
SKŘÍTEK
Skřítek je sedlo a na něm kamenně sedí a hlídá Jílkův skřítek – trol.
Velké rozcestí. Jako náměstí.
Do kopce na hřebeny Jeseníků přes Ztracené skály až daleko, kam až mraky plují.
Stromy se krčí a dají se otevřít. Po rovině nevstupovat do rašelinišť a bažin
(ani s Jožinem), po silnici na Šumpersko a Rýmařovsko. Nedaleko se povalují zbytky hradu
Rabštejna a zarůstají stejnojmenné skály. Z loupežníků nejde strach, neboť to jsou horolezci
a horolezkyně. Také horolezčata. Na Skřítku je hej, turisti tu mají rej. 
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Výstava v muzeu

Noc kostelů

Noc kostelů letos proběhne v pátek 24. května.

V květnu uvádí kino oko fi lmovou pohádku Ko-
vář z Podlesí, v níž si zahrála vedle Bolka Po-
lívky, Josefa Somra či Ivany Chýlkové i „domácí“ 

Bohdana Pavlíková.

Ve výstavní síni muzea je k vidění výstava Každá 
mince má dvě strany.
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Černá kronika: Šelmovský čas

ČERNÁ KRONIKA

Nenechte se mýlit, šelmovským časem nejsou 

myšleny žádné legrácky, ale období strachu a obav 

o život. Šelmou je zde míněna nemoc, která vyvo-

lávala zděšení a člověk při zjištění její bezprostřední 

přítomnosti zůstal stát, „jako by mu palicí dal“. Právě 

tak se vyděsil důlní úředník, který zjistil mor u hor-

níka. V šelmovském čase si nikdo nebyl jist životem. 

Nepomáhalo pálení jalovce a vykuřování místností 

různými bylinami, málo účinné byly léky. Modlitby, 

mše pod širým nebem, vyzvánění zvonů i kajícný 

půst se míjely účinkem. V domech, na náměstích, 

na ulicích a březích řek leželi mrtví, silně zapáchající 

oběti „Paní smrti“, a nikdo je nepohřbíval, jak je za-

znamenáno počátkem osmdesátých let 15. století ve 

slezském Hlohově.

„Každý běží, kam kdo věda,

kde by se skryl, místa hledá,

vybíraje lepší povětří

nejedenť zdechne nazejtří.“

To byla krutá realita a každá rada zde byla drahá. 

A o té nejlepší hovoří nejen naše verše, ale doporu-

čovaly ji také lékařské knihy, v nichž jste se mohli 

dočíst: „Najprve dobré jest, muož-li to býti, aby člo-

věk tu nebyl, kdež mor jest“. Bohuslav Hasištejnský 

radil pro čas epidemie: „Buď veselý, choď pilně na lov, 

svévolně se nepřibližuj k nákaze. Ostatní péči poruč 

nebesům“. Věhlasný humanista pravděpodobně znal 

společnost Dekameronu trávící chvíle šelmovského 

času v ústraní při zábavném vyprávění.

Hůře bylo těm, kteří z různých důvodů, zvláště 

kvůli majetku, zůstali v morem zasažených oblastech. 

Tehdy si nemohli být jisti před mikroorganizmy, lé-

kařskou vědou nazývanými Yersinia pestis, šířenými 

zvláště hlodavci a hmyzem. A oněm šiřitelům náka-

zy připravoval člověk vhodné prostředí ve městech 

i na vesnicích svým nepořádkem, haldami odpadu, 

splašků a fekálií, jejichž odstraňování bylo dlouho do 

novověku neřešeným problémem. Nebylo tedy náho-

dou, že černá smrt se šířila zvláště v letních horkých 

měsících. Krysy, hejna much a komárů, blechy a jiná 

havěť byly koloritem jinak příjemných letních dnů.

Šíření epidemie moru bylo velice rychlé, neboť in-

kubační doba, srovnatelná s inkubační dobou chřip-

kového onemocnění, je jeden až pět dnů. Při dýmějo-

vém moru zduřily uzliny a tkáně odumíraly. Při plicní 

formě došlo k prudké otravě a jen v tomto případě se 

zdravý jedinec mohl nakazit od nemocného člověka 

kapénkovou infekcí. Nevítaným příznakem byly fi a-

lové a hnědé skvrny na kůži, jež se objevily již druhý 

nebo třetí den nemoci. Klesala chuť k jídlu, lidé byli 

úzkostliví a neklidní, trpěli silnými bolestmi hlavy 

a závratěmi, zvraceli, měli vysokou horečku a někdy 

vnitřní krvácení. Objevily se bolestivé hlízy. Nemocí 

vysílení nešťastníci jen leželi a spali. Pokud hlízy, ji-

Otevření morové hlízy lékařem a dezinfekce rány, jak 

názorně ukazuje ilustrace z 15. století, zvyšovaly na-

ději na přežití morem zasažených osob.
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ČERNÁ KRONIKA, HUDEBNÍ CYKLUS

nak dýměje, uzrály a praskly, hnis vytekl a nemocný 

měl naději na přežití. Úmrtnost byla vysoká, 70 až 

90%. Kdo přežil, často nevyvázl bez následků, neboť 

nemoc poznamenala nervový systém i tkáně. Někdo 

koktal, jiný oslepl, někteří lidé kulhali a svými pohy-

by připomínali alkoholiky. Taková také bývala daň za 

znovunabytý život.

Ze školních lavic víme, že mor poprvé vážně za-

sáhl jižní a západní Evropu v letech 1347 až 1349 

a tato pandemie vstoupila do dějin pod názvem „čer-

ná smrt“. Čechy a Moravu však nemoc postihla jen 

okrajově. Doložena je v roce 1349 v Brně, které bylo 

epidemií moru zasaženo ještě v letech 1356 a 1372. 

Poslední výzkumy ukazují, že ani tolik diskutovaná 

nejrozsáhlejší morová rána v předhusitském období 

z roku 1380 neměla na Moravě katastrofální důsled-

ky. Dodnes nebyla uspokojivě zodpovězena otázka, 

proč byly Čechy a Morava narozdíl od jiných evrop-

ských regionů ve 14. století ušetřeny tak tragických 

následků této nemoci. 

Velké morové epidemie zasáhly několikrát Moravu 

zvláště ve druhé polovině 15. století a na počátku 

století následujícího. V roce 1482 kosil mor lidi 

v Olomouci a o rok později zasáhla „velká morová 

rána“ nejen oblasti na Moravě, ale také v Čechách. 

Nová vlna epidemie přišla do Čech v polovině de-

vadesátých let 15. století. Zajímavá je informace 

chromečské školní kroniky založené koncem sedm-

desátých let 19. století, v níž se praví, že mor zahubil 

mnoho obyvatel Chromče v roce 1497. Nové moro-

vé vlny se přehnaly Moravou v letech 1507 až 1508 

a 1510 až 1511. Jejich dozníváním byl šelmovský čas 

v roce 1521.

Lze předpokládat, že některé z uvedených epidemií 

postihly také Šumperk a jeho okolí, ačkoliv se o tom 

zprávy nedochovaly. O záznamu chromečské školní 

kroniky již padla zmínka. Jistotu o moru ve městě 

poskytují až informace ze druhé poloviny 16. století. 

V létě roku 1571 vypukl v Šumperku mor a trval údaj-

ně až do Vánoc 1572. Uváděné číslo 1 464 mrtvých 

se zdá vůči odhadu tehdejšího počtu obyvatel města 

a předměstí přehnané, přesto musel být počet obětí 

vysoký. V letech 1575 až 1576 se hovoří o zhruba 900 

obětech morové epidemie. I v tomto případě je počet 

obětí pravděpodobně nadsazený, což ale nesnižuje 

dopad morové rány, která nebyla jen tak pro potom-

ky zaznamenána. Ze zavlečení epidemie do města byli 

tehdy obviněni Židé, kteří se po opakovaných žádos-

tech obyvatel města museli ze Šumperka na císařův 

příkaz vystěhovat. Mor zavlečený do Šumperka Švédy 

v roce 1646 se mezi měšťany nerozšířil.

Doznívání morových epidemií v Evropě spadá do 

počátku 18. století. Jedna z nich se nevyhnula ani 

Šumperku. O jejím průběhu pojednáme v příštím 

pokračování Černé kroniky. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Církevní rok v hudbě nabídne 
Moralesovu Missa de Beata Virgine

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje v květnu devátou 

částí. Posluchačům nabídne skladbu Missa de Beata Virgine skladatele Christóbala de Moralese.

Španělský hudební skladatel Cristóbal de 

Morales, žijící v 16. století, pocházel ze Sevilly. Celý 

život strávil v rodné zemi, jen za pontifi kátu pape-

že Pavla III. působil deset let při papežském dvoře. 

Jeho velmi bohaté dílo se prakticky všechno zacho-

valo, protože bylo vydáváno tiskem a distribuováno 

po celé Evropě i v Novém světě. „Vědom si svého 

talentu byl skladatelem náročným a nesmlouvavým. 

Mnohými interprety byl považován za málo snesi-

telného arogantního člověka. Přesto je jeho dílo 

plné posvátné pokory a prakticky celé je věnováno 

liturgii,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok v hudbě 

Vít Rozehnal a podotýká, že Missa de Beata Virgine 

je hudebně postavena jako tradiční mše, i když skla-

datel chtěl vyjádřit chválu Panně Marii. Touto mší 

začíná obsáhlé Moralesovo dílo Missarum Liber 

Secundus. „A do dějin hudby se zapsala ještě jako 

synonymum Tizianova aktu dnes nazývaného jako 
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FESTIVAL DUCHOVNÍ VOKÁLNÍ HUDBY

Venuše urbínská, který je v současnoti umístěn 

v galerii Uffi  zi,“ upřesňuje Rozehnal. Vzápětí při-

pomíná, že deváté pokračování hudebního cyklu 

proběhne ve středu 1. května. Jeho dějištěm bude 

od 19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele 

ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4.  -red-

Kupte si KŽŠ a získejte zdarma 
jednu vstupenku na muzejní výstavu

Muzeum Šumperk přichází při příležitosti Dne 

muzeí v měsíci květnu s akcí nazvanou 1 + 1 zdar-

ma. Každý, kdo si koupí vstupenku na některou 

z aktuálních výstav a předloží v pokladně muzea 

kupon z květnového čísla tohoto kulturního mě-

síčníku, získá zdarma jednu vstupenku navíc. KŽŠ 

je k dostání pouze za 12 Kč v knihkupectvích, 

v knihovně, v divadle, kině Oko, v Informačním 

centru, v informacích městské úřadovny na náměs-

tí Míru a v novinových stáncích. -red-

Květen je ve znamení festivalu 
duchovní vokální hudby 

Zpěv je odpočinkem pro duši a počátkem pokoje. 

Uklidňuje rozbouřenou mysl a usmiřuje hněv. 

Připravuje lidi k lásce a překonává vzdálenost mezi lidmi. 

 Sv. Basil Veliký 

Šumperský festival je časem setkávání, otevírá 

dveře duchovní hudby dokořán. Za dvacet dva let 

bourá představy o nudě a jednotvárnosti interpreta-

ce děl, která provázejí liturgii různých náboženství. 

Schola od sv. Jana Křtitele, jež festival zahájí, koncertovala loni v Bruselu.  Foto: archiv Scholy

Měsíc květen se každým druhým rokem v Šumperku nese ve znamení Mezinárodního festivalu du-

chovní vokální hudby, jenž pořádá sbor Schola od sv. Jana Křtitele. Dějištěm již jedenáctého ročníku 

bude od 23. do 26. května vždy od sedmé podvečerní farní kostel sv. Jana Křtitele.
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FESTIVAL DUCHOVNÍ VOKÁLNÍ HUDBY

Během našeho sborového svátku si všichni účastníci, 

hosté i posluchači mohou uvědomit právě ten pod-

statnější rozměr hudby, to, že nemusí fungovat jen 

jako nástroj k doprovodu, k podmalování, k vypl-

nění mezer. Díla, která budeme moci vnímat, jsou 

odrazem vnitřního stavu tvůrců a zpětně působí na 

všechny přítomné uvědoměním si původu vlastního 

rozladění a jsou cestou k opětovnému naladění.   

První festivalový večer zahájí pořádající sbor 

Schola od sv. Jana Křtitele. Své vystoupení zaměří 

na českou a světovou duchovní hudbu 20. a 21. sto-

letí. Ozdobou jistě bude provedení křehkého díla 

Bohuslava Martinů Tři písně posvátné. Spevokol 

Zoltána  Kodálya ze slovenské Galanty se ujme 

druhé poloviny koncertu. Toto hudební těleso má 

bohaté zahraniční zkušenosti. Zcela jistě se může-

me těšit na některé skladby spoluzakladatele sboru 

Z. Kodályho, který byl nejenom významným ma-

ďarským skladatelem, ale také prezidentem meziná-

rodní společnosti pro hudební výchovu.  

Druhý šumperský festivalový večer bude pa-

třit německému poloprofesionálnímu sboru 

Mitteldeutscher Frauenkammerchor. Členky 

sboru pocházejí z různých míst středního Německa. 

Soustředí se na interpretaci převážně duchovní 

hudby posledních sta let. Po našich hostech bude 

klášterní kostel dějištěm provedení mimořádného 

díla současného českého skladatele Miloše Boka - 

Missa brevis in Es. Protagonisty budou naši Motýli. 

