
VELKÁ KOTLINA
Velká kotlina – květin rodina. Posvátně našlapujte po stezkách kotle pod Vysokou holí.
Zavichřená, zamokvavá, zaoblačná zahrada jesenických hor.
Poslouchejte fi stule pramenů Moravice.
V zeleni trávy a šedivosti kamenů hnízdí lilie zlatohlávek, hořec tečkovaný, upolín, hvozdík,
zvonek vousatý, čarovník alpský.
Květnatá kotlina od jara čaruje, až srdce vhání do květu.
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Tip KŽŠ na březen: 
Echo Blues Alive

Výstava a show v kině Oko

Opičí turné O5 a Radeček 

Už podesáté bude v březnu Domem kultury 
znít Echo Blues Alive, letos na něj nově naváže 
původně červnový Blues Aperitiv.

Výstavu fotografi í Kateřiny a Miloše Motani 
nazvanou Divoký Madagaskar doplní 25. března 

dia-show.

V Šumperku zahrají Radečci 29. března, zároveň 
pokřtí nové cédéčko.

Autor obálky: 

Jaroslav Minář, autor textů Miroslav Kubíček
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Černá kronika: 
Muž, jenž nevinným chystal cestu na popraviště

ČERNÁ KRONIKA

O procesech s tzv. čarodějnicemi již bylo napsáno 

mnoho řádků, a to také na stránkách Kulturního 

života Šumperka. Tuto jednu z nejčernějších kapitol 

v dějinách Šumperka však nelze v našem seriálu po-

minout, a proto věnujme alespoň pozornost muži, 

který nevinným chystal cestu na popraviště.

Ústřední postavou procesů byl Heinrich Franz 

Boblig. Jeho osobou se v poslední době zabýval 

Drahomír Polách. Zpochybnil Bobligovu osobnost 

coby člověka hloupého a současně vychytralého, baží-

cího po majetku, poživačného opilce se sadistickými 

sklony. Přiklonil se k názoru, že šlo o fanatika, který 

sloužil Bohu a společnosti ve víře ve správnost svého 

konání. Cituje amatérského historika, šumperského 

lékaře Otto Gödla, který charakterizoval Bobliga jako 

učeného, ale přitom velmi ješitného a domýšlivého 

člověka, který rád zdůrazňoval své znalosti děl práv-

nických autorit a zle útočil na každého, kdo pochy-

boval o jeho výsledcích v procesním řízení. Boblig, 

jak si ho dnes představujeme, je literární postavou bez 

hlubšího poznání jeho skutečné povahy. Byl to právě 

Kaplického inkvizitor, později fi lmově ztvárněný, jenž 

ovlivnil představy o jeho osobě v široké veřejnosti. 

Osobnost této klíčové postavy šumperských a lo-

sinských procesů nebyla ještě historicky zpracována 

a zhodnocena.

Lze jen dodat, že Heinrich Franz Boblig se stýkal 

s významnými osobnostmi z oblasti správní a politic-

ké na Moravě, jak dokládá korespondence ve Státním 

okresním archivu v Olomouci. Jeho neúspěch v soud-

Písemné odvolání Heinricha Bittnera z 3. května 1691, překážka, kterou novým užitím útrpného práva inkvi-

zitor Boblig odstranil.  SOA Šumperk
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ním sporu, v němž zastupoval hrabata z Hodic, mohl 

jen znásobit jeho touhu po vyniknutí a odčinění 

předchozího neúspěchu. V losinských a šumperských 

procesech si počínal stereotypně metodicky, jakoby 

bez fantazie. Byl limitován tehdejším platným trest-

ním zákonem a závěry procesního řízení formuloval 

tak, aby po formální i obsahové stránce vyhovovaly 

požadavkům apelačního soudu v Praze. Protokoly 

výslechů vedených podle jedné doporučené osnovy 

se jeden druhému podobají nejen formou, ale i ob-

sahem.

Z obviněných vytvářel skupiny. Ženy a muži, 

usvědčení pod hrozbou mučení nebo torturou sa-

motnou, společně končili na popravišti. V Šumperku 

byly v roce 1682 popraveny dvě osoby, v roce 1683 

tři, v dubnu 1684 čtyři, v listopadu 1684 tři, v roce 

1685 šest osob a po dodnes nevysvětlené přestávce 

až v roce 1692 poslední čtyři. Této metodičnosti se 

v Šumperku vymykají jen jedinci, pomineme-li pro-

ces s děkanem Lautnerem, který probíhal před jiným 

inkvizičním tribunálem složeným z duchovních 

osob. Evu Umblaufovou ve vězení „uškrtil ďábel“, 

neboť vypovídala, že na Petrových kamenech viděla 

členy inkvizičního tribunálu. Na popraviště nedošel 

ani Heinrich Peschke. Nikdy se nepřiznal, statečně 

vydržel nelidské mučení a nepodlehl ani následné-

mu psychickému týrání. Zemřel pravděpodobně ve 

vězení. Boblig Peschkeho nenáviděl, neboť se stavěl 

proti němu a narušoval plánovaný průběh vyšetřová-

ní. K jeho propuštění by zřejmě nikdy souhlas nedal. 

Z dokumentů Peschkeho procesu vysvítá arogantní, 

ješitná povaha Bobligova.

Ne všichni obvinění a uvěznění skončili rukou 

kata, avšak jednalo se o výjimky. Alkoholička Zuzana 

Prosigerová byla po přiznání k čarodějnictví odsouze-

na k trestu smrti, ale byla před popravou propuštěna, 

jelikož již předtím propila rodinný majetek a manžel 

neměl z čeho zaplatit výdaje spojené s exekucí. I z to-

hoto posledního případu vysvítá Bobligova praktič-

nost.

Díky severomoravským procesům se stal Heinrich 

Franz Boblig všeobecně známou osobou nejen na 

Moravě, ale také v Čechách a u vídeňského dvo-

ra. Nebyla snad tato popularita tím, po čem toužil? 

Vybudoval si společenské postavení, byl uznávaným 

a přitom obávaným mužem, který měl v rukou moc 

rozhodovat o druhých. Ne vždy byl průběh vyšetřo-

vání a usvědčení hladký, a pak inkvizitor musel při-

stoupit k tvrdým opatřením i užít lsti. O případu Evy 

Umblaufové jsme již hovořili. Mydlář Jan Přerovský 

podepsal přiznání k čarodějnictví po slibu, že bude 

následně propuštěn. Podepsal si tím rozsudek smrti. 

Prýmkař Heinrich Bittner své přiznání při konfron-

taci s neústupným Peschkem odvolal a v podobné 

situaci chtěly odvolat i ženy, které Peschke nazval 

lhářkami. Bittner sepsal písemné odvolání, což bylo 

pro Bobliga velmi nepříjemné, a proto ho podrobil 

další tortuře, kterou prýmkař nevydržel a opět pode-

psal přiznání.

Naskýtá se otázka, zda inkvizitor Boblig věřil tomu, 

co svým obětem v otázkách i jinak podsouval. Dnes je-

jich výpovědi o sabatech na Petrových kamenech, kam 

létaly, s líčením ohavných detailů působí jako scény ze 

špatného amerického fi lmu. „Znalosti“ o praktikách 

čarodějnic čerpalo tehdejší právo z knih význačných 

inkvizitorů a Boblig si nemusel nic vymýšlet. Závažná 

provinění se netýkala lidového čarování, jako byla na 

počátku procesů snaha podat posvěcenou hostii krá-

vě, aby dojila. Netýkalo se uhranutí, očarování do-

bytka a dalších tehdy běžných nařčení z čarodějnictví. 

Bobligovy čarodějnice létaly na zmíněné sabaty, na 

nichž kromě uvedených nehorázností byly zneužívá-

ny hostie, bylo po nich šlapáno, byl tak tupen Spasitel 

a s ním víra a církev sama. Sem mířila obvinění inkvi-

zitorů. Případné výpovědi o přičarování lásky chlapce 

zamilované dívce Bobliga nezajímaly. Mířil na samý 

Podpis Heinricha Franze Bobliga.  SOA Šumperk
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kořen ideologie tehdejší společnosti transformované 

v náboženství. Jeho čarodějnice ohrožovaly samotnou 

podstatu tehdejší společnosti a s ní vyšší společenské 

struktury obdobně jako kacíři.

Možný vliv Tovaryšstva Ježíšova na Bobliga, uvádě-

ný Poláchem, považuji ve druhé polovině 17. století 

za jistý a tehdy běžný. Právě jezuité se považovali za 

strážce pravé víry a bojovníky proti jejím nepřátelům. 

Své lidi měli ve významných institucích a jako zpověd-

níky a důvěrníky u významných osobností. Inkviziční 

tribunály v Losinách a Šumperku odhalovaly nepřáte-

le církve a společnosti. Zpochybňovat jejich výsledky 

znamenalo stavět se proti společenskému systému, 

jak se o tom přesvědčili kněží Bapst, König a další, 

kteří „na vyšších místech“ nenašli opory, ale právě na-

opak. Přitom bylo a je stále jedno, zda se jedná o děje, 

osoby a věci reálné nebo smyšlené, které se vydávají 

za skutečnost. Zpochybnit tuto smyšlenou „skuteč-

nost“ bylo a je vždy nebezpečné a naopak jí sloužit 

přináší, jak se o tom přesvědčil sám Boblig, úspěch 

a společenské postavení. Inkvizitorovy závěry posvě-

covali členové apelačního soudu, olomoucký biskup 

Karel II. z Lichtenstein-Castekornu, Karel Eusebius 

kníže z Liechtensteinu a další vysoce postavené cír-

kevní a světské osoby. Bez jejich opory by severomo-

ravských procesů nebylo.

Věřil tedy Boblig tomu, co svým obětem podsou-

val? Do jeho nitra nevidíme a těžko o tom někdy 

otevřeně psal. Bez důkladného rozboru obsahu jeho 

dopisů a vyšetřovacích spisů, zaměřeného na poznání 

Bobligovy osobnosti v kontextu ideologických a spo-

lečenských vztahů, těžko tuto otázku zodpovíme. Také 

inkvizitor je součástí společenského systému, kterému 

slouží a z něhož těží. Nebezpečnost takových Bobligů 

vyvstává v každé době. Překrucování a zjednodušová-

ní skutečnosti, aby bílé mohlo být vydáváno za černé 

a obráceně, skandalizování lidí, obviňování z činů, 

které překvapené osoby nespáchaly, a další Bobligovy 

metody jsou běžné v každé době a jsme jejich svědky 

i dnes. 

Hodnocení osobnosti Heinricha Franze Bobliga: 

POLÁCH, Drahomír: Čarodějnické procesy na 

panství Žerotínů. In: NEUBAUEROVÁ, Michaela, 

POLÁCH, Drahomír: Zpráva o nevíře, Šumperk 

2010, s. 34-37. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Na Hrádku vyroste jazzová džungle

Kurzy řeckých tanců pro pokročilé
v pondělí 25. února, 25. března, 29. dubna a 27. května vždy od 18 do 20 hodin v H-clubu 

v Rooseveltově ulici, cena 50 Kč za lekci

V pátek 15. března se od 19:30 hodin  na Hrádku Divadla Šumperk uskuteční již 18. jazzová po-

cta, kterou tradičně pořádá Teens Jazzband Velké Losiny. Tentokrát si prostřednictvím koncertu 

této kapely připomeneme dvě slavné trumpetové osobnosti.

Bubber Miley se proslavil zejména v orchestru 

Duka Ellingtona jako spolutvůrce tzv. „jungle stylu“, 

kdy pomocí dusítka vytváří zvuky zvířat či napodo-

buje lidský hlas. Mezi jeho nejznámější nahrávky, 

které tento styl reprezentují, patří např. jeho vlastní 

skladba East St. Louis Toodle-Oo. Mnoho odbor-

níků považuje originální styl Bubbera Mileyho za 

důvod raného úspěchu Ellingtonova orchestru ve 

slavném Kentucky Clubu a Cotton Clubu.

William Christopher Handy je označován za 

„otce blues“ („father of the blues“). Cestoval po 

řece Mississippi a poslouchal písně, které zněly 

z plantáží. Ty pak zapisoval, a díky němu nám tak 

zůstaly zachovány slavné melodie jako St. Louis 

Blues, Beale Street Blues či Aunt Haggar‘s Blues.

