
KARLOVA STUDÁNKA
Lázně v čistotě hor mezi perlivými vodami.
I ty minerální, léčivé, úspěšně v těle perlí.
Voda vodu voní, ve vodopádech Bílé Opavy pročesává kameny a písky,
je to voda vábivá, volavá, bílozvonná, zpěvavá, hravá, tančící, dovádivá, inspirující básníky,
třeba Jana Skácela:
„voda je krásná / voda má rozpuštěné vlasy / chraňte tu vodu / nedejte, aby osleplo prastaré
zrcadlo hvězd.“ Právem má voda a Skácelovy verše v Karlově Studánce pomníček.
Pokloňme se. 
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Festival Miloše Movnara

ŠPEK - přehlídka umění Olomouckého kraje

V rámci festivalu ŠPEK zavítá do Šumperka 
přední česká herečka Hana Maciuchová.

V rámci Festivalu Miloše Movnara odehrají míst-
ní divadelníci i tragédii Macbeth.

Autor obálky: 

Jaroslav Minář, autor textů Miroslav Kubíček
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Černá kronika: Zasáhly katastrofální povodně 
ve středověku také Šumpersko?

ČERNÁ KRONIKA

Dnešní pokračování Černé kroniky bude tro-

chu zvláštní. Neopírá se o žádný regionální pra-

men a pracuje jen s domněnkami, byť více či méně 

pravděpodobnými. O velké povodni, která zničila 

šumperské předměstí v roce 1591, jsme již psali. 

Podívejme se na katastrofální záplavy ještě více do 

minulosti. Začněme zprávami o snad největší po-

vodni uplynulého tisíciletí, která zasáhla Němec-

ko v červenci roku 1342. Jakoby předznamenala 

mraky, které se začaly právě tohoto roku stahovat 

na evropském politickém nebi kolem osoby vládce 

Německa, císaře Svaté říše římské Ludvíka Bavor-

ského. Po delším období sucha vyvolaly osmidenní 

téměř nepřetržité deště, místy přecházející do prů-

trží mračen, rozsáhlou povodeň. Ztráty na životech 

a majetcích byly obrovské. České země touto sráž-

kovou činností zřejmě postiženy nebyly, nebo jen 

okrajově, neboť žádný z českých analistů a kroniká-

řů ji nezaznamenal.

Šumperské prameny se však zmiňují o jiných 

záplavách, které tohoto roku postihly střední Ev-

ropu, včetně Čech a Moravy. Po tuhé a krátké zimě 

s množstvím sněhu přišla náhle počátkem února 

1342 obleva. Jak asi vypadaly vzedmuté vody řek 

Moravy a Desné po rychlém odtávání sněhové po-

krývky na Hrubém Jeseníku, si můžeme představit. 

Povodně tehdy zdržely odjezd Jana Lucemburského 

do Avignonu, kam se mohl vydat až kolem polovi-

ny února, aby zde začal diplomatické tažení proti 

císaři Ludvíkovi a přípravy k nástupu Lucemburků 

na německý trůn.

Jak jsme již v jednom z předcházejících pokra-

čování Černé kroniky konstatovali, jarní povodně 

způsobené táním sněhu nebo letní záplavy vyvolané 

lokální bouřkovou činností nebyly v průběhu mi-

nulých století v našich zemích ničím mimořádným, 

pokud nenabyly rozměrů rozsáhlé katastrofy. Mno-

hem nebezpečnější byly, jak jsme se o tom mohli 

přesvědčit i my v roce 1997, záplavy způsobené dé-

letrvajícími dešti, zvláště v měsíci červenci. A jestli-

že v průběhu jednoho roku postihly zemi dokonce 

povodně tři, jednalo se o jev, který snad nemá v mi-

nulém tisíciletí v českých dějinách obdoby.

Stalo se tak v roce 1432. Mezi husity a jejich pří-

znivci ještě neopadla radost z dnes již legendárního 

vítězství u Domažlic dosaženého v předchozím roce 

a v Čechách nastaly starosti s rozsáhlou jarní po-

vodní, kterou kronikář Bartošek z Drahonic ozna-

čil za čtyřicetiletou vodu. Začala kolem 23. března 

a způsobilo ji náhlé tání sněhu. Po mírnějších zi-

mách ve dvacátých letech 15. století se koncem to-

hoto desetiletí celkově ochladilo a přišly tuhé zimy 

s množstvím sněhových srážek. Sníh v Čechách 

ležel od konce listopadu 1431 a ještě k 10. únoru 

1432 byla zaznamenána tuhá zima. Kruté mrazy 

pak uhodily 4. března a trvaly do druhé poloviny 

tohoto měsíce. Následně přišlo prudké oteplení. Je 

víc než pravděpodobné, že teplá vlna zasáhla také 

sousední Moravu a způsobila zde obdobné záplavy 

jako v Čechách.

Jistotu, že také obyvatelé Moravského markrab-

ství byli postiženi velkou povodní, máme až z léta 

1432. Tehdy ukončily velké sucho trvající od konce 

dubna do 19. července nepřetržité deště. Po čtyři 

dny a tři noci se snášely z mraků proudy vod. Roz-

sáhlá srážková činnost zasáhla nejen Čechy a Mora-

vu, ale také rakouské země a část Uher. Výsledkem 

byly rozsáhlé záplavy. Jak asi vypadaly v našem kra-

ji, můžeme odvodit ze zpráv, které tuto povodeň líčí 

v Praze. Rozvodněná Vltava zaplavila Staré Město 

a část Malé Strany. Lidé zachraňovali své majetky 

na loďkách. Voda zničila všechny mlýny, pobořila 

mnoho domů a na několika místech protrhla Kar-

lův most. Utopilo se velké množství lidí a dobytka. 

Kromě Povltaví bylo zaplaveno také celé Polabí, 

pod vodou se ocitla obilná pole, na nichž byla zni-

čena úroda. Dosáhly škody v povodí Desné a Mo-

ravy takových rozměrů jako v Čechách? Těžko říct, 

zprávy o tom nemáme. Třetí povodeň roku 1432 

přišla v Čechách po oteplení na začátku prosince, 
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ČERNÁ KRONIKA, BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN

kdy rychlé tání množství sněhu napadaného v listo-

padu způsobilo obdobnou záplavu jako na jaře. 

Povodně z let 1342 a 1432 se řadí k mimořádně 

rozsáhlým a ničivým přírodním katastrofám uply-

nulého tisíciletí, které postihly také Moravu. Zů-

stane však nezodpovězenou otázkou, jak probíhaly 

v našem regionu a jaké škody zde napáchaly.

Pro zájemce: o středověkých extrémních povod-

ních, mimořádných zimách, suchu a horkých lé-

tech píší BRÁZDIL, Rudolf a KOTYZA, Oldřich: 

Kolísání klimatu v českých zemích v první polovině 

našeho tisíciletí, Archeologické rozhledy 49, 1997, 

s. 663 - 699. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Během akce Brány památek dokořán se otevřou 
památky, expozice i výstavy

Brány památek dokořán je název nultého ročníku akce, kterou u příležitosti dubnového Meziná-

rodní dne památek a sídel pořádá město Šumperk ve spolupráci se Sdružením historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska, Vlastivědným muzeem Šumperk a místní Městskou knihovnou. Ve čtvrtek 

18. dubna se tak v Šumperku otevřou návštěvníkům zdarma památky, expozice, výstavy a chybět 

nebude ani archeologická přednáška.

V rámci Mezinárodního dne památek a sídel, 

který každoročně připadá na 18. dubna, zpřístupní 

zdarma své aktuální výstavy a stálou expozici Dějiny 

a příroda severozápadní Moravy s audioprůvodcem 

guidePORT™ šumperské Vlastivědné muzeum, a to 

v době od 9 do 12 hod. a od 12:30 do 17 hod. 

Stejným průvodcem, promlouvajícím zde hlasem 

nechvalně známého inkvizitora Jindřicha Františka 

Bobliga, se může pochlubit i stálá expozice Čaro-

dějnické procesy, jež se nachází ve sklepení Gescha-

derova domu v Kladské ulici a která bude otevřena 

od 13 do 18 hodin. Za uměním období baroka se 

pak mohou lidé vydat od 13 do 18 hodin do koste-

la Zvěstování Panny Marie, mezi bohatým mobili-

ářem budou k vidění i nedávno restaurované oltáře 

Zvěstování Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého 

a čtrnácti pomocníků a také oltář sv. Kříže, který 

je součástí křížové cesty kostela. Otevřena přitom 

bude i původní gotická krypta s několika ostatky 

řádových bratří.

Ve 13, v 15 a v 17 hodin pak budou připrave-

ny průvodkyně, aby zájemce provedly historickým 

jádrem města a v rámci prohlídkového okruhu 

„Procházka ze 13. do 21. století“ jim ukázaly více 

i méně známé památky a řekly zajímavosti z jejich 

historie i z dějin samotného města. Prohlídky „star-

tují“ od Lavičky vzkazů u radnice a po celou dobu 

jejich konání bude otevřena recepce průvodců, 

kam se lze dostat vedlejším vchodem radnice (od 

morového sloupu).

Úderem páté odpolední začne v prostorách šum-

perské Městské knihovny v ulici 17. listopadu před-

náška archeologa Jakuba Halamy nazvaná „Klenoty 

dávnověku - pravěk a archeologie severozápadní Mo-

ravy“. Přednáška seznámí populárně-vědeckou for-

mou veřejnost s pravěkým vývojem našeho regionu, 

a to od mladého paleolitu až po příchod Slovanů. 

Za uměním období baroka se mohou lidé vydat do kos-

tela Zvěstování Panny Marie, otevřena bude i původní 

gotická krypta s několika ostatky řádových bratří. 

 Foto: -pk-
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ALTÁN VE SMETANOVÝCH SADECH

Nepůjde ovšem o suchý výčet dat, ale o živé při-

blížení dob dávno minulých na základě těch nej-

zajímavějších archeologických výzkumů či cílených 

i zcela náhodných nálezů ze Šumperska, Zábřežska 

a Mohelnicka. Žádné vstupné se přitom ve čtvrtek 

18. dubna neplatí. -zk-

Altán odstraníme a ponecháme volný prostor 
se zelení, rozhodli zastupitelé

Altán ve Smetanových sadech nenahradí relaxační plocha s interaktivními vodními prvky ani nový 

objekt, ale zůstane zde volná plocha se zelení. Rozhodli o tom na svém jednání ve čtvrtek 7. břez-

na šumperští zastupitelé. Přiklonili se tak ke svému kolegovi Milanu Poláškovi, jenž tuto zcela novou 

variantu řešení prostoru ve Smetanových sadech přímo na čtvrtečním jednání navrhl.

Na myšlenku obnovy Smetanových sadů přived-

ly šumperskou radnici špatný stav zeleně a nevy-

hovující vybavení parku. Zpracování kompletní 

revitalizace vegetace, zpevněných ploch a mobiliá-

ře, a také návrhu umístění nových herních prvků 

a případné obnovy tanečního hudebního altánu ve 

Smetanových sadech zadal na podzim roku 2011 

odbor strategického rozvoje, územního plánování 

a investic šumperské radnice zahradním archi-

tektům z uherskohradišťského Ateliéru König. Ti 

navrhli vysázení poměrně velkého množství nové 

zeleně, počínaje stromy přes keře až po trvalkové 

záhony, a při zpracování se drželi přírodě blízké 

koncepce, preferující mlatové pískované plochy 

a výsadbu domácích dřevin, jako jsou lípy srdčité, 

duby či okrasné jabloně. V otázce altánu pak před-

ložili nejprve dvě a v konečné fázi tři varianty řeše-

ní, z nichž letos v březnu měli zastupitelé vybrat. Ti 

však nakonec zvolili úplně jiné pojetí.

První varianta vycházela z námětů občanů a po-

čítala s vybudováním nového objektu v místě stá-

vajícího neudržovaného altánu, jehož konkrétní 

podoba a využití by vzešly z architektonické soutě-

že. Druhá, kterou doporučila komise architektury 

a regenerace městské památkové zóny, spočívala 

v zachování altánu, jenž by prošel nevelkou opra-

vou a drobnými úpravami. Poslední řešení pak 

předpokládalo odstranění stavby a realizaci relaxač-

Altán ve Smetanových sadech nechá radnice odstranit. 

