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KE KRESBĚ NA OBÁLCE

Jiří Jílek (1925 - 1981)

„Nejvnitřnějším obsahem, který byl ve mně živě 
doslova hned od narození, byla poezie. Kdybych měl 
odpovědět na otázku po smyslu života, pak bych řekl 
- poezie.“

Jiří Jílek - sochař, malíř, básník. Narozen v Pra-
ze. Dětství a mládenecká léta prožil v Nové Sibřině 
u Prahy, pak v Českém Brodě. Po ukončení studií 
na AVU u profesora Jana Laudy opouští civilizační 
shon, aby uskutečnil svůj dávný sen: žít na venko-
vě v harmonii s přírodou. Uměleckým a rodinným 
zázemím se mu stává Sobotín. Od poloviny šedesá-
tých let trvale sužován bolestmi, které silně ovlivnily 
jeho myšlení i práci. 

Jeho odkaz je v péči dcery Anežky a jejího man-
žela Miroslava Kovala. Počátkem devadesátých let 
tak vzniká Galerie Jiřího Jílka, která svým obsahem 
a koncepcí překračuje běžná regionální měřítka a je 
v proměnách a podléhání neměnná, pevně stojící za 
duchem Jílkova uvažování. Pravidelně se zde střídají 
výrazné osobnosti výtvarného oboru, za mnohé ale-
spoň: J. Zeithamml, D. Smutný, V. Karlík, L. Janečka. 
Výstavy uvedli J. Hůla, J. Valoch či R. Valušek. 
Hostování přijal i výjimečně vystavující zlínský bás-
ník Pavel Petr - jeden z nejvýraznějších současných 
básníků. To všechno jsou atributy, které s odstu-
pem času vytvářejí přesvědčivý obraz nejen o Jiřím 
Jílkovi, ale též o kulturním životě Šumperka.

Jiří Jílek je ale také básník. Dokázat to na jedi-
ném fragmentu básně nelze, proto doporučuji 
knížku Stýskání mé je vývěr vod, vydanou v roce 
1999 nakladatelstvím Host. Memoárová část, výběr 
z korespondence a poezie tvoří celek výjimečných 
kvalit. Odhaluje před námi fi lozofujícího a ve svém 
konzervativizmu až vizionářského člověka.

 Aleš Kauer
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Před 730 lety
Z roku 1278 pochází první nepřímá zpráva o Šumperku. Nachází se v kopii zakládací listiny šilperské (dnes 
štítecké) rychty, v níž je jmenován jako svědek i šumperský rychtář Fridrich a jeho bratr Konrád. Dokument 

se stal jednou z výchozích premis pro profesora Hosáka k vytvoření teorie o založení města Šumperka k roku 
1276 s tím, že lokátory Šumperka „byli patrně bratři Fridrich a Kunz“ (Konrád) a že vesnice Kunzendorf, 

která se nacházela zhruba v prostoru dnešní ulice Havlíčkovy, vznikla současně s městem. Kopie zakládací 
listiny (originál se patrně nedochoval) se nachází v Rakousku a podle mého názoru není spolehlivá. Opis 

původní listiny byl pořízený v roce 1365 a důvodem byla skutečnost, že originál byl „trochu“ poškozen, 
z čehož, jak se uvádí, by pro majitele nebo jeho dědice a nástupce mohly vzniknout překážky nebo potíže. 

Ostatně originál opisu listiny nikdo z českých badatelů, pokud je mi známo, na vlastní oči neviděl. Nejstarší 
věrohodnou zprávou o Šumperku je listina z roku 1281, v níž je uveden Jeneč ze Šumperka, který na ni zavěsil 

svou pečeť s parohem, původním to znakem města Šumperka.

Před 110 lety
25. ledna 1898 byl představiteli města podán protest proti možné instalaci českého římskokatolického faráře 

na šumperskou faru. Snaha římskokatolické církve pomoci uklidnit atmosféru vypjatého nacionalismu se 
nezdařila. Dokonce to byl jeden z důvodů, proč řada Šumperanů v té době přestoupila na starokatolickou 

a evangelickou víru.
 

Před 85 lety
13. ledna 1923 byl v domě na dnešní Kozinově ulici č. 7 otevřen American-Bar, který patřil českému majiteli 

Rudolfu Raabovi. Raab postavil za tři čtvrtě milionu Kč nový dům s luxusním podnikem, který později 
přejmenoval na bar „Schwarzer Rabe“, čili „Černý havran“. Po druhé světové válce byl podnik nejprve 

opět přejmenován na American-bar a 8. března 1948 na Radio-bar. V roce 1950 přišel kdosi s humorným 
návrhem, aby se z podniku stal útulek pro školní děti. Jeho labutí píseň zazněla v roce 1953. 

Před 80 lety
26. ledna 1928 v noci hořelo v domě, který stával na Kunzengasse čp. 189 (dnes nezastavěné nároží Havlíčkovy 

a Vančurovy ulice). Jednalo se o honosný objekt, kterému Šumperané říkali „zámeček“. Poškození domu bylo 
tak vážné, že musel být úplně zbourán.

   
Před 60 lety

16. ledna 1948 byly veřejnosti znovu zpřístupněny lázně Diana na Vančurově ulici. Jednalo se o vanové lázně, 
postavené na konci 19. století. Zbytek objektu, který stával u Bratrušovského potoka, 

byl odstraněn zhruba před deseti lety.

Před 55 lety
1. ledna 1953 se od Šumperka odtrhly všechny  obce, které tvořily Velký Šumperk. Ten vznikl 26. listopadu 

1949 sloučením šesti obcí, tzn. Dolních Studének, Nového Malína, Petrovic (dnešní Petrov nad Desnou), 
Rapotína, Dolní a Horní Temenice a Vikýřovic. Důvodem byla snaha vytvořit ze Šumperka krajské město. 

Po rozpadu zůstala u Šumperka pouze Temenice.

Před 15 lety
1. ledna 1993 byla zřízena příspěvková organizace Lesy města Šumperka a příspěvkovou organizací města se 

stal také Dům kultury Šumperk.
-ách-

STALO SE V LEDNU
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O MANIPULOVANÉ FOTOGRAFIE NA OBÁLCE DOPROVODÍ 
ALEŠ KAUER VERŠI MÍSTNÍCH BÁSNÍKŮ

V roce 2008 vstupuje měsíčník Kulturní život 
Šumperka do svého jubilejního padesátého roční-
ku. Provázet nás ním budou obálky „z dílny“ Aleše 
Kauera a také verše zdejších autorů - básníků. 

Představovat Aleše v Šumperku je pověstným 
nošením dříví do lesa. Po krajně plachém kreslíři 
Zbyňku Semerákovi (1951 - 2003) a vedle loučen-
ského Petra Válka (1976), živého gejzíru neutu-
chající obrazné řeči, je Aleš Kauer (1974) dalším 
z pozoruhodných samouků, na které má město 
zjevně mimořádné štěstí.

Je snad až renesančně mnohostranný. V jeho 
případě přirozené výtvarné vidění světa a ryzí cítě-
ní formy doprovází snad ještě výraznější dar slova 
v přesném podání, v důrazu i ve ztišení mezi řádky. 
Kdo na Hrádku viděl komorní hru „Obraz“, slyšel 
tam Aleše číst „Černou vzducholoď“ Jiřího Su-
chého nebo byl na některé z Kauerových vernisáží 
výstav, které pravidelně slovem doprovází, to jistě 

potvrdí. Aleš je přítomný všude tam, kde se něco 
živě odehrává, často sám v roli organizátora. Kro-
mě několika sbírek vlastních textů uspořádal i útlý 
almanach zdejších básníků a jindy jeho slova oživily 
kresby dětí, které v kroužku Vily Doris vedl. Účastní 
se básnických setkání v rámci celé republiky, a do-
stává se tak pomalu do povědomí v širším měřítku. 
V posledním čísle periodika Prostor - Zlín má právě 
autorskou dvojstránku ukázek ze svých básní.

Jeho aktivity jsou i pro město nesporným pří-
nosem a jen málokdo se mu v tom vyrovná. Za-
dat právě jemu výtvarnou podobu titulní strany 
jubilejního padesátého ročníku Kulturního ži-
vota Šumperka je proto dobrou volbou. Přejme 
zdar i jeho záměru propojit na obálce obrazy 
s texty básníků ze Šumperska a pořádat v návaz-
nosti čtvrtletní večery čtení z jejich poezie. Kdo 
ví, třeba se stane zázrak, že budou základem če-
hosi trvalejšího. Miroslav Koval

Poezie - čtená v intimitě svých myšlenek a poezie 
- interpretovaná v nejrůznějších klubech či na jeviš-
tích je od sebe poměrně dost vzdálená. Ten rozdíl 
je ale jedinečný, mnohdy vám interpret rozkryje 
myšlenkovou složitost textu a poodhalí to, co vám 
bylo utajeno i pozorným čtením. Proto se domní-
vám, že vytvořit pravidelný cyklus poetických veče-
rů má smysl. V letošním roce budete mít příležitost 

slyšet poezii, buď v zastoupení, a nebo přímo z úst 
básníků, kteří budou každý měsíc představováni na 
stránkách Kulturního života.

Diváci, kteří se zúčastní poetických večerů, bu-
dou mít příležitost vyhrát originální list výtvarníka 
a básníka Aleše Kauera. O prvním poetickém se-
tkání se více dozvíte v únorovém čísle Kulturního 
života. -ak-

PŘEDPLATITELÉ MOHOU VYHRÁT VSTUPENKY 
NA KULTURNÍ AKCE

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v ro-
ce 2008 nezmění. Vzhledem k nárůstu cen poštov-
ného však dojde u mimošumperských předplatitelů 
k nepatrnému zvýšení ceny za jeho distribuci.

Předplatné tak činí 264 Kč na celý rok pro mi-
mošumperské odběratele, kterým se měsíčník 
distribuuje prostřednictvím České pošty. Obyvatelé 
Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč (jiný sys-
tém doručování). Na stáncích přitom bude stát jedno 
číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumperka 
předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát volné vstu-
penky na některé pořady Domu kultury a Divadla, na 

fi lmové představení v Kině Oko, knihu Jiřího Suché-
ho Život není jenom legrace (i když většinou ano), jež 
byla vydána u příležitosti letošního festivalu Město čte 
knihu a kterou do soutěže věnuje Městská knihovna. 
Další ceny připraví pro vylosované předplatitele Vlas-
tivědné muzeum Šumperk a také Město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redak-
ci Kulturního života Šumperka, T. Domeslovou,               
tel.č. 583 214 193, 583 437 352. Ti, kteří si koupí led-
nové číslo Kulturního života, mohou pouze vyplnit 
a zaplatit přiloženou složenku. Do slosování budou 
zařazeni předplatitelé, kteří zaplatí složenku do pátku 
4. ledna 2008. -zk-
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TNELZE POUZE NĚCO CHTÍT, JE TŘEBA PRO TO I NĚCO UDĚLAT, 

ŘÍKÁ GERHARD WANITSCHEK

Originálním způsobem slaví svá životní jubilea krenišovský rodák Gerhard Wanitschek, jenž 
od roku 1950 žije v Německu. Zatímco oslavenci dary většinou přijímají, on činí přesný 

opak. Peníze, které od gratulantů dostane, přiváží pravidelně do Šumperka. Zde je „investuje“ do 
židovského hřbitova či do klášterního kostela. Při pravidelných návštěvách rodného kraje navíc 
tento amatérský historik pátrá nejen po osudech zdejších obětí holocaustu, ale také vlastnoručně 
pracuje na záchraně některých památek. „Gerharda si nesmírně vážím. Jako naprosto nezištný člo-
věk tím nejlepším způsobem podporuje a rozvíjí nejen česko-německé vztahy, ale především vztahy 
lidské,“ říká o Gerhardu Wanitschekovi šumperský starosta Zdeněk Brož.

