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K BÁSNI NA OBÁLCE

Miluše A. Šajnohová

Miluše A. Šajnohová ( *1949), narozena v Ostravě 
Michalkovicích. V roce 1968 maturovala na SVVŠ 
ve Frýdku - Místku a od téhož roku žije v Šumper-
ku. Začala pracovat v oblasti kultury, od roku 1974 
pak jako vychovatelka v domově mládeže. Dálkově 
vystudovala SPgŠ v Krnově. Následné dálkové studi-
um na PF UP v Olomouci nedokončila, protože dala 
přednost mateřským povinnostem.

Autorka debutovala knížkou Rosení ticha (2000). 
Myšlenkově vychází z východoasijské fi lozofi e. Me-
ditativní tónina jejích veršů klade lehký důraz na 
otázky a odpovědi, které nalézá v životních příbě-
zích. Příjemně feminní vůně se proplétá všemi sbír-
kami, kupříkladu v třetí knize Čas stříbrných smrků 
uzavírá prolog následujícími verši: „… na konci / 
druhého milénia / začal čtrnáctý dalajláma / o ženě 
/ hloubavě přemýšlet“, nebo jinde: „buddhou bu-
doucnosti / stává se žena“. Postupem času získává její 
tvorba úspornější formu a do popředí básnířčina zá-
jmu vstupuje přírodní lyrika s výrazným akcentem 
na zdejší krajinu, také orientální chuť koření je dáv-
kována decentněji. Důkazem by mohla být chystaná 
sbírka Pradědovy letokruhy, z níž pochází i báseň 
otištěná na titulní straně.

Miluše A. Šajnohová přispěla též několika verši 
do publikace Šumperkem pod křídly a je zastoupena 
v šumperském poetickém almanachu Krásný vrch. 
 Aleš Kauer
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Před 715 lety
V roce 1293 byl podle pamětní knihy dominikánů založen šumperský dominikánský klášter. 

Zakladatelem měl být vyšehradský probošt Jan, nevlastní bratr krále Václava II.
 

Před 495 lety
V roce 1513 se se svolením žerotínské vrchnosti začali v Šumperku usazovat Židé. Soustředěni byli 

v dnešní Hanácké ulici, kde měli dokonce svou synagogu. V roce 1585 je Šumperští obvinili, že 
způsobili morové epidemie a se souhlasem císaře Rudolfa II. je donutili prodat majetek a opustit 

město.

Před 90 lety - události, které předcházely vzniku Československa
4. února 1918 se konaly demonstrace zaměstnanců Trebischovy továrny na hedvábí (pozdější 

Hedva na dnešní Lautnerově ulici).  Zúčastnili se jí převážně čeští dělníci. 
5. února 1918 ve 4 hodiny odpoledne se na náměstí u radnice konala demonstrace dělníků všech 

šumperských továren. S plamennou řečí zde vystoupil německý sociální demokrat Dr. Morgenstern, 
který označil za hlavního viníka pokračující války Německo a opět vyzýval k revoluci. 

13. února byl pro nedostatek uhlí zastaven provoz městské plynárny. 
15. února městská rada na svém zasedání přijala usnesení, v němž vyslovila nesouhlas s plánem 
na zřízení samostatného českého státu. Rozhodnutí bylo ovlivněno požadavky českých politických 
stran, požadujících právo na sebeurčení národů, které zesílilo po vyhlášení Wilsonova programu 

USA o ukončení války z 8.1. 1918. 
Koncem února musel být zaveden nákup oděvů, látek a podobně na odběrové listy.

Před 75 lety
3. února 1933 byla v Desné velká voda, zasahovala dokonce armáda. 

Před 60 lety
2. února 1948 schválila rada Místního národního výboru v Šumperku jmenování čestnými 

občany města ministra zdravotnictví dr. Adolfa Procházku a ministra dr. Zdeňka Nejedlého. Za 
necelý měsíc, 1. března, rada MNV dr. A. Procházkovi čestné občanství zrušila a tatáž pocta byla 

odebrána náměstkovi vlády dr. Petru Zenklovi a ministru pošt Msg. Františku Hálovi. 
16. února se opět probírala otázka přejmenování Šumperka. Tentokrát byly na ministerstvo vnitra 
zaslány návrhy na  Jasov, Lensko, Kamenec a Sadov. Naštěstí žádné nové jméno nebylo schváleno. 

Stejně dopadla žádost, která byla zaslána Zemskému národnímu výboru v Brně na změnu 
městského znaku. Místo habsburské orlice byla navržena moravská šachovaná orlice. Odborníci 

doporučili, aby město zůstalo u svého polepšeného znaku z roku 1562, případně aby se vrátilo 
k starší podobě znaku, kterým byl pouze bílý paroh na modrém štítě. 

24. února 1948 se uskutečnila také v Šumperku hodinová generální stávka a večer se konala 
u radnice mnohatisícová demonstrace.

Před 10 lety
V únoru 1998 získal Jiří Dopita  s českým hokejovým mužstvem zlatou medaili na olympiádě 

v Naganu. Spolu s Alešem Valentou, který skončil v akrobatickém lyžování čtvrtý, 
se stal v březnu čestným občanem Šumperka.

-ách-

STALO SE V ÚNORU
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Od 14. do 28. února 2008 se v Šumperku koná již třicátý pátý ročník festivalu mladých uměl-
ců ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM. Festival bude zahájen  ve čtvrtek 14. února ve výstavní síni 

Vlastivědného muzea v Šumperku, další čtyři koncerty se uskuteční v klášterním kostele Zvěstování 
Panny Marie na Radniční ulici. Koncerty začínají vždy v 19 hodin.

Dramaturgie festivalu se v posledních ročnících 
soustředila na vrcholy českého interpretačního umě-
ní mladých umělců - oceněné účastníky význam-
ných soutěží. Výběr nebyl náhodný: Mezinárodní 
hudební soutěž PRAŽSKÉ JARO, Mezinárodní 
rozhlasová soutěž mladých hudebníků CONCER-
TINO PRAGA, Národní rozhlasová soutěž mladých 
souborů a orchestrů CONCERTO BOHEMIA, 
Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci 
melodramu. Novinkou posledních ročníků bylo 
zařazení jazzové hudby a profi lové představování 
základních uměleckých škol - ZUŠ Václava Kálika 
Opava, ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2 a v loňském „regi-
onálním“ ročníku ZUŠ Šumperk. Minulý ročník, na 
kterém dostaly příležitost soubory z okolí, příjemně 
překvapil dobrou interpretační úrovní i výjimečnou 
návštěvností. 

Zahajovací koncert ve čtvrtek 14. února může být 
svým způsobem symbolický. Alois Motýl - varhaník, 
klavírista, hudební pedagog, sbormistr a dlouholetý 
organizátor hudebního života v Šumperku - festival 
mladých umělců s názvem PRELUDIUM v roce 
1974 založil. Tehdy asi netušil, že festival 
bez jediného přerušení dojde až do               
35. ročníku a zcela zřejmě vůbec ne-
mohl tušit, že jubilejní festival v roce 
2 0 0 8 zahájí jeho velmi 
talen- t o -

vaný třináctiletý vnuk - violoncellista PETR OSIČ-
KA. I když je žákem základní školy v Dolních Du-
najovicích, tak již třetím rokem jezdí na konzultace 
do Brna k profesoru konzervatoře Václavu Horá-
kovi a počínaje školním rokem 2005/2006 se stal 
jeho žákem v rámci ZUŠ G. Mendela Brno - Lesná. 
Účast na festivalu Preludium je jeho první příležitos-
tí k sólové prezentaci a tento jeho debut může být 
startem k jeho hudební interpretační kariéře. Jen 
malé připomenutí: z dlouhé řady dnes významných 
umělců, kteří se v mládí představili na Preludiu, lze 
namátkou jmenovat tehdy třináctiletého klavíristu 
Igora Ardaševa nebo sedmnáctiletou harfi stku Janu 
Bouškovou... Petr Osička přednese skladby J.S. Ba-
cha, G.B. Sammartini, G.F. Händela a A. Arutjunja-
na - klavírní spolupráce Marek Paĺa.

Ve druhé polovině zahajovacího koncertu bude 
prezentována další z mnoha soutěží u nás, tento-
krát pěvecká: Duškova soutěž 2007 pořádaná Mo-
zartovou obcí v Praze. Pěveckým půlrecitálem se 
představí jedna z vítězek ANETA PETRASOVÁ, 
která se zpěvu věnuje na Hudební škole hl. m. Pra-
hy. Mezzosopranistka Aneta Petrasová za klavírní 
spolupráce Jany Todekové zazpívá písně V. Nová-

ka, A. Dvořáka. J. Brahmse a árie W.A. Mozarta                             
a A. Th omase.

Celovečerní program druhého koncertu 
v pondělí 18. února již v klášterním kostele je vě-
nován jednomu z „královských“ nástrojů - harfě. 

Představena bude harfová třída Mgr. Hany Jou-
zové-Müllerové Gymnázia Jana Nerudy v Praze. 

Hana Jouzová může na Preludium dobře 
vzpomínat - poprvé hrála v Šumperku 

ještě jako posluchačka pražské 
konzervatoře ve třídě prof. Libu-

še Váchalové. Na harfy zahrají 
MARIANA JOUZOVÁ, KA-
MILA JOUZOVÁ, HANA 

Jubilejní 35. ročník Šumperského Preludia zahájí violoncellista Petr Osička, velmi talentovaný třináctiletý 
vnuk zakladatele tohoto festivalu mladých umělců Aloise Motýla.  Foto: archiv
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HRACHOVINOVÁ, MARIE ŠPAČKOVÁ A DO-
MINIKA ŤUKOVÁ.

Třetí koncert ve čtvrtek 21. února je v režii na 
festivalu spolupracujícího Šumperského dětského 
sboru. Motýli zazpívají krátce v úvodu koncertu 
a sbormistr Tomáš Motýl pozve na pódium hosty 
Motýlů - dětský pěvecký sbor KVÍTEK DAČICE se 
sbormistrem Vítězslavem Hergeselem.

Tento sbor za pouhých deset let své existence 
dosáhl mnoha úspěchů - i mezinárodních: vítězství 
v celostátní soutěži v Novém Jičíně (2004) a na me-
zinárodním festivalu „Young2005Prague“, 1. cena 
cum laude v belgickém Neerpeltu (2006)... Napo-
sledy triumfoval v létě roku 2007 na Mezinárodním 
sborovém festivalu a soutěži Bohuslava Martinů 
v Pardubicích, jehož se stal absolutním vítězem! 

V první polovině čtvrtého koncertu v pondě-
lí 25. února  vystoupí smyčcové kvarteto složené 
z posluchačů JAMU Brno. QUARTETTO DI GI-
OIA v obsazení Kristina Czajkowská - 1. housle, 
Michaela Kovalčíková - 2. housle, Klára Hegnero-
vá - viola a David Hrubý - violoncello přijíždí v po-
sledním půlroce do Šumperka již podruhé (kvarteto 
účinkovalo 20. září 2007 v šumperském muzeu na 
vernisáži výstavy výtvarných děl Lubomíra Barto-
še). Na programu je Meditace na staročeský chorál 
„Svatý Václave“ Josefa Suka a Smyčcový kvartet č.1 
- Z podnětu L.N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ 
Leoše Janáčka. Zařazení Janáčkova kvartetu není 
náhodné. QUARTETTO DI GIOIA získalo na 

renomované Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka 
2006 2. cenu a Cenu za nejlepší provedení skladby 
Leoše Janáčka. 

Stejně jako v loňském ročníku je nemyslitelné 
nevyužít nové varhany v prostorách klášterního 
kostela. Pozvání na Šumperské Preludium přijal 
posluchač pátého ročníku Vysoké školy múzických 
umění v Bratislavě ANDREJ ŠTAFURA. Ve druhé 
polovině večera je na programu jeho vystoupení 
Toccata prima G. Muff ata a Preludium a fuga C dur 
a Passacaglia c moll  J.S. Bacha.  

Již ve třech ročnících Šumperského Preludia byli 
představeni vítězové Národní rozhlasové soutěže 
mladých souborů a orchestrů CONCERTO BOHE-
MIA. Letošní jubilejní ročník Preludia nebude vý-
jimkou. Na závěrečném pátém koncertu ve čtvrtek 
28. února se představí vítěz 16. ročníku Concerto 
Bohemia 2007 v kategorii dechové orchestry ZUŠ 
pro 6 - 12 hráčů. Jedná se o BIG BAND ŽERO-
TÍN ZUŠ OLOMOUC s uměleckým vedoucím 
a dirigentem Martinem Zajíčkem. Jazzová kapela se 
v programu Preludia objevuje již potřetí za sebou, 
a tak není vyloučeno, že v dramaturgii festivalu na 
několik dalších let zůstane... Na soutěž Concerto 
Bohemia 2007 soubor odjel s menším počtem hrá-

Quartetto di Gioia přijede v posledním půlroce 
do Šumperka již podruhé. Po loňském zářijovém 
vystoupení na vernisáži výstavy výtvarných děl 
Lubomíra Bartoše v muzeu se 25. února představí 
na čtvrtém koncertu Preludia.  Foto: archiv

Pozvání na Šumperské Preludium přijal letos po-
sluchač pátého ročníku Vysoké školy múzických 
umění v Bratislavě Andrej Štafura.  Foto: archiv
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ROČNÍ CYKLUS POETICKÝCH ČTENÍ 
PŘEDSTAVÍ ŠUMPERSKÉ BÁSNÍKY

JARÝ ČASE JARNÍ

Jaro jako hmota a tvar a určitost a síla, píše 
sochař a básník Jiří Jílek. Miluše A. Šajnohová 
umocňuje tíhu předjaří slovy:

únor Mořeny úmor a Ivan Tuša pozoruje kosy, 
osamělé biletáře v černých livrejích, netrpělivě po-
skakující. Zima se zkrátka krátí a je na čase ono 
čekání spojené s očekáváním zpříjemnit.