 Foto: -zk-

První varianta počítající se zachováním altánu neprošla, stejně jako varianta nahrazení dnešního altánu dláž-

děnou plochou s efektními vodními prvky, doplněnou o pestré trvalkové záhony a posezení s lavičkami. 
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ALTÁN VE SMETANOVÝCH SADECH, HUDEBNÍ CYKLUS

ní plochy s interaktivními vodními prvky na jejím 

místě. „Zelenou“ však po řadě diskuzí nejen mezi 

veřejností, ale především na jednáních rady a za-

stupitelstva, nakonec dostalo pojetí, které navrh-

nul přímo během zastupitelského rokování Milan 

Polášek.

„Na základě názorů od mnoha lidí chci navrh-

nout čtvrté řešení, a to demolici altánu bez reali-

zace vodního prvku. Ta by se spolu s následnou 

údržbou z ekonomického hlediska nepochybně 

projevila v rozpočtu. V případě zachování altánu, 

který nemá žádnou historickou hodnotu, jsme pak 

ani po mnoha diskuzích nenašli žádné smysluplné 

využití,“ uvedl Milan Polášek. „Já naopak hlasuji 

v rámci petice za ponechání altánu, což prezen-

tuje i názor veřejnosti, který zazněl loni, a také 

těch, kteří se zúčastnili happeningové akce 11.11. 

v 11 hodin v altánu, kde jsme si svatomartinským 

vínem připili na jeho zachování,“ reagoval zastu-

pitel František Merta, s jehož stanoviskem se zto-

tožnil i Jiří Gonda. Návrh Milana Poláška vzápětí 

podpořili Tomáš Potěšil a Olga Kaštická. Dalšími 

jedenácti hlasy se pak přidali ostatní zastupitelé, 

takže původně neplánovaný návrh prošel. 

Projekt obnovy Smetanových sadů, se kterým se 

mohou zájemci seznámit na odboru strategického 

rozvoje, územního plánování a investic, jenž sídlí 

v úřadovně v Jesenické ulici, je rozdělen do tří etap. 

Do první, která zahrnuje část mezi Havlíčkovou 

ulicí, propojovacím chodníkem vedoucím k Neru-

dově ulici a přechodem na ulici Okružní, se chce 

město pustit ještě letos na podzim. Kromě kácení 

a následné výsadby se tu vybuduje veřejné osvětle-

ní, síť cest a zpevněná plocha pro nové hřiště a osa-

dí mobiliář. Ve druhé etapě, jež by měla probíhat 

v roce 2016, přijde na řadu zbývající část parku, 

včetně prostoru se stávajícím altánem, a o rok poz-

ději by se měla dokončit obnova hlavní lipové aleje 

lemující cestu podél potoka.

Náklady na obnovu Smetanových sadů, vyjma 

řešení prostoru dnešního altánu, odhaduje místní 

radnice na šest milionů korun. -zk-

Církevní rok v hudbě nabídne mši 
ke slavnosti Zmrtvýchvstání Krista

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v dubnu osmou čás-

tí. Posluchačům nabídne Missa Christi Resurgentis skladatele Heinricha Ignaze Franze Bibera.

Heinrich Biber, rakouský barokní skladatel a hous-

lista původem z Čech, vystudoval jezuitské gymnázi-

um v Opavě a již za studií se pilně věnoval hudbě. 

Jeho hudební kariéra započala v Kroměříži, kam byl 

angažován biskupem Karlem Lichtensteinem. Jako 

šestadvacetiletý mladý muž pak byl zaměstnán salc-

burským arcibiskupem. „Brzy poté začal pilně skládat. 

Do tohoto období patří také jeho Missa Christi resur-

gentis,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok v hudbě 

Vít Rozehnal a podotýká, že ani ne po deseti letech ho 

arcibiskup propustil a Biber nastoupil do služeb císaře 

Leopolda I., na jehož dvoře zůstal až do konce svého 

života, byl povýšen do šlechtického stavu, obdržel zlatý 

řád, doživotní rentu, víno a topivo zdarma. 

„Missa Christi resurgentis, mše ke slavnosti Zmr-

tvýchvstání Krista, byla nahrána renomovaným lon-

dýnským ansámblem Th e English Concert a jistě nás 

její poslech potěší,“ soudí Rozehnal. Vzápětí připomí-

ná, že osmé pokračování hudebního cyklu proběhne 

ve středu 3. dubna. Jeho dějištěm bude od 19 hodin 

zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním stře-

disku na Kostelním náměstí 4.  -red-

Kurzy řeckých tanců pro pokročilé
v pondělí 29. dubna a 27. května vždy od 18 do 20 hodin v H-clubu v Rooseveltově ulici

Cena 50 Kč za lekci
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SOUTĚŽ

Kupte si KŽŠ a získejte zdarma jednu vstupenku 
na divadelní představení

Hlasujte pro plakát letošních Slavností města 

Divadlo Šumperk přichází v měsíci dubnu 

s akcí nazvanou 1 + 1 zdarma. Každý, kdo si kou-

pí lístek na tragédii Macbeth či na komedii Nebe 

na zemi šumperského divadla, uváděné v rámci 

Festivalu Miloše Movnara ve středu 10. dubna 

a v pátek 12. dubna, a předloží v pokladně di-

vadla kupon z dubnového čísla tohoto kultur-

ního měsíčníku, získá zdarma jednu vstupenku 

za 135 korun navíc. KŽŠ je k dostání pouze za 

12 Kč v knihkupectvích, v knihovně, v divadle, 

kině Oko, v Informačním centru, v informacích 

městské úřadovny a v novinových stáncích. -red-

Soutěž o nejlepší grafi cký návrh plakátu Slavností města Šumperka 2013 připravila ve spolupráci 

s místní „průmyslovkou“ šumperská radnice. Na webových stránkách města mohou zájemci z řad 

veřejnosti do pondělí 8. dubna vybírat z plakátů studentů oboru Grafi cký design, kteří se do soutěže 

zapojí, ten nejzdařilejší. Vítězný návrh bude součástí propagační kampaně letošních Slavností města. 

Ty připadají na sobotu 1. června a budou nově jednodenní.

„Ve spolupráci s VOŠ 

a SPŠ Šumperk byla mezi 

studenty oboru Grafi cký 

design vyhlášena soutěž 

o nejlepší grafi cký návrh 

plakátu Slavností města 

Šumperka 2013. Soutěžní 

návrhy jsou zveřejněny na 

webových stránkách města 

www.sumperk.cz,“ uvedl 

referent oddělení kultury 

a vnějších vztahů Bohu-

slav Vondruška. Vzápětí 

upřesnil, že hlasovat pro 

nejzdařilejší plakát mohou 

zájemci do pondělí 8. dub-

na. Autoři návrhů, které 

obsadí první tři místa, bu-

dou vyhlášeni na Slavnos-

tech města. „Současně jsme 

oslovili i všechny šumperské mateřské a základní 

školy, aby děti a žáci nakreslili výkres s motivem 

jejich představy oslavy Dne dětí. Nejhezčí obráz-

ky budou k vidění v parku během Slavností a ná-

vštěvníci z nich budou vybírat ten nejpovedenější,“ 

popsal Vondruška a dodal, 

že vítězové budou vyhlášeni 

spolu s úspěšnými autory 

plakátů.

Veřejností oblíbené Slav-

nosti města Šumperka letos 

poprvé nebudou dvouden-

ní, ale uskuteční se pouze 

v jeden den, a to v sobotu 

1. června. „Návštěvníci 

rozhodně nebudou vůbec 

ochuzeni. Páteční večerní 

program s historickým prů-

vodem městem, slavnostní 

ceremonií a ohňostrojem se 

přesune na sobotní večer,“ 

ujišťuje referent oddělení 

kultury a vnějších vztahů, 

který již začíná se svými ko-

legy červnovou akci připra-

vovat. Chybět na ní podle něj nebudou šermířská 

vystoupení, hry, soutěže, historický jarmark, stře-

dověká bitva, dobová hudba, ale i vystoupení dvou 

šumperských kapel, kolotoče a skákací hrad pro 

děti a mnohé další. -zk-
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KLASIKA VIVA

Klasika Viva nabídne klavírní koncert laureátů 
řady mezinárodních soutěží

Další koncert jarní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana 

Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 15. dubna. V tento den bude od 19 hodin patřit 

klášterní kostel laureátům mnoha mezinárodních klavírních soutěží Esther Leeové a Sung Changovi, 

jež šumperským posluchačům nabídnou slavná díla W.A. Mozarta, F. Schuberta, E. Griega a F. Po-

ulence. Na koncertu vystoupí jako hosté klavírní duo Kateřina Šebestová, Aneta Bočková ze ZUŠ 

Šumperk (J.L. Dusík - Rondo, A. Dvořák - Legenda d moll) a Alžběta Janků (klavír) ze ZUŠ Praha - 

Hostivař. Vstupenky za osmdesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk 

a v Informačním centru. 

Esther Lee pochází z USA, klavír studovala nej-

prve na konzervatoři a poté na univerzitě v Soulu 

(Jižní Korea). V univerzitních studiích pokračovala 

v Hannoveru (Německo). V současné době dokon-

čuje sólový postgraduální program na Hochschule 

für Musik v Detmoldu u Boba Versteegha. Esther 

Lee je laureátkou několika klavírních soutěží v Ru-

munsku a Itálii, koncertovala na pódiích v USA, 

Německu, Rumunsku a Jižní Korey.

Sung Chang studoval klavír nejprve na Korejské 

národní univerzitě, poté pokračoval na Hochschule 

für Musik Th eater und Medien v Hannoveru (Němec-

ko), kde se v současné době věnuje postgraduálnímu 

studiu v sólové třídě Ewy Kupiecové. Sung Chang 

Esther Lee pochází z USA, klavír studovala nejprve na 

konzervatoři a poté na univerzitě v Soulu. Foto: archiv

Sung Chang studoval klavír nejprve na Korejské ná-

rodní univerzitě a poté pokračoval na Hochschule für 

Musik Th eater und Medien v Hannoveru.  Foto: archiv
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je laureátem řady mezinárodních soutěží, například 

Chopinovské soutěže v Německu, Nagoya Internati-

onal Piano Competition (Japonsko), Valsesia Musica 

International Competition (Itálie). Jako interpret se 

představil v Německu, Holandsku, České republice, 

USA, Taiwanu, Koreji a Japonsku.

Komorní hře v klavírním duu se oba umělci vě-

nují od roku 2010, kdy se setkali během studií na 

Hochschule für Musik Th eater and Medien v Han-

noveru. V rámci magisterského programu pro 

klavírní duo se jim otevřela celá řada koncertních 

příležitostí. Mimo jiné v cyklu „art la danse“ spo-

lečně s komorním sborem a tanečním souborem 

z Göttingenu a v cyklu „Young Music Elite“. Duo 

je laureátem Mezinárodní Schubertovy soutěže pro 

klavírní dua v Jeseníku, kde získalo rovněž ocenění 

za nejlepší provedení skladby Franze Schuberta. 

 R. Janků

Základní umělecká škola Šumperk

Středa 17. dubna v 18 hodin v kapli klášterního kostela

Absolventský koncert žáků ze třídy J. Slavíčkové a P. Šimy 

Pondělí 22. dubna v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert žákovské korepetice a čtyřruční hry

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

Ohlédnutí za loňskou sezonou Motýlů Šumperk

Rok začínal v mnohých očekáváních a mnohých 

nejistotách. Druhá polovina jubilejní padesáté sezony 

dávala tušit mimořádnou frekvenci náročných akcí 

s těžko odhadnutelným výsledkem. Vrcholila příprava 

tiskových podkladů k publikaci Zahrada, jejíž vydání 

se sborovými padesátinami úzce souviselo. Úmyslně 

méně zaplněný kalendář následujících tří podzimních 

měsíců dával naději na trochu klidu po skončení hek-

tické sezony. Další masivní odchod nejstarších zpěva-

ček hlavního sboru a příchod silné skupiny nových, 

velmi mladých dětí, na jejich místa znepokojoval 

nejistotou, zda také letos bude možno navázat na do-

posud vynikající interpretační úroveň sboru. Věčný 

otazník související s náborem nejmladších, Růžových 

dětí, jejichž počet se v posledních letech jen s obtížemi 

dařilo udržet na jakž takž dostačující úrovni, rovněž 

klidu nepřidal. Pomyšlení na to, jaký vliv bude mít na 

chod sboru sloučení obou center volného času v jed-

nu zřizovatelskou organizaci od prvního ledna příští-

ho roku, rovněž přinášelo úvahy často znepokojující.  

