutě doprovodil
amerického prezidenta Billa Clintona. Vedle koncertování a nahrávání se svou skupinou
spolupracoval také s Gustavem Bromem, který
ho na sklonku života pověřil sestavením saxofonové sekce a dále působil doma i v zahraničí
s formacemi Emila Viklického, Laca Décziho,
Matúše Jakabčice, Grega Hopkinse, Shirley
Bassey, Ray Charlese, Lizy Minelli a mnoha dalších. V roce 1998 se vrátil na Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde působí až do současnosti jako
pedagog.

KLUB KOTELNA
Pátek 14. dubna od 21 hodin
Wohnout

Sobota 22. dubna ve 21 hodin
Confession

Čtvrtek 20. dubna odpoledne
Soutěž Yamaha Show

Pátek 28. dubna ve 21 hodin
Elektrik Man

Bližší informace k akcím: www.kotelnainfo.cz.
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JAZZ PRAMET ŠUMPERK

JAZZ EFTERRÄTT
Jazz Efterrätt (Jazzový zákusek, výraz ze švédštiny) vznikl v Praze 1998 a tvoří jej absolventi
pražských konzervatoří. Žánrově lze JE zařadit
na rozhraní jazzu, funky a soulu, skupina si však
ráda zahraje i latinu. Repertoár obsahuje jak
vlastní skladby, tak známé, nově zaranžované
standardy. JE vystupují v klubech a bývají pravidelným hostem jazzových festivalů. Na jaře
2006 vydávají svoji druhou, zvukově nesmírně
povedenou desku, na které produkčně spolupracoval král jazzové baskytary a bývalý spoluhráč legendárního Milese Davise, Američan
Marcus Miller.
Skupina hraje ve složení: Martin Plachý
- saxofon, Jan Veverka - trombon, Petr Beneš
- klávesy, Lukáš Chejn - kytara, Tomáš Uhlík baskytara, Lukáš Doksanský – bicí.

ART KINO

ART KINO
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 Křišťálová globus, Cena za režii, Cena za nejlepší herecký výkon.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 6. dubna v 19 hodin v D 123
ŽIVOT POD VODOU
Scénář a režie: Wes Anderson, USA 2004, komedie, 119 minut, české titulky
Film je svébytnou směsí jemné parodie, absurdní komedie a melodramatu, je nabit množstvím gagů,
jeho jedinečnou atmosféru korunuje hvězdné herecké obsazení, jemuž dominuje Bill Murray.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 13. dubna v 19 hodin v D 123
ZLOMENÉ KVĚTINY
Scénář a režie: Jim Jarmusch, USA 2005, smutná komedie, 106 minut, české titulky
Ve svém novém filmu, jehož tématem je pozdní hledání syna, míchá Jarmusch svůj oblíbený koktejl z nostalgie, jemné ironie, pointovaného humoru a z empatie pro lidské slabosti. Ve výsledku
potvrzuje pověst kultivovaného minimalistického filmaře. Ceny: 58. MFF v Cannes 2005: Velká cena
poroty.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 20. dubna v 19 hodin v D 123
KACHNÍ SEZONA
Scénář a režie: Fernando Eimbcke, Mexiko 2004, komedie, 85 minut, české titulky
Nízkorozpočtová černobílá komedie plná absurdního humoru, vtipných dialogů a naprosto přirozených hereckých výkonů o jedné zdánlivě nudné neděli strávené v prázdném bytě. Ceny: Ariel
Awards Mexico 2004 - vítěz 10 kategorií, Thessaloniki Film Festival 2004 - nejlepší režie, Paris Film
festival 2005 - Speciální cena poroty.
Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
Čtvrtek 27. dubna v 19 hodin v D 123
MILLION DOLLAR BABY
Režie: Clint Eastwood, USA 2004, psychologické drama, 132 minuty, české titulky
Klasické boxerské drama s ústřední dvojicí trenéra a jeho svěřenkyně, jejíž úspěšnou kariéru ukončí
tragický úraz. Režisér se soustředil na vykreslení vztahů mezi postavami a na detailní vylíčení jejich
povah, sekvence z tréninků i soubojů v ringu jsou snímány bez snahy po efektu a bez obvyklého
naturalismu. Ceny: Zlatý glóbus - nejlepší režie, nejlepší herečka, Oscar - nominace na nejlepší film.
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. Legitimace člena FK
na rok 2005/2006 stojí 35 Kč a lze ji zakoupit v předprodeji DK nebo před představením. Program
tohoto kina najdete na: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com.
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Datum
Čt 30.3.
So 1.4.
Pá 7.4.
So 8.4.
Ne 9.4.
Čt 13.4.
Pá 14.4.

Titul
Krysař
Druhá kapitola Agentura Prosper Praha
Vzpomínání na P. Dostála
Krysař
Tři čuníci nezbedníci Radost Brno
Obraz Divadelní studio mladých
Švédský stůl Klubové představení

Festival Miloše Movnara
St 19.4.
Kašpárkovy čertoviny
Čt 20.4.
Limonádový Joe
Čt 20.4.
Kachna na pomerančích
Pá 21.4.
Krysař
Pá 21.4.
Švédský stůl
So 22.4.
Poprask na laguně
So 29.4.
Švédský stůl
Změna programu vyhrazena!