Tomuto mimořádnému hudebnímu zážitku bude 

skladatel osobně přítomen.  

Sobotní závěrečný koncert otevře domácí smí-

šený sbor Avonotaj. V jeho podání budeme slyšet, 

jak jinak, židovskou duchovní tvorbu. Za jedenáct 

let svého působení se sbor zařadil mezi přední čes-

ké interprety židovské hudební literatury. Koncert 

uzavře ojedinělé vokálně-instrumentální uskupení 

Musica pro Sancta Cecilia z Prahy, které se zamě-

řuje především na interpretaci hudby z období go-

tiky, renesance a baroka. Soubor vznikl v roce 1992 

na půdě pražské Konzervatoře a ladičské školy Jana 

Deyla (konzervatoř pro zrakově postižené). Dnes 

v souboru působí sedm absolventů této konzervato-

ře. V jeho provedení se budeme moci zaposlouchat 

do komponovaného pořadu poezie sv. Jana od Kříže 

a děl španělské renesance, který je nazván Já o stud-

nici vím.

V neděli v 9 hodin sbory doprovodí slavnostní 

bohoslužbu v kostele sv. Jana Křtitele. Celým fes-

tivalem bude slovem provázet Stanislav Předota, 

přední český sólový i ansámblový zpěvák, který stál 

při zrodu Scholy Gregoriany Pragensis, natočil ně-

kolik desítek CD titulů, z nichž mnohé získaly pres-

tižní ocenění kritiky. Samozřejmě, že při koncertech 

využijeme i jeho koncertního umění. Na začátku 

každého večera Stanislav Předota zazpívá jeden z li-

turgických zpěvů Petra Ebena.  Vít Rozehnal

PROGRAM FESTIVALU DUCHOVNÍ
VOKÁLNÍ HUDBY

Čtvrtek 23. května v 19 hod. v klášterním kostele 
Stanislav Předota

Schola od sv. Jana Křtitele Šumperk
sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal 

Spevokol Zoltána  Kodálya Galanta, 
Slovensko 

sbormistryně: Mónika Józsa

Pátek 24. května v 19 hod. v klášterním kostele
Stanislav Předota

Mitteldeutscher Frauenkammerchor 
Německo

sbormistr: Sebastian Göring

Motýli Šumperk 
sbormistři: Helena Stojaníková, Tomáš Motýl

Sobota 25. května v 19 hod. v klášterním kostele
Stanislav Předota

Avonotaj Šumperk
sbormistr: Jana Pospíšilová

Musica pro Sancta Cecilia Praha
sbormistr: Zbigniev Janusz

Neděle 26. května v 9 hodin 
ve farním kostele sv. Jana Křtitele

Slavnostní bohoslužba za hudebního 
doprovodu zúčastněných sborů



– 5 –

NOC KOSTELŮ

Kostely a kaple se na jednu noc otevřou veřejnosti

Poněkud netradičním způsobem se v pátek 24. května otevřou některé šumperské kostely. Akce 

nazvaná Noc kostelů, jež probíhá v celé republice, nabídne zejména lidem, kteří stojí mimo cír-

kev či na jejím okraji, možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Určena je i těm, 

kteří víru v Boha a cestu do společenství církve teprve hledají. Letošní Noc kostelů je navíc obohacena 

o téma Význam sv. Cyrila a Metoděje pro naši církev, pro naši kulturu a pro naši zemi.

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách 

otevřených kostelů po celé republice poznávat 

a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křes-

ťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale 

i živé přítomnosti. O tom svědčí bohatý kulturně-

duchovní program, v němž opět nebudou chybět 

koncerty, komentované prohlídky, možnost na-

hlédnout do kostelních sakristií, vystoupat na věže 

či prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vní-

mat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských 

chrámů. V Šumperku budou moci zájemci zamířit 

v pátek 24. května hned do pěti kostelů.

Nejkrásnější ozdobou původně hřbitovní kap-

le sv. Barbory, postavené v roce 1755 v dnešních 

Jiráskových sadech, jsou freskové nástropní malby 

uničovského malíře Ignace Oderlitzkého. Za před-

mnichovské republiky sloužila kaple jako kostelík 

českých škol a v rámci ekumenické spolupráce byla 

v osmdesátých a devadesátých letech 20. století 

kaple v užívání pravoslavné církve. Nyní ji opět vy-

užívá římskokatolická církev. 

Klášterní kostel Zvěstování P. Marie, jehož po-

čátky sahají do začátku 14. století a jenž byl po 

požáru města v roce 1669 opraven v barokním 

stylu, prošel po Sametové revoluci nákladnou re-

konstrukcí a veřejnosti se v plné kráse otevřel před 

šesti lety. V současné době ho již církev nevyužívá 

k bohoslužbám, ale probíhají zde koncerty, výstavy 

a další akce. 

Kostel sv. Jana Křtitele, který je v pramenech 

poprvé zmiňován v roce 1216, je v současné době 

děkanským chrámem a „živým srdcem“ šumper-

ské farnosti. Jeho ozdobou je zrestaurovaná freska 

Ignáce Oderlitzkého znázorňující životní příběh 

sv. Jana Křtitele.

Areál kostela sv. Jana Evangelisty se začal sta-

vět na podzim 1912, základní kámen ke stavbě 

vlastního kostela byl ovšem položen až 25. března 

1914. Plány zhotovil vídeňský architekt Clemens 

M. Kamer, mimo jiné autor projektu evangelické-

ho kostela v Insbrucku. Nedílnou součástí areálu 

kostela je fara a přilehlá zahrada.  -zk-

Program noci kostelů v Šumperku

Kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním náměstí: 

17:50-18:00 Slavnostní zvonění * 18:00-19:00 Mše 

svatá * 19:00-20:00 Prohlédněte si kostel zblízka - 

individuální prohlídka * 19:00-21:00 Stoupej k vý-

šinám - výstup na kostelní věž * 19:00-23:30 Výstava 

ornátů a bohoslužebných předmětů * 19:00-20:30 

Dobrodružná cesta kostelem pro děti * 20:00-

20:30 Nechte se oslovit historií a krásou - komen-

tovaná prohlídka * 20:30-21:15 Avonotaj - koncert 

* 21:15-21:30 Seznámení s varhany - povídání, 

ukázky * 21:30-22:00 Prohlédněte si kostel zblízka 

- individuální prohlídka * 22:00-22:30 Nechte se 

oslovit historií a krásou - komentovaná prohlídka * 

22:30-23:00 Prohlédněte si kostel zblízka - indivi-

Noc kostelů se každoročně těší velkému zájmu veřejnosti. 

 Foto: -pk-
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NOC KOSTELŮ, ZUŠ

duální prohlídka * 23:00-23:45 Chvíle k zamyšlení 

a meditaci se zpěvy * 23:45- 24:00 Duchovní slovo, 

závěrečná modlitba

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 

v Kladské ulici: 19:30-20:00 Koncert * 

20:00- 20:15 Prohlédněte si kostel zblízka - indi-

viduální prohlídka * 20:15-21:30 Nechte se oslovit 

historií a krásou - komentovaná prohlídka 

Kostel sv. Barbory v Jiráskových sadech: 

18:00-19:00 Koncert Avonotaj * 19:00-19:15 

Prohlédněte si kostel zblízka - individuální prohlíd-

ka * 19:15- 19:30 Nechte se oslovit historií a krásou 

- komentovaná prohlídka 

Kostel sv. Jana Evangelisty v Husitské ulici: 

19:00-24:00 I. okruh: Seznámení s historií kul-

turní památky, prohlídka originálních stavebních 

plánů, prohlídka liturgických předmětů a oblečení, 

liturgické knihy, novodobá farní kronika s histo-

rickými záznamy, prohlídka fotografi í * II. okruh: 

Prohlídka věže a zvonů, prohlídka hodinového 

stroje, pamětní deska obětem první světové války, 

prohlídky po menších skupinách - asi 5 lidí 

Kostel Českobratrské církve evangelické 

na nám. Svobody: 18:00-19:00 Hra pro děti 

* 19:00- 19:15 Úvodní promluva, farářka Hana 

Ducho * 19:15-19:35 Co a jak u evangelíků? - 

děti se ptají * 19:45-20:00 Malý varhanní koncert 

* 20:00-23:00 Možnost prohlídky historického 

hodinového stroje ve věži kostela * 20:00-20:15 

Bible slaví narozeniny - pár slov o bibli s výstavkou 

* 20:15-23:45 Biblický maraton - opisování bib-

lických veršů * 20:15-20:45 Jak pomáhá Diakonie 

ČCE v Africe - vyprávění Jany Škubalové o Etiopii 

* 21:00-21:30 Zpěvy z Taizé * 21:30-21:45 Bible 

slaví narozeniny - pár slov o bibli s výstavkou * 

21:45-22:00 Malý varhanní koncert * 22:00-22:30 

Jak pomáhá Diakonie ČCE v Africe - vyprávění Jany 

Škubalové o Etiopii * 22:30-23:00 Moderní křesťan-

ská hudba ze všech koutů světa * 23:15-23:45 Zpěvy 

z Taizé * 23:45-24:00 Slovo na závěr a požehnání

Základní umělecká škola Šumperk

Čtvrtek 16. května v 18 hodin v klášterním kostele

Absolventský koncert žáků ZUŠ Šumperk - pobočka Hanušovice 

Úterý 21. května v 18 hodin v klášterním kostele

Celoškolní koncert ZUŠ Šumperk

Úterý 28. května v 18 hodin v klášterním kostele

Učitelský koncert ZUŠ Šumperk - pobočka Hanušovice

Středa 29. května v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert dechového orchestru ZUŠ Šumperk

Pátek 31. května v 18 hodin v divadle

Přehlídka tanečního oboru ZUŠ Šumperk

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

Kurz 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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KLASIKA VIVA

Klasika Viva nabídne Trio la muzika

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

Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 20. května. V tento den bude od 19 hodin patřit 

klášterní kostel Triu la muzika, jež šumperským posluchačům nabídne díla F. Duvernoye, J. Mysliveč-

ka, A.Fr. Dopplera, M. Bonise a G. Schockera. Vstupenky za osmdesát korun si mohou zájemci koupit 

v pokladně Domu kultury Šumperk a Informačním centru. 

Zuzana Rzounková - lesní roh

Narodila se v Košicích a lesnímu rohu se zača-

la věnovat v roce 1985. Studovala konzervatoře 

v Košicích a Brně. Svá studia završila na JAMU 

v Brně ve třídě J. Petráše. Od roku 1995 byla 

první hornistkou Státní fi lharmonie Brno, v roce 

2001 působila jako první hornistka České fi lhar-

monie a od roku 2002 působí na stejném postu 

v Symfonickém orchestru hl.m. Prahy FOK. 

V roce 1994 získala 1. cenu na mezinárodní sou-

těži v Londýně. O rok později 1. cenu na hornové 

soutěži v Brně, v roce 1996 pak 2. cenu a titul lau-

reátky na mezinárodní soutěži Moravský podzim. 

Spolupracuje s mnoha českými a zahraničními or-

chestry a věnuje se zároveň sólové hře. Je členkou 

Českého hornového kvarteta. Od roku 2007 je pe-

dagožkou na hudební fakultě JAMU v Brně.

Marta Korduljak - fl étna

Na fl étnu absolvovala konzervatoř v Žilině 

a poté JAMU v Brně u Františka Kantora. V roce 

2000 získala 2. cenu v soutěži konzervatoří 

Slovenské republiky. Během studia se účastnila 

International Music Master Classes Brno (1999, 

2001) pod vedením A. Bourka a Internationaler 

Flöten Wettbewerb F. Kuhlaua v Uelzene (2005). 

Spolupracovala se Štátnym komorným orchestrom 

v Žiline a Městským divadlem v Brně. Věnuje se pe-

dagogické činnosti, komorní hudbě (Trois Joueurs, 

Q Air Force) a sólové hře. Pravidelně koncertuje 

v Innsbrucku, v bavorském Kemptenu, na zámku 

Wilfersdorf v Rakousku a dalších. Od r. 2005 je 

fl étnistkou Moravské fi lharmonie Olomouc.

Daniela Valtová Kosinová 

Patří v současnosti mezi nejúspěšnější české var-

haníky. Je absolventkou pardubické konzervatoře 

(Václav Rabas) a AMU v Praze (Jaroslav Tůma). 

V rámci stipendia studovala také na Musikhochschule 

v Hamburku u Wolfganga Zerera. Je laureátkou 

a držitelkou 3. ceny z mezinárodní varhanní soutěže 

v Brně (2002). Koncertně vystupuje po celé Evropě, 

je zvána na mezinárodní festivaly u nás i v zahrani-

čí. Spolupracuje s významnými českými ansámbly 

a sólisty, nejčastěji však vystupuje se svou sestrou - 

mezzosopranistkou Jarmilou Kosinovou, laureátkou 

a držitelkou ocenění z mezinárodní pěvecké soutě-

že v Karlových Varech, se kterou podnikly v roce 

2004 malé koncertní turné po africké Namibii. 

