


Kulturní život, společenský měsíčník města Šumperka. 
Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, 
IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová. 
Redakční rada: předseda - Mgr. Z. Daňková, Mgr. Olga 
Hajduková, PaedDr. Zdeněk Doubravský, Mgr. M. Berková, 
MgA. Kamil Navrátil, MgA. Matěj Kašík, Ing. O. Polák. 
Adresa redakce a předplatného: Sudkov 20, 788 21 Sudkov, 
tel./fax.: 583 437 352. Cena: 12 Kč. Roční předplatné 
pro mimošumperské odběratele 276 Kč, pro šumperské 
132 Kč, včetně poštovného. Podávání novinových zásilek 
povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě, čj. 2596/92-P/1 
ze dne 16. 11. 1992. Grafické zpracování: FTV - producti-
on, tiskárna: KartoTISK, s.r.o. Šumperk. Evidenční číslo: 
MK ČR E 16464. Vychází vždy k 27. dni v měsíci.

OBSAH ČÍSLA

Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku  ..................... 1

41. ročník festivalu Šumperské Preludium 

nese nově jméno Aloise Motýla .......................... 3

Nejstarší čtenář knihovny oslavil stovku  ............ 5

Archeologové odhalili v historickém 

centru základy měšťanských domů  .................... 6

Sokolovo Krásno se chystá na premiéru  ............. 8

K Šumperským proměnám: 

víceúčelový dům ve Slovanské ulici 17 a 19  ..... 10

Dům kultury  ................................................... 12

Ondřej Brzobohatý přijede jako vyhazovač  ...... 14

Galerie J. Jílka  ................................................. 15

Via Lucis  ......................................................... 16

Divadlo  ........................................................... 17

Strakonický dudák 

bude mít premiéru 15. února  .......................... 18

Vlastivědné muzeum  ....................................... 19

Pontis Šumperk  ............................................... 22

Městská knihovna  ............................................ 23

Ivo Müller zavede posluchače 

na střechu Balkánu  .......................................... 23

Středisko volného času Doris  ........................... 25

Kino Oko  ........................................................ 27

Tip KŽŠ na únor

Preludium Aloise Motýla

Strakonický dudák

Krásno

Letošní Preludium zahájí koncert 10. února, vy-

stoupí na něm i hornistka Kateřina Javůrková.

Strakonického dudáka uvede šumperské divadlo 

premiérově 15. února.

Film Krásno, který se z velké části natáčel v Šum-

perku a okolí, uvádí kino Oko v únoru hned ně-

kolikrát.

Autor obálky: 

Petr Válek
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Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Meč z mohelnické pískovny

Ve stálé expozici mohelnického muzea, oceněné 

za rok 2005 jako nejlepší expozice v České repub-

lice, našel místo i pozdně středověký meč. Tako-

výchto zbraní připomínajících období feudálních 

válek je v různých expozicích, na různých výstavách 

a v depozitech víc než dost ať autentických, nebo 

v podobě zdařilých kopií. Povětšinou nám nema-

jí co říci kromě obecné výpovědi o nich samých 

v kontextu vývoje středověkých chladných zbraní 

a tehdejšího válečnictví. Jen málo z nich se pojí 

s určitou událostí, jako například kolekce zbra-

ní z Nového hradu u Kopřivné, nebo k nějaké 

události hypoteticky ukazují, což je případ našeho 

meče obdobně jako nález pražských grošů, o němž 

jsme pojednali v minulém čísle.

Středověký dlouhý meč vy-

stavený v mohelnickém muzeu 

byl objeven při těžbě v mohel-

nické pískovně v roce 1999. Nález 

zbraně v takto odlehlém místě vyvo-

lává otázku příčiny jeho distribuce 

do mokřin u řeky Moravy. Odpověď 

nabídlo časové zařazení zbraně, které 

provedl archeolog Vladimír Goš. Meč 

pochází z druhé poloviny 15. století. 