Hostem večera bude bezpochyby jedna z nejvý-

raznějších osobností českého i světového kornetu 

- žijící legenda Bob Zajíček. Posluchači ho usly-

ší samozřejmě i v duetech s trumpetistou Teens 

Jazzbandu - Michaelem Chomiszakem. -ich-
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Jubilejní Preludium vstupuje do druhé poloviny  

Festival mladých umělců Šumperské Preludium, který v roce 1974 založil Alois Motýl, vstupuje 

v březnu do druhé poloviny. A protože letos slaví kulaté jubileum v podobě čtyřicátin, připravili 

jeho pořadatelé ve spolupráci s cyklem Klasika Viva mimořádnou dramaturgii koncertů. Na festivalu 

se tak představují umělci, kteří zde již v minulosti vystoupili a pro něž byl festival odrazovým můst-

kem v kariéře. Dokladem jsou první dva únorové koncerty. Ten zahajovací patřil Motýlům a světo-

známé harfi stce Janě Bouškové, na druhém se pak představil jeden z nejznámějších českých kytaristů 

současnosti Lubomír Brabec.

Třetí koncert Preludia, jenž je naplánovaný 

na pondělí 11. března, přivítá v Šumperku mez-

zosopranistku Janu Wallingerovou. „Zasvěcení bu-

dou znát tuto sólistku Národního divadla v Brně 

jako Janu Štefáčkovou. Umělkyně je odchovan-

kyní Šumperského dětského sboru, vystudovala 

Pražskou konzervatoř a v současnosti je vyhledá-

vanou pěvkyní,“ říká zakladatel a organizátor cyklu 

Klasika Viva Roman Janků. Na programu koncer-

tu, který nese podtitul „Na křídlech zpěvu,… na 

křídlech vášně“, zazní skladby barokních sklada-

telů Cacciniho, Lottiho, Carissimiho či Händela 

a také výběr z písňových cyklů Antonína Dvořáka, 

Bohuslava Martinů, P.I. Čajkovského nebo vášni-

vá hudba z opery Carmen G. Bizeta. Na cembalo 

a klavír zahraje Martin Hroch. 

Závěrečný koncert festivalu pak nabídne v pon-

dělí 25. března šumperskému publiku jedno z nej-

lepších českých smyčcových kvartet, Panochovo 

kvarteto. Soubor, který byl založen již v roce 1968 

Během zahajovacího koncertu čtyřicátého ročníku Šumperského Preludia se před téměř zaplněným klášterním 

kostelem představil Šumperský dětský sbor a světoznámá harfi stka Jana Boušková. Účinkující, pořadatelé a zá-

stupci města z tohoto koncertu zaslali dopis zakladateli festivalu panu Aloisovi Motýlovi.  Foto: archiv
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studenty Pražské konzervatoře, začal záhy koncerto-

vat po celém světě. „Kvarteto je laureátem meziná-

rodní soutěže Pražské jaro a držitelem zlaté medaile 

soutěže v Bordeaux, zlaté desky Supraphonu, Grand 

Prix akademie Charlese Crose v Paříži a velkého 

ocenění prestižní ceny Midem Classical Awards 

za nahrávku Dvořákových Cypřišů a Slovanského 

kvartetu,“ vypočítává úspěchy ansámblu Janků 

a dodává, že také Panochovo kvarteto má v historii 

festivalu Šumperské Preludium svůj profi lový kon-

cert. Na závěrečném koncertě čtyřicátého ročníku 

přitom zazní kvartety W.A. Mozarta (dílo 80.), 

L. van Beethovena (op. 18, č. 6 B dur) a Antonína 

Dvořáka (Kvartet op. 96 F dru „Americký“). 

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se kon-

certuje v klášterním kostele, a to vždy od sedmé večer-

ní. Vstupenky lze koupit v obvyklých předprodejích 

s tím, že na koncerty Preludia je možné využít všechny 

předplacené karty Klasiky Viva, tedy Abonentní karty 

i karty Klubu přátel Klasiky Viva.  -zk-

Představujeme účinkující březnových koncertů 

Šumperského Preludia

Jana Wallingerová, rozená Štefáčková, odcho-

vankyně Šumperského dětského sboru, absolvova-

la pražskou Konzervatoř, kde studovala u Jarmily 

Krásové (1993–1999). V roce 1998 získala druhou 

cenu na soutěžní přehlídce konzervatoří České re-

publiky. Od roku 2001 se formou soukromého stu-

dia vzdělává u Natálie Romanové. V letech 1997 až 

2000 zpívala v Opeře Mozart v Praze. Od roku 2000 

je sólistkou Opery Národního divadla v Brně. Hosto-

vala také v Národním divadle Praha, ve Státní opeře 

Praha, v Divadle J.K. Tyla v Plzni a v dalších diva-

dlech. Spolupracuje s předními českými orchestry. Za 

rok 2005, 2008 a 2010 jí byla Národním divadlem 

Brno udělena cena diváka DIVA.

Martin Hroch je absolventem Konzervatoře 

P.J. Vejvanovského v Kroměříži, na níž studoval klavír 

ve třídě Vandy Jandové a cembalo u Ivony Křivánko-

vé. Zabývá se dobovou a tzv. „poučenou“ interpretací 

barokní hudby na oba nástroje. Své vzdělání si rozší-

řil v rámci řady mistrovských interpretačních kurzů 

Text dopisu zaslanému zakladateli festivalu
Aloisovi Motýlovi

Vážený pane Motýle.
Dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji po-

zdravili v den, kdy probíhá zahajovací koncert čty-
řicátého ročníku Šumperské Preludium. V tento den 
na Vás velice myslíme, protože nebýt Vás a Vašeho ná-
padu organizovat v Šumperku hudební festival, dnes 
bychom čtyřicítku neslavili. A také bychom nemohli 
pozvat pěvecký sbor Motýli Šumperk, protože také 
ten jste zakládal Vy.

Dovolte tedy, abychom Vám všichni, kteří dnes na 
koncertě jsme, ať již jako účinkující, pořadatelé ane-
bo návštěvníci, popřáli pevného zdraví a poděkovali 
Vám za vše, co jste pro festival Šumperské Preludium 
a vůbec pro kulturní život v Šumperku za celou svou 
kariéru učinil.
Děkujeme z celého srdce.
Za účinkující: Motýli Šumperk, Jana Boušková
Za město Šumperk: Petr Suchomel
Za organizátory: 
Roman Janků, Vladimír Rybička
 V Šumperku 11. února 2013

a seminářů pod vedením významných umělců a pe-

dagogů. V letech 2007, 2009, 2011 získal opakovaně 

stipendium Společnosti J. Brahmse v Baden-Badenu.

Panochovo kvarteto založili v roce 1968 studen-

ti Konzervatoře v Praze. Jejich první velký úspěch se 

dostavil v roce 1975 na Mezinárodní soutěži smyčco-

vých kvartet v Praze, kde získali titul laureáta. Soubor 

vystupuje pravidelně téměř ve všech zemích Evropy 

a rovněž v zámoří. Od roku 1975 bylo kvarteto pěta-

dvacetkrát v USA a Kanadě, hrálo též na Novém Zé-

landu, v Austrálii, Japonsku, Izraeli, Mexiku a v řadě 

dalších zemí. Soubor se zúčastňuje prominentních 

festivalů, jako jsou Edinburgh, Salzburg, Praha, Dub-

rovník, Tel Aviv, Kuhmo, Kusatsu a Mondsee, a získal 

řadu ocenění. V roce 1995 byla souboru předána cena 

MIDEM - Cannes Classical Award za nahrávku kvar-

tetu Es-dur a „Cypřiše“ Antonína Dvořáka. V roce 

2008 mu byla udělena jubilejní Platinová deska 

Supraphonu.
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Blues Alive je světovou událostí roku, 
míní Poláci

Pořadatelé festivalu Blues Alive slaví obrovský úspěch. Šumperská přehlídka zvítězila v prestižní 

anketě TOP Blues, kterou vyhlašuje nejčtenější středoevropský časopis věnovaný bluesové muzice 

Twój Blues. 

Festival Blues Alive vyhrál v kategorii Světová 

událost roku 2012. Se značným odstupem za 

ním skončily takové akce, jako jsou festivaly 

v Chicagu či Memphisu. „Zpráva z Polska nás 

velmi překvapila a potěšila, zvláště proto, že o vý-

sledcích ankety TOP Blues rozhodují sami čtenáři 

časopisu Twój Blues a o Polácích je známo, že blu-

esové muzice rozumějí,“ říká viditelně potěšený 

ředitel festivalu Vladimír Rybička. Sedmnáctý 

ročník festivalu Blues Alive proběhl v polovině 

listopadu loňského roku a zahrály na něm takové 

hvězdy, jako jsou Lucky Peterson nebo Shemekia 

Copelandová, a stejně jako v uplynulých letech 

bylo hlediště zcela vyprodané.

Výsledky ankety TOP Blues vyhlásil časopis 

o prvním únorovém víkendu, slavnostní předává-

ní cen se pak odehraje v dubnu v kulturním domě 

v Chorzówě. Festival Blues Alive se přitom objevo-

val na předních příčkách prestižní polské ankety Top 

Blues také v minulých letech, některou z kategorií 

ale letos vyhrál poprvé. Více o festivalu lze nalézt na 

www.bluesalive.cz, více o výsledcích Top Blues 2012 

pak na http://www.twojblues.com/aktualnosci.

php?id=968. -op, zk-

Mezi hlavní hvězdy loňského Blues Alive patřila She-

mekia Copelandová.  Foto: -pk-

Jarní koncert Šumperského dětského sboru 
je na programu 21. března

Ve čtvrtek 21. března, v první jarní den letošní-

ho roku, mají své jarní zpívání děti Šumperského 

dětského sboru. V šumperském divadle můžete 

vidět i slyšet tři mladší sbory našeho pěvecké-

ho seskupení, tedy Růžové děti, Barevné děti 

a Plameňáky. Úplnou novinkou koncertu bude 

první vystoupení našeho nového oddělení - dětí 

předškolního věku, které se scházejí každý tý-

den, aby si trochu zazpívaly, trochu zatancovaly 

a trochu pohrály. Říkáme jim Zpívánky a těšíme 

se na jejich premiérovou velkou malou veřejnou 

produkci. Koncert začíná v 18 hodin, předprodej 

vstupenek bude probíhat od pondělí 18. března 

na Komíně v recepci. -tm-
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MEMORIÁL, MADAGASKAR

Memoriál Boba Steinera chystají Loučenští 
na 23. března

Memoriál Boba Steinera pořádají v sobotu 23. března loučenský Old Time Jazzband a obec 

Loučná nad Desnou. Začíná v 18 hodin v Kulturním domě v Loučné nad Desnou - Skleníku.

Minifestival v Loučné se bude konat v Loučné již 

potřetí. Letošním hostem bude Luboš Zajíček, známý 

spíš jako Bob Zajíček, s pražskou formací JazzoPhone 

Five. Český jazzový trumpetista-kornetista, hudební 

aranžér, od roku 1975 umělecký vedoucí jazzové ka-

pely Classic Jazz Kolegium, dlouholetý (17 let) spolu-

hráč klarinetisty Pavla Smetáčka v kapele Traditional 

Jazz Studio. Jedná se také o jednu ze zakladatelských 

osobností českého tradičního jazzu, který je hudebním 

publicistou. Na ČRo3-Vltava připravuje pravidelný 

pořad Jazzofon (Jazzophone) věnovaný tradičnímu 

jazzu. Bob Zajíček v sedmdesátých až osmdesátých 

letech v Loučné koncertoval mnohokrát, nyní se 

vrací po mnoha letech a jistě zde potká řadu nad-

šených pamětníků. Vstupenky za 130 Kč lze koupit 

na Obecním úřadu v Loučné nad Desnou, tel.č. 

583 235 222, nebo v Informačním centru Šumperk, 

Hlavní třída 22, tel.č. 583 214 000. -zd-

Kino Oko láká na cestu po Madagaskaru

S ojedinělou dia-show zavítá do Šumperka cestovatelská dvojice Kateřina a Miloš Motani. Ode-

hraje se v pondělí 25. března od 19.30 hodin v kině Oko a manželé Motani během ní zavedou 

diváky na fascinující tajuplný ostrov Madagaskar.

Červený Madagaskar prozkoumáte od východu 

na západ a od severu na jih. Obklopí vás podivný 

zvířecí a rostlinný svět, který nikde jinde nenajdete. 