Dlouhodobě se zabývá také kompozicí; její skladby 

zazněly na vlnách rádia Mona Lisa v Amsterodamu, 

WPRB Princeton New Jersey, v Českém rozhlase 

a na četných koncertech u nás i v zahraničí. V po-

sledních několika letech skládá a interpretuje písně 

na pomezí jazzu a podobných žánrů. V roce 2010 

vydala své debutové album Meeting Point, na kte-

rém spolupracovala s významnými českými jazzový-

mi hudebníky. R. Janků

Trio la muzika vystoupí v Šumperku v pondělí 

20. května.  Foto: archiv
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

K Šumperským proměnám: 
Obytný dům v ulici Ležáky č. 5

Obytný dům č. 5 v dnešní ulici Ležáky byl posta-

ven pro české státní zaměstnance ve dvacátých letech 

20. století jako státem fi nancovaná stavební akce. Pro 

novostavbu byl vybrán pozemek v místech, kde ústila 

Gabelsbergerstrasse, jejíž částí je dnes ulice Ležáky, do 

tehdejší Goethestrasse, jejíž úsek před kinem Oko je 

nyní součástí Masarykova náměstí. Odborník na ar-

chitekturu tohoto období, Pavel Zatloukal, uvádí, že 

byl nárožní činžovní dům s přízemím, dvěma podlaží-

mi a podkrovím postaven podle projektu brněnského 

architekta Emila Králíka. Dokončen byl v roce 1924. 

Jeho dvě fronty jsou obráceny do ulic, jedna k výcho-

du, druhá k jihu, přičemž druhá z nich je zdobnější. 

Vzadu za budovami se nacházel dvorek a zahrádky 

nájemníků.

Po obsazení pohraničí nacistickým Německem 

dostala v roce 1939 ulice mezi gymnáziem a domem 

č. 5 název Karl Wagner Strasse, když byla pojmenová-

na po prvním starostovi Šumperka Karlu Wagnerovi. 

Nezměnil se jen název ulice, ale také využití sledova-

ného domu. Po odchodu českých státních zaměstnan-

ců ho zabrala německá armáda a zřídila v něm sídlo 

vojenské posádkové správy. Novému účelu byly při-

způsobeny interiéry, jak dokládají dochované stavební 

plány Říšského stavebního úřadu.

V květnu 1945 připadl dům obnovující se čes-

koslovenské armádě a bylo v něm zřízeno velitelství 

formujícího se pěšího pluku 13. Šumperská kasárna 

totiž sloužila jako sběrné středisko pro bývalé sovět-

ské válečné zajatce. Po předání československé ar-

mádě v říjnu 1945 musely být kasárenské budovy 

opravovány a upravovány. Vojáci se do nich mohli 

nastěhovat až v polovině roku 1946. V tomtéž roce 

se vlastníkem domu č. 5 v ulici pojmenované Ležáky 

Obytný dům č. 5 v dnešní ulici Ležáky, který byl postaven ve dvacátých letech 20. století, dostal loni novou fasá-

du. Redakci se bohužel nepodařilo sehnat žádnou fotografi i dokumentující jeho původní vzhled.  Foto: P. Kvapil
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY, SOCHAŘSKÝ PLENÉR

stal Československý stát a budova byla předána úřed-

níkům technické správy Krajského národního výboru 

v Olomouci. Devět bytových jednotek bylo určeno 

opět pro státní zaměstnance. O deset let později byl 

nájemní dům předán do správy Oblastního bytové-

ho podniku v Šumperku. Zastarávající bytový fond 

vyžadoval modernizaci, ke které došlo v osmdesátých 

letech, kdy byly byty plynofi kovány a zavedeno etážo-

vé topení. K dalším inovacím došlo až v devadesátých 

letech.

S novou fasádou je dnes budova v ulici Ležáky 5 

další ozdobou města. Přestože jde o původně činžov-

ní dům, jeho neobyčejné osudy stojí za zaznamenání.

 Zdeněk Doubravský, VM Šumperk

Město Šumperk pořádá sochařský plenér

Powiat Nyski, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a město Šumperk připravují projekt spojený 

s druhou etapou Čarodějnické cyklotrasy po česko-polském pohraničí, který je spolufi nancován 

z prostředků ERDF Evropské unie. V Šumperku se v jeho rámci uskuteční poslední květnový týden 

dřevosochání za přítomnosti nejen regionálních, ale i polských sochařů, kteří se specializují na práci 

se dřevem. Sochy se později stanou součástí nového Čarovného lesa.

Řetězové pily, dláta a další sochařské náčiní vezmou 

sochaři do ruky v pondělí 27. května v prostorách ven-

kovního hřiště na tzv. Komíně v Komenského ulici. 

Na to, aby z přichystaného dřeva vytvořili svá díla, bu-

dou mít sochaři celý týden. „Sochaři by měli vytesat 

ze dřeva postavy s pohádkovým či čarodějným moti-

vem,“ uvedla tisková mluvčí šumperské radnice Olga 

Hajduková a prozradila, že sochy budou v létě spolu 

s drobným mobiliářem, jako jsou lavičky, odpadkové 

koše a informační tabule, umístěny nedaleko za měs-

tem v těsné blízkosti Čarodějnické cyklotrasy vedoucí 

od Rapotína přes Nové Domky do Šumperka, a to na 

cestičce k Tulince mezi dvěma dnešními studánkami.

Celý projekt doplní propagační tiskovina s mapkou 

s vyznačením Čarodějnické cyklotrasy a také místa, 

kde se Čarovný les nachází. „Z letáku se lidé dozvědí, 

kudy Čarodějnická cyklotrasa vede, jaká jsou zastave-

ní, něco málo z historie a vybrané zajímavosti období 

čarodějnických procesů a chybět nebude ani popis 

s fotografi emi soch. To vše doplní originální kresby 

Petra Válka. Rádi bychom Čarovný les přiblížili hlavně 

dětem,“ dodala tisková mluvčí.

Čarodějnická cyklotrasa po česko-polském pohra-

ničí sestává ze dvou částí. Polská část vede z Paczkówa 

přes Nysu a Glucholazy do Zlatých Hor, odkud pokra-

čuje česká část do Jeseníku, Velkých Losin, Šumperka 

a končí v Mohelnici. Cyklotrasa je po celé své délce 

značená a jednotlivá její zastavení sledují místa, kte-

rá jsou spjata s honem na čarodějnice v 17. století. 

V roce 2010 byla v jejím rámci zřízena stálá expo-

zice Čarodějnické procesy v Geschaderově domě 

v Šumperku jako jedno z jejích zastavení. -red-

Šumperské dřevosochání je součástí projektu Čaroděj-

nické cyklotrasy po česko-polském pohraničí.  

 Autor kresby: Petr Válek
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OCENĚNÍ, VÝSTAVA

Schola obdržela od kraje ocenění

Cenu za výjimečný počin loňského roku v oblasti hudby obdržel v dubnu šumperský sbor Schola od 

Sv. Jana Křtitele. Ocenění Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury v loňském roce se letos 

udělovala posedmé, a to v jedenácti kategoriích. Poprvé se přitom mohla do rozhodování zapojit také 

veřejnost, která ve zvláštní kategorii určovala pořadí hlasováním na internetu. 

Cenu za výjimečný počin roku v oblasti hudby 

udělil Olomoucký kraj Schole od Sv. Jana Křtitele 

za provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. 

Sbormistru Vítu Rozehnalovi ji předal na slavnost-

ním galavečeru v Moravském divadle ve středu 

10. dubna zpěvák Václav Neckář. 

Šumperský církevní smíšený pěvecký sbor vznikl 

v roce 1985. Kromě liturgických povinností pořádá 

od roku 1992 uznávaný Mezinárodní festival du-

chovní vokální hudby, je zván do mnoha evropských 

zemí, koncertoval například v diplomatických mi-

sích ve Vídni, v Paříži a ve Stockholmu. Loni pak 

byla Schola pozvána, aby provedla Rybovu Českou 

mši vánoční v partnerském městě Olomouckého 

kraje Würzburgu a také pro poslance Evropského 

parlamentu v Bruselu, mše zazněla rovněž v kated-

rále sv. Bavona v belgickém Gentu a v partnerském 

městě Šumperka Bad Hersfeldu. -zk-

Historické motocykly jsou k vidění 
ve vikýřovickém Muzeu silnic

Až do poloviny června mohou návštěvníci silničního muzea ve Vikýřovicích zhlédnout zajímavou 

výstavu, která je zavede do historie dopravních prostředků, jež se od 20. století  pohybovaly  na 

našich cestách a silnicích. Po kočárcích, které potěšily zejména ženy, maminky s dětmi i babičky, jsou 

tentokrát k vidění staré motocykly, z nichž některé brázdí naše silnice dodnes.

Mnohé motocykly jsou často k vidění na srazech 

veteránů nebo na soutěžích a závodech. V předse-

zonním čase přitom zapůjčili své „miláčky“ sběrate-

lé historických motocyklů ze Šumperka a okolí do 

muzea na více než dva měsíce. Vystaveny jsou jak 

československé stroje - prvorepublikové i poválečné 

motocykly vyrobené fi rmami JAWA a ČZ, tak i mo-

tokolo Agon -  regionální výrobek z Loučné nad 

Desnou, a také několik zahraničních motocyklů. 

I když výstavní prostory muzea nejsou velké, 

v přízemí návštěvníci uvidí asi šest motocyklů vyš-

ších kubatur, v patře potom pamětníkům dobře 

známé „Pařezy“, Stadiony a také dobové motor-

kářské oblečení, kukly a přilby, rukavice, nářadí, 

odznaky, prospekty, plakáty či fotografi e, sportovní 

využití motocyklů pak připomene několik plaket 

a další. Výstava je v Muzeu silnic ve Vikýřovicích 

instalována do 15. června, během ní by měla být 

návštěvníkům muzea nabídnuta i zajímavá přednáš-

ka z motocyklového putování světem a podařit by se 

mohlo také setkání veteránů na dvoře muzea, jež by 

výstavu uzavřelo.  Alena Turková, 

 vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích

Kromě silných strojů jsou na výstavě k vidění napří-

klad i dobové fotografi e.  Foto: archiv
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Ohlédnutí za loňskou sezonou Motýlů Šumperk
Pokračování z minulého čísla

Třetí a věříme poslední letní soustředění mimo 

Švagrov, kam se snad již v příštím (nyní již letoš-

ním) roce opět vrátíme. Je devátý srpen, začíná šest-

náctidenní pěvecký maraton. Ve Starém Městě pod 

Sněžníkem nejprve šest dní s mladšími dětmi, poté 

desetidenní práce hlavního sboru. V den, kdy začí-

náme, přichází zpráva o odchodu Milana Uherka, 

kolegy a přítele našemu sboru nejbližšího. Smutek 

ze ztráty rádce a přítele střídá potěšení z toho, jak 

si letos vedou oba mladší sbory (příští Barevné děti 

a Plameňáci), později trochu vázne rozjezd nové 

sestavy hlavního sboru - letošní nejstarší pěvci po 

odchodu loňské garnitury poněkud obtížně přejí-

mají pozici tahounů. Není se co divit, děti první-

ho a druhého sborového ročníku letos představují 

skoro polovinu celkového počtu. Předem varováni, 

předem ozbrojeni, přizpůsobili jsme tempo nácviku 

i obtížnost repertoáru a věříme, že se soukolí opět 

brzy rozběhne obvyklým způsobem. Zkouškami 

proletí zběžně či s nejvyšší pečlivostí na padesát titu-

lů repertoáru nadcházející sezony, volné chvíle jsou 

zaplněny programy, které děti zajímají a těší.

Novou sezonu začínáme již desátého září krátkým 

vystoupením na zahájení školního roku Gymnázia 

v klášterním kostele. Rozbíhají se zkoušky jed-

notlivých oddělení, setkáváme se s rodiči nových 

dětí, abychom trochu přiblížili sborové zvyklosti, 

a usnadnili tak vzájemné porozumění. 23. září trá-

víme v Olomouci a krátkým vstupem se podílíme 

na provedení Händelova oratoria Juda Makabejský 

v rámci Podzimního festivalu duchovní hudby spo-

lečně s Czech Baroque Ensemble Orchestra&Choir 

dirigovaným Romanem Válkem. Ohlasy výborné, 

Závěrečný večer cyklu Město čte knihu patří Motýlům a Janu Kačerovi.  Foto: archiv
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náš pocit nikoliv, stále chybí preciznost a sponta-

neita. Druhý říjnový víkend opět věnován sborové 

práci, soustředění tentokrát v domácím prostředí na 

Komíně. Děti jsou téměř výborné, to „téměř“ nás 

ale trápí, v minulých letech jsme se příliš rozmlsa-

li. Stejné je to v běžných zkouškách. Zato všechna 

mladší oddělení jsou zdrojem radosti, zdá se, že prá-

ce jde opět trochu lépe než dříve.

Druhý listopad nás zastihne v Novém Jičíně, zpí-

váme půl programu na zahajovacím koncertě národ-

ní soutěže dětských sborů Porta musicae. V sále děti 

šestnácti pěveckých sborů a padesátka sbormistrů, 

účastníků celostátního setkání Klubu sbormistrů. 

Dětem se podaří prolomit začarovaný kruh a naše 

vystoupení je pak dlouho s nadšením přetřásáno 

v kuloárech. My však spěcháme domů, zítra nás čeká 

První koncert Růžových dětí. Proběhne k plné spo-

kojenosti, dokonce je třeba přistavět židle, návštěva 

vyšší než obvykle. Všechny mladší děti se předsta-

ví v dobrém světle, hlavní sbor podává standardně 

dobrý výkon, do včerejšího zpívání v Novém Jičíně 

má ale daleko. Pochopitelně, dnes je v sestavě dal-

ších třicet dosud málo zkušených dětí. Takto možno 

zdůvodňovat, ale k dobrému pocitu přesto daleko.

