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KE KRESBĚ NA OBÁLCE
Dagmar Wanke - Szendrey

Když bylo Dagmar Hanákové deset nebo dvanáct let, 
napsala si do deníčku, že chce být zpěvačkou. Sen, kte-
rý mají desítky holčiček v tomto věku. Její se však beze 
zbytku vyplnil.

Malá Dagmar žila se svými rodiči v domě, kde je dnes 
restaurace Zátiší a dlouho nevnímala prostředí, které ji 
před rokem 1938 v Šumperku obklopovalo. Bylo pro ni 
samozřejmé, že plynule hovořila dvěma jazyky - česky 
a německy a chodila na návštěvy ke svému spolužákovi 
do židovské rodiny, kde poprvé slyšela nejen jazyk jidiš, 
ale i písně v tomto jazyce, které ji hned uchvátily a prová-
zely pak po celou pěveckou kariéru. V těžkém roce 1938 
se odstěhovala s rodiči do Prahy, kde absolvovala gym-
názium a poté i konzervatoř.

První základy zpěvu dostala již ve čtrnácti letech 
a pak ho studovala  u řady vynikajících operních zpě-
váků a hudebníků v Praze, kde se mimo jiné setkala 
i s Rafaelem Kubelíkem, světoznámým dirigentem. 
Po prvních úspěšných koncertech v Československu  
následovala pozvání do Polska, Bulharska, Rumunska 
a bývalé NDR. Poté, co se v roce 1959 provdala do Buda-
pešti, začala koncertovat i v západních zemích, zejmé-
na Německu, Francii, ve Skandinávii, ale byla i v USA 
a Kanadě. Její pěvecký repertoár byl velmi široký - od 
oper přes komorní recitály, židovské a španělské písně 
až po Janáčka. Koncem 60. let se začala orientovat na 
duchovní hudbu a se stočlenným mužským sborem ze 
Sollingenu účinkovala jako jediná sopránová sólistka ve 
Spojených státech. Nikdy však nezapomněla na českou 
hudbu, za jejíž propagaci v zahraničí získala celou řadu 
uznání a medailí.

V roce 1993 se po padesáti letech vrátila do Šumperka 
a následně ještě několikrát.. Její návštěvy vždy byly spo-
jeny s koncerty, na kterých se i šumperští občané mohli 
přesvědčit o pěveckém umění paní Dagmar. V roce 1999 
jí bylo uděleno čestné občanství města za šíření české 
hudby v zahraničí a za propagaci Šumperka.  

 Dokončení na vnitřní zadní stránce obálky

autorka kresby na obálce (Dagmar Wanke - Szen-
drey, čestná občana města Šumperka) – Kristýna 
Kvapilová
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Před 390 lety zasáhlo Šumperk zemětřesení
Zemětřesení pocítili Šumperští 4. května o půlnoci a 5. května v šest hodin ráno v roce 1616. Chvění 

půdy sice žádné škody nenapáchalo, obyvatele města však patrně dost vystrašilo. Podobné úkazy jsou 
v naší oblasti vzácné. Podobný charakter bez škod měla zemětřesení, která zasáhla město 26.11. 1878 

a 25.7. 1935 o půlnoci, kdy se otřesy půdy projevily nejvíce v okolních horách od Kout nad Desnou 
po Hanušovice.

Před 125 lety se konala významná zlatá svatba
Zlatou svatbu oslavil 2. května 1881 textilní podnikatel a jeden z nejbohatších Šumperáků, Eduard 
von Oberleithner (1813 - 1892), se svou manželkou Terezou (1817 - 1892), dcerou velkolosinského 
purkrabího Johanna Sopucha.  Po deváté hodině ranní vyjel od jejich domu (dnešní Starobranská 

č. 20) nádherný svatební průvod, který mířil do velkolosinského zámku. Ve zdejší kapli, kde byli 
manželé před padesáti lety oddáni, se konala církevní slavnost. Kolem dvanácté hodiny se všichni 

vrátili do Šumperka, kde se konaly mimo jiné slavnostní oběd, přijetí gratulantů, fotografování a také 
improvizovaný taneček s oslavenci, který s paní Terezou zahájil její nejmladší vnuk. Oslavenci 

věnovali šumperským chudým 800 zlatých.

Před 100 lety byla založena místní organizace českých sociálních demokratů
Organizaci založilo v Šumperku 6. května 1906 několik českých obyvatel (v roce 1910 žilo ve městě 

353 Čechů). Německá sociální demokracie zahájila svou činnost již v roce 1871 založením Dělnického 
vzdělávacího spolku, z něhož se postupně utvořila politická organizace.   

Před 80 lety došlo k svěcení zvonů pro klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
Svěcení tří zvonů se konalo 24. května 1926 za účasti olomouckého světícího biskupa Schinzela. 

Jednalo se o výrobky chomutovské fi rmy Richarda Herolda. Vážily 428, 236 a 147 kg a město za ně 
zaplatilo téměř osmadvacet tisíc korun. Předchozí zvony byly zrekvírovány za 1. světové války a tyto 

ušlechtilé nástroje se v roce 1942 také staly „kořistí“ války.    

Před 60 lety byl otevřen hudební pavilon
Původní hudební pavilon ve Smetanových sadech byl po válce ve špatném stavu, a proto šumperská 

fi rma B. Skládala postavila nový. Slavnostní otevření se konalo 22. května 1946 a událost to byla jak 
se patří: koncertovali na ní vojáci, Sokol nacvičil tance a pěvecký spolek Národní jednoty se hojnému 

obecenstvu představil se zpěvnými čísly.

Před 40 lety byla otevřena výstavní síň muzea
28. května 1966 byla v areálu šumperského muzea otevřena výstavní síň. Přestavba někdejších stájí 

trvala dvacet měsíců a stěžejním protagonistou akce byl Karel Čunderle.

Před 10 lety byla odhalena pamětní deska 
a novým partnerem Šumperka se stala Nysa

7. května 1996 byla na památníku na Bratrušovské střelnici odhalena pamětní deska se jmény 
šestnácti vlastenců, kteří zde byli zastřeleni 31. března 1945.

24. května 1996 byla podepsána partnerská smlouva o spolupráci mezi Šumperkem 
a polským městem Nysa.

-ách-
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PAMÁTKU PADLÝCH PŘIPOMENE SETKÁNÍ 
NA BRATRUŠOVSKÉ STŘELNICI

Hrdinství moravských vlastenců umučených 
nacisty v samém závěru druhé světové války 
si obyvatelé Šumperka i blízkého okolí připo-
menou začátkem května u památníku na Bra-
trušovské střelnici. Tradiční vzpomínková akce 
u příležitosti osvobození naší vlasti, kterou pořá-

dají šumperská radnice a místní organizace Sva-
zu bojovníků za svobodu, proběhne ve čtvrtek 
4. května v 9 hodin. Pro zájemce bude přistaven 
u hotelu Grand v 8.30 hodin autobus, který bude 
mít zastávku rovněž u restaurace „Pod kaštanem“ 
na ulici Gen. Krátkého. -zk-

Novodobé májové oslavy ve městě jsou již 
pátým rokem spojeny se šumperským autosalo-
nem. Dějištěm akce bude 1. května celá pěší zóna, 
kde si přijdou „na své“ všichni bez rozdílu věku.

„Během posledních let se z autosalonu stala 
akce, kterou pravidelně navštěvuje přes dvacet tisíc 
lidí. Rozsahem ji tak lze srovnat s veletrhy v kraj-
ských městech,“ říká ředitel autosalonu Daniel 
Čada. Pořadatelé tak letos podle něj připravili pro 
návštěvníky hned několik novinek a překvapení. 
„Překonat loňský „majstrštyk“ s představením 
monopostu formule 1 Mika Hãkkinena v ulicích 
Šumperka nebylo jednoduché, ale myslím, že ani 
letos neodejde nikdo zklamaný. Májové oslavy 
budou ve znamení adrenalinu, lásky a historie,“ 
přibližuje program produkční celé akce Aleš 
Navrátil. Největším lákadlem podle něj bude 
nepochybně simulátor stavu beztíže - tzv. aerot-
rim, na němž absolvují výcvik piloti a kosmonau-
ti. „Odvážlivci budou připoutáni do důmyslného 
soustrojí, které se následně roztočí. Vůči zemi 
pak vykonává pohyb ve všech směrech najednou. 
Každý, kdo tímto testem projde, dostane certifi -
kát, který opravňuje k cestě do vesmíru,“ popisu-
je s úsměvem Navrátil. Další vzrušení nabídnou 
návštěvníkům i bungee trampolíny, horolezecká 
stěna, trenažér nárazu, jízdy na koních, exhibi-
ce mladých lyžařských akrobatů na trampolíně, 
bike trial show a další atrakce, jako jsou napří-
klad projížďky na koních či kozlí městečko. 
Chybět samozřejmě nebudou ani nablýskané 
automobily a motocykly nejrůznějších značek, 
které obsadí celé centrum města od hlavní pošty 
až k hotelu Grand. Vzácné „kousky“ budou moci 
lidé obdivovat v expozici historických vozidel, 

amerických limuzín, závodních terénních vozů 
a automobilů s tuningovými úpravami. 

Na své si během májových oslav přijdou i děti. 
V parku U sovy na ně bude opět čekat Hradní 
desetiboj skřítka Čikyho, připraven bude velký 
lunapark, skákací hrady, vystoupení mažoretek 
a hudebních a tanečních skupin a samozřejmě 
i bohaté občerstvení. „Nesmíme zapomenout na 
líbání pod rozkvetlým stromem! V této souvis-
losti jsme se spojili s agenturou Dobrý den, která 
sbírá a eviduje všechny české rekordy a postupuje 
je do Guinessovy knihy rekordů. Chtěli bychom 
totiž překonat vlastní světový rekord z roku 2004, 
kdy se na májových oslavách v Šumperku polí-
bilo 474 párů. Pokud se nám to podaří, budeme 
zapsáni v české knize rekordů,“ uzavírá Navrátil 
a dodává, že podrobné informace najdou zájemci 
na internetové adrese www.rioreklama.cz. -red-

PRVOMÁJOVÉ OSLAVY SE PONESOU 
V DUCHU ZÁBAVY A LESKU AUT

Součástí šumperských májových oslav bude již tra-
diční autosalon.  Foto: archiv
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LKLÁŠTERNÍ KOSTEL OŽIJE VÝSTAVAMI I HUDBOU

„Klášterní kostel je výjimečný tím, že je kom-
pletně liturgicky vybavený. To je samozřejmě 
výborné, ale na druhou stranu nás to poněkud 
omezuje při jeho využití,“ říká ředitelka Vlasti-
vědného muzea v Šumperku Marie Gronycho-
vá. Muzejníci se tak podle ní musí při pořádání 
sezonních výstav vizuálně přeplněnému kostelu 
přizpůsobit. „Již loni se například ukázalo, že 
nádherný prostor kaple Jana Nepomuckého není 
pro výstavy vůbec vhodný. Naopak tzv. Česká 
kaple, kůr a místo pod ním snesou prakticky vše, 
od klasických muzejních výstav až po moderní 
umění,“ vysvětluje ředitelka. Právě v prostoru 
pod kůrem si budou moci návštěvníci někdejšího 
dominikánského kláštera již 1. května prohléd-
nout fotografi ckou výstavu nazvanou Proměny 
klášterního kostela. „Její autorka Milena Filipová 
tu zajímavým způsobem shrnuje nejmarkant-
nější proměny stavby a informuje o odborné 
restaurátorské a  archeologické činnosti v této 
nejvýznamnější barokní stavbě ve městě,“ při-
bližuje první z výstav Gronychová.

Druhá výstava nesoucí název Výtvarná dílna 
rodiny Kutzerů, jež bude v kostele k vidění rov-
něž od začátku května, pak představuje 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 tvo-
řit i monumentální oltářní konstrukce. V obo-
ru navíc vyučil i své syny, s jejichž pracemi se 
setkáváme rovněž v Šumperku a okolí,“ prozra-
zuje o výstavě, kterou Šumperku zapůjčilo Vlas-
tivědné muzeum Jesenicka, historička Milena 
Filipová. „Tuto výstavu si budou moci zájemci 
prohlédnout do konce června. O tom, jaká expo-
zice ji poté nahradí, zatím ještě není defi nitiv-
ně rozhodnuto,“ doplňuje Filipovou ředitelka 

muzea. Jasno má naopak podle ní muzeum 
v otázce využití krypty kostela. Zatímco loni v ní 
mohli návštěvníci při zvláštních příležitostech 
v několika málo dnech obdivovat například slav-
né loštické poháry či kamenné prvky z období 
gotiky a renesance, letos zůstane tento podzem-
ní prostor prázdný. „Vlhké prostředí krypty by 
mohlo exponáty poškodit. Navíc je příliš nízká 
a nevyhovuje ani z hlediska osvětlení a cirkulace 
vzduchu. Bude tak zpřístupněna pouze ve vybra-
ných dnech,“ vysvětluje Gronychová.