Vysoko ve větvích mají své rejdiště legrační lemuři - 

indri, vari, lemuři hnědí, tančící sifaky, lemuři bam-

busoví, lemuři kata. V noci vylézají noční lemuři 

maki i „ošklivý“ aye-aye. V husté vegetaci se skrývají 

chameleoni všech velikostí, gekoni, hroznýši a pest-

robarevné žáby. V zátoce se zdržují velryby. V rezer-

vaci Kirindy žije velmi vzácný druh potkana. Ovšem 

pozor, hustým lesem slídí i podivná psokočka fosa! 

Na cestě spatříte deštný prales, mangrovy, koko-

sové palmy, banánové plantáže, rýžová pole, mohut-

né baobaby, suchý opadavý les, skalní labyrint tsingy 

i zvláštní trnitou buš.   

A mezi touto vší přírodní krásou žijí úžasní 

Malgaši. Na ulici se prodává všechno, co se urodí 

nebo uloví. V Brikasville se právě sváží z plantáží 

tuny banánů. Ocitnete se mezi pravými zlatokopy 

i hledači safírů. Lidé na Madagaskaru jsou velmi 

chudí. Jsou však šťastní, veselí a se srdcem na dlani. 

Aktuální termíny, případné změny a více informací 

lze nalézt na www.motani.eu. -red-

S ojedinělou dia-show zavítá do Šumperka cestova-

telská dvojice Kateřina a Miloš Motani. Odehraje se 

v pondělí 25. března od 19.30 hodin v kině Oko. 

 Foto: Montani

VÝSTAVA DIVOKÝ MADAGASKAR 
Výstava fotografi í Kateřiny a Miloše Motani je ve foyer kina Oko k vidění od pátku 1. března.
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OPIČÍ TURNÉ

Opičí turné začne koncertem v přímém přenosu 

Hudební skupina O5 a Radeček vyrazí na jaře na koncertní šňůru, kterou pojmenovala Opičí 

turné podle své nové desky Pozdrav z Opičích hor. Autoři několika známých hitů odehrají osm 

samostatných koncertů a poté se s novými písněmi přesunou na pódia festivalů, jako jsou Votvírák, 

Benátská noc nebo Jamrock.

„Protože bydlíme v Jeseníkách a přece jen už s ka-

pelou kroutíme dvacátý rok existence, rozhodli jsme 

se, že letos nebudeme jezdit hrát do doby, než sleze 

sníh. Tahání dodávky ze silniční škarpy nás už totiž 

nebaví tak jako dřív,“ usmívá se zpěvák Tomáš Polák. 

Šumperští muzikanti zahájí Opičí turné ve středu 

13. března koncertem v přímém přenosu Českého 

rozhlasu, který odvysílají naživo všechny regionální 

stanice po celé republice. Koncert mohou fanouš-

ci sledovat buď přímo ve studiu Českého rozhla-

su Olomouc nebo také na Youtube, kam bude 

on-line přenášen. Před svým domácím publikem 

v Šumperku pak Radečci zahrají a zároveň po-

křtí nové cédéčko v pátek 29. března v H-clubu 

v Rooseveltově ulici. 

„Na turné vyrazíme s novým koncertem, chceme na-

zkoušet staré pecky, ale samozřejmě také věci z nové desky. 

Jenže zatím jsme letos nebyli ani jednou ve zkušebně, je 

tam hrozná zima a zahřívat se rumem je čím dál draž-

ší. Snad se brzy oteplí a nový playlist nazkoušíme,“ říká 

s nadsázkou zpěvák O5 a Radeček. Vzápětí prozrazuje, 

že na letošních koncertech O5 a Radeček bude znít zce-

la určitě píseň Dokud vítr fouká z nového alba Pozdrav 

z Opičích hor, která v těchto dnech míří do rádií jako dru-

hý singl. Tím prvním byla skladba Ripápá. Více informací 

a seznam koncertů Opičího turné na www.o5.cz.  -op-

Během Opičího turné, nazvaného podle nové desky Pozdrav z Opičích hor, odehraje šumperská skupina O5 a Radeček 

osm samostatných koncertů a poté se s novými písněmi přesune na pódia festivalů.  Foto: Z. Nováček
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HUDEBNÍ CYKLUS, ZUŠ

Církevní rok v hudbě 
nabídne sepolkra Jana Dismase Zelenky

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v březnu sedmou 

částí. Posluchačům nabídne Musica ad Sepulchrum Domini skladatele Jana Dismase Zelenky.

Jana Dismase Zelenku, nejvýraznější osobnost 

českého hudebního baroka, dnes již není třeba 

představovat. Ovšem jeho tvorba spojená s Prahou 

stále uniká naší pozornosti. Neprávem. „Tři sepol-

kra, tedy kantáty určené k provozování na Velký 

pátek u Božího hrobu, obsahují Zelenkovu nejra-

nější dochovanou hudbu. Jsou to však již osobitá 

díla vykazující všechny znaky skladatelova nanej-

výš pozoruhodného kompozičního stylu,“ říká za-

kladatel cyklu Církevní rok v hudbě Vít Rozehnal 

a podotýká, že skladby byly určeny pražskému 

Klementinu, nejstarší jezuitské koleji v Čechách. 

Jedinečným způsobem dokládají bohatý hudeb-

ní provoz v kostele Nejsvětějšího Salvátora, který 

patřil k nejvýznamnějším místům na pomyslné 

„hudební mapě“ barokní Prahy. Zelenka osobně 

řídil roku 1709 v tomto kostele provedení prvního 

sepolkra. 

„Premiérové nahrávky tří kantát se o tři stole-

tí později, v kostele nacházejícím se na opačném 

konci Karlova mostu, společně se čtveřicí vynika-

jících sólistů ujal soubor Collegium Marianum, 

jeden z nejlepších českých i evropských barok-

ních ansámblů,“ popisuje Rozehnal. Vzápětí při-

pomíná, že sedmé pokračování hudebního cyklu 

proběhne ve středu 6. března. Jeho dějištěm bude 

od 19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele 

ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4.  -red-

Základní umělecká škola Šumperk
Úterý 5. března v 18 hodin v kapli klášterního kostela

Absoventský koncert žáků ze třídy A. Mináře a P. Vočky 

Středa 6. března v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert učitelů - tentokrát trochu jinak 

Pátek 8. března v 18 hodin v klášterním kostele

Absolventský koncert žáků ze třídy J. Valentové a H. Johnové 

Pátek 22. března v 18 hodin v klášterním kostele

Absolventský koncert žáků ze třídy S. Hrdinové a M. Váňové

Úterý 26. března v 18 hodin v klášterním kostele

Absolventský koncert žáků ze třídy L. Nezbedové, P. Juřičky a I. Švédové

Středa 27. března v 18 hodin v klášterním kostele

Absolventský koncert žáků ze třídy J. Todekové, M. Váňové a J. Hlocha

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.
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GALERIE J. JÍLKA

Galerie J. Jílka

Daniela Mikulášková (* 1974), 

„Od červené k černé niti“ 

Malovat dá se vším, co lze nanést, anebo jinak 

pevně spojit s plochou papíru nebo plátna, a mal-

ba je si i s kresbou blízká. Jedno prorůstá druhým 

a někdy je víc kresbou, jindy malbou. Stejně lehce 

nahradila Daniela olejové barvy nití a nemá proč 

se ptát, čím jsou jí současné vyjadřovací prostřed-

ky. Přirozeně navazují na dřívější malbu, kterou 

opustila v čase mateřství. Vrstvenou nití nejenom 

na průsvitné podložce jsou i reliéfem a jako ně-

které obrazy Reného Hábla blíží se povaze Art 

brut. Už technikou se podobají lidové výšivce. 

Tady ale výsledný obraz nemá pod sebou žádný 

rozkreslený vzor, je svobodný a sálá energií jiskři-

vé barevnosti. Materiálovým způsobem práce spíš 

připomene Adrienu Šimotovou s jejími nervními 

otisky těla, mizejících věcí a míst pietně uchova-

ných ve tvárné hmotě papíroviny. V poloze vláč-

ných vrstevnic polí a moří rozumí si stejně dobře 

s režnou tkání gobelínů Evy Brodské. Je novou 

tváří obojího. 

Zásluhou zlínských přátel a především Zdeňka 

Macháčka vím o Danieliných vyšívaných obrazech 

od zrodu prvních pokusů. Snad musel dozrát jejich 

čas a stejně i program Galerie, aby se k němu le-

tos připojily. Do řady počínající Marií Kodovskou 

a René Háblem a po Daniele pokračující Karlem 

Havlíčkem březnový soubor dokonale zapadá. 

Obsahuje ve výběru celou dosavadní škálu převáž-

Neuskutečněné snění, 2005, bavlnka na plátně, 30 x 40 cm
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ně menších prací. Od sytě červených krajin i sple-

ti shluků barevně různorodých stehů šťavnatých 

mandal na silonu nebo drobných koberců, podob-

ných brokátu, přechází světelnou osnovou následu-

jících polí k přísně černým obrazům. Směřují do 

ticha a do střídmosti. Výstava pokrývá je vyváženě 

všechny, v rozpětí od červené k černé niti. Žádnou 

neupřednostňuje. To pro čirou krásu a radost, kte-

rou kolem sebe šíří, je tu s nimi Daniela vítána. 

Program Galerie otevírá dalšímu z objevných způ-

sobů výsostně výtvarné výpovědi. 

Mimořádně podnětná výstava bude za autorčiny 

přítomnosti zahájena ve středu 6. března v 18 ho-

din a potrvá až do neděle 31. března, času kalendář-

ně už nastupujícího jara, se kterým i dokonale ladí. 

Přijďte! Miroslav Koval 

Dům kultury
Pátek 1. března od 19 hodin v G-klubu

Beseda u cimbálu

Hraje cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky. Akci pořádá Josef Janečka.  Vstupné 80 Kč

Sobota 2. března od 9 hodin ve velkém sále DK

O Pohár města Šumperka 2013

XVI. ročník Mezinárodní taneční soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích za účasti párů 

z celé České republiky i zahraničí.  Vstupné 90 Kč, děti do 10 let zdarma

        

Sobota 2. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Květinový ples

Účinkují: Styl, Klub tanečního sportu Šumperk, Veronika Hanušová a David Vejchar, Jakub Mazůch 

a Michaela Gatěková - fi nalisté mistrovství Evropy a světa v salse. V úvodu plesu se uskuteční fi nále v la-

tinsko-amerických tancích „třídy B“ soutěže O pohár města Šumperka.  Vstupné s místenkou 190 Kč

Úterý 5. března od 18.30 hodin v G-klubu

70 dní v Barmě nejen na kole

Cestovatel a průvodce cykloexpedičních zájezdů Pavlík Vrbík povypráví o zemi světu téměř neznámé. 

Barma, neboli Myanma, bude představena ve dvou blocích. V prvním poznáme zemi v jejich typických 

superlativech, ve druhém navštívíme nejen zákoutí Šánských hor v sedle barmského „horského“ kola. 

Komentovaná fotoprojekce potrvá půldruhé hodiny. Více na punkybike.com. 

 Vstupné v předprodeji 40 Kč, v den akce 60 Kč

Čtvrtek 7. března od 18 hodin v G-klubu

Sebeléčení

Beseda a návod, jak na to. Přednáší a akci pořádá Josef Janečka.  Vstupné 40 Kč

Pondělí 11. března od 19 hodin v klášterním kostele

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Jana Wallingerová, mezzosoprán, Martin Hroch, cembalo a klavír

Koncert 40. ročníku festivalu Šumperské Preludium. Přední česká pěvkyně Jana Wallingerová uvede 

za doprovodu klavíristy Martina Hrocha skladby Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka, Antonia 

Lottiho a dalších. Držitelé karty Klubu přátel Klasika Viva získávají slevu 20 Kč ze vstupného. 

 Vstupné 100 Kč
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Pátek 15. března od 18.00 hodin v H-clubu

Expediční kamera

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství! Expediční kamera je fi lmová přehlídka o skutečném životě, o dob-

rodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Uvidíte ty nejlepší české i zahraniční snímky 

uplynulé sezony a vítězné fi lmy z různých mezinárodních festivalů. Expediční kamera tentokrát zamíří 

po stopách Džingischána, dále na ostrov mentawajských kouzelníků ležící v daleké Indonésii nedaleko 

Sumatry, do západní Afriky nebo k hoře K2.  Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den akce 100 Kč

Pátek 15. března od 19 hodin ve velkém sále DK

Horkýže Slíže

Hosté: Dilemma, Gygy. Svérázná slovenská formace Horkýže Slíže vyráží na turné ke 20. výročí kapely. 