Tradiční Tříkrálová sbírka České katolické charity 

Loňský „motýlí“ rok zahájila tradiční Tříkrálová sbírka 

České katolické charity.  Foto: -zk-
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nový rok zahájila. Šest skupinek našich dětí přispělo 

k celkovému výsledku částkou 14.736 Kč. Koncem 

ledna se v klášterním kostele sešlo půl třetí stovky 

někdejších sborových zpěváků, aby pokračovali v pří-

pravě rozsáhlého programového bloku pro květnový 

jubilejní koncert, započaté již na přelomu září a října 

uplynulého roku. Někteří z nich pak nabídli svůj volný 

čas a později se pravidelně scházeli s vedením sboru. 

Pozvolna přebírali nemalou část přípravy tohoto roz-

sáhlého podniku. 

V prvních únorových dnech hlavní sbor tráví čty-

ři spokojené dny v Poutním domě u kláštera v Dolní 

Hedči nad Králíky, aby započal přípravu nových reper-

toárových titulů určených k provedení ve druhé polo-

vině sezony. Děti opět velmi pracovité a stále v dobré 

náladě. Jimi připravený interní „ples“, jenž předzna-

menává loučení s nejstarší sborovou generací, proběhl 

v plném lesku a k plné spokojenosti všech. 

Polovina března ve znamení počátku jarní série 

koncertů věnovaných sborovému jubileu. 16.3. v kláš-

terním kostele vystupují dámy, jež se po ukončení sbo-

rového členství rozhodly pro studium sólového zpěvu 

a dnes většina z nich tento obor provozuje jako své po-

volání. Koncert tedy nese název „Zpěv profesí“.

V následujícím týdnu hlavní sbor opouští Šumperk 

a tráví šest dní na cestách po Švýcarsku a Německu. 

Koncerty v Locarnu a Tesserete společně s libereckým 

Severáčkem a švýcarským Coro Calicantus v rámci 

mezinárodního festivalu „Song Bridge 2012“. Sami 

pak zpíváme v německé Kostnici. Pět dní po návra-

tu, v pátek 30. března, další z koncertů sólových pěv-

ců majících kořeny v našich řadách: „Zpěv osudem“ 

představil sólistku Opery Národního divadla v Brně 

Janu Wallingerovou a Veroniku Fučíkovou, sólistku 

barokního ansámblu Hofmusici. Hned následující 

den se již potřetí schází nepřehledné množství býva-

lých sboristů k poslední zkoušce v klášterním kostele, 

což je prostor svou rozlehlostí právě tak dostačující pro 

toto nezvykle rozměrné pěvecké těleso. 

Schyluje se k dalšímu, 42. ročníku přehlídky dět-

Lednová zkouška na „padesátiny“ v klášterním kostele.  Foto: archiv ŠDS
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ských sborů Zlatá lyra. Ve spojitosti se sborovým jubi-

leem letošní Lyra poněkud obohacená doprovodnými 

aktivitami pro potěšení dětem hostujících sborů. Pár 

týdnů před akcí velmi nevhod přichází prosba kole-

gy Mario Fontany z Locarna o přijetí dětského sbo-

ru z francouzského Lablachere právě v exponovaném 

termínu našeho festivalu. Rozhodování je jednoduché 

- Mario Fontana nikdy neodmítl naši žádost o pomoc, 

náš postoj bude stejný. O hosty se postarají ochotné 

rodiny mladšího oddělení Plameňáci, protože velká 

většina dětí hlavního sboru zajišťuje organizaci pře-

hlídky a jejích doprovodných akcí; na hosty by tedy 

neměly čas. Nakonec vše vychází velmi dobře, Zlatá 

lyra má vedle šestnácti domácích sborů také zahranič-

ního hosta (mimochodem velmi dobré úrovně), hosté 

jsou nesmírně spokojeni nejen s rodinnou péčí, ale také 

s účastí na festivalu, jenž svou bezchybnou organizací 

i ohromujícím prostředím klášterního kostela přináší 

mimořádný zážitek. Krásné péče se jim dostává také 

přijetím u dalších sborů v blízkém okolí: Loučňáček 

Loučná nad Desnou a Dubínek Dubicko připravily 

nejen skvělé koncertní příležitosti, ale také doprovod-

ný program, který svou bezprostředností francouzské 

hosty nadchl.

Středa 18. dubna přináší poslední ze sólových kon-

certů nazvaný „Zpěv zálibou“. Patří nejmladší pěvecké 

generaci - dětem, které dosud ve sborů zpívají nebo jej 

opustily docela nedávno. Vesměs pěvci v hlasové péči 

Aloise Motýla. 

O dva dny později začíná víkend, jenž děti opět 

věnují sborové práci. Od pátku do sobotního večera 

intenzívní příprava nadcházejících koncertů, v neděli 

dopoledne zkouška s instrumentalisty a odpoledne 

koncert na zámku v Bludově. Považujeme jej za ge-

nerální zkoušku druhého ze tří jubilejních koncertů, 

plánovaných na první květnový víkend. Koncert skvě-

le navštíven, výborné provedení Pergolesiho Stabat 

Mater (Helena Stojaníková), stejně jako vloni se sólist-

kami z naší líhně (letos již čerstvě bývalými členkami) 

Ludmilou Pospíšilovou a Františkou Havlíčkovou. Ve 

druhé půli pak Otvírání studánek Bohuslava Martinů 

(Tomáš Motýl). 

Generálka je za námi - o přespříštím víkendu již ne-

bude k dispozici tolik hodin, aby bylo možno v jeho 

průběhu obě rozsáhlé skladby s muzikanty nazkoušet. 

Mezi tím však ještě na skok do Liberce - také mladší 

děti potřebují své zájezdy. Plameňáci si velmi dobře 

vedou na festivalu Malí zpěváčci, jehož pořadatelem 

je sesterský sbor Severáček. Letošní setkání dává příle-

žitost ke třem vystoupením naší pěvecké drobotiny. 

Naprosto neviditelné jeviště - to velký sál Domu kultury snad ještě nikdy nezažil. Prostor před posluchači loňský 

první květnový víkend zcela zaplnily na tři stovky někdejších i současných sborových dětí.  Foto: P. Kvapil
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Galerie J. Jílka

Karel Havlíček (1907-1988), 

„Děti noci“ (tužkové kresby)

Podivuhodný kreslíř Karel Havlíček je i není prá-

vem řazený do kruhu autorů Art brut. Byl dobře 

obeznámený nejenom s uměním své doby a příte-

lem Karla Teigeho, který o něm napsal i první za-

svěcený text. A přece se ty jeho tak sugestivní, tuž-

kové kresby, vznikající z nezbytnosti noc co noc od 

konce války a především za následných padesátých 

let, kdy byl sám už doživotně společensky odsunutý 

na okraj, i onomu umění v syrovém stavu očividně 

V pondělí 30. dubna proběhne předposlední z de-

seti letošních setkání Rady Kruhu přátel Šumperského 

dětského sboru, kde společně se skupinou dobrovol-

ných pomocníků doladíme všechny podrobnosti 

padesátinového víkendu. Ten pak pro nás začíná ve 

čtvrtek 3. května.

Pro jubilejní slávu jsme již před třemi lety zvolili 

víkend v blízkosti měsíčního úplňku, spoléhajíce na 

vyšší pravděpodobnost pěkného počasí, jež pak sku-

tečně nastalo. Oslavy zahájil čtvrteční samostatný 

koncert tří mladších oddělení sboru (Růžové děti, 

Barevné děti a Plameňáci) v sále Divadla Šumperk. 

Koncert jsme nazvali „Zpívají mláďátka“. V pátek, již 

za přítomnosti většiny pozvaných hostů (třicítka ko-

legů sbormistrů i dalších sborových příznivců z celé 

republiky i zahraničí), v klášterním kostele koncert 

„Ze stříbrné studánky“, jehož předpremiéra proběhla 

před dvěma týdny na bludovském zámku. Po koncertě 

přijetí hostů představiteli města v Geschaderově domě. 

V sobotu dopoledne zkouška bývalých členů sboru na 

jevišti Domu kultury Šumperk. V poledne pak rychlá 

vernisáž obrazů, grafi k a ilustrací tvůrce nové sborové 

grafi ky i přebalu čerstvě vydaného CD Noc tichounká, 

Aleše Motýla v Rytířském sále Vlastivědného muzea 

v Šumperku. Pak již hned zkoušky na odpolední kon-

cert. „Proč bychom se netěšili“ znělo v závěru velkého 

pěveckého svátku, koncertu stejného názvu, z hrdel 

téměř pěti stovek pěvců. Před tím společné zpívání 

hlavního sboru se všemi dětmi mladších oddělení, 

samostatný blok hlavního sboru a posléze s napětím 

očekávaný výkon třísethlavého tělesa bývalých pěvců 

s půlhodinovým programem nejznámějších titulů 

uplynulých padesáti let. Spousta gratulací kolegů, přá-

tel i představitelů města a dojímající počin předchůdců 

současných zpívajících dětí - šek na téměř sedmdesát 

tisíc korun věnovaný sboru. Necelou hodinu po skon-

čení koncertu přivítal přestavěný sál všechny dospělé 

účastníky, kteří se, stejně jako v dobách sborového dět-

ství, dokázali skvěle bavit, sami sobě kapelou i sborem, 

do brzkých ranních hodin.

Nedosti na tom, v neděli, když odjela většina hostů, 

sešly se současné sborové děti na Zahradní slavnosti 

u Komína a bavily se až do večera stejně dobře jako 

jejich předchůdci v průběhu předchozí noci.  

Tři týdny toužebně očekávaného poklidu rychle 

uplynuly a nastalo závěrečné období sezony. Jednoden-

ní zájezdy Růžových a Barevných dětí s koncerty v Bo-

hutíně a Bludově, s následným putováním po bližším 

(Růžové) i vzdálenějším (Barevné) okolí, s rozpaky při-

jatý i absolvovaný výjezd hlavního sboru na poněkud 

nešťastně pojatou přehlídku „Světlo za Lidice“, kon-

certy Růžových dětí pro mateřské školy a dvoudenní 

zápis nových dětí. Naše mladší děti pak svou sezonu 

ukončily závěrečným koncertem Barevných dětí a Pla-

meňáků 15. června v klášterním kostele. 

Povinnosti hlavního sboru ještě neskončily. Menší 

skupina zpívala na slavnostním vyřazení absolventů 

Základní umělecké školy, na všechny děti pak ještě 

čekaly tři koncerty v rámci zájezdu, který občas v zá-

věru sezony pořádáme pod názvem „Zájezd po okolí“ 

(koncerty ve Starém Městě pod Sněžníkem, Králíkách 

a pak závěrečný Koncert pro Unicef v Šumperku). 

Zbývá již jen setkání na zahradě u Komína, kde je 

přichystáno něco dobrého k snědku, chvilky dojetí při 

loučení s odcházejícími a po chvíli již vytoužený od-

chod na prázdniny. Dospělí pak zpátky do zkušebny 

chystat soustředění. T. Motýl

 Pokračování příště
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Gigantomachie, 1948, tužka na papíře formátu A3 

Mořská obluda, 1948, tužka na papíře formátu A3

blíží. Je snadné najít zjevnou shodu s mediumním 

projevem o generaci staršího Josefa Kováře (1876-?), 

který své tajemné bytosti kdesi na rozhraní rostlin-

ných a živočišných podob na rozdíl od něho kreslil 

v plně hypnotickém ponoru mysli.

I Havlíčkovy temné chiméry se samy bezděčně 

vynořily z ještě nevyjasněného pocitu prvních čar. 

Živené zjitřenou fantazií zrály pak ale už do vě-

domých, vnitřních vizí a krystalizovaly do útvarů 

výsledné podoby. Dech noci do nich vstupoval 

a věrně se v nich zrcadlí. Spočívají v něm v širokém 

rozpětí od úzkosti a vzdoru po nepřeberné bohat-

ství různorodých forem živé přírody. Celého kos-

mu nevyčerpatelných proměn a současně jinotajů, 

glosujících zlobu temné doby v kresbách formálně 

vyvážených a výrazově silných. Stejně znepokoji-

vých jako nezávisle na obsahu vysloveně krásných. 