Klášterní kostel bude otevřen podobně jako 
hrady a zámky, tedy od 1. května do 30. září. 
Současně se vstupenkou v hodnotě pěti a deseti 

Již druhým rokem mohou obyvatelé i návštěvníci Šumperka obdivovat znovuvzkříšenou krásu 
klášterního kostela Zvěstování Panny Marie, jehož náročnou rekonstrukci dokončila místní radnice 
před více než rokem. Provoz této významné památky přitom již loni v květnu svěřila Vlastivědnému 
muzeu, které zde v nadcházející turistické sezoně, jež odstartuje v pondělí 1. května, plánuje řadu 
akcí pro širokou veřejnost. Kromě klasických prohlídek a obřadů slavnostního charakteru bude dnes 
již odsvěcený chrámový prostor patřit výstavám a na své si přijdou i vyznavači nejrůznějších hudeb-
ních i pěveckých žánrů. 

Na jednom z koncertů v klášterním kostele      
se představil i Michal Prokop.  Foto: -hp-
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korun obdrží návštěvníci také propagační leták 
se základními údaji o této památce, přispět pak 
mohou i na obnovu zbývajícího mobiliáře koste-
la, a to vhozením libovolného fi nančního obnosu 
do kasičky umístěné uvnitř kostela. „Klášterní 
kostel je součástí okruhu prohlídek historického 
jádra města s průvodci, na odborný výklad se ale 
mohou zájemci těšit i o státních svátcích, kdy si 
budou moci nejen zdarma prohlédnout výstavy, 
ale podívají se i do krypty, na kůr, ke zvonu či 
gotickému oknu,“ zdůrazňuje ředitelka muzea 
a dodává, že první taková příležitost se lidem na-
skytne již v pondělí 1. května a ve stejný měsíc 
ještě dvakrát - 8. května a poté o deset dnů poz-
ději, neboť na 18. května připadá Mezinárodní 
den muzeí a galerií. 

Kromě výstav nabídne Vlastivědné muzeum 
návštěvníkům klášterního kostela duševní potra-
vu i z jiného soudku. Vedle koncertů tzv. vážné 
hudby v rámci cyklu Klasiky Viva, koncertová-
ní Šumperského dětského sboru a žáků místní 
Základní umělecké školy si tu na své přijdou 

i vyznavači dalších žánrů. Muzeum totiž navá-
zalo již loni spolupráci se šumperským klubem 
Music Machine, který letos připravuje kromě 
květnového koncertu písničkáře Jaroslava Hutky 
i prázdninová vystoupení v rámci projektu Sum-
mer Time, jež rozezní prostor mezi klášterním 
kostelem a tzv. Geschaderovým domem. Zde by 
již v červenci měly pod širým nebem proběhnout 
hned dva výjimečné koncerty, a to kapely Docu-
ku a Vladimíra Mišíka, na srpen pak klub chystá 
vystoupení Čankišou. 

Jedinečný prostor, jenž klášterní kostel nabízí, 
využijí rovněž Vila Doris, pořadatel oblíbené-
ho cyklu setkání se zajímavými osobnostmi Via 
Lucis, a také místní školy pro různé slavnostní 
obřady, jako jsou předávání maturitních vysvěd-
čení či vyřazení absolventů místní pobočky ost-
ravské Vysoké školy báňské. Zuzana Kvapilová

Kostel Zvěstování Panny Marie je od 1. květ-
na přístupný: v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 
10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin, ve středu 
a neděli od 14 do 17 hodin, v pondělí je zavřeno.

11. května 1981 (před 25 lety) zemřel v Jihlavě MUDr. Vladimír Vojtek, lékař - pediatr, v letech 1945 
- 1979 ředitel dětské plicní léčebny v Šumperku, autor řady odborných prací o dětské tuberkulóze. 
Narodil se 19. listopadu 1911 v Kojetíně.

18. května 1876 (před 130 lety) se narodil v Brušperku Adolf Kubis, tajemník Národní jednoty pro 
východní Moravu v Olomouci, agilní bojovník za práva českých menšin na severní Moravě, od roku 
1946 čestný občan města Šumperka. Zemřel 25. srpna 1958 v Olomouci.

30. května 1806 (před 200 lety) se narodil v Šumperku Karl Adolf Wagner, podnikatel v plátenictví 
a bavlnářství, od roku 1841 člen městské rady v Šumperku a starosta města, člen vídeňské říšské rady. 
Zemřel 11. května 1877 v Olomouci.

30. května 1836 (před 170 lety) se narodil v Šumperku Engelbert Zdenek, vyučený zahradník, v Šum-
perku inicioval založení okrašlovacího spolku a vypracoval plány většiny městských parků. Zemřel 
v Šumperku 15. března 1905.

31. května 1976 (před 30 lety) zemřel v Šumperku Vladimír Knoz, úředník nemocenské pojišťovny 
v Brně a od roku 1946 v Šumperku, sběratel nerostů, organizátor a popularizátor turistiky, autor turis-
tického průvodce Jeseníky. Narodil se 2. srpna 1904 v Brně. -zf-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

SLAVNOSTI MĚSTA ŠUMPERKA
V pátek 2. června od 20 do 23 hodin a v sobotu 3. června od 8 do 18 hodin
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AVYZNAVAČŮM PĚŠÍ TURISTIKY NABÍZÍ RADNICE 
HNED TUCET TIPŮ NA VÝLETY

S novinkou pro vyznavače turistiky přichází 
letos šumperská radnice. Ve spolupráci s Regi-
onálním a městským informačním centrem při 
Vlastivědném muzeu připravila pro návštěvníky 
i obyvatele města Tucet tipů pro pěší turistiku. 
Materiál přitom navazuje na obdobnou brožur-
ku určenou cyklistům, která vyšla loni na jaře. 

„Tucet tipů pro cyklisty, který jsme loni vyda-
li, se setkal u veřejnosti s velkým ohlasem. Letos 
jsme proto chtěli nabídnout obdobný materiál 
vyznavačům pěší turistiky. Správnost tohoto 
rozhodnutí potvrdil již lednový veletrh cestov-
ního ruchu Region-
tour v Brně, na němž 
jsme brožurku poprvé 
představili. Byl o ni 
velký zájem,“ říká šum-
perská koordinátorka 
cestovního ruchu Len-
ka Tkadlecová. Tucet 
tipů pro pěší turistiku 
podle ní obsahuje dva-
náct vybraných tras, jež 
vedou většinou po stávajícím značení Klubu čes-
kých turistů. V přesném popisu najdou turisté 
číslo, délku a profi l trasy, její náročnost a povrch 
cesty, upozornění na křížení tras, převýšení, zají-
mavosti a body označující nejkrásnější výhledy 
a také možnosti občerstvení.

Přímo ze Šumperka se tak mohou turisté 
vydat přes Nové domky na Městské skály, na 
rozhlednu na Háji či Malínskou roklí na Kamen-
ný vrch a Rabštejn. Hanušovickou vrchovinu 
mohou poznávat prostřednictvím významných 
poutních míst na Mariánském kopci a Svaté Tro-
jici, nebo zvolit středně náročnou trasu z Rudy 
nad Moravou přes Janoušov na Čečel a Boudu, 
nepříliš náročnou procházku pak nabídne výlet 
z Hanušovic  na Nový hrad a odtud zpět do Šum-
perka. „Nemohli jsme samozřejmě opomenout 
to nejkrásnější, co náš region nabízí. Milovníky 
turistiky tak určitě potěší trasy údolím Desné či 
po hřebenovce,“ míní Tkadlecová. Velmi pěk-
ná náročnější procházka vede podle ní napří-
klad údolím Prudkého potoka, který tvoří řadu 

vodopádů, na Sušinu, údolím Hučivé Desné se 
pak mohou zájemci vydat po hřebenovce přes 
vrcholy Vozka, Keprník a Šerák na Ramzovou 
a celý den si budou muset vyhradit na výlet ze 
Sobotína po hlavním hřebeni Hrubého Jeseníku 
přes Čertovu stěnu na Jelení studánku. Atraktiv-
ní podívanou nabízí trasa vedoucí z Karlovy Stu-
dánky přes vodopády Bílé Opavy až na Praděd, 
na jeho vrchol se mohou turisté dostat rovněž 
ze Skřítku přes hlavní hřeben Hrubého Jeseníku. 
Velké nároky pak klade na pěší turisty trasa údo-
lím řeky Moravy k jejímu prameni až na vrchol 

Králického Sněžníku. 
„Všechny trasy navrhl 
Jan Valchař ze šumper-
ského Klubu českých 
turistů, autor fotografi í 
a grafi cké úpravy Jiří 
Janda je poté všechny 
prošel a „vychytal“ pří-
padné nesrovnalosti,“ 
prozrazuje koordiná-
torka cestovního ruchu, 

podle níž jsou čtyři nenáročné okruhy určeny 
pro rodinné výlety a rekreační turisty, zbývající 
tipy pak zahrnují trasy středně až velmi náročné.

Osmadvacetistránkový propagační materiál 
Tucet tipů pro pěší turistiku vyšel v pětitisíco-
vém nákladu a vedle české verze je k dostání také 
v němčině, angličtině a polštině. Kromě textové 
části obsahuje schématické a informační mapky 
ke každé trase, řadu fotografi í a rovněž přehled 
podrobných map dostupných na trhu, jež vydal 
Klub českých turistů. „Zájemci si mohou tipy 
pro pěší turistiku koupit v informacích v his-
torické budově radnice na náměstí Míru a také 
v Regionálním a městském informačním centru 
ve Vlastivědném muzeu. Ještě před zahájením 
letní turistické sezony by měly být k dostání 
rovněž v místních knihkupectvích a také v něk-
terých hotelových a ubytovacích zařízeních,“ 
plánuje Tkadlecová a dodává, že česká verze se 
prodává za pětatřicet korun, za cizojazyčnou pak 
turisté zaplatí o deset korun více. 

 Zuzana Kvapilová
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V minulých proměnách někdejšího kina 
Saxinger (Svět) jsem uvedl, že původní biograf, 
který v roce 1921 tvořil prakticky pouze sál, měl 
cenné rondokubistické klasicizující uliční čle-
nění. Realizátorem stavby byl místní stavitel A. 
Schwestka, který však byl stěží také projektantem, 
stejně jako Fr. Klema, jenž vytvořil pro Saxingera 
nerealizované plány kina v roce 1915. Saxinger 
zjevně již v té době  počítal s dostavbou vstupní 
části směrem k dnešní křižovatce ulic Slovanské 
a M.R. Štefánika. Tu se mu z fi nančních důvodu 
podařilo realizovat až v letech 1928 - 1929. Stavi-
telem byl opět A. Schwestka, autorem plánů dráž-
ďanský architekt Rudolf Bitzan (rodák ve Stráži 
pod Ralskem), který ze vstupního traktu s byty 
vytvořil, jak uvádí znalec šumperské architektury 
P. Zatloukal, „výrazný urbanistický akcent, který 
zdůraznil nárožní polohu podtržením vertikality 
a motivu stupňování.“

Bitzan vertikálním členěním nové fasády 
navázal na podobný princip, který již existoval 
na uličním průčelí kinosálu. Této skutečnosti si 
povšiml V. Kubíček, který ve své zdařilé student-
ské práci o kině Saxinger řešil mimo jiné i otázku 
autorství části objektu z roku 1921. Na základě 
porovnání Bitzanových prací, zejména městské-

Vznik stálého šumperského kina je spjat s Maxem 
Saxingerem, který pocházel ze Šternberka a jenž 
v roce 1911 otevřel v suterénu nové radnice první 
stálé kino, jež provozoval plných deset let. V letech 
1920 - 1921 si pak nechal postavit zcela novou 
budovu biografu. Foto archiv

Foto kina Saxinger těsně před přístavbou vstupního traktu (dnešní ulice M.R. Štefánika) v letech 1927-1928. 
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Snímky ukazují proměnu někdejšího kina Svět při pohledu z ulice M.R. Štefánika. Objekt, který od roku 
1991 postupně chátral, vzkřísila k životu fi rma Osapo, jež před čtyřmi lety zahájila jeho náročnou rekon-
strukci.  Foto: Josef Pavlíček
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Ještě před druhou světovou válkou prošel biograf Saxinger dvěma přestavbami. Přesně za sedmdesát let, 
které uplynuly od poslední z nich, dostalo někdejší kino Svět zbrusu nový „kabát“.  Foto: Josef Pavlíček
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Již pátým rokem bude poslední květnový 
víkend patřit v Šumperku dětem a mládeži. Stejně 
jako loni i letos nabídne Bambiriáda, kterou už 
od ledna připravují tři desítky organizátorů z Vily 
Doris a dalších neziskových organizací, pořádný 
kopec zábavy i poučení. 
Šumperk se tak od 25. do 
28. května připojí k pěta-
dvaceti městům v republi-
ce, kde akce s podtitulem 
„BÁJečný dětský svět“ proběhne. Nad báječným 
dětským světem přitom letos bude zářit barevná 
duha, duhový had bude na vstupenkách i jednot-
livých stanovištích.