Skupina
S
F, VK, X
VK
VK, X
R+D,VK
VK
VK

S
VK
VK
VK

Čas
17.00
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30

Cena
Vyprodáno
180 Kč
120 Kč
120 Kč
50 Kč
50 Kč
80 Kč

10.00
10.00
17.00
10.30
17.00
17.00
19.30

Škol. předst.
Škol. předst.
Vyprodáno
Škol. předst.
80 Kč
100 Kč
80 Kč

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.

DRUHOU KAPITOLU BUDE „ČÍST“ V ŠUMPERKU
PRAŽSKÝ PROSPER
V sobotu 1. dubna budou mít od 19.30
hodin šumperští diváci možnost zhlédnout
komedii Neila Simona Druhá kapitola, pojednávající o vzájemně se proplétajících osudech
čtyř naprosto rozdílných lidí. V inscenaci,
s níž pohostinsky zavítá do Šumperka pražská

agentura Prosper, vystoupí například Valérie Zawadská, David Prachař, David Matásek a Martina Hudečková a diváci budou mít
mnoho možností nejen se od srdce zasmát,
ale najdou zde i spoustu okamžiků vhodných
k zamyšlení.
-vz-

DĚTEM NABÍDNE DIVADLO POHÁDKU O TŘECH ČUNÍCÍCH
Loutkové divadlo Radost Brno doveze nejmenším divákům veselou a poučnou pohádku o třech
čunících. Prasátka si chtějí postavit domeček, ale
jak se v pohádkovém příběhu ukáže, je potře-

ba k takovému rozhodnutí nejen dobrý nápad,
ale také spousta poctivé práce. Jak to nakonec
všechno dopadne, se dozví děti na odpoledním
představení v neděli 9. dubna v 15 hodin. -vz-

Divadlo Šumperk zve na výstavu

Loutky dětem
Putovní výstava bude k vidění od 10. do 29. dubna
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DIVADLO

DIVADLO ŠUMPERK

DIVADLO
Jaroslava Vysloužilová a Petr Král v komedii Kachna na pomerančích, kterou s místním souborem
nastudoval dlouholetý a trvalý propagátor francouzské kultury a někdejší „domácí“ režisér Jaromír
Janeček. Jaroslava Vysloužilová, jež se v poslední premiéře letošní divadelní sezony skvěle zhostila role
hospodyně Madame Gray, oslaví 12. dubna neuvěřitelnou sedmdesátku. K významnému životnímu
jubileu připravuje redakce Kulturního života rozhovor, který přineseme v květnovém čísle tohoto měsíčníku.
Foto: Jiří Kalabis

VZPOMÍNÁNÍ NA PAVLA DOSTÁLA
ANEB JAK SE KAMARÁDÍ S MINISTREM
Richard Pogoda byl po celý život nejbližším
přítelem nedávno zesnulého ministra kultury
Pavla Dostála. Nejpopulárnější politik roku 2005
byl především divadelníkem. S protagonistou
klubového večera se znal od dětských let, v polovině šedesátých let spolu v Olomouci založili
proslulý DEX-klub, v jehož prostorách účinkovali Karel Kryl, Ivan Vyskočil, Miroslav Horníček, Pavel Bošek, Jaroslav Hutka, Mirek Kovářík
a jiní. Autorská dvojice Dostál - Pogoda napsala
přibližně sto padesát písniček a deset původních
muzikálů, jež se staly stálou součástí repertoáru divadelníků v Československu i v zahraničí
(např. Výtečníci, Princ a chuďas, Gaudeamus

20

igitur, Dva na smetišti a jiné).
Richard Pogoda bude u klavíru vzpomínat na
společně prožitých padesát let (od školních lavic
až po loňské křtění autorského CD), na dlouholeté přátelství s Miroslavem Horníčkem, Janem
Kanyzou, Hanou Maciuchovou a jinými. Zazní
dvě desítky písní, kupletů i šansonů a z videozáznamu budou k vidění unikátní záběry Pavla
Dostála, Karla Kryla a jejich přátel z roku 1967.
Večer, který se odehraje v pátek 7. dubna v 19.30
hodin na Hrádku, bude veden v duchu Dostálovy rady z lůžka brněnské onkologie: „Richarde,
ty blbče, jen žádnou panychidu. To udělají jiní,
když jsem tím ministrem!“
-red-

Mohelnice

Výstavní síň
Pavel Korbička - PLASTORY
Propojení plastu a světla - autorská výstava mladého výtvarníka bude zahájena vernisáží 13. dubna ve 20 hodin. Výstava potrvá do 18. června.

Galerie Václava Hollara
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.
Blanka Bohdanová - KRAJINAMI DUŠE
Výstava olejomaleb a grafik herečky Blanky
Bohdanové bude zahájena vernisáží 6. dubna
v 17 hodin. Výstava potrvá do 4. června.

Rytířský sál
Příběh tepla aneb Kouzlo středověkých kamen
Zahájení výstavy 11. dubna.

Stálá expozice VM

Z dějin Mohelnicka
Stálá expozice
Výstava modelů automobilů, letecké a vojenské techniky
Pořádá Historic Car Club Mohelnice a Městské
kulturní středisko v Mohelnici. Zahájení v neděli 9. dubna v 15 hodin v muzeu v Mohelnici,
v 16. hodin Rallye Paříž – Dakar 2006, beseda
s videoprojekcí Ing. Jaromíra Martince a Petra
Vodáka v Kulturním domě v Mohelnici. Výstava
potrvá do 31. května.