Uběhne pár dní, je zde závěrečný večer cyklu 

Město čte knihu. Zkoušíme v klášterním kostele, 

přichází Jan Kačer, jehož přednes budeme prokládat 

čtyřmi tituly. Usedá ve chvíli, kdy se v této sezoně 

poprvé ze sboru ozve to, co okamžitě chytá za srd-

ce a posluchačům nedovolí nic jiného, než napjatě 

poslouchat. Jan Kačer není výjimkou. Plně zaujat 

podléhá podmanivému zvuku. O hodinu později, 

již před publikem, tentýž titul matný, nezajímavý, 

nudný. Herec odvrací zrak od sboru a nechápavě 

hledí směrem ke mně. V páteční zkoušce to rozebí-

ráme, děti pak usilovně pracují, ale stále v sobě ne-

dovedou najít ten dravý hlad po vytváření muziky, 

která by se jim pak okamžitě odměnila mrazením 

v zádech a už nedovolila pracovat bez přesvědče-

ní. Za týden další víkendové soustředění. Poslední 

možnost doladit formu před očekávanou mezi-

národní soutěží. Konečně je to tady, muzika sama 

promlouvá a děti se nemohou nasytit krásy, již samy 

vytvářejí. V sobotu večer se rozcházíme nadšeni, že 

se po čtyřech měsících konečně sboru vrátila inter-

pretační „samotažnost“. Děti jsou spokojené, my 

s Helenkou klidnější, je také nejvyšší čas, za týden 

soutěžíme v Praze. Přihlásili jsme děti do soutěže 

Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby 

s Cenou Petra Ebena. Proto, aby sbor měl cíl, proto, 

aby se mladší děti mohly přibližovat zkušenějším, 

proto, aby ty starší, okolnostmi nucené k pomalej-

šímu tempu a snazšímu repertoáru, měly příležitost 

pracovat naplno. Jdeme do dvou kategorií - dětské 

sbory do šestnácti let a komorní sbory v počtu dva-

ceti čtyř pěvců bez ohledu na věk a složení sboru.

Těšíme se na úterý, čeká nás poslední zkouška 

před odjezdem. Už jenom doladit detaily, jistě vše 

půjde hladce. Nešlo. Tak katastrofální zkoušku za 

posledních deset let nepamatuji. Vyměněný sbor. 

Co je příčinou, netuším a alespoň slušné umístění 

v soutěži si po dnešním výkonu opravdu nedovedu 

představit. Ve čtvrtek ještě s Barevnými dětmi odsko-

číme na festival Loučenská vločka (již celonárodně 

proslavený, hojně navštěvovaný) a trochu si spraví-

me náladu jejich bezprostředním výkonem. V pátek 

odjíždíme do Prahy v poněkud rezignovaném roz-

položení, nicméně ve stále vlídné atmosféře. Cítíme, 

že děti to nefl ákají. Prostě zatím zcela neovládly 

všechny fígle loňského seskupení. Koneckonců sou-

těžní fi asko může být dobrým restartem. Příslušné 

fígle se probudily v pravý čas. Soutěž dětských sborů 

(celkem sedm ansámblů) jsme vyhráli, v soutěži ko-

morních sborů (celkem šestnáct) jsme byli ve zlatém 

pásmu na body třetí.

Prosinec už byl pěkný. Soutěž nahodila řemen 

a vše, co do konce roku zaznělo, můžeme pode-

psat. Z Prahy přímo do Krnova, za týden Svitavy 

a patnáct pod nulou, v kostele trochu tepleji, pak 

náš Vánoční koncert v přetopeném sále s několika 

mdlobami. Další den Bludov, v pondělí koledy 

u radnice, pro změnu ve studeném dešti. Dva dny 

na to Želechovice a ve čtvrtek 20. prosince v kos-

tele ve Velkých Losinách poslední krásný koncert 

pro děti z losinské školy. Rok 2012 pro nás skončil 

a ve chvíli, kdy tento text sepisuji, již přežvykujeme 

hodný kousek roku dalšího. Zdá se, že řemen zatím 

nepadá.  T. Motýl
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Dům kultury
Úterý 30. dubna - středa 1. května vždy od 9 hodin v prostorách DK

Stavíme, Bydlíme 2013

Jubilejní 10. ročník prezentace stavebnictví a s ním spojených fi rem pro oblast Jeseníků. Pořádá Omnis 

Olomouc.  Vstup volný 

Čtvrtek 9. května od 18 hodin v G-klubu

Sebeléčení

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

Pátek 10. května od 19.30 hodin v divadle

ŠPEK - Přehlídka umění Olomouckého kraje: Divadlo: Žena Vlčí mák

Výjimečný divadelní večer ve společnosti jedné z nejlepších českých hereček! Rodačka z Olomouce Hana 

Maciuchová v monodramatu francouzské autorky Noelle Chatelet. Hru přeložil a režíroval dlouhole-

tý herec a režisér šumperského divadla Jaromír Janeček. Představení se koná v rámci přehlídky umění 

Olomouckého kraje ŠPEK.  Vstupné 250 a 290 Kč 

Neděle 12. května od 19 hodin ve velkém sále DK

Noc gladiátorů

Oblíbená sportovní akce plná adrenalinu. Tentokrát se můžete těšit na divoké zápasy v kleci. 

 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

Úterý 14. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Vlasta Redl

Svérázný folkový matador přijíždí po mnoha letech do Šumperka. Uvede průřez svou bohatou kariérou  

za doprovodu kapely Každý den jinak. Příznivci té nejlepší folkové muziky se mohou těšit na všechny 

oblíbené Redlovy hity jako Rehradice, Tramtárie, Husličky, Sbohem galánečko, Hrála mi Julii, Ještě mi 

chvilku zpívej, Večer křupavých srdíček a další.  Vstupné 180, 220 a 250 Kč

Pátek 17. května od 18 hodin ve velkém sále DK

Charitativní taneční večer

Taneční pořad, na kterém se vám představí nejlepší taneční skupiny ze Šumperka a okolí. Těšit se můžete 

na tanečníky z Klubu sportovního tance Next Šumperk, Folí de la Fúl, Mažoretky Sany, Tornádo Šumperk 

a mnoho dalších. Kromě tanečních představení na vás čeká tombola, k tanci a poslechu bude hrát živá 

hudba a závěrem večera vystoupí profesionální taneční pár ve standardních tancích Dagmara a Jaroslav 

Ceklovi a mistři ČR v latinskoamerických tancích pro rok 2013 Sabina Pišková a Filip Karásek. Výtěžek 

ze vstupného bude věnován vybranému dětskému domovu.  Vstupné 100 Kč

Neděle 19. května od 19 hodin v klášterním kostele

Noach, Avonotaj

Vokální soubor Noach z Ostravy je v současné době tvořen šesti muži, kteří se věnují výhradně interpretaci 

hebrejských písní pod uměleckým vedením Tomáše Novotného. Vystupují většinou za doprovodu bajanu 

(Anežka Gebauerová) a klarinetu (Ráchel Polohová). Během koncertu zazní také ukázky východoevropské 

židovské, tzv. klezmerové hudby. Společně se souborem Noach vystoupí na koncertě domácí vokální těleso 
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Avonotaj (v překladu „mé nepravosti“), které se zabývá interpretací tradičních židovských písní v hebrej-

štině a jazycích jidiš a ladino.  Vstupné 100 Kč

Pondělí 20. května od 19 hodin v klášterním kostele

KLASIKA VIVA: Trio la muzika

Květnová část cyklu Klasika Viva nabídne posluchačům zajímavé nástrojové propojení fl étny, lesního rohu 

a klavíru. V programu recitálu zazní díla Myslivečka, Dopplera, Bonise, Schockera a dalších.  Vstupné 80 Kč

Úterý 21. května od 19.30 hodin v G-klubu

Mirek Kemel

Vzácné setkání s člověkem, pro kterého je lidská výpověď - nebo chcete-li „umělecké sdělení“ - na prvním 

místě, kdo prostě zpívá o sobě a svém světě bez toho, že by se tím chtěl hned zviditelnit. Zpěvák, akorde-

onista a básník Mirek Kemel představí v Šumperku nové debutové album Krajem šel anděl. 

 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 150 Kč

Sobota 25. května od 15 hodin ve velkém sále DK

TV Šlágr Paráda, Duo Sonet + Progres

Tři hodiny plné pěkných písniček, tance a zábavy. Ve spolupráci s TV Šlágr vás zveme na taneční odpoled-

ne ve společnosti dvou oblíbených kapel ze Slovenska, které znáte také jako vítěze televizní Šlágrparády. 

Duo Sonet a skupina Progres patří mezi nejhranější interprety této stále populárnější televizní stanice a do 

Šumperka vás přijedou bavit poprvé.  Vstupné s místenkou 150 Kč

Pátek 31. května od 19 hodin ve velkém sále DK

Košt mikulovských vín

Oblíbená akce s ochutnávkou výběrových vín z jižní Moravy. K poslechu hraje cimbálová muzika Píšťalenka 

Mikulov.  Vstup volný

Úterý 4. června od 19 hodin ve velkém sále DK

4TET
Originální seskupení, jehož precizní a osobitý projev se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou 

Jiřího Korna a brilantními vokálními výkony Davida Uličníka (tenor), Jiřího Škorpíka (tenor) a Dušana 

Kollára (bass). Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou v nové verzi programu, která 

měla premiéru na podzim 2012. Nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě 

originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční“ výkony 

všech aktérů na jevišti… To vše rozhodně nenechá nikoho chladným!  Vstupné 350 a 380 Kč 

PRO DĚTI

Neděle 19. května od 10 hodin ve velkém sále DK

O statečné princezně Máně

Loutková pohádka plná písniček inspirovaná Josefem Ladou. Nebojácná princezna Máňa svou chytrostí 

a pracovitostí vysvobodí Honzíka Bártů z pekla. Hraje Malé divadélko Praha.  Vstupné 50 Kč

D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever
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Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 5. května

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

Výstava díla kreslíře Karla Havlíčka z kruhu výtvarníků Art brut. Výstavu i celý program Galerie fi nančně 

podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 8. května do 2. června

Ilona Chválová, „Z mé zahrady“, malba na ručním papíře

Výstava maleb na ručním papíře liberecké malířky. Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 8. května 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

6.-9. června  DIVADLO V PARKU

15. června  FRANTIŠEK S MAJDOU

16. června - 14. července  KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI

23. srpna  REVIVAL INVAZE

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

Do „kulturáku“ zavítají hvězdy TV Šlágr

Pro milovníky pěkné písničky připravil Dům kultury Šumperk zábavné odpoledne nazvané pří-

značně TV Šlágr paráda. Uskuteční se v sobotu 25. května od 15 hodin ve velkém sále.

„Ve spolupráci s oblíbenou televizní stanicí Šlágr 

jsme připravili tři hodiny plné hudby, tance a veselé-

ho povídání. O hudební program se postarají dvě ka-

pely ze Slovenska, které diváci znají také jako vítěze 

Šlágrparády,“ představuje nový pořad Domu kultury 

dramaturg Ondřej Polák. Vzápětí připomíná, že duo 

Sonet a skupina Progres patří mezi nejhranější inter-

prety této stále populárnější televize a do Šumperka 

přijedou bavit své fanoušky vůbec poprvé. Vstupenka 

s místenkou stojí 150 Kč. Předprodej lístků probíhá 

v pokladně Domu kultury. On-line rezervace a více 

informací na www.dksumperk.cz. -red-

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!

Roční předplatné činí 264 Kč pro mimošumperské odběratele, 

obyvatelé Šumperka zaplatí za předplatné 132 Kč. Volejte tel.č. 583 214 193, 583 437 352.
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Špek uvede monodrama Hany Maciuchové

Posledním ze čtyř činoherních pořadů festivalu Špek, který pořádá Dům kultury Šumperk, bude 

monodrama Žena Vlčí mák v podání Hany Maciuchové. Premiéru mělo v roce 2010 ve Studiu 

Saint Germain v pražském klubu Rock Café.

Festival Špek má letos podobu přehlídky umění 

Olomouckého kraje a monodrama do jeho koncepce 

dobře zapadá. Hana Maciuchová totiž z našeho kraje 

pochází: narodila se v roce 1945 ve Šternberku a ab-

solvovala Gymnázium Olomouc - Hejčín. Po studiích 

DAMU hrála v Divadle Za Branou a od roku 1971 

je členkou Divadla Na Vinohradech. Dvakrát získala 

diváckou cenu TýTý pro nejlepší herečku.

Dramatizaci románu francouzské herečky a spi-

sovatelky Noelle Chatelet přeložil a režíroval Jaromír 

Janeček, který léta působil jako herec a režisér v šum-

perském divadle. Studio Saint Germain, které uvádí 

výhradně francouzské tituly, založil v roce 2007 s pod-

porou francouzského velvyslanectví. Žena Vlčí mák je 

zatím poslední premiérou Studia.

Hrdinkou monodramatu je starší dáma. Ve věku, 

kdy většina jejích vrstevnic se už smířila se šedí a osa-

mělostí zbytku života, prožívá nečekané, šokující cito-

vé vzplanutí, intenzivní opětovanou lásku k muži ještě 

o deset let staršímu, než je ona sama. V dnešní době 

kultu mládí a fyzické krásy, kdy je vyšší věk handica-

pem, jde o téma velmi aktuální.