„K Šumperku mě váže silné pouto. Maminka 
pomáhala v domácnosti u Seidlů, jako chlapec 
jsem zde měl plno kamarádů, později jsem ab-
solvoval i místní gymnázium,“ říká Gerhard Wa-
nitschek, který odešel do Německa v roce 1950. 
„Maminka v té době již nežila, bydlel jsem s dě-
dečkem v domě, který nám zkonfi skovali, a otec, 
jenž se v roce 1948 vrátil z ruského lágru, zůstal 
v německém Hardheimu. Díky jeho iniciativě 

i pomoci maminčiny sestřenice, která žila v Ho-
landsku, jsem pak dostal v rámci projektu sloučení 
rodin povolení k vystěhování,“ vzpomíná rodák 
z Krenišova, místní části současných Vikýřovic. 
Do Šumperka ho po téměř čtyřech desítkách let 
přivedla nejen touha spatřit opět důvěrně známá 
místa, ale také zájem o židovskou problematiku. 
Ten vzbudila paradoxně kniha židovských anek-
dot, kterou dostal jako dárek. „Připomněla mi, že 

Gerhard Wanitschek je nesmírně skromný člověk. O svém vztahu k Šumperku mluví rád, o svých aktivi-
tách však skromně mlčí.                 Foto: -zk-
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T i v Šumperku žilo mnoho Židů. Zajímalo mě, co 

se s nimi stalo. V té době jsem navíc dostal nabíd-
ku předčasného důchodu, takže jsem najednou 
měl spoustu času. Začal jsem proto pátrat v archi-
vech,“ popisuje Wanitschek. Jeho první kroky tak 
vedly do šumperského archivu a také na židovský 
hřbitov. Zde ho na jednom z pomníků zaujala 
jména Eckara, Gertrudy, Boženy a Waltera Schil-
dových, dětí majitele místní pily, jež se nacházela 
na dnešní Příčné ulici. „Walter byl jen o dva roky 
starší než já. Jezdili jsme spolu na vozíku, když 
jsem s dědečkem chodíval na jejich pilu. Vůbec 
jsem netušil, že to byl Žid,“ vypráví a dodává, že 
i to rozhodlo, že se začal zabývat celou šumper-
skou židovskou komunitou a také stavem chátra-
jícího hřbitova.

Právě zásluhou Gerharda Wanitscheka se židov-
skému hřbitovu začalo v posledních letech blýskat 
na lepší časy, on sám pak vlastnoručně pracoval na 
záchraně některých hrobů, 
jež byly v havarijním stavu. 
Z jeho iniciativy zde mimo 
jiné vyrostl zbrusu nový 
pomník někdejšího slád-
ka a později technického 
ředitele hanušovického pi-
vovaru Ludwiga Strasman-
na. Přestože tento Žid po 
svatbě přestoupil na křes-
ťanství, měl za války o svou 
rodinu obavy. Nacisté totiž 
pronásledovali i ty, kteří 
konvertovali. Na druhý 
svátek vánoční v roce 1944 
si tak vzal sám život. „Právě 
proto je pro mě obětí zuři-
vého pronásledování Židů, 
k sebevraždě ho v podstatě donutili,“ domnívá se 
amatérský historik, který fakta ze Strasmannova 
života vypátral až v mnichovském archivu. „Vzhle-
dem k tomu, že si vzal život, nemohl být pohřben 
na křesťanském hřbitově, takže byl uložen na ži-
dovském. Od někdejšího správce hřbitova Antoní-
na Šimůnka jsem se dozvěděl, kde se jeho ostatky 
nacházejí,“ vysvětluje Wanitschek, který pomníček 
sám navrhl, spolu s městským historikem Draho-
mírem Poláchem vykopal jeho základy a s pomocí 
studentů z „památkové péče“ pod vedením Igora 

Kroupy je i vybetonoval. Pomník z leštěné žuly měří 
přitom dvaasedmdesát centimetrů, což symbolizu-
je Strasmannův věk, nepravidelná horní hrana pak 
násilně ukončený život. „Vdovec po jeho vnučce mi 
poslal sto euro, zbytek jsem dal ze svého,“ podotýká 
skromně.

Díky Gerhardu Wanitschekovi mají oběti holo-
caustu pocházející ze Šumperka a okolí již osm let 
znovu jména. Na podzim roku 1999 totiž byla v ob-
řadní síni židovského hřbitova odhalena pamětní 
deska se jmény židovských obětí. „V kanadském 
Vancouveru žije poslední šumperský židovský ro-
dák Eric Sonner, jenž prošel Terezínem. Vypracoval 
jsem pro něj seznam Židů, kteří tu žili v roce 1938, 
a seznam obětí holocaustu. Ten posloužil jako pod-
klad pro výrobu pamětní žulové desky, kterou Eric 
Sonner nechal zhotovit v Kanadě a poté ji poslal do 
Šumperka,“ líčí Wanitschek, z jehož domácí hobby 
dílny pochází pozlacená židovská hvězda zdobí-

cí kupoli obřadní síně, ta 
původní totiž byla v roce 
1938 stržena. „Na základě 
podkladů od židovské obce 
jsem si udělal model. Pomá-
hal mi s ním přítel Gerhard, 
který pracoval v kamenictví 
se slévárnou. Jeho kolego-
vé pak za dvě bedny piva 
vyrobili odlitek z hliníku, 
který jsem nechal pozlatit,“ 
usmívá se pětasedmdesáti-

letý rodák z Krenišova. Také 
tamní kaple od něj dostala 
dárek - kopii někdejší dřevě-
né rozety, kterou si pamato-
val ještě z dětství. Ozdobný 
prvek na fasádu vyrobil opět 

ve své domácí dílně.
Doslova srdeční záležitostí je pak pro Gerharda 

Wanitscheka šumperský klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie. „Chodíval jsem do něj s maminkou 
každou neděli na bohoslužby, vždycky jsem seděl 
v rohu na empoře a doslova nasával jen těžko po-
psatelnou atmosféru,“ vrací se do minulosti a vzápě-
tí vzpomíná na první návštěvu delegace města Bad 
Hersfeldu v Šumperku v roce 1991. „S pomocí Fran-
tiška Spurného a Jiřího Vebera se mi podařilo zařídit 
česko-německou bohoslužbu v klášterním koste-

Z iniciativy Gerharda Wanitscheka vyrostl na 
židovském hřbitově zbrusu nový pomník ně-
kdejšího sládka a později technického ředitele 
hanušovického pivovaru Ludwiga Strasman-
na.  Foto: archiv
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Fotografi e z ateliéru „193“

Pražský fotograf (ročník 1963 a přítel Petra Válka), který letošní rok vzájemných „dotyků“ (pracovní ná-
zev ročníku) v Galerii otevírá, nechce být jmenován. Vystavuje jen pod číselnou šifrou.

Snímky, které obvykle řadí na archu pasparty do trojic, zdají se být snad napoprvé zátiším nebo zázna-
mem místa kdesi na okraji městské i lidské periferie. Samy věci v nich (a někde už i jenom nezřetelné tvary) 
tu ale nejsou cílem. Hrají v triádách jinou roli. Zpřítomňují životní situace a v nich proměnlivé stavy mysli. 
Častou záměrnou zastřeností navozují pocity, podobné neuchopitelnosti nočních vizí neklidného spánku.

Snad je možné jednotlivé listy k sobě řazených triád snímků „přečíst“ a přesněji pojmenovat, a podob-
ně i z řady listů „vyčíst“ plynoucí „příběh“ autorovy dané životní etapy. Tak důsledné „čtení“ bylo by ale 

jejich okleštěním. 
Ve své bezejmen-
nosti  nabízejí víc, 
otevírají jedinečný 
prostor k zrcadle-
ní zasuté paměti 
každého z nás.

Výstava, zahá-
jená za autorovy 
přítomnosti ve 
středu 9. ledna 
v obvyklých 18 
hodin, potrvá do 
neděle 3. února. 
Určitě přijďte, vy-
stavené fotografi e 
za pozornost stojí.   
 Miroslav Koval

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

le, který byl v hrozném stavu. Vyslovil jsem tehdy 
přání, že bych se rád dožil toho, až se kostel znovu 
rozzáří. Jsem moc rád, že se mi to splnilo,“ říká Wa-
nitschek, který lituji pouze toho, že po znovuotevře-
ní byl klášterní kostel odsvěcen. „Nemohl jsem se 
srovnat s tím, že se zde již nemůže konat Mše svatá. 
Psal jsem, telefonoval a jezdil do Olomouce a nako-
nec se mi podařilo získat příslib zvláštního povo-
lení,“ prozrazuje. První česko-německá bohoslužba 
v odsvěcených prostorách tak podle něj proběhla 
loni, další pak letos v srpnu. Na obou se přitom po-
dařilo Gerhardu Wanitschekovi vybrat mezi svými 
krajany z badhersfeldského turistického spolku, kte-
ří do Šumperka zavítali, nemalé peníze, jež jdou na 
restaurování mobiliáře v klášterním kostele.

Z mobiliáře vzal tohoto krenišovského rodáka 

nejvíce „za srdce“ obraz Zvěstování Panny Marie ze 
17. století, který se původně nacházel na hlavním 
oltáři. Jeho fotografi e se tak objevila na zadní straně 
pozvání na zlatou svatbu, kterou se manželé Wa-
nitschekovi rozhodli letos v srpnu oslavit se svými 
přáteli. „Napsal jsem jim, že my nic nepotřebujeme, 
ale že nám mohou darovat peníze, které použijeme 
na restaurování obrazu,“ prozrazuje Wanitschek, 
který stejným způsobem oslavil o měsíc dříve i své 
pětasedmdesátiny. V říjnu pak do Šumperka přivezl 
rovných tisíc eur. „Rozhodl jsem se, že obraz pomo-
hu obnovit. Doufám jen, že se dožiji toho, abych ho 
viděl v někdejší plné kráse. To pro mě bude největ-
ším darem,“ přiznává Wanitschek a dodává, že v ži-
votě nelze pouze jen něco chtít, ale je třeba pro to 
i něco udělat. Zuzana Kvapilová
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7. ledna 1968 (před 40 lety) zemřel ve švédském 
Göteborgu PhDr. Svatopluk Štech, lingvista, sla-
vista a germanista, odborný asistent germanisti-
ky na Filozofi cké fakultě UP v Olomouci, od roku 
1964 lektor češtiny na univerzitě v Göteborgu 
(narodil se 21. ledna 1932 v Šumperku). 

14. ledna 1798 (před 210 lety) se v šumperské 
podnikatelské rodině Terschů narodil Anton Pa-
dua Tersch, velkostatkář, majitel chudobínského 
panství na Litovelsku (zemřel 10. července 1864 
v Chudobíně).

15. ledna 1898 (před 110 lety) se narodil 
v Praze Bohumil Zdeněk Nekovařík, spisova-
tel v Praze, ve Zlíně a od roku 1951 v Šumper-
ku, překladatel americké literatury (E.T. Seton, 
J. Erskine, E. Ferberová aj.), vydavatel cesto-
pisné a dobrodružné literatury pro mládež, 
průkopník českého trampingu a skautingu 

(zemřel 6. listopadu 1979 v Šumperku).

20. ledna 1918 (před 90 lety) zemřel v Šumperku 
Dr. Max Seidl, průmyslník, spolumajitel textilní 
fi rmy Ignaz Seidl a spol., vlivný představitel rakous-
kého i mezinárodního lnářského a bavlnářského 
průmyslu (narodil se 28. června 1862 v Šumperku).

23. ledna 1983 (před 25 lety) zemřel v Šumperku 
Eugen Toufar, důstojník čs. armády, historik umění 
a muzejní pracovník, od roku 1971 pracovník Vlas-
tivědného ústavu v Šumperku (narodil se 11. dubna 
1925 v Heralticích na Třebíčsku).