Úsov
Zámek a Lovecko-lesnické muzeum spolu
s Galerií akademického malíře Lubomíra
Bartoše v Úsově zahajují letní sezonu 1. dubna. Nádvoří zámku bude z technických důvodů
během turistické sezony uzavřeno.
V dubnu je zámek přístupný v sobotu, neděli
a ve svátek v době od 9 do 11 a od 13 do 15
hodin.

Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně.

Zábřeh

Současné české loutkové divadlo
Výstava, která je zapůjčena z Muzea loutkářských
Koncerty: 4. dubna v 19 hod. - koncert, 18. dubkultur v Chrudimi. Výstava potrvá do 8. dubna.
na v 19 hod. - koncert Klasika Viva, 19. dubna
- koncert ZUŠ, 30. dubna - koncert barokní hudZdeněk Sklenář – MALBA, GRAFIKA
by
Výstava bude zahájena vernisáží 19. dubna
Kostel Zvěstování Panny Marie: 8. dubna od
v 17 hodin a potrvá do 3. června.
8.45 do 17 hod. - Zlatá lyra – veřejnosti přístupné koncerty dětských pěveckých sborů, 12. dubLoštice
na v 18.30 hod. - Ježkovy VWoči - mimořádný
koncert věnovaný 100. výročí narození Jaroslava Expozice Adolfa Kašpara
Otevření stálé expozice 8. dubna.
Ježka, v němž vystoupí kytarista Jan Matěj Rak.

Vlastivědné muzeum
v Šumperku je v dubnu 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.
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MUZEUM

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

V Ý S T AV Y

HOLLAROVA GALERIE SE PROMĚNÍ
V KRAJINU DUŠE BLANKY BOHDANOVÉ
Divadelní a filmová herečka Blanka Bohdanová se narodila 4. března 1930 v Plzni a poprvé
vstoupila na jeviště, když jí bylo pět let. Vystudovala brněnskou JAMU, následovala úspěšná
angažmá v Pardubicích, Městských divadlech
pražských a v Divadle E.F. Buriana. Od roku 1966
je členkou činohry Národního divadla v Praze.
Olejomalbě a grafice se věnuje od poloviny
sedmdesátých let. Uspořádala mnoho samostatných výstav po celé naší republice a účastnila
se grafikou a kresbami i zahraničních výstav ve
Španělsku, Řecku, Holandsku, Německu, Brazílii, Itálii a Japonsku. Poslední pražskou výstavu
měla v Chodovské tvrzi v roce 2006.
Své výstavy nazývá „Krajinami duše“, protože
má silný vztah k přírodě. Nejlépe to vyjadřuje
její oblíbené motto indického básníka Rabindranatha Thákura:
Spatřil jsem tvoji něžnou tvář,
miluji tvůj smutný prach,
Matko Země.
Podle jednoho ze svých obrazů nazvala knihu vzpomínek „Život jako v pavučince“, kterou
vydalo nakladatelství Primus v roce 1995. Výstava obrazů Blanky Bohdanové bude zahájena
vernisáží 6. dubna v 17 hodin v Hollarově galerii
Vlastivědného muzea v Šumperku a potrvá do
4. června.
Hana Rozehnalová

Olejomalba a grafika divadelní a filmové herečky Blanky Bohdanové bude v Hollarově galerii
k vidění od 6. dubna.
Foto: archiv

PAVEL KORBIČKA PŘEDSTAVÍ SVÉ DÍLO NA VÝSTAVĚ PLASTORY
Pavel Korbička (*1972 v Brně) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1992 - 1993
ateliér Socha - prostor - instalace prof. Stanislava Kolíbala; 1993 - 1998 ateliér Konceptuálních tendencí prof. Miloše Šejna). Vystavuje od roku 1990, z toho samostatně od roku 1998. V roce 1995 byl
vybrán za ČR společně se Šárkou Sedláčkovou na „Evropské projekty pro mladé umělce - GERMINATIONS IX“ v Řecku a v roce 2001 získal pobytové stipendium Ministerstva kultury ČR v Mezinárodním centru Egona Schieleho v Českém Krumlově. Od roku 1998 působí jako pedagog na Fakultě
výtvarných umění VUT v Brně. Žije a pracuje v Brně a v Praze.
„Výchozí téma Korbičkovy práce, v níž autor
osobitým způsobem vychází z landartu, bodyartu a minimalismu, zůstává konceptuální a přes
jistou vícekolejnost je i značně monotématické. Korbičkův zájem se totiž soustředí - ať se
jedná o staticky zakotvené sochařské instalace
nebo pomíjivé tělesné akce - na v čase pohybu-
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jící se vizuální vjemy symbiotických průniků
hmoty a prázdna, uzavřené i otevřené formy
a konečného s nekonečným…, k čemuž využívá nejrůznějších prostředků denního i umělého
světla. I když se zcela určitě jedná o téma staré
jako lidstvo samo, ukrývá v sobě stále značný obrazový potenciál, který se vlivem nových