Kulturní život bude postupně představovat 
zdejší nejvýraznější autory z oblasti poezie. Slovo 
psané bude vždy po čtvrt roce korunováno au-
torským čtením představované trojice. Vedle tří 
výše zmíněných básníků to dále budou: 

Miroslav Kubíček, Tomáš Reiner, Adam Suchý, 
Jiří Brož, Zdeněk Kašpar, Zdeněk Gába, Robert 
Poch, Petr M. Vosáhlo, Aleš Kauer. Dále řada 
zdejších hudebníků, za mnohé: fl étnistka Marce-
la Nováková, nebo kytaristé z For Another Day. 
Čtení se uskuteční pokaždé v jiném prostředí. 
Přirozená mozaikovitost básníků, hudebníků 
a místa by v konečném náhledu měla tvořit celek 
s jasnými konturami - Poezie. 

První setkání se uskuteční v Galerii Jiřího Jílka 
29. února v 18 hodin. Jeden z diváků si odnese 
originální manipulovanou fotografi i výtvarníka 
a organizátora setkávání Aleše Kauera. Vstup 
zdarma.  -ak-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

V minulém čísle KŽŠ jsem si představili starou 
zástavbu horní části Slovanské ulice, kde do pová-
lečného období stály dva přízemní domky. Stavební 
místo jednoho z nich získala šumperská společnost 
HF Pro, která se rozhodla pro stavbu víceúčelového 
domu. Projekt zpracovala v únoru 2006 šumperská 
projekční fi rma Ing. Adolf & Ing. Straka, konkrétně 
Ing. Ivo Straka. 30. června 2006 bylo vydáno sta-
vební povolení a v říjnu 2007 byl dům, který dostal 
popisné číslo 2123 a orientační číslo 13, zkolaudo-
ván. Vznikl dvoupodlažní nepodsklepený objekt 
se sedlovou střechou s valbami, v němž se mimo 
jiné nachází prodejna a servis výpočetní techniky 
a kanceláře, a v jeho sousedství tři parkovací mís-
ta. Jak už to tak bývá, názory lidí na vzhled domu 
se různí. V každém případě však byl objekt nomi-

nován do každoroční soutěže o Dům roku 2007 
v kategorii novostaveb. Zda zvítězí a majitel si na 
jeho fasádu bude moci připevnit mosaznou plaketu 
nejlepšího domu roku, to se dozvíme až 12. dubna 
při slavnostním vyhlašování Cen města Šumperka, 
které se uskuteční v šumperském divadle. 

Zelené prostranství u domu by mělo pod-
le územního plánu města zůstat zachováno jako 
součást parčíku, který vzniká v prostoru bývalého 
obranného příkopu u městských hradeb v úseku od 
bývalého zámku po Radniční ulici. Další zástavba 
je zde vyloučená i proto, aby se zachovala možnost 
pohledu na komplex bývalého dominikánského 
kláštera (dnešní zdravotnické školy) s kostelem 
Zvěstování Panny Marie, který je našimi šumper-
skými Hradčany.  -ách-    

čů, aby se „vešel“ do soutěžní kategorie. V Šumperku 
samozřejmě vystoupí v plném bigbandovém obsa-
zení. 

Naprostou novinkou letošního jubilejního roč-
níku Preludia, která by neměla zapadnout a snad 
bude hodna následování, je osobní záštita festivalu 
významnou hudební osobností. Letos se jí ochotně 
ujala světoznámá harfi stka JANA BOUŠKOVÁ. Zá-
štita není formální - Jana Boušková bude přítomna 
na 2. festivalovém koncertu 18. února.

V programové brožuře k pětadvacátému ročníku 
Šumperského Preludia v roce 1998 zakladatel to-
hoto festivalu mladých umělců Alois Motýl mimo 
jiné napsal: „... a přeji Preludiu, aby bylo i v příštích 
letech užitečné.“ Snad v dalších deseti letech snad 
aspoň v něčem užitečné bylo. Aby bylo užitečné 
i nadále a co nejvíc, to si snad přejí všichni jeho pří-
znivci - posluchači, pořadatelé a v neposlední řadě 
interpreti... Čas rychle ubíhá a nebude dlouho trvat 
a Šumperskému Preludiu bude čtyřicet! Milan Uhl
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V horní části Slovanské ulice, kde do poválečného období stály dva přízemní domky, vyrostl v loňském 
roce moderní víceúčelový objekt společnosti HF Pro. Zelené prostranství u domu by mělo podle územního 
plánu města zůstat zachováno jako součást parčíku, který vzniká v prostoru bývalého obranného příko-
pu u městských hradeb v úseku od bývalého zámku po Radniční ulici.  Foto J. Pavlíček
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7. února 1898 (před 110 lety) se narodil v Petrově nad Desnou Franz Josef Hroch, obchodní podni-
katel, zakladatel protihenleinovského Německého hospodářského svazu (Deutscher Wirtschaft sver-
band) v ČSR se sídlem v Šumperku, v předvečer Mnichova 24. září 1938 byl šumperskými henleinovci 
brutálně zavražděn.

9. února 1868 (před 140 lety) se narodil ve Strážnici na Hodonínsku Dr. Ludwig Morgenstern, lékař 
okresní nemocenské pokladny v Šumperku, funkcionář německé sociální demokracie, v letech 1931-
1935 člen moravského zemského zastupitelstva (zemřel 18. října 1964 v Mnichově).

9. února 1988 (před 20 lety) zemřel v Šumperku Luděk Forétek, herec oblastních divadel v Jihlavě, 
Uherském Hradišti a Kolíně, od roku 1967 herec a dramaturg a od roku 1981 i umělecký ředitel Seve-
romoravského divadla v Šumperku (narodil se 27. listopadu 1928 v Olomouci).

16. února 1898 (před 110 lety) zemřel v Šumperku Richard Siegl, podnikatel v Šumperku, spolu-
majitel rodinné textilní fi rmy, člen šumperského městského zastupitelstva a městské rady (narodil se          
13. července 1837 v Šumperku).

21. února 1808 (před 200 lety) se narodil v Šumperku Josef Brandhuber, zámožný šumperský ob-
chodník, městský radní a od roku 1870 starosta Šumperka (zemřel v Šumperku 23. června 1874). -zf-

ŠUMPERSKÁ VÝROČÍ

Volné vstupenky na pořady Domu kultury, do Vlastivědného muzea, Kina Oko a Divadla, 
a také knižní publikaci vyhrávají tito předplatitelé Kulturního života Šumperka:

Alois Huťka, M.R. Štefánika 22, Šumperk - permanentka na koncerty Šumperské 
Preludium 2008 (věnoval Dům kultury Šumperk), Jiří Hofr, Bratrušovská 17A, Šumperk 
-  permanentka na koncerty Šumperské Preludium 2008 (věnoval Dům kultury Šumperk), 
MUDr. Jiří Sedláček, M.R. Štefánika 22, Šumperk - permanentka na koncerty Šumperské 
Preludium 2008 (věnoval Dům kultury Šumperk), Jarmila Kalužíková, Reissova 1, 
Šumperk - vstupenka do Galerie Šumperska (věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk), 
Věra Gronychová, Lidická 90, Šumperk - vstupenka do Galerie Šumperska (věnovalo 
Vlastivědné muzeum Šumperk), manželé Křížovi, Kroupova 804, Bludov - vstupenka na 
libovolné divadelní představení (věnovalo Divadlo Šumperk), Mgr. Miroslav Kubíček, 
K.H. Máchy 1, Šumperk - vstupenka na libovolné divadelní představení (věnovalo 
Divadlo Šumperk), Eva Pálková, Gen. Svobody 58, Šumperk - vstupenka do kina Oko 
dle výběru, Petra Opršalová, Loučná 74 - vstupenka do kina Oko dle výběru, Irena 
Kinštová, Dolní Studénky 128 - vstupenka do kina Oko dle výběru, MUDr. Jiří Všetíček, 
nám. Republiky 4, Šumperk - kniha J. Suchého „Život není jenom legrace (i když většinou 
ano)“ (věnovala Městská knihovna Šumperk), Ludmila Bílková, Bří Čapků 5, Šumperk 
- kniha Šumperkem pod křídly (věnovalo Město Šumperk), Jana Spáčilová, Šumavská 
41, Šumperk - sada hrnků doplněná o propagační materiály města (věnovalo Město 
Šumperk). 

Výherci si mohou své ceny vyzvednout přímo v kulturních zařízeních, která ceny 
věnovala. -zk-
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„TĚŠÍ MĚ, KDYŽ JSOU DĚTI SPOKOJENÉ,“ ŘÍKÁ TOMÁŠ MOTÝL

Desítky hodin týdně tráví Tomáš Motýl, sbormistr Šumperského dětského sboru, ve zkušebně. 
Mimo to musí nastudovat množství notového materiálu, připravit další dramaturgii, na-

smlouvat domácí i zahraniční vystoupení či třeba vymyslet zajímavou hru, během níž se zpěváčci 
na pravidelných soustředěních dostatečně „vyblbnou“ a celodenní sborová práce jim pak nepřijde 
až tak úmorná. „Neměnil bych, práce se sborem je velká radost. Na druhou stranu ale již cítím ur-
čitou únavu a musím přiznat, že se těším na dobu, kdy budu mít čas i na něco jiného,“ prozrazuje 
s úsměvem šestapadesátiletý sbormistr, jemuž se loni dostalo ocenění za dlouholetou a úspěšnou 
sbormistrovskou a pedagogickou činnost v podobě Ceny Františka Lýska. „Lhal bych, kdybych řekl, 
že mě to nepotěšilo - vždyť jde o vysoké ocenění. Nevnímám ho ale výhradně osobně, patří všem, 
kteří se okolo sboru pohybují,“ zdůrazňuje Tomáš Motýl, pro něhož, jak sám říká, je sborový zpěv 
svým způsobem rodovým „prokletím“. Dirigentskou taktovku totiž převzal od svého otce Aloise, 
jenž Šumperský dětský sbor před šestačtyřiceti lety založil a vytvořil z něj jedno z našich nejlepších 
sborových těles.

► Ve sborovém prostředí jste se pohyboval od-
malička. Předpokládám, že jste „u tatínka“ zpí-
val. Dobrovolně.

Cítil jsem, že by to tátovi udělalo radost. 
Zejména v době, kdy doma vypuklo „rojení“ 
a stále se mluvilo o sboru, jsem měl pocit, že 
bych se měl přihlásit. A protože jsem byl hodný 
hoch, vstoupil jsem do sboru naprosto dobro-
volně. Táta má navíc zvláštní přesvědčovací dar 
– tehdy utrousil něco o pololetním soustředění 
sboru a o tom, že se tam bude lyžovat a bude 
tam hodně holek. Dodnes jsem přesvědčený, 
že právě to rozhodlo. Musím současně říct, že 
jsme byli dobrá parta, v níž nevládla dnes tolik 
častá nezdravá soutěživost, takže mi sbor brzy 
přirostl k srdci. Prožil jsem s ním první soutě-
že a zjistil, že muzika vzbuzuje emoce, z nichž 
běhá mráz po zádech. Ještě dnes v sobě ten po-
cit nosím.

► Bral jste tedy jako hotovou věc, že půjdete ve 
šlépějích svého otce?

To vůbec ne. Po vysokoškolských studiích 
jsem dokonce tvrdil, že nikdy nebudu praco-
vat jako sbormistr dětského sboru, protože 
jsem doma viděl, co vše to obnáší. V roce 1976 
jsem tak začal učit češtinu a hudební výchovu 
na šesté základní škole. Brzy ale za mnou přišel 
ředitel a řekl: „Ty jsi Motýl, budeš vést školní 
sbor.“ Po třech zkouškách jsem však zjistil, že 
to nechci dělat jako kroužek a začal jsem chodit 
k tátovi pro rozumy a okukovat, jak se to dělá.