30. ledna 1938 (před 70 lety) zemřel v Šumperku 
Otto Horpynka, středoškolský profesor v Šumper-
ku, v letech 1925 - 1935 poslanec Národního shro-
máždění za německou nacionální stranu (DNP), po 
roce 1935 se postavil proti Henleinově SdP (narodil 
se 7. července 1883 v Praze). -zf-

K ŠUMPERSKÝM PROMĚNÁM

Dnes se vrátíme do Slovanské ulice. Připomeň-
me si, že ulice prapůvodně k městu, respektive 
k předměstí Šumperka, vůbec nepatřila, protože 
byla součástí zámeckého dvora, který zde posta-
vili v 16. století Žerotínové. Odtud také dřívější 
německý název „Mayerhofgasse“ (Dvorská ulice). 
Pravá strana ulice (při pohledu od bývalého kina 
Svět) nebyla vůbec zastavěna, protože ulice přilé-
hala k městskému opevnění, jehož součástí bylo 
tzv. koliště, zjednodušeně řečeno volné prostran-
ství, které kvůli obraně města muselo být z hradeb 
zcela přehledné. Teprve když hradby pozbyly svůj 
obranný význam, začalo se zde stavět. Dělo se tak 
již ve druhé polovině 18. století. 

Podívejme se na místo, kde opět vyrostl nový 
dům (více si o něm řekneme v příštím čísle). No-
vostavba nevznikla na stavebním místě, na němž 
stával přízemní domek, který je zachycen na staré 
fotografi i. Postavena byla na zahradě tohoto domu, 
který míval číslo popisné 258. První zmínku o ob-
jektu máme z roku 1776, kdy byl jeho majitelem Pe-

regrin Leischner. Již deset let poté ho vlastnil Rafael 
Prosig, který ho asi v roce 1796 prodal Johannovi 
Wankemu. V 19. století se zde vystřídalo něko-
lik majitelů, mezi nimi i Barbora Wrbová, snad 
Češka. Od ní dům koupila asi v roce 1875 Marie 
Pilzingerová, které patřil i sousední dodnes stojící 
dvoupatrový dům č. 11.  Na přelomu 20. a 30. let 
20. století byl několik let majitelem obou objektů 
dr. Adolf Weiss, který však v Šumperku nežil. Od 
poloviny 30. let až do roku 1945 je uváděn jako 
majitel čp. 258 Friedrich Hirnich, jenž však patrně 
rovněž v Šumperku nebydlel a dům pronajímal. 
Po odsunu německých obyvatel Šumperka nebyl 
patrně dům osídlen, a proto zřejmě zchátral, takže  
ho v roce 1948 i se sousedním objektem (čp. 257, 
s prodejnou dámských klobouků - Damenhüte) 
zbourali. Starší fotografi e, jejíž reprodukci zhotovil 
Jaromír Mašek ze šumperského muzea, byla poří-
zena kolem roku 1940. Domek se zdá být v dobrém 
stavu, střecha, pokrytá eternitovými šablonami 
byla patrně obnovena ve 20. letech. -ách-    
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Novostavba na Slovanské ulici nevznikla na stavebním místě, na němž stával přízemní domek, který je zachy-
cen na staré fotografi i. Postavena byla na zahradě tohoto domu, který míval číslo popisné 258. První zmínku 
o objektu máme z roku 1776, kdy byl jeho majitelem Peregrin Leischner.  Reprofoto J. Mašek, foto J. Pavlíček
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Publikaci nazvanou „Památníky obětem první a druhé světové války na Šumpersku, Zábřežsku 
a Mohelnicku“ vydal v listopadu šumperský Klub vojenských důchodců. Na sto padesáti stra-

nách mapuje její autor Jan Benda s pomocí Aloise Blažka a Bořivoje Lešenara nejen památníky 
stávající i ty, jež byly v minulosti zrušeny, ale také pomníky a pamětní desky v severozápadní části 
Moravy. Kniha, která vyšla v nákladu pěti set kusů, přitom vznikala více než dva roky. 

KNIHA MAPUJE PAMÁTNÍKY VÁLEČNÝM OBĚTEM

„Pokusili jsme se napsat publikaci vojensko-his-
torickou, vlastivědnou, vzpomínkovou, národní 
a zejména takovou, jež bude vyjadřovat hlubokou 
vděčnost těm, kteří před desítkami let pro naši svo-
bodu nasazovali a mnozí obětovali to nejcennější 
- svůj život,“ uvedl předseda Klubu vojenských 
důchodců Bořivoj Lešenar. Vzhledem k tomu, že 
od konce druhé světové války uplynulo již více než 
dvaašedesát let, snižuje se podle něj i počet těch, 
kteří hrůzy jednoho z nejničivějších válečných kon-
fl iktů prožili. „Právě proto je na 
místě obě světové války 20. století 
připomínat jako největší varování 
v dosavadních dějinách. Civilizace 
totiž má tehdy smysl, slouží-li živo-
tu a ne umírání,“ zdůraznil Lešenar 
a prozradil, že právě tento fakt stál 
u zrodu myšlenky napsat a vydat 
knihu s tak specifi ckým obsahem.

„Jako bývalým důstojníkům 
Československé armády nám je 
publikace tématicky i citově blízká. 
Někteří naši členové navíc studova-
li historii a publicistiku, jíž se věnu-
jí i v pokročilejším věku,“ vysvětlil 
Lešenar a přiznal, že autory zpočát-
ku trápily pochybnosti, zda nároč-
ný úkol zvládnou. „Nejsme v tomto 
směru profesionálové. Přesto se do-
mnívám, že se nám podařilo před-
stavit a popsat jednu dílčí oblast 
naší historie. Naším přáním teď je, aby se publikace 
líbila a aby pomohla, zejména střední a mladé gene-
raci, poznat, jak těžce a s jakými oběťmi se získává 
nazpět ztracená svoboda. Pokud se nám to alespoň 
z části podaří, bude to pro nás ta největší odměna,“ 
dodal předseda Klubu vojenských důchodců, jenž 
působí jako občanské sdružení při olomouckém 
Krajském vojenském velitelství a v současné době 
má necelou stovku členů z celého regionu.

Na stopadesátistránkové publikaci pracoval její 
hlavní autor Jan Benda, kterému pomáhali Alois 
Blažek a Bořivoj Lešenar, dva a půl roku. „Při zís-
kávání materiálů jsem najezdil více než osm set ki-
lometrů, navštívil sto dvacet šest měst, obcí a osad 
a pořídil tři sta sedmdesát snímků. Pátral jsem 
v archivech, studoval kroniky a především hovořil 
s pamětníky,“ popsal Jan Benda a dodal, že kniha 
je rozdělena do několika kapitol. První z nich se za-
bývá příčinami vzniku, průběhem i důsledky obou 

světových válek a popisuje rovněž 
národnostní problematiku a poli-
tické poměry v daných regionech 
a stručně také odbojovou činnost 
na severozápadní Moravě. Další tři 
kapitoly pak charakterizují Šumper-
sko, Zábřežsko a Mohelnicko s tím, 
že každá z nich obsahuje výčet obcí 
v abecedním pořadí s fotografi emi 
a popisem jednotlivých památní-
ků, pomníků, pietních míst, pa-
mětních desek nebo obdobných 
symbolů, které připomínají válečné 
události a oběti. „Podle pomníků 
již na první pohled poznáte, zda šlo 
o původní českou nebo německou 
vesnici. České totiž zdůrazňovaly 
vznik nového státu, nechyběl na 
nich většinou český lev a jména 
legionářů. Na německých památ-
nících pak vždy byly válečné kříže. 

Společná ale byla pro obě strany lítost nad padlými, 
což vyjadřovala protiválečná hesla a nápisy,“ uvedl 
Jan Benda. Mnohé z pomníků na Šumpersku jsou 
podle něj i cennými uměleckými díly, jejich výstav-
bu totiž podporoval stát. Patří mezi ně například 
památníky v Třeštině a Dubicku, jež jsou dílem 
Vojtěcha Suchardy, či práce sochaře Josefa Obe-
tha v Loučné a Malé Moravě. „Vztahy mezi Čechy 
a Němci byly samozřejmě složité, což mnohdy ved-

Publikaci „Památníky obětem 
první a druhé světové války na 
Šumpersku, Zábřežsku a Mo-
helnicku“ vydal Klub vojen-
ských důchodců v Šumperku.
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lo i k vzájemnému odstraňování pomníků. Po dru-
hé světové válce byly navíc některé zničeny i vinou 
státní správy. Vyhláška tehdejší Okresní správní ko-
mise v Šumperku tak například umožnila odstra-
nění dvoudílného památníku padlých u kostelíku 
sv. Barbory, jehož zbytky jsou v Jiráskových sadech 
dodnes patrné,“ připomněl Benda.

„Dnes je naštěstí situace úplně jiná, přesto by-
chom byli rádi, kdyby kniha posloužila či pomohla 
ke zlepšení péče o některé tyto památníky. Jejich 
stav a údržba jsou totiž do značné míry měřítkem 
kulturní vyspělosti národa,“ doplnil Bendu Leše-

nar a dodal, že publikace by nevyšla bez pomoci 
členů místního Klubu vojenských důchodců a také 
vedení jednotlivých měst a obcí. „Chtěl bych jim 
poděkovat za vstřícnost a především pak za fi nanč-
ní příspěvky na pořízení samotné publikace,“ zdů-
raznil. Knihu, na jejíž vydání přispěla šumperská 
radnice osmdesáti tisíci, si mohou zájemci koupit 
za dvě stě padesát korun v Regionálním a měst-
ském informačním centru v Šumperku při místním 
muzeu a také přímo v Klubu vojenských důchodců, 
který sídlí na Evaldově ulici 22. Bližší informace lze 
získat i na telefonním čísle 606 879 345. -zk-

„Když jsem si knihu prohlížel, velmi mne překvapilo, o jak kvalitní dílo jde a jak pečlivě mapuje celý 
okres. Chci proto autorům poděkovat,“ řekl během slavnostního křtu publikace v pondělí 19. listopadu 
šumperský starosta Zdeněk Brož. Na snímku zleva: Bořivoj Lešenar, Zdeněk Brož, Jan Benda a Alois 
Blažek.  Foto: -zk-

Klub českých turistů Šumperk 
srdečně zve na Novoroční výstup a Háj - 31. ročník

v úterý 1. ledna od 9 do 15 hodin

Průchod Hájem + výstup na rozhlednu * Účastnický list + příležitostné razítko 
* Novoroční čtyřlístek na podporu konta Světluška
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A VÝSTAVNÍ SÍŇ ROZEZNÍ KLAVÍRISTA MARIÁN LAPŠANSKÝ

Závěrečný koncert letošního cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Roma-
na Janků, nabídne hudbymilovné veřejnosti předního slovenského klavírního virtuosa a pe-

dagoga Mariána Lapšanského. Ten vystoupí ve výstavní síni muzea v úterý 8. ledna od 19 hodin. 
V programu zazní skladby Z. Fibicha, L. Janáčka, E. Suchoně a E.H. Griega. Vstupenky v ceně 
osmdesát a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regio-
nálním a městském informačním centru. K dostání jsou rovněž přímo v kanceláři Agentury J+D, 
tel.č. 274 861 222, 603 491 979 nebo e-mail: info@agenturajd.net. 

Po absolutoriu na Konzervatoři v Bratislavě, na 
pražské AMU a na Konzervatoři P.I. Čajkovského 
v Moskvě žije a působí světoznámý klavírní virtu-
os Marián Lapšanský střídavě v Praze a v Bratisla-
vě. V letech 1976 - 1979 byl sólistou Štátnej fi lhar-
mónie Košice, poté do roku 1992 sólistou Sloven-
skej fi lharmónie. Kromě slovenských a českých 
orchestrů hostoval také s mnoha zahraničními 
tělesy (Wiener Kammerorchester, Maďarská stát-
ní fi lharmonie, Symfonický orchestr MÁV Buda-
pešť, Komorní orchestr Vilmosa Tátraia, Budapest 
Strings, Filharmonie George Enescu Bukurešť, ŠF 
Kluž, Sofi jská fi lharmonie, Dresdner Staatskapelle, 
Velký symfonický orchestr Lipsko, Velký rozhla-
sový symfonický orchestr Berlin, Berliner Sym-
phonie Orchester, Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestra, Kyoto Symphony Orchestra, Národní 
fi lharmonie Havana, North Bay Symphony Or-
chestra Kanada a další). Jako sólista spolupraco-
val s téměř dvěma desítkami komorních souborů 
u nás a v zahraničí. Vícenásobně koncertoval ve 
všech evropských zemích, v Jihoafrické republice, 
na Kubě, v Kanadě, USA, v Mexiku a Japonsku. 