Děti budou moci letos v rámci Bambiriády 
navštívit starověké civilizace, chybět nebudou 
samozřejmě ani pódiová vystoupení v letním 
divadle v Sadech 1. máje a Dny otevřených dve-

ří u Hasičského záchranného sboru a u Policie 
ČR. S volným vstupem mohou zájemci počítat ve 
Vlastivědném muzeu a na šumperské rozhledně 
Háj, zadarmo se dostanou na věž místní radnice 
a do Zookoutku v Domě dětí a mládeže U radnice. 

Program čeká návštěvníky 
i na místním letišti, další hry, 
soutěže a rukodělné práce 
budou připraveny v šum-
perské knihovně, v BÁJeč-

ném parku ve Smetanových sadech, na místních 
Benátkách a v Sadech 1. má-je. 

Pro přehlednost bude každé stanoviště ozna-
čeno duhou. O starověkých civilizacích si budou 
moci děti také přečíst v připravovaném Sborníč-
ku. Články, rozhovory a upoutávky na jednot-
livá stanoviště pak budou dětem přinášet mladé 
reportérky formou časopisu Bambík. -zk-

BÁJEČNÝ DĚTSKÝ SVĚT OŽIJE NA BAMBIRIÁDĚ 

ho divadla v Teplicích, došel k závěru, že se tato 
stavba sice realizovala podle návrhu Klemy nebo 
Schwestky, Bitzan ji však současně s přístavbou 
vstupního traktu přestavěl. Toto časové řešení 
problému vnukl Kubíčkovi vedoucí jeho práce 
doc. J. Kroupa, který stylovou příslušnost fasády 
kinosálu řadil spíše do konce 20. let. Že však Bit-
zan do této fasády dodatečně nezasáhl, dokazuje 
reprodukovaná fotografi e, kterou Kubíček určitě 
neměl k dispozici. Pochází z alba, jež vyšlo v roce 
1927, to znamená rok před zahájením přístavby 
vstupního traktu. Autorství staré části kina tak 
zůstává, zdá se, dále záhadou. Osobně se však 
domnívám, že V. Kubíček může mít pravdu, 

protože duchu Bitzanova stylu fasáda kinosálu 
odpovídala. Pouze ji zkrátka navrhl dřív. 

Při přestavbě v letech 1928 - 1929 došlo také 
k úpravě v kinosále, kde vznikl nový balkon a do 
dvora (směrem k dnešní Slovanské ulici) byla 
přistavěna chodba, z níž se dalo vstupovat do 
sálu i druhé strany. Tato chodba pak byla pro-
dloužena v celé délce kinosálu při větších staveb-
ních úpravách kina v roce 1936, které projektoval 
stavitel J. Topitsch. Dvůr kina uzavíral ze Slovan-
ské ulice třípodlažní objekt, který patřil výrobci 
nábytku H. Hübelovi a po 2. světové válce byl 
zbourán.  Dokončení příště.
 -ách-    

Večerní rozhledy z radniční věže
Neděle 30. dubna, pondělí 1. května a neděle 7. května od 19 do 22 hodin

Čtvrtek 4. května od 20 do 23 hodin
Pouze na základě objednávky!

Objednávky přijímá Regionální a městské informační centrum Šumperk, 
tel.č. 583 214 000, e-mail: icsumperk@seznam.cz, popř. písemně RMIC Šumperk, 

VM Šumperk Hlavní třída 22, 787 31  Šumperk.

Mimořádné rozhledy z radniční věže
Pondělí 1. května a pondělí 8. května od 9 do 17 hodin
Pátek 26. května a sobota 27. května od 9 do 17 hodin
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„Idea vybudování Arcidiecézního muzea v Olo-
mouci se začala naplňovat až po pádu totalitního 
komunistického režimu,“ říká tiskový mluvčí Arci-
diecézního muzea Olomouc Pavel Vysloužil. Hlav-
ním cílem podle něj bylo shromáždit a představit 
to nejpodstatnější z duchovně orientovaného 
kulturního dědictví Moravy s odkazem na základ-
ní pilíře evropského ducha - antiku, judaismus 
a křesťanství, dále umožnit rehabilitaci valné části 
olomouckého Přemyslovského hradu a konečně 
i přispět k lepším vztahům mezi církví a státem. 
„Vlastní založení muzea inicioval při své návštěvě 
Olomouce v roce 1995 papež Jan Pavel II. O dva 
roky později pak došlo k dohodě mezi Minister-
stvem kultury ČR a Arcibiskupstvím olomouckým, 
na jejímž základě bylo vybudováním a provozová-
ním nového kulturního stánku pověřeno Muzeum 
umění Olomouc,“ popisuje tiskový mluvčí.

Pro potřeby nového muzea je od roku 1999 
rekonstruována podstatná část někdejšího Pře-
m y s l o v - ského hradu - objekty kapitulního 

děkanství, jeho hospodářský 
dvůr, věž s kaplí sv. 
Barbory a románský 
biskupský palác, zná-
mý dříve také jako 
Přemyslovský palác. 

Areál této národní 
kulturní památky je 

dokladem tisíciletého 
stavebního vývoje - od 
pozůstatků knížecího 
paláce přes vrcholné 

románské, gotické a rene-
sanční etapy až po pozd-
ně barokní a rokokové 

interiéry. Představuje tak sám o sobě jedinečný 
exponát. „Někdejší Přemyslovský hrad je svým 
významem srovnatelný v rámci českých zemí pou-
ze s Pražským hradem. Místo bylo dějištěm mnoha 
pamětihodných historických událostí. Před sedmi 

sty lety bylo svědkem vraždy posledního českého 
krále z rodu Přemyslovců Václava III., v 18. století 
na hradě pobýval jedenáctiletý Mozart s rodinou, 
na počest hudebního génia jeden ze sálů nese jeho 
jméno,“ připomíná Vysloužil.

Vedle jedné z nejkvalitnějších středoevropských 
sbírek starého malířství umožní Arcidiecézní 
muzeum Olomouc svým návštěvníkům zhlédnout 
vynikající příklady gotického i barokního sochař-
ství, ale také ukázky dalších různorodých exponátů 
od sbírek prací ze slonoviny až po proslulý kočár 
biskupa Troyera, liturgické předměty, mešní texti-
lie a podobně. 

Dlouhodobá expozice představí výběr z tvorby 
mnoha malířů, sochařů, iluminátorů a umělec-
kých řemeslníků z celé Evropy, mezi něž například 
patřili Bernardo Cavallino, Onorio Marinari, Piet-
ro della Vecchia, Sebastiano del Piombo, Jacopo 
Bassano, Paolo Veronese, Karel Škréta, neznámí 
středověcí mistři tzv. Šternberské madony či Oli-
vetské hory nebo autor barokní monstrance Zla-

OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM PŘEDSTAVÍ TISÍC LET 
DUCHOVNÍ KULTURY NA MORAVĚ

Procházku celým tisíciletím historického a kulturního vývoje nabídne od 1. června pod jednou stře-
chou nově otevřené Arcidiecézní muzeum Olomouc. Veřejnosti se v tento den poprvé uceleně předsta-
ví výběr nejlepších exponátů výtvarného umění, které po stovky let vznikaly na území celé Moravy.

Jedním z exponátů 
je i tzv. Šternberská 
madona. 
 Foto: archiv

V nově otevřeném muzeu budou moci návštěvníci 
obdivovat i kočár biskupa Troyera.  Foto: archiv
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KLASIKA VIVA NABÍDNE 
V KVĚTNU PRAŽSKÉ VIOLONCELLOVÉ DUO

Pražské violoncellové duo vzniklo jako vyústění 
Bachovského projektu violoncellistů Petra Nou-
zovského a Ondřeje Valenty. Cílem tohoto dua není 
jen uvádění klasických repertoárových děl pro toto 
složení, ale rovněž i touha tento repertoár rozší-
řit o zajímavé transkripce či přímo nově napsané 
skladby soudobých autorů, ve kterých se oba mladí 
umělci budou snažit maximálně využít technický 
a zvukový potenciál dvou violoncell.

Petr Nouzovský je od října 2004 studentem 
Hudební fakulty AMU v Praze ve třídě Jiřího Hoš-
ka, laureátem soutěží Liezen v Rakousku, Concer-
tino Praga a Soutěže Bohuslava Martinů. Kromě 
klasického violoncellového repertoáru je častým 
interpretem děl soudobých skladatelů, v oblas-
ti populární hudby pak účinkoval se zpěvačkami 
Martou Kubišovou a Dashou. Byl vybrán po tři roky 
na „Prémiovou listinu mladých“, několikrát byl sti-
pendistou Nadace Bohuslava Martinů a Nadace 
Český Hudební Fond a opakovaně sponzorován 
nadací Musica iuvenis. Se sólovými recitály často 
navštěvuje Japonsko, spolupracoval se Stamico-
vým kvartetem a Václavem Hudečkem, nahrává 
pro Český rozhlas, s cembalistkou Monikou Kno-
blochovou nahrál komplet Bachových sonát pro 
violoncello a cembalo. Se sólovým recitálem (Suk, 
Novák, Schumann, Šostakovič) vystoupil Petr Nou-
zovský na festivalu Pražské jaro 2005. Letos ho čeká 
turné po Japonsku a obdržel pozvání na festival ve 
Španělské synagoze pořádaný Václavem Hudeč-
kem. K nejnovějším úspěchům violoncellisty patří 
opakované pozvání na Piatigorského seminář v Los 
Angeles, které proběhlo na základě zaslané nahráv-

ky Dvořákova cellového koncertu h moll. Na zákla-
dě přehrávky obdržel také stipendium na Holland 
Music Sessions v Nizozemsku v roce 2005. V květnu 
2005 se stal vítězem soutěže „Přehrávka mladých 
talentů“ v Brně. 

Ondřej Valenta začal hrát na violoncello v šesti 
letech pod vedením prof. M. Purgerové na ZUŠ Hos-
tivař. Tři roky před vstupem na Pražskou konzerva-
toř byl jeho profesorem Josef Špaček (violoncellista 
České fi lharmonie). Od počátku se Ondřej Valenta 
vyznačoval velkou koncertní aktivitou jak na sólo-
vých vystoupeních, tak na komorních koncertech 
v duu s jeho otcem Jiřím Valentou (kontrabasista 
České fi lharmonie, profesor Pražské konzervatoře). 
V roce 2000 nastoupil na Pražskou konzervatoř do 
třídy prof. F. Pišingera. Do současnosti se zúčastnil 
kurzů s Michaelou Fukačovou, Davidem Sellou, 
Evženem Rattayem, Jiřím Bártou a Danielem Vei-
sem a v roce 2003 prestižního celosvětového setkání 
violoncellistů v rámci Kronberg Academy, na které 
byl letos opět pozván. Vystupuje recitálově, komor-
ně či za doprovodu orchestru v Čechách i v zahrani-
čí. Některá z jeho vystoupení byla natočena Českým 
rozhlasem. Mimo jiné se Ondřej Valenta vyznaču-
je smyslem pro soudobou hudbu, spolupracuje 
s Afroditou Kathmeridu a mladými českými skla-
dateli, kteří mu své skladby dedikují. Od roku 2004 
pořádá pod patronací Otakara Brouska st. Trmalo-
va vila cyklus koncertů „Hudební večery s Ondře-
jem Valentou“, v jehož rámci vystupují jako hosté 
vynikající čeští hudebníci a tělesa. Letos v červnu 
vystoupí sólově při předávání cen Nadace občan-
ského fóra na ambasádě USA.  redakce

Na své si přijde v polovině května šumperská hudbymilovná veřejnost. V rámci cyklu koncertů 
Klasika Viva si bude moci vychutnat umění Pražského violoncellového dua, které vystoupí v úterý 
16. května od 19 hodin v klášterním kostele a posluchačům nabídne díla Williama De Fesche, Frie-
dricha Kummera, Antonína Kraft a, Johanna Sebastiana Bacha a dalších.

té slunce Moravy. Kromě stálé expozice nabídne 
muzeum prostory pro krátkodobé výstavy, více-
účelový sál Mozarteum, prostory pro lektor-
skou činnost a možnost posezení v nové kavárně 
s vinárnou. -zk-
Arcidiecézní muzeum bude otevřeno denně kro-

mě pondělí od 10 do 18 hodin, Přemyslovský hrad 
otevřen od dubna do září. Průměrná délka pro-
hlídky stálých expozic a vyhlídky 60 - 90 minut. 
Vstupné plné 20 Kč, vstupné se slevou 10 Kč, první 
víkend po otevření, tj. 2. - 4. června pro veřejnost 
vstup zdarma.
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A DĚTSKÉ SBORY ROZEZPÍVALY KLÁŠTERNÍ KOSTEL

V sobotu 8. dubna zněly kláš-
terním kostelem Zvěstování Pan-
ny Marie dětské hlásky. Probíhala 
zde přehlídka dětských pěveckých 
sborů šumperského regionu, kte-
rá již od roku 1968 nese název 
Zlatá lyra.