Profesně jsem se pak začal věnovat sboru 
o čtyři roky později, prakticky ze dne na den. 
Ředitel tehdejšího domu dětí a mládeže Radek 
Medlík přišel s návrhem, abych tátovi, kterého 
už to obrovské množství práce zmáhalo, pomá-
hal. Taková nabídka se samozřejmě neodmítá. 
Z počáteční bezradnosti jsem se dostával díky 
otcovskému školení, i radám ostatních kolegů, 
zejména pak libereckého Milana Uherka a jeho 
ženy Jiřiny. Hudební skladatel Miroslav Raichl 
byl pro mě dalším nesmírně důležitým člově-
kem. V oblasti sborového zpěvu totiž u nás 
panuje kuriózní situace. Sbormistři si nekon-
kurují, ale naopak se přátelí a vyměňují si vzá-
jemně poznatky. 

► Přesto mají naše sbory ve světě dobrý zvuk. 
Jak se vám daří udržovat vysokou pěveckou 
úroveň? Připadá mi, že jste v tom neobyčejně 
úspěšný.

Musím přiznat, že to jsou „galeje“. Převzal 
jsem totiž obrovský závazek uplynulých deseti-
letí a těžko dopustit, aby sbor nešel dále. Práce 
ve sboru připomíná devatero řemesel a není 
vůbec jednoduchá. Děti navíc musejí vydat 
spoustu sil, než se dostaví jakýsi pocit z odve-
dené práce. To vše v době, kdy mají za sebou 
celodenní zátěž ve škole. Sbor také nemůže 
fungovat na základě nějakého demokratického 
konsensu, alespoň ne v tom smyslu, aby se děti 
rozhodovaly, zda právě mají nebo nemají chuť 
pracovat. Musejí se soustavně podřizovat urči-
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vají, a to pro ně vůbec nemusí být jednoduché. 
Pokud to vše zvládnou, pak vytvoří dobré pod-
mínky pro další rozvoj sboru.

► Jsou dnešní sborové děti jiné než ty v minu-
losti?

Dlouhá léta jsem tvrdil, že žádný rozdíl 
nevidím. Dnes ale musím přiznat, že to není 
úplně pravda. Děti se proměňují a platí na ně 
úplně jiné věci 
než před lety. 
Umějí se cho-
vat na úrovni, 
což velmi rády 
p ř e d v á d ě j í , 
a jsou mnohem 
samostatnější 
v rozhodování. 
To je samo-
zřejmě dobře, 
pokud s touto 
samostatností 
nevytáhnou do 
boje za prosa-
zení určitého 
postoje. Před 
lety tak napří-
klad se sborem 
docela zaclou-
mala móda ja-
kési okázalé netečnosti, chladné tváře a nezú-
častněného srdce, a bylo zle. Marná sláva, zpěv 
je jaksi postaven na vroucí duši, což se nedá 
ošidit. Naštěstí se toto „krizové“ období poda-
řilo překonat a dnes děti opět zpívají s chutí.

► Dá se na první poslech poznat, že z dítěte 
bude dobrý zpěvák? Lze i „nezpěváka“ naučit 
správné intonaci a začlenit jej do sboru?

Mezi foniatry kdysi panoval názor, že sboro-
vý zpěv dětskému hlasu jednoznačně škodí. Ten 
názor se pozvolna mění, asi ruku v ruce s tím, 
co sbormistři dnes o dětském hlasu vědí a jak 
s ním dovedou pracovat. Příchází k nám stále 
více dětí s poškozeným hlasem, prostě proto, že 
při svých hrách křičí nebo napodobují defor-
mované hlasy televizních vzorů. Daří se nám 

většinu těchto vad zmírnit či odstranit. Také 
schopnost zazpívat melodii, aby bylo možno 
poznat, co vlastně dítě zpívá, není úplně častá. 
A tak pro nás není důležité, v jaké hlasové a pě-
vecké situaci k nám děti přicházejí, ale spíše to, 
jak se své pěvecké práci budou věnovat. Jsou 
děti, které umějí, chtějí a dělají, jsou i takové, 
které neumějí, nechtějí a nedělají, ale je to i vše-
lijak propletené. Třeba velký talent s minimální 
vůlí, který se ustanoví za hvězdu a má pocit, 

že nemusí na 
hlasu praco-
vat, a naopak 
dítě s nepatr-
nými předpo-
klady, ovšem 
velmi pilné 
a vytrvalé. 
Odhadnout, 
co se v kom 
skrývá, jak se 
to bude vyví-
jet a kam to 
dojde, je ne-
smírně obtíž-
né. Takže na 
počátku ne-
můžete s urči-
tostí říci, jaký 
zpěvák se po 
létech z dítěte 

stane. Snese-li však dítě naše snahy dostatečně 
dlouho, jsme schopni prakticky každého ales-
poň základním způsobem naučit zpívat.

► Konkurence v oblasti volného času je dnes ob-
rovská. Čím si vysvětlujete, že zájem o zpívání ve 
vašem sboru trvá?

Je pravda, že děti dnes mají obrovské mož-
nosti a nabízí se jim řada aktivit, které kladou 
minimální nároky na jejich osobní „vklad“. 
Musím ale na druhou stranu říct, že jsme ještě 
nikdy neměli tak zaujaté, koncentrované a pil-
né děti jako nyní. Někdy si lámu hlavu, jak je 
to možné.

Problém je samozřejmě v počtu, neboť dětí 
všeobecně ubývá. Dnes tak máme necelých dvě 
stě zpěváků ve čtyřech odděleních, z nichž sed-

Šumperský dětský sbor oslavil loni na jaře pětačtyřicátiny. K naroze-
ninám si ve velkém sále Domu kultury zazpívali nejen současní, ale 
i bývalí členové sboru.  Foto : archiv šds
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začátku letošního školního roku k nám ale při-
šlo podstatně více dětí než loni, což nám dává 
určitou naději do budoucna.

Zájem dětí o zpívání je samozřejmě nutné 
podněcovat. Jakmile ale zakusí velmi povzná-
šející pocit – svou schopnost přimět plný sál 
lidí, aby poslouchal zcela bez dechu, dostaví se 
důvod pokračovat dál a těšit se na opětovné vy-
volání takového dojmu.

► To ale určitě není okamžitě. Jak dlouho dě-
tem trvá, než těmto schopnostem dorostou?

Je to samozřejmě různé. Důležité ale je dát 
jim řadu jiných podpůrných důvodů pro to, aby 
nelehkou práci ve zkouškách dokázaly zvládat 
týden po týdnu, rok po roce. Snažíme se tedy, 
aby se s tím, na čem ve zkouškách pracují, do-
staly co nejdříve na jeviště a tam daly výsled-
kům své tak málo hmatatelné práce jakousi 
konkrétní podobu. Každé z našich pěveckých 
oddělení alespoň jednou ročně absolvuje kon-
krétní zájezd a pro všechny zpěváky, s výjimkou 
těch nejmladších, každoročně připravujeme 
pěvecký letní tábor s bohatým doprovodným 
programem, mimo to jsou i čtyři kratší víken-
dová soustředění.

Děti dnes ovšem chtějí, aby vše, s čím se 
ve sboru setkají, bylo „bezva“. Proto očeká-

vají, že i zkoušky budou 
mít zajímavý 

průběh. Příprava takové zkoušky pak dá dost 
práce. Docela dobře se to daří u menších dětí, 
protože tam ještě lze najít čas na hru a žertová-
ní. Pak potěší, když děti odcházejí ze zkoušky 
spokojené a mnohé naznačují, že by ještě po-
byly. U těch starších ale jde hra stranou, zbý-
vá jenom žertování. Tady však mnohdy tuhne 
úsměv na tváři, zejména když čas neúprosně 
běží, koncert je nebezpečně blízko a daná 
skladba vzdoruje a vzdoruje.

► Na jaký repertoár se současný Šumperský 
dětský sbor zaměřuje?

Oblíbeným sloganem sborů je „zpíváme 
skladby posledních deseti století“. My také. 
Převahu však tvoří a ve všech dobách tvořila 
soudobá česká tvorba. Vyplývá to ze vzácné 
možnosti spolupracovat s celou řadou hudeb-
n í c h skladatelů, kteří mnohé 

skladby psali přímo pro 
nás a my je zase pomáhali 
uvádět do života. Není to 
ale jenom hudba soudo-

bá. Těch posledních 
deset století nabízí 

velmi pestrý 
výběr, takže 
jsme schop-
ni postavit 
p r o g r a m 
na míru 
pro každou 
příležitost, 
která sboro-
vému zpěvu 
přísluší. Pro 
letošní vy-

Sbormistr Tomáš Motýl tráví ve zkušebně desítky hodin týdně. Kromě jiného musí nastudovat množství 
notového materiálu a připravit dramaturgii koncertů.  Foto: -zk-
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připravujeme českou hudbu druhé poloviny 
dvacátého století.

► Co vás tedy v nejbližších měsících kromě 
zmíněného Pražského jara čeká?

Velice se těšíme na období Velikonoc, kdy 
v Šumperku přivítáme sbor ze švýcarského 
Locarna, který vede náš kamarád Mario Fon-
tana. Plánujeme koncert, na němž vystoupí 
také liberecký Severáček, který je pro nás do-
slova „srdeční záležitostí“. Koncem dubna se 
pak chystáme do francouzského Bordeaux, 
kde budeme prezentovat českou kulturu. Or-
ganizaci tří koncertů má přitom na starosti 
česká rodačka a vynikající sopranistka Stella 
Maris Dvořáčková. Jakmile se vrátíme, čeká 
nás v květnu čtyřdenní pobyt v Dačicích. Tam-
ní sbor Kvítek, jemuž jsme pomáhali v začát-
cích a který je naší krevní skupinou, totiž slaví 
desáté narozeniny a my zde po mnoha letech 
uvedeme cyklus A Ceremony of Carols Benja-
mina Brittena. Koncert bude výjimečný i tím, 
že se při společném vystoupení opět setkáme 
s vynikající harfistkou Janou Bouškovou.

Vyvrcholením letošní „sezony“ bude ne-
pochybně již zmíněný koncert v rámci Praž-
ského jara, který je výsledkem loni navázané 
spolupráce s Romanem Janků a jeho Agentu-
rou J+D. Posledního května tak vystoupíme 
v chrámu sv. Šimona a Judy, což je jedena-
dvacet let od prvního a zároveň posledního 
vystoupení Šumperského dětského sboru na 
tomto prestižním festivalu. 

V červnu se pak chystáme natočit vánoční 
CD a podzim se ponese ve znamení přípravy 
na velkou soutěž v baskické Tolose, která patří 

do šestice takzvaných grand prix evropských 
sborových soutěží. Pozval nás totiž jeden z po-
rotců z mezinárodní soutěže pěveckých sborů 
ve švýcarském Montreux, kde jsme loni v dub-
nu obsadili v absolutním pořadí druhé místo 
a současně získali cenu za nejlepší provedení 
povinné skladby. Právě tento úspěch byl pro 
sbor obrovským motorem.

► Ty plány jsou skutečně rozsáhlé. Máte vů-
bec čas relaxovat, poslouchat například i jinou 
hudbu než tu, kterou zrovna studujete?

Před časem jsem byl přiměn přáteli ke koupi 
kola a velmi se mi to zalíbilo. Bohužel se na něj 
dostanu jen občas, stejně jako na lyže. Těším 
se proto, že až mi vyprší ona „pracovní“ věko-
vá hranice, budu moci dělat věci, jež mě baví 
a na které dosud nebyl čas. Těším se i na po-
slech hudby, což mi v současnosti moc nejde, 
protože po celodenním muzicírování hlava už 
moc nechce. Posloucháme tedy s tatínkem při 
našich „koaličních snídaních“ literární a pub-
licistické pořady, jichž máme slušnou zásobu.

► Máte nějaký sbormistrovský sen, který byste 
si rád ještě před vypršením oné zmíněné věkové 
hranice splnil?

Bohužel jsem nebyl vybaven dost velkou 
ctižádostí, takže věci, po nichž někteří mí ko-
legové prahnou, mi jsou cizí. Jsem rád, když 
jsou děti spokojené, takže mě například baví 
vymýšlet hry, při nichž se dostatečně „vyblb-
nou“. Na druhou stranu bych samozřejmě lhal, 
kdybych tvrdil, že mě netěší účastnit se se 
sborem prestižních událostí. Do Ameriky ale 
opravdu nechci. Děkuji za rozhovor,

 Zuzana Kvapilová

TOMÁŠ MOTÝL, 1951; sbormistr Šumperského dětského sboru, jenž má čtyři oddělení 
- Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci, Motýli; absolvent Pedagogické fakulty UP Olomouc, 
poté soukromá sbormistrovská průprava; člen Sdružení sborových dirigentů při Asociaci 
hudebních umělců a vědců, člen Odborné rady NIPOS ARTAMA Praha pro dětské sbory, 
lektor sbormistrovských kurzů pořádaných ARTAMA Praha, porotce v národních soutěžích 
a přehlídkách DPS; v roce 2007 získal na návrh Unie českých pěveckých sborů cenu Františka 
Lýska za dlouholetou a úspěšnou sbormistrovskou a pedagogickou činnost.
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SE PROMĚNIL V MODERNÍ PRODEJNÍ CENTRUM

Vstupenku v hodnotě 3 Kčs dostávali v pátek 11. ledna návštěvníci někdejšího prvorepublikové-
ho biografu Saxinger a pozdějšího kina Svět. Společnost Osapo, jež koupila chátrající objekt 

v centru města v roce 2002, pozvala v tento den zástupce města a své obchodní partnery do bývalého 
kinosálu nikoliv na promítání některého z kasovních trháků, ale proto, aby jim představila promě-
nu ponurých prostor v moderní prodejní centrum. 