provedení ale vždy odvozuje od daného místa,
které dostal k dispozici. Stejně jako v architektuře nebo scénografii je světlu odkazovanému
k určitému půdorysu, hmotě a barvě přisuzována prostorotvorná funkce. Její jednoznačnost
však Pavel Korbička svými přístupy znejišťuje.
Jde zde o jednoduché, ale současně velmi efektivní jevy, v nichž díky transparentnosti hmoty
dochází ke zřetězení a průhledům pomyslných
prostorových plánů, vnímatelných podle situace
a změn stanoviště diváka, sledujícího zářící přesahy vertikální linky neónu ve vodorovné osnově průhledů lexanu.
Šumperská výstava PLASTORY, jejíž název
reflektuje materiál, ze kterého jsou objekty
a instalace Pavla Korbičky vytvořeny, vznikla
z podnětu a za významné podpory šumperské
firmy Izosklo Aberle a přispění brněnské firmy
Neon - Vlastimila Burianová, se kterými autor
na svých projektech spolupracuje již od roku
2003, a za pomoci Vyšší odborné a Střední průmyslové školy v Šumperku.“
Pavel Netopil

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
ZAHAJUJE DRUHOU LETNÍ SEZONU 1. KVĚTNA
Prvního máje 2006 bude zahájena nová
výstavní sezona v klášterním kostele dvěma
expozicemi. Ta obsáhlejší, kterou jsme nazvali Výtvarná dílna rodiny Kutzerů, zapůjčená
z Vlastivědného muzea Jesenicka, prezentuje
tvorbu dvou generací řezbářů a architektů oltářů, otce a synů Kutzerových z Horního údolí
u Jeseníku. Otec, Bernard Kutzer, proslul jako
všestranný umělec, řezbář a malíř, který byl
schopen i tvorby monumentálních oltářních

konstrukcí. Jeho služeb při rekonstrukcích
vybavení kostelů ve Slezsku a na Moravě v devatenáctém století bylo hojně využíváno. V oboru
vyučil i své syny, s jejichž pracemi se setkáváme
i v Šumperku a okolí.
Druhá výstava je o rekonstrukci klášterního
kostela. Rekapituluje nejmarkantnější proměny
stavby a informuje o odborné restaurátorské a
archeologické činnosti v této nejvýznamnější
barokní stavbě ve městě.
–fá-

VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ ZA TOULAVÝM NÁPRSTKEM
8. ročník pochodu pro děti, rodiče a prarodiče se koná

v sobotu 15. dubna
Účastníky čeká: Velikonoční vyznačená trasa 6 a 8 km se zábavnými úkoly.
* Volný vstup na rozhlednu Háj. * Pro děti záznamník KOBLÍŽCI NA VANDRU.
Start: od 9 do 10.30 hodin
ze zahrady pobočné budovy ZUŠ v Šumperku (na rohu ulic Temenické a Langrovy)
Startovné: 10 Kč

Cíl: rozhledna na Háji
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KLÁŠTERNÍ KOSTEL

technologií ještě může značně rozšiřovat. Pavel
Korbička ale pracuje zcela záměrně s nevirtuálními - tedy hmatatelnými prostředky - nechává
je smyslovou projekcí působit na diváka přímo.
To, co nám pak zviditelňuje a zprostředkovává,
je jakýmsi průnikem napříč klasickými oblastmi
výtvarného umění, v němž se setkávají možnosti
architektury, scénografie nebo i designu.
Neónové světlo využíval již od svých studií.
Postupem času (2003) však pro sebe objevil tvarové a vizuální možnosti polykarbonátových desek
- lexanu, jejichž vlastnosti a vnitřní konstrukce
výborně odpovídají jeho záměrům. Struktura
vnitřních kanálků lexanu dobře „nese“ světlo
a plotny hmoty se dají dobře tvarovat podélným ohýbáním. Z jejich průmyslově vyráběných
modulů (210 x 600 x 1 cm) pak Korbička začal
vytvářet prostorově vyhnuté, a tím i samostojící objekty, které z boku nebo z hran prosvětluje
červeným a modrým světlem neónu. Tyto stavby pak uplatňuje jednotlivě, ve dvojicích anebo
i v nejrůznějších sériových řazeních. Variabilitu

K N I H O V N A , K AV Á R N I Č K A P R O S E N I O R Y

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Pátek 7. dubna 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 25 Kč

Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si
a poslechnout si známé písničky. Vstupné 25 Kč
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za pomoci
našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se
objednat na tel. čísle 583 212 272.
Poplatek za asistenci činí 20 Kč/hod.

Čtvrtek 13. dubna od 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.
Čtvrtek 27. dubna od 16 hodin
Pouštní města Uzbekistánu
Samarkand, Buchara a Chiva, to jsou pouštní města v Uzbekistánu, kterými provede Zbyslav Šmíd.
Cestopis je doplněn promítáním diapozitivů.

Bližší informace: Kavárnička pro seniory - 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

Pátek 28. dubna od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu

V měsíci dubnu probíhá prodejní výstava obrazů Václava Tomka.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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.

Městská knihovna v Šumperku zve na výstavu

VAPE v knihovně
Petr Válek
Výstava je přístupná v budově knihovny
na ulici 17. listopadu 6 v otevírací dny:
Pondělí, úterý, středa, pátek 8 – 11 hod., 12 - 18 hod.,
sobota 8 - 12 hod.
Výstava potrvá do 24. května.
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Úterý 4. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
Čtvrtek 6. dubna od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.
Vstupné 30 Kč
Úterý 18. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
Čtvrtek 20. dubna od 14 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
Lektorka p. Potěšilová (10 – 13 hod.)
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 11 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 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.