Klášterní kostel se stal brzy po 
rekonstrukci oblíbenou a vyhle-
dávanou koncertní prostorou. 
Proto i pořadatelé, Kruh přátel 
Šumperského dětského sboru, 
Dům dětí a mládeže Vila Doris 
a ZUŠ Šumperk, rádi využili 
možnosti přesunout Zlatou lyru 
do prostředí, které sborovému 
zpívání jistě lépe sluší. Letošní 
přehlídka  přivítala jedenadvacet 
dětských sborů ze Šumperka, Dubicka, Loučné nad Desnou, Loštic, Mohelnice, Zábřeha a Postřelmova. 
Na čtyřech samostatných koncertech se představilo téměř 700 dětí ve věku od čtyř do osmnácti let. 
Každý koncert vyvrcholil společným zpěvem skladeb, které sbory pro tuto příležitost nacvičily. Všechna 
vystoupení sledovala odborná tříčlenná porota, která neměla za úkol stanovit pořadí jednotlivých sborů, 
ale po skončení koncertu sbormistrům sdělila svůj názor na vystoupení v přátelském rozhovoru.

Zlatá lyra 2006 by se patrně nerozezněla, nebýt vydatné pomoci více než padesáti dobrovolníků z řad 
rodičů i dětí Šumperského dětského sboru a laskavé fi nanční podpory fi rmy ONDEO Services CZ, 
a.s., Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, s.r.o. a Města Šumperka. Poděkování také patří 
všem, kteří umožnili poskytnutí zázemí pro zpěváky v Geschaderově domě a Střední zdravotnické škole 
v Šumperku. Helena Brožová ml.

PETR PÁLKA, SBORMISTR LIBERECKÉHO SEVERÁČKU, 
SE ROZLOUČIL

Jenom několik málo dní před letošní Zlatou 
lyrou odešel na následky náhlého onemocnění 
náš přítel a kolega, sbormistr libereckého Seve-
ráčku, pan Petr Pálka. Je těžké rozšiřovat záplavu 
kondolencí a vzpomínkových textů dalšími řádky, 
protože vše již bylo řečeno a každá další promluva 
připadá svou mělkostí jako znesvěcení památky 
vzácného člověka. Člověka, který spolu s manžel-
kou Silvií pravidelně přiváděl do Šumperka pro 
nás nejbližší z dětských sborů, Severáček Liberec. 
Naposledy počátkem dubna loňského roku, kdy 
nezapomenutelným způsobem řídil oba naše 
sbory s doprovodem orchestru při slavnostním 
otevření klášterního kostela. Je těžké nenapsat 

ani řádek, protože pominout člověka, jenž byl tak 
blízký a důležitý pro velmi mnohé z nás, rovněž 
není možné. 

Před několika hodinami se přede mnou obje-
vil dopis určený dětem Severáčku. Vznikl z úvah 
našich sborových dětí nad neštěstím, jež na naše-
ho nejbližšího partnera a přítele dolehlo. Autorka 
s obavou nabízela psaní, jehož vznik spolu s ostat-
ními členkami sboru považovala za nezbytný 
a o jehož vhodnosti i míře oprávnění měla hlubo-
ké pochybnosti. S jejím souhlasem předkládám 
dopis i vám. Nedovedu si totiž představit čistější 
výpověď, jež by mluvila za nás všechny, kteří jsme 
Petra znali. Tomáš Motýl

Nejmenší zpěváčci Zlaté lyry.  Foto: -šds-
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Všichni pohromadě v Liberci, duben 2005.  Foto: -šds-

Drazí Severáci (jak strohé),
neděste se, prosím. Ne, nečeká Vás žádná další 

obligátní a smysly všech otupující kondolence. 
Těch máte jistě za sebou již spousty (a tímto jejich 
význam nechci nijak zlehčovat). Nechci znovu 
dráždit zničující pravdu, kterou má stejně každý 
v sobě. Snažme se měkkou gumou smazat slova 
hluboko vrytá tupou tužkou: „Už nikdy…“ Vím, 
máte pocit, že nemám co mluvit. Máte pravdu.

Spousta sborů přijíždí do Šumperka zpívat, 
jeden nám však byl vždy nejbližší. Nejbližší svou 
náladou, přátelskými tvářemi a samotnou pod-
statou chápání sborového zpívání. Ano, Seve-
ráček. Tento fakt je již roky neměnný, nikdo jej 
patrně zatím nahlas nevyslovil, tak to zde činím 
já. Zásluhu za to samozřejmě připisujeme vede-
ní obou sborů, všem sbormistrům (kteří si celá 
léta tolik rozumí), protože jaký sbormistr, takový 
sbor. 

Rostli jste a sílili pod rukama obou manželů 
Pálkových. Naučili Vás zpívat všemi svými mož-
nostmi, celým srdcem. A Petr Pálka měl obrovské 
veselé srdce prosycené hudbou. To srdce z Vás 
sálalo na jevišti, při zkoušce, doma i na cestách; 
vždy se dělilo o všechnu radost světa se všemi, 
kdo byli ochotni naslouchat. Proto, prosíme, 
zůstaňte provždy sborem manželů Uherkových 
a Pálkových, rozdávejte štěstí po pódiích blízkých 
i vzdálených, ustůjte v pevném semknutí všechny 
rány osudu a zpívejte. Zpívejte jako o život, pro-
tože Vám to zatraceně dobře jde. A klanějte se 
nadále s obrovským kusem Petra ve vlastní hrudi. 
Vždyť on přece vždycky zavolá: Dámy, klaníme 
se. Ááá hop!”

 
 Za všechny podepsané šumperské Motýly 
 Hana Kucharčíková
 Více: www.severacek.cz
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Středa 3. května od 19 hodin ve velkém sále DK
Petr Bende Tour
Jeden z mála účastníků soutěže Česko hledá superstar, který se odvážil na koncertní pódia. V anketách 
Český slavík a Anděl získal titul skokan roku. Jeho debutové album je již zlaté.  
 Vstupné v předprodeji 140 Kč, v den koncertu 160 Kč

Čtvrtek 4. května v 18 hodin v klubovně č. 3 DK
Zdraví ve vztahu ke stavu mysli a jídelníčku - jarní zamyšlení
Přednáší RNDr. Jarmila Riegrová, CSc.     Vstupné 60 Kč

Úterý 9. května v 18 hodin v klubovně č. 3 DK
Systémické rodinné konstelace
Doplněno ukázkou stavění konstelace. Přednáší Zuzana Křesťanová.                              Vstupné 60 Kč

Středa 10. května ve 20 hodin ve velkém sále DK
Screamers v revui
Nejlepší česká travesti skupina ve svém novém programu. Vstupné 140, 150, 160  Kč

Úterý 16. května v 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Pražské violoncellové duo
Díla J.S. Bacha, J. Krafta a dalších zazní v podání Petra Nouzovského a Ondřeje Valenty.  
 Vstupné 70 Kč, 50 Kč pro studenty a důchodce

Sobota 20. května ve  20 hodin ve velkém sále DK
Celostátní setkání seniorů řeckých obcí Vstupné 170 Kč

Neděle 21. května v 15 hodin ve velkém sále DK
Eva a Vašek
Oblíbené duo z Kotvrdovic zahraje k tanci i poslechu. Bílá orchidej, Ave Maria, Slyšíš jak zvony, Bílé 
růže z Athén a mnoho jiných krásných písní.  Vstupné 120 Kč           

Čtvrtek 8. června ve  20 hodin  v Pavlínině dvoře
No Name + Optimik
Žily, Večnosť, Nie alebo áno, Prvá, Lekná, Čím to je, Starosta aneb koncertní show slovenských hit-
makerů. Jako host vystoupí skupina Optimik, která patří k nadějím české popmusik.  
 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den koncertu 200 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 30. dubna
Petr Veselý - Pokoje (malba, kresba, objekty)
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Nadace Český fond umění.
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OOd 3. května do 4. června
Dalibor Smutný - Mezzotinty
Vernisáž proběhne ve středu 3. května v 18 hodin za přítomnosti autora. S podporou grantu Minis-
terstva kultury ČR a Nadace Český fond umění.

PŘIPRAVUJEME
10. června BLUES APERITIV
13. června KLASIKA VIVA: SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA
16. - 19. června DIVADLO V PARKU
27. června JAROMÍR NOHAVICA
14. července TŘI SESTRY V BOHUTÍNĚ
4. srpna  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

ART KINO

Čtvrtek 4. května v 19 hodin v D 123
DARWINOVA NOČNÍ MŮRA
Scénář a režie: Hubert Sauper, Rakousko, Belgie, Francie, Kanada 2004, celovečerní dokument, 
107 minut, české titulky
Film ukazuje  problémy současného světa na příběhu  Viktoriina jezera v Tanzánii, kam byl v šedesá-
tých letech vysazen nilský okoun, který sice vyhubil všechno živé, ale zároveň se stal důležitým vývoz-
ním zbožím a zdrojem obživy pro celý kraj…   Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč
           
Čtvrtek 11. května v 19 hodin v D 123
ČÍŇAN
Režie: Henrik Ruben Genz, Dánsko 2005, tragikomedie, 93 minuty, české titulky
Snímek je citlivým příběhem o zvláštní lásce dánského instalatéra Kelda, kterého opustila žena, a čín-
ské emigrantky Lin,  o lásce, jež se zrodí ze zprvu formálního manželství, které má oběma stranám 
přinést výhody… Ceny: 40. MFF v Karlových Varech 2005: Cena FIPRESCI, Cena ekumenické poroty. 
 Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč

Čtvrtek 18. května v 19 hodin v D 123
LUK
Scénář a režie: Kim Ki-duk, Korea, Japonsko 2005, drama, 90 minut, české titulky
Dvanáctý Kim Ki-dukův fi lm vypráví poetický příběh pozdní lásky šedesátiletého muže, který žije na 
lodi kotvící na otevřeném moři, k půvabné šestnáctileté dívce, kterou vychoval. Když jednou zavítá na 
starou loď pohledný mladík, jejich poklidné soužití je rázem narušeno…              
 Vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč

Promítání v sále D 123 s omezeným počtem míst, rekonstruované promítačky díky fi nanční 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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Bytostný květ Dalibora Smutného

Letos má Jílkova Galerie v oboru grafi ky 
šťastnou ruku. Po leptech Tomáše Lauba je tu 
už druhý skvělý soubor poctivých grafi ckých lis-
tů, tentokrát v měkké technice ze tmy do světla 
vybírané mezzotinty.

Výsostným tématem Dalibora Smutného 
(ročník 1964) je květ, který mu ale rozhodně 

není čímsi zdobným a ani jeho podoba tu není 
studeným popisem viděného. Po starším cyklu 
„Geometrie“ z roku 1995 je rostlina už napříště 
autorovým tématem jediným. Od znaku v pro-
storu navrací se jejím květem k určitému tva-
ru, ale s obecnou platností. K ryzímu vyjádření 
vztahu člověka k celku světa, který květ zastupu-
je v jeho úplnosti. Ve svém zpřítomnění je nám 
živoucím protějškem, se kterým se v Daliboro-
vých grafi kách tváří v tvář setkáváme.

Už soubor větších tisků  z roku 1998, zahr-
nutých pod společným názvem „Zahrada“, je 
v tom smyslu formou i obsahem sdělení napros-

to vyhraněný. Následující „Tělesa“ svědčí o pro-
hlubujícím se soustředění. Jsou až portrétem 
jeho několika erbovních květů, které se i nadále 
do jeho grafi k neustále vracejí. Je to především 
durman a svlačec, vedle mučenky, rododendro-
nu a magnólie. V loňských cyklech „Svlačců“ 
a ve květech z „Noční zahrady“ mění se i formát 
tisků na pouhých 13,5 x 13,5 cm. Hutně sevřený 
tvar tu právě ve své skromnosti dostává pečeť 
čehosi až kosmického. Blízké na dotyk snoubí 
se s univerzem, velké se s malým dokonale pro-
líná a zároveň je v sametové škále tónů hebké 
mezzotinty vše prostoupené intimností. V čase 
halasných projektů a dryáčnických reklam vše-
ho druhu je to postoj příkladně ryzí. 