„Jsme rádi, že se nám podařilo naplnit slova 
„Nic není ztraceno“, jimiž neznámý sprejer v mi-
nulosti ozdobil fasádu někdejšího kina, a že budova 
získala zpět svoji původní tvář,“ řekl během slav-
nostního otevření prodejny nábytku, jež se nachází 
v místech bývalého kinosálu, spolumajitel společ-
nosti Osapo Jan Urbánek. Jeho kolega Miroslav 
Bezeli poté připomněl pohnutou historii někdejší-
ho biografu, jenž býval ve společenském i kultur-
ním životě Šumperka skutečným pojmem. Jeho 
vznik je spjat se šternberským rodákem Maxem 
Saxingerem. Ten na konci roku 1911 otevřel v za-
klenutém sále v suterénu tehdejší nově postavené 
šumperské radnice stálé kino, jež provozoval rov-

ných deset let. V letech 1920 - 1921 si pak nechal 
od místního stavitele Schwestky postavit v dnešní 
ulici M.R. Štefánika poměrně jednoduchý objekt, 
jehož uliční průčelí dostalo bohaté rondokubis-
tické klasicizující členění. Přestavbu a přístavbu 
kina do pozdější podoby s dominantním vstupním 
nárožím poté navrhl drážďanský architekt Rudolf 
Bitzan. První přestavba tak proběhla na konci tři-
cátých let, další pak v letech 1937 a 1959, kdy sál 
dostal stupňovitou podobu a vznikla širokoúhlá 
projekce. Naposledy přitom usedli diváci v hledišti 
někdejšího slavného prvorepublikového biografu 
29. června 1991, druhý den se pak kino uzavřelo. 
Firma, která koncem téhož roku objekt od města 
koupila, se však do slibované přestavby nikdy ne-
pustila a chátrající budova se nakonec dostala do 
rukou fi nančního úřadu, který ji v dražbě prodal 
současnému majiteli, fi rmě Osapo, v.o.s.

„Koupě budovy nebyla výsledkem dlouhodo-
bých plánů, ale šlo spíše o jakýsi náhlý impuls, kdy 
rozhodla především zajímavá poloha v centru měs-
ta,“ prozradil spolumajitel společnosti Miroslav Be-
zeli. Jedna z fi remních prodejen se totiž nacházela 
přímo proti kinu Svět. „Tehdy jsme byli v objektu 
někdejšího Moravolenu v nájmu, takže přestěhová-
ní do vlastního objektu prakticky na stejném místě 
pro nás bylo ekonomicky zajímavé,“ podotkl Bezeli 
a dodal, že přední část impozantní budovy ožila již 
před dvěma lety, kdy se zde otevřel tzv. „Gastrokom-
plex Svět“ s bistrem, kavárnou a stylovou restaurací. 
Tyto prostory jsou již dnes propojené s místy, kde 
se původně nacházel kinosál. Právě zde otevřela 
společnost Osapo novou prodejnu s nábytkem. Na 
čtrnácti stech metrech prodejní plochy zde kromě 
nábytku nabízí také koberce a bytové doplňky, od 
konce března pak budou moci zákazníci zavítat i do 
kuchyňského studia. 

„Během rekonstrukce jsme samozřejmě byli 
omezeni určitými mantinely, protože budova se na-

Někdejší ponurý kinosál, jenž byl v havarijním sta-
vu, přebudoval nový majitel kina Svět v moderní 
prodejní centrum.  Foto: P. Kvapil
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chází na okraji památkové zóny,“ řekl Bezeli a připo-
mněl, že náročnou rekonstrukci odstartovalo zbou-
rání bývalého kinosálu, jenž byl v havarijním stavu. 
Na demolici, na jejímž konci stál původní objekt bez 
sálu, navázaly stavební úpravy budovy a přístavby 
směrem do ulic M.R. Štefánika a Slovanské v duchu 
původního objektu. „Obě křídla přístavby tvoří žele-
zobetonová skeletová montovaná konstrukce, která 
kromě toho, že je elegantní, mohla být i poměrně 
rychle realizována,“ uvedl architekt Miloš Tempír ze 
Studia 2001. Ten již při zpracování projektové doku-
mentace vycházel z myšlenky zachovat zbylý objekt 
a využít pozemek pro přístavbu tak, aby maximálně 
vyhovoval obchodnímu využití. „I z tohoto důvodu 
půdorysně navazuje na stávající objekt dispozice ve 
tvaru písmene ypsilon s krytou dvoranou uprostřed 
a obchodními prostorami po stranách. „Lahůdkou“ 
pak je jednoramenné schodiště ve středu dvorany, 

které se směrem nahoru rozšiřuje. Tímto způsobem 
jsme perspektivně potlačili dojem jeho přílišné dél-
ky,“ vysvětlil architekt. 

„Když jsem byl jako starosta v těchto prosto-
rách naposledy, hrozilo, že celý objekt vezme 
zasvé. Novým majitelům se ale podařilo tuto je-
dinečnou architektonickou památku zachovat 
a navíc vytvořit velmi zajímavé prostředí. Za to si 
zaslouží uznání,“ uvedl poslanec a někdejší šum-
perský starosta Petr Krill. „Výsledek přestavby je 
velmi dobrý, lepší využití by se pro objekt najít ne-
mohlo. Hlavně nás ale těší, že zmizel jeden z vředů 
v centru města,“ doplnil Krilla místostarosta Ma-
rek Zapletal. Snahu zachovat původního „ducha“ 
někdejší prvorepublikové stavby ocenil již během 
své návštěvy Šumperka v roce 2005 i architekt Da-
vid Vávra, který tu v minulosti natáčel jeden z dílů 
svého projektu Šumná města.  Zuzana Kvapilová

Slavnostního přestřižení pásky se v novém obchodním centru ujali (zleva) Miroslav Bezeli z fi rmy Osapo, šum-
perský místostarosta Marek Zapletal, poslanec Petr Krill a spolumajitel fi rmy Osapo Jan Urbánek.      Foto: -pk-

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz
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AKNIHOVNA POKRAČUJE V KLUBU PODVEČERNÍHO ČTENÍ

Již páté setkání dětí, rodičů nebo prarodičů 
s dětskou literaturou v rámci Klubu podvečer-
ního čtení nazvané tentokrát „Děd Praděd za-
vítá k nám, číst z pověstí bude vám sám…“ 
pořádá ve čtvrtek 14. února šumperská Měst-
ská knihovna, a to v půjčovně Sever na Te-

menické ulici. Hostem a průvodcem pořadu 
bude Bohumil Ramert. Klub podvečerního 
čtení začíná v 17 hodin v prostorách knihov-
ny Sever na Temenické ulici 5. Srdečně zvou 
pořadatelé a členové Klubu.  Více informací 
na www.knihovnaspk.cz/sever. -red-

KNIHOVNA SE ZAHALÍ DO KRAJKY

V Městské knihovně na ulici 17. listopadu 
budou moci od začátku února návštěvníci ob-
divovat krajkářské umění. Na putovní výstavě 
Městské knihovny Sedlčany nazvané Rok s kraj-
kou si budou moci prohlédnout krajky čtrnácti 
sedlčanských krajkářek, jež se scházely při růz-

ných kurzech pořádaných v této knihovně v rám-
ci komunitního projektu Lukášek. Vystavovat 
nebudou pouze zkušené krajkářky, ale i úplné 
začátečnice. Výstava, která bude zahájena v pátek 
1. února a potrvá do 28. února, je důkazem, že 
potěšení z krajky může mít opravdu každý.  -zd-

Besedu nazvanou „UGANDA - nahoře bez“ naplánovala Městská knihovna v Šumperku na středu       
20. února. Se zážitky ze své cesty seznámí posluchače entomolog Bořivoj Malec, pracovník oddělení 
přírodovědy Domu dětí a mládeže U radnice. Beseda začíná v knihovně na ulici 17. listopadu v 18.30 
hodin. Vstupné je třicet korun.               Foto: -bm-
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Plasty a plástve Jany Kučové (1976) a Kateřiny Jančářové (1979)
Jana s Kateřinou studovaly v Olomouci u Pavla 

Herynka v ateliéru „Kov a šperk“. Ve shodě s ním 
vnímají svůj obor jako svébytný způsob svobodné-
ho vyjadřování, výrazně přesahující omezenou roli 
pouhé zdobnosti.

Pro Kateřinu je šperk předmětem, který v miho-
tavých proměnách chvějivého pohybu kloubí v sobě 
prostor, světlo a barvu, a je svým tvaroslovím blízký 
prvkům architektury. Podobně jako z celku krajiny 
vyjmutá přírodnina je snadno představitelný v libo-
volném měřítku. Ponechává mu ale nevelký rozměr 
a těší ji jeho provázanost s lidským tělem i volné 
působení kdekoli ve veřejném prostoru. Její šperk 
je proto dvojdomý. Je nezávislým objektem i obvyk-
lým šperkem zároveň.

Janiny rozměrnější práce se už nevztahují bez-
prostředně k tělu, ale jen ke svému trvalému nebo 
dočasnému umístění. Jsou tak jednoznačněji vol-
nou plastikou. Ovládá je vzájemný vztah prostoru 

a plochy v postupném skládání a možném zpětném 
rozkládání poloprůhledných fólií. Jejich vrstevna-
tý plášť poskytuje uvnitř vzniklých těles spolehlivý 
úkryt znepřístupněným obrazům linií a tvarů, pro-
měnlivých spolu s úhlem divákova pohledu. A prá-
vě ony intimně skryté vnitřní útvary věcné povahy 
jsou jádrem Janina sdělení.

Každá z nich jde svou vlastní, odlišnou cestou, 
přirozeně se ale doplňují a ve výsledku měkce prolí-
nají. Zdaleka to není jenom tvárný a světlu otevřený 
materiál plastů, ale i zjevná souhra střídmé civil-
nosti se sněním, obecného s osobním a lapidárního 
s křehkostí, což jejich společnou výstavu vyváženě 
sjednocuje.    

Výstava šperkových objektů a kreseb, zahájená 
úvodním slovem Pavla Herynka ve středu 6. února 
v 18 hodin, potrvá do neděle 2. března 2008. Přijďte, 
do programu Galerie vnáší nový, obohacující roz-
měr. Miroslav Koval

Kateřina Jančářová, náhrdelník pro Rhône, 2006, plast, papír, vlasec, průměr 21 cm
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Čtvrtek 31. ledna v 19.30 hodin v G-klubu
Záviš
Klubový recitál lidového umělce ze Znojma, jehož volnomyšlenkářské cítění dalo vzniknout ojedině-
lému hudebnímu žánru, který kritici nazývají pornofolkem. 
 Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den koncertu 100 Kč

Pátek 1. února v 19 hodin ve velkém sále
Ples Gymnázia Šumperk
Účinkují: Omicron, DJ David Řehůřek, studentská intermezza.  Vstupné 120 Kč

Čtvrtek 7. února v 19.30 hodin v G-klubu
V jiném světě: Paranormální jevy šumperského regionu
Talk show o záhadách, tajemstvích a legendách soustředící se na regionální příběhy s odborníkem 
přes hermetismus a paranormální jevy Milanem Doležalem. Celovečerní pořad moderuje herec Jarek 
Hylebrant.  Vstupné 90 Kč

Pátek 8. února ve 20 hodin ve foyer DK
TROJBOJ: BORON vs. INSANIA vs. TAINTED
Nářezový večírek v podání tří údernických formací. Příznivci tvrdších beatů se mohou těšit na kon-
certy brněnské formace Insania a svérázné core legendy Boron ze Sokolova. V roli předskokana se 
představí domácí Tainted.  Koncerty budou plné nových melodií, neboť všechny tři kapely vydaly na 
sklonku loňského roku novinkové nahrávky!  Vstupné v předprodeji 90 Kč, v den koncertu 120 Kč

Čtvrtek 14. února v 17 hodin v klubovně č.1 DK
Co nám tělo říká 2 aneb Setkání po deseti letech
Přednáší Ing. Miroslav Hrabica.          Vstupné 60 Kč

Sobota 16. února v 19.30 hodin  ve velkém sále DK
Ples DK a CK Ancora
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Styl a cimbálová muzika Kapric Mistřín. V rámci plesu 
se hostům představí také fi nalista soutěže Česko hledá Superstar Michal Hudček. Příjemným zpestře-
ním bude vystoupení Klubu tanečního sportu a módní přehlídka fi rmy Charme ditribution. Během 
večera návštěvníky překvapí i ohňová show mistra Akády. Vstupenky jsou slosovatelné, ceny věnovala 
CK ANCORA. 1. cena: zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 10.000 Kč, 2. cena: zájezd dle vlastního 
výběru v hodnotě 7.000 Kč, 3. cena: zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 5.000 Kč 
 Vstupné s místenkou 150 Kč