Fanoušci se mohou těšit nejen na největší hity kapely, ale také na písně z nového alba St. Mary Huana 

Ganja.  Vstupné v předprodeji 220 Kč, v den akce 290 Kč

Středa 20. března od 19 hodin ve velkém sále DK

Streetlight

Muzikálové představení Streetlight v podání mezinárodní umělecké skupiny Genrosso. Pořad se uskuteční 

v rámci projektu Trialog a je určen široké veřejnosti. Pořádá ZŠ Sluneční.  Vstup volný

Čtvrtek 21. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Jiří Kolbaba - fotograf na cestách

Populární dobrodruh a cestopisný zpravodaj Rádia Impuls zavítá poprvé do Šumperka se svou obrazovou 

show, která nadchne každého milovníka přírody a dálek. Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vyjíždí každý 

rok na expedice a poznávací cesty do nejodlehlejších oblastí světa. Zajímavou formou zaznamenává detaily 

přírodních struktur a exotické tváře domorodců.  Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Pátek 22. března od 18 hodin ve velkém sále DK

Echo Blues Alive: Frank Morey & His band (USA), Gerald Clark (JAR), Krausberry (CZ), Jack 

Cannon (HU)

Jarní ozvěny mezinárodního festivalu Blues Alive ve společnosti mezinárodních bluesových hvězd, které 

zazářily na minulých ročnících známého festivalu. Více na www.bluesalive.cz.  Vstupné 240 Kč

Sobota 23. března od 19 hodin ve velkém sále DK

Blues Aperitiv

Sedm bluesových kapel vs. porota! Muzikanti z Polska, Slovenska a Česka soutěží o možnost hrát na pod-

zim v hlavním programu prestižního mezinárodního festivalu Blues Alive. Svého vítěze si vedle odborné 

poroty vyberou také diváci. Více na bluesalive.cz.  Vstupné 90 Kč 

Pondělí 25. března od 19 hodin v klášterním kostele

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: Panochovo kvarteto

Závěrečný koncert 40. ročníku festivalu Šumperské Preludium. Jedno z nejproslulejších klasických kvartet 

u nás představí v Šumperku nový program, v němž zazní skladby Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea 

Mozarta a Ludwiga van Beethovena. Držitelé karty Klubu přátel Klasika Viva získávají slevu 20 Kč ze 

vstupného.  Vstupné 100 Kč
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Pátek 29. března od 20 hodin v H-clubu

O5 a Radeček

Host: KOFE-IN. Šumperská kapela vyráží na Opičí turné, které dostalo název podle nové desky Pozdrav 

z Opičích hor. O5 a Radeček pokřtí cédéčko před domácím publikem a zahrají novinkové písně Ripápá, Dokud 

vítr fouká a další, ovšem dostane se i na starší pecky. Jako host koncertu vystoupí skupina KOFE-IN, která letos 

posbírala několik nominací v prestižní anketě Žebřík 2012.  Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 150 Kč

 

▶ PRO DĚTI

Neděle 3. března od 10 hodin ve velkém sále DK

Jak se Honza učil čarovat

Pohádka plná písniček na motivy českých pohádek o Honzovi, kouzelníkovi, rozpustilé princezně a o tom, 

že bez práce nejsou koláče. Hraje Divadlo Pohádka Praha.  Vstupné 50 Kč

Neděle 24. března od 10 hodin ve velkém sále DK

Loupežník a princezna Anka

Veselá pohádka se spoustou písniček o nezbedné princezně Ance, kterou odnese čert a zanechá ji v nedale-

ké lesní chatrči loupežníka Bidla. Jestli se loupežníkovi podaří dostat princeznu domů, na to se se přijďte 

podívat. Hraje Divadlo Andromeda Praha. Pohádka získala cenu dětské poroty a cenu za mužský herecký 

výkon - Miniteatro Havířov 2004.  Vstupné 50 Kč

▶ D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

▶ VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 3. března

René Hábl, „Meta - poloha malby“

Výstava znaků a maleb výtvarníka ze Zlína. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo 

kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 6. do 31. března

Daniela Mikulášková, „Od červené k černé niti“, bavlnkové obrazy

Výstava nitěných obrazů a reliéfů mladé výtvarnice. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 6. března od 18 hodin. 

Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové 

ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

▶ PŘIPRAVUJEME

7. dubna  VELIKONOČNÍ POHÁDKA

19. dubna EUROFEST: GWYN ASHTON (GB), PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (SK, CZ, HU)

24. dubna ŠPEK: NYLON JAIL 3D KONCERT

25. dubna ŠPEK: KDO CHCE ZABÍT BEATLES?

14. května VLASTA REDL
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21. května MIREK KEMEL

23. května KOMICI s.r.o. (Pavlásek, Knor, Daniel)

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        

Aperitiv a Echo se snoubí

Dva mladší sourozenci věhlasného podzimního festivalu Blues Alive spojí své síly. Po mnoha letech 

již nebude zvlášť jarní Echo Blues Alive a červnový Blues Aperitiv. Letos poprvé se obě akce 

uskuteční během jednoho březnového víkendu.

„Na naše bluesové přehlídky přijíždějí fanoušci 

z celé republiky. Hlavně kvůli nim jsme dvě jednoden-

ní akce spojili do jednoho víkendu, aby se i návštěv-

níkům zdaleka vyplatilo přijet do Šumperka a mohli 

pobýt s bluesovou muzikou celý víkend, tak jako na 

podzim při Blues Alive,“ vysvětluje ředitel Blues Alive 

Vladimír Rybička důvod, proč dochází ke spojení 

obou akcí. Zatímco Echo Blues Alive je podle něj 

retrospektivní přehlídkou úspěšných účastníků Blues 

Alive, kteří se takto vracejí do Šumperka za bluesovými 

fanoušky, mezinárodní soutěžní festival Blues Aperitiv 

hledá talenty mezi českými i zahraničními kapelami.

„Kulturákem“ se ponese Echo Blues Alive

Už podesáté budou v březnu šumperským Domem 

kultury znít „ozvěny“, tedy jednodenní přehlídka Echo 

Blues Alive, jež je mladším bratříčkem listopadového 

mezinárodního festivalu Blues Alive. Letos na ni nově 

naváže v sobotu 23. března původně červnový Blues 

Aperitiv. Více informací o akci, jež proběhne v pátek 

22. března od 18 hodin ve velkém sále Domu kultu-

ry, lze získat na www.bluesalive.cz. Vstupné je dvě stě 

čtyřicet korun.

Frank Morey: Už když na festivalu Blues Alive vy-

stoupil v roce 2007 poprvé, stal se massachusettský ro-

dák Frank Morey miláčkem publika. Není divu, že od 

té doby jej pozvali různí festivaloví a kluboví pořada-

telé ještě několikrát. Při Moreyho poslechu nemohou 

alespoň průměrně znalého hudebního fanouška nena-

padnout jména tří velkých hlasů 20. století: Howlin´ 

Wolfa, Toma Waitse a Captaina Beefhearta. Podobný 

chraplák, ale zároveň podobná výrazová šíře, v níž 

jej dokáže uplatnit, staví Franka Moreyho do stejné 

řady. Nejde ale jen o návaznost hlasovou. Moreyho 

písně jsou podobně temné a hrubé jako Wolfovy, 

mají malebnou hospodskou náladu jako Waitsovy 

a často stejně nevyzpytatelnou stavbu a nadhled jako 

Beefheartovy. Morey není „čistý“ a už vůbec ne kon-

zervativní bluesman, kromě jmenovaných bychom 

mezi jeho další potenciální učitele mohli počítat třeba 

i Boba Dylana či Leonarda Cohena.

Jack Cannon Blues Band: V roce 2008 zvítězilo 

trio Jack Cannon v Blues Aperitivu coby precizně 

sehraná kapela, věnující se akustickému blues. Jejich 

následné dvojí vystoupení na Blues Alive z nich udě-

Z Ameriky zavítá na šumperské Echo Frank Morey. 

 Foto: A. Matysik
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lalo u nás zřejmě nejznámější maďarskou bluesovou 

kapelu, což stvrdilo i další koncertování na více či 

méně souvisejících akcích. Na letošní Echo Blues Alive 

ovšem přijíždí poněkud jiná kapela. Ačkoli se tři mu-

zikanti v čele s Györgyem Zoltaiem zdáli jako stvořeni 

pro své akustické nástroje, Šumperk letos obsadí pod 

tímto názvem plně elektrifi kovaný band. Což bude 

pro jejich fanoušky jistě velké překvapení. Vlastně je-

diné, v čem zůstal kámen na kameni, je hráčská kvalita 

a mimořádně invenční přístup k hudební materii, ať 

už pochází z vlastní dílny nebo od těch, kteří tady byli 

před nimi.

Gerald Clark: Tým kolem Blues Alive a souvise-

jících akcí se snaží rok po roce mapovat nejen aktu-

ální hudební scénu v tradičních bluesových zemích 

a ve státech sousedících s Českou republikou, ale čas 

od času také přiváží zástupce bluesových scén více či 

méně exotických. Zatím z nejvzdálenějších koutů této 

planety, z jihoafrického Johannesburgu, nyní přijíž-

dí kytarista, zpěvák a písničkář Gerald Clark. Patří 

k předním představitelům tamní hudební scény a bývá 

dokonce označován za její nejnaléhavější hlas. Na kon-

tě má zatím tři alba. Jeho akustické album Sweepslag, 

nazpívané v afrikánštině, bylo v roce 2009 nomino-

váno na prestižní místní cenu SAMA v kategorii nej-

lepší afrikánské alternativní album roku 2009. Zatím 

poslední Clarkovo album vyšlo před několika měsíci 

a jmenuje se Black Water. Na repertoáru má Clark 

především vlastní písně, věnuje se ale i klasickým stan-

dardům z oblasti amerického delta blues. Na bezmála 

měsíčním česko-slovenském turné, jehož zastávkou je 

i vystoupení na Echo Blues Alive, jej doprovodí kapela, 

sestavená z prvoligových českých hudebníků, kytaristy 

Lukáše Martinka, baskytaristy Lukáše Kytnara a bube-

níka Romana Víchy.

Krausberry: „To bylo někdy v létě 1984. Skončil 

jsem u Intráka, který spolu se mnou vyhodil skoro 

všechny. Takže to bylo docela snadný. Začali jsem 

zkoušet u Šimpanze (Ivana Dvořáka) a u jeho bráchy 

Richarda ve sklepě jejich vilky v Praze Na Babě. Byla 

to spíš zábava a sranda a nejdůležitější bylo posezení 

po zkouškách v hospodě, kde se všechno rozebíralo 

ještě teoreticky... Občas jsme se hádali, občas někdo 

odešel, někdo jinej přišel, ale furt to  byla příjemná 

zábava. Pak přišel převrat a já jsem měl pocit, že se 

má chodit na Stouny a Pink Floyd a Jethro Tull a tak. 

A že český kapely nikoho nemůžou zajímat. No, a tak 

jsme v roce 91 přestali hrát... Jednou jsem vezl Šmardu 

(Richarda Dvořáka) do Bunkru, odkud jel někam se 

Žlutým psem, a tak mi to přišlo líto, že já nejezdím 

nikam. No, a tak jsem pány zase obvolal, dali jsme 

zkoušku, to bylo myslím v roce 95, a zase to začalo... 

Občas se  hádáme, občas někdo odejde, někdo jinej 

přijde, ale furt je to příjemná zábava.“ Tak popisuje 

„dějiny“ svojí skupiny sám její leader Martin Kraus. 

Není co dodat.

Aperitiv ochutná sedm bluesových kapel 

již v březnu

Stejně jako v uplynulých letech také letos dá mezi-

národní hudební soutěž Blues Aperitiv šanci bluesma-

nům, aby si „vyhráli“ účast na podzimním prestižním 

festivalu Blues Alive. Ten proběhne v Šumperku od 

14. do 16. listopadu. 