Je 139 cm dlouhý, na značně zkorodo-

vané čepeli lze ještě rozeznat vyražený 

kříž na vrcholu neúplného trojúhelní-

ku, kruh a snad i značku pasovských 

mečířů, pasovského vlka. Rukojeť je 

zakončena hruškovitou hlavicí, nahoře 

zakulacenou. Společně s mírně esovitě 

zahnutou záštitou jsou kulovité hlavice 

mečů typické pro období druhé poloviny 

15. století. 

Dvouruční a jeden a půlruční dlouhé meče bý-

valy obávanou zbraní pěchoty. Odborníky zarážela 

zmíněná odlehlost místa nálezu, která napovídala 

na snahu uniknout a ukrýt se. Také zlomená čepel 

těžké zbraně ukazovala na boj o život jejího majite-

le. Nabídlo se tak spojení nálezu s bitvou u Zvole, 

k níž došlo 1. října 1468 za česko-uherských válek.

Toho dne se Zdeněk Kostka z Postupic, velitel 

sboru přicházejícího s pomocí Uhry obležené po-

sádce Hradiska u Olomouce, rozhodl postupovat 

od Zábřehu, v němž přenocoval u Jiřího Tunkla, 

k Olomouci kolem Mohelnice. Podle záznamu 

ve Starých letopisech českých byl hned mezi 

Rájcem a Zvolí zaskočen nepřáteli, mezi nimiž 

můžeme tušit i oddíly leníků olomouckého bis-

kupa a jeho mohelnických měšťanů. Z Kostkova 

rozhodnutí nechat vzadu v záloze jízdní od-

díl vyplývá, že nepřátelé útočili z boku 

a zezadu a ohrožovali zadní vozy, mezi 

něž vniknout jim měli zabránit Kost-

kovi jezdci. Ve stejné době dal Zdeněk 

z Postupic rozkaz k postupu a opuš-

tění výhodného bojového postavení. 

Je jedno, zda bylo příčinou přesunu 

blátivé místo, v němž se muži Jiřího 

z Poděbrad nacházeli, jak tvrdí kroni-

kář, nebo snaha velitele plnit bojový 

úkol a postupovat pod ochranou hrad-

by válečných vozů, což byla tehdejší 

obvyklá praxe. Za tohoto vývoje bitvy 

došlo ke dvěma zásadním taktickým 

manévrům, které rozhodly o jejím 

výsledku. Nejdříve se nepřátelům po-

dařilo obklíčit Kostkův zadní jízdní 

oddíl a izolovat ho od postupujících 

vozů. Takto zbaveni ochrany vozatajové 

zřejmě zrychlili postup vozové hradby, 

někteří z nich se však opožďovali a mezi 

válečnými vozy vznikly nežádoucí me-

zery. Do těchto mezer vnikli nepřátelští 

jezdci a část vozové hradby se rozpadla. V řa-

▶ Meč nalezený v mohelnické pískovně ve 

stálé expozici mohelnického muzea.  

 Foto: sbírky VM Šumperk
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dách Kostkových bojovníků došlo k panice, jejímž 