Dům kultury uvádí monodrama na scéně Divadla 

Šumperk v pátek 10. května od půl osmé večer. Vstupenky 

na představení v ceně 250 a 290 korun jsou k dostání 

pouze v pokladně Domu kultury Šumperk. -op-

V rámci festivalu ŠPEK zavítá do Šumperka i přední 

česká herečka Hana Maciuchová.  Foto: archiv

Mezinárodní soutěžní festival 
Blues Aperitiv zná vítěze

Sedm bluesových kapel z Česka, Polska a Slovenska se v sobotu 23. března vystřídalo na pódiu 

Domu kultury Šumperk. Proběhl zde čtrnáctý ročník soutěžní přehlídky Blues Aperitiv. Bluesma-

ni se během něj ucházeli o přízeň porotců a diváků, neboť jedni či druzí mohli hlasovat pro vítěze, 

a tedy postupujícího do hlavního programu renomovaného podzimního festivalu Blues Alive. 

Sedm souborů, jež se mohly předposlední březno-

vou sobotu představit v Šumperku naživo, vybrali po-

řadatelé ze dvaceti přihlášených kapel podle zaslaných 

demosnímků. Koncertní výkony fi nalistů pak hodno-

tila porota ve složení Milan Tesař (novinář a hudební 

dramaturg Radia Proglas), Andrzej Matysik (vydavatel 

polského časopisu Twoj Blues) a Ondřej Bezr (hudeb-

ní publicista a dramaturg Blues Alive). „Ze zaslaných 

demosnímků to vždycky nejde úplně poznat, ale při 

poslechu kapel naživo se ukázala jejich mimořádná 

kvalita. Zvítězit, a tedy vystoupit v programu Blues 

Alive, by mohl kterýkoliv z letošních sedmi fi nalistů,“ 

uvedl předseda poroty Ondřej Bezr. 

Na Blues Alive 2013 v Šumperku tak postupují 

slovenští Bluesraiders, v Šumperku a také v polském 

Chorzówě pak vystoupí česká kapela Electric Lady. 

Zvláštní cenu poroty, jež zaručuje postup na Blues Alive 

v Šumperku, si odvezla polská formace Los Agentos 

a slovenská kapela Seventh Weapon, jež bodovala u di-

váků, zahájí jam session Blues Alive.                 -op, zk-
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DŽEMFEST, GALERIE J. JÍLKA

Džemfest prodává levné lístky, má to ale háček

Festival Džemfest, čerstvý držitel Ceny města Šumperka, už nabízí vstupenky na letošní ročník, 

který se uskuteční 18. října. Lístky jsou nyní k dostání s výraznou slevou. Má to ale háček. Pořa-

datelé nezveřejnili program.

„Z každoročních ohlasů na festival máme pocit, že 

spousta lidí chodí na Džemfest nejen za muzikou, ale 

hlavně kvůli atmosféře a setkávání s přáteli. Proto le-

tos zkusíme otestovat, zda si vstupenku na Džemfest 

koupí i bez toho, aniž by dopředu znali program,“ 

vysvětluje pořadatel festivalu Ondřej Polák. Akce 

pojmenovaná Zajíc v pytli tak nabízí vstupenky na 

letošní Džemfest za sto padesát korun. Po zveřejně-

ní programu 1. června podraží na dvě stě padesát. 

„Party kamarádů tak mohou ušetřit na vstupném 

hezké peníze, které jim pak zbudou na útratu,“ po-

dotýká s úsměvem Polák a dodává, že lístky za akční 

cenu si mohou zájemci koupit pouze prostřednic-

tvím on-line objednávky na www.dzemfest.cz. -red-

Galerie J. Jílka
Ilona Chválová, „Z mé zahrady“, malba na 

ručním papíře

Malířka Ilona Chválová (*1953) žije a působí i pe-

dagogicky v Liberci, studiem je ale spjata s Olomoucí, 

kde opakovaně vystavovala. Máme tam společné 

přátele, a přece jsme se před šumperskou výstavou 

nepotkali. Víme o ní i z jiné strany, a přestože známe 

její rozsáhlou výtvarnou práci až na výjimky zpro-

středkovaně, je i tak zjevné, že jejím jádrem je vcítění 

se do živé skutečnosti zjitřenou myslí, ale i smyslově 

a na vlastní kůži. Bytostným  položením se do záře 

světla a svobody prostoru, a stejně tak do vzácného 

materiálu, který používá. 

Po léta je to nepálský ruční papír z rostlinných vlá-

ken. Vábí ji krásou nervní tkáně a na výsledku se vý-

razně podílí. Maluje vlastní kombinovanou technikou 

sypkými, dříve zemitými jíly, popelem a sazemi, teď už 

i jasnými tóny barevných pigmentů. A kromě obrazu 

je to i hudba a zpěv, kterému se věnovala profesionál-

ně. Cosi z něho tu i v jejích rychlých a uvolněných ges-

tech malby rezonuje, vlní se a odvíjí do melodie linií. 

Útržky čitelných podob se dávno vytratily. 

Poslední stopy ještě rozpoznatelné reality se rozpus-

tily v jasu a radosti. Proměněné ve chvění nekoneč-

ného proudu života, rozplynuly se v mateční lázni 

všeho bytí. Vymizel pevný a pro ni svazující tvar. 

Zůstala barva v jejím rozpínání a přelévání. Obraz 

rodí se sám a v dané chvíli děje se kdesi v ní.

Nemálo cestovala, a snad i bezděčně v protisměru 

času zpátky ke kořenům. Od pozdní samoty dneš-

ní odosobněné civilizace, ztělesněné Amerikou, do 

Nepálu. Tam obrazně do středověku a následně až 

k prapočátku starověkého společenství lidí Nové 

Guineje. Od rozvolněných vazeb k pevnému zakot-

vení života v jeho ryzí přirozenosti. Právě tu hleda-

la všude a nalezla doma ve zde vystavených, hustě 

protkaných vizích z vlastní zahrady. V oblé úplnosti 

místa zdánlivě všedního.

Výstava, uspořádaná v roce podobně oblého ži-

votního jubilea autorky a zahájená za její účasti ve 

středu 8. května v obvyklých 18 hodin, potrvá do 

neděle 2. června. Jste zváni. Miroslav Koval

Z cyklu „Z mé zahrady“, 2012, kombinovaná tech-

nika, 57 x 80 cm 
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POŘADY DK, MAJÁLES

Či ste húsličky? Zeptá se v Šumperku Vlasta Redl

Svérázný folkový matador Vlasta Redl přijíždí po mnoha letech do Šumperka. Ve velkém sále 

Domu kultury zahraje v úterý 14. května od půl osmé večer.

„Redl uvede průřez svou bohatou kariérou za 

doprovodu kapely Každý den jinak. Příznivci fol-

kové muziky se mohou těšit na všechny oblíbené 

hity jako Rehradice, Tramtárie, Husličky, Sbohem 

galánečko, Hrála mi Julii, Ještě mi chvilku zpí-

vej, Večer křupavých srdíček a další,“ vyjmeno-

vává z programu koncertu ředitel Domu kultury 

Vladimír Rybička a dodává, že vstupné na koncert 

se pohybuje od 180 do 250 korun. Více informací 

lze získat na www.dksumperk.cz, kde také probíhá 

on-line rezervace vstupenek. -red-

▶ Svérázný folkový matador Vlasta Redl přijede do 

Šumperka 14. května.  Foto: archiv

V klášterním kostele zazní židovské písně

Dva vokální soubory, jež se zabývají interpretací židovské hudby, vystoupí na společném koncer-

tu v klášterním kostele. Křehký muzikantský zážitek si mohou posluchači vychutnat v neděli 

19. dubna od sedmé podvečerní. 

Vokální soubor Noach z Ostravy tvoří v sou-

časnosti šestice mužů, kteří se pod uměleckým 

vedením Tomáše Novotného věnují výhradně in-

terpretaci hebrejských písní. Vystupují většinou za 

doprovodu bajanu (Anežka Gebauerová) a klarine-

tu (Ráchel Polohová). Během koncertu zazní také 

ukázky východoevropské židovské, tzv. klezmerové 

hudby. „Společně se souborem Noach vystoupí na 

koncertě domácí vokální těleso Avonotaj, jehož 

název znamená v překladu „mé nepravosti“,“ po-

dotýká dramaturg Domu kultury Ondřej Polák 

a dodává, že Avonotaj uvede tradiční židovské písně 

v hebrejštině a jazycích jidiš a ladino. Vstupné na 

koncert činí 100 korun. Více informací lze získat 

na www.dksumperk.cz, kde také probíhá on-line 

rezervace vstupenek. -red-

Studenti Střední průmyslové školy a Gymnázia zvou na

Šumperský majáles
Program: 6. května v 16 hod. v divadle - vernisáž výstavy Uměles (malba, fotografi e a grafi ka 

mladých výtvarníků) * 7. května ve 20 hod. v letním divadle za Vilou Doris - fi lm Rumový deník, 

po skončení fi lmu Be(er)fore party v Music Machine * 8. května - turnaj v sedánku, drum circle 

* 9. května v sále Vily Doris - herecká improvizace studentů pražské Ježkovy konzervatoře * 

10. a 11. května v letním divadle u Vily Doris - koncerty kapel Rattle Bucket, Goodfellas, Koblížci, 

Vložte kočku a dalších, módní přehlídka, akrobacie parkourové skupiny Ceaseless, volba Miss 

majáles a další akce. Více informací na http://www.sumperskymajales.cz/.
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DIVADLO

Divadlo
Datum Titul Skupina Čas Cena

Pá 3.5.  Višňový prasaT Hrádek, Studio D123  VK  9.30  50 Kč

So 4.5.  Rozmarné léto  B, VK, X  19.30  135 Kč

Čt 9.5.  Rozmarné léto  S2, VK, X   17.00  135 Kč

So 11.5.  Nebe na zemi  VK, X  19.30  135 Kč

St 15.5.  Lo Stupendo div. agentura Harlekýn Praha  A, VK, X  19.30  230 Kč

Pá 17.5.  Komedianti jedou! Hrádek, hudební pořad  VK  19.30  70 Kč

So 18.5.  Rozmarné léto  F, VK, X  19.30  135 Kč

Ne 19.5.  Kouzelná fl étna Taneční centrum Praha  VK  19.00  180 Kč

Pá 24.5.  Hrádek pro krále aneb Pocta Edwardu „Kid“ Orymu VK  19.30  100 Kč, 50 Kč

  Hrádek, Teens Jazzband V. Losiny 

St 29.5.  Rozmarné léto  A, VK, X  19.30  135 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: Grazyna Ewa Wojtków - 

„Monoklem“, výstava fotografi í trvá do 31.5., „UMĚLES“ vernisáž výstavy k Majálesu proběhne 6.5. v 16 hod.

Komedii Rozmarné léto uvádí divadlo v květnu hned několikrát. Diváci v ní uvidí například Jiřího Bartoně, 

Tomáše Krejčího či Jana Kroneisla.  Foto: J. Valchař
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 FESTIVAL M. MOVNARA

V končící sezoně zaujali Nováková s Krejčím

Ocenění za nejlepší ženský a mužský herecký výkon v sezoně 2012/2013 si v pátek 12. dubna 

odnášeli z místního stánku Th álie Vendula Nováková a Tomáš Krejčí. Výkony členů místního 

ansámblu hodnotily během třídenního Festivalu Miloše Movnara opět tři poroty. A zatímco loni se 

vzácně shodly, letos se jejich názory výrazně lišily. 

Během dvacátého festivalového ročníku zhléd-

li porotci pět inscenací - kromě tragédie Macbeth 

a tragikomedie V pátek v 7 u Řeka to byly komedie 

Rozmarné léto, Strašidlo cantervillské a Nebe na zemi. 

„Byl jsem velice příjemně překvapen úrovní všech in-

scenací. Jsou nesmírně vyrovnané, s dobrými mladými 

herci a mají veliký dopad na diváka. Rozhodování, 

komu udělit hlavní cenu, tak bylo opravdu obtížné,“ 

řekl během slavnostního vyhlášení výsledků, jež se 

odehrávalo v Zrcadlovém sále, předseda odborné po-

roty Jiří Fréhar, jenž šumperské divadlo pochválil za 

uvedení inscenace V pátek v 7 u Řeka, která je sou-

časnou českou hrou s regionálním tématem, jež svým 

obsahem přesahuje region. „Ke chvále souboru patří, 

že se v miniaturních situacích neuchýlili k přehrává-

ní a předvedli kaleidoskop současného společenské-

ho dění,“ zdůraznil šéf odborné poroty, v níž kromě 

Fréhara usedli Tatjana Lazorčáková a Miroslav Plešák. 

Nejvíce je přitom zaujali Tomáš Krejčí v roli Macbetha 

ve stejnojmenné inscenaci a Vendula Nováková v roli 

Virginie Otisové v inscenaci Strašidlo cantervillské.