Do čtrnáctého ročníku soutěže Blues Aperitiv se 

přihlásilo jedenadvacet kapel z Polska, Slovenska 

a České republiky. „Jsme rádi, že i přes změnu termí-

nu se do soutěže stihlo přihlásit tolik kapel. Kromě 

již zavedených se hlásí i úplně nové formace,“ říká 

Rybička. Začátkem února vybrala odborná porota, 

složená s hudebních publicistů, aktivních muzikantů 

a festivalových promotérů, sedm skupin, jež se mo-

hou „naživo“ představit v rámci koncertu v sobotu 

Jack Cannon Blues Band je u nás zřejmě nejznámější 

maďarskou bluesovou kapelou.  Foto: archiv
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23. března ve velkém sále Domu kultury. Kromě 

českých kapel Bluesberg, Many More Experience 

Band, Rubiano a Seventh Weapon to jsou slovenští 

Bluesraiders a Juraj Schweigert & Th e Groove Time 

a polská formace Los Agentos. Z těchto kapel vze-

jdou dva vítězové, kterým pořadatelé garantují místa 

v hlavním programu renomovaného festivalu Blues 

Alive. „Zkušenost z minulých ročníků dává naději 

více než pouze dvěma souborům! I další účinkující, 

kteří na přehlídce Blues Aperitiv zaujmou porotu či 

uspějí v diváckém hlasování, mohou dostat pozvánku 

k účinkování na vedlejších scénách Blues Alive či na 

přehlídkách v Polsku,“ ujišťuje ředitel festivalu a při-

pomíná, že fi nálový koncert soutěže Blues Aperitiv se 

uskuteční v sobotu 23. března od 19 hodin. Vstupné 

je devadesát korun.  -op, zk-

Bude to velké teatro, slibují Slováci

Svérázná slovenská formace Horkýže Slíže vyráží na turné ke 20. výročí kapely a jednou ze zastá-

vek bude také Šumperk. Fanoušci se podle slov zpěváka Kuka mohou těšit nejen na největší hity 

kapely, ale také na písně z nového alba St. Mary Huana Ganja.

„Lidi se můžou těšit na velké teatro. Kapela 

Horkýže Slíže má ve zvyku vytahovat lidi z davu. 

Tentokrát přijdou na řadu i ti, kteří nemusí umět hrát 

na žádný hudební nástroj. Také kontroverzní kostý-

my jsou samozřejmostí, jakož i soutěže o zajímavé 

ceny a velkolepá světla se zvukem,“ prozradil zpěvák 

Kuko ke koncertům. Koncert slovenské rockové stá-

lice se uskuteční v Domě kultury Šumperk v pátek 

15. března. Začátek je plánován už na devatenáctou 

hodinu, kdy fanoušky rozehřejí nejprve předkapely 

Dilemma a Gygy. „Vstupné na koncert je v před-

prodeji 220 korun a v den akce podraží o sedmdesát 

korun. O lístky je zájem, nicméně zbývá jich stále 

mnoho,“ uvedl dramaturg Domu kultury Ondřej 

Polák a připomněl, že lístky lze on-line rezervovat na 

www. dksumperk.cz, kde jsou i bližší informace.  -red-

Svérázná slovenská formace Horkýže Slíže přijede do Šumperka 15. března.  Foto: archiv
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Divadlo
Datum Titul Skupina Čas Cena

So 2.3.  Strašidelný mlýn   R+D, VK   15.00  70 Kč

 Divadelní společnost J.Jurištové

Po 4.3.  Hospoda Na mýtince Divadlo Járy Cimrmana  VK   19.00  Vyprodáno

Pá 8.3.  Višňový prasaT Hrádek, Studio D123  VK  19.30  50 Kč

So 9.3.  Nebe na zemi  F, VK  19.30  135 Kč

St 13.3.  V pátek v 7 u Řeka  A, X, VK  19.30  135 Kč

Čt 14.3.  V pátek v 7 u Řeka  S2, X, VK  17.00  135 Kč

Pá 15.3.  Hrádek pro krále aneb   VK  19.30  70 Kč, 30 Kč

 Pocta Bubberu Mileymu a W.C. Handymu Tenns Jazzband Velké Losiny, Hrádek

So 16.3.  Mrzák inishmaanský  B, X, VK  19.30   200 Kč

 Klicperovo divadlo Hradec Králové

St 20.3.  Komedianti jedou! Hudební pořad, Hrádek   VK   19.30   70 Kč

Čt 21.3.  Motýli v divadle Koncert  VK   18.00   50 Kč

Pá 22.3.  Višňový prasaT Hrádek, Studio D123  VK  19.30  50 Kč

So 23.3.  Polská krev Moravské divadlo Olomouc  P, VK  19.30  250 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 283 061, V. 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. 
Výstava v divadle: Jakub Cikryt - Tváření, výstava kreseb šumperského rodáka trvá do 1. dubna.

V inscenaci V pátek v 7 u Řeka uvidí diváci například Jiřího Bartoně, Danu Růžičkovou, Bohdanu Pavlíkovou 

či Jana Kroneisla.  Foto: J. Valchař
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V březnu míří do divadla řada hostů

Na celou řadu hostujících souborů se mohou v březnu těšit příznivci šumperského divadla. To 

bude kromě svých „kolegů“ z Prahy, Hradce Králové a Olomouce hostit také velkolosinský Teens 

Jazzband s Bobem Zajíčkem a Šumperský dětský sbor. A samotní divadelníci pak chystají nový hu-

dební pořad nazvaný Komedianti jedou!

Celou šňůru hostujících představení odstartu-

je v sobotu 2. března Divadelní společnost Julie 

Jurištové původní českou pohádkou s písničkami 

nazvanou Strašidelný mlýn. Děti se v ní setkají s le-

gračními strašidly Bubulisem a Bobolisem a také 

s čertem Vilibaldem, s Matějem a Bětuškou, kteří se 

pokusí strašidla vysvobodit ze zakletí, a rovněž se zlou 

a chamtivou selkou Klotyldou, která chce vše překazit. 

Představení začíná o půl čtvrté odpoledne.

O dva dny později, v pondělí 4. března, zavítá do 

Šumperka Divadlo Járy Cimrmana s legendární opere-

tou Hospoda Na mýtince. Toto večerní představení je 

již vyprodané. Na velkolosinský Teens Jazzband se mo-

hou jeho příznivci těšit v pátek 15. března. V rámci po-

řadu Hrádek pro krále aneb Pocta Bubberu Mileymu 

a W.C. Handymu přivítají mladí hudebníci kornetistu 

Boba Zajíčka. Začíná se o půl osmé večer na Hrádku.

Studio Beseda královéhradeckého Klicperova diva-

dla přiveze v sobotu 16. března do Šumperka irský ro-

mantický a drsný příběh Martina McDonagha Mrzák 

inishmaanský. S mladíkem Billym, jenž žije v zapadlé 

vesnici na malém ostrově Inishmaan spolu se svými 

dvěma bláznivými tetami, drsňačkou Helenou a jejím 

bratrem Bartleym, milovníkem bonbonů marshmal-

low, místní drbnou Johnym a jeho devadesátiletou 

věčně opilou matkou nebo Bobíkem Bobbym, tvrdým 

chlapem s měkkým srdcem, a také s hollywoodskými 

fi lmaři, kteří přijedou natáčet na vedlejší ostrov a do-

konce zde uspořádají konkurs na roli v novém fi lmu, 

se šumperské publikum setká o půl osmé večer.

Nový hudební pořad chystá na březen herečka a re-

žisérka Bohdana Pavlíková. Nese název Komedianti 

jedou! s podtitulem „Nashledanou v lepších časech... 

(V+W+J) a jeho premiéra se odehraje ve středu 

20. března o půl osmé večer na Hrádku. Půjde o sedm-

desátiminutovou koláž s písněmi Voskovce, Wericha 

a Ježka protkanou výběrem korespondencí V+W. 

Písně a korespondenci přitom vybíral s Bohdanou 

Pavlíkovou Zdeněk Dočekal, který se postará o hudeb-

ní doprovod. Zpívají a čtou Olga Kaštická, Vendula 

Nováková, Tomáš Krejčí, Jiří Konečný, Jan Kroneisl 

a Jiří Bartoň.

O den později, ve čtvrtek 21. března, „obsadí“ je-

viště zpěváci Šumperského dětského sboru. Tradiční 

koncert nazvaný Motýli v divadle začíná v 18 hodin.

Posledním březnovým hostujícím souborem 

bude Moravské divadlo Olomouc. Polská krev je 

jednou z nejznámějších a nejlepších českých ope-

ret. Na námět Puškinovy povídky „Slečna selka“

napsal Leo Stein libreto, na něž Oskar Nedbal zkom-

ponoval hudbu. Opereta se dočkala světového úspě-

chu a je nejlepším Nedbalovým dílem. Šumperské 

publikum se na ni může těšit v sobotu 23. března 

o půl osmé večer. -red-

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Příběhy a písničky ze středověku
ve čtvrtek 11. dubna od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Talk-show spisovatele Vlastimila Vondrušky 
a skladatele a zpěváka Petra Traxlera spojená s autogramiádou. 

Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není klasickou besedou, není to ani 

přednáška, ale jak sám říká, jde o talk-show, v níž se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě 

a také o životě našich předků. Vyprávění doprovázejí středověké písně v podání Petra Traxlera. 

Vstupenky lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037.
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Královna Nefertiti na posteru umístěném  na budově 

Krajského úřadu v Olomouci láká k návštěvě výstavy 

Egypt dar Nilu v šumperském muzeu.  Foto: M. Stuchlá

Vlastivědné muzeum v Šumperku
VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Tajemství grafi ky

Výtvarně-didaktická výstava představuje základní 

grafi cké techniky v uměleckých sbírkách šumper-

ského muzea. Vedle vystavených grafi ckých listů 

budou vysvětleny postupy jednotlivých technik. 

Připraveny jsou různé interaktivní pomůcky pro 

děti i dospělé. Dílny pro děti a mládež lze tele-

fonicky objednat u Lenky Kirkosové na tel. čísle 

583 363 081. Výstava trvá do 14. dubna.

▶ Tvořivá dílna pro děti i dospělé

V sobotu 2. března od 9 do 11 hod. nabízíme 

k výstavě komentovanou prohlídku s tvořivou 

dílnou pro dospělé i děti. Vstupné 30 Kč. Pokud 

máte zájem, kontaktujte autorku výstavy Lenku 

Kirkosovou, tel.: 583 363 081, 724 942 974, len-

ka.kirkosova@muzeum-sumperk.cz.

RYTÍŘSKÝ SÁL

▶ Patchwork

Po dobu trvání výstavy probíhají kurzy patchworku 

pro děti i pro dospělé. Kurzy pro školy a mateřské 

školky: dopolední program základů patchworku na 

objednání. Bližší informace ke kurzům: www.mu-

zeum-sumperk.cz, tel.: 583 363 077. Výstava trvá 

do 17. března.

HOLLAROVA GALERIE

▶ Nezvaný host

Výstava mladého výtvarníka Jana Brože, který svým 

projektem oživil  výrobu v zaniklých rapotínských 

sklárnách a vytvořil kolekci skleněných objek-

tů - převážně osvětlovacích skel, které se kdysi ve 

sklárně vyráběly - nabízí zajímavou reminiscenci na 

kdysi prosperující továrnu a dnes již zaniklou slávu 

rapotínských sklářů. Výstava trvá do 10. března.

▶ Stálá expozice 

Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-

pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

pochlubit unikátním produktem - zcela automa-

tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

GALERIE ŠUMPERSKA

▶ Egypt - dar Nilu

Výstava je prezentací bohaté sbírky Jána Hertlíka 

z Pezinku, která je tvořená replikami egypských 

předmětů, jako jsou různé druhy plastik, bysty 

panovníků, soch vládců a bohů i obrazy a umělec-

ká díla, navozující atmosféru starověkého Egypta. 

K výstavě je možné objednat komentované pro-

hlídky (vhodné zejména pro žáky a studenty) na 

tel.č. 583 363 070 nebo 583 363 072. Výstava trvá 

do 4. dubna 2013.

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-

perk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoroč-

ně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., 

ne 13-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: 
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út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 

13.15-17 hodin. 

Akce Velikonoce v muzeu nabízí velikonoční 

tvoření a komentované prohlídky výstav

Čtvrtek 28. a pátek 29. března od 9 do 12  

a od 12.30 do 16 hodin

 

ZÁBŘEH

▶ Mírov - pohled za mříže

Výstava o historii věznice současně představuje vý-

robky a práce vězňů. Na výstavě je k vidění také 

autentické lano, které posloužilo k útěku Jiřímu 

Kajínkovi. Výstava trvá do 4. dubna.

▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@mu-

zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevře-

no celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

MOHELNICE

▶ Globální oteplování ano, či ne?

Výstava na téma globální oteplování zachycuje celo-

světový rozpor mezi táborem klimatických alarmistů 

a táborem klimaskeptiků. Výstava nabízí nejen pa-

nely k tématu oteplování, ale i sbírkové předměty 

z geologie a zoologie, jež doplňují předložená fakta.