To za podmínky, že bytostně rozumíme kráse v její 

úplnosti - i drsné kráse vizí uhrančivé síly řeči bás-

níků Traklova rodokmenu nebo vrcholných slok 

Máchových.

Havlíčkovy kresby nesou stopy doznívajícího 

symbolismu, pozdní secese a jistě i vlivu surrealis-

mu. Jsou ale plně svébytné. Vystačí si bez nálepek 

až zpětného zařazení a s vyjmenovanými proudy je-

nom volně splývají. A pro mne jsou jeho Děti noci 

i souputníky skromných kreseb velkého literáta 

Ludvíka Kundery, který tu pod příbuzným názvem 

Mnoho nocí před lety představil své, mezi půlnocí 

a svítáním rodící se dekalky. 

Zbývá poděkovat autorově rodině za výstavu mi-

mořádně vzácnou a pro mnohé objevnou. Terezii Ze-

mánkové, která výstavu uvede, pak i za její zprostřed-

kování. Zahájena ve středu 3. dubna v 18.00 hodin, 

potrvá do neděle 5. května. Výstava je vzácná už tím, 

že je dovezena až z daleké Kadaně. Výběrem volně 

navazuje na loňskou autorovu výstavu v pražském 

Muzeu Montaneli v Nerudově ulici na Malé Straně. 

Nenechte si ji rozhodně ujít a přijďte.  Miroslav Koval
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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 Opi-

čích 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

 

Pátek 5. dubna od 20 hodin ve velkém sále DK

EUROFEST 2013: Precedens + Bára Basiková a Petr Kolář

Neopakovatelné muzikantské setkání legend rockové muziky. Festival Eurofest vás zve na zcela výjimečný 

koncert kultovní pražské formace Precedens za účasti exkluzivních hostů, bývalých členů kapely, Báry 

Basikové a Petra Koláře.  Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den akce 290 Kč

ŠPEK - Přehlídka umění Olomouckého kraje 

Festival ŠPEK se koná za podpory Olomouckého kraje, města Šumperka a Pivovaru Holba

Film: 7 dní hříchu

Projekce fi lmu natočeného podle skutečné události v šumperském kraji.

▶ Středa 10. dubna, 20:00 hod., kino Oko, vstupné 80 Kč

Hudba: O5 a Radeček

Koncert úspěšné šumperské kapely spojený se křtem nového CD Pozdrav z Opičích hor. Host: Kofe-In.

▶ Pátek 29. března, 20:00 hod., H-club Šumperk, vstupné 100 Kč

Hudba: Nylon Jail

Ojedinělý koncert olomoucké elektrik-country kapely s 3D projekcí.

▶ Středa 24. dubna, 20:00 hod., kino Oko, vstupné 100 Kč

Beseda: Nezapomenutelný Šumperk

Beseda s předními českými herci, kteří během své bohaté kariéry působili také v Divadle Šumperk. 

Pořadem provází režisér a překladatel Jaromír Janeček. Hosté: Kateřina Janečková, Ivan Vyskočil a Vla-

dimír Franz.

▶ Pátek 26. dubna, 19:00 hod., G-klub DK Šumperk, vstupné 50 Kč

Výtvarné umění: Antonín Suchan: Objekty

Výstava šumperského sochaře Antonína Suchana, držitele Ceny města Šumperka a čerstvého nositele 

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Vernisáž se uskuteční v pondělí 15. dubna v 17 hodin.

▶ 15.-20. dubna, jižní křídlo DK Šumperk, vstup volný

Opera: Zdeněk Pololáník: Noc plná světla

Světová premiéra komorní opery. Účinkuje Moravské divadlo Olomouc, režie Michal Tarant, dirigent 

Dům kultury
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a hudební nastudování: Petr Šumník, libreto podle námětu Paula Claudela připravil Josef Hrdlička - 

světící biskup olomoucký.

▶ Úterý 16. dubna od 19:30 hod., velký sál DK Šumperk, vstupné 220, 250, 290 Kč 

Divadlo: Kdo chce zabít Beatles?

Divácký hit Divadla Tramtárie Olomouc o jedné začínající kapele, která rozhodně nechce skončit jako Bea-

tles!

▶ Čtvrtek 25. dubna od 19:30 hod., velký sál DK Šumperk, vstupné 100 Kč

Divadlo: Žena Vlčí mák

Jedna z nejlepších českých hereček a rodačka z Olomouce Hana Maciuchová v monodramatu fran-

couzské autorky Noelle Chateletové. Hru přeložil a režíroval dlouholetý herec a režisér šumperského 

divadla Jaromír Janeček.

▶ Pátek 10. května od 19:30 hod., Divadlo Šumperk, vstupné 250 a 290 Kč 

Divadlo: Polízanice malé čarodějnice

Pohádka o neposedné kouzelnické holce. Hraje Divadlo Tramtárie Olomouc.

▶ Pátek 26. dubna od 10:00 hod., velký sál  DK Šumperk, vstupné 50 Kč

Divadlo: Hrajeme si na divadlo s Krtečkem a Myškou

Hraje Divadélko malé Bo Javorník.

▶ Neděle 28. dubna od 10:00 hod., velký sál DK Šumperk, vstupné 50 Kč

Gastro: Týden regionálních specialit

Přijďte ochutnat to, co jinde ne. Vybírat můžete z nabídky připravené podle regionální kuchařky Chuť Jese-

níků.

▶ 15.-20. dubna, Pizzerie Ambiente v DK Šumperk 

Pondělí 15. dubna od 19 hodin v klášterním kostele

Klasika Viva: Esther Leeová (USA) a Sung Chang (KR)

Dubnová část cyklu Klasika Viva se odehraje ve společnosti W.A. Mozarta, F. Schuberta, E. Griega a F. Poulence. Slavná 

díla společně zahrají na klavír laureáti mnoha mezinárodních soutěží Esther Leeová a Sung Chang.       Vstupné 80 Kč

Pátek 19. dubna od 20 hodin v H-clubu

EUROFEST 2013: Gwyn Ashton (GB), Petra Börnerová Trio (HU, SK, CZ)

Druhý koncertní večer přehlídky Eurofest zaostřený na evropskou klubovou scénu. Posluchačům se představí fol-

kový zpěvák Gwyn Ashton, který sklízí úspěchy po celém světě a také v Šumperku si již získal srdce posluchačů na 

festivalu Blues Alive. Jako jeho host vystoupí na Eurofestu talentovaná Slovenka Petra Börnerová.  Vstupné 100 Kč

Úterý 30. dubna - středa 1. května vždy od 9 hodin v prostorách DK

Stavíme, Bydlíme 2013

10. ročník prezentace stavebnictví a s ním spojených fi rem pro oblast Jeseníků. Pořádá Omnis Olomouc.  Vstup volný 
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▶ PRO DĚTI

Neděle 7. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK

Velikonoční pohádka ze zahrádky aneb Jak se lišák Fešák napálil

Blíží se Velikonoce, nejkrásnější svátky jara. A tak není divu, že jsou všichni celí nedočkaví i na zahrádce - 

brouk si leští krovky, šnek ladí píšťalku, včelky i motýlci mají plno práce. A to je ta pravá chvíle, aby i malý 

Péťa Zahrádka obul boty a vyrazil ven za kamarády. Hraje Divadlo Kapsa Andělská Hora.  Vstupné 50 Kč

Neděle 28. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK

Hrajeme si na divadlo s Krtečkem a Myškou

Kreslené postavičky Krteček a Myška vás provedou divadelním světem a zahrají si s dětmi opravdové di-

vadlo. Součástí tohoto pořadu jsou krátké pohádky, ve kterých si děti zahrají hlavní role. Hraje Divadélko 

malé Bo Javorník.  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 31. března

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

Výstava nitěných obrazů a reliéfů mladé výtvarnice. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje 

Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 3. dubna do 5. května

Karel Havlíček (1907- 1988), „Děti noci“ (tužkové kresby)

Výstava díla kreslíře Karla Havlíčka z kruhu výtvarníků Art brut. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 

3. dubna od 18 hodin. Děkujeme rodině za mimořádně vzácnou výstavu a Terezii Zemánkové, která se 

ujme úvodního slova, za její zprostředkování. 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

14. května  VLASTA REDL

14. května  O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ

21. května  MIREK KEMEL

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

31. května  KOŠT MIKULOVSKÝCH VÍN

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. 
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ŠPEK se mění v mnohadenní přehlídku 
umění Olomouckého kraje

Šumperský festival ŠPEK se po sedmi letech mění. Z multižánrového hudebního festivalu se stává 

mnohadenní přehlídka umění Olomouckého kraje. Divadlo, operu, výtvarné umění, pop-music, 

kinematografi i či týden regionálních specialit, to vše najdeme v různorodém programu 8. ročníku 

šumperské přehlídky ŠPEK.

„Veřejnost seznámíme s řadou umělců, kteří mají blíz-

ký vztah k našemu kraji. Představíme místní umělce, nebo 

slavné rodáky, kteří se prosadili na republikové úrovni, 

a prostor dostanou také tvůrci, kteří odsud nepocházejí, 

ale v našem kraji odvedli kus poctivé umělecké práce,“ 

uvedl dramaturg ŠPEKu Ondřej Polák. Vzápětí prozradil, 

že přehlídka promítne fi lm 7 dní hříchu, který byl nato-

čen podle skutečné události v šumperském kraji, uvede di-

vadelní monodrama v podání přední české herečky Hany 

Maciuchové, otevře výstavu objektů šumperského sochaře 

Antonína Suchana, jenž letos obdrží cenu Olomouckého 

kraje, a besedovat do Šumperka přijedou také osobnosti 

Během přehlídky pokřtí svoji desku Pozdrav z Opičích hor známá šumperská kapela O5 a Radeček.

V rámci festivalu ŠPEK zavítá do Šumperka i přední 

česká herečka Hana Maciuchová.  Foto: archiv
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spojené se šumperskou divadelní scénou - Ivan Vyskočil, 

Vladimír Franz či Jaromír Janeček s dcerou Kateřinou.

Plnotučné porce muziky se dočkají také hudební fa-

noušci. V rámci přehlídky pokřtí desku známá šumper-

ská kapela O5 a Radeček, v kině Oko vystoupí se svým 

unikátním 3D koncertem olomoucká kapela Nylon 

Jail a Moravské divadlo Olomouc uvede v Šumperku 

světovou premiéru komorní opery Noc plná světla. 

Více informací o festivalu ŠPEK a on-line rezervace 

lístků na www.dksumperk.cz. Vstupenky lze zakoupit 

také přímo v pokladně DK Šumperk od pondělí do pát-

ku vždy od 14 do 18 hodin. -red-

Eurofest přinese neopakovatelné spojení: 
Precedens, Koláře a Basikovou

V ýjimečný koncertní zážitek čeká na příznivce rockové klasiky. V pátek 5. dubna vystoupí v Domě 

kultury Šumperk kultovní pražská skupina Precedens v čele s Martinem Němcem. Exkluzivními 

hosty koncertu budou bývalí členové Precedensu Bára Basiková a Petr Kolář. Ojedinělý celovečerní 

koncert se uskuteční jako součást festivalu Eurofest a vstupenky jsou již k dostání v pokladně Domu 

kultury Šumperk nebo na www.dksumperk.cz.

„Už čtvrtý rok v řadě Eurofest naservíruje vedle za-

hraničních umělců také lahůdku pro hudební pamět-

níky. V minulosti slavily mimořádný úspěch koncerty 

skupin Plastic People, Blue Eff ect nebo Progres 2. 

Věříme, že skupina Precedens tuto řadu povedených 

koncertů rozšíří,“ uvedl za pořadatele Roman Macek. 

Velká hudební sláva, za kterou lze koncert Precedensu 

kořeněný zpěvem Petra Koláře a Báry Basikové bez-

pochyby považovat, se uskuteční v úvodu přehlídky 

Eurofest v pátek 5. dubna od 20 hodin. 

„Realizace tohoto pořadu byla nezvykle náročná. 

Nešlo jen o to, aby měli všichni umělci volný páteční 

termín, ale složité bylo najít shodu na výši honoráře. 

Kdybychom totiž platili Basikovou, Koláře a Predce-

dens každého zvlášť jejich běžným honorářem, dosta-

neme se k závratné a nereálné částce, naštěstí muzikanti 

projevili vůči Šumperku velkorysost a dohoda se po-

vedla,“ doplnil dramaturg festivalu Ondřej Polák.