Vedle sólistické hry tvoří významnou kapitolu 
v jeho kariéře komorní partnerství s instrumenta-
listy a zpěváky, často spolupracuje s Magdalenou 
Hajóssyovou, Petrem Dvorským, Dagmar Pecko-
vou a dalšími. V repertoáru pro klavírní duo od 
roku 1983 soustavně spolupracuje s Petrem Toper-
czerem, vystupuje rovněž se Zuzanou Paulechovou 
a s Eugenem Indjićom. Lapšanský je pravidelným 
hostem všech významných slovenských a českých 

festivalů a účinkuje i na předních zahraničních 
festivalech. Získal řadu ocenění za svoje nahrávky, 
mimo jiné v roce 2002 prestižní cenu Gustava Ma-
hlera, kterou uděluje Evropská unie umění.

Vedle koncertních a pedagogických aktivit se 
Lapšanský věnuje přípravě, koncepci a realizaci 
různých projektů. Založil Mezinárodní klavírní 
soutěž Johanna Nepomuka Hummela v Bratislavě 
a stal se jejím prezidentem. V roce 1996 založil fes-
tival podtatranských míst Musica nobilis, od roku 
1998 předsedá správní radě Nadácie Jána Cikkera. 
Je lektorem různých mistrovských kurzů - zejmé-
na v rámci Sommer-Akademie Prag v rakouském 
Semmeringu, které organizuje Universität für 
Musik und darstellende Kunst ve Vídni, v Tokiu 
a na Hudební univerzitě F. Liszta v Budapešti,  vě-
nuje se rovněž přednáškové činnosti. Pedagogicky 
působí na VŠMU v Bratislavě a AMU v Praze, od 
roku 2005 je generálním ředitelem Slovenskej fi l-
harmónie. 

Vladimír Čížik ve Slovníku slovenského kon-
certného umenia o Lapšanském píše: „Lapšanský 
je medzinárodne uznávaným umelcom. Patrí nie-
len k špičke klavírneho, ale aj celého slovenského 
interpretačného umenia. Jeho osobnosť charakte-
rizujú cieľavedomosť, húževnatá pracovitosť, úsilie 
dosiahnuť ideál dokonalosti. Dospel k rovnováhe 
medzi hlbokou emocionalitou - od krehkej poe-
tickej meditácie cez širokú paletu odtienkov až po 
hutné, dramatické, vždy kultivovane znejúce ko-
vové vrcholy - a dôkladne zváženým smerovaním 
sugestívne vyznievajúcich línií.”  redakce

Úterý 8. ledna v 19 hodin ve výstavní síni Vlastivědného muzea
Klasika Viva: Marián Lapšanský

Marián Lapšanský je přední slovenský klavírní virtuos a pedagog, vyhledávaný komorní hráč.  
Vstupné 80 Kč, důchodci a studenti 60 Kč
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Úterý 8. ledna v 19 hodin ve výstavní síni Vlastivědného muzea
Klasika Viva: Marián Lapšanský
Marián Lapšanský je přední slovenský klavírní virtuos a pedagog, vyhledávaný komorní hráč. 
Kromě vystupování na významných světových festivalech je rovněž výraznou organizátorskou 
osobností slovenského hudebního života. Jeho studiové nahrávky získaly mnohá ocenění u nás 
i ve světě.  Vstupné 80 Kč, důchodci a studenti 60 Kč

Čtvrtek 17. ledna v 19.30 hodin v klubu Music Machine
Ohlédnutí za Blues Alive XII.
Velkoplošná videoprojekce hodinového záznamu České televize z mezinárodního festivalu Blues Ali-
ve XII. Po skončení televizního sestřihu vystoupí bluesman Jiří Míža.  Volný vstup

Pátek 18. ledna v 18.30 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples Obchodní akademie
Společenský ples studentů, rodičů a přátel Obchodní akademie v Šumperku. Hraje Pangea Beatles 
Revival a další. Vstupné 110 Kč

Pátek 25. ledna ve 20 hodin ve foyer DK
ROCK’N’ROLL PEEP SHOW: Lord Bishop (USA), Matahari
Jedinečná hudební show s Lordem Bishopem, kterého Amerika nazývá „King of the sex rock“. Umělec 
na koncertu představí nové album DIRTY JAMS. Posluchači se mohou těšit na směs funku, soulu, 
blues a černošského popu společně s jeho vyhlášenou pódiovou show, která vždy strhne v hledišti 
naprostý blázinec s nezanedbatelným elementem sexuální atmosféry. 
 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den koncertu 150 Kč, 
 DÍVKY, DÁMY = VSTUP ZDARMA!
          
Sobota 26. ledna ve 20 hodin ve velkém sále
Ples Pramet Tools
Účinkují: Big Band Relax, Leona Machálková, Cimbálová muzika Rivus a Klub tanečního sportu. 
 Vstupné 100 Kč

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: Radek Flek Band, 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
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Y Pátek 8. února ve 20.00 hodin ve foyer DK

INSANIA, TAINTED
Rockový nářez v podání brněnských těžkooděnců z formace Insania, které v současné době vy-
chází novinkové album Rock’n’Freud. S novým repertoárem se v roli předskokana uvedou také 
domácí úderníci Tainted.  Vstupné 80 Kč, v den koncertu 100 Kč

POHÁDKY NA NEDĚLI

Neděle 6. ledna v 15 hodin ve velkém sále DK
O rybáři a zlaté rybce
Divadlo Špílberg Brno. Hraná pohádka o lidské chamtivosti. Inscenace je provázena vážnou hud-
bou a lidovými písněmi. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

Neděle 13. ledna v 15 hodin ve velkém sále DK
Žádný strach - klauniáda
Divadlo Martin Hruška Brno. Děti hrají Červenou Karkulku, naučí se správně oblékat, podívají 
se na ohňostroj, ochutnají zmrzlinu a na závěr si zatančí a naučí se i létat. Hrají děti, maňáskové 
loutky a maska. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.  Vstupné 50 Kč

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 
Pohádkové školičky a spolu s Kamarády hrají pohádky O veliké řepě, O Sněhurce a O budce v poli. 
Samozřejmě 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 

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

16. února   PLES DK A CK ANCORA
22. února   KAMELOT: 25 LET (HOST: ZBOŘEC)
28. února   THE RANGERS: LADIES PARTY
14. - 28. února  ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM

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 6. ledna 
Jaroslav Lampar / „Radosti života“
Řezbář a malíř představí své malby a řezbářské práce. Galerie je přístupná denně - stačí jen za-
zvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý 
program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a nadace Český fond umění.  
 Vstup volný
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Fotografi e z ATELIÉRU 193
Nový rok zahájí pražský fotograf, vystupující pod šifrou ATERLIÉR 193. Vernisáž k výstavě proběhne 
9. ledna od 18 hodin za osobní účasti autora. Výstavu i celý 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

DŮM KULTURY NABÍZÍ KURZY
 
➢ Cvičení na velkých míčích a s overaly s využitím techniky PILATES s Míšou Rýznarovou
➢ Kalanetika I., Kalanetika II., Pilates s panem Hrubým
➢ Jógalates s Květou Jordanovou
➢ Bodybuilding s paní Kranichovou
Zahájení kurzů v týdnu od 7.1. 2008. Možno přihlásit se a získat podrobné informace v kanceláři               
č. 1 Domu kultury, Fialova 3, Šumperk nebo na tel.: 583 214 276.

ART KINO

Čtvrtek 3. ledna v 19 hodin v D 123
Šťastné míle
Režie: Michael James Rowland, Austrálie 2007, psychologické drama, 105 minut, české titulky 
Když na australském pobřeží přistane indonéská rybářská loď s pasažéry z Kambodže a Iráku, začí-
ná putování ilegálních přistěhovalců do vysněného města Perth. Oklamáni falešnými sliby ocitají se 
uprchlíci na kraji pouště, 300 kilometrů od nejbližšího města. Okolnosti svádí dohromady podmrače-
ného iráckého inženýra Youssifa, mírného, avšak rozhodného Kambodžana Aruna, hledajícího svého 
australského otce, a javánského rybáře Ramelana, jehož prokletím je přitahovat katastrofy nejrůzněj-
šího druhu. 
Scénárista a režisér Rowland přibližuje ve svém debutu politické téma se silně nahořklým humorem 
vycházejícím z absurdity situace, aniž by však ztrácel ze zřetele její humanistický rozměr. Cestu podiv-
né trojice za štěstím v podobě civilizace snímá vynalézavá kamera, která ideálním způsobem využívá 
fotogeničnosti australských širých plání.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Čtvrtek 10. ledna v 19 hodin v D 123
Konec
Režie: Gábor Rohonyi, Maďarsko 2007, road movie, 105 minut, české titulky 
Bláznivá road movie o starém manželském páru Emilovi a Hédi, který žije jako tisíce jiných lidí 
v postkomunistickém Maďarsku. Jejich zdánlivě poklidný život doprovází celkem pravidelné placení 
všemožných složenek. Jednoho dne se ale Emil rozhodne vyloupit poštu a tím začíná jeho netradiční 
cesta světem zločinu... Snímek zaujal nejen díky svému jemně ironickému humoru, který poukazuje 
na určité sociální nedostatky maďarské společnosti, ale především díky hereckým výkonům obou 
hlavních představitelů - skvělých maďarských herců, Emila Kerese a Teri Földiové, kteří se svých rolí 
zhostili s mistrovskou nonšalancí.  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč
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Kurz negativního myšlení 
Režie: Bĺrd Breien, Norsko 2006, komediální drama, 93 minuty, české titulky 
Geirrovi je třiatřicet. Před dvěma lety měl autonehodu, od té doby nemůže chodit a je impotentní. Jeho žena 
Ingvild, ve snaze zachránit manželství v krizi, pozve na delší návštěvu skupinu tělesně postižených, které vede 
agilní psycholožka Tori. Dosud sebedestruktivní milovník Johnnyho Cashe a válečných fi lmů se vzbouří 
proti nevítané invazi „pozitivní“ energie a za pomoci místy až brutální upřímnosti se pokusí ovládnout situ-
aci. Uvnitř zánovního domu v poklidné čtvrti dochází během jedné noci k zúčtování s falešnou upřímností, 
dusivým soucitem a zdánlivě osvědčenými metodami léčby duše. Debutující režisér smísil známou formuli 
skandinávského psychologického dramatu o mezilidských vztazích se sarkasticky černou komedií syrového 
kvazidokumentárního vzhledu. Originálnímu tvaru přidává na atraktivitě hudební doprovod pro rockové 
fajnšmekry (Steppenwolf, Nina Simone či zmíněný Johnny Cash).  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Čtvrtek 24. ledna v 19 hodin v D 123
Interview
Režie: Steve Buscemi, USA 2007, drama, 83 minuty, české titulky 
Pierre, hrdý na svou kariéru politického novináře, je přímo rozlícený, když se dozví, že má dělat rozhovor 
s oblíbenou hvězdou amerických televizních seriálů Katjou. Ještě ke všemu o téhle podprůměrné blonďaté 
herečce nic neví, což se bohužel v průběhu rozhovoru velmi rychle ukáže. Nepřipravenost a arogance podi-
vínského novináře naopak rozlítí zase Katju, a tak se prazvláštní dvojice rozejde, aby se díky drobné nehodě 
za pár minut opět setkala a pokračovala v interview… tentokrát v Katjině bytě. Všechno ale zřejmě není tak, 
jak se zpočátku zdá. Politický novinář nemusí být nutně čestný a blonďatá celebrita hloupá. A tak vycházejí 
na povrch věci, které oba doposud pečlivě skrývali. Ale co je vlastně pravda a co je lež? Kdo vede rozhovor 
a kdo odpovídá?  Vstupné 60 Kč, pro členy FK 55 Kč

Čtvrtek 31. ledna v 19 hodin v D 123
Motocyklové deníky
Režie: Walter Salles, Brazílie, Argentina, Německo, VB, USA 2004, dobrodružné drama, 128 minut, 
české titulky  
Je mu třiadvacet, studuje medicínu - a ještě netuší, že vstoupí do dějin jako Ernesto Che Guevara. S kamará-
dem 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

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.