Neděle 24. února v 10 hodin ve velkém sále DK
Františkovo čarování s Majdou
Oblíbená moderátorka televizních pořadů Magdalena Reifová přijede za dětmi se svým kamarádem 
Františkem. Na malé diváky čeká spousta zábavy, her a soutěží.  Vstupné 135 Kč

Pátek 22. února ve 20 hodin  ve velkém sále DK
Kamelot: 25 let, Zbořec
Po dlouhých 11 letech se do Šumperka vrací legendární folková skupina Kamelot v čele s Romanem 
Horkým. Skupina uvede výběr těch nejoblíbenějších písních z uplynulého čtvrtstoletí existence! V ro-
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 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den koncertu 180 Kč 

Čtvrtek 28. února v 19.30 hodin ve velkém sále DK
Th e Rangers: Ladies party
 Jedinečná erotická show pro dámy pod taktovkou zkušené striptýzové formace Th e Rangers. Dámy se 
mohou těšit na moderovanou dvouhodinovou show plnou hudby, zábavy a sexy mužských těl. Během 
večera na divačky čeká „americký strip“, „klasický strip“, přehlídka spodního prádla a na závěr dosta-
nou dámy možnost privátního striptýzu „table dance“. Erotickou party doporučujeme pouze dámám! 
 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Pátek 7. března ve 20 hodin ve velkém sále DK
Aneta Langerová: Tour 08
Vůbec první koncert Zlaté slavice 2006 a české Superstar Anety Langerové v šumperském regionu. 
Během dvouhodinového koncertu se živou kapelou, světelnou show, špičkovým zvukem a výpravnou 
scénou zazní písně z alb Spousta andělů a Dotyk, včetně hitů Voda živá, Delfín, Mořská víla či Křídla 
motýlí.  Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den koncertu 250 Kč

Čtvrtek 14. února až čtvrtek 28. února od 19 hodin 
ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM 2008 - XXXV. ročník festivalu mladých umělců
Pořádají Dům kultury Šumperk, s.r.o., Agentura UHL Šumperk, Vlastivědné muzeum Šumperk, Kruh 
přátel Šumperského dětského sboru Motýli. Za fi nanční podpory Města Šumperka, Ministerstva kul-
tury a Nadace Českého hudebního fondu.

Čtvrtek 14. února v 19 hodin ve výstavní síni VM
Petr Osička - violoncello
Talentovaný violoncellista Petr Osička vystoupí za klavírního doprovodu MgA. Marka Paľy. V rámci 
1. koncertního večera se představí také laureáti pěvecké soutěže pořádané Mozartovou obcí Praha 
„Duškova soutěž 2007“ Anna Beránková, Aneta Petrasová a Barbora Perná.

Pondělí 18. února v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Dominika Ťuková - harfa
Mladá umělkyně se představí ve společnosti spoluúčinkujících hráček z harfové třídy Mgr. Hany Jou-
zové-Müllerové Gymnázia Jana Nerudy Praha.

Čtvrtek 21. února v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
DPS Kvítek Dačice
Dětský pěvecký sbor Kvítek Dačice zavítá do Šumperka na pozvání Šumperského dětského sboru Mo-
týli.

Čtvrtek 25. února v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Quartetto di Gioia, Andrej Štafura, Markéta Cabajová
Na 4. festivalovém koncertu zahraje smyčcové kvarteto Quartetto di Gioia, hráč na varhany Andrej 
Štafura a slovenská fl étnistka Markéta Cabajová.

Čtvrtek 28. února v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Big Band Žerotín ZUŠ Olomouc
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YLaureát XVI. ročníku Národní rozhlasové soutěže mladých souborů a orchestrů Concerto Bohemia 

2007 - 1. místo v kategorii dechové orchestry ZUŠ pro 6 - 12 hráčů vystoupí v Šumperku pod vedením 
dirigenta Martina Zajíčka. Vstupné na jednotlivé koncerty 40 Kč, 
 Motýli a žáci ZUŠ 20 Kč

POHÁDKY NA NEDĚLI
Neděle 27. ledna v 15 hodin ve velkém sále DK
Hrajeme si s Kamarády
Divadlo Kamarádi. Zábavné pohádkové leporelo se zapojením dětí, v němž se děti stávají žáky Pohád-
kové školičky a spolu s Kamarády hrají pohádky O veliké řepě, O Sněhurce a O budce v poli. Samo-
zřejmě si zazpívají řadu písniček a z představení si odnesou Pohádkové vysvědčení, které je zároveň 
omalovánkou uvedených pohádek. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

Neděle 3. února v 15 hodin ve velkém sále DK
O Krtečkovi
Divadlo Genus Brno. Všem dětem důvěrně známá postavička ožívá na jevišti a spolu se svou kama-
rádkou myškou prožívá nejedno dobrodružství. Pořad je doplněn písničkami Leoše Kuby, které si děti 
i dospělí mohou s Krtečkem zazpívat.Pořad je vhodný pro děti od 3 let.          Vstupné 50 Kč

Neděle 17. února v 15 hodin ve velkém sále DK
Mňam pohádky aneb Vaříme a jíme na jevišti
Divadýlko KUBA. Známé pohádky, které se točí okolo jídla (Koblížek, Budulínek, Otesánek), roze-
hrávají herci pomocí improvizovaných loutek a předmětů, které můžeme najít v kuchyni. Pořad je 
vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
8. března     KVĚTINOVÝ PLES
14. března  ECHO BLUES ALIVE
21. března  EUROFEST
23. března EVA A VAŠEK
27. března VÁCLAV KOUBEK  

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 3. února
Fotografi e z ATELIÉRU 193
Výstava pražského fotografa, vystupujícího pod šifrou ATERLIÉR 193. Výstavu i celý program Galerie 
fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.  Vstup volný

9. února  - 2. března 
Jana KUČOVÁ, Kateřina JANČÁŘOVÁ / PLASTY A PLÁSTVE
Výstava barevných šperkových objektů absolventek Pedagogické fakulty, obor Kov a šperk. Vernisáž 
k výstavě proběhne 9. února od 18 hodin za osobní účasti autorek. Galerie je přístupná denně, stačí 
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program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.    Vstup volný

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

ART KINO
Čtvrtek 31. ledna v 19 hodin v D 123
Motocyklové deníky
Režie: Walter Salles, Brazílie, Argentina, Německo, VB, USA 2004, dobrodružné drama, 128 mi-
nut, české titulky  
Je mu třiadvacet, studuje medicínu - a ještě netuší, že vstoupí do dějin jako Ernesto Che Guevara. S ka-
marádem Albertem Granadem se vypraví na cestu po Latinské Americe na staré motorce Norton 500. 
Píše se rok 1952 a před nimi není nic jiného než volná silnice - bez turistů, hotelů a map, jen s čerstvým 
větrem v zádech. Dostat se z Argentiny až do Venezuely, to je sen, který výlet dlouhý 8000 kilometrů 
mění v realitu. Snímek inspirovaly Guevarovy deníky Notas de viaje a Granadova kniha Con el Che 
por America Latina. Záměrně apolitický pohled pro nás objevuje Guevaru jako ikonu, jež jako by se 
na fi lm obtiskla z čistě vypraného trička.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Čtvrtek 7. února v 19 hodin v D 123
Barevný závoj
Režie: John Curran, USA, Čína, 2006, psychologická adaptace, 125 minut, české titulky 
„Myšlenka života ve světě svázaném přísnými pravidly je stále aktuální. Na dvou lidech, kteří nalézají 
pokoru a učí se odpouštět jeden druhému, je něco dojemného...“ - Edward Norton. Kitty (Naomi 
Watts) se musí neodkladně vdát. Proto si bere seriózního doktora Waltera (Edward Norton), se kte-
rým odjíždí do Šanghaje. Protože se tady ale Kitty nudí, najde si milence. Walter nevěru odhaluje a ja-
ko pomstu přijímá práci v odlehlé čínské vesnici, kam bere Kitty s sebou. Teprve tady se mohou naučit 
jeden druhého chápat, milovat a odpouštět... Film vznikl podle stejnojmenného románu W. Somerseta 
Maughama.  Vstupné 60 Kč, pro členy  FK 55 Kč

Čtvrtek 14. února v 19 hodin v D 123
4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
Režie: Cristian Mungiu, Rumunsko, 2007, drama, 113 minut, české titulky
Kontroverzní snímek pojednává o dvou vysokoškolských studentkách za éry rumunského totalismu, 
těsně před pádem železné opony, kdy během jednoho dne jedna z nich podstupuje tehdy zakázaný 
potrat. Film je drsnou výpovědí nejenom o těžké době, ale, a to především, o silném přátelství. Film 
získal nejvyšší ocenění, Zlatou Palmu, na letošním MFF v Cannes 07. Snímek byl také uveden na                      
42. ročníku MFF v Karlových Varech, v nové sekci Otevřené oči, věnované výhradně fi lmům z letoš-
ního MFF v Cannes.  Vstupné 60 Kč, pro členy  FK 55 Kč

Úterý 19. února v 19 hodin v D 123
Želvy mohou létat
Režie: Bahman Ghobadi, Írán, Írák, 2004, drama, 98 minut 
V utečeneckém táboře na turecko-irácké hranici, kam se stáhli Kurdové z okolních vesnic, to vře. 
Všichni čekají, kdy se tu konečně objeví Američané. Ve vyprahlé pustině, kde není téměř žádný rádi-
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Žový či televizní signál, mají informace cenu zlata, kdyby ovšem bylo čím platit. Tady přežívají den za 
dnem ti nejchudší z chudých. Třináctiletý Kak, přezdívaný Satelit, se stává nepsaným vůdcem skupiny 
místních dětí, jejichž domovem jsou táborové stany. Většina z nich jsou zmrzačení sirotci, kteří mají 
paradoxně jedinou možnost, jak si vydělat trochu peněz - sbírají a prodávají zbylé nevybuchlé ná-
šlapné miny, jimiž je zdejší oblast doslova zamořená. V táboře se jednoho dne objeví i bratr a sestra 
z vesnice za kopcem, kteří prožili kruté trauma. Tohle je ta odvrácená tvář války, plná krve, strachu 
a bolesti, jež dětská srdce proměňují v kámen. Film byl uveden na MFF Karlovy Vary pod názvem 
I želvy létají.  Vstupné 60 Kč, pro členy  FK 55 Kč

Úterý 26. února v 19 hodin v D 123
Náměstí spasitele
Režie: Krzysztof Krauze, Polsko, 2006, drama, 105 minut 
Zadlužený Bartek požádá matku o dočasné přístřeší pro svou rodinu. Prodal byt před dostavbou 
vlastního bydlení a netuší, že naletěl podvodníkovi a čeká ho závislost na matčiných příjmech. Odliš-
né zájmy, absence soukromí a vynucené soužití ústí do ošklivých konfl iktů. Když se pak Bartkova žena 
Beata v afektu dopustí nepředloženého činu, soudní dohra nastolí otázku: „Kdo je vinen?“ 
 Vstupné 60 Kč, pro členy  FK 55 Kč

Legitimace člena FK stojí 35 Kč a lze ji zakoupit v předprodeji nebo před každým představením. Promítá 
se v sále D 123 s omezeným počtem míst. Možnost občerstvení před představením. Program tohoto kina 
najdete na www.dksumperk.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com.

Redakce Kulturního života ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk vyhlašují 

výtvarnou soutěž
Procházka městem

Nakreslete místo ve vašem okolí, které se zdá být jako stvořené pro pohádku. Na druhé 
straně nebo v příloze můžete místo i krátce popsat.
Formát: výkres od velikosti pohlednice A6 maximálně do A3, kresba „na výšku“

Věkové kategorie:
* Mateřské školy 

* 6 - 10 let 
* 10 - 15 let 
* nad 15 let 

Kresby označte na rubu: jméno a příjmení, věk, adresa nebo škola
Kresby doručte do Městské knihovny Šumperk, 17. listopadu 6 do 15. dubna.
Autoři vítězných prací budou pozváni ke slavnostnímu vyhodnocení, které se uskuteční 
počátkem května v knihovně a budou odměněni. Vítězné práce budou vystaveny 
v prostorách městských knihoven Nysa (Polsko) a Šumperk. V příštím roce budou vybrané 
práce publikovány na titulní stránce měsíčníku Kulturní život Šumperka. 
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Datum Titul Skupina Čas Cena 

So 26.1. Hotel Modrá hvězda B, VK, X 19.30 130 Kč 
So 2.2.  Ostře sledované vlaky F, VK, X 19.30 130 Kč
Čt 7.2. Ostře sledované vlaky  S2, VK, X 17.00 130 Kč
St 13.2. Ostře sledované vlaky G, VK, X 17.00 130 Kč
Pá 15.2. VII. Divadelní maškarní ples Vyprodáno
So 16.2. Hotel Modrá hvězda VK, X 19.30 130 Kč
So 23.2. Ostře sledované vlaky B, VK, X 19.30 130 Kč
Po 25.2. KOBA  Klubové představení, světová premiéra VK    19.30 80 Kč 
Čt 28.2. Ostře sledované vlaky S, VK, X 17.00 130 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 28, p. Zetochová. Další 
informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v po-
kladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.  