Divácká porota považuje za nejvýraznější ženskou 

osobnost divadelního souboru v této sezoně Olgu 

Kaštickou, která ji oslovila především coby Barka 

v inscenaci Nebe na zemi. Její kolega Petr Komínek 

zase podle názoru porotců z řad diváků exceluje v roli 

Faráře v téže hře. Místní středoškoláci se pak shodli 

na tom, že nejpřesvědčivější výkony podali loni oce-

něný Matěj Kašík jako Čert v komedii Nebe na zemi 

a Bohdana Pavlíková v roli Marie v inscenaci V pátek 

v 7 u Řeka. „Z toho, co jsme viděli, je zřejmé, že di-

vadlo je ve výjimečně dobré kondici. A hlavně mám 

dojem, že diváci, kteří přicházejí na představení, od-

cházejí obohaceni o zážitek z přesvědčivého ztvárnění 

lidských osudů, které vidí na jevišti. Zároveň je tady 

velká přehršel témat a žánrů. Kromě pohádek dělá diva-

dlo i komedie, tragédie a také současné hry, což je vždy 

dobrým znamením, že divadlo je životné,“ zhodnotil 

práci šumperského divadla režisér Jiří Fréhar. -zk, vz-

Podle odborné poroty podali v končící sezoně nejlep-

ší herecký výkon Vendula Nováková a Tomáš Krejčí. 

 Foto: Š. Čejková

Pondělí 6. května v 16 hodin v divadle

vernisáž výstavy Uměles
Malba, fotografi e a grafi ka mladých výtvarníků ze Šumperka a okolí, ale i z Brna a Litomyšle. 

Výstava trvá do 20. května
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HRÁDEK PRO KRÁLE, DIVADLO

Další jazzová legenda na Hrádku: 
trombonista Edward „Kid“ Ory

V pátek dne 24. května vzpomene od 19:30 ho-

din Teens Jazzband z Velkých Losin prostřednictvím 

své akce Hrádek pro krále v prostorách šumper-

ského divadla legendu jménem Edward Kid Ory. 

Tento hráč je považován za jednoho z nejslavnějších 

představitelů trombonu. Účinkoval v orchestrech 

Joe „King“ Olivera (např. King Oliver’s Jazz Band), 

Louis Armstronga (např. Louis Armstrong and his 

Hot Five) či Jelly Roll Mortona (Red Hot Peppers), 

ale vedl i svou vlastní kapelu (Kid Ory’s Creole 

Orchestra). 

Ve známost vešel zejména svou typickou rytmizo-

vanou hrou, jíž doprovázel melodickou linku trum-

pet či kornetů. Tento typ hraní je nazýván „tailgate 

trombone“ a vedle Kida Oryho byl dalším jeho 

významným představitelem George Brunies, který 

byl již na Hrádku připomenut loni. Tehdy byl ještě 

vzácným a milým hostem Teens Jazzbandu vynikají-

cí hráč Josef „Bažík“ Pavelka, špička mezi evropský-

mi trombonisty, jehož náhlé úmrtí zasáhlo jazzovou 

veřejnost o letošních Velikonocích. Koncert věno-

vaný Edwardu Kidu Orymu bude i malou vzpo-

mínkou na „Bažíka“, samostatnou poctu mu Teens 

Jazzband chystá na konec letošního roku. Bude totiž 

již poctou dvacátou, tedy dostatečně důstojnou, jak 

si Josef „Bažík“ Pavelka zaslouží. -ich-

Teens Jazzband připomene prostřednictvím akce Hrá-

dek pro krále v prostorách šumperského divadla legen-

du jménem Edward Kid Ory.  Foto: archiv

V květnu míří do divadla hostující soubory

Na hostující soubory z Prahy se mohou v květnu těšit příznivci šumperského divadla. Samotní 

divadelníci pak nabídnou hudební pořad nazvaný Komedianti jedou!

S výborně napsanou fraškou v duchu feydeau-

ovských situačních komedií Lo Stupendo Kena 

Ludwiga, převzaté z Divadla na Vinohradech, 

přijede do Šumperka pražská divadelní agentu-

ra Harlekýn. V bláznivém příběhu talentova-

ného, ale nesmělého a opomíjeného človíčka, 

jenž čeká na svoji životní příležitost, uvidí divá-

ci v režii Jana Nováka například Václava Vydru, 

Simonu Postlerovou, Svatopluka Skopala, Martina 

Zahálku, Gabrielu Vránovou a další. Představení 

začíná o půl osmé večer.

O dva dny později, v pátek 17. května, bude diva-

dlo od půl osmé večer patřit „domácím“. Hudební 

pořad v režii Bohdany Pavlíkové Komedianti je-

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

(V+W+J) je sedmdesátiminutovou koláží s písně-

mi Voskovce, Wericha a Ježka, protkanou výbě-

rem korespondencí V+W. Písně a korespondenci 
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DIVADLO, NOVÁ SEZONA

přitom vybíral s Bohdanou Pavlíkovou Zdeněk 

Dočekal, který se postará o hudební doprovod. 

Zpívají a čtou Olga Kaštická, Vendula Nováková, 

Tomáš Krejčí, Jiří Konečný, Jan Kroneisl a Jiří 

Bartoň.

Konzervatoř Taneční centrum Praha připravi-

la moravskou premiéru baletu Kouzelná fl étna. 

Pohádkový příběh je určen nejen dětem, ale i do-

spělým s dětskou duší. Jsou v něm skryty základ-

ní pravidla života, spirituální a morální otázky. 

Postavy tohoto díla se staly kultovními dramatic-

kými symboly: Královna noci a Sarastro, Tamino 

a Pamina, Papageno a Papagena. Každá z nich tu-

díž představuje zajímavou výzvu pro choreografa 

i další tvůrce týmu. Taneční divadlo může velmi 

atraktivními prostředky vyjádřit jednotlivé pohád-

kové i zcela reálné scény. Z hudebního hlediska je 

dílo koncertem vynikajících árií, které excelentně 

ztvárňují sólisté Baletu Praha Junior. Jméno scé-

náristy a choreografa Attily Egerháziho pak dává 

záruku, že Mozartova hudba je zpracována a vizua-

lizována velmi citlivě a důstojně. Kouzelnou fl étnu 

přiveze do Šumperka Balet Praha Junior v neděli 

19. května. Začátek je v 19 hodin. -zk-

Předplatné na novou sezonu 
lze vyřídit různými způsoby

Pět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo na nadcházející sezonu 2013/2014 šumperské 

divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvýhodněného předplatného.

Ve vrátnici divadla a v Regionálním a městském 

informačním centru budou od poloviny května 

k dispozici brožury, které obsahují přihlášku s veš-

kerými informacemi. Tu je možné odevzdávat od 

května až do konce září, a to buď ve vrátnici diva-

dla nebo v obchodním oddělení, jež sídlí v budově 

divadla (vchod z Komenského ulice). Předplatné 

lze vyřídit i telefonicky na čísle 583 214 062 nebo 

583 283 366, H. Pokorná a V. Zetochová nebo 

e- mailem na adrese info@divadlosumperk.cz.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod - po-

čínaje výraznou slevou na předplatném oproti ceně 

při volném prodeji přes stabilně zajištěná místa 

v hledišti až po informování o termínu představe-

ní, pokud si předplatitel toto oznámení objedná. 

Předplatné je navíc přenosné, lze ho půjčit i daro-

vat. Dosavadním předplatitelům  přitom divadlo 

rezervujeme jejich místa do 31. května. -red-

Divadelní sezona 2013/2014

Samuel Königgratz: Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou, 

režie: Martin Františák, premiéra 14. září 2013

Vratislav Blažek: Světáci, režie: Ondřej Elbel, premiéra 2. listopadu 2013

Peter Shaff er: Černá komedie, režie: Jiří Fréhar, premiéra 14. prosince 2013

Ondřej Elbel: Julek, režie: Ondřej Elbel, premiéra 15. února 2014

Moliére: Zdravý nemocný, režie: Konrád Popel, premiéra 29. března 2014

POHÁDKY:

Jan Werich: Tři veteráni, režie Bohdana Pavlíková, premiéra 6. září 2013

Vladislav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula, režie: Michal Sopuch, premiéra 27. září 2013
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Vlastivědné muzeum v Šumperku

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

šumperského muzea.  Foto: P. Kvapil

VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Každá mince má dvě strany

Výstava je pohledem na měnu a měnový vývoj v naší 

zemi od Přemyslovců po vznik Československé re-

publiky v roce 1918. Výstava trvá do 23. června.

RYTÍŘSKÝ SÁL

▶ Prostrč bez dotyku

Interaktivní výstava trvá do 16. května.

HOLLAROVA GALERIE

▶ Náš stát, jeho země a územně-správní celky 

v proměnách

Výstava z cyklu Paměť map letos připomíná časté pro-

měny hranic našeho státu a územně-správních celků od 

dob Rakouského císařství. Výstava trvá 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

▶ 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 trvá do 9. září.

▶ Den dětí v muzeu

Akce proběhne v duchu výstavy Barbie a její svět 

31.5. od 9 do 16 hod. 

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. 
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

ZÁBŘEH

▶ Egypt dar Nilu

Sběratelská výstava Jána Hertlíka z Pezinku byla 

úspěšně prezentována v Galerii Šumperska. 

Dobové repliky historických předmětů, umístěné 

do přehledné časové osy, navozují atmosféru staro-

bylého Egypta a jeho obyvatel. Výstava je obzvláště 

vhodná pro doplnění výuky dějepisu základních 

a středních škol. Výstava 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@mu-

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

no 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 oprav-

dovým zážitkem pro všechny, kterým se patchwork 

stal koníčkem. Ukončení výstavy 18. května.

▶ 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 arche-

ologických sbírek VM v Šumperku. Kromě množství 

keramiky a kamenných nástrojů zaujmou i unikátní 

artefakty, jako např. torza neolitických venuší, ná-

dobka s lineárním písmem, náhrdelník z měděných 

drátků a provrtaných perel z pozdní doby kamenné 

nebo vzácné měděné nástroje či depoty bronzových 

předmětů. Klasická instalace je doplněna moderní-

mi audiovizuálními prvky. Expozice je svým celko-

vým pojetím určena nejen zapáleným archeologům, 

ale i široké veřejnosti.

Na nádvoří muzea bude od 1. května otevřena 

interaktivní herna, kde si návštěvníci mohou vy-

zkoušet pravěké techniky vrtání kamene, tkaní látek, 

drcení obilí na zrnotěrce nebo žernovu, popřípadě 

vyluštit různé kvizy, hádanky a sestavit skládačky.

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.

ÚSOV

▶ Lovecko-lesnické muzeum: Stálá expozice lich-

tenštejnských sbírek v Martinelliho paláci

▶ Stará škola: Úsov - kolébka lesnického škol-

ství, stálá expozice

▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-

teraktivní expozice

▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

▶ Zámecký ochoz

▶ Galerie akademického malíře Lubomíra 

Bartoše

▶ Zoo koutek pro děti

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.

Vlastivědné muzeum v Šumperku zve na Den dětí v muzeu

Akce proběhne v pátek 31. května od 9 do 16 hodin v duchu výstavy Barbie a její svět, 

jež je k vidění v Galerii Šumperska do 9. září.
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VÝSTAVY

Muzeum láká na interaktivní výstavu

Interaktivní výstava nazvaná Prostrč bez dotyku je do 16. května k vidění v Rytířském sále šumper-

ského muzea. Do Šumperka ji zapůjčil populární liberecký IQ park.

Výstava je určena nejen dětem, ale slouží i k popula-

rizaci vědy a techniky. Za pomoci přístrojů, exponátů, 

interaktivních pomůcek a především formou hry zde 

lze lépe porozumět fyzikálním a přírodním jevům. 

Výstava je vhodným doplněním školní výuky, přede-

vším přírodovědných předmětů.  -red-

Perlička z výstavy: Předmincovní platidla 
mušle kauri a kameny z ostrova Yap

Do předmincovních platidel řadíme všechny 

platební prostředky, které byly využívány do doby 

vynálezu mincí. Nejdříve byl obchod jen pomocí 

naturální směny. Pak se ale přišlo na to, že by bylo 

dobré mít nějaký pevný standard. A tak přichází jas-

ně dané množství zboží za něco jiného. 

Jako platidlo začíná sloužit například obilí (dalo 

se dobře sypat a rozdělovat), dobytek či sůl (ta byla 

i u nás). U nás jsou to šátky, které mají vysokou vlastní 

hodnotu (kvalitní, jemné a drahé), ale i kůže, víno... 

Například dobytek byl používán i v minulém století 

jako platidlo v Africe. Velmi častým směnným pro-

středkem byly různé druhy mušlí. Kromě Číny se pro-

sadily ulity mušlí kauri v Indii, v Th ajsku a v Africe, 

ale také v Tichomoří. Výrazné postavení v této škále 

směnných prostředků měly šperky z různých materiá-

lů. Zajímavým jevem ve vývoji směnných prostředků 

jsou velké kamenné kotouče, podobné mlýnským ka-

menům, objevené na ostrově Yap v Tichém oceánu. 

Největší z nich měly průměr až 4  metry a byly zho-

toveny z aragonitu (druh vápence). Výstava nazvaná 

Každá mince má dvě strany je ve výstavní síni muzea 

k vidění do 23. června. Z textů k výstavě

Kameny z ostrova Yap

Mušle kauri 

Otevírací doba ve středu 1. a 8. května: Muzeum v Šumperku 9-13 hod., muzea v Mohelnici, Zábřehu, 

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 9-12 hod., Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově 9-19 hod., posled-

ní vstup v 17.30 hod. *1. května - vstup do všech zařízení VM za poplatek * 8. května - v muzeích v Mohelnici, 

Zábřehu, Šumperku a v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích vstup zdarma, v Lovecko-lesnickém muzeu na 

zámku v Úsově vstup za poplatek. 

Sobota 18. května - Mezinárodní den muzeí: vstupy na všechna zařízení VM jsou zdarma.
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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, výstava 

v půjčovně pro dospělé: Grazyna Ewa Wojtków - V klášteře, zahájení 16.5. v 16 hodin. 