HOKEJ ŠUMPERK 2003 - domácí zápasy I. liga 2007/2008

 sobota 12. ledna v 17 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Třebíč
 sobota 19. ledna v 17 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Kometa Brno
 středa 23. ledna v 18 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Olomouc
 středa 30. ledna v 18 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Sareza Ostrava
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Datum Titul Skupina Čas  Cena

So 5.1. Lighting - taneční muzikál ZUŠ Zábřeh VK 17.00  80 Kč, 50 Kč
St 9.1. Norway.Today Studiová inscenace na Hrádku G 17.00  Vyprodáno
Čt 10.1. Hotel Modrá hvězda S2, VK, X 17.00  130 Kč
So 12.1. Ostře sledované vlaky P, VK 19.30  220 Kč
Pá 18.1. Balet Praha Junior     VK 19.30         100 Kč, 80 Kč
So 19.1. Trampoty čertíka Julínka - divadlo Kapsa R + D, VK 15.00  60 Kč
So 19.1. Norway.Today Studiová inscenace na Hrádku VK 19.30  70 Kč
St 23.1. Ostře sledované vlaky A, VK, X 19.30  130 Kč
So 26.1. Hotel Modrá hvězda B, VK, X 19.30  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 pokladně divadla Po - Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení.  Do 5. 
ledna vystavuje své práce v šumperském divadle pod názvem „Příběhy a události“ Libuše Šuleřová, 
absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a Výtvarné katedry Filozofi cké 
fakulty UP v Olomouci.

Hra Norway.Today švýcarského autora českého původu Igora Bauersimy dává prostor jak hercům (na 
snímku Bohdana Pavlíková a Alexandr Stankuš), kteří z naivně bezstarostných jedinců dospějí k sebepo-
znání, tak režisérovi (Zdeněk Stejskal), který má možnost, díky štědrému daru Olomouckého kraje, rozehrát 
inscenaci moderními vyjadřovacími prostředky, jako je například videoprojekce.  Foto: Jiří Kalabis
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A OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY DORAZÍ DO ŠUMPERKA

Vážení cestující, ostře sledované vlaky, kte-
ré putují po drahách na celém světě a byly  ví-
tány s úspěchem v mnoha metropolích včetně 
Los Angeles, dorazí v sobotu 13. ledna 2008 do 
Šumperka. V 19. 30 hodin středoevropského času 
přijedou do stanice Divadlo Šumperk.

Tak nějak by, vážení příznivci šumperského di-
vadla a železnice, mohlo znít hlášení nádražního 
rozhlasu o tom, že na konci druhého lednového týd-
ne budeme v divadle svědky první premiéry v ka-
lendářním roce 2008. Bude jí dramatizace novely 
Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky.

Když se v první polovině šedesátých let minulého 
století objevily na pultech knihkupectví první kníž-
ky pozdního debutanta Bohumila Hrabala, byla to 
velká literární senzace. V době, která zvolna, ale o to 
rázněji, opouštěla principy zastydlého, tak zvaného 
„socialistického realismu“, působily prózy  autora, 
který podobně jako tehdejší obdivovaní američ-
tí spisovatelé poznával život opravdu z jeho reálné 
podoby a nikoli brožurových idejí, jako skutečné 
zjevení. Spisovatel, který se na prahu padesátky ko-
nečně dočkal toho, že jeho dílo bylo publikováno, 
se stal rázem generačním idolem. A jeho v pořadí, 
tuším, čtvrtá publikovaná knížka, která se objevila 
na knižním trhu někdy v roce 1965, se stala rázem 
senzací. Byla inspirována skutečnými autorovými 
zážitky, spojovala zdánlivě nespojitelné, atmosféru 
konce druhé světové války a partyzánské akce s veli-
ce intimními problémy hlavního hrdiny a historkou 
o tom, kterak během noční služby na malé staničce 
pan výpravčí orazítkoval zadnici sličné telegrafi stky 
služebními razítky. Velmi rychle se stala objektem zá-
jmu fi lmařů. Nezapomínejme, že to bylo v době, kdy 
Československo prožívalo fi lmovou euforii. Režiséři 
jako Miloš Forman, Vojtěch Jasný, Jan Kadár s El-
marem Klosem, Jan Němec, František Vláčil, Ivan 
Passer, Karel Kachyňa, Jiří Menzel  a další šířili slá-
vu českého fi lmu po celém světě. A tak pouhý rok 

po publikování novely se dočkala skvělá Hrabalova 
próza své fi lmové podoby. Osudy záškoláka Miloše 
Hrmy, výpravčího Hubičky, půvabné orazítkova-
né telegrafi stky Zdeničky Svaté přenesl režisér Jiří 
Menzel spolu se scénáristou Vladimírem Nývltem 
na fi lmové plátno a v roce 1968 se Ostře sledované 
vlaky  staly, dva roky po Obchodu na korze režiséra 
Jána Kadára a Elmara Klose, druhým českosloven-
ským fi lmem, který byl poctěn nejprestižnější fi lmo-
vou cenou, „OSKAREM“.

Zhruba ve stejné době doputovaly Ostře sledova-
né vlaky i na jeviště. Nejprve to bylo v Ostravě, kde se 
o jejich zdařilou divadelní podobu postaral tehdejší 
ředitel Divadla Petra Bezruče Saša Lichý a o půl-
druhé desítky let později vytvořil divadelní adapta-
ci autor fi lmového scénáře Vlaků a stálý Hrabalův 
spolupracovník Václav Nývlt. Premiéra byla v Brně 
v roce 1980 a poté se vlaky rozjely po českých diva-
delních štacích  a tam, kam přijely, se všude setkaly 
s úspěchem.

Druhou lednovou sobotu roku 2008 tak doputují 
Ostře sledované vlaky i na Komenského ulici 3, do 
sídla Divadla Šumperk. Mužem, který je zodpověd-
ný za jejich zdárný příjezd, je Jiří Fréhar, divadelník, 
jehož velká část života byla se Šumperkem spjata, 
který na zdejším jevišti vytvořil řadu pozoruhod-
ných představení.

Ostře sledované vlaky připravuje ve scéně a kos-
týmech Evy Brodské. V inscenaci, na jejíž přípravě 
se podílí celý soubor šumperského divadla, se v po-
stavách protagonistů představí František Čachotský 
v roli Miloše Hrmy, Petr Komínek jako okouzlující 
výpravčí Hubička, Jiří Konečný a Olga Kaštická v ro-
lích pana přednosty čekajícího na inspektorskou za-
hrádku a jeho paní, Jolanta Balon jako konduktérka 
Máša, Bohdana Pavlíková v postavě Viktorie Freie, 
Petr Král v roli poněmčelého kolaboranta vrchního 
rady Zednicka  a  všichni členové divadla v dalších  
postavách.  Mojmír Weimann

Upozornění pro zájemce o koupi vstupenek na Divadelní ples, který proběhne 
15. února 2008 v prostorách divadla:

Vstupenky se budou prodávat od čtvrtka 3. ledna v pokladně divadla. Zarezervované 
vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději do pátku 11. ledna 2008! Poté již budou dány 

do volného prodeje.
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Divadlo oznamuje všem svým divákům nové 
ceny vstupenek. Reaguje tak na změnu DPH, která 
se zvyšuje z 5% na 9%. Vstupenky se proto budou 
od 1.1. 2008 prodávat za 130 Kč namísto stávajících 

120 Kč, premiérové vstupné pak podraží o 20 Kč, 
takže cena bude činit 220 Kč. Slevy na množstevní 
nákup, pro studenty a důchodce či občany se ZTP 
zůstávají nezměněny v původní výši 20%. -vz-

Divadlo zve na výstavu
Radan Volnohradský - Kresby ze Šumperka a architektonické projekty

Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 12. ledna 2008 v 19 hodin. 

OBČANÉ MOHOU ZASÍLAT NOMINACE 
NA CENY MĚSTA ZA ROK 2007

Již podesáté se budou v Šumperku udělovat prestižní ocenění osobnostem, významným akcím, 
počinům, projektům a událostem. Uznání v podobě Ceny města za rok 2007 chtějí šumperští 

zastupitelé předat opět v deseti kategoriích. Jednotlivé nominace by přitom měli zasílat do pátku 
4. ledna samotní obyvatelé města, výběr pak bude mít na starosti odborná porota složená ze za-
stupitelů, členů tzv. Akademie Cen města a z oceněných v roce předchozím. Konečné rozhodnutí 
„padne“ příští rok v březnu na zasedání Zastupitelstva města.

Občané mohou až do začátku ledna podle 
vlastního uvážení navrhovat nominace v ná-
sledujících kategoriích - kultura (konkrétní 
akce, výsledek práce v daném roce, apod.), 
sport (jedinečný sportovní výkon, ocenění 
pro trenéra - pouze za aktivní činnost, v přípa-
dě dlouhodobé činnosti se nominace přesune 
do kategorie „Přínos městu“), sociální služby 
(práce organizace, jednotlivce, jednotlivá akce, 
apod.), vzdělávání (práce s dětmi, mládeží, se-
mináře, školení, apod.), podnikání (význam-
ný podnikatelský úspěch, realizovaný záměr, 
apod.), humanitární čin (mimořádný čin), 
životní prostředí (realizace projektu, zásluhy 
o rozvoj, jednotlivá akce, apod.), cena mla-
dých (významný počin „mladých osobností“, 
hudebníků, apod., podmínkou nominace do 
této kategorie je věková hranice nominované-
ho nepřesahující 25 let) a cena za přínos městu 
(ocenění za práci v daném roce či za dlouho-
dobou práci). Opět dva oceněné by pak měla 
mít kategorie architektura, v níž chce místní 
radnice již tradičně vybrat nejlépe zrekonstru-
ovaný dům roku a nejkrásnější novostavbu. 

V nominaci je nutné uvést název akce či 

jméno a příjmení nominovaného, kategorii, 
jméno osoby nebo název organizace či skupiny, 
kteří nominaci navrhli, a konečně odůvodnění 
daného návrhu. Ceny ve všech vyhlášených 
kategoriích přitom nemusejí být uděleny, a to 
z důvodu nízkého počtu nominací, případně 
nízkého počtu porotou přidělených hlasů. 

Nominace do jednotlivých kategorií mohou 
občané zasílat do pátku 4. ledna 2008 poš-
tou na adresu Tisková mluvčí, MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, případně lze 
obálku s nominací vložit do schránky umís-
těné před radnicí nebo předat na podatelnu. 
Nominace je možné zasílat také elektronickou 
poštou na adresu cenymesta@musumperk.cz. 
Z jednotlivých nominací poté vybere kandidá-
ty na udělení cen odborná porota složená ze 
zastupitelů, členů tzv. Akademie Cen města 
a z oceněných v roce předchozím. Konečné 
rozhodnutí pak „padne“ v březnu na zasedání 
Zastupitelstva města. Prestižní ocenění poté 
převezmou „vítězové“ hodnocených kategorií 
během slavnostního večera, jehož dějištěm se 
stane v sobotu 12. dubna šumperské divadlo.
 Zuzana Kvapilová
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Výstavní síň
▶ Oživená krása
„Zkrásnělé“ předměty z muzejních depozitářů, jež 
prošly rukama restaurátorů a konzervátorů v prů-
běhu patnácti let, prezentuje výstava Mgr. Aleny 
Turkové. Výstava potrvá do 13. února 2008.