Vernisáž výstavy, která potrvá do 30. března, pro-

běhne v pátek 1. března v 17 hodin.

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěži mu-

zeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou roku 2005! 

▶ Nová stálá expozice Pravěk Mohelnicka

Navazuje na bohatou stoletou tradici, které se 

tato věda na Mohelnicku těší. Expozice Pravěk 

Mohelnicka byla vytvořena z  bohatého fondu 

archeologických sbírek VM v Šumperku. Kromě 

množství keramiky a kamenných nástrojů zaujmou 

i unikátní artefakty, jako např. torza neolitických 

venuší, nádobka s lineárním písmem, náhrdelník 

z měděných drátků a provrtaných perel z pozdní 

doby kamenné nebo vzácné měděné nástroje či de-

poty bronzových předmětů. Expozice je svým celko-

vým pojetím určena nejen zapáleným archeologům, 

ale i široké veřejnosti.

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sumperk.

cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, otevřeno 

celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

LOŠTICE

▶ Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-

slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-

kladů muzea.

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 

A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mistrův 

ateliér. Expozice seznamuje také s historií Loštic, 

včetně tragického osudu místní židovské komunity.

Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@mu-

zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevře-

no celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

Život za hradními mřížemi v zábřežském muzeu

Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci s Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské 

služby ČR a Věznicí Mírov připravilo v prostorách zábřežského muzea výstavu o historii státní 

věznice Mírov. Představují se na ní současně i výrobky a práce vězňů.

Život za hradními branami v posledních více 

než sto padesáti letech přibližují fotografi e a doku-

menty, obleky a jídelní soupravy vězňů, uniformy 

a vybavení dozorců, vězeňské řády, ale i objevené 

nepovolené předměty. Na výstavě je k vidění také 

autentické lano, které posloužilo k útěku Jiřímu 

Kajínkovi. Nechybějí ani výrobky někdejších 

trestanců - papírové sáčky, které jsou dnes již mi-

nulostí. Současní vězni zručně zhotovují dřevěné 

hračky do mateřských školek, nábytek do soudních 

síní a kanceláří a někteří z nich obstojně výtvarni-

čí. Jejich výrobky a výtvarné práce nezasvěceného 

možná překvapí. Výstava trvá do 4. dubna 2013.

 Z. Doubravský
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Tajemství grafi ky 
odkrývají ve výstavní síni šumperského muzea

Kladete si otázky „Co je to vlastně suchá jehla? Jak vzniká akvatinta?“ Nebo už se v grafi ckých 

technikách orientujete, ale chcete zjistit, co skrývá sbírka grafi ky ve Vlastivědném muzeu v Šum-

perku? Potom vás jistě potěší výstava pod názvem Tajemství grafi ky, která na dva měsíce odhalu-

je několik desítek grafi ckých listů z uměleckých sbírek šumperského muzea i detašovaných zařízení 

v Mohelnici, Zábřehu a Lošticích.

Grafi ka je často součástí výstav, ale většinou je 

pozornost věnována její umělecké či dokumentár-

ní hodnotě. Tentokrát je pohled na grafi cké umění 

směřován jiným směrem, a to na samotné vytváření 

grafi ckých listů. Společně s vysvětlením jednotli-

vých grafi ckých technik je přiblížen také historický 

a technologický vývoj grafi ky. Návštěvník se na vý-

stavě dozví, co je považováno za uměleckou grafi ku 

a jak se liší volná umělecká tvorba v grafi ce od re-

produkční a užité. Představeny jsou všechny gra-

fi cké techniky, které jsou zastoupeny ve sbírkách 

Vlastivědného muzea v Šumperku, tj. tisk z výšky 

(dřevořez, dřevoryt, linoryt), tisk z hloubky (mědi-

ryt, oceloryt, suchá jehla, lept, měkký kryt, helio-

gravura, akvatinta), tisk z plochy (litografi e, ofset), 

sítotisk (serigrafi e). Příchozí, vedle způsobu „jak 

vznikají grafi ky“, také zjistí, co je k samotné tvorbě 

potřeba. Představeny jsou různé nástroje a grafi c-

ké lisy, na kterých se fi nální dílo tiskne. Vystaveny 

jsou i materiály potřebné k tisku a hotové štočky 

například od Františka Hoplíčka či Bohuslava 

Ošťádala. Po pečlivém zhlédnutí se určitě každému 

podaří rozpoznat, jaký je rozdíl kupříkladu mezi 

litografi í a linorytem. Pro ještě lepší představivost 

je pro diváky na výstavě vytvořena ukázka interiéru 

dílny grafi ka s využitím především osobních potřeb 

Adolfa Kašpara, významného malíře, ilustrátora 

a grafi ka, jenž je úzce spjat se šumperským okre-

sem. 

Stejně jako na výstižné přiblížení jednotlivých 

technik byl kladen důraz na samotný výběr ex-

ponátů. Vystaveny jsou listy ze 16. století až po 

současnost, od výrazných osobností po grafi ky 

regionálního významu. Grafi cká sbírka muzea je 

obohacována především o tvorbu lokálních uměl-

ců, kterým je zajisté dán značný prostor na výsta-

vě, ale zastoupeny jsou také umělecké grafi ky ne-

regionálních význačných umělců, například Oldřicha 

Kulhánka nebo Vladimíra Komárka, i reprodukční 

grafi ky vytvořené podle děl Petera Paula Rubense, 

Tiziana či Albrechta Dürera.

Na žádné výstavě grafi ky v Šumperku by nemě-

la chybět tvorba významného umělce 17. století 

Václava Hollara, jehož grafi ky, včetně menšího 

souboru staré grafi ky evropských škol, věnoval 

plk. Karel Lukas (1897 Brníčko - 1949 Praha) zá-

Grafi ka od Václava Hollara: Pes a jeho pán, kolem 

roku 1665 
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břežskému muzeu. K vidění jsou Hollarovy ilustra-

ce Ezopových bajek, které autor vytvářel v letech 

1662-1666. Koncepce výstavy dává prostor osob-

nostem regionální grafi ky nejen prezentací jejich 

tvorby, ale také přehledem jejich životopisných 

medailonů v digitální podobě. 

Aby nezůstalo jenom u dívání a všechny poznat-

ky se lépe vstřebávaly, je výstava doplněna různými 

interaktivními pomůckami, které dětem i dospě-

lým pomohou odkrýt tajemství tvorby a nalézt pů-

vab grafi ky. Každý návštěvník si může sám vyzkou-

šet jednoduchý princip tisku z výšky, odpovědět na 

některé otázky a splnit si různé úkoly, samostatně 

nebo formou pracovních listů. 

S krásou grafi ckého umění se můžete seznámit 

ve výstavní síni šumperského muzea do 14. dubna. 

 Lenka Kirkosová, 

 historička umění VM Šumperk

Pontis Šumperk

Čtvrtek 7. března od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 12. března od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Čtvrtek 21. března od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 26. března od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

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

Mateřské centrum Brouček

Bližší informace na čísle 583 211 766.

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“

Sportovní a relaxační aktivity pro seniory

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - začátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - pokročilí

Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“

Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna

Každou středu od 10 hodin v „P“

Trénování paměti

Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin a každý čtvrtek 

od 9 a od 10 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary 

Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“

Kroužek ručních prací

Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 

606 756 770, jelinkova.dagmar@pontis.cz. „KS“ 

= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, 

„P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 

Výstava papírových modelů - hrady, zámky, vojenská technika, vesmírné stanice, veteráni

v Kavárničce „nejen“ pro seniory, Temenická 35, každé úterý, středu a pátek od 14 do 18 hod., 

každou sobotu od 14 do 17 hod. Výstava trvá do 31. března.
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Městská knihovna

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

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. 

Knihovna Sever mění provozní dobu

Městská knihovna Šumperk mění od letošního 1. března svoji provozní dobu. Vypůjčit knihy si 

zde budou moci lidé již od deváté ranní, knihovna se pak uzavře úderem páté odpolední.

Půjčovní hodiny knihovny Sever v Temenické 

ulici doznají od 1. března změny. V pondělí, úterý, 

středu a pátek bude otevřeno již od deváté ranní, 

zavírá se pak v pět odpoledne. Ve čtvrtek a v sobotu 

je knihovna uzavřená. Bližší informace lze získat na 

tel.č. 583 215 530.  -red-

Měsíc čtenářů 
se v knihovně nese ve znamení seniorů

Několik zajímavých akcí přichystala Městská 

knihovna v Šumperku na měsíc březen, jenž se již 

tradičně nese ve znamení knihy. Letos jsou určené 

především seniorům. 

Setkávání se seniory odstartuje 7. března

Ve čtvrtek 7. března zahájí knihovna v 16 hodin 

vernisáží a přednáškou cyklus akcí, během nichž ve 

spolupráci s místní Charitou, společností Pontis 

a dalšími partnery představí služby, které tyto or-

ganizace poskytují starším spoluobčanům. Zároveň 

upozorní na aktivní seniory a jejich koníčky.  

Úderem čtvrté odpolední bude zahájena výstava 

výtvarných prací Aleny Pecákové a také výstava při-

bližující činnost Charity Šumperk a Pontis o.p.s. 

v oblasti služeb pro seniory. Na vernisáž naváže 

v 16.45 hodin cestovatelská přednáška Zbyslava 

Šmída o Kavkazu.

Alena Pecáková, nar. 1942 v Moravské Loděnici 

u Olomouce. V roce 1945 se přestěhovala s ro-

diči do Nového Malína a vystudovala Střední 

uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Nyní bydlí 

v Šumperku, kde do svého důchodu pracovala jako 

návrhářka designu v Moravolenu. Výtvarná činnost 

je jejím celoživotním koníčkem. 

Zbyslav Šmíd, nar. 1932, vystudoval lesnickou 

školu a do svého odchodu do důchodu v r.1992 
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pracoval na odboru vodního a lesního hospodář-

ství a zemědělství ONV Šumperk. Turistika a pří-

roda je jeho celoživotním koníčkem, rád cestuje, je 

výborným pořadatelem zájezdů pro seniory Klubu 

důchodců Šumperk. Při besedě seznámí poslucha-

če se zážitky z cesty po Kavkazu a promítne dia-

pozitivy. 

Charita Šumperk je nestátní nezisková orga-

nizace, která poskytuje službu ošetřovatelskou 

pečovatelskou a osobní asistenci v domácnostech; 

půjčuje zdravotní pomůcky, provozuje chráněnou 

dílnu, poskytuje humanitární pomoc a základní 

sociální poradenství.

Pontis Šumperk o.p.s.: Cílem oddělení služeb 

pro seniory je prostřednictvím sociálních služeb - 

pečovatelské služby, denního stacionáře, odborné-

ho sociálního poradenství, sociálně aktivizačních 

služeb - pomoci uživatelům zvládat v nepříznivé 

sociální situaci pobyt v domácím prostředí, pod-

porovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající so-

běstačnosti uživatelů, obnovit nebo zachovat jejich 

původní životní styl. 

Nejstarší čtenáři se setkají v knihovně, 

proběhne řada přednášek

Na čtvrtek 21. března chystá knihovna v ulici 

17. listopadu Setkání nejstarších čtenářů. Začíná 

v deset hodin a o kulturní program se postará hu-

dební soubor Gracioso ZUŠ Šumperk a bývalá he-

rečka šumperského divadla Helena Horská. 

Ve stejný den pak proběhne od 15 hodin ve 

Střední zdravotnické škole Šumperk přednáška na-

zvaná Péče o ležící seniory, kterou pořádá škola ve 

spolupráci s místní Charitou. Součástí bude prak-

tická ukázka péče o člověka, který je díky nemoci 

upoután na lůžko, zájemci si budou moci vyzkou-

šet například převlečení lůžka, celkovou hygienu, 

výměnu pleny a podobně.

O týden později, ve čtvrtek 28. března, se 

v knihovně v ulici 17. listopadu uskuteční od 

14 hodin přednáška ředitelky Domova důchod-

ců Anny Podhrázské na téma Trénování paměti. 

Trénování paměti je vhodné pro široké spektrum 

veřejnosti a obnáší několikatýdenní program roz-

vržený do lekcí, seznámení s mnemotechnikami, 

s nejnovějšími poznatky z oblasti myšlení, a pře-

devším podporuje mezilidské vztahy. Má příznivý 

dopad do každodenního života a posílí důvěru ve 

vlastní schopnosti. Anna Podhrázská na přednášce 

předvede, jak s pomocí jednoduchých slovních po-

můcek trénovat svoji paměť.