I pro mne objevná, tichá a soustředěná 
výstava mezzotint Dalibora Smutného, zaháje-
ná vernisáží ve středu 3. května v 18 hodin, se 

v programu Galerie nepochybně řadí k jejím 
kmenovým. Přijďte, potrvá do neděle 4. června 
a určitě stojí za zvýšenou pozornost.  

 Miroslav Koval

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Dalibor Smutný, „Pestíky“, 1998, mezzotinta,    
59,5 x 68,5 cm (z cyklu „Zahrada“)

Dalibor Smutný, „Durman“, 2005, mezzotinta, 
13,5 x 13,5 cm (z cyklu „Noční zahrada“)

Galerie Jiřího Jílka
Do 30. dubna

Petr Veselý - Pokoje (malba, kresba, objekty)
S podporou grantu Ministerstva kultury ČR a Nadace Český fond umění.
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ODIVADLO ŠUMPERK

Datum Titul  Skupina Čas Cena
So 29.4. Švédský stůl VK 19.30 80 Kč
Út 2.5. Švédský stůl Klub. předst. VK 19.30 80 Kč 
St 3.5. Kachna na pomerančích A, VK, X 19.30 120 Kč
St 10.5. Švédský stůl Klub. předst. VK 19.30 80 Kč
Pá 12.5. Obraz Div. st. mladých VK 19.30 50 Kč
So 13.5. Kašpárkovy čertoviny VK 15.00 50 Kč
So 13.5. Kachna na pomerančích  F, VK, X 19.30 120 Kč
So 20.5. Limonádový Joe VK, X 19.30 120 Kč
Čt 25.5. Kachna na pomerančích VK, X 17.00 120 Kč
Pá 26.5. Švédský stůl Klub. předst. VK 19.30 80 Kč
So 27.5. Zlaté jezero Pražská div. agent. P, VK 19.30 200 Kč
St 31.5. Krysař VK, X 19.30 120 Kč  
Změna programu vyhrazena!

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 21, p. Pokorná, p. Zeto-
chová. Další informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstu-
penek v pokladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. 

Cenu za nejlepší herecký výkon v sezoně 2005/2006 si v sobotu 22. dubna odnášel z místního stánku 
Th álie Petr Král. Odborná porota v čele s režisérem ostravského Státního divadla Bedřichem Jansou tak 
ocenila Královo ztvárnění postavy úspěšného redaktora BBC Hugha Prestona. „S knihou jsem šestkrát 
praštil a asi třikrát tuto roli vracel. Dnes ale musím přiznat, že setkat se v mých letech s takovým mago-
rem, je nádhera. Přirostl mi k srdci a místy mám pocit, že hraji sám sebe,“ přiznal Král. Stejný názor 
jako odborná porota měli i členové poroty divácké. Porotu studentskou pak nejvíc zaujal Zdeněk Stejskal 
v Poprasku na laguně. Foto: P. Kvapil
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O ZLATÉ JEZERO NABÍDNE PORTRÉT GENERAČNÍCH VZTAHŮ

V samém závěru měsíce května zavítá do Šum-
perka Pražská divadelní agentura Václava Han-
zlíčka se hrou Ernesta Thompsona Zlaté jezero. 
Příběh s ojedinělou partiturou pro herecké výko-
ny Radoslava Brzobohatého a Květy Fialové je 
neokázalým holdem lásce na celý život. Inscenace 

dokáže spojit humor se smutkem a probouzet city 
opravdové a hluboké. Režie Zlatého jezera se ujal 
P. Háša a šumperským divákům se v něm představí 
D. Vejražka, M. Peňázová, D. Batulková, O. Sládek,          
M. Loubal a J. Novotný. Představení je naplánová-
no na sobotu 27. května na půl osmou večer. -vz-

Divadlo Šumperk zve na výstavu
Loutky dětem

Putovní výstava bude k vidění do 29. dubna

Divadlo Šumperk zve na výstavu
Jiří Pěkný - Kresby

JAROSLAVA VYSLOUŽILOVÁ ŽIJE PRO DIVADLO A RODINU

Jaká byla vaše cesta k divadlu?
Snila jsem o tom být herečkou. Také jsem 

ráda kreslila a malovala. Ze středních škol, které 
mi však rodiče schválili, jsem si nakonec z nouze 
vybrala studium na Střední pedagogické škole 
v Prostějově.  Ale už během těchto studií jsem 
hrála s prostějovskými ochotníky. Divadlo si mě 
získalo natolik, že jsem se rozhodla uskutečnit 
svůj sen a stát se herečkou. Rodiče však nepo-
važovali kariéru herečky za dost dobrou a byli 
proti. O přijímacích zkouškách na brněnskou 
JAMU jsem jim proto řekla až na poslední chví-
li. Po přijetí mi maminka přiznala, že z mého 
rozhodnutí sice nebyli nadšení, ale přesto mi 
drželi palce.

Bylo těžké sehnat po studiích angažmá?
Při absolutoriu se na nás jezdili dívat ředitelé, 

režiséři a dramaturgové  divadel, kteří si mezi 
námi vybírali herce do svých divadel. S červe-
ným diplomem v kapse jsem nakonec podepsala 
smlouvu na zádech ředitele Beskydského diva-
dla z Nového Jičína, který mě zlákal na Mrští-
kovu Maryšu. V té jsem sice hrála, ale ne hlavní 
postavu, jak jsem si představovala. V tomto diva-
dle jsem však potkala svého životního partnera 
Staňka Wanieka.

Hrajete však stále pod svým rodným příjme-
ním…

Ano. To je pro radost tatínkovi. Ten byl tro-
chu smutný, že neměl syna, tak jsem se rozhodla 
neopustit své rodné příjmení, ačkoliv se úředně 
jmenuji Wanieková.

Jak to bylo s divadlem, když jste čekala 
syna?

No, při přestupu z Beskydského do Slo-
váckého divadla jsme s manželem očekávaný 
přírůstek úspěšně utajili. Před porodem jsme 
se s vedením divadla naštěstí v klidu dohodli. 
Hned po šestinedělí jsem však začala zkoušet, 
hrát i jezdit na zájezdy. To nebylo jako dnes, 
kdy mají herečky při mateřství větší komfort. 
A tehdy jsme hráli hodně. Dvojáky, tedy i deset 
až dvanáct premiér ročně.

Co vás přivedlo z jihomoravského Hradiště 
do Šumperka?

Jižní Moravu miluji - slunce, víno a zpěv, to 
bylo báječné. Jenže pak tam začal jeden z vedou-
cích divadla vytvářet nesnesitelné dusno, takže 
Hradiště tehdy opustila většina herců. Mrze-
lo nás to tím spíše, když jsme se dozvěděli, že 
dotyčný člověk nakonec sám odešel.

Téměř padesát let se na divadelních prknech, která nejen pro ni znamenají svět, pohybuje slavná 
šumperská herečka Jaroslava Vysloužilová - Wanieková. Ta oslavila 12. dubna krásné sedmdesáté 
narozeniny. S divadlem se však prozatím loučit nehodlá.
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Takže jste do Šumperka vlastně uprchli…
Ano, ale ne před zlými lidmi. Před těmi jsme 

mohli i jinam. Zhoršil se však zdravotní stav 
našeho syna. Měl vážné problémy s průduš-
kami. Byli jsme z toho dost špatní. Doktorka 
nám nakonec poradila, abychom se přestěhova-
li někam do hor, na lepší vzduch. Hledali jsme 
proto angažmá v některém z divadel v podhů-
ří. No, a protože jsme chtěli zůstat na Moravě 
a v Šumperku v roce 1967 zrovna hledali herec-
ký pár, tak bylo rozhodnuto. Dokonce jsem 
zde jako jednu z prvních rolí hrála vytouženou 
Maryšu. Zjistili jsme však, že Jeseníky jsou na 
našeho syna zas čerstvé až moc, a proto jsme 
na radu dětské lékařky začali pravidelně jezdit 
k moři. A od té doby mám ráda velkou vodu 
a prázdniny bez ní si skoro ani neumím před-
stavit.

To byly tedy asi herecké platy docela na výši, že?
Ale kdepak. Platy herců byly mizerné i teh-

dy, pokud ovšem nezavadili o fi lmové natá-

čení. A já díkybohu měla to štěstí, že si na mě 
fi lmaři často vzpomněli. Z natáčení jsem však 
hned spěchala domů. K čtyřicátým narozeni-
nám jsem od režiséra dostala krásnou kytici 
čtyřiceti růží, což mě mile překvapilo a moc 
potěšilo, ale hned jsem se nedočkavě ptala, jest-
li by mě někdo mohl zavést domů. Často jsem 
divadelní představení a fi lmová natáčení sotva 
stíhala. Nemohla jsem se řádně věnovat rodině, 
ale přesto přese všechno mě fi lmování i divadlo 
nesmírně bavilo.

Hrálo se tehdy také na malé scéně na Hrád-
ku?

No jejej! Tehdy byla klubová představení vel-
mi oblíbená! Jenže tenkrát, to byl krásný Hrádek 
-radost pohledět! Byl to krásný sálek obložený 
tmavým dřevem s vysokými okny, kde se dalo 
dobře zkoušet, hrát i příjemně posedět. Pobýval 
tam s námi i Miroslav Horníček. Bylo krásné 
ho poslouchat, ale stejně nádherné bylo s ním 
i mlčet. Ale teď? To je hrůza! To není Hrádek, ale 

Jaroslava Vysloužilová získala úspěch za hlavní roli v loňské hře Harold a Maude.  Foto: Jiří Kalabis
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O hrobka - černé stěny bez větrání, herci se potí 
k zalknutí, no děs. Proto jsem byla ráda, když 
jsme s manželem mohli krásnou poetickou hru 
Milostné dopisy hrát při svíčkách v příjemném 
prostředí Zrcadlového sálu divadla. Byli jsme 
blíž k lidem a hrálo se parádně.

Neuvažovali jste o další cestě „za lepším“?
Ne. V Šumperku jsme se zabydleli a zvykli si 

tu. A ačkoliv mám ráda jižní Moravu a moře, 
tak se dnes již považuji za Šumperačku a výhled 
z balkonu na Jeseníky v kterékoliv roční době 
bych už neměnila.

Máte nějaký recept na šťastné manželství?
Sotva nějaký takový recept existuje. Oba jsme 

hodně temperamentní, takže to leckdy bylo 
divoké. Když jsme si občas šli na nervy, museli 
jsme na to v divadle zapomenout. V nejtěžších 
chvílích nás při sobě udržela starost a vztah 
k rodině. Nyní velice prožíváme starosti a úspě-
chy našich vnuček.

Které role hrajete nejraději?
Jakékoliv. Dobrý herec se snaží zahrát každou 

roli co nejlépe. Budeme s manželem rádi, když 
si jich, dá-li nám Pánbůh zdravíčko, budeme 
moci ještě několik zahrát. Je to jako droga. Vět-
šina lidí je ráda, když už nemusí pracovat. U nás 
je to naopak. Pro herce je totiž nejhorší, když 
nemůže hrát. Cítí se hrozně prázdný.

 
Mnozí vás považují za paní herečku…
Pochopitelně mě těší, když mě takto nazvou 

lidé, kteří mě třeba potkají na ulici a děkují za 
pěkné představení. Já bych však řekla, že jsem 
spíš herečka a tečka. Paní herečkou pro mě 
například byla Dana Medřická.

 Mají i dnes herci regionálních divadel šanci 
zahrát si ve fi lmu?

Velice malou. V Praze, Brně a Ostravě dnes 
totiž žije několik desítek herců na volné noze, 
kteří nemusí nikoho žádat o uvolnění na natá-
čení. Pro fi lmové štáby je také levnější angažo-
vat je, než hledat herce v regionálních divadlech. 
Bohužel pak na obrazovce vidíme stále ty stejné 
tváře. Přiznám se, že už nové české fi lmy ani 

nesledujeme. Tím spíše, že se zabývají přibližně 
stejným časovým úsekem a postavy z jednotli-
vých fi lmů nám už splývají.