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 pernikářských 
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-
stavuje soubor ilustrací k Jiráskově Baladě z roko-
ka. Autorka koncepce výstavy Mgr. Alena Turko-
vá 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
Otevřena celoročně. 

Galerie Šumperska
V době od 17. do 31.  prosince je Galerie uza-
vřena.
▶ Výtvarné umění regionu v letech 1850 - 1950
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 Kašpara, 
Františka Hoplíčka, Richarda Wiesnera, Zdeňka 
Sklenáře a dalších. Výstava bude zahájena verni-

sáží 31. ledna v 17 hodin.

Galerie mladých
▶  Petr Válek  - Halali 
Výstava prací známého grafi ka a výtvarníka 
potrvá do 31. ledna. 26.12. v době od 9 do 13 
hod. vstup přes výstavní síň. 27.12.-29.12. vstup 
přes IC.
▶ Koncert ve výstavní síni muzea: 24. ledna 
v 18 hodin - Koncert smyčcového oddělení ZUŠ 
v Šumperku 
▶  Akce v klášterním kostele: 21.12. v 18 hod. 
- Předvánoční koncert, řídí J. Bartoš, 25.12. - Ry-
bova mše svatá v podání Scholy od sv. Jana Křti-
tele. Ve zbývající dny měsíce prosince je klášterní 
kostel uzavřen.
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., o vánočních svátcích 24.-25.12. -  zavře-
no, 26.-30.12. - otevřeno pouze dopoledne, tj. od 
9-13 hod., 31.12.-1.1. 2008 - zavřeno. Provozní 
doba o vánočních svátcích v Regionálním a měst-
ském informačním centru v Šumperku: 24.-26.12. 
a 31.12. 2007-1.1. 2008 zavřeno, v ostatní dny je 
otevřeno podle platných otevíracích dob. Klášterní 
kostel je v prosinci 2007 a 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 nabízí originály grafi k ze sbírek zábřež-
ského muzea, druhého největšího souboru ry-
tin v České republice. Kurátorkou výstavy je 
Mgr. Dagmar Tempírová. Výstava potrvá do       
31. ledna 2008.
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: Po zavřeno, út - so 9 - 12 hod., 
13 - 16 hod.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
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▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
▶ Řekni mi zrcadlo…. aneb hygiena  a krášlení 
v minulosti
Interaktivní výstavu ze sbírek VM v Šumperku 
a zámku ve Velkých Losinách, kde si návštěvní-
ci mohou vyzkoušet dobové oblečení a doplňky, 
připravila Mgr. Alena Turková. Výstava potrvá do 
31. ledna 2008.
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 
▶ Marta Matějčková - keramika  a Jana Hradi-
lová - obrazy a malba na hedvábí
Autorská výstava potrvá do 31. prosince.
▶ Loutky - loutková divadla

Vernisáží, která proběhne 10. ledna v 17 hodin, 
zahájí kurátorka výstavy Mgr. Pavlína Janíčková 
výstavu loutek z divadélek v Zábřehu a Mohelni-
ci. Výstava potrvá do konce února.
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.

Muzeum Zábřeh, Mohelnice a Památník 
Adolfa Kašpara v Lošticích

Tato zařízení jsou v době od 23.12. 2007 do 
1.1. 2008 pro veřejnost uzavřena.

MUZEUM OCENILO TISÍCÍHO PĚTISTÉHO NÁVŠTĚVNÍKA VÝSTAVY

Ve středu 12. prosince, v den slavnostního 
ukončení tříměsíční výstavy Církevní umění ob-
dobí klasicismu na Šumperku, Zábřežsku a Mo-
helnicku derniérou, se tato výstava dočkala okolo 
15. hodiny tisícího pětistého návštěvníka. Dru-
hou prosincovou středu mohli zájemci výstavu 
nejen naposledy zhlédnout, ale také si vyslech-
nout odborný výklad. 

Tisícím pětistým návštěvníkem se stal jednaše-
desátiletý Miroslav Ruprich ze Šumperka. Sho-
dou okolností se jedná o pravidelného návštěv-
níka muzea a horlivého „studenta“ regionální 
historie. „Snažím se navštívit všechny vernisáže 
i přednášky. A to hlavně proto, že zde se za hodi-
nu dozvím to, co bych si musel přečíst ve čtyřech 
knihách,“ uvedl spokojený a překvapený výherce, 
který o soutěži nevěděl a do muzea zamířil cíleně 
za odborným výkladem Mileny Filipové. „Tato vý-
stava sice není úplně můj šálek kávy, ale přesto mě 
zajímá - ostatně jako vše, co souvisí s historií toho-
to regionu. Navíc jde o pokračování dvou výstav, 
které jsem zhlédl dříve,“ dodal šťastný výherce, 
který muzeum navštěvuje nejméně dvakrát mě-

síčně. „Katalogy i kalendář jsou moc milé dárky 
k Vánocům,“ dodal Ruprich. Vladimír Valouch

PhDr. Milena Filipová předává Miroslavu Rupri-
chovi slíbenou odměnu - katalogy ke všem třem 
výstavám cyklu Ars longa, vita brevis a nový ná-
stěnný kalendář pro rok 2008 vytvořený právě 
z exponátů tohoto cyklu.                          Foto: -vv-
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A SEVERNÍ MORAVA VE 21. STOLETÍ, ANEB JAK BY MĚL VYPADAT 
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK V BUDOUCNOSTI

Průvodce novým 93. svazkem regionálního 
sborníku SEVERNÍ MORAVA:

Vlastivědný sborník Severní Morava, kte-
rý v květnu tohoto roku oslavil půl století své 
existence, se přehoupl do další padesátky. Na-
bízí se logicky otázka, jaký by měl být moderní 
vlastivědný sborník nového tisíciletí. Má vůbec 
vycházet, kdo ho vlastně 
v dnešním digitálním 
světě bude číst, co může 
nabídnout, má vycházet 
v dosud zažité grafi cké  
podobě, nebo by měl 
změnit image atd. 

Stáli jsme před podob-
nými otázkami jako naši 
předchůdci, kteří v roce 
1957 sborník zakládali. 
Byli jsme však bohat-
ší o zkušenosti získané 
v průběhu půl století 
a mohli  jsme je dnes 
zhodnotit. Padesát let 
historie sborníku ukáza-
lo, že vlastivědný sbor-
ník, má-li zůstat živý a  
aktuální, musí se obracet 
k co nejširší veřejnosti 
a zůstat věrný původní 
koncepci vlastivědného 
sborníku v tom nejlep-
ším smyslu slova, musí 
se tedy obracet k  tra-
dicím. Co to znamená? 
Poučení a radost z nově objevovaného by měli 
najít čtenáři nejrůznějšího vzdělání, zaměření 
a zájmů. To rozhodně není jednoduché. Autor 
musí zachovat „vědeckou pravdivost“, a přitom 
psát čtivě a zajímavě.   

Nemůžeme si myslet, že vlastivědné sborníky 
budou vycházet v tisícových nákladech. Jsou pře-
ce určeny  okruhu lidí, kteří se  chtějí  vzdělávat 
ve vlastivědě, jsou ochotni přemýšlet o jevech, 
které se týkají kraje, kde žijí, popřípadě s redakcí 
a pracovníky muzea spolupracovat.  Četba regi-

onálního sborníku vyžaduje určitou náročnost, 
která je na čtenáře kladena, a ochotu nenechat 
se pouze pobavit. To je v současné situaci, kdy je 
trh doslova přesycen časopisy a tiskovinami nej-
různějšího charakteru, pro sborník velká konku-
rence, ale také výzva směrem k vydavateli. Ten 
stojí před problémem oslovit na jedné straně ši-

roké čtenářské spektrum, 
na straně druhé se potý-
ká s náročností kladenou 
na čtenáře, která naopak 
okruh čtenářů do určité 
míry eliminuje. Určité 
východisko lze spatřo-
vat v zařazování článků 
nejrůznějšího charakte-
ru, aby si, zjednodušeně 
řečeno, každý našel tu 
svoji parketu, aby si kaž-
dý mohl vybrat. Pro větší 
popularizaci sborníku, 
především u mladší 
generace, jsme se pro-
to také rozhodli některé 
zajímavé příspěvky, kte-
ré nemohly být z kapa-
citních důvodů otištěny 
ve sborníku, umístit na 
webových stránkách mu-
zea (www.muzeum-sum-
perk.cz). 

Co tedy nový 93. 
svazek čtenáři v tomto 
smyslu nabízí a jak na 

původní záměr zakladatelů navazuje? Tradiční 
členění na články, zajímavosti, recenze a zprávy 
se ukázalo jako šťastné a smysluplné. V rubri-
ce delších článků - studií  v novém 93. svazku 
oslovují čtenáře tři autoři. Zdeněk Doubravský, 
historik VM v Šumperku, nabízí článek „Lesnič-
tí zemani a jejich dvory - příspěvek k dějinám 
šlechty na Zábřežsku“. Sám autor o článku říká: 
„Pátrání po osudech lesnických zemanů opět 
potvrdilo, kolik toho ještě o nejstarších ději-
nách našeho kraje nevíme a kolik lze z pramenů 

Titulní stranu obálky 93. svazku Severní Mora-
vy zdobí Madona s dítětem Dagmar Koverdyn-
ské.  Foto: J. Mašek
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Avyčíst. Pro odborníky je toto pojednání novou 
informací o šlechtických rodech spjatých se vsí 
Lesnicí a pro veřejnost pestrobarevným kamín-
kem vyplňujícím mezeru v mozaice historie na-
šich předků.“ (str. 3).

Dvě umělecké osobnosti našeho kraje, sochař-
ka Dagmar Koverdynská-Nováková, a akademic-
ký malíř Lubomír Bartoš, oslavily v tomto roce 
svá významná životní jubilea. Sborník nemohl 
tyto události opomenout, a proto jsme zařadi-
li dva příspěvky, první z pera historika umění 
Ludvíka Skružného  „Sochařka Dagmar Kover-
dynská-Nováková a její dílo,“ a druhý článek, 
jehož autorem je olomoucký malíř a uznávaný 
pedagog Jiří Hastík, je studie  výstižně nazvaná 
„Maluji, tedy jsem“.

Největší pestrost a různorodost nabízí rubrika 
Zajímavosti, ve které publikujeme kratší články 
nejrůznějšího charakteru a snažíme se, aby 
kromě origi-
nality, která 
byla vždycky 
jednou z pri-
orit sborníku, 
upozorňova-
ly na nějakou 
z v l á š t n o s t 
nebo ojedi-
nělost našeho 
kraje. 

P o v e d l o 
se to Jakubu 
H a l a m o v i , 
archeologovi 
našeho mu-
zea, v článku 
„Tvrz Kobyl-
ků z Kobylí-
ho v Podolí 
aneb některá 
tajemství se 
skrývají pod pouhým drnem trávy“. Zajímavý 
soubor archeologických předmětů, objevený 
v roce 2005 v areálu hradu Rabštejna, se stal 
námětem pro Antonína Vašíčka, konzervátora 
šumperského muzea, v příspěvku „Klíč z Rab-
štejna“. 