Na úvodní hudební večer Eurofestu naváže ve 

dnech 15.-17. dubna fi lmová scéna v kině Oko, 

která uvede úspěšnou dánskou komedii Nerada 

ruším o výstřední mladé dívce Heleně, která hle-

dá svého pravého otce, a také nový fi lm Heleny 

Třeštíkové Vojta Lavička: Nahoru a dolů, který 

dokumentuje život romského hudebníka, aktivisty 

a novináře. 

Závěrečný festivalový večer se uskuteční v pátek 

19. dubna v šumperském H-clubu a bude patřit 

talentovaným muzikantům z různých koutů „sta-

rého kontinentu“. Z Walesu zavítá do Šumperka 

i s doprovodnou kapelou písničkář Gwyn Ashton. 

Naopak z východní Evropy dorazí mezinárodní 

formace doprovázející slovenskou písničkářku Pet-

ru Börnerovou. V minulých letech Eurofest pozval 

do Šumperka umělce také z Běloruska, Maďarska, 

Francie, Anglie, Německa, Rakouska, Itálie, Polska 

a Slovenska. Více na www.eurofest.cz. -red-

Exkluzivními hosty koncertu budou bývalí členové 

Precedensu Bára Basiková (na snímku s Martinem 

Němcem) a Petr Kolář.  Foto: archiv
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Divadlo

Datum Titul Skupina Čas Cena

Pá 5.4.  Višňový prasaT Hrádek, Studio D123  VK  19.30  50 Kč

So 6.4.  Rozmarné léto  P, VK  19.30  230 Kč

Festival Miloše Movnara 

St 10.4.  Macbeth  VK, X  17.00  135 Kč

Čt 11.4.  V pátek v 7 u Řeka  školní předst.  10.00 

Čt 11.4.  Rozmarné léto  S1, VK, X   17.00  135 Kč

Pá 12.4.  Strašidlo cantervillské  školní předst.  10.00 

Pá 12.4.  Nebe na zemi  VK, X  17.00  135 Kč

So 13.4.  Ceny města Šumperka  VK  19.30  60 Kč

St 17.4.  Komedianti jedou! Hrádek, hudební pořad  VK  19.30  70 Kč

Pá 19.4.  Višňový prasaT Hrádek, Studio D123  VK  19.30  50 Kč

So 20.4.  V pátek v 7 u Řeka  F, X, VK  19.30 135 Kč

St 24.4.  Orchestr Hrádek, student. div. Mandragora Zlín  VK  19.30  50 Kč

So 27.4.  O vlku a kůzlátkách Slezské divadlo Opava  R+D, VK  15.00 70 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 283 366, 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. Výstavy v divadle: Jakub Cikryt - Tváře-

ní, výstava kreseb šumperského rodáka trvá do 1. dubna, Grazyna EwaWojtków - „Monoklem“, vernisáž 

výstavy fotografi í proběhne 6.4. v 18.30 hod., výstava potrvá do 31.5.

V rámci Festivalu Miloše Movnara odehrají místní divadelníci i tragédii Macbeth. V ní uvidí diváci například 

Tomáše Krejčího, Jiřího Konečného či Jiřího Urbana.  Foto: J. Valchař



– 18 –

FESTIVAL M. MOVNARA

Duben se nese ve znamení dvacátého ročníku 
Festivalu Miloše Movnara

Od středy 10. do pátku 12. dubna se v šumperském divadle odehraje již dvacátý ročník přehlídky 

vlastní tvorby nazvané Cena Miloše Movnara. Ve třech dnech nabitých představeními budou 

porotci hodnotit nejlepší mužský a ženský herecký výkon sezony. 

Připomeňme jen, že hlavní slovo má porota slo-

žená z divadelních odborníků. Letos v ní zasednou 

Miroslav Plešák, bývalý umělecký šéf Městského 

divadla ve Zlíně, prorektor JAMU pro studijní, 

pedagogickou a uměleckou činnost a člen umělec-

kého sdružení Q a Teatrologické společnosti, jenž 

působí v ateliéru divadelní dramaturgie a činoherní 

režie, vedeném prof. Cejpkem, Taťjana Lazorčáko-

vá, která přednáší na UP Olomouc dějiny českého 

divadla, rozhlasovou dramatickou tvorbu a diva-

delní kritiku, a režisér Jiří Fréhar, jenž v Šumperku 

naposledy režíroval Ostře sledované vlaky. Své vítě-

ze pak vyberou poroty složené z divácké veřejnosti 

a studentů místních středních škol.

Slavnostní večer s vyhlášením letošních vítězů 

a předáním tradičních sošek oceněným hercům 

proběhne po představení Nebe na zemi v pátek 

12. dubna v Zrcadlovém sále. -zk-

Vstupenky na Slavnostní večer předávání Cen města Šumperka za rok 2012 se prodávají 
od pondělí do pátku vždy od 15 do 17 hod. v pokladně divadla 

(vchod z Komenského ulice). Cena je pouhých 60 Kč!

Středa 10. dubna v 17 hodin

Macbeth, 

tragédie, VK, X, vstupné 135 Kč

Čtvrtek 11. dubna v 10 hodin

V pátek v 7 u Řeka, 

tragikomedie, školní představení

 

Čtvrtek 11. dubna v 17 hodin

Rozmarné léto, 

komedie, S1, VK, X, vstupné 135 Kč

Pátek 12. dubna v 10 hodin

Strašidlo cantervillské, 

komedie, školní představení

 

Pátek 12. dubna v 17 hodin

Nebe na zemi, 

komedie, VK, X, vstupné 135 Kč

Festival Miloše Movnara
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PREMIÉRA, VÝSTAVA

Březnová premiéra 
nabídne Vančurovo Rozmarné léto

V poněkud zpustlých říčních lázních na břehu řeky Olše se denně setkávají tři postarší pánové: ma-

jitel lázní Antonín Důra, sečtělý abbé Roch a major ve výslužbě Hugo. Počasí je nestálé, většinou 

poprchává, a tak má pan Důra nouzi o zákazníky. Většinu času tudíž tráví v rozmluvách a drobných 

polemikách se svými přáteli. Nic ovšem není tak vážné, aby to nespravila sklenice vína a pár utopenců 

s cibulí. Toho chladného dne do jejich životů přinese rozruch potulný kouzelník Arnoštek a především 

jeho neodolatelná schovanka Anna. Ta totiž hned při prvním večerním vystoupení okouzlí každého 

ze tří svérázných fi lozofů. A ti se o ni začnou každý po svém ucházet...

Nesmrtelná kniha Vladislava Vančury odehrávají-

cí se ve čtyřech chladných červnových dnech, kdy se 

způsob léta zdá být poněkud nešťastným, byla podle 

autora jeho nejlepším dílem. Jeden z nejoriginálněj-

ších literárních skvostů české literatury vyznačují-

cí se pozoruhodným jazykovým stylem, se dočkal 

i oblíbeného fi lmového zpracování v režii Jiřího 

Menzla. Na šumperské scéně ji nabídne v dubnu 

režisér Jan Novák, premiéra je naplánována na so-

botu 6. dubna o půl osmé večer. -red-

Prostory divadelní galerie zaplní snímky polské 
fotografky Grażyny Ewy Wojtków

Od soboty 6. dubna bude v divadle Šumperk k vidění výstava fotografi í nazvaná Grażyna Ewa 

Wojtków: „Monoklem”. Zahájí ji v 18.30 hodin známý fotograf Jindřich Štreit, o hudební do-

provod se postarají Jiří Sedláček a Bob Bartas.

Pětapadesátiletá Grażyna Ewa Wojtków žije 

v Nyse. Vystudovala fakultu práva a administra-

tivy univerzity ve Vratislavi, ale ti, kteří ji vidí 

s fotoaparátem v ruce, si těžko domýšlejí, v ja-

kém oboru vlastně pracuje. Fotografování je její 

dlouholetou vášní. 

Vystavené fotografi e ukazují svět očima jejich 

autorky; ve stroji, který zastavuje čas, se pokouší 

prezentovat věci nepolapitelné, téměř éterické, 

uchované v jednom prchavém okamžiku. Její 

fotografi e nejsou jen pasivním vnímáním světa, 

snaží se ukázat, jak se city odrážejí v každém po-

hybu, v každé části těla. Jako nástroj pro vyjádře-

ní využívá „monokl”, objektiv s jednou čočkou. 

Nástroj pro práci z počátku vzniku fotografi e 

i zralá láska piktorealistů. Tak málo a současně 

tak mnoho. Minimalismus díky své jednodu-

chosti umožňuje pohled do hloubky, kterou uvi-

dí málokdo. Výstava trvá do 31. května. -red- Foto: G.E. Wojtków
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DIVADLO, VIA LUCIS

V dubnu zavítají do Šumperka 
opavští i zlínští studenti

S komedií Orchestr se předposlední dubnovou středu představí v šumperském divadle studentská 

Mandragora ze Zlína. O tři dny později, v sobotu 27. dubna, se pak ti nejmenší mohou těšit na 

poučný příběh o vlku a kůzlátkách v podání herců opavského Slezského divadla. 

Posluchači třetího ročníku Vyšší herecké školy ve 

Zlíně přivezou ve středu 24. dubna do šumperské-

ho divadla komedii Orchestr. Tato hra autora Je-

ana Anouilha je koncertní etudou o tragikomické 

existenci dámského orchestru kdesi v lázních, kde 

se léčí zácpa... Diváci ji mohou zhlédnout od půl 

osmé večer na Hrádku. 

Kůzlátka, otevřete vrátka, to je refrén, který po-

slouchají děti už po celé generace. Poučný příběh, 

který v Šumperku nabídnou herci opavského Slez-

ského divadla, vypráví o tom, jak hladový vlk vyzrál 

na neposlušná kůzlátka Lupínka a Lízinku, která 

zůstala sama doma - jak si nechal u kováře pilovat 

jazyk, aby měl hlásek jemný jako maminka Koza, 

jak běžel k pekaři pro mouku, aby ho neprozradily 

černé tlapky - aby mu kůzlátka uvěřila a on je mohl 

všechna sníst. Naši hrdinové budou však přece jen 

trochu poslušnější a chytřejší. Autorkou půvabného 

příběhu na známý námět je Jarmila Stoklasová - pro 

zasvěcené známá jako rekvizitářka činohry Slezské-

ho divadla Opava. Veselá pohádka se spoustou pís-

niček potěší všechny malé i velké.  -red-

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Věra 2013, setkání s olympijskou vítězkou
v pátek 12. dubna od 17 hodin v G-klubu

Sto čtyřicet medailí, z toho sedm zlatých a čtyři stříbrné olympijské, pasovaly gymnastku Věru 

Čáslavskou na nejúspěšnější československou sportovkyni všech dob. V roce 1958 se jako 

šestnáctiletá stala tehdy nejmladší účastnicí mistrovství světa v Moskvě. V roce 1968 se během 

tzv. pražského jara politicky angažovala proti komunistickému režimu, proto málem neodletěla na 

olympiádu do Mexika. Po roce 1989 (v tomto roce jí Mezinárodní výbor pro fair play udělil Cenu 

Pierra de Coubertina) se stala poradkyní československého prezidenta Václava Havla pro sociální 

oblast a sport. Od července roku 1991 byla jeho asistentkou. V letech 1990-92 zároveň působila 

jako předsedkyně Československého olympijského výboru, po rozpadu federace stála v letech 

1993-96 v čele Českého olympijského výboru (od roku 1996 je jeho čestnou předsedkyní). 

V roce 1991 jí byl udělen Olympijský řád a v letech 1995 až 2001 byla českou zástupkyní 

v Mezinárodním olympijském výboru. Po smrti manžela se z veřejného dění stáhla do ústraní. 

V prezidentských volbách v roce 2013 aktivně podpořila Karla Schwarzenberga, protestovala 

zejména proti tomu, že jeho levicoví protikandidáti žádali o podporu komunisty.

Na závěr šumperského setkání je plánována autogramiáda. V pátek 12. dubna navíc promítne 

kino Oko od 15 hodin celovečerní dokument režisérky Olgy Sommerové Věra 68, jenž zachycuje 

osud Věry Čáslavské, který je zároveň zrcadlem československé historie a jedinečným fenoménem 

v historii českého národa. Věra Čáslavská bude v sobotu 13. dubna hostem večera 

vyhlášení Cen města za rok 2012. 