Co je pro herectví to nejdůležitější?
Srdce. Jednoznačně srdce a vlastní emociální 

náboj. Po JAMU jsme sice jakžtakž znali herec-
kou abecedu, ale to je jen takový návod. Samotné 
herectví přichází až praxí a mělo by se zlepšo-
vat s každou rolí. Je potřeba neustále danou roli 
vylepšovat a prohlubovat. Dříve jsme mívali 
takzvané hodnocení, na kterém se člověk od 
odborníků dozvěděl, jak si s danou rolí poradil.               
Hodnocení prováděli režiséři a dramaturgové 
divadel a vždycky nás herce sepsuli takovým sty-
lem, že by si pes od nás nevzal ani šunku, natož 
třeba kůrku chleba nebo kost.

Po velmi dlouhé době takové hodnocení 
připravili pro šumperské herce režisér Jaromír 
Janeček a dramaturg Mojmír Wiemann. Pro nás 
starší a zkušenější to nebylo nic zvláštního, ale 
pro mladé herce to bylo něco nového.

 
Co podle vás chybí mladým hercům?
No to stejné, co chybělo nám - zkušenost. 

Mládí chce vždy všechno měnit. Jenže my v sobě 
oproti nim měli trochu více pokory. Uměli jsme 
si nechat poradit. Říkali nám: sledujte, poslou-
chejte a učte se. Já jim to ale nemám za zlé. Je to 
i dobou. Jen mi je trochu líto, že s jejich přístu-
pem nám dají za pravdu až za několik let, až si 
sami vyzkoušejí, co jsme jim radili. A to je i život-
ní zkušenost.

Co je základ dobrého divadla?
Lidské city a vztahy. Divadlo, které divákům 

bude toto nabízet, vydrží. 

 Uvidí vás diváci ještě také na televizní obra-
zovce?

Asi ano. Po osmi letech si na mě totiž vzpo-
mněli autoři Četnických humoresek. Před lety 
jsem se mihla v epizodě Medovina a v některém 
z příštích dílů bych se měla objevit v příběhu 
nazvaném Majlant. Jinak teď už budu jenom 
mládnout, protože se říká, že když člověk stárne, 
tak dětinští! Děkuji za rozhovor

 Vladimír Valouch
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Výstavní síň

Galerie Václava Hollara

Pavel Korbička - PLASTORY 
Propojení plastu a světla - autorská výstava mla-
dého výtvarníka potrvá do 18. června.

Blanka Bohdanová  - KRAJINAMI DUŠE
Výstava olejomaleb a grafi k herečky Blanky Boh-
danové potrvá do 4. června.

Stálá expozice VM
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Otevřena celoročně.

Koncerty:  11. května - koncert Veselá školka,      
16. května - koncert ZUŠ, 17. května -  Módní 
přehlídka Dětský klíč, 23. května -  koncert ZUŠ, 
24. května - koncert ZUŠ, 30. května - koncert 
ZUŠ. 
18. května v 17 hodin přednáška PhDr. Kláp-
šťové z Náprstkova muzea v Praze - MEXICKÉ  
MASKY 

Kostel Zvěstování Panny Marie: 13. května 
v 18 hod.- Šumperský dětský sbor, 16. května 
v 19 hod. - Klasika Viva, 19. května - koncert 
písničkáře Jaroslava Hutky.

Mohelnice
Stálá expozice - Z dějin Mohelnicka

Výstava modelů automobilů, letecké a vojen-
ské techniky
Spolupořadatel Historic Car Club Mohelnice 
a Městské kulturní středisko v Mohelnici. Výsta-
va potrvá do 31. května. Po dobu výstavy bude 
muzeum otevřeno také v sobotu od 9 do 12 
hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Zábřeh
Zdeněk Sklenář - MALBA, GRAFIKA
Výstava potrvá do 3. června.

18. května v 16 hodin přednáška Kvido Janíka 
STÁTY  STŘEDNÍ AMERIKY

Loštice
Expozice Adolfa Kašpara

18. května v 10 hodin beseda se žáky základních 
škol na téma ZANIKLÁ ŘEMESLA

Rytířský sál
Příběh tepla aneb Kouzlo středověkých kamen
Výstava potrvá do 3. května.

Expedice Džandavlattepa 2002 - 2005
Nejen fotografi cká výstava podob minulého 
a současného Uzbekistánu bude zahájena verni-
sáží 4. května v 18 hodin v předsálí Rytířského 
sálu. Výstava potrvá do 6. června.

„Jsme Řekové“
Výstava o tradicích, zvycích, kultuře a charakte-
ristických sférách života řecké menšiny v Česku 
bude zahájena vernisáží 11. května v 18 hodin. 
Výstava potrvá do 25. června.

Úsov
Lidové masky ze současného Mexika
Výstava zapůjčená z Náprstkova muzea v Praze 
bude zahájena 18. května v dopoledních hodi-
nách. Výstava bude instalována ve třetím patře 
zámku a potrvá do 30. září.

Lovecko - lesnické muzeum
Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše

Nádvoří zámku bude z technických důvodů 
během turistické sezony  uzavřeno. V květnu je 
zámek přístupný od úterý do  neděle v  době od 
8 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. 

Vlastivědné muzeum 
v Šumperku je v květnu otevřeno 

Úterý až pátek: 9 – 12, 12.30 – 17 hodin, 
sobota: 9 - 13 hodin, neděle: 13.15 – 17 hodin
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VLASTIVĚDNÉ ZAJÍMAVOSTI A SEVERNÍ MORAVU 
NAJDOU ZÁJEMCI NA INTERNETU

Vlastivědné muzeum v Šumperku nabízí uživa-
telům internetu dva nové odkazy Vlasti-
vědné zajímavosti a Severní Morava 
na adrese www.vmsumperk.sweb.
cz, obojí čtenáři dosud znali 
jen  v tištěné podobě. Za dobu 
své existence vydalo šumperské 
muzeum dosud dvě stě padesát 
čtyři tištěných dvoulistů zají-
mavostí, jejichž  předností byla 
především všestranná použitel-
nost. Jejich tvůrci mohli snadno 
reagovat na aktuální dění a potřeby 
v regionu nebo je použít pro poučení 
při návštěvě některého zajímavého historického 

místa ve formě jakéhosi historického průvodce. 
Opravdovou předností Vlastivědných zají-

mavostí byla a je jejich  stručnost a pře-
hlednost. A tyto vlastnosti jsou,  ve 

srovnání s jinými materiály toho-
to druhu, přednostmi vítanými 
a potřebnými. Doufáme, že Vlas-
tivědné zajímavosti na internetu 
se stanou vítanou  pomůckou pro 
školy, knihovny a zájemce o re-

gionální dějiny vůbec. Ze starších 
čísel Severní Moravy pak vybíráme 

ty nejzajímavější články a nabízíme 
aktuální, informace včetně ankety.  

 Miluše Berková

Výstavní síň Vlastivědného muzea v Šum-
perku (1963 -1978 Vlastivědný ústav) byla pro 
veřejnost otevřena v západním křídle Pavlínina 
dvora 29. května 1966. Přízemní budovy ve dvoře 
byly před její výstavbou v katastrofálním stavu 
a do budoucna se nepočítalo s jejich zachováním. 
Existovalo několik studií, které řešily v prosto-
rách stávajícího dvora výstavbu nového kulturní-
ho domu. Rozrůstající se Vlastivědný ústav však 
potřeboval nutně další prostory pro pracovny, 
depozitáře a především pro výstavní činnost. 
Výstavy do té doby probíhaly v nevytápěných 
prostorách arkádové chodby obytného paláce. Ta 
byla málo prostorná a nevhodná pro náročnější 
kolekce.

Proto potěšilo zjištění, že v západním křídle 
dvora jsou v několika přízemních prostorách za 
sebou vznosné klenby mezi pásy, původně velký 
dvouřadový kravín. Probouráním novějších úče-
lově postavených příček mezi klenbami  mohl 
vzniknout opět prostorný sál. Od zjištění stavu 
k úvaze o možnosti provedení stačilo pár hodin. 
Problémem bylo  napojení sálu přímo na západní 
přístavbu obytného paláce. Vadily čtyři zaklenu-
té místnosti v nároží. Bylo rozhodnuto vybourat 
je, na jejich místě sklenout mezi nové pásy čtyři 

další klenby a navázat je na sled starších kleneb, 
a tím prodloužit prostoru téměř na 40 metrů. 
Vyžadovalo to dost odvahy, protože se muselo 
stavět  bez stavebního povolení. Bylo jasné, že by 
je muzeum nikdy nedostalo. Objekt byl v hava-
rijním stavu a zachraňovat ho se obecně jevilo 
naprostým bláznovstvím. Souhlas přímého nad-
řízeného s rekonstrukcí získal Vlastivědný ústav 
až po písemném předložení vyjádření odborných 
garantů stavby, kterými byli statik prof. M. Cigá-
nek z brněnské techniky a šumperský architekt 
ing. arch. O. Švestka. Přestavbu podpořilo i Kraj-
ské středisko státní památkové péče a ochrany 
přírody v Ostravě.

Během třinácti týdnů byla rekonstrukce 
provedena. Šlo při ní o vybourání stávajících 
příček a drobných místností v nároží, vyzdění 
čtyř nových klenebních polí a pásů, opravy kle-
neb původních, zavedení ústředního vytápění, 
vybourání nových okenních otvorů a osaze-
ní oken s mřížemi, položení asi 400 m2  dlažby 
a o vybudování vstupu se šatnou  z Fialovy ulice.

Náročnou statiku nově budované síně řešil 
prof. Cigánek, technologii výstavby zástupce 
ředitele Vlastivědného ústavu Karel Čunderle, 
stavební práce prováděla Skupina pro údržbu 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VLASTIVĚDNÉHO MUZEA 
V ŠUMPERKU SE POPRVÉ OTEVŘELA PŘED ČTYŘICETI LETY
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Ňpamátek při VÚ rozšířená o zednickou  četu JZD 
Bernartice. Pomocné práce obstarávali přísluš-
níci šumperského profesionálního hasičského 
sboru. 4. ledna 1966 se započalo se stavebními 
pracemi. Týden trvalo vyzdění každého nového 
pásu a klenebního pole. Teprve poté se začalo 
s vlastními opravami. Přes všechny skeptic-
ké prognózy byla nová prostora v květnu 1966 
slavnostně otevřena. Veřejnost ji obdivovala již 
dvacet týdnů po zahájení rekonstrukce. Ředite-
li Vlastivědného ústavu a jeho zástupci byly za  
provedení černé stavby odňaty roční odměny. 
Za prosazení vlastního názoru, potřeb zařízení 
a za záchranu Pavlínina dvora v jeho celistvosti 
to byla cena minimální.  

Sál dostal jméno Výstavní síň a počítalo se 
s ním jako s víceúčelovým prostorem  pro výsta-
vy všeho druhu,  pro koncerty, přednášky, módní 
přehlídky a veřejná shromáždění. Při otevření 
nebyla Výstavní síň ještě zcela vybavena. Projekt 
počítal v severním průčelí s výtahem pro insta-
lační materiál a se vzduchotechnikou pro klima-
tizaci sálu. V napjatém rozpočtu VÚ se na tyto 

tehdy zřídka uplatňované technické vymoženos-
ti nenašly prostředky.   

Několik let byla Výstavní síň přístupná jen 
z Fialovy ulice a provoz na výstavách a koncer-
tech tím byl velmi komplikován. Šatna  byla malá 
a chybělo sanitární zázemí. Situace byla vyřešena 
v roce 1971 přístavbou zaskleného foyer a toalet 
u novorenesančního paláce. Po roce byly vybu-
dovány v krovu nad Výstavní síní další prosto-
ry,  restaurátorské dílny, aranžovny, kanceláře, 
kuchyňka, toalety a dvě šatny pro umělce jako 
provozní zázemí sálu. Výstavní síň tak skýtala 
pohodlné kulturní prostředí jak pro účinkují-
cí, tak pro diváky. K dobrému dojmu přispěly 
i kovářské doplňky postupně vyrobené družstvem 
uměleckých řemesel v Jihlavě, pod jehož hlavič-
kou tehdy pracoval  známý umělec, kovář Alfréd 
Habermann. Jeho vstupní mříž vchodu z Fialo-
vy ulice a poté i vnitřní mříž Výstavní síně patří 
k počátkům jeho samostatné tvorby, vymykající 
se uměleckou kvalitou z řemeslně velmi dobré 
dílenské práce  jihlavského družstva.

Protože Výstavní síň dlouho fungovala jako 

Ojedinělou výstavu Holandské malířství mohli zhlédnout návštěvníci ve Výstavní síni na podzim roku 
1972.  Foto: A. Suchan
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V PAMÁTNÍKU ADOLFA KAŠPARA V LOŠTICÍCH 
MAJÍ NOVOU TURISTICKOU ZNÁMKU

jediný koncertní sál v Šumperku, podařilo se pro 
ni získat v roce  1973 koncertní varhany. Jsou 
dílem fi rmy Varhany Krnov n.p. Jde o nástroj 
jubilejní, jeho instalace proběhla ve znamení 
oslav 10. výročí existence Vlastivědného ústavu 
a v roce 100. výročí výroby varhan v Krnově. 
Jejich provoz byl zahájen v listopadu 1973 var-
hanním koncertem prof. Aleny Veselé. Ve Výstav-
ní síni je i koncertní křídlo a cembalo. Přibližně 
v téže době byly síň i šatny vybaveny několika 
kamerami a telefony, jimiž šlo řídit provoz  pro-
střednictvím monitorů umístěných v pokladně 
a v ředitelně. 