Není snad svazek sborníku, ve kterém by ne-

byl příspěvek geologa Zdeňka Gáby. Nejinak  je 
tomu i v tomto čísle. Z. Gábu tentokrát kromě 
jiného zaujala stavba tunelu u Hněvkova v le-
tech 2003 až 2006, která měla zkrátit a napřímit 
trať mezi Krasíkovem a Lupěným. Z. Gába je 
pozorným pozorovatelem společenského dění 
a přírodních změn nejen v celém regionu, ale 
také v samotném městě Šumperku a jeho okolí. 
Další jeho  zajímavost se týká výskytu rašeliny 
u zahrádkářské kolonie na břehu Bratrušov-
ského potoka v Šumperku. Třetím přírodověd-
ným příspěvkem je článek zoologa Ivana Tuši, 
který se vrací ke svému vědeckému výzkumu 
v příspěvku „Výskyt pošvatky Capnia vidua 
v Jeseníkách“. A konečně posledním  článkem 
s přírodovědnou tematikou je zajímavost  Mar-
tina Plháka, který se věnuje vzniku dvou no-
vých lokalit v nivě řeky Moravy u Zvole.

Významnou událostí tohoto roku bylo pro 
V l a s t i v ě d -
né muzeum 
v Šumperku 
otevření nové 
expozice na 
zámku v Úso-
vě, připomí-
nající zdejší 
l e s n i c k o u 
školu v letech 
1852 - 1867. 
Zdálo se 
nám zajíma-
vé otisknout 
v této souvis-
losti úryvek 
ze vzpomínek  
a b s o l v e n t a 
školy Pete-
ra Wodicz-
ky. Článek 
„Vzpomínky 

prvního absolventa lesnické školy v Úsově“ pro 
tisk připravil Z. Gába. Vzpomínky Jaroslava 
Řoutila v příspěvku „Tragédie v lomu Vitošov 
v roce 1948“ jsme zařadili v souvislosti náh-
lého odchodu tohoto písmáka a vlastivědce 
pocházejícího z Lešiny, který udržoval se šum-
perským muzeem dlouhodobé a čilé kontakty. 

Z výstavy Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku, Zábřežsku 
a Mohelnicku z roku 2006.  Foto: J. Mašek
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Čtvrtek 10. ledna ve 14 hodin
Liga proti rakovině
Setkání členek klubu Eva.

Pátek 11. ledna ve 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
Zábavné odpoledne, při kterém se můžete po-
bavit se svými přáteli a poslechnout si známé 
písničky, které zahraje skupina Staří kamarádi.  
 Vstupné 30 Kč

Pátek 25. ledna 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 pomoci 
našeho asistenta. V případě zájmu je nutné se ob-
jednat 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 
Informačního střediska pro seniory www.pontis.
cz/iss. 
V měsících prosinci a lednu probíhá výstava ob-
razů Josefa Macka.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Naši pozornost jsme dále věnovali významnému 
etnografovi severní Moravy Jakubu Lolkovi, od 
jehož úmrtí v tomto roce uplynulo 90 let. Ukáz-
ku popisu ženského kroje ze Zvole z jeho dosud 
nepublikovaného rukopisu najdete na vnitřní 
straně obálky sborníku. Autorkou je histo-
rička Jaroslava Čajová. „Příspěvek k historii 
Severomoravského orchestrálního sdružení“ 
Pavla Hýbla Zajímavosti uzavírá.

Zkrátka nepřijdou ani zájemci o regionál-
ní literaturu, recenze, jako tomu  bylo až 
doposud, najdou v třetím oddílu časo-
pisu. Rubrika Zprávy, v níž 
najdeme shrnující příspě-
vek ředitelky muzea Ma-
rie Gronychové o rozsáhlé 
a záslužné činnosti této in-
stituce v roce 2006, pak celý 
sborník uzavírá. 

Redakce tedy nabízí čtenáři 
80 stran zajímavého vlastivěd-
ného počtení, v nové grafi cké 
úpravě, která  umožňuje zařa-
dit více příspěvků, než tomu 
bylo doposud. To všechno 
zabaleno do barevně pou-
tavé obálky a v moderním 
grafi ckém provedení fi rmy 
SCARON. Jak se inovace 
sborníku povedla, můžete 

posoudit po jeho zakoupení buď ve VM v Šum-
perku, nebo na jeho zařízeních (muzea v Zábře-
hu, Mohelnici, Památníku Adolfa Kašpara v Loš-

ticích), od dubna do října na zámku v Úsově 
a dále v Knihkupectví Duha v Šumperku.

Časopis lze objednat také na dobírku 
nebo se můžete zařadit mezi pravidelné 
odběratele na adrese eva.petrasova@mu-

zeum-sumperk.cz. Redakci zajímá, zda se 
jí její záměr oslovit široké spektrum čte-
nářů povedl, a těší se na vaše připomínky 

a podněty. Můžete je laskavě  zasílat na 
adresu muzea - Vlastivěd-

né muzeum v Šumperku, 
Hlavní třída 22, 787 31 
Šumperk, nebo přímo do 

redakce  miluse.berkova@
muzeum-sumperk.cz.

Popřejme tedy společně 
nové Severní Moravě do 
další padesátky hodně spo-
kojených čtenářů, dobrých 
autorů a poutavých námětů.

 Mgr. Miluše Berková, 
 redaktorka Severní 

 Moravy 

◀  Svatá Trojice ze Starého-
Města „zdobí“ záložku sbor-
níku. Foto: J. Horák
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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

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

Půjčovní doba v závěru roku 2007

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pá 21.12. 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 22.12. 8 - 12 8 - 12 zavřeno

Po 24.12. - Čt 27.12. zavřeno zavřeno zavřeno

Pá 28.12. 8 -11, 12 - 18 8 - 11, 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

So 29.12. - Út 1.1.08 zavřeno zavřeno zavřeno

St 2.1. 2008 8 - 11, 12 - 18 8 - 11, 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

BESEDA PŘIBLÍŽÍ STŘEDOVĚKÝ NOVGOROD 
V NÁPISECH NA BŘEZOVÉ KŮŘE

Besedu s historičkou Katedry slavistiky Filo-
zofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
Jitkou Komendovou a rusistou pražského Ústavu 
slavistických a východoevropských studií Filo-
zofi cké fakulty Univerzity Karlovy Michalem 
Řoutilem pořádá ve středu 23. ledna Městská 
knihovna na ulici 17. listopadu 6 v Šumperku. 
Během besedy nazvané Středověký Novgorod 
v nápisech na březové kůře zazní informace 
o unikátních nálezech písemných dokumentů 
a o dějinách významného ruského středověkého 
města. To vše doplní promítání francouzského 
dokumentárního fi lmu Novgorod - dopisy ze 
středověku (Marc Jampolsky, 2004). Setkání za-
číná v 18.30 hodin, vstupné je 30 Kč. Bližší infor-
mace lze získat na www.knihovnaspk.cz. -zk-

Středověký Novgorod je hlavním tématem před-
nášky, kterou knihovna plánuje na poslední ledno-
vý týden.  Foto: archiv
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Již čtvrté setkání dětí, rodičů nebo praro-
dičů s dětskou literaturou nazvané tentokrát 
„Pohádky ze sněhového království“ pořádá ve 
čtvrtek 10. ledna šumperská Městská knihov-
na, a to v půjčovně Sever na Temenické ulici. 
Hostem literárně hudebního pásma o tom, že 

i zimní pohádky nás zahřejí a pohladí, bude 
Věra Šírová. Klub podvečerního čtení začíná 
v 17 hodin v prostorách knihovny Sever na Te-
menické ulici 5. Srdečně zvou Klubenky a Klu-
báčci.  Více informací na www.knihovnaspk.
cz/sever. -red-

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6

Jan Kraus - MAZANICE
ŠKRÁBANICE

Výstava mladého autora, bývalého studenta Gymnázia 
Šumperk. V současné době studuje na Masarykově 

univerzitě v Brně - obor Systematická biologie.
„Proč maluju..? Jak je to doopravdy? Na archy papíru 
maluju proto, abych potěšil ty, kteří si stale tvrdohlavě 
myslí, že mi to jde... Ale více mě baví pozorovat tvary 
čar a přetahů, kaněk a mazanců co vznikají na papíře, 
který mi slouží za podklad, abych nezamazal podlahu. 

A to je to právě živé malování, co potěší nejvíce ze 
všeho mě... I když popravdě některé věci z tohohle 

vystavování od začátku miluju úplně stejně jako ten 
všebarevný fl ekatý baličák, co byl při vytváření pod 

nimi.“ Výstava potrvá do  31. ledna.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Čtvrtek 27. prosince ve 14 hodin 
Štěpánská zábava
Hraje Albatros.   Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 10. ledna ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje  Vašek a Petr.   Vstupné 35 Kč

Úterý 15. ledna od 16 do 17.30 hodin
Klub fi latelistů

Sobota 19. ledna od 14 hodin   
Ples městského svazu  DIA
Hraje skupina Tři „K“.   Vstupné 35 Kč

Čtvrtek 24. ledna ve 14 hodin          
Zábavné odpoledne pro důchodce
Hraje Albatros.   Vstupné 35 Kč

Úterý 29. ledna 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
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Čtvrtek 3. ledna v 15 hodin v dílně DDM
Stavíte modelovou železnici a potřebujete po-
radit?  Vstup volný

Pondělí 7. ledna v 15.30 hodin v učebně DDM
Volný internet
Pro děti od 9 let.   Vstup volný
  
Úterý 8. ledna v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže   Vstup volný
   
Středa 9. ledna v 16 hodin v herně TTC v kasár-
nách
Pojď si pinknout!
Stolní tenis pro děti od 8 let.  Vstup volný

Středa 9. ledna v 15.30 hodin v klubovně DDM 
Hlavolamy, křížovky pro děti  Vstup volný

Sobota 12. ledna od 9 do 14 hodin v keramické 
dílně DDM
Keramika pro každého   Vstupné 30 Kč

Pondělí 14. ledna v 15.30 hodin v klubovně DDM
Stolní hry
Pro děti od 8 let.  Vstup volný

Úterý 15. ledna v 15 hodin v dílně DDM  
Modelářství od „A“ do „Z“
Konzultace pro kluky a tatínky.  Vstup volný

Sobota 19. ledna od 15 do 18 hodin v kuchyňce 
DDM  
Indické vaření
Pod vedením Anju Agrawal. Místo je nutné si 
rezervovat nejpozději do 17. ledna dopoledne. 

Do kroužku je možné se přihlásit, zápisné pro 
druhé pololetí činí 300 Kč, nové pololetí začíná 
1. února 2008. Informace a rezervace: Romana 
Večeřová, tel.č. 583 215 395, 777 216 332. 
 Cena vaření  pro členy kroužku 50 Kč,
  ostatní 130 Kč

Pondělí 21. ledna v 15.30 hodin v klubovně 
a učebně DDM
Internet, stolní hry
Pro děti od 9 let.   Vstup volný

Úterý 22. ledna od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ 
Florbal pro muže
Tradiční hodinová makačka.  Vstup volný

Středa 23. ledna od 15.30 hodin v klubovně 
DDM
Pálí vám to?
Pásmo hlavolamů, křížovek a doplňovaček  
 Vstup volný

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE

Středa 26. prosince ve 20 hodin

Sioux!
Štěpánský večer s plně elektrickým bandem. Křest nového CD! Vstupné 100 Kč

Bližší informace: www.musicmachine.cz
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Každé pondělí vždy od 15 do 18 hodin v MC na „Ko-
míně“ 
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 
„Komíně“
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 „Ko-
míně“ 
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 „Ko-
míně“
Anglická herna pro děti - čtení
Možnost číst si a poslouchat CD v angličtině. In-
formace 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 „Komíně“
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 „Ko-
míně“
Volná herna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053 psencikova@doris.cz. Vstupné 30 Kč

Každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin v MC na „Ko-
míně“
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 „Komíně“
Laktační poradna
Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 
731 186 053.

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

Pátek 11. ledna od 16 hodin ve Vile Doris v Galerii 
na schodech
Vernisáž výstavy „Lelkování“ Lucie Novotné
Výstava studentek VOŠ oděvního designu a ma-
nagementu Brno potrvá do 13. února. Informace 
Renata Čechová, tel.č. 583 214 213, 731 610 033, 
cechova@doris.cz.

Sobota 12. ledna od 14 do 17 hodin v AD na „Ko-
míně“
Klub Broučci - keramika
Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 583 285 623, 
731 610 036, silhanova@doris.cz. 