V rámci projektu Setkávání se seniory připravuje 

knihovna akce i v nadcházejích měsících V dubnu 

tak jsou na programu přednáška MUDr. Přikryla 

pro střední školy o Alzheimerově nemoci, fi lmové 

představení pro seniory v kině Oko a zahradní slav-

nost za knihovnou, v květnu sportovní hry pro se-

niory a v červnu seminář knihovníků seniorů SKIP, 

výlet na Štolnavu a do Pekařova a setkání u příleži-

tosti Pradědových letokruhů. -zd, zk-

Své kresby představí v knihovně Alena Pecáková.
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V knihovně se bude hovořit o Azorských ostrovech 
V letošním cyklu zajímavých besed pokračuje 

v březnu šumperská Městská knihovna. Povídání 

s Ivo Müllerem je v knihovně v ulici 17. listopadu 

naplánováno na čtvrtek 14. března od 18 hodin 

v půjčovně pro dospělé. Nese název Azorské ost-

rovy 2012.

Beseda přiblíží devět drobných lávových ostrůvků 

ztracených ve vodách Atlantiku. Odpoví na otázky: 

Proč je Terceira třetí a Angra hrdinná? Uvidíme ze 

sopky Pico do Ameriky? Kde jsou doma hortenzie? 

Co jsou fajãs a která z nich je nejhezčí? Posluchače 

čeká také hřebenová túra po nudli Svatého Jiří, lov 

tajemné ešpády, velrybáři, farmáři, vinaři a jachtaři 

či Terceira, Pico, São Jorge, Faial - robinzonáda pro 

tři muže. Součástí povídání bude promítání foto-

grafi í. Vstupné je čtyřicet korun. -red-

Středisko volného času Doris

Každé pondělí (s výjimkou 11.3.), každou středu 

(s výjimkou 13.3.), každý čtvrtek (s výjimkou 14.3.) 

a každý pátek (s výjimkou 15.3.) od 15 do 18 hodin 

v MC na „K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče 

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Každé úterý (s výjimkou 12.3.) od 17 do 18.30 hodin 

v MC Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena lekce 50 Kč

Každou středu (s výjimkou 13.3.) od 17 do 18.30 

hodin v MC Komínkov

Laktační poradna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

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

Sobota 2. března od 9 do 14 hodin v keramické dílně 

U Radnice ve 2. patře

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé - volná tvorba. Informace 

H. Janů, tel.č. 777 047 030.  Vstupné 50 Kč

Sobota 2. března od 9 do 14 hodin v ateliéru 

U Radnice ve 3. patře 

Šperkování

Šití náramků z korálků; informace H. Rotterová, 

tel.č. 728 335 854.  Vstupné 80 Kč

Sobota 2. března od 14 do 17 hodin v AT na „K“

Keramika pro veřejnost (volná tvorba)

Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 

e- mail: silhanova@doris.cz.  Cena 50 Kč/osoba

Úterý 5. března od 15 do 17 hodin v dílně 

U Radnice

Modelářství od A do Z 

Jak se co dělá - nápady pro kluky i tatínky. Informace 

F. Dvořák, tel.č. 583 215 395.  Vstup volný

Středa 6. března od 17 do 18 hodin v herně v Erbenově 

ulici 14

Pojď si pinknout!

Stolní tenis pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! 

Inf. Z. Formánek, tel.č. 583 214 076.  Vstup volný

Čtvrtek 7. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Via Lucis - „Mít oči živé od lásky…“

Poetický večer s Gabrielou Vránovou, herečkou 

Divadla na Vinohradech, pedagožkou, recitátor-

kou. Rezervace a informace Petr Konupčík, tel.č. 

731 610 037.  Vstupné 60 Kč  

Pondělí 11. března od 10 do 12 hodin a od 14 do 

16 hodin v AT na „K“

Keramika pro veřejnost (volná tvorba)
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Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, 

e- mail: silhanova@doris.cz.  Cena 50 Kč/osoba

Úterý 12. března od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 ho-

din v herně Vily Doris

Zábavné stolní hry

Přijďte si vyzkoušet pestrou paletu her, informace 

Vratislav Šula, tel.č. 583 214 212, 731 186 059, 

sula@doris.cz.  Vstupné 10 Kč  

Úterý 12. března od 9 do 12 hodin v AD na „K“

Keramická socha

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

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

Středa 13. března od 9 do 12 hodin v AD na „K“

Keramický květník

Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 

731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Cena 50 Kč

Středa 20. března od 17 do 20 hodin v AT na „K“

Sedánky pro mamky

Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 

Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 

psencikova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Čtvrtek 21. března od 15 do 17 hodin v dílně 

U Radnice

Stavíme modelovou železnici 

Informace F. Dvořák, tel.č. 583 215 395.  Vstup volný

Středa 27. března od 17 do 18 hodin v herně 

v Erbenově ulici 14

Pojď si pinknout!

Stolní tenis pro děti od 8 let, nutná sálová obuv! 

Inf. Z. Formánek, tel.č. 583 214 076.  Vstup volný

Čtvrtek 28. března od 10 do 14 hodin na „K“

Velikonoční dílny pro děti

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

„Mít oči živé od lásky…“

ve čtvrtek 7. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Poetický večer s Gabrielou Vránovou, herečkou Divadla na Vinohradech, pedagožkou, 

recitátorkou.
Gabriela Vránová patří k našim nejvýznamnějším herečkám především díky svému smyslu pro 

charakterní a dramatické herectví. Celý život se také věnuje recitaci, a tak se bez nadsázky dá nazvat 

královnou české poezie. Vystudovala herectví na brněnské JAMU a odešla do Ostravy, 

kde prožila dvě sezony v Moravskoslezském národním divadle. Poté byla angažovaná 

do pražského Divadla na Vinohradech, kterému zůstala věrná celý svůj život. 

Vedle účinkování v divadle ji diváci znají také z úspěšných televizních inscenací, seriálů a fi lmů. 

V rozhlase natočila celou řadu pohádek, rozhlasových her, večerníčků. Přečetla stovky veršů, 

tisíce stránek četby na pokračování. Získala prestižní cenu Prix Bohemia 

za herecký rozhlasový výkon a Křišťálovou růži - nejvyšší ocenění v oblasti uměleckého přednesu. 

Neopomenutelná je i její práce v dabingu. Uveřejnila desítky fejetonů, 

které se staly základem pro její knihu Magnetický vítr. 

Již skoro tři desítky let učí na Pražské konzervatoři. Její syn Ondřek Kepka je herec a režisér. 

Vstupenky v ceně 60 Kč lze zakoupit, 

případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037.
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Informace I. Šilhanová, tel.č. 731 610 036, Z. Vavrušová, 

tel.č.  731 610 039, E. Pšenčíková, tel.č. 731 186 053.

Od čtvrtku 28. do pátku 29. března vždy od 9.30 do 

11.30 hodin v MC Komínkov

Kurz masáží pro děti a kojence

Jedná se o láskyplnou masáž, která obsahuje tři dru-

hy dětských masáží, a to: 1. tradiční indická masáž, 

2. masážní metody ze Švédska, 3. masáž chodidla, 

která vychází z prvků refl exní terapie. Využívají 

se také prvky dotykové relaxace, jógy, muzikote-

rapie a aromaterapie. Informace a přihlášky Eva 

Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psen-

cikova@doris.cz.  Cena za obě lekce 400 Kč

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP 

Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 

2, Šumperk: 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 cen-

trum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), 

recepce 583 283 481, U Radnice - nám. Míru 20, 

Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE   Hrajeme pro děti

Pátek 1. března jen v 16.00 hodin, neděle 3. března jen v 15.30 hodin

ČR, 2012, 90 minut, kreslený, komedie, rodinný fi lm

Fifi nka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dostávají na fi lmové plátno v dobrodružném příběhu se spoustou 

humorných situací.  Vstupné 130 Kč, pro děti 110 Kč, 

 každý návštěvník získá kupon do kavárny Předměstí na kávu pro dospělé a zákusek pro děti

V neděli 3.3. je vstupné pro děti 100 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

SNÍŽEK BÍLÝ KOŽÍŠEK  Hrajeme pro děti

Sobota 2. března jen v 15.30 hodin, pondělí 11. a úterý 12. března jen v 15.45 hodin

Španělsko, 2011, 90 minut, animovaný, komedie, dobrodružný, rodinný, české znění

Gorilí sameček Snížek chce utéct z Barcelonské ZOO a navštívit mocnou čarodějku z cirkusu, aby mu 

pomohla splnit jeho největší přání: stát se obyčejnou gorilou…  Vstupné 80 Kč, děti 60 Kč

Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk

JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC 

Pátek 1. března jen v 18 hodin, sobota 2. a neděle 3. března jen ve 20.00 hodin, pondělí 4. a úterý 5. března 

jen v 18 hodin 

USA, Německo, 2013, 83 minuty, akční, horor, fantasy, titulky

S Jeníčkem a Mařenkou (Jeremy Renner a Gemma Arterton) se setkáváme 15 let po jejich incidentu s per-

níkovou chaloupkou. Mezitím se z nich ale stali chladnokrevní zabijáci, jejichž prací je chytání a zabíjení 

čarodějnic.  Vstupné 100 Kč

TERAPIE LÁSKOU

Pátek 1. března jen ve 20.00 hodin, sobota 2. a neděle 3. března jen v 17.30 hodin

USA, 2012, 122 minuty, komedie, drama, 8 nominací na Oscara, titulky

Pat Solitano (Bradley Cooper) je učitel dějepisu, který se po osmiletém pobytu v psychiatrické léčebně 

vrací zpět k rodičům. Během péče o svoji matku vymýšlí plán, jak získat zpět svoji exmanželku. Plány mu 

Kino Oko
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ale zkříží Tiff any (Jennifer Lawrence), záhadné děvče z okolí. Dvojice mentálně nestálých lidí navazuje 

zvláštní vztah.  Vstupné 100 Kč

KRÁLOVSKÝ VÍKEND

Pondělí 4. a úterý 5. března jen ve 20.00 hodin

Velká Británie, 2012, 94 minuty, životopisný, komedie, drama, historický, titulky

Příběh milenecké aféry mezi Franklinem D. Rooseveltem (Bill Murray) a jeho vzdálenou sestřeni-

cí Margaret Stuckleyovou (Laura Linney) se odehrává v roce 1939, tedy v době, kdy král a královna 

Spojeného království navštívili New York.  Vstupné 90 Kč

LINCOLN

Středa 6. a čtvrtek 7. března jen v 17.15 hodin, pátek 8. března jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 150 minut, životopisný, historický, drama, válečný, titulky, 12 nominací na Oscara

Oscarový režisér Steven Spielberg se vrací v biografi ckém dramatu o životě šestnáctého amerického prezi-

denta Abrahama Lincolna, který se velkou měrou zasloužil o zrušení otroctví.  Vstupné 80 Kč

SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH  Art večer - Filmový klub

Středa 6. března jen ve 20.00 hodin

Španělsko, 2012, 100 minut, drama, titulky

Příběh je rozehrán v roce 1910, kdy je slavný matador Antonio Villalta těžce paralyzován po srážce s býkem. Jeho 

těhotná manželka, která tragédii sledovala, vzápětí zemře při porodu malé Carmen. Léta běží - k bezmocnému, 

leč stále bohatému muži se jako pijavice přisaje zlotřilá pečovatelka Encarna a stane se jeho novou manželkou. 

Carmen je vychovávána babičkou, ale po její smrti se musí vrátit k otci a maceše, která ji nejprve odsoudí k životu 

ve sklepení a po několika dalších dějových kotrmelcích i k smrti.  Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro členy FK 

Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.