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE
Pátek 31. března ve 21 hodin
Acoustic Rauš Band
Koncert skvělého valašského folkrockového tria.
Vstupné 80 Kč
Úterý 4. dubna ve 20 hodin
Tata Bojs: Nanotour
T - Mobile Aréna Praha 2004. DVD večer.
Volný vstup
Pondělí 10. dubna v 18.30 hodin
OUTDOOR CLUB: Roman Kamler - Špicberky
Se známým šumperským horolezcem o přechodu zimních Špicberků s výstupem na Perrientoppen. Beseda s promítáním.
Vstupné 40 Kč

Čtvrtek 13. dubna ve 20 hodin
Ready Kirken
Nové hity z čerstvého CD i to nejlepší z dřívějš-

ka.Live koncert.

Vstupné 150/180 Kč

Úterý 18. dubna
GURMÁN CLUB: Sushi
Den tradiční japonské kuchyně.
Pátek 28. dubna ve 20 hodin
VKV & Šufunky Gang
Směs funky, rocku a svěžího jazzu. Live koncert.
Vstupné 50 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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STŘEDISKO SEVER, MUSIC MACHINE

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

DDM U RADNICE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
Pátek 31. března od 17 do 23 hodin v ateliéru
Noc s Andersenem
Informace p. Večeřová, tel. 583 215 395.
Vstupné 30 Kč

Pondělí 10. dubna od 9 do 11 hodin v ateliéru
Velikonoční tvoření – dekorace do osení
S sebou dvě vyfouknutá vejce.
Vstupné 30 Kč, pro členy ZÚ zdarma

Úterý 4. dubna od 15 do 17 hodin v dílně DDM
Modelářství od A do Z
Od 8 let.
Vstup volný

Pondělí 10. dubna od 14 do 17 hodin v ateliéru
Velikonoční pomlázka a košíček na vajíčko
Vstupné 30 Kč, pro členy ZÚ zdarma

Středa 5. dubna od 15.30 do 17 hodin v 1. patře
DDM
Hádanky a křížovky
O 8 let.
Vstup volný

Pondělí 10. dubna od 14 do 16 hodin v učebně
PC – Internet
Volný přístup na internet pro děti od 9 let.
Vstup volný

Středa 5. dubna od 16 do 20 hodin v ateliéru
Smalty
Technika smaltu na plechu.
Vstupné 30 Kč

Úterý 11. dubna od 9.30 do 10.30 hodin v ateliéru
Dekorace do osení
S sebou dvě vyfouknutá vejce.
Vstupné 30 Kč, pro členy ZÚ zdarma

Sobota 8. dubna od 10 hodin ve velkém sálu DK
Miss aerobik tour 2006
Soutěž Missis aerobik sympatie - nad 35 let.
Startovné 70 Kč
Miss aerobik sympatie - 18 - 35 let.
Startovné 70 Kč
Miss aerobik Junior - 14 - 17 let. Startovné 70 Kč
Miss aerobik Kadet - 11 - 13 let. Startovné 60 Kč
Mini Miss aerobik - do 10 let. Startovné 50 Kč
Prezentace od 9 hodin, start v 10 hodin. Lektoři David Huf (mistr světa ve sportovním aerobiku), Nikola Vykydalová (Miss aerobik 2005),
Alena Slováková (I. vicemiss 2005), Kateřina
Mrugalová (II. vicemiss 2005). Moderátor: Petr
Salava. Doprovodný program: Davide Mattiloli.
Informace a přihlášky: Věra Formánková, tel.
583 214 076, 604 614 104, e-mail: formvera@centrum.cz.
Vstupné 30 Kč
Sobota 8. dubna od 9 do 14 hodin v ateliéru
Smalty
Technika smaltu na plechu.
Vstupné 30 Kč
Sobota 8. dubna od 9 do 14 hodin v keramické
dílně
Keramika pro každého
Vstupné 30 Kč
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Úterý 11. dubna od 14 do 17 hodin v ateliéru
Dekorace do osení
S sebou dvě vyfouknutá vejce.
Vstupné 30 Kč, pro členy ZÚ zdarma
Úterý 11. dubna od 16 do 17 hodin v ateliéru
Velikonoční mašle
Vstupné 30 Kč, pro členy ZÚ zdarma
Středa 12. dubna od 14 do 17 hodin v ateliéru
Velikonoční vajíčka
Vstupné 30 Kč, pro členy ZÚ zdarma
Středa 12. dubna od 16 do 17 hodin v herně TTC
Stolní tenis pro každého
Vstup volný
Středa 12. dubna od 16 do 20 hodin v ateliéru
Korálky plné fantazie
Vstupné 30 Kč
Středa 19. dubna od 16 do 20 hodin v ateliéru
Originální šperky
Vstupné 30 Kč

Středa 19. dubna od 16 do 17 hodin v herně TTC
Pojď si pinknout
Vstup volný

Středa 26. dubna od 15.30 do 17 hodin v 1. patře
Pro bystré hlavičky
Pro děti do 8 let.
Vstup volný