Za čtyřicet let existence Výstavní síně v ní 
proběhla nespočetná řada akcí většinou kul-
turního charakteru, muzejní a výtvarné výsta-
vy, výstavy zájmových sdružení, škol i podniků. 
Mnohé z výtvarných výstav byly mimořádné 
svou jedinečností, například výstavy zapůjčené                 
v 60. a na počátku 70. let z  Národní galerie 
(Holandské malířství 17. století, Julius Mařák, 

Antonín Procházka), soubory kvalitou i roz-
sahem pro Šumperk později již těžko přístup-
né vzhledem k vysokým pojistným cenám. Na   
výstavách prezentovala v Šumperku své nejlepší  
sbírky i Ostravská galerie, Východočeská galerie 
a další. Síň byla využívána i k muzejním výsta-
vám prezentujícím muzejní sbírky a práci s nimi. 
Zásadní ohlas ve městě mělo využití Výstavní 
síně pro koncerty vážné hudby. Vystřídali se na 
nich interpreti a hudební tělesa zvučných jmen  
s prvními vystoupeními žáků místní lidové školy 
umění. Možnost veřejného vystupování tady měl 
známý Šumperský dětský sbor. Od roku 1974 zde 
každoročně probíhaly koncerty mladých inter-
pretů na festivalu Preludium. 

Výstavní síň je neustále vyhledávaným, 
dopředu zadávaným a hojně navštěvovaným kul-
turním stánkem. Jistě na tom má kromě praktič-
nosti, dobré pověsti a tradice i podíl genia loci 
krásného historického prostoru v centru města.

 Milena Filipová

Nová turistická známka v Památníku Adolfa 
Kašpara v Lošticích se pro mnohé sběratele těch-
to půvabných připomínek zajímavých památek 
a míst může stát důvodem navštívení 
Památníku, jehož stálá expozice 
je od 8. dubna opět zpřístup-
něna veřejnosti. Je v něm  
vystaveno přes osmdesát 
původních děl, z nichž 
nejstarší pocházejí 
z doby Kašparových studií 
v Praze. Návštěvníci mohou 
zhlédnout jak nejstarší studie 
k Babičce a studie a akvarely k nejzná-
mějším dílům Aloise Jiráska, tak i črty z různých 
míst severní Moravy a krajinné studie z Beskyd 
a Rusavy. S historií města Loštic se může návštěv-
ník seznámit v malé komorní expozici umístěné 

v přízemí Pamětní síně. Sbírky muzea zahrnují 
široké spektrum předmětů typických pro malá 
vlastivědná muzea. Zajímavé jsou pak doklady 

místní hrnčířské výroby, vedle pohárů 
s povrchem pokrytým puchýřky 

jsou zde nádoby dokumentu-
jící produkci 18. - 19. století, 

kamnářské formy, hrnčířské 
nástroje a jiné předměty. 

Návštěvní doba: Duben 
- říjen: Po zavřeno; Út - So 

8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30 
hod.; listopad -březen: Po - Pá  

8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30 hod.
E-mail: pamatnik.lostice@seznam.cz, web:http: 

//vmsumperk.sweb.cz 
 Mgr. Miluše Berková, tisková mluvčí 

 a redaktorka Vlastivědného muzea v Šumperku

Pondělí 8. května - volný vstup na všech zařízeních VM
Čtvrtek 18. května - Mezinárodní den muzeí a galerií - volný vstup na všech zařízeních VM

Bližší informace na tel. čísle 583 214 070, www.vmsumperk.sweb.cz. 
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Pátek 28. dubna ve 20 hodin
VKV & Šufunky Gang
Směs funky, rocku a svěžího jazzu. Live koncert. 
 Vstupné 50 Kč 

Úterý 2. května ve 20 hodin
HIM: Love Metal Archives Vol. 1
To nejlepší od Him z let 1998 - 2004. DVD 
večer.  Vstup volný

Pondělí 15. května v 18.30 hodin
OUTDOOR CLUB: Ozvěny Welzlování
To nejlepší z letošního zábřežského festivalu 
dobrodruhů. Promítání nejúspěšnějších festi-
valových snímků.  Vstup volný

Čtvrtek 18. - sobota 20. května
GURMÁN CLUB: Staročeská kuchyně
Něco pro milovníky klasiky.

Pátek 19. května ve 20 hodin v klášterním kos-
tele
Jaroslav Hutka
Recitál svobodomyslného písničkáře. Live kon-
cert.  Vstupné 90, 120 Kč

Pátek 26. května ve 21 hodin
Sioux
Rockový dýchánek. Live koncert. 
 Vstupné 70 Kč

Bližší informace: 
Hlavní třída 10, Šumperk,  e-mail: hana.pisko-
va@musicmachine.cz, www. musicmachine.cz. 
Provozní doba restaurace -kavárny - klubu: pon-
dělí - čtvrtek 11.30 - 23.30 hod., pátek a sobo-
ta: 11.30 - 02.00 hod., ne zavřeno, předprodej 
vstupenek: denně od 14 do 19 hod. na klubovém 
baru. 

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

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

Po, Út, St, 
Čtvrtek
Pátek
Sobota 

Knihovna na ul. 17. listopadu Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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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Pondělí 1. května od 9 do 12 hodin
První máj U radnice
Ukázky činnosti kroužků, výtvarná řemesla, kera-
mika, otevřený zvěřinec, vystoupení, skákací hrad, 
modely vláčků, hraní pro nejmenší.
 Vstup volný

Úterý 2. května od 18 hodin na SOUŽ
Florbal na SOUŽ
Hodinovka pro muže.  Vstup volný

Středa 3. května v 15.30 hodin v 1. patře DDM
Křížovky, hádanky
Pro děti od 8 let.  Vstup volný
 
Středa 3. května od 16 do 17 hodin v herně TTC 
v areálu bývalých kasáren
Stolní tenis pro zájemce Vstup volný

Středa  3. května v 16 hodin v ateliéru DDM
Tkaní
Taška, oděvní doplňky, bytová dekorace.  
 Vstupné 30 Kč

Sobota 6. května od 9 do 14 hodin v keramické dílně 
DDM
Keramika pro všechny Vstupné 30 Kč
 
Sobota 6. května v Praze
MISS TOUR PRAHA
Semifi nále. Informace V. Formánková.

Sobota 6. - pondělí 8. května 
Jarní přechod Pálavy
Informace B. Malec, tel. 583 215 395.

Středa 10. května od 15.30 do 17 hodin v 1. patře 
DDM 
Hlavolamy
Pro děti od 8 let.  Vstup volný
     
Středa 10. května od 16 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Batika
Vázaná, korálková, destičková, kolíčková, šibori.                     
 Vstupné 30 Kč

Sobota 13. května od 9 do 14 hodin v ateliéru 
DDM
Batika
Vázaná, korálková, destičková, kolíčková, šibori. 
 Vstupné 30 Kč
 
Pondělí 15. května od 14 do 16 hodin v učebně 
DDM
Internet v DDM U radnice
Volný přístup na internet.  Vstup volný  
     
Středa 17. května od 16 do 17 hodin v herně TTC 
v areálu bývalých kasáren
Pojď si pinknout
Stolní tenis pro děti od 8 let.  Vstup volný
 
Středa 17. května od 16 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Šablona, tisk
Zdobení papíru i textilu razítky, šablonami.   
 Vstupné 30 Kč
    
Sobota 20. května od 14 do 17 hodin ve školní tělo-
cvičně v Loučné nad Desnou
Tygr Aerobic Maraton
Lektorky V. Formánková, A.Volková.   
 Vstup volný
    
Středa 24. května od 15.30 do 17 hodin v 1. patře 
DDM 
Pro bystré hlavičky
Pásmo křížovek, hádanek a doplňovaček. Pro děti 
od 8 let. Vstup volný
  
Středa 24. května od 16 do 20 hodin v ateliéru
Sarongy, šály, šátky  Vstupné 30 Kč
    
Pátek 26. května ve Smetanových sadech 
u „Hasičárny“
Bambiriáda
Prezentace  DDM U RADNICE v rámci Bambi-
riády.

Sobota 27. května v Praze
Mistrovství ČR SAMC - Praha
Informace V. Formánková. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
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APondělí 29. května od 14 do 16 hodin v učebně 

DDM
Internet v DDM U radnice
Volný přístup na internet.  Vstup volný
     
Úterý 30. května od 18 do 19 hodin v SOUŽ Šum-
perk   
Florbal pro muže Vstup volný
    
Středa 31. května od 16 do 17 hodin v herně TTC 

v areálu bývalých kasáren
Stolní tenis pro zájemce Vstup volný
    
Středa  31. května od 16 do 20 hodin v ateliéru
Pletení z pedigu
Košíček, ošatka, tác z pedigu.  Vstupné 30 Kč
 
Bližší informace: MDDM u radnice, nám. Míru 
20, Šumperk, tel.č. 583 214 076, e-mail: mddm.
sumperk@seznam.cz, www.mddm.adam.cz.

KLUB KOTELNA

Pátek 28. dubna ve 21 hodin
Elektrik Man

Sobota 6. května ve 21 hodin
Jednoduše

Pátek 19. května ve 21 hodin
Jaksi Taksi

Bližší informace k akcím: www.kotelnainfo.cz 

Čtvrtek 11. května od 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 12. května od 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete poba-
vit se svými přáteli a poslechnout si známé pís-
ničky, které zahraje skupina Staří kamarádi. 
 Vstupné 25 Kč

0d 15. května každé pondělí vždy od 10 hodin
Trénink paměti pro seniory
Pro ty, kdo nechtějí nechat zahálet svůj mozek 
a rozhodli se preventivně posilovat paměť. Bližší 
informace získáte v Informačním středisku pro 
seniory na tel. 583 212 272. 
  Cena cyklu 6 x 1 hod. je 200 Kč

Pátek 26. května od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
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. 

Bližší informace: Kavárnička pro seniory - nejen 
pro ně, Temenická 35, Šumperk.Provozní doba 
denně od 13 do 19 hodin,tel.č.583 212 272. Aktuál-
ní program a případné změny naleznete na strán-
kách Informačního střediska pro seniory www.
pontis.cz/iss

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Pro ty, kdo nechtějí  nechat zahálet svůj mozek a rozhodli se preventivně posilovat paměť

KDY? Od 15. května každé pondělí od 10 do 11 hodin 
KDE? V Kavárničce pro seniory, Temenická 35, Šumperk. Cena cyklu 6 x 1 hodina je 200 Kč. 

Bližší informace a přihlášky získáte v Informačním středisku pro seniory, 
DPS Alžběta, Temenická 35, Šumperk, tel.č. 583 212 272.
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Úterý 2. května  od 17 do 19 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, vavrusa@doris.cz. 
 Cena 100 Kč

Čtvrtek 4. května  od 15 do 17 hodin v učebně VT Vily Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Internet a e-mail“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavrusa@
doris.cz.  Cena 100 Kč

Pátek 5. května  od 16 do 19 hodin v ateliéru Vily Doris
Tvořivé pátky ve Vile - Reliéf a patinování
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 214 213, 731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz.  
 Cena 40 Kč

Úterý 9. května sraz u Koliby ve 14.30 hodin
Odyssea - Orientační běh
Start v 15.30 hodin. Informace Petr Konupčík tel.č. 583 214 212, 731 610 037,  konupcik@doris.cz.

Úterý 9. května od 17 do 19 hodin v učebně VT Vily Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Jak na PC“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Cena 100 Kč
 
Čtvrtek 11. května 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, vavrusa@doris.cz. 
 Cena 100 Kč

Pátek 12. května od 16 do 19 května v ateliéru Vily Doris
Tvořivé pátky ve Vile - Mýdlo a mýdlový dárek pro maminku
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 214 213, 731 610 039, e-mail: vavrusova@doris.cz.  
 Cena 40 Kč

Sobota 13. května od 9 do 13 hodin ve Vile Doris 
„Květinkový víkend“ - Kytička pro maminku
Vyrábíme kytičky i jiné dárečky pro maminky ke Dni matek. Informace Jana Valová, tel.č. 
583 214 212, 731 186 059, valova@seznam.cz.  Cena 40 Kč

Neděle 14. května v 15 hodin v letním divadle Vily Doris
„Květinkový víkend“ - Květinková neděle
Stejně jako v loňském roce, tak i letos bychom chtěli pro maminky připravit příjemnou „Kvě-
tinkovou neděli“. Mateřské školky, které mají zájem se svým vystoupením přispět k příjemné 
atmosféře této neděle, se mohou přihlásit ve Vile Doris v Šumperku. Druh vystoupení není ničím 
omezen. Může se jednat o zpěv, tanec, divadlo, sport…. Informace Jana Valová, tel.č. 583 214 212, 
731 186 059, valova@seznam.cz.  Cena 40 Kč
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Středa 17. května od 15 do 19 hodin v učebně VT Vily Doris
Brouzdání po Internetu
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.  Cena 10 Kč/hod.