MARTIN A VENUŠE 

Čtvrtek 7. března jen ve 20.00 hodin, pátek 8., sobota 9. a neděle 10. března jen v 17.30 hodin, pondě-

lí 11. a úterý 12. března jen v 19.30 hodin, středa 13. března jen v 17.30 hodin

ČR, 2012, 120 minut, komedie, romantický

Mladá a nadějná výtvarnice Vendula (Kristýna Boková) se na vernisáži seznámí se svým budoucím part-

nerem a manželem Martinem (Marek Taclík). Společně založí rodinu, mají dvojčata - holčičky - předškol-

ního věku a jednoho kluka, batole. Martin buduje kariéru ve fi rmě vyvíjející hračky a Vendula se stará 

o rodinu. Události naberou spád uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se postará o děti a domácnost 

během jednoho měsíce. Je přesvědčen, že to vlastně není vůbec těžké.  Vstupné 110 Kč

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE   Hrajeme pro děti

Sobota 9. a neděle 10. března jen v 15.45 hodin, pondělí 11. a úterý 12. března jen v 17.30 hodin, středa 

13. a čtvrtek 14. března jen v 15.45 hodin 

Česko, 2012, 90 minut, kreslený, komedie, rodinný fi lm

Fifi nka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dostávají na fi lmové plátno v dobrodružném příběhu se spoustou 

humorných situací.  Vstupné 100 Kč

V pondělí 11.3. a v úterý 12.3. v 17.30 je vstupné pro děti 80 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě 

SHM, s.r.o., Šumperk.



– 29 –

KINO OKO

NESPOUTANÝ DJANGO 

Sobota 9. a neděle 10. března jen v 19.45 hodin

USA, 2012, 165 minut, western, dobrodružný, akční, drama, 5 nominací na Oscara, titulky

Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války, jehož hlavním 

hrdinou je otrok Django (Jamie Foxx). Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi 

(Christoph Waltz) svobodu. Djangovi se tak zároveň naskytne příležitost najít ženu, kterou musel před 

lety nedobrovolně opustit.  Vstupné 100 Kč

PIETA  Art večer - Filmový klub

Středa 13. března jen v 19.45 hodin

Jižní Korea, 2012, 104 minuty, drama, thriller, titulky

V životě nelítostného lichváře dochází k zásadnímu zvratu v okamžiku, kdy se objeví žena, která tvrdí, 

že je jeho matka. Z jejich setkání vzklíčí vztah, který ač se pohybuje mezi niternou empatií a vzájemným 

krutým zraňováním, směřuje k prapodivné harmonii. Kim Ki-dukův pořadí osmnáctý fi lm opět nabízí ne-

lítostně upřímný i uhrančivě poetický pohled na podstatu lidských vztahů a současně přináší vyhrocenou 

metaforu kapitalismu.  Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK 

Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.

BABOVŘESKY

Čtvrtek 14. března jen v 17.30 hodin, pátek 15. a sobota 16. března v 17.30 a ve 22 hodin, neděle 

17., pondělí 18. a úterý 19. března jen v 19.30 hodin, středa 20. března jen v 17.30 hodin, čtvrtek 28., pá-

tek  29., sobota 30. a neděle 31. března jen v 19.45 hodin, pondělí 1. a úterý 2. dubna jen v 17.30 hodin

ČR, 2013, 133 minuty, komedie

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, kte-

Nejnovější Smrtonosnou past s Brucem Willisem uvádí kino Oko v polovině března.
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rá s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění 

a souhry náhod.  Vstupné 100 Kč

SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI 

Čtvrtek 14., pátek 15. a sobota 16. března jen ve 20.00 hodin, neděle 17., pondělí 18. a úterý 19. března 

jen v 17.30 hodin 

USA, 2013, 105 minut, akční, krimi, thriller, titulky

John McClane (Bruce Willis) cestuje do Ruska, aby pomohl jeho zdánlivě zbloudilému synovi Jackovi, jen 

aby zjistil, že Jack je agentem CIA, který se snaží zabránit krádeži jaderné zbraně. Otec a syn se spojí proti 

podsvětí a proměňují ruskou metropoli ve válečnou zónu.  Vstupné 120 Kč

HLEDÁ SE NEMO 3D    Hrajeme pro děti 3D  

Pátek 15., sobota 16. a neděle 17. března jen 15.30 hodin, sobota 30. a neděle 31. března jen v 15.30 ho-

din

Austrálie, USA, 2003, 100 minut, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, české znění

Legendární příběh Nema se vrací na plátna kin ve formátu 3D!  Vstupné 130 Kč

POST TENEBRAS LUX  Art večer - Filmový klub

Středa 20. března jen ve 20.00 hodin 

Mexiko, Francie, Nizozemsko, 2012, 120 minut, drama, titulky

Film je osobitým odrazem života městského páru a jejich dětí na mexickém venkově. Nad jejich osudy 

ovšem stojí jakýsi univerzální příběh o lidských slabostech, touhách a fantaziích, což z něj učinilo jedno 

z mála skutečně vizionářských děl v letošním nabídce nejprestižnějšího světového festivalu. Film bude 

v české premiéře uveden na festivalu Ostrava Kamera Oko.  Vstupné 80 Kč, 70 Kč pro členy FK 

Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.

CROODSOVI 3D   Hrajeme pro děti 3D

Čtvrtek 21. března jen v 17.30 hodin, pátek 22. března ve 14 a v 16 hodin, sobota 23. a neděle 24. března 

v 10.00, hodin, ve 14.00 a v 16.00 hodin 

USA, 2013, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, české znění

Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny. Když dojde k zničení jejich rodinné 

jeskyně, podniknou Croodsovi cestu do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších, neuvěři-

telných a někdy i pěkně nebezpečných stvoření. Jejich pohled na svět se díky tomu navždy změní. Croodsovi 

čeká velká zkouška, ale také největší dobrodružství jejich života.  Vstupné 150 Kč, 130 Kč pro děti

V sobotu 23.3. a v neděli 24.3 v 10.00 je vstupné pro děti 110 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě 

SHM, s.r.o., Šumperk

SPRING BREAKERS 

Čtvrtek 21. března jen ve 19.30 hodin, pátek 22. a sobota 23. března jen ve 21.00 hodin, neděle 24. března 

jen v 18.00 hodin 

USA, 2012, 92 minuty, dobrodružný, komedie, drama, titulky

Čtyři kamarádky se dohodnou na tom nejlepším způsobu, jak prožít jarní prázdniny - spáchat zločin. 

Odhodlají se k vykradení restaurace, ale pokus končí zatčením. Ven se dostanou jen díky dealerovi, který 

od nich vyžaduje protislužbu.  Vstupné 110 Kč
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BÍDNÍCI 

Pátek 22. a sobota 23. března jen v 18.00 hodin

Velká Británie, 2012, 157 minut, muzikál, drama, romantický, titulky

Když je galejník Jean Valjean (Hugh Jackman) propuštěn na podmínku, netuší, že za zády bude mít jako 

věčný stín posedlého inspektora Javerta (Russell Crowe). Začne žít pod změněnou identitou, stane se 

ctihodným občanem a dokonce starostou, jenže ani tehdy není před slídivým Javertem v bezpečí. Po smrti 

tovární dělnice Fantine (Anne Hathaway), kterou si klade za vinu, se ujme její dcerky Cosette. Společně 

s ní pak před zákonem utíká do anonymity francouzské metropole.  Vstupné 80 Kč

PAŘÍŽ - MANHATTAN 

Neděle 24. března jen v 19.45 hodin

Francie, 2012, 74 minuty, komedie, romantický, titulky

Hraný debut mladé francouzské režisérky Sophie Lellouche narušuje strukturu současné hollywoodské 

romantické komedie a přináší inteligentní, půvabnou a zároveň vtipnou obdobu tohoto oblíbeného fi l-

mového žánru.  Vstupné 90 Kč

VRAHEM Z POVOLÁNÍ: UTRPENÍ SOUDCE KARLA VAŠE 

Pondělí 25. března jen v 17.30 hodin, úterý 26. března jen v 19.30 hodin 

ČR, 2013, 83 minuty, polohraný dokument

Podplukovník v.v. JUDr. PhDr. Karel Vaš, CSc pomohl jako soudce a prokurátor na smrt víc než 20 ne-

vinným lidem a stovkám k dlouholetým trestům v době politických procesů 50. let. Souhlasil s natáčením 

a v dokumentu vysvětluje zvrácenou logiku toho, proč je např. v pořádku, že měl být oběšen generál 

Heliodor Píka. Dokumentem provází výtvarník David Černý.  Vstupné 70 Kč

Výstavu fotografi í Kateřiny a Miloše Motani nazvanou Divoký Madagaskar doplní 25. března dia-show.
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DIVOKÝ MADAGASKAR: Lemuři, baobaby a domečky z bláta 

Pondělí 25. března jen v 19.30 hodin, cestopis

Fotografi cko - fi lmová dia-show Kateřiny a Miloše Motani z tajuplného ostrova. Podivuhodný zvířecí 

a rostlinný svět prozkoumáte od východu na západ a od severu na jih.  Vstupné 100 Kč

NEPOUŽITELNÍ 

Úterý 26. a středa 27. března jen v 17.30 hodin

Francie, 2012, 96 minut, komedie, titulky

Nejzářivější hvězda současné francouzské komedie, Omar Sy, se po velkém úspěchu Nedotknutelných 

představí v dalším fi lmu o dvou parťácích.  Vstupné 80 Kč

TENKRÁT NA ZÁPADĚ  Art večer - Filmový klub, PROJEKT 100

Středa 27. března jen v 19.30 hodin

Itálie, USA, 1968, 166 minut, western, dobrodružný, titulky

Mistrovské dílo Sergia Leoneho a jeden z nejlepších westernů vůbec splétá osudy čtyř ikonických postav 

- ovdovělé ženy, nemilosrdného zabijáka, tajemného mstitele a bandity - do příběhu umírajícího Západu 

a jeho mýtů.  Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro členy FK 

Za podporu FK děkujeme společnosti Agentura Kryštof, s.r.o.

G.I. JOE 2: Odveta 

Čtvrtek 28., pátek 29., sobota 30. a neděle 31. března jen v 17.30 hodin

USA, Kanada, 2013, sci-fi , akční, dobrodružný, thriller, titulky

Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou intrik mocné organizace Cobra. Ve chvíli, kdy rafi novanou 

lstí ovládnou Bílý dům a z Oválné pracovny označí příslušníky G.I. Joe za vlastizrádce, zahájí jejich říze-

nou likvidaci. Pár přeživších může jen nečinně přihlížet, jak si vůdci Cobry s prstem na jaderném tlačítku 

podmaňují celý svět. Ve chvíli, kdy zoufalství vrcholí, zrodí se plán, jehož klíčovou součástí je angažování 

Josepha Coltona (Bruce Willis), vůbec prvního velitele G.I. Joe.  Vstupné 125 Kč

VĚNEČEK POHÁDEK  Hrajeme pro děti

Neděle 31. března jen v 10.00 hodin

Československo, 72 minuty, animovaný, loutkový

Tři kumpáni, Jonáš a velryba, Krakonoš a sklínkař Matěj, O starém psu Bodříkovi, Supermyš.  Vstupné 40 Kč

MAMA 

Pátek 29. a sobota 30. března jen ve 22.15 hodin, pondělí 1. a úterý 2. dubna jen ve 20.00 hodin 

Španělsko, Kanada, 2013, 100 minut, horor, titulky

Annabel a Lucas se začínají starat o své mladé neteře, které byly ponechány 5 let samotné v lese .... ale byly 

opravdu samotné?  Vstupné 100 Kč

Připravujeme: Jack a obři, Zambezia, Mocný vládce Oz

Filmový klub: Big Lebowski, Nylon Jail, Nazareth: Nekonečný rockový mejdan

Průkazky člena Asociace českých fi lmových klubů pro rok 2013 lze koupit na pokladně Kina Oko 

Šumperk za 60 Kč. S průkazem získáte slevu až 20 Kč na vybraná představení FK. Změna programu vy-

hrazena. Program kina a rezervace vstupenek na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu!



Čtenářům 

Kulturního života 

Šumperka

Při předložení tohoto kuponu v knihovnách 

v ulicích 17. listopadu 6 nebo Temenické 5 

během měsíce března získáte zdarma 

registraci do knihovny na 1 rok.

KUPON 

PRO BEZPLATNOU REGISTRACI 

DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŠUMPERK

Navštivte novu stálou expozici

 Pravěk Mohelnicka

 

Zrekonstruované sklepní prostory 

mohelnického muzea obsadila nová stálá 

expozice Pravěk Mohelnicka. Expozice, 

vybavená moderní audiovizuální technikou 

a oživená dobovými scénami ze života 

v pravěku, je celkovým pojetím určena 

všem zájemcům o archeologii a může být 

i výborným tipem na rodinný výlet. Kromě 

množství keramiky a kamenných nástrojů 

nabízí i unikátní artefakty, jako například torza 

neolitických venuší, náhrdelník z měděných 

drátků a provrtaných perel z pozdní doby 

kamenné nebo vzácné měděné nástroje. Více lze 

najít na www.muzeum-sumpek.cz. -mb-