Sobota 22. dubna od 9 do 14 hodin v ateliéru
DDM
Originální šperky
Vstupné 30 Kč

Středa 26. dubna od 16 do 20 hodin v ateliéru
Drhání
Vstupné 30 Kč

Pondělí 24. dubna od 14 do 16 hodin v učebně
Internet
Vstup volný

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

DDM U radnice nabízí pro vyšší ročníky základních škol a středních škol
Hudební poslechový DVD pořad
Genesis, P. Gabriel, P. Colins
Informace: Zdeněk Formánek, tel. 583 214 076

VILA DORIS
Pondělí 3. dubna 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
Středa 5. dubna od 15 do 19 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Brouzdání po internetu
Informace Bronislav Varuša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, e-mail: vavrusa@doris.cz.
Cena 10 Kč/hod.
Čtvrtek 6. dubna od 15 do 17 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
Pátek 7. dubna od 16 do 19 hodin v ateliéru ve Vile Doris
Tvořivé pátky ve Vile - Velikonoční kraslice a dekorace
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 214 213, 731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz.
Cena 40 Kč
Pondělí 10. dubna 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
Středa 12. dubna v 18.30 hodin v klášterním kostele
Via Lucis - Ježkovy VWoči
Mimořádný koncert věnovaný 100. výročí narození J. Ježka. Rezervace vstupenek: Petr Konupčík, tel.
č. 583 214 212, 731 610 037, e-mail: konupcik@doris.cz.
Vstupné 80 Kč, děti, mládež a senioři 50 Kč
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VILA DORIS

Čtvrtek 20. dubna od 15 do 17 hodin v dílně
DDM
Modelářství od A do Z
Vstup volný

VILA DORIS

Středa 12. dubna od 15 do 19 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Brouzdání po internetu
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, e-mail: vavrusa@doris.cz.
Cena 10 Kč/hod.
Čtvrtek 13. dubna od 8.30 hodin v sále Vily Doris
Velikonoční tatar - šachy
Soutěž pro chlapce a dívky podle kategorií. Kategorie I. chlapci roč. 1990 - 1992, kategorie II. chlapci
roč. 1993 - 1995, kategorie III. chlapci roč. 1996 a mladší, kategorie IV. dívky roč. 1990 a mladší.
Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, e-mail: konupcik@doris.cz.
Čtvrtek 13. dubna od 9 do 12 hodin v ateliéru Vily Doris
Zelený čtvrtek
Zdobení vajec různými způsoby, pečení jidášů, filcování obrázků z ovčí vlny.

Cena 30 Kč

Čtvrtek 13. dubna od 16 do 18 hodin v ateliéru Vily Doris
Zelený čtvrtek
Tisky na tašku a prostírání, výroba velikonočních dekorací, pletení pomlázek. Informace Zuzana
Vavrušová, tel.č. 583 214 213, 731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz.
Cena 30 Kč
Čtvrtek 13. dubna od 15 do 17 hodin v učebně VT Vily 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
Středa 19. dubna od 15 do 19 hodin v učebně VT ve Vile Doris
Brouzdání po Internetu
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, e-mail: vavrusa@doris.cz.
Cena 10 Kč/hod.
Čtvrtek 20. dubna ve 14.30 hodin sraz u Koliby
Odyssea - horská kola
Přilby podmínkou! Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, e-mail:konupcik@doris.cz.
Pátek 21. dubna od 9 do 17 hodin v Sadech 1. máje u Vily Doris
Den Země
Bližší informace hledejte na plakátech. Informace Petr Šaj, tel.č. 583 214 213, 731 186 056, e-mail: saj@
doris.cz.
Vstupné 20 Kč
Pátek 21. dubna od 18 hodin na scéně letního divadla v Sadech 1. máje
Recitál písničkáře Václava Koubka
Informace Petr Šaj, tel.č. 583 214 213, 731 186 056, e-mail: saj@doris.cz, nebo Renata Čechová, tel.č.
731 610 033, e-mail: cechova@doris.cz
Poslech zdarma
Pondělí 24. dubna od 15 do 17 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
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Pátek 28. dubna od 16 do 19 hodin v ateliéru Vily Doris
Tvořivé pátky ve Vile - Keramika
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 uvádí pořad z cyklu komorních setkání Via Lucis

Koncert Jana - Matěje RAKA

JEŽKOVY VWOČI
Mimořádné představení věnované 100. výročí narození Jaroslava Ježka. Úpravy Ježkových
skladeb pro sólovou kytaru vycházejí z originálních not!!!