Čtvrtek 18. května ve 14.30 hodin sraz na Krásném
Odyssea - Duatlon (běh - kolo - běh)
Start v 15.30 hodin. Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
Čtvrtek 18. května v 18.30 hodin v sále Vily Doris

VIA LUCIS -„I města mají duši a vši“
Setkání s tulačkou a vypravěčkou Milenou Holcovou, autorkou devíti knih o poznání života, ale taky 
o cestování. Rezervace vstupenek Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz.
 Vstupné 40 Kč

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

I MĚSTA MAJÍ DUŠI A VŠI

Tulačka a vypravěčka - autorka devíti knih o poznávání života a o cestování: I města mají duši, 
I města mají vši, Orinokem k přechodu, Za humny nejsou lvi, Babky na divoko, Lidi 1, Lidi 2, 

Lidi 3, Nech tu děti a zmiz!

ve čtvrtek 18. května v 18.30 hodin v sále DDM - Vily Doris

Milena Holcová (1954) se narodila a celý život žije v Brně. Popírá přívlastky spisovatelka 
a cestovatelka, přestože projela skoro celý svět a napsala již devět knih a příspívá do sborníků 

Česká xenofobie a Cesty víry. Pobývala mezi mongolskými pastevci, africkými Masaji, zambijskými 
venkovany, islandskými farmáři, americkou střední vrstvou, laponskými intelektuály, afgánskými 

táliby, poznala orinocké a mexické indiány, domorodce v Laosu i venkovany na Kubě…
Cestování chápe jako životní fi lozofi i a styl, který upřednostňuje svobodu a zajímavost před 

bezpečím. Věří, že celý svět se dá objevit v jedné vesnici, jde jen o to umět se dívat a naslouchat. 
Přestože byla pozvána do mnoha „klubů cestovatelů“, členství odmítá, protože nechce patřit k sortě 
výkonnostních cestovatelů, kteří byli nejvýš, nejdál, tam, kde ještě žádný běloch nebyl… V prvenství 
nenachází nic smysluplného, popisy podobných zážitků jí připadají zoufale nudné. Podle vlastních 
slov cestuje, aby si potvrdila nebo vyvrátila některé soukromé hypotézy, které pak čtenářům nabízí, 

ale nevnucuje.
Akci podporuje hudební klub Music Machine

Šumperské setkání sponzorují: IZOSKLO ABERLE, Pekařství Král Hanušovice, Petr Waniek, 
rozvoz květin a substrátů, P-LINE František Porteš - fotografi cké práce, Olšanské papírny a.s. 
- Ruční papírna Velké Losiny, Město Šumperk,  Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk - 

diamantové nástroje, TELO a.s., Knihkupectví DUHA, Knihkupectví TÓN,  
Salón Zdena - Ruda nad Moravou.

Vstupenky v ceně 40 Kč si lze rezervovat v DDM Vila Doris, u P. Konupčíka, tel.č. 583 214 213. 
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Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Internet a e-mail“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavrusa@doris.cz.                  
 Cena 100 Kč
Pátek 19. května 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@seznam.cz.  
 Cena 40 Kč
   
Pondělí 22. května od 15 do 17 hodin v učebně VT Vily Doris
Národní program počítačové gramotnosti 2006
Lekce „Jak na PC“. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 214 213, 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Cena 100 Kč

Čtvrtek 25. května - neděle 28. května
Bambiriáda
Informace Jana Valová, tel.č. 583 214 212, 731 186 059, valova@doris.cz.

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01, tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, e-mail: vila@doris..cz, www.doris.cz

Čtvrtek 4. května od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce.    
Hraje Vašek a Petr.  Vstupné 30 Kč 

Úterý 9. května od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 18. května od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce. 
Hraje Albatros.   Vstupné 30 Kč

Úterý 23. května od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 25. května od 14 hodin   
Setkaní členů městského svazu DIA. 
Hraje Ing. Ladislav Kulil.  Vstupné 30 Kč

Každé pondělí od 9.30 do 17 hodin v herně
Mateřské centrum 
Lektorky: p. Potěšilová (10 -13 hod.), p. Smoro-
jová (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. Smo-
rojovou, tel.č. 732 561 061.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
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KINO OKO

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 fi lmu 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

DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA         Hrajeme pro děti
Čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6., neděle 7., pondělí 8., úterý 9. a středa 10. května jen v 16.00 hodin
USA 2006, 90 minut, rodinná animovaná komedie v českém znění
Chládek je fuč… Pokračování úspěšného fi lmového hitu.  Vstupné 65 Kč 

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Sledujte, prosím, pečlivě začátky představení!
Čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6., neděle 7., pondělí 8., úterý 9. a středa 10. května v 17.45 a ve 20.00 hodin, 
čtvrtek 11. května jen ve 17.45 hodin, pátek 12., sobota 13. a neděle 14. května v 17.45 a ve 20.00 
hodin
ČR 2006, 113 minut, mládeži přístupný
Na dovolenou autobusem k Jadranu s Annou Polívkovou, Evou Holubovou, Bohumilem Kleplem, 
Janou Štěpánkovou, Květou Fialovou, Jitkou Kocurovou, Pavlem Liškou a mnoha dalšími „účastní-
ky zájezdu“… Výborná komedie plná humoru a jemné ironie natočená podle stejnojmenné knihy 
Michala Viewegha.  Vstupné 85 Kč

DIVOČINA     Hrajeme pro děti
Čtvrtek 11., pátek 12., sobota 13., neděle 14., pondělí 15., úterý 16. a středa 17. května jen v 16.00 
hodin
USA 2006, 94 minuty, animovaný rodinný fi lm v českém znění
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odvezeného do divočiny… Snímek z produkce Walt Disney Pictures.  Vstupné 65 Kč
V neděli 14.5. v 16.00 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu je 
vstupné 55 Kč na osobu.  Poděkování kina za sponzorský dar na toto představení patří fi rmě SHM, 
s.r.o., Šumperk. 

SYRIANA
Čtvrtek 11. května jen ve 20.00 hodin  Artvečer
USA 2005, 128 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Vše souvisí se vším…  George Cloony, Matt Damon, Wiliam Hurt a Christhopher Plummer ve strhu-
jícím  politickém thrilleru, který se odehrává ve sféře ropného byznysu.  Vstupné 70 Kč

V JAKO VENDETA
Pondělí 15., úterý 16. a středa 17. května jen v 17.45 hodin
USA, Německo 2006, 132 minuty, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Natalie Portmanová a Hugo Weaving bojují proti totalitní vládě fi ktivní Británie budoucnosti v comic-
sové adaptaci z dílny tvůrců Matrixu.  Vstupné 70 Kč

MATCH POINT - HRA OSUDU          Artvečer                    
Pondělí 15., úterý 16. a středa 17. května jen ve 20.15 hodin
Velká Británie, Lucembursko, 2006, 124 minuty, od 12 let, titulky
Je důležitější být v životě dobrý - anebo šťastný? Scarlett Johanssonová  a Jonathan Rhys - Meyers volí 
ve fi lmu Woodyho Allena jednoznačně… Filmové překvapení od Woodyho Allena, který svůj nový 
fi lm natočil naprosto netradičně - mimo svůj obvyklý žánr i lokace.  Vstupné 65 Kč

MISSION: IMPOSSIBLE III
Čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20. a neděle 21. května v 17.30 a ve 20.00 hodin, pondělí 22. a úterý            
23. května jen jen ve 20.00 hodin, středa 24. května jen v 17.30 hodin 
USA 2006, 120 minut, od 12 let, velkoplošná projekce, titulky
Mise začíná 04:05:06. Třetí mise tajného agenta Ethana Hunta bude nejtěžším úkolem v jeho dosa-
vadní kariéře… V pojetí režiséra J. J. Abramse se Mission: Impossible stala moderním akčním fi lmem, 
který nabízí kromě zvýšené hladiny adrenalinu i chytrou zápletku, emoce a řadu zvratů. V hlavní roli 
Tom Cruise.  Vstupné 75 Kč

INDIÁN A SESTŘIČKA      Ozvěny Febiofestu
Pondělí 22. a úterý 23. května jen v 18.00 hodin
ČR 2006, 91 minuta, mládeži přístupný
Film o lásce dělníka Františka, který inklinuje ke komunitě „bílých indiánů“, a romské dívky Marie.
V citech mladé dvojice se tak protnou dva různé světy… V hlavních rolích Denisa Demeterová a Tomáš 
Masopust.  Vstupné 70 Kč

FAKTÓTUM     Artvečer
Středa 24. května jen ve 20.00 hodin
USA, Norsko 2005, 94 minuty, od 15 let, titulky
Nejvíce záleží na tom, jak se vám podaří projít ohněm… Filmový přepis autobiografi cké knihy Char-
lese Bukowského, jehož hlavní hrdina by se dal nazvat zkrachovalou existencí, kdyby nebyl se svým 
životem spokojen. Stačí mu prostě jen psát a pít a pít a psát… V hlavní roli Matt Dillon, režie Bent  
Hamer (Povídky z kuchyně).  Vstupné 65 Kč



X -MEN: POSLEDNÍ VZDOR     Premiéra 
USA 2006, 120 minut, mládeži přístupný, velkoplošná projekce, titulky
Čtvrtek 25. a pátek 26. května v 17.30 a ve 20.00 hodin, sobota 27. a neděle 28. května jen ve 20.00 
hodin, pondělí 29., úterý 30. a středa 31. května jen v 17.30 hodin 
Závěrečná kapitola fi lmové trilogie, v níž vývoj světových dějin ohrožuje „lék“, jenž dokáže proměnit 
mutanty v obyčejné lidské bytosti…  Vstupné 75 Kč

ZKROCENÁ HORA
Sobota 27. a neděle 28. května jen v 17.30 hodin 
USA 2005, 134 minuty, od 15 let, titulky
Heath Ledger a Jake Gyllenhaal v romantickém dramatu zapovězené lásky. Režie Ang Lee.  
 Vstupné 70 Kč

SPOJENEC
Pondělí 29., úterý 30. a středa 31. května jen ve 20.00 hodin
USA 2006, 128 minut, od 15 let, velkoplošná projekce, titulky
Na první pohled dokonalý zločin může být ještě dokonalejší… Kriminální thriller v režii Spikea Lee 
s hvězdným hereckým obsazením: Denzel Washington, Clive Owen a Jodie Fosterová.  Vstupné 70 Kč

Připravujeme na červen 2006: Šifra mistra Leonarda, Tristan a Izolda, Bambi 2, Děsnej doják, Sní-
daně na Plutu, Všechno nejlepší, Show začíná, Scary Movie 4, Za plotem, Libertin, Ráj hned teď, 
Fimfárum 2, 16 bloků, Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň, Nová Francie, Hory mají oči, Já a Ty 
a všichni ostatní

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX
Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšenímobrazu.
Velkoplošná projekce = zvětšený širokoúhlý fi lm, ostatní fi lmy mají zvětšený klasický formát.
Předprodej vstupenek:  Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před začát-
kem prvního představení - u pokladny v Kině Oko Šumperk. Sluchově postiženým zapůjčíme speci-
ální sluchátka. Program kina Oko též na www.kinosumperk.cz. 
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Pokračování textu z vnitřní stránky obálky - Dagmar Wanke - Szendrey
S jakými pocity toto uznání přebírala, dokumentují její vlastní slova: „Když jsem v roce 1997 dostala 

v Budapešti pamětní medaili Antonína Dvořáka od českého ministra kultury, řekla jsem panu velvyslanci, 
že jsem tak šťastná, že bych mohla umřít. V Šumperku to po mém ocenění cítím úplně jinak. Jako závazek 
do budoucna. Chtěla bych se sem vracet a navázat kontakty se zdejší hudební školou. Myslím, že musíme 
vychovávat nejen dobré muzikanty a umělce, ale i skvělé posluchače. K tomu bych chtěla ve svém rodišti 
podle možností přispět.“ -hn-

 PŘEDPLATNÉ 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.