V knihovně se bude hovořit o pravoslaví v Polsku 

V letošním cyklu zajímavých besed pokračuje 

v květnu šumperská Městská knihovna. Povídání 

s Janou Novákovou je v knihovně v ulici 17. listopadu 

naplánováno na čtvrtek 16. května od 17 hodin v půj-

čovně pro dospělé. Nese název Pravoslaví v Polsku.

Pravoslavní v Polsku tvoří významnou křesťan-

skou menšinu s hlubokými historickými kořeny. 

Přednášející Jana Nováková seznámí posluchače 

s dějinami, kulturním odkazem a významnými 

osobnostmi z řad polského pravoslaví. Vstup je 

volný.

Besedě bude předcházet vernisáž výstavy polské 

fotografky Grazyny Ewy Wojtków, jež dokumen-

tuje každodenní život v pravoslavných klášterech, 

kde několikrát pobývala. Výstava nazvaná V klášte-

ře bude zahájena v 16 hodin. -red-

Knihovna chystá autorské čtení Jaroslava Žváčka

Autorské čtení Jaroslava Žváčka nazvané Lístek na cestu z pekla  proběhne v pátek 31. května 

od 18:30 hodin v šumperské Městské knihovně v ulici 17. listopadu. Sbírka Lístek na cestu z pek-

la získala nominaci na Magnesii Literu 2013 a Cenu Jiřího Ortena. Vstup je zdarma.

Jaroslav Žváček (nar. 1989 v Šumperku) patří do 

generace nejmladších českých spisovatelů. Po gym-

naziálních studiích se vypravil do Prahy, kde začal na-

vštěvovat FAMU a pod pedagogickým vedením Petra 

Jarchovského stvořil dva celovečerní scénáře, na jejichž 

realizaci se pracuje.

V roce 2011 se vydal na půlroční zkušenou do 

Anglie, po návratu přerušil svá studia a vydal se bu-

dovat kariéru komerčního scénáristy. Po svém prvním 

honoráři se uchýlil do nemocnice, kde byl laparosko-

pickou fundoplikací operován jeho chronický gastro-

ezofageální refl ux, kterým Žváček trpěl od dětských 

let. Na nemocniční posteli vznikla kniha „Lístek na 

cestu z pekla“. Po opuštění nemocnice se rozplynul 

sen o komerční scenáristice a Jaroslav Žváček se začal 

živit všelijak - jako „hranolkář“ v McDonaldu, obslu-

ha skeneru v archivu bankovních úvěrů, telefonický 

prodavač internetového připojení, pošťák, trafi kant,  

preventivní požární hlídač v hotelu Hilton a dělník 

v továrně na kalendáře. V současnosti jej opět živí 

psaní scénářů. Bydlí v Praze - Podolí v pronajatém le-

teckém krytu z druhé světové války společně s výtvar-

níkem, profesionální akordeonistkou, novinářkou, 

sekretářkou a anglickým malířem. -zd-
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PONTIS

Pontis Šumperk

Čtvrtek 9. května od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 14. května od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Čtvrtek 23. května od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Pátek 24. května od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 28. května od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

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

Mateřské centrum Brouček

3.5. Poznáváme barvy a geometrické tvary, 6.5. 

Opičí dráha, 7.5. Tvořeníčko - modelování zvířá-

tek, 10.5. Slavíme Den matek , 13.5. Tvořivé hrát-

ky - květiny z krepového papíru, 14.5. Pohybová 

aktivita - překážková dráha, 17.5. Vyrábíme si pa-

pírovou mozaiku, 20.5. Poznáváme říkanky s uka-

zováním, 21.5. Tvořivá dílna - navlékání, 24.5. 

Zábavné poznávání, 27.5. Zpíváme si a hrajeme 

na nástroje, 28.5. Hrátky s prstovými barvami, 

31.5. Učíme se nové říkanky. Bližší informace K. 

Hunčíková, tel.č. 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. 

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Klavírní koncert Lukáše Vondráčka
v úterý 4. června od 18.30 hodin v klášterním kostele

Tradiční koncert světově známého klavíristy. V programu zazní skladby světových skladatelů.

Výstava prací studentů grafi ckého designu Střední průmyslové školy Šumperk
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. května.
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SVČ DORIS

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

3.5., 9.5., 10.5., 16.5., 17.5., 22.5, 23.5., 24.5.) a kaž-

dý 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 (s výjimkou 7.5.) 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 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

Od čtvrtku 2. do pátku 3. května 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 druhy 

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 re-

laxace, jógy, muzikoterapie a aromaterapie. Informace 

a přihlášky Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.  

 Cena za obě lekce 400 Kč

Sobota 4. května 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

Sobota 4. května 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 4. května od 9 do 14 hodin v ateliéru U Radnice 

ve 3. patře 

Šperkování - Šité prsteny (různé variace)

Informace H. Rotterová, tel.č. 728 335 854. 

 Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 9. května a pátek 10. května vždy od 9 do 18 ho-

din u  Třemešských rybníků u Šumperka 

Vítání ptačího zpěvu

Co vás čeká? Poznávání běžných druhů ptáků. Ukázka 

odchytu, určování a kroužkování ptáků. Propagační 

materiály a spousta zajímavých informací. Školní ko-

lektivy nutné nahlásit předem.

Informace Lenka Kampová, tel.č. 733 712 901, 

583 214 213, kampova@doris.cz.

Pátek 10. května od 15 do 17 hodin U Radnice

Artefi letická dílna - malování na hrníček

Artefi letika zprostředkovává dětem i dospělým cestu 

ke světu kultury i přírody na základě jejich výtvar-

ných zážitků. Vhodné pro školáky. Omezený počet 

míst. Informace a přihlášky Romana Večeřová, tel.č. 

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

  Cena 30 Kč

Neděle 12. května od 12 do 18 hod. v letním divadle 

a v Sadech 1. máje

Kloboukový den

Oslava Dne rodiny, hry, soutěže, atrakce, tvoření a vy-

stoupení dětí ze SVČ Doris, mateřských a základních 

škol, libinských mažoretek a dalších; informace Eva 

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

kova@doris.cz.  Vstupné 10 Kč

Středa 15. května 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 17. května - neděle 19. května 

Víkendový seminář celostní muzikoterapie
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Informace Ivana Šilhanová, tel.č. 731 610 036, silha-

nova@doris.cz nebo na adrese www.doris.cz/akce.

htm.

Od čtvrtku 23. do pátku 24. května 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, kte-

rá vychází z prvků refl exní terapie. Využívají se také 

prvky dotykové relaxace, jógy, muzikoterapie a aroma-

terapie. Informace a přihlášky Eva Pšenčíková, tel.č. 

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

 Cena za obě lekce 400 Kč

Pátek 31. května 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.

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 centrum 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.

Starosta ocenil spolupráci s Petrem Možným

Šumperský starosta Zdeněk Brož přijal na radnici 

Petra Možného. Ten se věnuje fi lokartii neboli sběra-

telství pohlednic již více než třicet let. V této souvis-

losti ocenil Zdeněk Brož jeho dlouholetou spolupráci 

při vytváření publikací o městě Šumperku.

Petr Možný se zaměřuje především na sbírání histo-

rických pohlednic města Šumperka, Jeseníků a širšího 

okolí, je také fotograf, badatel, turista a dopisovatel. 

Svou cennou sbírku zapůjčil například do publikací 

Šumperské proměny, Historie šumperského sportu, 

Šumpersko – Jeseníky, Vojsko, ozbrojená střetnutí 

v historii a války Šumperska a do dalších více než dva-

ceti publikací. Od roku 1984 nepravidelně přispívá 

do měsíčníku Kulturní život Šumperka.         -oh, zk-

▶ Šumperského sběratele pohlednic Petra Možného 

(vlevo) přijal starosta Zdeněk Brož.  Foto: -oh-

Středisko volného času Doris zve na
Vítání ptačího zpěvu

čtvrtek 9. května a pátek 10. května vždy od 9 do 18 hodin u  Třemešských rybníků u Šumperka
Co vás čeká? Poznávání běžných druhů ptáků. Ukázka odchytu, určování a kroužkování ptáků. Propagační 

materiály a spousta zajímavých informací. Školní kolektivy nutné nahlásit předem.

Informace Lenka Kampová, tel.č. 733 712 901, 583 214 213, kampova@doris.cz.
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Kino Oko
BABOVŘESKY  

Středa 1. května jen v 17.30 hodin 

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

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

ZAMBEZIA 

Středa 1., sobota 4., neděle 5. května jen v 15.45 hodin

Jižní Afrika, 2012, 83 minuty, animovaný, komedie, rodinný, 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 100 Kč

Ve středu 1.5. je vstupné pro děti 80 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

LORE  Art večer - Filmový klub

Středa 1. května jen ve 20.00 hodin

Německo, Austrálie, Velká Británie, 2012, 105 minut, drama, thriller, válečný, titulky

Poté, co byli Lořini nacističtí rodiče uvězněni americkými a sovětskými vojsky a ona byla ponechána své-

mu osudu, přebírá dívka zodpovědnost za své čtyři mladší sourozence a vede je z Bavorska přes zničenou 

zemi na sever do bezpečí babiččina domu vzdáleného asi 900 km.  Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro členy FK

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

JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY 

Čtvrtek 2., sobota 4. a úterý 7. května jen v 17.30 hodin, pátek 3. a pondělí 6. května jen ve 20.00 hodin, 

neděle 5. května jen v 19.30 hodin

ČR, 2013, 108 minut, komedie, mládeži přístupný

Do právě otevřeného „hubnoucího“ sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout. I když každý z nich 

k tomu má jiný důvod, všichni tu teď pod dohledem asketického primáře podstupují nejroztodivnější 

procedury a cvičení, to vše navíc bez jídla, alkoholu a sexu. Tím se pro většinu z nich pobyt v sanatoriu 

stává noční můrou.  Vstupné 90 Kč

TEMNÉ NEBE 

Čtvrtek 2. května jen v 19.45 hodin, pátek 3. a sobota 4. května jen ve 22.00 hodin, neděle 5. května jen 

v 17.30 hodin

USA, 2013, 97 minut, sci-fi , horor, thriller, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Poklidný předměstský život rodiny Barretových se začne pořádně otřásat v základech. V jejich domě se stane 

série nevysvětlitelných událostí a oni brzy zjišťují, že je pronásleduje smrtící a děsivá síla…  Vstupné 90 Kč 

PÁD BÍLÉHO DOMU 

Pátek 3. května jen v 17.30 hodin, sobota 4. května jen v 19.45 hodin

USA, 2013, 119 minut, akční, thriller, nevhodný mládeži do 15 let
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Zcela nečekaný a velmi dobře připravený útok na Bílý dům za bílého dne završí uvěznění prezidenta USA 

a jeho nejbližších spolupracovníků v nepřístupném bunkru v podzemí budovy. Při útoku je zcela zdecimo-

vána prezidentova ochranka, s výjimkou jediného člověka - jeho bývalého osobního strážce, který využije 

všech svých schopností, aby osvobodil hlavu státu.  Vstupné 90 Kč

PRAVIDLA MLČENÍ 

Pondělí 6. a středa 8. května jen v 17.30 hodin, úterý 7. května jen v 19.45 hodin

USA, 2012, 125 minut, thriller, mládeži přístupný, titulky

Bývalý protiválečný radikál (Robert Redford) se dává na útěk poté, co mladý novinář (Shia La Beouf ) od-

halí jeho pravou identitu. Je na něj vyhlášeno pátrání samotnou FBI, která je mu v patách, a on se vydává 

na pouť za jedinou osobou, která je schopna jeho jméno očistit.  Vstupné 100 Kč

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE 

Středa 8. května jen v 15.30 hodin

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

Když je Tony Stark připraven mocným teroristou jménem Mandarin o vše, čeho si v životě cení, vydává se na 

cestu odplaty - třetí pokračování Iron Mana přichází do českých kin.
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Fifi nka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dostávají na fi lmové plátno v dobrodružném příběhu se spoustou 

humorných situací.  Vstupné 100 Kč

Ve středu 8.5. v 15.30 hodin je vstupné pro děti 80 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk.

MARIE KRØYER 

Středa 8. května jen ve 20.00 hodin

Dánsko, Švédsko, 2012, 102 minuty, životopisný, drama, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Marie Krøyerová byla provdána za významného dánského malíře P. S. Krøyera. Na vrcholu jejich manžel-

ství se zhoršuje Krøyerova mentální nemoc a jejich sen o společném životě umělců se rozpadá a mění na 

frustraci a soužení. Aby dosáhla klidu a obnovila svou sílu, matka s dcerou odjíždějí na dovolenou, kde se 

Marie bezhlavě zamiluje do švédského skladatele Hugo Alfvéna.  Vstupné 90 Kč, 80 Kč pro členy FK

FK podporuje společnost Agentura Kryštof, s.r.o.