Ostře sledované vlaky dorazily začátkem ledna do šumperského stánku Th álie. Role Miloše Hrmy se přitom ujal 
František Čachotský (vlevo), okouzlujícím výpravčím Hubičkou je Petr Komínek (vpravo).  Foto: Jiří Kalabis
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Na konci února představí šumperské divadlo in-
scenaci podle textu Edvarda Radzinského nazvanou 
Koba. „Monolog starého muže“, jak se někdy tomuto 
textu přezdívá, přednese a zahraje člen souboru Di-
vadla Šumperk Vladimír T. Gottwald. Jde o příběh, 
který vypráví člověk, jenž byl v mládí přítelem Josifa 
Vissarionoviče Stalina (Koba byla jeho přezdívka). 
Spolu patřili do okruhu mladých revolucionářů, 
kterých se Stalin po nástupu k moci začal zbavovat. 
Vypravěč vydržel nejdéle z nich...

Monolog napsal Edvard Radzinskij, ruský spiso-

vatel, historik, autor mnoha divadelních her a fi lmo-
vých i televizních scénářů. V mnoha svých knihách 
se věnuje velkým a dramatickým osudům ruské 
historie - např. Alexandru II., Rasputinovi, nebo 
poslednímu ruskému carovi a jeho rodině. Z jeho 
úspěšných divadelních her jmenujme alespoň Sto 
čtyři strany o lásce nebo Divadlo z časů Nerona 
a Senecy.

Inscenaci připravuje režisér Jaromír Janeček a své 
diváky Koba přivítá na netradičním místě uvnitř 
šumperského divadla. -red-

Úterý 29. ledna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Čtvrtek 7. února ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Vašek a Petr.   Vstupné 35 Kč

Úterý  12. února od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Sobota 16. února ve 14 hodin
Ples Pontisu
Hraje Vašek a Petr. Předprodej vstupenek v Kavár-
ničce pro seniory (Temenická 35).  
 Vstupné  50 Kč

Čtvrtek 21. února ve 14 hodin       
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.   Vstupné 35 Kč

Úterý 26. února od 16 do 17.30 hodin 
Klub fi latelistů 

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 
12 hodin
Mateřské centrum

Každou středu vždy od 15 do 17 hodin
Mateřské centrum
Bližší informace k akcím: p. Šlemrová, 
tel.č. 583 211 766.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, PRO-BIO RC Jeseníky, PRO-BIO obchodní spol. s.r.o. 
pořádají seminář k ukončení projektu

BIOPOTRAVINY A ZDRAVÍ

Ve středu 27. února od 17 hodin v sálu fi rmy Agritec na Zemědělské ulici 16 
(vstup branou z ulice Šumavské)

Program: přednáška alergologa a imunologa MUDr. Pavla Brože a MUDr. Karla Černého 
* přednáška bylinkáře Pavla Váni * ochutnávka biopotravin * zdarma publikace 

o biopotravinách, o vaření z biopotravin, o biozahradě * živá hudba - country skupina MY
Seminář je podpořen ze zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR (MŽP) v rámci projektu 

„Síť agroenvironmentálních informačních středisek“
Vstupné 50 Kč



22

V
L

A
S

T
IV

Ě
D

N
É

 M
U

Z
E

U
M VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Výstavní síň
► Oživená krása
„Zkrásnělé“ předměty z muzejních depozitářů, 
jež prošly rukama restaurátorů a konzerváto-
rů v průběhu patnácti let, prezentuje výstava 
Mgr. Aleny Turkové. Výstava potrvá do 13. února 
2008.
► Osudové osmičky 
Autor výstavy PaedDr. Zdeněk Doubravský ve spo-
lupráci s PhDr. Milenou Filipovou a Mgr. Alenou 
Turkovou mapují „magické osmičky“ v letopočtech 
zlomových událostí českých dějin ve 20. století. Vý-
stava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 21. února 
v 17 hodin a potrvá do 18. května.

Hollarova galerie
► O perníku
Výstava prezentuje historii pernikářského řemes-
la na Moravě a zejména na Šumpersku. Autorka 
výstavy, Mgr. Mária Kudelová, představuje boha-
tou a vzácnou sbírku historických perníkářských 
forem, které vyřezávali samotní pernikáři. Výsta-
va potrvá do 13. února 2008. 

Rytířský sál
► Adolf Kašpar - Balada z rokoka
Ke 130. výročí umělcova narození uspořádalo 
muzeum výstavu, která poprvé v Šumperku vy-
staví soubor ilustrací k Jiráskově Baladě z rokoka. 
Autorka koncepce výstavy Mgr. Alena Turková 
doplnila vystavený soubor dalšími kresbami ze 
sbírek Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích.
Výstava potrvá do 13. února 2008. 

Stálá expozice VM v Šumperku
► Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Stálá expozice bude v měsíci únoru uzavřena 
z důvodu rekonstrukce! 

Galerie mladých
► Petr Válek  - Halali 
Výstava potrvá do 31. ledna.

 Galerie Šumperska
► Známí i neznámí
Výstava českých a německých umělců ze Šumper-
ska a Zábřežska, tvořících v letech 1850 - 1950, 
představí mimo jiné obrazy a kresby šumper-
ských rodáků Kurta Halleggera a Karla Brachtela 
mladšího, plastiky Gustava Jekela, díla známých 
českých umělců Stanislava Lolka, Adolfa Kaš-
para, Františka Hoplíčka, Richarda Wiesnera, 
Zdeňka Sklenáře a dalších. Za laskavé zapůjčení 
exponátů děkujeme Muzeu umění v Olomouci, 
Obecnímu úřadu v Bludově a Obchodní akademii 
v Šumperku. Autorkami výstavy jsou Mgr. Alena 
Turková a PhDr. Milena Filipová. Výstava bude 
zahájena vernisáží 31. ledna v 17 hod a potrvá do 
29. června.
► Koncert ve výstavní síni muzea: 14. února 
v 19 hodin - Preludium (přehlídka mladých ta-
lentovaných umělců)
► Akce v klášterním kostele: 18., 21, 25.            
a 28. února vždy v 19 hodin - Preludium, 29. úno-
ra - koncert Šumperského dětského sboru
Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, 
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz,  www.
muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út - pá 9 
- 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 
17 hod. Klášterní kostel je v lednu až dubnu 2008 
otevřen jen při kulturních akcích a zvláštních spo-
lečenských událostech, otevírací doba Galerie: út - 
pá: 9 - 12 hodin, 12.30 - 17 hodin,  so: 9 - 13 hodin. 
V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena. 

Zábřeh
► Václav Hollar (1607 - 1677)
Výstava nabídne originály grafi k ze sbírek zá-
břežského muzea, druhého největšího souboru 
rytin v České republice. Kurátorkou výstavy je 
Mgr. Dagmar Tempírová. Výstava potrvá do       
31. ledna 2008.
► Zbraně a lovecké trofeje
Návštěvníci si na výstavě Antonína Vašíčka, 
Mgr. Petra Kovaříka a Hany Soukalové budou 
moci prohlédnout řadu historických palných 
i chladných zbraní a loveckých doplňků. Vystave-
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různé způsoby lovu. Nechybí ani exponáty lovné 
zvěře ze sbírek šumperského a zábřežského muzea 
a soukromého sběratele. Vedle ukázek tradičních 
loveckých trofejí zde budou k vidění i ty druhy 
zvěře, které byly dříve loveny a dnes již patří mezi 
druhy vzácné či ohrožené. Vernisáž se uskuteční 
ve středu 6. února v 17 hodin. Výstava potrvá do 
5. dubna.
► Expozice: Z historie města a okolí 
Seznamte se s historií města Zábřeha i jeho okolí 
od pravěku až po nedávnou minulost! Prohlédněte 
si středověké nálezy z hradu Hoštejna, výtisk Bible 
kralické, plány Zábřehu starší více než 200 let, vývoj 
výstavby silniční a železniční sítě, výrobky místních 
fi rem z přelomu 19. a 20. století a spoustu předmě-
tů, dokumentů a fotografi í. 
► Expozice: Jan Eskymo Welzl (1868 – 1948) 
Přijďte si prohlédnout miniexpozici věnovanou nej-
známějšímu rodákovi města, polárnímu cestovateli, 
náčelníkovi Eskymáků, vypravěči, dobrodruhovi 
– Janu Eskymo Welzlovi. Ve skvěle naaranžované 
expozici naleznete spoustu fotografi í, koresponden-
ci a mapy, které zachycují jeho toulky po světě.
► Expozice: Z pokladů zábřežského muzea 
Objevte největší poklady zábřežského muzea - 
umělecké předměty, cechovní truhlice, skříňkové 
hodiny, sbírky etnografi ckého charakteru, stříbrné 
a postříbřené nádobí, chladné a palné zbraně z 18. 
a 19. století.
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@mu-
zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, ote-
vřeno celoročně: Po zavřeno, út - so 9 - 12 hod., 13 
- 16 hod.

Mohelnice
► Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-
těží muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 
roku 2005! 
► Řekni mi zrcadlo…. aneb hygiena  a krášlení 
v minulosti
Interaktivní výstavu ze sbírek VM v Šumperku 
a zámku ve Velkých Losinách, kde si návštěvníci 
mohou vyzkoušet dobové oblečení a doplňky, při-
pravila Mgr. Alena Turková. Výstava je prodlouže-
na až do 1. března.

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-
perk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út - so 9 - 12 hod., 
13 - 16 hod.

Loštice
► Stálá expozice  - ADOLF  KAŠPAR 
Stálá expozice věnovaná tvorbě A. Kašpara je do 
konce března uzavřená.
► Království loutek aneb z pohádky do pohád-
ky
Na výstavě Mgr. Pavlíny Janíčkové se setkáte se 
strašidelnými čerty, krásnou princeznou, krá-
lem, zlou čarodějnicí, vodníkem, pirátským ka-
pitánem nebo s cestovatelem Eskymo Welzlem 
a nechybí ani Kašpárek. Svět loutek zde přibližují 
loutkové divadelní soubory Klubíčko ze Zábřeha 
a Loutkadlo z Mohelnice. Tyto soubory zapůjčily 
také své kulisy a dekorace, které si vyrábějí samy. 
Výstava potrvá do 23. února.
► Výstava velkoformátových fotografi í členů 
Fotoklubu Litovel
Od 28. února do 31. března budou prostory 
Památníku patřit výstavě velkých černobílých 
i barevných fotografi í připravené Fotoklubem 
Litovel. Návštěvníci si budou moci prohléd-
nout snímky od 20 autorů, které členové Foto-
klubu připravili už vloni k 60. výročí založení 
klubu, kdy uskutečnili velký a úspěšný projekt 
s názvem Litovelsko a jeho lidé, ve kterém do-
kumentovali život města i jeho okolí. K této 
výstavě byla vydána vůbec 1. klubová publikace 
-  katalog projektu. Členové klubu nejsou jen 
z Litovle, ale mnozí dojíždějí z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí z Olomoucka či Mohelnicka. 
Pestrá výstava se tak bude moci pochlubit smě-
sicí témat i druhů fotografi í. Vernisáž výstavy 
bude ve čtvrtek  28. února v 17 hodin. 
Informace: tel.: 583 445 256, e-mail: pamatnik@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út - so 9 - 12 hod., 
13 - 16 hod.

Zámek Úsov
Lovecko-lesnické muzeum, Galerie Lubomíra 
Bartoše a expozice Úsov - kolébka lesnického 
školství jsou uzavřeny do 31. března 2008.
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V Galerii Šumperska ve Vlastivědném mu-
zeu v Šumperku se 31. ledna v 17 hodin usku-
teční vernisáž výstavy „Známí i neznámí“ 
z tvorby umělců pocházejících z našeho kraje 
nebo zde působících v letech 1850 - 1950.