Vstupenky za 50 Kč lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Výtvarně-didaktická výstava Tajemství grafi ky představuje základní grafi cké techniky v uměleckých sbírkách 

šumperského muzea.  Foto: P. Kvapil

Vlastivědné muzeum v Šumperku
VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Tajemství grafi ky

Výtvarně-didaktická výstava představuje zá-

kladní grafické techniky v uměleckých sbírkách 

šumperského muzea. Vedle vystavených grafic-

kých listů jsou vysvětleny postupy jednotlivých 

technik. Připraveny jsou různé interaktivní 

pomůcky pro děti i dospělé. Dílny pro děti 

a mládež lze telefonicky objednat u Lenky Kir-

kosové na tel. čísle 583 363 081. Výstava trvá 

do 14. dubna.

▶ Každá mince má dvě strany

Výstava je pohledem na měnu a měnový vývoj 

v naší zemi od Přemyslovců po vznik Českosloven-

ské republiky v roce 1918. Výstava bude zahájena 

ve čtvrtek 25. dubna v 10 hodin programem pro 

školy Sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar. Vý-

stava potrvá do 23. června.

RYTÍŘSKÝ SÁL

▶ Prostrč bez dotyku

Interaktivní výstava zapůjčená z populárního libe-

reckého IQ parku. Výstava je určena nejen pro děti 

a slouží k popularizaci vědy a techniky. Za pomoci 

přístrojů, exponátů, interaktivních pomůcek a pře-

devším formou hry lze lépe porozumět fyzikálním 

a přírodním jevům. Výstava je vhodným doplně-

ním školní výuky, především přírodovědných před-

mětů. Zahájení výstavy v pátek 12. dubna. Výstava 

potrvá do 16. května.

HOLLAROVA GALERIE

▶ Náš stát, jeho země a územně správní celky 

v proměnách

Výstava z cyklu Paměť map letos připomene časté 

proměny hranic našeho státu a územně správních 

celků od dob Rakouského císařství. Vernisáž pro-



– 22 –

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

běhne ve čtvrtek 4. dubna v 17.30 hodin. Výstava 

potrvá do 26. května.

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.

▶ Barbie a její svět

Sběratelská výstava Miluše Lublinerové, která po-

chází z Krnova, představí panenku Barbie a jejího 

přítele Kena v různých podobách a v různém pro-

středí (na lodi, na pláži, na zámku, u kadeřnice…).

Výstava bude zahájena v sobotu 13. dubna. Výstava 

potrvá do 16. září.

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: 

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.

▶ Egypt dar Nilu

Zahájení výstavy ve čtvrtek 11. dubna. Výstava po-

trvá do 8. června.

▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

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.

MOHELNICE

▶ Výstava Patchwork

Tato prastará textilní technika spočívá v sešívání růz-

ně barevných kousků látek, čímž vzniká množství 

geometrických vzorů. Výstava se může stát opravdo-

vým zážitkem pro všechny, kterým se patchwork stal 

koníčkem. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 4. dubna 

v 17 hodin. Ukončení výstavy 18. května.

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí 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 Mohel-

nicka byla vytvořena z  bohatého fondu archeolo-

gických sbírek VM v Šumperku. Kromě množství 

keramiky a kamenných nástrojů zaujmou i unikát-

ní artefakty, jako např. torza neolitických venuší, 

nádobka s lineárním písmem, náhrdelník z mě-

děných drátků a provrtaných perel z pozdní doby 

kamenné nebo vzácné měděné nástroje či depoty 

bronzových předmětů. Klasická instalace je dopl-

něna moderními audiovizuálními prvky. Expozice 

je svým celkovým 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 
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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. Kaš-

para. 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@

muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 

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

13- 16 hod.

ÚSOV S LOVECKOLESNICKÝM MUZEEM

Zahajuje sezonu v sobotu 30. března, otevřeno je 

v neděli i o Velikonočním pondělí 1.4. od 9 do 

16.15 hod.

▶ Slet čarodějnic na zámku v Úsově

27. dubna od 15.30 hod. Zábavné odpoledne s ča-

rodějnickou tematikou nabídne bohatý program 

pro malé i velké. Připraveny budou soutěže, výroba 

čarodějnických pomůcek nebo volba Miss čaroděj-

nice.

Informace: Eva Třísková, tel.: 583 435 111, usov@

muzeum-sumperk.cz,www.muzeum-sumperk.cz, ote-

vírací doba: duben, září, říjen: 9-16.15 hod., květen-

červen 9-19 hod., červenec-srpen 9-19.30 hod.

Mezinárodní den památek

čtvrtek 18. dubna

Všechna zařízení Vlastivědného muzea 

v Šumperku mají v tento den vstup zdarma.

Velikonoční tvoření v muzeu 
a zahájení sezony na zámku v Úsově

Zveme všechny, kteří si sami chtějí vyrobit velikonoční ozdoby, ale i něčemu novému se přiučit nebo 

dozvědět, do šumperského muzea ve čtvrtek 28. a v pátek 29. března od 9 do 16 hodin. Čekají vás zde 

výstavy Tajemství grafi ky a Egypt - dar Nilu a s komentovanou prohlídkou i možnost přiučit se něčemu  

z grafi cké dílny. Vstupné je 

pro děti 20 korun a dospě-

lé 30 korun.

O Velikonocích bude 

otevřeno i na zámku 

v Úsově, brány zámku 

se veřejnosti rozevřou již 

v sobotu 30. března, ote-

vřeno je i v neděli 31. břez-

na a v pondělí 1. dubna 

v době od 9 do 16.15 hod. 

Slet čarodějnic s „nejkrás-

nější Miss“ se pak připra-

vuje na sobotu 27. dubna 

od 15.30 hodin v prosto-

rách zámku a na hradním 

nádvoří. -mb-
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Výstava z cyklu „Paměť map“ připomene 
proměny hranic státu a územně-správních celků 

Výstava s názvem „Náš stát, jeho země a územně-správní celky v proměnách“ je pokračováním 

loňské výstavy „S mapou se neztratíš“. Tentokrát představí mapy odrážející politické události 

minulých dvou století a připomene neuvěřitelné množství změn hranic od dob velké podunajské mo-

narchie až po nynější malý středoevropský stát. 

Zajímavostí výstavy jsou výsledky územních 

sporů se sousedy bývalého Československa. 

Návštěvník bude svědkem proměn územně-

správních celků od dob historických krajů. Po 

jejich zrušení vznikly okresy a velké kraje, opět 

krátce existovaly bývalé kraje, potom dlouhou 

dobu jen okresy, byly jiné kraje (a to jsme teprve 

v protektorátu), a tak pořád dokola až do sou-

časnosti.

Aby se návštěvník orientoval, bude u map 

uvedeno, jakých geografi ckých změn si má pře-

devším všímat. Pro výuku dějepisu jsou připrave-

ny komentované prohlídky, při nichž budou žáci 

putovat historií a poznají nebo si připomenou 

politické události, které vedly k prezentovaným 

geografi ckým změnám, jako byly prusko-rakous-

ká válka, vznik a zánik Československa, obnovení 

republiky a vznik ČR.

Druhé pokračování cyklu Paměť map pod ná-

zvem „Náš stát, jeho země a územně-správní celky 

v proměnách“ bude zahájeno vernisáží ve čtvrtek 

4. dubna v 17.30 hodin v Hollarově galerii Vlas-

tivědného muzea v Šumperku. Výstava potrvá do 

26. května. Zdeněk Doubravský

Jedna z představ o geografi cké rozloze vznikajícího 

Československa na mapě z roku 1919. Takovýchto ku-

riozit najde návštěvník na výstavě víc.  

 Sbírky VM Šumperk

Každá mince má dvě strany
Výstava Každá mince má dvě strany bude slav-

nostně otevřena ve čtvrtek 25. dubna v 10 hodin ve 

výstavní síni muzea připraveným programem pro 

děti a žáky nazvaným „Sekyrka je za dva zlatý a to-

půrko za tolar“. Ve fondech Vlastivědného muzea 

v Šumperku a jeho zařízeních, v muzeích v Mohel-

nici, Zábřehu a Havelkově muzeu v Lošticích, se 

nacházejí poměrně bohaté numizmatické sbírky.

Cílem výstavy je představit návštěvníkovi, čím 

se platilo, z čeho a jak se mince vyráběly a kdy se 

začaly používat bankovky. Výstava je pohledem na 

měnu a měnový vývoj v naší zemi od Přemyslovců 

po vznik Československé republiky v roce 1918. 

Pro děti a žáky budou připraveny pracovní listy 

s tematickými úkoly, nebudou chybět ani interak-

tivní pomůcky. Výstava potrvá do 23. června. 

 Pavlína Janíčková

Groš Václava II.  Foto: VM Šumperk



– 25 –

KNIHOVNA, AUTORSKÉ ČTENÍ

Městská knihovna

Knihovna 
v ul. 17. listopadu 6, tel. 583 283 138

Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530

Změna od 1.3. 2013Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 9 - 12, 13 - 17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 9 - 12, 13 - 17

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, v sobotu 

30. března a v pondělí 1. dubna bude Městská knihovna zavřena.  

Aleš Kauer chystá u příležitosti vydání básnické 
sbírky Petra Válka Klestí autorské čtení

Zvukově-básnická performance Petra Válka a Aleše Kauera nazvaná Klestí proběhne v pátek 

19. dubna od 18:30 hodin v šumperské Městské knihovně v ulici 17. listopadu. Akce se uskuteční 

u příležitosti vydání básnické sbírky Petra Válka Klestí, kterou si mohou zájemci na místě zakoupit. 

Knížka vychází v bibliofi lské edici nakladatelství Adolescent v počtu třiceti kusů.

Petr Válek

Znám Petra Válka dlouho. V Šumperku jsme ko-

lem sebe chodili jako dva „výrazní výtvarní samouci“, 

jak nás titulovala odborná regionální obec. My dva 

jsme se znali spíše prostřednictvím svých výtvarných 

prací. Sblížili jsme se až po mém odchodu ze Šumper-

Zvukově-básnická performance Petra Válka a Aleše Kauera nazvaná Klestí proběhne v knihovně v pátek 19. dubna.  
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ka a dokonce zorganizovali i pár společných akcí a ra-

dikálních hlukových performancí. Petrovy práce jsem 

si vždy vážil a vnímal ji jako přirozené tvůrčí gesto 

samorosta, který když sáhne na cokoli, získá to punc 

jeho osobitosti. Ať jsou to kresby, objekty, hudební 

nástroje, zvuky, básně - vše je jedno, vše je Petr Válek. 

Sám Petr k básním dodává: „Texty jsou o klestí, zvuky 

jsou klestí (žádný pop), ilustrace klestivé. Celý život je kles-

tí. Je to takové jemno-temno.“ Když jsem si básně četl já, 

pustil jsem si k nim přiložené CD (je součástí knížky); 

mohu tedy dosvědčit, že s básněmi Petra Válka je to 

jak s chůzí přes žlutou poušť, kde potkáváte sněžné 

sardinky, kde jediným důkazem inteligence je držení 

se své hlavy. Jeho neobyčejná fantazie vám rozvibruje 

mozek a humor jemně rozechvěje koutky. S básněmi 

Petra Válka máte pocit, že vše je nadosah, že stačí „jen“ 

vidět, vidět tam, kam dohlédnete.  Aleš Kauer

▶ Básnickou sbírku Petra Válka Klestí si budou moci 

zájemci na místě zakoupit.

Duben se nese v knihovně ve znamení více akcí

Hned několik zajímavých akcí chystá na měsíc duben Městská knihovna Šumperk, jež sídlí v ulici 

17. listopadu 6. Připravuje recitál Jiřího Dědečka, Noc s Andersenem, archeologickou přednáš-

ku, autorské čtení a Zahradní slavnost.

Recitál Jiřího Dědečka nazvaný Poezie 

a hudba je naplánován na čtvrtek 4. dubna 

od 17.00 hodin. Tento známý český písničkář 

a básník představí své nové CD Zabili trafi -

kantku a zprostředkuje texty Jacquese Bre-

la, Georgese Brassense, Borise Viana… 

Vstupné je 60 korun.

Letošní Noc s Andersenem při-

padá na pátek 5. dubna. Magická 

pohádková noc, kterou v knihov-

nách a na spoustě dalších spřáte-

lených míst po celé republice trá-

ví tisíce dětí ve společnosti knížek, 

pohádek, dětských i dospělých kamarádů, pro-

běhne v knihovně již podvanácté. Hlavním 

tématem tentokrát budou Děsné české ději-

ny od šumperské autorky Vladimíry Krejčí.