ve středu 12. dubna v 18.30 hodin v klášterním kostele
Jan - Matěj Rak je synem kytarového virtuóza Štěpána Raka. Na pražské FAMU vystudoval
fotografii a na pedagogické fakultě UK učitelství. Na kytaru hraje od pěti let, sedm let se věnoval
klasické kytaře. Zájem o ruskou lidovou hudbu jej přes hru na balalajku a akordeon přivedl
až k židovské hudbě na místo kytaristy ve skupině Chesed. Získal řadu ocenění jako písničkář
a interpret vlastních písní a písní Osvobozeného divadla především díky svým ojedinělým
kytarovým úpravám klavírních skladeb Jaroslava Ježka. Složil hudbu i titulní písně k TV
inscenaci „Dobrodružství pod postelí“, je vyhledávaným hudebníkem, spolupracuje např.
s Alfredem Strejčkem, působil ve Word -music, skupině Natalita a podobně.
Ve svém pořadu Ježkovy VWoči hraje Jan – Matěj Rak Ježkovy písničky a vypravuje málo
známé okolnosti a příběhy ze skladatelova života. V souvislosti s Osvobozeným divadlem se
mluví nejvíce o Werichovi, méně o Voskovcovi a nejméně o Ježkovi. Jeho hudba prošla
generacemi, písničky se zpívaly v koncentrácích i v hudebních školách a zpívají se dodnes.
Většinou se ale hrají a zpívají v různých autorských úpravách a variacích. Jan - Matěj Rak
upravil některé Ježkovy písničky pro sólovou kytaru, ale oproti dnešním upravovaným
interpretacím vyšel z originálních Ježkových klavírních zápisů a nahrávek orchestru OD
a vytvořil ojedinělou sérii, která je základem příjemného, úsměvného večera ve společnosti
neobyčejného hudebníka.
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 80 Kč a 50 Kč (děti, mládež a senioři) si lze rezervovat v DDM Vila Doris,
u P. Konupčíka, tel.č. 583 214 213.

29

VIA LUCIS

Čtvrtek 27. dubna 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

KINO OKO

KINO OKO
RAFŤÁCI
Sobota 1. a neděle 2. dubna v 17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 3. a úterý 4. dubna jen ve 20.00 hodin,
středa 5. dubna jen v 18.00 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. Dále
hrají Milan Šteindler, Veronika Freimannová, Jiřina Jirásková a další.
Vstupné 85 Kč
CO JE ŠEPTEM… (Rumor Has It…)
Pondělí 3. a úterý 4. dubna jen v 18.00 hodin
USA 2005, 97 minut, od 12 let, titulky
Podle skutečné fámy… Romantická komedie s Jennifer Anistonovou, Kevinem Costnerem a Shirley
MacLeinovou v hlavních rolích. Režie Rob Reiner.
Vstupné 65 Kč
OUTSIDER
Artvečer
Středa 5. dubna jen ve 20.00 hodin
Dánsko, Island 2005, 106 minut, od 12 let, titulky, černobílý film
Severského humoru není nikdy dost! Nekonvenční milostná komedie pro šťastně zamilované,
nešťastně zamilované i pro ty vůbec nezamilované… Režie Dagur Kári.
Vstupné 65 Kč
Sledujte pozorně začátky představení!!!
DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA (Ice Age 2 – The Meltdown)
Premiéra!
Čtvrtek 6. a pátek 7. dubna v 16.30 a v 18.30 hodin, sobota 8. a neděle 9. dubna v 15.00, v 16.45
a v 18.30 hodin, pondělí 10., úterý 11. a středa 12. dubna v 16.30 a v 18.30 hodin, čtvrtek 13. a pátek
14. dubna v 17.00 hodin, sobota 15. a neděle 16. dubna v 15.00 a v 17.00 hodin
USA 2006, 90 minut, rodinná animovaná komedie v českém znění
Chládek je fuč a oteplování má jednu zásadní nevýhodu: ohromnou povodeň… Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmových hitů, v němž se opět setkáme s chlupatým mamutem Mannym, lenochodem Sidem, tygrem Diegem a prehistorickou kryso/veverkou - věčnou smolařkou Kryserkou.
Doba ledová 2 je především nabitou komedií hýřící akcí, romantikou a nerozbitným přátelstvím.
Vstupné: odpolední představení (v 15.00, 16.30, 16.45 a v 17.00 hodin) 65 Kč,
představení v 18.30 hodin 70 Kč
V neděli 9. dubna v 15.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu je vstupné 55 Kč na osobu. PODĚKOVÁNÍ KINA ZA PENĚŽNÍ DAR NA TOTO PŘEDSTAVENÍ PATŘÍ
FIRMĚ SHM, s. r. o., Šumperk.
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2 (Basic Instinct 2)
Premiéra!
Čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. dubna jen ve 20.15 hodin
USA 2005, 115 minut, od 15 let, titulky
Pokračování kultovního erotického thrilleru. Sharon Stoneová opět v roli úspěšné spisovatelky, jejíž
hrůzu nahánějící smyšlené zločiny se až záhadně shodují s těmi skutečnými…
Vstupné 70 Kč
PRIME
Pondělí 10., úterý 11. a středa 12. dubna jen ve 20.15 hodin
USA 2005, 105 minut, od 15 let, titulky
Když už i zkušená terapeutka potřebuje terapii… Romantická komedie o mladém židovském chlap-
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RAFŤÁCI
Čtvrtek 13., pátek 14., sobota 15. a neděle 16. dubna jen v 18.45 hodin, pondělí 17. a úterý 18. dubna
jen 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.
Dále hrají Milan Šteindler, Veronika Freimannová, Jiřina Jirásková a další. Vojta Kotek a Jirka Mádl
v letní teenegerovské komedii Karla Janáka.
Vstupné 75 Kč
HOSTEL
Čtvrtek 13., pátek 14., sobota 15. a neděle 16. dubna jen ve 20.30 hodin
USA 2005, 95 minut, od 18 let, velkoplošná projekce, titulky
Nejhrůznější a nejodpornější film posledních deseti let pouze pro ty nejotrlejší… Úchylný hororový
příběh tří kámošů, kteří se stali protagonisty a zároveň oběťmi jedné cesty za zakázanými požitky,
která je zavede do jednoho hostelu u Bratislavy.
Vstupné 70 Kč
FIREWALL
Pondělí 17., úterý 18. a středa 19. dubna jen v 18.00 hodin
USA 2005, 105 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Harrison Ford v roli bezpečnostního bankovního specialisty, kterého parta prvoligových zlodějů
nutí najít skulinu v systému banky, kterou by odčerpali pár milionů dolarů… Rodinný thriller.
Vstupné 70 Kč
DARWINOVA NOČNÍ MŮRA
Artvečer
Středa 19. dubna jen ve 20.00 hodin
Rakousko, Belgie, Francie 2005, 107 minut, od 15 let, titulky
Nejlepší evropský dokument roku zachycuje život lidí v okolí Viktoriina jezera v Tanzánii a zároveň
velice naléhavě upozorňuje na globální problémy současného světa.
Vstupné 55 Kč
KARCOOLKA
Hrajeme pro děti
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22. a neděle 23. dubna jen v 16.00 hodin, pondělí 24. a úterý 25. dubna
jen v 18.00 hodin
USA 2006, 80 minut, rodinný animovaný film v českém znění
První pravdivá verze klasické pohádky nabízí šokující odhalení ze soukromého života zlého vlka,
dobrotivé babičky a statečného dřevorubce! Originální příběh pro celou rodinu s chytlavými písničkami a veselými postavičkami, který nabízí především dobrou zábavu.
Vstupné 60 Kč
MARIŇÁK (Jarhead)
Čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22. a neděle 23. dubna v 17.30 a ve 20.00 hodin
USA 2005, 124 minuty, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Vítejte v Pouštní bouři… Oscarový režisér Sam Mendes (Americká krása) nás tentokrát zavádí mezi
americké vojáky bojující za svou vlast v Perském zálivu. Je to fascinující a velmi originální film
o válce, o tom, jak se chovají muži, když země krvácí, a o tom, že po každém vojákovi nakonec zbude
jen pár obyčejných věcí… Skvělá režie, kamera, hudba a vynikající herecké výkony Jakea Gyllenhaala, Chrise Coopera a Jamieho Foxxe!
Vstupné 70 Kč
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KINO OKO