Autorka výstavy, Alena Turková, vybrala 
z výtvarné sbírky Vlastivědného muzea nejkva-
litnější práce dvaceti autorů, Čechů i Němců. 
Vybranou kolekci doplnila exkluzivní výpůjč-
kou obrazů  K. Halleggera, S. Lolka, Františka 
Hoplíčka, R. Wiesnera a Z. Sklenáře ze sbírek 
Muzea výtvarného umění v Olomouci. Krajina 
od J. Barneta byla zapůjčena díky laskavosti 
Obecního úřadu v Bludově a portrét starce od 
K. Halleggera nabídla k prezentaci na výstavě 
Obchodní akademie v Šumperku. Mnohé z pra-
cí ze šumperské muzejní sbírky jsou veřejnosti 
představovány poprvé. A protože především 
němečtí autoři jsou zatím  méně známí, nabízí 
Vlastivědné muzeum návštěvnickým skupi-
nám, hlavně školám, komentované prohlídky. 
Prohlídku s odborným komentářem je však 
nutné si nejméně den předem objednat, a to 
buď přímo u služby ve Výstavní síni a nebo te-
lefonicky na  čísle 583 214 070. Výstava potrvá 
do 29. června. Upozorňujeme, že vstup do Ga-
lerie Šumperska je přes Regionální a městské 

Kurt Hallegger, Spící pierot, olej na plátně, 
 Foto: A. Turková

VÝSTAVA SE ZAMĚŘÍ NA OSUDOVÉ OSMIČKY

Výstava Osudové osmičky se zaměří na roky dva-
cátého století zakončené osmičkou, které radikálně 
zasáhly do osudů lidí v Čechách a na Moravě. 1918 
- vznik Československa, 1938 - odtržení pohraničí 
a počátek cesty ke ztrátě národní svobody, 1948 - ná-
stup komunistů k moci a likvidace demokracie, 1968 
- rok nadějí a zklamání, obsazení Československa 
armádami Varšavské smlouvy a počátek cesty k tzv. 

normalizaci. Tímto počinem se Vlastivědné muze-
um v Šumperku hlásí k celostátní muzejní kampani 
s totožným názvem. Dramatické události uvedených 
roků po sobě zanechaly řadu dokumentů, fotografi í 
a různých předmětů, zvláště z pozůstalostí, které na 
výstavě připomenou tyto pohnuté doby především 
v našem regionu. Výstava bude zahájena vernisáží 
21. února v 17 hodin. Zdeněk Doubravský

informační centrum v levém nároží Pavlínina 
dvora v Šumperku! Milena Filipová

Vyšel 93. svazek sborníku Severní Morava!
Články * zajímavosti * recenze * zprávy

K dostání ve Vlastivědném muzeu na Hlavní třídě a v Knihkupectví Duha na ulici Čsl. armády. 
Časopis lze objednat také na dobírku nebo se zájemci mohou zařadit mezi pravidelné odběratele na 

adrese  eva.petrasova@muzeum-sumperk.cz.
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Sborník dětských prací, který v prosin-
ci loňského roku vydala Městská knihovna 
Šumperk ve spolupráci s Vlastivědným muze-
em v Šumperku, zachycuje slovem i obrazem 
stará řemesla našeho regionu tak, jak je po-
psali účastníci stejnojmenné soutěže a výstavy 
k 50. výročí sborníku Severní Morava, konané 
v první polovině roku 2007. Naším cílem bylo 
poskytnout dětem možnost publikovat své 
práce a podílet se na vzniku „Dětské Severní 
Moravy“, což se podařilo díky podpoře z gran-
tu Olomouckého kraje. Sborník je neprodejný, 
je určen účastníkům soutěže, ale získat jej mo-
hou i další zájemci, a to v půjčovně pro mládež 
knihovny na ulici 17. listopadu nebo v Regio-
nálním a městském informačním centru při 
Vlastivědném muzeu.   

 Zdeňka Daňková, 
 ředitelka Městské knihovny

► Kresba Davida Zaorala Košíkář z titulní strany 
sborníku Zapomenutá řemesla ze severní Moravy.

VILA DORIS

Každé pondělí od 15 do 16.30 hodin  v AD na „K“
Keramika pro veřejnost - volná tvorba
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Každé pondělí vždy od 15 do 18 hodin v MC na „K“ 
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053 psencikova@doris.cz.   Vstupné 30 Kč

Každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin v tančírně 
na „K“
Hathajóga
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053.  Vstupné 50 Kč

Každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin v MC na „K“
Cvičení pro nastávající maminky
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.   Vstupné 50 Kč 

Každou středu vždy od 15 do 16 hodin v IT na „K“
Anglická herna pro děti - čtení
Možnost číst si a poslouchat CD v angličtině. 
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.  Vstupné 40 Kč

Každou středu od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053 psencikova@doris.cz.   Vstupné 30 Kč

Každý čtvrtek vždy od 15 do 18 hodin v MC              
na „K“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053 psencikova@doris.cz.       
 Vstupné 30 Kč
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Hraníčko
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053.  Vstupné 40 Kč

Každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v MC na „K“
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053.

Každý čtvrtek od 19 do 20 hodin na „K“
Hathajóga
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.      Vstupné 50 Kč

Pondělí 4. února od 9 do 12 hodin na „K“
Masopustní masky a maškary
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Úterý 5. února od 9 do 12 hodin na „K“
Masopustní pečení - trdelníky
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.   Vstupné 30 Kč

Středa 6. února  od 9 do 12 hodin na „K“
Masopustní klobouky a čepice
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 
731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 7. února od 9 do 12 hodin na „K“

Maškarní bál a jiné taškařice
Informace Petr Šaj, tel.č. 583 214 213, 731 186 056, 
saj@doris.cz.   Vstupné 30 Kč

Neděle 10. února od 9.30 do 11.30 hodin  v MC           
na „K“
Dovádivé dopoledne pro rodiče s dětmi
K dispozici velká trampolína, šplhací lana, látkové 
tunely, skákací míče a žíněnky, možnost uvařit si 
čaj a kávu, tatínci, dejte maminkám možnost uva-
řit jedinečný oběd. Informace Vratislav Šula, tel.č. 
583 214 214, 731 186 059, sula@doris.cz. 
  Vstupné 50 Kč

Úterý 19. února v 16 hodin v IT na „K“
Odpolední počítačový kurz pro maminky na ma-
teřské dovolené
Vždy úterý a čtvrtek, 8 lekcí po 2 hod., program: 
první krok s počítačem, Microsoft  Windows Vista, 
Microsoft  Word 2007, Internet a elektronická poš-
ta. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.  Bez poplatku

Středa 20. února v 16 hodin v IT na „K“
Odpolední počítačový kurz pro maminky na ma-
teřské dovolené
Vždy středa a pátek, 8 lekcí po 2 hod., program: 
první krok s počítačem, Microsoft  Windows Vista, 
Microsoft  Word 2007, Internet a elektronická poš-
ta. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.  Bez poplatku 

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

„Tarot a Hieronymus Bosch 
(Hledání smyslu života v symbolech a šifrách)“ 

Setkání se spisovatelem, badatelem a odborníkem na tarot Bohumilem Vurmem
(Tajné dějiny Evropy I., II., III.; Tajné dějiny Čech, Moravy a Slezska I.).

ve středu 27. února v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Návštěvníci získají grafi cký list Věry Kovářové. Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně 

rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
Šumperské setkání sponzorují: DAMA Sport, IZOSKLO ABERLE, Irea, a.r.o., 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.
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Dopolední počítačový kurz pro maminky na ma-
teřské dovolené
Vždy středa a pátek, 8 lekcí po 2 hod., program: 
první krok s počítačem, Microsoft  Windows Vista, 
Microsoft  Word 2007, Internet a elektronická poš-
ta. Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz.   Bez poplatku
 
Středa 27. února v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis: „Tarot a Hieronymus Bosch (Hledání 
smyslu života v symbolech a šifrách)“
Setkání se spisovatelem Bohumilem Vurmem 
(Tajné dějiny Evropy I., II., III.; Tajné dějiny Čech, 
Moravy a Slezska I.). Grafi cký list Věra Kovářová. 
Vstupenky je možno objednat u Petra Konupčíka, 
tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
 Vstupné 50 Kč 

Pátek 29. února od 14 do 17 hodin v ateliéru na „K“
Výtvarný pátek - Tkaní na hrabích 
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč 

Pátek 29. února od 10 do 11 hodin v AD na „K“
Keramika pro maminky s dětmi
Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 

731 610 039, vavrusova@doris.cz.    

Pátek 29. února od 16 do 18 hodin v MC na „K“ 
Škapulíř - únorové pranostiky a tradice
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053 psencikova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Pátek 29. února v 18 hodin v IT na „K“
Biograf Komín - „To je demokracie“ 
Protesty proti Světové obchodní organizaci (WTO) 
v Seattlu v roce 1999 zachytili účastníci více než 
stovkou kamer. Dostáváme tak jiný obraz událostí, 
než jaký prezentovala velká světová média. Hudba 
Rage Against the Machine. Film je zapůjčen z fi lmo-
vého archivu Jeden svět, 72 min. 
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 481, 
731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
 Klubový příspěvek 20 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC
17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, „K“ = Komín - Ko-
menského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 
583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD 
+ Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 
(Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, 
http://www.doris.cz

 KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Čtvrtek 7. února ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 8. února ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete pobavit 
se svými přáteli a poslechnout si známé písničky, 
které zahraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 30 Kč

Úterý 14. února v 16 hodin
Cestopis - Cesty po Maroku
Tentokrát nám Kvido Janík blíže ukáže exotické 
Maroko. Cestopis je doplněn o promítání videa.

Pátek 22. února ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu 

Přijďte si posedět se svými přáteli, popovídat si 
a poslechnout si známé písničky.  Vstupné 30 Kč
                                 
Po domluvě 
Brouzdání Internetem
Objevujte svět pomocí sítě Internet za po-
moci 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 - ne-
jen pro ně, Temenická 35, Šumperk. Provozní 
doba denně od 13 do 19 hodin,  telefonní číslo je 
583 550 234. Aktuální program na stránkách In-
formačního střediska pro seniory www.pontis.cz/
iss. V měsíci únoru probíhá výstava obrazů Jana 
Jančíka.
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Sobota 26. ledna od 9 do 14 hodin v ateliéru 
DDM
Valentýnky
Pro děti a dospělé.  Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 31. ledna od 10.30 do 11.30 hodin v sále 
DDM
Klubíčko pro děti a rodiče 
Oblíbené pásmo hraní pro nejmenší.  
 Vstup volný

Pondělí 4. února od 15.30 do 17 hodin v klubovně 
DDM
Pásmo stolních her
Pro děti od 8 let.   Vstup volný

Středa 6. února v 16 hodin v herně TTC v kasár-
nách
PING - PONG pro zájemce
Stolní tenis pro děti od 8 let.   Vstup volný

Čtvrtek 7. února v 15 hodin v dílně DDM
Železniční modelářství
Rady a nápady.    Vstup volný

Pondělí 11. února ve 14 hodin v učebně DDM    
Internet pro děti
Pro děti od 8 let.  Vstup volný
     
  
Úterý 12. února v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže   Vstup volný

Středa 13. února od 17.30 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel
Drátování - drobné dekorační předměty, oplétání 
láhví a hrníčků… S sebou: láhev, hrníček, kamí-
nek…  Vstupné 50 Kč 

Středa 13. února od 15.30 hodin v klubovně 
DDM
Pro bystré hlavičky
Pásmo hádanek, křížovek a hlavolamů pro děti 
od 8 let.  Vstup volný

Pondělí 18. února od 14 do 16 hodin v počítačové 
učebně DDM
Internet pro děti
Pro děti od 8 let.   Vstup volný

Středa 20. února od 16 hodin v herně TTC v ka-
sárnách
Stolní tenis   Vstup volný
  
Středa 20. února od 17.30 do 20 hodin v ateliéru 
DDM
Základy uměleckých řemesel
Malování na sklo a porcelán. S sebou: láhev, hrní-
ček, misku …     Vstupné 50 Kč
     
 
Sobota 23. února od 9 do 14 hodin v keramické 
dílně DDM
Keramika pro každého       Vstupné 30 Kč

Pondělí 25. února od 15.30 do 17 hodin v klubov-
ně DDM
Pásmo stolních her pro děti
Pásmo hlavolamů, křížovek a doplňovaček.
   Vstup volný
   
Úterý 26. února  od 15 do 17 hodin v dílně DDM
Modelářství od „A“ do „Z“
Rady a nápady pro zájemce.  Vstup volný

Středa 27. února od 17.30 do 20 hodin v ateliéru 
DDM 
Základy uměleckých řemesel - vázaná batika
S sebou bavlněné tričko, látku… 
 Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 28. února od 10.30 do 11.30 hodin v klu-
bovně DDM
Klubíčko pro nejmenší
Hraní a zpívání pro předškoláky a rodiče. 
 Vstup volný

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

28
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ŘÍŠE HRAČEK    Hrajeme pro děti
Sobota 26., neděle 27., pondělí 28., úterý 29. a středa 30. ledna jen v 16.15 hodin
USA, 2007, 94 minuty, širokoúhlý, rodinný fi lm v českém znění
Co se stane, když se 243 letý majitel hračkářství rozhodne odejít na zasloužený odpočinek… Film plný 
hraček, barev a dobrých nápadů, vhodný i pro nejmenší děti. V hlavních rolích Dustin Hoff man a Natalie 
Portmanová.  Vstupné 70 Kč

GYMPL
Sobota 26. a neděle 27. ledna jen v 18.00 hodin
ČR, 2007, 105 minut, mládeži přístupný, širokoúhlý
Film režiséra Tomáše Vorla o studentech, rodičích, učitelích a zálibě v malování graffi  ti. V hlavních rolích 
Tomáš Vorel ml. a Jiří Mádl.  Vstupné 70 Kč

LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
Sobota 26. a neděle 27. ledna jen ve 20.00 hodin, pondělí 28., úterý 29. a středa 30. ledna jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 138 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Nesmrtelný příběh o lásce podle románu G. G. Márqueze. Výpravný fi lm s vynikající hudbou je melo-
dramatickým příběhem o vášni a slibuje napínavou a vzrušující cestu do exotické Latinské Ameriky na 
přelomu 19. a 20. století. V hlavních rolích Javier Bardem a Giovanna Mezzogiorno. Vstupné 75 Kč

SEJMI JE VŠECHNY
Pondělí 28., úterý 29. a středa 30. ledna jen ve 20.30 hodin
USA, 2007, 86 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Tomu dítěti vlastnoručně odstřelil pupeční šňůru a teď se o něj postará… Clive Owen v hlavní roli akční 
orgie, ve které bojuje proti všem.  Vstupné 70 Kč

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Čtvrtek 31. ledna, pátek 1. února jen v 17.30 hodin, sobota 2. února a neděle 3. února v 15 a v 17.30 hodin, 
pondělí 4. února, úterý 5. února a středa 6. února jen v 17.45 hodin
Francie, 2007, 120 minut, rodinná komedie v českém znění
Asterix a Obelix tentokrát v příběhu plném sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa. 
Hrají Clovis Cornnilac, Gérard Dépardieu, Alain Delon a další.  Vstupné 70 Kč
V sobotu 2. a v neděli 3. února v 15 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nejméně 
tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 
Šumperk.
 