V rámci akce Brány památek dokořán se 

ve čtvrtek 18. dubna uskuteční od 17 ho-

din přednáška archeologa Jakuba 

Halamy nazvaná Klenoty dávnověku 

- pravěk a archeologie severozápadní 

Moravy. Příchozí se na ní dozvědí, 

jaké archeologické poklady se 

našly na území severozápadní 

Moravy. Vstup je zdarma.

O den později, v pátek 19. dubna, pak bude 

knihovna od 18.30 hodin dějištěm autor-

ského čtení nazvaného Petr Válek - Klestí. 

▶ Letošní Noc s Andersenem připadá na pátek 

5. dubna.
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O hudební doprovod se postará Aleš Kauer, vstup-

né se neplatí.

Tečkou za dubnovými akcemi bude ve čtvrtek 

25. dubna Zahradní slavnost, jež se již tradičně 

koná v rámci cyklu Když bariéry nejsou překáž-

kou. Ty, kteří v době od 10 do 16 hodin přijdou 

do zahrady u knihovny v ulici 17. listopadu, čeka-

jí nejrůznější hry, soutěže, drobná vystoupení dětí 

i dospělých, rej čarodějnic a také jízdy na koních 

ze stáje speciální školy Pomněnka. Příchozí zaplatí 

desetikorunové vstupné, děti v kostýmu čarodějnice 

a děti do tří let mají vstup zdarma. -zk-

Středisko volného času Doris
Každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek (s výjim-

kou 11.4., 18.4., 25.4.) a každý pátek 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 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 17.4.) 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

Během dubna

Ukliďme svět - Clean Up the World
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Mezinárodní kampaň, v jejímž rámci jednotlivci 

a skupinky dobrovolníků na celém světě pořáda-

jí akce zaměřené na úklid, zlepšení a ochranu ži-

votního prostředí. Ukliďte si i vy okolí své školy, 

parku, černou skládku a podobně. Zajistíme vám 

pytle a odvoz odpadu (v Šumperku), účastníci akce 

obdrží drobnou odměnu. Termín je možné při-

způsobit vašim podmínkám. Informace Jiří Kamp, 

kamp@doris.cz, tel.č. 731 501 319.

Čtvrtek 4. dubna od 9 do 12 hodin na „K“

Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2013

Prezence 8:30-9:00 hod., informace Ivana Šilhano-

vá, tel.č. 731 610 036, silhanova@doris.cz.

Od čtvrtku 4. do pátku 5. dubna 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, muzikoterapie 

a aromaterapie. Informace a přihlášky Eva Pšenčí-

ková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psenciko-

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

Od pátku 5. do úterý 30. dubna na „K“

Jak to vidí ruce - společná výstava prací zrakově 

postižených autorů a výtvarníků dětské soutěže 

Vernisáž výstavy a předání cen nejlepším dětským 

výtvarníkům proběhne 5.4. v 15.30 hodin. In-

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

731 610 039, vavrusova@doris.cz.

 

Od pátku 5. od 18 hod. do soboty 6. dubna do 9 ho-

din v ateliéru U Radnice

Noc s Andersenem 

Společné nocování na podporu dětského čtenářství 

v mnoha městech ČR i v zahraničí. S sebou: pře-

zůvky, pyžamo, spacák, karimatku, polštářek, hygie-

nické potřeby, páteční večeři, jednoduše vše, co je 

potřeba na jednu noc mimo domov. Přihlášky do 

4.4. do 12:00 hod., informace Romana Večeřová, 

tel.č. 583 215 395, 777 216 332, vecerova@doris.cz. 

 Cena 100 Kč zahrnuje 

 materiál na tvoření, sobotní snídani, občerstvení

Sobota 6. dubna 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

Středa 10. dubna od 17 do 19 hodin v AT na „K“

Keramika pro dospěláky - otevřená keramická dílna

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

731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Cena 100 Kč

Čtvrtek 11. dubna od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Via Lucis - Příběhy a písničky ze středověku

Talk show spisovatele Vlastimila Vondrušky a skla-

datele a zpěváka Petra Traxlera. Netradiční a zábav-

né vyprávění o životě lidí ve středověku, skutečné 

příběhy z minulosti. Písně žáků darebáků, středo-

věké balady, renesanční balady a milostné písně 

v podání Petra Traxlera (kytara a zpěv). Na závěr 

autogramiáda. Rezervace a informace Petr Konup-

čík, tel.č. 731 610 037. 

 Vstupné 70 Kč, senioři a mládež 50 Kč  

Pátek 12. dubna od 17 hodin v G-klubu

Via Lucis - Věra 2013, setkání s olympijskou ví-

tězkou

Na závěr je plánována autogramiáda. Věra Čáslav-

ská bude hostem večera vyhlášení Cen města za rok 

2012. Rezervace a informace Petr Konupčík, tel.č. 

731 610 037.  Vstupné 50 Kč

  

Sobota 13. dubna od 9 do 14 hodin v keramické dílně 

U Radnice ve 2. patře

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé - volná tvorba. Infor-

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

Sobota 13. dubna od 9 do 14 hodin v ateliéru U Rad-

nice ve 3. patře 

Šperkování - Háčkovaná spirála

S sebou perlovku (60 tex x 2), háček na háč-
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kování vel. č. 8; informace H. Rotterová, tel.č. 

728 335 854.  Vstupné 80 Kč

Středa 17. dubna 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

Pátek 19. dubna od 12.30 do 14.30 hodin v ateliéru 

U Radnice 

Tvoření maminek

Pouze pro maminky; informace Romana Večeřová, 

tel.č. 583 215 395, 777 216 332, vecerova@doris.cz.

Pátek 19. dubna od 17 do 19.30 hodin na „K“

Slet čarodějnic

Akce pro děti i rodiče, kouzelné tvoření, míchání 

lektvarů, soutěže, pečení, bylinková poradna a další, 

v 19:30 hod. při pěkném počasí táborák s možnos-

tí opékání. Děti v maskách čarodějnic a čarodějů 

obdrží odměnu. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 

583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Cena 50 Kč

Neděle 21. dubna od 10 do 16 hodin v areálu SEV 

Švagrov u Vernířovic

Den Země poprvé na Švagrově

Sázení stromků na vzniklých pasekách kolem Švag-

rova a stloukání ptačích budek a následné vyvě-

šování. Prospěšná akce na čerstvém vzduchu pro 

celou rodinu. Akce se koná ve spolupráci s Kraj-

ským ředitelstvím - oblastním inspektorátem LČR 

Šumperk a Lesní správou Loučná nad Desnou. 

S sebou: kladívko, motyčku a starou PET lahev. 

Informace Renata Čechová, tel.č. 606 758 410, 

cechova@doris.cz.

Středa 24. dubna od 17 do 19 hodin v AT na „K“

Keramika pro dospěláky - otevřená keramická dílna

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

731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Cena 100 Kč

Pátek 26. dubna od 9 do 16 hodin v parku u Vily 

Doris

Den Země 2013

Přijďte k nám oslavit Den Země, v letošním roce 

zaměřený na ptáky. Vědomostní, hravé a výtvarné 

stanoviště v parku u Vily Doris, pódiová vystou-

pení, řemeslný trh. Informace Lenka Kampová, 

kampova@doris.cz, tel.č. 733 712 901.

Sobota 27. dubna od 10 hodin v tělocvičně na „K“

Seminář Bojové aplikace 24 prvků jang s panem 

Turneberem

Prezence od 9 hod., 10-16 hod. cvičení; informace 

Jaroslav Voráč, tel.č. 602 787 687, jaroslav.vorac@

seznam.cz.  Cena 550 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.

Pontis Šumperk

Čtvrtek 4. dubna od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 9. dubna od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Čtvrtek 18. dubna od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 23. dubna od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů



– 30 –

PONTIS, KINO OKO

BABOVŘESKY  

Pondělí 1., úterý 2. a středa 3. dubna jen v 17.30 hodin, středa 17. dubna jen ve 14.00 hodin, sobota 20. dub-

na jen v 17.30 hodin, pondělí 29. dubna jen ve 20.00 hodin, úterý  30. dubna jen v 17.30 hodin

Česko, 2013, 133 minuty, komedie, nevhodný mládeži do 12 let

Úsměvná komedie ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nad-

sázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod. 

 Vstupné 100 Kč, ve středu 17.4. pro seniory 50 Kč

MAMA 

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

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“

Konverzac e 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 seni-

ory, „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.

Výstava prací studentů Grafi ckého designu Střední průmyslové školy Šumperk
Výstava potrvá od 2. dubna do 31. května v provozní dny Kavárničky „nejen“ pro seniory.

Kino Oko
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RENOIR  Art večer - Filmový klub

Středa 3. dubna jen ve 20.00 hodin

Francie, 2012, 111 minut, drama, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Děj fi lmu se odehrává na francouzské riviéře v létě 1915, Jean Renoir - syn impresionistického malíře, 

Pierre-Auguste - se vrací domů, aby si vyléčil zranění z první světové války. Po jeho boku je Andrée, mladá 

žena, která omlazuje, okouzlí a inspiruje otce i syna.  Vstupné 90 Kč, 80 Kč pro členy FK 

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

MOCNÝ VLÁDCE OZ 3D  3D

Čtvrtek 4. a pátek 5. dubna jen v 17.30 hodin, sobota 6. dubna jen v 15.00 hodin, neděle 7. dubna v 10.00 

a v 15.00 hodin

USA, 2013, 125 minut, fantasy, akční, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Druhořadý cirkusový kouzelník Oscar se nechtěně zaplete do velikých problémů, kterým čelí země Oz 

a její obyvatelé, a musí se naučit odlišovat dobré lidi od zlých dřív, než bude příliš pozdě. Kouzelník 

postupně využívá své magické umění a vynalézavost, aby se proměnil ve věhlasného a mocného čaroděje 

a především v lepšího člověka.  Vstupné 130 Kč

V neděli 7.3. je vstupné pro děti 100 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

HOSTITEL 

Čtvrtek 4. a pátek 5. dubna jen ve 20.00 hodin, sobota 6. dubna jen v 17.30 hodin, neděle 7. dubna jen 

Film Mocný vládce Oz uvádí kino Oko v trojrozměrném formátu a v českém znění.
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v 19.15 hodin, pondělí 8. dubna jen ve 20.00 hodin, úterý 9. a středa 10. dubna jen v 17.30 hodin 

USA, 2013, 125 minut, sci-fi , thriller, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Od autorky Twilight ságy Stephenie Meyer! Po úspěšné invazi teď Zemi kontrolují neviditelní mimozemš-

ťané. Takzvané Duše přebírají kontrolu nad myslí člověka, používají jeho tělo a zdánlivě beze změny žijí 

jejich životy.  Vstupné 100 Kč

G.I. JOE 2: ODVETA 3D  3D

Sobota 6. dubna jen ve 20.00 hodin 

USA, Kanada, 2013, 120 minut, sci-fi , akční, dobrodružný, thriller, nevhodný mládeži do 12 let, 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 150 Kč

JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC 3D  3D

Neděle 7. dubna jen v 17.30 hodin

USA, Německo, 2013, 83 minuty, akční, horor, fantasy, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

S Jeníčkem a Mařenkou se setkáváme 15 let po jejich incidentu s perníkovou chaloupkou. Mezitím se 

z nich ale stali chladnokrevní zabijáci, jejichž prací je chytání a zabíjení čarodějnic.  Vstupné 130 Kč

ARGO 

Pondělí 8. dubna jen v 17.30 hodin, úterý 9. dubna jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 120 minut, drama, thriller, historický, mládeži přístupný, titulky

Oscar 2012 za fi lm roku, střih a adaptovaný scénář. Podle skutečného příběhu! Neuvěřitelný plán na 

Po fantastickém nálezu miliony let starých D.N.A. stvoří vědci přírodní park s žijícími prehistorickými zvířaty. 