ci, uvězněném mezi blonďatou láskou a pravověrnou matkou, je hereckým koncertem Umy Thurmanové a Meryl Streepové.
Vstupné 70 Kč

KINO OKO

GEJŠA
Pondělí 24., úterý 25. a středa 26. dubna jen v 19.30 hodin
USA 2005, 145 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Rob Marshall (Chicago) popisuje ve svém filmu ztracený svět legendárních japonských společnic.
Dívenka Čijo se ve vizuálně úchvatném vyprávění mění v krásnou gejšu, jejímž osudem se stává
zapovězená láska…
Vstupné 75 Kč
DOO WOP
Současná evropská kinematografie
Středa 26. dubna jen v 17.30 hodin
Francie 2004, 90 minut, od 12 let, titulky
Okouzlující Michael Fitoussi tančí v příběhu zmítaném v zajetí lásky, peněz, hudby a rytmu letní
Paříže…
Vstupné 65 Kč
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA (Keeping Mum)
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30. dubna, pondělí 1. a úterý 2. května jen v 18.00 hodin
Velká Británie 2005, 103 minuty, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Dobromyslný farář Walter Goodfellow v podání Rowana Atkinsona je natolik zaneprázdněn psaním
dokonalého kázání, že si ani nevšimne, že se jeho rodina začíná rozpadat. Vše se změní s příchodem
nové hospodyně, milé Grace… Typický britský humor v podání „Mr. Beana“!
Vstupné 70 Kč
UNDERWORLD: EVOLUTION
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29. a neděle 30. dubna jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 121 minuta, od 15 let, velkoplošná projekce, titulky
Upírka Selena a skoro vlkodlak Michael zjišťují, že zlo zničené v prvním díle tohoto filmu vlastně
zničeno nebylo a je nutno ho zničit jinde a jinak… Hrají Kate Beckinsaleová, Scott Speedman a další.
Vstupné 70 Kč
CASANOVA
Pondělí 1. a úterý 2. května jen ve 20.00 hodin, středa 3. května jen v 18.00 hodin
USA 2005, 112 minut, od 15 let, titulky
Všechny je miloval a ony jeho. Jen jedna ne. A právě tu si rozhodl vzít za ženu! Heath Ledger jako
legendární svůdce v romantické komedii s nádechem frašky. Režie Lasse Hallström. Vstupné 70 Kč
CAPOTE
Artvečer
Středa 3. května jen ve 20.00 hodin
USA 2005, 115 minut, od 15 let, titulky
Oscarový Philip Seymour Hoffman se dočkal velkého sóla coby výstřední spisovatel Truman Capote,
který vytváří své životní dílo, román Chladnokrevně.
Vstupné 70 Kč
Připravujeme na květen 2006: Doba ledová 2 - Obleva, Účastníci zájezdu, Syriana, Divočina, V jako
Vendeta, Much Point, Mission Impossible 3, Indián a sestřička, X Men 3, Spojenec, Factotum, Šifra
mistra Leonarda
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: Po - pá od 14.00 hodin, v so a ne vždy hodinu před začátkem prvního
představení - u pokladny v Kině Oko Šumperk. Program kina Oko též na www.kinosumperk.cz.
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