výsledkem byla snaha uniknout nepřátelům. Jízd-

ním se podařilo probít zpět k Zábřehu, snad zde 

našli útočiště i někteří z posádek zadních vozů. Lze 

si představit, že vozatajové v přední části vozby po-

kračovali v co nejrychlejším postupu, aby se vzdálili 

od místa střetnutí, vždyť i samostatný válečný vůz 

byl pro pěchotu stále dobrou ochranou proti kopím 

a mečům jezdců. Na bojišti zůstaly nechráněné zá-

sobovací vozy s potravinami a municí, které se staly 

cennou kořistí Matyášových bojovníků a stoupen-

ců. Kam až dojely ustupující válečné vozy, než je 

posádky opustily, lze se jen dohadovat. Staré letopi-

sy české nás informují, že nebyly vepředu chráněny 

jízdou a nepřátelští jezdci je zajisté dostihli. Co se 

dělo potom, nevíme. Kronikář píše: „… mnoho 

z vojska krále Jiřího tam mezi městy Šternberkem 

a Zábřehem pobili nebo zajali“. Podle této infor-

mace se zdá, že Kostkovi muži, pokud se nevrhli do 

vod Moravy, ustupovali přes brody a mosty umož-

ňující přechod ramen řeky. Takový brod a most byl 

i mezi Mohelnicí a Stavenicí. Za nimi nabízely spá-

su úkryty v lese Doubravě a následně hradby měs-

ta Šternberka Albrechta Kostky z Postupic. Obětí 

krvavého střetnutí se stal i vůdce výpravy Zdeněk 

Kostka z Postupic, který podlehl vážným zraněním 

na zábřežském hradu Jiřího Tunkla.

Vraťme se k našemu meči. Byl nalezen v blízkosti 

onoho „úzkého profi lu“ každého válečného přesu-

nu, jakým mosty a brody odnepaměti jsou. Zůstal 

v ruce zabitého bojovníka krále Jiřího uvízlého 

v mokřadech, nebo byl jedním z prchajících mužů 

po zlomení čepele v panice odhozen, aby mu ne-

bránil v překonání studených říjnových vod řeky? 

Těžko říct. Jeho spojitost s bitvou u Zvole je dosti 

pravděpodobná, než abychom ji apriorně odmítli.

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje další částí. V úterý 

4. února nabídne Cantiones Sacrae anglického skladatele Th omase Tallise.

Únorový večer cyklu Církevní rok v hudbě bude 

věnován jednomu z největších skladatelů anglické 

duchovní hudby Th omasi Tallisovi. „Asi málokte-

rý umělec měl tak pohnutý životní osud, který ho 

však činil stále mírnějším a klidnějším. Přečkal 

čtyři anglické krále, sdílel dějinné zvraty Jindři-

cha VIII. Z katolictví se uhnul k protestantismu, 

vrátil se do lůna římské církve, aby opět přes lávku 

protestanství přešel do nově vytvořené anglikánské 

církve,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok v hudbě 

Vít Rozehnal a dodává, že jeho dílo však mělo pev-

né zázemí hluboké víry. 

V poslechovém pořadu se přítomní nejprve za-

poslouchají do Tallisovy významné šestihlasé sklad-

by Gaude gloriosa, kterou složil na počest Marie 

Tudorovny. „Hlavně se však zastavíme u jedinečné 

sbírky Cantiones Sacrae, kterou společně s mlad-

ším Wiliamem Byrdem vydal Tallis v roce 1575 

tiskem. Byl to obdivuhodný počin nejenom po-

lygrafi cký, ale Anglii se dostala vedle latinských 

skladeb do rukou i první hudební díla na anglický 

text,“ podotýká Rozehnal. Vzápětí připomíná, že 

setkání s hudbou proběhne v úterý 4. února. Jeho 

dějištěm bude od 19 hodin zkušebna Scholy od 

Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 

náměstí 4.  -red-

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve

k setkání s Lenkou Veselou na téma: Zázraky a milost každý den - moje realita
v sobotu 1. února v 15 hod. v sídle Bratrské jednoty baptistů v ulici M.R. Štefánika 10 v Šumperku 

(vchod naproti marketu Albert)

Na závěr setkání bude připraveno malé pohoštění, prostor k otázkám a pro neformální rozhovory. 

Církevní rok v hudbě nabídne skladby Thomase Tallise
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Festival Šumperské Preludium slaví v roce 2014 již jedenačtyřicet let svého trvání. Se vstupem do 

pátého desetiletí přitom mění název - objevuje se v něm jméno zakladatele Preludia Aloise Motýla.