Do kina Oko přichází Jurský park 3D.
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záchranu rukojmých jako by se mohl stát jen ve fi lmu. Režie a hlavní role Oskarem oceněný Ben Affl  eck, 

producentem fi lmu je George Clooney.  Vstupné 90 Kč

7 DNÍ HŘÍCHŮ  Festival ŠPEK

Středa 10. dubna jen ve 20.00 hodin

Česko, Slovensko, 2012, 107 minut, drama, nevhodný mládeži do 12 let

Film byl inspirovaný skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na Šumpersku roku 

1945. Hrají: Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, Jiří Schmitzer, Anna Šišková, Igor Bareš a další. Projekce se 

koná v rámci ŠPEKu - přehlídky umění Olomouckého kraje.  Vstupné 80 Kč

JURSKÝ PARK 3D  3D

Čtvrtek 11. a pátek 12. dubna jen v 17.30 hodin, sobota 13. dubna jen ve 20.00 hodin, neděle 14. dubna 

v 15.00 a v 17.30 hodin, pondělí 15. dubna jen v 17.30 hodin, úterý 16. dubna jen ve 20.00 hodin, středa 

17. dubna jen v 17.30 hodin, 

USA, 1993, 127 minut, sci-fi , dobrodružný, thriller, české znění

Po fantastickém nálezu miliony let starých D.N.A. stvoří vědci přírodní park s žijícími prehistorickými 

zvířaty. Dinosauři se po chybě zaměstnance parku dostávají do volné přírody a souboj lidí s druhohorními 

obludami začíná.  Vstupné 150 Kč, 130 Kč pro děti

NA ŠROT 

Čtvrtek 11. a pátek 12. dubna jen ve 20.00 hodin, sobota 13. dubna jen v 18.00 hodin, neděle 14. dubna 

jen ve 20.00 hodin

USA, 2013, 92 minuty, komedie, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Jeff ovi je právě 21 a plnoletost se musí pořádně oslavit. Zpít se na šrot se však nedoporučuje noc před 

největší zkouškou na medicíně.  Vstupné 90 Kč

VĚRA 68 

Pátek 12. dubna jen v 15.00 hodin

Česko, 2012, 90 minut, dokumentární, mládeži přístupný

Sto čtyřicet medailí, z toho sedm zlatých a čtyři stříbrné olympijské, pasovaly gymnastku Věru Čáslavskou 

na nejúspěšnější československou sportovkyni všech dob. Celovečerní dokument režisérky Olgy Som-

merové zachycuje osud Věry Čáslavské, který je zároveň zrcadlem československé historie a jedinečným 

fenoménem v historii českého národa.  Vstupné 50 Kč

CROODSOVI 

Sobota 13. dubna jen v 16.00 hodin, neděle 14. dubna jen v 10.00 hodin

USA, 2013, 90 minut, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, mládeži přístupný, české znění

Příběh první pravěké rodiny. Když dojde k zničení jejich rodinné jeskyně, podniknou Croodsovi 

cestu do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných 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 125 Kč, 100 Kč pro děti

NERADA RUŠÍM  Art večer - Filmový klub, Eurofest

Pondělí 15. dubna jen ve 20.00 hodin, úterý 16. dubna jen v 18.00 hodin
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Dánsko, 2012, 90 minut, drama, komedie, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Komedie o mladé sympatické, ale hodně výstřední dívce Heleně, která pátrá po svém biologickém otci. 

Její hledání a obrovské očekávání ji zavede do kdysi slavného, dnes zchátralého kodaňského divadla plného 

podivných existencí. Z bankrotu a tvůrčí krize může divadelníky vyvést pouze premiéra lehce šílené hry, 

do níž je angažován Helenin pes... 

 Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč, 60 Kč se vstupenkou na Eurofest 5.4. nebo 19.4., 

 se vstupenkou na Film Eurofest 15.-17.4. je vstupné na koncert Gwyna Ashtona za 60 Kč!

VOJTA LAVIČKA: NAHORU A DOLŮ  Eurofest

Středa 17. dubna jen ve 20.00 hodin 

Česko, 2013, 88 minut, dokumentární, mládeži přístupný

Časosběrný dokument Heleny Třeštíkové zachycuje vzlety a pády romského hudebníka, aktivisty a no-

vináře Vojty Lavičky. Vojta je průkopníkem romského vysílání v televizi a rozhlase, zasazuje se o práva 

Romů, a jako skvělý houslista se proslavil především díky účinkování v kapele Gipsy.cz. 

 Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč, 60 Kč se vstupenkou na Eurofest 5.4. nebo 19.4., 

 se vstupenkou na Film Eurofest 15.-17.4. je vstupné na koncert Gwyna Ashtona za 60 Kč!

JACK A OBŘI 3D  3D

Čtvrtek 18. a pátek 19. dubna jen v 17.30 hodin, sobota 20. a neděle 21. dubna jen v 15.15 hodin, pondělí  

22. a úterý 23. dubna jen v 17.30 hodin 

USA, 2013, 114 minut, dobrodružný, drama, fantasy, romantický, mládeži přístupný, české znění

Starobylá válka mezi lidmi a obry se rozproudí, když Jack, mladý farmář bojující za království a pro lásku 

princezny, otevře bránu mezi oběma světy. Režie Bryan Singer (X-Men)  Vstupné 120 Kč

NEVĚDOMÍ 

Čtvrtek 18., pátek 19. a sobota 20. dubna jen ve 20.00 hodin, neděle 21. dubna jen v 17.30 hodin, úterý 

23. dubna jen ve 20.00 hodin, čtvrtek 25. dubna jen v 17.30 hodin, pátek 26. dubna jen v 19.45 hodin 

USA, 2013, 124 minuty, sci-fi , akční, dobrodružný, fantasy, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Vojenský soud pošle veterána z války na vzdálenou planetu, kde má zničit zbytky mimozemské rasy. Při 

jedné z výprav nachází rozbitou vesmírnou loď a v ní spící krásnu ženu. Rozhovor s ní nechává  mnoho 

otevřených otázek, které bude nutné vyřešit.  Vstupné 100 Kč

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE 

Sobota 20. a neděle 21. dubna jen ve 13.30 hodin

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

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

humorných situací.  Vstupné 100 Kč

V sobotu 20.4. ve 13.30 hodin je vstupné pro děti 80 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, 

s.r.o., Šumperk. 

LESNÍ DUCH 

Sobota 20. dubna jen ve 22.00 hodin, neděle 21. dubna jen ve 20.00 hodin 

USA, 2013, 90 minut, horor, thriller, nevhodný mládeži do 15 let, titulky 

V dlouho očekávaném remakeu kultovního hororu z roku 1981 se pět mladých přátel vydává na výlet 
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do odlehlé chaty hluboko v lesích. Když objeví Knihu mrtvých, nevědomky probudí spící démony žijící 

v okolí a začne krvavý boj o přežití.  Vstupné 120 Kč

OMALOVÁNKY 

Neděle 21. dubna jen v 10.00 hodin

Československo, 1957-1984, animovaný, krátkometrážní

Proč jsou na obloze draci, Omalovánky, Perníkový dědek, Přírodopis v cylindru, Ušatá Cecílie, Medicína, 

Vláček Kolejáček.  Vstupné 40 Kč

AVATAR 3D  3D

Pondělí 22. dubna jen v 19.45 hodin

USA, Velká Británie, 2009, 162 minuty, sci-fi , akční, fantasy, mládeži přístupný, české znění

Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných 

civilizací. Pro velký zájem zařazeno do programu.  Vstupné 90 Kč

NYLON JAIL 3D DEVIL IS A COWBOY Festival ŠPEK, 3D

Středa 24. dubna v 19.30 hodin

Ojedinělý koncert olomoucké elektrik-coutry kapely s 3D projekcí. Pořad se koná v rámci ŠPEKu - pře-

hlídky umění Olomouckého kraje.  Vstupné 100 Kč

SCARY MOVIE 5 

Čtvrtek 25. dubna jen ve 20.00 hodin, pátek 26. dubna jen ve 22.00 hodin, sobota 27. dubna jen 

V závěru dubna se mohou děti těšit na jihoafrickou animovanou komedii Zambezia.



– 36 –

KINO OKO

v 17.30 hodin, neděle 28. dubna jen v 19.45 hodin 

USA, 2013, komedie, nevhodný mládeži do 12 let titulky

Šťastně ženatý pár Dan a Jody si přinese z nemocnice novorozeně. Krátce nato se v domě začnou dít podivné věci. 

Společně s týmem specialistů musejí najít řešení jak se démona zbavit, dokud nebude příliš pozdě.  Vstupné 100 Kč

ZAMBEZIA 3D  3D

Pátek 26. dubna jen v 15.45 hodin, sobota 27. dubna ve 14 a v 15.45 hodin, neděle 28. dubna v 10 a v 15.45 hodin

Jižní Afrika, 2012, 83 minuty, animovaný, komedie, mládeži přístupný, české znění

Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města Zambezia 

u Viktoriiných vodopádů, aby se stal členem prestižní letky chránící město před útoky nepřátel. Jeho otec se ho 

snaží zadržet, ale je lapen podlým ještěrem, který kuje pikle na přepadení Zambezie. Kai a jeho spřízněná duše 

Zoe budou muset použít všechny své síly, aby před ním toto jedinečné místo zachránili.  Vstupné 130 Kč

V neděli 28.4. v 10.00 hodin je vstupné pro děti 80 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk.

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV 

Pátek 26. dubna jen v 17.30 hodin, sobota 27. dubna jen v 19.30 hodin, neděle 28. dubna jen v 17.30 hodin 

USA, 2013, 115 minut, drama, mysteriózní, thriller, romantický, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Do Southportu se přistěhuje plachá Katie, jejíž minulost halí opar tajemství. Ačkoliv se zprvu brání na-

vázat jakýkoliv vztah, postupem času se seznamuje se sousedkou Jo a Alexem a jeho dětmi a v ospalém 

jižanském městečku začíná zapouštět kořeny. Musí se tedy rozhodnout - zvolí život na útěku, nebo novou 

rodinu? Režie Lasse Hallström (Čokoláda, Pravidla moštárny).  Vstupné 100 Kč

NA DŘEŇ 

Pondělí 29. dubna jen v 17.30 hodin, úterý 30. dubna jen ve 20.00 hodin

Francie, Belgie, 2012, 120 minut, drama, romantický, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Naprosto pohlcující Love story (Th e Guardian), čistá magie (Th e Times). V hlavní roli držitelka Oscara 

i Českého lva Marion Cotillard.  Vstupné 80 Kč

BABOVŘESKY  

Pondělí 29. dubna jen ve 20.00 hodin, úterý 30. dubna a středa 1. května jen v 17.30 hodin 

Česko, 2013, 133 minuty, komedie, nevhodný mládeži do 12 let

Nejúspěšnější fi lm letošního roku pro velký zájem opět v kině.  Vstupné 100 Kč

Připravujeme: Iron man 3, Velký Gatsby, Kovář z podlesí, Donšajni

Filmový klub: Big Lebowski, Lore, Rok bez Magora, Kříž cti

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

vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního představení. 

Bližší informace na telefonu 583 212 000.

VÝSTAVA DIVOKÝ MADAGASKAR 
Výstava fotografi í Kateřiny a Miloše Motani je ve foyer kina Oko k vidění do  30. dubna.



Středisko volného času Doris uvádí
z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Příběhy a písničky ze středověku
Talk-show spisovatele 
Vlastimila Vondrušky 
a skladatele a zpěváka Petra Traxlera 
spojená s autogramiádou 

ve čtvrtek 11. dubna 
od 18.30 hodin v sále Vily Doris

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.

Stejně jako Vondruškovy knihy ani tento 

pořad nepostrádá nadhled, ale je současně 

postaven na reálných faktech. A protože 

se autor jako spisovatel dívá na historické 

prameny jinýma očima než školní učebnice, 

dozvědí se posluchači řadu překvapujících 

odhalení. Věděli jste, že středověké pivo 

chutnalo úplně jinak než to dnešní? A že 

se hojné pití piva nejen neodsuzovalo, 

ale naopak patřilo ke společenským 

povinnostem? Napadlo by vás, že naši 

předkové měli ve středověku v erotickém 

konání větší svobodu než má dnešní 

společnost? Vlastimil Vondruška jako 

autor historických detektivek však přiblíží 

především středověkou spravedlnost na 

základě skutečných dobových případů, kdy 

podle něj soudci nesoudili formálně jako 

dnes, ale hledali spravedlnost ve svém srdci. 

Je toho hodně z odkazu našich předků, 

čím bychom se měli podle něj inspirovat. 

A nejen my, ale především mocní tohoto 

světa, protože národ, který zapomene na 

svou minulost, ztratí budoucnost.  

Vstupenky za 70 Kč a 50 Kč (mládež, senioři) 

lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile 
Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037.