Neděle 13. ledna od 9 do 12 hodin v tělocvičně na 
„Komíně“
Dovádivé dopoledne
Pro rodiče s dětmi. V ceně je možnost uvařit si čaj 
a posedět v mateřském centru Komínkov, připra-
vena bude velká trampolína, žíněnky na kotrmel-
ce, lavička jako skluzavka a další, vhodné přezůvky 
a pohodlné oblečení s sebou. Informace Vratislav 
Šula, tel.č. 583 214 214, 731 186 059, sula@doris.cz. 
 Vstupné pro rodinu 50 Kč

Úterý 15. ledna od 16 hodin v IT na „Komíně“
Odpolední počítačový kurz pro maminky na ma-
teřské dovolené
Vždy úterý a čtvrtek, 10 lekcí po 2,5 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 16.ledna od 9 hodin v IT na „Komíně“
Dopolední počítačový kurz pro maminky na ma-
teřské dovolené
Vždy středa a pátek. 10 lekcí po 2,5 hod., program: 
první krok s počítačem, Microsoft  Windows Vista, 
Microsoft  Word 2007, Internet a elektronická poš-
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731 610 031, vavrusa@doris.cz.   Bez poplatku

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

Sobota 19. ledna od 8.30 hodin v sále Vily Doris 
Rapid šach
8.30 - 9 hodin prezence, kategorie hoši I. 91-93, II. 
94-96, III. 97 a mladší, kategorie dívky 91 a mlad-
ší. Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Čtvrtek 31. ledna v 17 hodin v sále Vily
Slavnostní vyhlášení literární soutěže 
„O ŠUMPERSKÉHO HAVRANA“
Informace Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Čtvrtek 31. ledna v 18.30 hodin v sále Vily Do-
ris
Via Lucis: NE - ROZUM 
Komponovaný večer sestavený ze subjektivní 
obrazové refl exe básnické sbírky Zuzany Tro-
janové Hoře z nerozumu (Anita Krausová) 
a z posezení nad verši mistrů japonské poezie 
(Karel Kratochvíl). Tvorba vzešla ze semestrální 
práce v rámci studia DAMU v ateliéru J. Borny 
a I. Rajmonta. Informace a rezervace vstupenek 
Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, 
konupcik@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, Komín 
- Komenského 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

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

NE - ROZUM 

Komponovaný večer sestavený ze subjektivní obrazové refl exe básnické sbírky 
Zuzany Trojanové Hoře z nerozumu (Anita Krausová) a z posezení nad verši mistrů 

japonské poezie (Karel Kratochvíl). Tvorba vzešla ze semestrální práce v rámci studia 
DAMU v ateliéru J. Borny a I. Rajmonta.

ve čtvrtek 31. ledna v 18.30 hodin v sále Vily Doris

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.



REZIDENT EVIL: ZÁNIK
Pátek 21., sobota 22. a neděle 23. prosince jen v 18 hodin
USA, Velká Británie, Německo, 2007, 90 minut, od 15 let, titulky
Mila Jovovichová v hlavní roli třetího pokračování akčního sci-fi  hororu.  Vstupné 70 Kč
 
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Pátek 21., sobota 22. a neděle 23. prosince jen ve 20 hodin
Velká Británie, 2007, 114 minut, od 12 let, titulky
Svůj život věnovala Anglii, svou lásku obětovala vyšším cílům a teď by měla dát Anglii konečně po-
tomka - následníka… Cate Blanchetová v hlavní roli historického fi lmu. Dále hrají Geoff rey Rush, 
Clive Owen a další.  Vstupné 75 Kč

24. PROSINCE KINO NEHRAJE

ZLATÝ KOMPAS
Úterý 25. a středa 26. prosince jen v 16 hodin
Rodinný velkofi lm v českém znění.    Vstupné 75 Kč

PAN VČELKA (Be Movie)
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30., Silvestr - pondělí 31. prosince, úterý 1. a středa 2. ledna 
jen v 16 hodin
USA, 2007, 86 minut, rodinný fi lm v českém znění
Příběh mladého absolventa včelí akademie, kterému se nelíbí doživotní perspektiva míchače medu, 
protože by nesměl vůbec opustit úl. Když se nešťastnou náhodou ocitne ve světě lidí a zjistí, že páni 
tvorstva si beztrestně berou včelí med, dostane ďábelský nápad… Animovaná komedie ze studia Dre-
amWorks.   Vstupné 70 Kč
V úterý 1.1. 2008 Vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou rodinu s dětmi do 15 
let je vstupné 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 
Šumperk.
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O vánočních svátcích a na začátku roku se mohou malí diváci těšit na animovanou komedii Pan Včelka.
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BEOWULF
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30. prosince, úterý 1. a středa 2. ledna jen v 17.30 ho-
din
USA, 2007, 113 minut, od 12 let, širokoúhlý, titulky
V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník Beowulf, který se vydal na nebezpečnou cestu, aby 
porazil netvora, který terorizoval skandinávský venkov… Režie Robert Zemeckis. Hrají Angeli-
na Jolieová, Anthony Hopkins, John Malkovich a další. Dobrodružná fantasy.    Vstupné 75 Kč

P.S. MILUJI TĚ
Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30. prosince, úterý 1. a středa 2. ledna jen ve 20 hodin
USA, 2007, 126 minut, od 12 let, titulky
Slova, pro něž stojí za to žít… Milostné drama i komedie s Hilary Swankovou v hlavní roli. 
 Vstupné 70 Kč

VRATNÉ LAHVE
Silvestr - Pondělí 31. prosince v 17.30 hodin
ČR, 2007, 103 minuty
Tímto divácky nejúspěšnějším filmem roku 2007 se loučíme se starým rokem, který byl pro kino 
Oko mimořádně úspěšný. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a do nového roku Vám přejeme hodně 
zdraví, lásky a pohody!   Vstupné 30 Kč

SUPERBAD
Čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5., neděle 6., pondělí 7. a úterý 8. ledna jen v 17.30 hodin
USA, 2007, 114 minut, od 15 let, titulky
Dva oplzle mluvící středoškoláci Seth a Evan smutnými hrdiny rozverné komedie o teenagerov-
ském toužení a soužení. Skvělá komedie v režii Judda Apatowa.  Vstupné 75 Kč

VETŘELCI VS PREDÁTOR 2
Čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5., neděle 6., pondělí 7. a úterý 8. ledna jen ve 20.00 hodin, středa          
9. ledna jen v 18.00 hodin
USA, 2007, 89 minut, od 15 let, širokoúhlý, titulky
Na Zemi vypukne peklo… Sci-fi horor, který aspiruje na označení „filmová jatka“ roku, a to 
hlavně díky chytré kombinaci napětí, akce a pikantních soubojů.  Vstupné 75 Kč

ACROSS THE UNIVERSE      Artvečer
Středa 9. ledna jen ve 20.00 hodin
USA 2007, 131 minuta, mládeži přístupný, širokoúhlý, titulky
Všichni potřebují lásku! Milostný příběh, zasazený do divokých šedesátých let plných protivá-
lečných demonstrací, meditací a rock´n´rollu je rozverným, bizarním muzikálem, v němž zazní 
33 písniček skupiny Beatles. Režie Julie Taymorová (Frida).  Vstupné 70 Kč

VÁCLAV
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12. a neděle 13. ledna jen v 18.00 hodin, pondělí 14. a úterý                 
15. ledna jen ve 20.15 hodin, středa 16. ledna jen v 18.30 hodin
ČR, 2007, 97 minut, mládeži přístupný
Ivan Trojan jako obecní blázen, který patří za mříže anebo nepatří… Vesnická tragikomedie, 
kterou natočil volně podle skutečných událostí Jiří Vejdělek. Dále hrají Emília Vašáryová, Jan 
Budař, Jiří Lábus, Petra Špalková a další.  Vstupné 75 Kč
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AMERICKÝ GANGSTER
Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12., neděle 13. ledna jen ve 20.00 hodin, pondělí 14. a úterý 15. ledna jen 
v 17.30 hodin
USA, 2007, 156 minut, od 15 let, titulky
Strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů newyorského podsvětí 70. let a oby-
čejném poldovi, který se ho snaží zničit. Denzel Washington a Russell Crowe v hlavních rolích vyni-
kajícího akčního  dramatu natočeného podle skutečné události. Režie Ridley Scott.  Vstupné 75 Kč

KOUZELNÁ ROMANCE    Hrajeme pro děti
Sobota 12. a neděle 13. ledna jen v 16.00 hodin
USA, 2007, 108 minut, rodinný fi lm v českém znění
Svého vysněného prince potkala, až když opustila pohádkový svět… Klasická animovaná pohádka 
společnosti Disney spojená s hraným příběhem z moderního New Yorku vypráví o pohádkové prin-
cezně, kterou zlá královna přemístí za trest do současného světa.  Vstupné 70 Kč

USA VERSUS JOHN LENNON     Artvečer
Středa 16. ledna jen ve 20.15 hodin
USA, 2006, 96 minut, mládeži přístupný, titulky
Filmový dokument v režii zkušených tvůrců D. Leafa a J. Scheinfelda vytváří zcela průhlednou para-
lelu mezi Lennonovými politickými názory a  aktuálními protesty proti vojenské politice USA a vládě 
prezidenta Bushe. Hudba John Lennon a Th e Beatles.  Vstupné 65 Kč

Vesnickou tragikomedii Václav natočil volně podle skutečných událostí Jiří Vejdělek. Představí se v ní 
kromě Ivana Trojana také Jan Budař.
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Čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19., neděle 20., pondělí 21., úterý 22. a středa 23. ledna jen v 16.15 hodin
USA, 2007, 87 minut, rodinný fi lm v českém znění
To bude mazec… Tři neobyčejné veverky, které umí nejenom mluvit, ale i výborně zpívat, se stanou 
skutečnými hvězdami koncertních pódií… Snímek natočili tvůrci Garfi elda a je podobně jako fi lmy 
s Garfi eldem kombinací animovaných a hraných postav.  Vstupné 70 Kč

SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19., neděle 20., pondělí 21., úterý 22. a středa 23. ledna v 18.00 a ve 20.15 hodin
ČR, 2007, 100 minut, od 12 let
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která skončila 
málem jako bitva u Waterloo. Příběh z malého moravského městečka, kde žijí všichni chlapi historický-
mi bitvami. Hrají Bolek Polívka, Zlata Adamovská, Josef Somr, Jan Budař, Monika Hilmerová, Roman 
Vojtek, Jiří Pecha, šumperská rodačka Lucka Polišenská a další. Režie Dušan Klein.  Vstupné 80 Kč

ŘÍŠE HRAČEK    Hrajeme pro děti
Čtvrtek 24., pátek 25., 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
Čtvrtek 24., pátek 25., 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

Film režiséra Tomáše Vorla Gympl o rodičích, učitelích a problémech současné mladé generace uvádí 
šumperské kino Oko od 24. do 27. ledna.
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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

LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
Čtvrtek 24., pátek 25., 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 me-
lodramatickým příběhem o vášni a slibuje napínavou a vzrušující cestu do exotické Latinské Ameri-
ky na přelomu 19. a 20. století. V hlavních rolích Javier Bardem a Giovanna Mezzogiorno.
 Vstupné 75 Kč

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Čtvrtek 31. ledna, pátek 1., sobota 2., neděle 3., pondělí 4., úterý 5. a středa 6. února jen v 17.30 hodin
Francie, 2007, 120 minut, rodinná komedie v českém znění
Asterix a Obelisk 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
 
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

Připravujeme na únor: Zlatý kompas, Na druhé straně, Na vlastní nebezpečí, Across Th e Universe, 
Let´s Dance 2, Halloween, A bude hůř, O život, Lovci pokladů, Bathory

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prosto-
rový 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 začát-
kem prvního představení u pokladny v Kině Oko Šumperk. Program kina Oko též na www.kinosum-
perk.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.







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