JÁ, LEGENDA
Čtvrtek 31. ledna, pátek 1., sobota 2., neděle 3., pondělí 4. a úterý 5. února jen ve 20.00 hodin
USA, 2007, 110 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Poslední člověk na Zemi není sám… Will Smith v adaptaci klasického románu Richarda Mathesona bojuje 
o vlastní život a budoucnost lidstva.  Vstupné 75 Kč

ZLATÝ KOMPAS
Pondělí 4., úterý 5. a středa 6., čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9. a neděle 10. února jen v 15.30 hodin
USA, 2007, 120 minut, širokoúhlý, rodinný fi lm v českém znění
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Příběh dobra a zla zasazený do Anglie 19. století, kde se zastavil čas… Velkoryse výpravná pohádková 
podívaná.  Vstupné 65 Kč
V sobotu 9. a v neděli 10. února v 15.30 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nejméně 
tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 
Šumperk.

NA DRUHÉ STRANĚ                       Artvečer
Středa 6. února jen ve 20 hodin
Německo, Turecko 2007, 122 minuty, od 12 let, titulky
Příběh o smrti a životě, o synovi, otci, „jeho“ prostitutce a její dceři v kulisách současného Istanbulu. 
Melodrama tematicky připomínající fi lm Babel získalo Cenu za scénář na MFF Cannes 2007 a zastu-
puje Německo při oscarovém klání.  Vstupné 70 Kč

VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9., neděle 10. a pondělí 11. února v 18 a ve 20 hodin, úterý 12. února ve 20 
hodin a středa 13. února jen v 18 hodin
ČR, Rumunsko, 2007, 92 minuty, mládeži přístupný
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních 
možností v novém fi lmu Filipa Renče. Dynamická akční podívaná s tajemnou zápletkou, která se 
odehrává na nebezpečné Černé řece v Rumunsku. Hrají Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav Krobot, 
Lucia Siposová a další.    Vstupné 80 Kč

Rodinnou komedii, jejímiž hlavními hrdiny jsou legendární Asterix a Obelix, uvádí šumperské kino Oko 
na přelomu ledna a února. Tentokrát jde o příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři 
z celého světa.
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Úterý 12. února jen  v 17.30 hodin a středa 13. února jen ve 20 hodin
USA 2007, 131 minuta, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Všichni potřebují lásku! Milostný příběh, zasazený do divokých šedesátých let plných demonstrací proti 
válce ve Vietnamu, je rozverným, bizarním muzikálem, v němž zazní 33 písniček skupiny Beatles. Režie Julie 
Taymorová (Frida).  Vstupné 70 Kč

ZBOUCHNUTÁ
Čtvrtek 14., pátek 15., sobota 16. a neděle 17. února jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 129 minut, od 12 let, titulky
Jedna z nejlepších komedií loňského roku o jednom fl irtu, který nezůstal bez následků…  Vstupné 70 Kč
VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY
Čtvrtek 14., pátek 15., sobota 16. a neděle 17. února jen ve 20 hodin
Velká Británie, Kanada, 2007, 100 minut, od 15 let, titulky
Vigo Mortensen jako boss ruské mafi e v Londýně, kterému se začne hroutit jeho život v momentě, kdy se 
setkává s porodní asistentkou Annou, která se u něho snaží zjistit původ osiřelého novorozence. Anna se tak 
ocitne ve zcela jiném Londýně, než který znala doposud… Skvělý fi lm Davida Cronenberga nominovaný na 
tři Zlaté glóby mimo jiné i jako nejlepší fi lm.  Vstupné 75 Kč

KAMARÁD KRTEČEK                 Hrajeme pro nejmenší
Sobota 16. února jen v 16 hodin
ČR, 78 minut
Pásmo devíti kreslených příběhů o Krtečkovi a jeho kamarádech.    Vstupné 30 Kč

TĚSNĚ VEDLE
Pondělí 18., úterý 19. a středa 20. února jen v 17.45 hodin
USA, 2007, 115 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
Nežeňte se do ženění… Nová komedie bratří Farrelyových s Benem Stillerem v hlavní roli.  Vstupné 70 Kč 

HALLOWEEN
Pondělí 18. a úterý 19. února jen ve 20 hodin  
USA, 2007, 109 minut, od 18 let, širokoúhlý, titulky
Michael Myers je zpět a je stále stejně nebezpečný… Horor.  Vstupné 70 Kč

A BUDE HŮŘ                            Artvečer
Středa 20. února jen ve 20 hodin
ČR, 2007, 86 minut, černobílý
Generační fi lm o hledání životních hodnot a jistot, o střetu s policií a měšťáky. Natočeno podle předlohy Jana 
Pelce, jež se stala jedním z kultovních undergroundových děl vypovídajících o životě a atmosféře minulého 
režimu. Režie Petr Nikolajev.  Vstupné 65 Kč
                                                                    
O ŽIVOT 
Čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23. a neděle 24. února v 18 a ve 20 hodin, pondělí 25., úterý 26. a středa 27. února 
jen ve 20 hodin
ČR, 2008, 90 minut, mládeži přístupný
Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem v hlavní roli. Víkendová oslava, která se změnila v souboj 
s časem… Dále hrají Dorota Nvotová, Bob Klepl, Pavla Tomicová, Ivana Chýlková, Bořivoj Navrátil a další. 
Scénář Jiří Vejdělek a Halina Pavlowská.   Vstupné 80 Kč
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O KÁŤA A ŠKUBÁNEK              Hrajeme pro nejmenší

Sobota 23. února jen v 16.30 hodin
ČR, 63 minuty
Pásmo loutkových a kreslených pohádek: Káťa a Škubánek, Příhody brouka Pytlíka, Jak si pejsek roztrhal 
kalhoty, Jonáš a velryba, Jak jedli vtipnou kaši, Krtek malířem.    Vstupné 30 Kč

LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
Pondělí 25., úterý 26. a středa 27. února jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 124 minuty, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Strážce pokladů Ben Gates na stopě, která vede k nejtajemnější knize na světě, která je klíčem k legendární-
mu pokladu… V hlavních rolích opět Nicolas Cage, John Voight a Diane Krugerová.  Vstupné 75 Kč

LET´S DANCE 2
Čtvrtek 28., pátek 29. února, sobota 1. a neděle 2. března jen v 18 hodin, pondělí 3., úterý 4. a středa 5. března 
jen ve 20 hodin
USA, 2008, 110 minut, mládeži přístupný, titulky
Je jedno, odkud jsi, hlavní je, co chceš. Hudební taneční romantický fi lm, který se stejně jako Let´s Dance 
odehrává v Marylandské škole umění. Jeho hlavní hrdinkou je tentokrát vzpurná Andie, která nadevše milu-
je Street Dance.    Vstupné 70 Kč

MONSTRUM
Čtvrtek 28., pátek 29. února, sobota 1. a neděle 2. března jen ve 20 hodin
USA, 2008, 84 minuty, od 15 let, titulky
Tahle noc změní život všem a některým ho ukončí… Katastrofi cký thriller, odehrávající se v současném New 
Yorku, v němž začne řádit záhadné monstrum.   Vstupné 75 Kč

SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Pondělí 3., úterý 4. a středa 5. března jen v 18 hodin
ČR, 2007, 100 minut, od 12 let
Komedie režiséra Dušana Kleina o svatbě, která málem skončila jako bitva u Waterloo. V hlavních rolích 
Bolek Polívka, Zlata Adamovská a mnoho dalších populárních českých herců.  Vstupné 75 Kč

Připravujeme na březen: Nejkrásnější hádanka (6. - 19.3.), O rodičích a dětech, Touha, opatrnost, 10000 let 
př. n. l., Venkovský učitel, Darjeeling s ručením omezeným, Pokání, Říše hraček

Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prostorový 
vjem, samostatný basový kanál 1000 W. Kino promítá všechny fi lmy s dvojnásobným zvětšením  obrazu.
Předprodej vstupenek:  Pondělí - pátek od 14.00 hodin, v sobotu a v neděli vždy hodinu před začátkem 
prvního představení u pokladny v Kině Oko Šumperk. Program kina Oko též na www.kinosumperk.cz. 

Kino Oko Vám nabízí digitální projekci reklamy, která umožňuje kromě promítání diapozitivů 
i projekci reklamních videoklipů.  Zprostředkujeme vám výrobu diapozitivů i klipů. Větší obraz, vyšší 

kvalita a dobré ozvučení ! Cena za projekci diapozitivu je 1.500 Kč na měsíc, cena za projekci videoklipu 
2.500 Kč na měsíc. Bližší informace na telefonu 583 212 000.





Dům kultury Šumperk, s.r.o.
ve spolupráci 

Agentura UHL Šumperk, Vlastivědné muzeum Šumperk, Kruh přátel Šumperského dětského sboru Motýli
za fi nanční podpory Města Šumperka, Ministerstva kultury ČR a Nadace Český hudební fond

po záštitou Jany Bouškové a za mediální podpory Českého rozhlasu 3 - Vltava 

pořádají

XXXV.  ročník festivalu mladých umělců

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM  2008
Výstavní síň Vlastivědného muzea Šumperk     14. února 2008 
Klášterní koncert Zvěstování Panny Marie Šumperk   18., 21., 25. a 28. února 2008

L. FESTIVALOVÝ KONCERT výstavní síň Vlastivědného muzea Šumperk  čtvrtek 14. února 2008  19 hodin  

PETR OSIČKA - violoncello   
MAREK PAĽA - klavír

ANETA PETRASOVÁ - mezzosoprán
vítězka Duškovy soutěže 2007 pořádané Mozartovou obcí v Praze

Jana Todeková - klavír
průvodní slovo Helena Stojaníková

2. FESTIVALOVÝ KONCERT klášterní kostel Zvěstování Panny Marie Šumperk pondělí 18. února 2008  19 hodin

HARFOVÝ VEČER 
posluchaček třídy Hany Jouzové-Müllerové Gymnázia Jana Nerudy Praha

Mariana Jouzová, Kamila Jouzová, Hana Hrachovinová, Marie Špačková, Dominika Ťuková
průvodní slovo Jana Boušková a Hana Jouzová

3. FESTIVALOVÝ KONCERT Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie Šumperk čtvrtek 21. února 2008  19 hodin

KVÍTEK  DAČICE
Dětský pěvecký sbor ZUŠ Dačice

sbormistr Vítězslav Hergesel, klavírní doprovod Blanka Henzlová
V úvodu koncertu vystoupí Šumperský dětský sbor Motýli 

průvodní slovo Tomáš Motýl

4. FESTIVALOVÝ KONCERT Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie Šumperk pondělí 25. února 2008  19 hodin

QUARTETTO DI GIOIA
Kristina Czajkowská - 1. housle, Michaela Kovalčíková - 2. housle, Klára Hegnerová - viola a David Hrubý - violoncello 

ANDREJ ŠTAFURA - varhany (Slovensko) 
průvodní slovo Věra Heřmanová

5. FESTIVALOVÝ KONCERT Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie Šumperk čtvrtek 28. února 2008  19 hodin

BIG BAND ŽEROTÍN ZUŠ Olomouc 
umělecký vedoucí a dirigent Martin Zajíček

laureát XVI. ročníku Národní rozhlasové soutěže mladých souborů a orchestrů CONCERTO BOHEMIA 2007 
průvodní slovo Josef Pilný

Vstupné na jednotlivé koncerty 40 Kč, MOTÝLI a žáci ZUŠ 20 Kč
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