IRON MAN 3 3D   3D

Čtvrtek 9. a sobota 11. května jen v 17.30 hodin, pátek 10. a neděle 12. května jen v 19.30 hodin

USA, Čína, 2013, 109 minut, sci-fi , akční, dobrodružný, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Když je Tony Stark připraven mocným teroristou jménem Mandarin o vše, čeho si v životě cení, vydává se 

na cestu odplaty.  Vstupné 165 Kč, pro děti ve věku 12-15 let vstupné 140 Kč

VELKÁ SVATBA 

Čtvrtek 9. a sobota 11. května jen ve 20.00 hodin, pátek 10. května jen v 17.30 hodin 

USA, 2013, 90 minut, komedie, mládeži přístupný, titulky

Nejvyšší čas zahrát si na rodinu! Hrají Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Seyfriedová, Susan 

Sarandonová, Diane Keatonová a další.  Vstupné 100 Kč

ZÁHADA HORY MRTVÝCH 

Pátek 10. a sobota 11. května jen ve 22.00 hodin

USA, Velká Británie, Rusko, 100 minut, thriller, horor, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Film je inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály v roce 1959 na Hoře mrtvých v severním 

Uralu, kdy přišlo nevysvětlitelným způsobem o život devět ruských studentů.  Vstupné 100 Kč

NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE 3D  3D

Sobota 11. a neděle 12. května jen v 15.30 hodin

Španělsko, 2012, 90 minut, animovaný, dobrodružný, komedie, české znění

Tad, snílek pracující na stavbě, je díky záměně za slavného archeologa poslán na expedici do Peru. S po-

mocí Jeff a - svého věrného psa, neohrožené archeoložky, němého papouška a podvodníčka se pokusí 

zachránit bájné Ztracené město Inků před zlou skupinou lovců pokladů.  Vstupné 130 Kč

SCARY MOVIE 5 

Neděle 12. a úterý 14. května jen v 17.30 hodin, pondělí 13. května jen ve 20.00 hodin

USA, 2013, 85 minut, komedie, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Další pokračování divácky úspěšné série paroduje známé fi lmy Silent Hill, Harry Potter, Letopisy Narnie 

a další.  Vstupné 100 Kč
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IRON MAN 3 

Pondělí 13. a středa 15. května jen v 17.30 hodin, úterý 14. května jen v 19.30 hodin

USA, Čína, 2013, 130 minut, sci-fi , akční, dobrodružný, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Když je Tony Stark připraven mocným teroristou jménem Mandarin o vše, čeho si v životě cení, vydává se 

na cestu odplaty.  Vstupné 130 Kč, pro děti ve věku 12-15 let vstupné 105 Kč 

ŠMEJDI 

Středa 15. května jen v 15.00 hodin 

ČR, dokument, 74 minuty, sociální, společensko-kritický

Syrový dokument Silvie Dymákové ukazuje manipulaci, ponižování a nátlak, které se skrývají za zavřený-

mi dveřmi „předváděcích zájezdů pro seniory“. Šokující realita předváděcích akcí. V kině Oko je možné 

podepsat petici proti těmto nekalým praktikám.  Vstupné 80 Kč, pro seniory 50 Kč, pro seniory 65+ zdarma

ROK BEZ MAGORA  Art večer - Filmový klub

Středa 15. května jen ve 20.00 hodin 

ČR, 2012, 120 minut, dokumentární, životopisný, mládeži přístupný

Film uvede v Oku režisér fi lmu Oliver Malina-Morgenstern! Film mapuje kaleidoskop životních příběhů 

V květnu uvádí kino oko fi lmovou pohádku Kovář z Podlesí, v níž si zahrála vedle Bolka Polívky, Josefa Somra 

či Ivany Chýlkové i „šumperská“ Bohdana Pavlíková.
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Ivana Martina Jirouse, zvaného Magor, českého básníka, publicisty a výtvarného kritika, držitele ceny 

Jaroslava Seiferta a ceny Toma Stopparda. V době normalizace byl za své politické názory pětkrát vězněn. 

 Vstupné 70 Kč, 60 Kč pro členy FK

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

KOVÁŘ Z PODLESÍ 

Čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18., neděle 19., pondělí 20. a úterý 21. května jen v 17.30 hodin, nedě-

le 19., sobota 25. a neděle 26. května jen v 15.30 hodin

ČR, SR, 2013, 100 minut, rodinný, dobrodružný, animovaný, mládeži přístupný

Filmová pohádka, ve které spolu s herci hrají animované postavy. A protože je to „pohádka, ve které je všechno 

tak trochu jinak“, není ani dobro a zlo až tak úplně jednoznačné a stejně jako děj fi lmu je i jeho závěr nečekaný 

a originální. Hrají Bolek Polívka, Josef Somr, Ivana Chýlková, Bohdana Pavlíková.  Vstupné 100 Kč

VELKÝ GATSBY 3D  3D

Čtvrtek 16., pátek 17. a neděle 19. května jen v 19.30 hodin, sobota 18. května jen ve 21.30 hodin

Austrálie, USA, 2013, 148 minut, drama, romantický, mládeži přístupný, titulky

Chudý mladík Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) se zamiluje do krásné Daisy (Carrey Mulliganová). 

Nemůže si ji však vzít, a tak je Daisy nucena se provdat za milionáře Toma, kterého nemiluje. Gatsby je ale 

ochotem získat svoji lásku zpět za každou cenu... Od režiséra fi lmů Moulin Rouge a Romeo a Julie Baze 

Luhrmanna.  Vstupné 130 Kč

VELKÝ GATSBY 

Pondělí 20. a úterý 21. května jen v 19.30 hodin, středa 22. května jen v 17.30 hodin

Austrálie, USA, 2013, 148 minut, drama, romantický, mládeži přístupný Vstupné 100 Kč

KRYCÍ JMÉNO KRTEK  Artvečer - Filmový klub

Středa 22. května jen ve 20.15 hodin

Polsko, Francie, 2011, 108 minut, drama, nevhodný mládeži do 12 let

Zygmund, hrdina v boji proti totalitě a uznávaný člen pracovního hnutí „Solidarnosc“ z 80. let, je nyní 

náhle obviněn, že byl tajným informátorem komunistického režimu s krycím jménem KRTEK. 

 Vstupné 90 Kč, 80 Kč pro členy FK

FK podporuje společnost Agentura Kryštof, s.r.o.

ZLOMENÉ MĚSTO 

Pátek 17. května jen ve 22.15 hodin, sobota 18. května jen v 19.30 hodin

USA, 2013, 109 minut, krimi, drama, thriller, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Ve městě plném nespravedlnosti hledá bývalý policista (Mark Wahlberg) vykoupení a pomstu poté, co byl 

podveden nejmocnějším můžem ve městě, starostou (Russel Crowe).  Vstupné 90 Kč

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 

Sobota 18. května jen v 15.30 hodin

Belgie, 2012, 93 minuty, animovaný, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového útesu. Jednoho dne je však uloví pyt-

lácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen tak nevzdávají a za pomoci 
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svých mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti dokázat nemožné a dostat se zpět na svobodu.  Vstupné 80 Kč

RYCHLE A ZBĚSILE 6 

Čtvrtek 23., neděle 26., pondělí 27. a středa 29. května jen v 17.30 hodin, pátek 24. května jen v 19.45 

hodin, sobota 25. května jen ve 22.00 hodin, úterý 28. května jen v 19.30 hodin

USA, 2013, akční, krimi, thriller, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou skupinu, které se vždy podaří za volantem automobilů 

snadno a rychle zmizet. Aby se mu podařilo gang dostat do vězení, musí vyhledat Dominica Toretta a jeho 

tým. Výměnou za tuto službu budou Torettovi i jeho přátelům prominuty veškeré trestné činy. Dom se 

opět shledá s bývalou přítelkyní Letty, o které si původně myslel, že je mrtvá a nyní stojí na opačné straně 

barikády.  Vstupné 120 Kč

Z CIZÍHO KREV NETEČE 

Čtvrtek 23. a neděle 26. května jen ve 20.00 hodin, pátek 24. a sobota 25. května jen v 17.30 hodin

USA, 2013, 111 minut, komedie, krimi, nevhodný mládeži do 12 let

Nejúspěšnější americká komedie tohoto roku! Co všechno se vám může stát, když vám někdo ukradne 

totožnost? A co musíte podstoupit, abyste ji získali zpátky.  Vstupné 110 Kč

MARTIN A VENUŠE 

Pátek 24. května jen ve 22.00 hodin, sobota 25. května jen ve 20.00 hodin

ČR, 2012, 102 minuty, komedie, romantický, mládeži přístupný

Úsměvná komedie o muži, který se vsadí, že se postará o děti a domácnost během jednoho měsíce. Je pře-

svědčen, že to vlastně není vůbec těžké... Hrají Martin Taclík, Kristína Boková-Lišková, Tomáš Matonoha, 

Jan Budař.  Vstupné 90 Kč

POHÁDKY PRO KOČKU  Pohádky pro nejmenší

Neděle 26. května jen v 10.00 hodin

Československo, 76 minut

Kotě, O kočičce, myšičce a červené slepičce, Kočičí škola, Kocourek Modroočko: Já a můj dvojnožec, 

Malování pro kočku, Kocourek Mňouk.  Vstupné 30 Kč

ROZKOŠ V OBLACÍCH 

Pondělí 27. května jen ve 20.00 hodin, úterý 28. května jen v 17.30 hodin

Španělsko, 2013, 90 minut, komedie, titulky

Náhlá technická závada letadla přiměje cestující ze strachu před smrtí svěřovat se jeden druhému. Divák 

se začne dovídat velice zvláštní a bizarní příběhy. Režie Pedro Almodóvar.  Vstupné 100 Kč

BIG LEBOWSKI  Artvečer - Filmový klub, PROJEKT 100

Středa 29. května jen ve 20.00 hodin

USA, Velká Británie, 1998, 117 minut, komedie, krimi, titulky

Jeff rey Lebowski je králem fl ákačů celého amerického západního pobřeží. Život pro něj plyne pohodovým 

tempem „jeho dudečenstva“ a hlavní roli v něj hrají věrní kamarádi Walter a Donny, intenzivní vášeň pro 

bowling a popíjení koktejlu White Russian.  Vstupné 80 Kč, 60 Kč pro členy FK

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

VÝSTAVA ČESKÝCH FILMOVÝCH PLAKÁTŮ 2012

Výstava plakátů fi lmů uvedených v Oku v roce 2012 bude probíhat od 1. května do 30. června 

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D  3D

Čtvrtek 30. května jen v 17.30 hodin, pátek 31. května, sobota 1. a neděle 2. června jen v 15.30 hodin, 

sobota 1. června jen ve 13.30 hodin, neděle 2. června jen v 10.00 hodin

USA, 2013, animovaný, dobrodružný, komedie, fantasy 

Od tvůrců Doby ledové a Ria. Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, které chrání 

přírodu, a silami zla, které chtějí přírodu zničit. Když se jednoho dne malá teenagerka náhle probudí 

v podivném tajuplném světě, musí se spolu s partičkou zelených zábavných postaviček pokusit zachránit 

jejich tajný svět... vlastně i náš svět.  Vstupné 150 Kč, 130 Kč pro děti

V sobotu 1.6. ve 13.30 je vstupné pro děti 110 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk.

 

PAŘBA NA TŘETÍ 

Čtvrtek 30. května jen ve 20.00 hodin, pátek 31. května a neděle 2. června jen v 17.30 hodin, sobota 

1. června jen ve 22.00 hodin

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

Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Poté se jim povedlo to samé i s bratrem nevěsty. A nyní budou léčit zlo-

mené srdce po smrti nejbližšího. Ujetému Alanovi totiž zemře otec, a tak se partička, která téměř položila 

město hazardu na lopatky, vrací, aby mu vymyla mozek pořádnou porcí alkoholu. Což se samozřejmě 

zvrhne a odstartuje další hromadu humorných situací.  Vstupné 100 Kč

DONŠAJNI 

Pátek 31. května a neděle 2. června jen ve 20.00 hodin, sobota 1. června jen v 17.30 hodin

ČR, 2013, komedie, mládeži přístupný

Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést Mozartova Dona Giovanniho. Pohled do zákulisí 

příprav odhalí svět opery zbavený pozlátka. Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o li-

dech, kteří žijí svůj život opeře navzdory.  Vstupné 100 Kč

HYPNOTIZÉR 

Pátek 31. května jen ve 22.00 hodin, sobota 1. června jen ve 20.00 hodin

Švédsko, 2012, 122 minuty, krimi, drama, thriller

V rodinném domku je nalezena surovým způsobem zavražděná téměř celá rodina a jediným přeživším 

je patnáctiletý chlapec. Detektivní inspektor Joona Linna uprostřed noci povolá známého odborníka na 

hypnózu, aby chlapce zhypnotizoval a zjistil, co se oné noci v domě stalo. Najednou se však věci zkompli-

kují a všichni se ocitnou ve viru nečekaných událostí.  Vstupné 110 Kč

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.



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. 

Na nádvoří muzea bude od 1. května 
otevřena interaktivní herna, kde si 

návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké 

techniky vrtání kamene, tkaní látek, drcení 

obilí na zrnotěrce nebo žernovu, popřípadě 

vyluštit různé kvizy, hádanky

 a sestavit skládačky. 

Více lze najít na www.muzeum-sumpek.cz.

Čtenářům 

Kulturního života 

Šumperka

Při zakoupení květnového vydání 

měsíčníku KŽŠ a předložení kuponu nabízí 

Vlastivědné muzeum v Šumperku v rámci 

Mezinárodního dne muzeí (18. května) 

zvýhodněné vstupné 1 + 1 zdarma 

na výstavu dle vlastního výběru 

z programové muzejní nabídky. 

Akce 1 + 1  platí během celého měsíce 

května.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ 

1 + 1 ZDARMA NA VÝSTAVU 

DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

www.muzeum-sumperk.cz