41. ročník festivalu Šumperské Preludium 

nese nově jméno Aloise Motýla

„V loňském jubilejním ročníku jsme na zahajo-

vacím koncertě vyslali zdravici zakladateli festivalu 

panu Aloisu Motýlovi. Chtěli jsme mu poděkovat 

za vše, co pro Šumperk a jeho kulturu udělal. Pan 

Motýl nás bohužel loni v září navždy opustil. I pro-

to jsme se logicky rozhodli, že celý festival věnujeme 

památce tohoto pro Šumperk velkého člověka. Po 

zralé úvaze a se svolením rodiny pana Motýla jsme 

se rozhodli změnit název festivalu a od 41. roční-

ku jej pojmenovat Preludium Aloise Motýla,“ říká 

jeden z pořadatelů Preludia Roman Janků z Agen-

tury J+D. Vzápětí prozrazuje, že na zahajovacím 

koncertě v pondělí 10. února zavítají do Šumper-

ka laureáti mezinárodní hudební soutěže Pražské 

jaro - hornistka Kateřina Javůrková a varhaník 

Pavel Svoboda. Oba interprety přitom již Šumpe-

rané v minulosti slyšeli. Kateřina Javůrková, jež je 

v současnosti členkou Pražské komorní fi lharmo-

nie, reprezentovala před třemi lety Pražskou Kon-

zervatoř na koncertě jejích nejlepších žáků. Pavel 

Svoboda pak vystupoval v Šumperku v roce 2010, 

v současnosti spolupracuje také se souborem Ba-

rocco sempre giovane, jenž vystupoval mimo jiné 

na festivalu Klášterní hudební slavnosti, a je také 

laureátem mnoha zahraničních soutěží, například 

Internationale Orgelwoche Korschenbroich.

Druhý koncert Preludia bude v pondělí 24. úno-

ra patřit současným mladým českým skladatelům. 

Své skladby přiveze a také zahraje komorní soubor 

vedený hudebním skladatelem Ondřejem Što-

chlem. „Autor je v současnosti členem sdružení 

skladatelů Konvergence a skladby své a svých ko-

legů nejen zahraje, ale také o nich pohovoří,“ pro-

zrazuje Janků.

Třetí festivalový koncert v pondělí 10. března Varhaník Pavel Svoboda.  Foto: archiv

Hornistka Kateřina Javůrková.  Foto: archiv
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představí posluchačům jeden z nejzajímavějších 

českých mužských vokálních souborů - Gentle-

men Singers. „Pánové jsou absolventi pěvecké 

školy Boni Pueri z Hradce Králové a za dobu své 

desetileté historie mají za sebou celou řadu meziná-

rodních úspěchů. Připomenu například druhé mís-

to na prestižním soutěžním festivalu Tolosa Choral 

Contest ve Španělsku,“ říká pořadatel Preludia 

a dodává, že Gentlemen Singers si pro svůj koncert 

v Šumperku připravili program nejen ze skladeb 

skupiny Beatles, ale i jiných autorů.

Závěrečný koncert Preludia Aloise Motýla na-

bídne v pondělí 24. března šumperskému publiku 

jedno z nejzajímavějších komorních těles u nás 

- violoncellové Duo Brikcius. Jde o hudební ko-

morní soubor, který založili dva slibní mladí vio-

loncellisté, jimiž jsou sourozenci Anna Brikciusová 

a František Brikcius. V Šumperku přitom budou 

vystupovat vůbec poprvé. 

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se 

bude koncertovat v klášterním kostele, a to vždy 

od sedmé večerní. Vstupenky lze koupit v obvyk-

lých předprodejích s tím, že na koncerty Preludia 

je možné využít všechny předplacené karty Klasiky 

Viva, tedy Abonentní karty i karty Klubu přátel 

Klasiky Viva. „Doufám, že program letošního roč-

níku bude pro Šumperany dostatečně zajímavý a že 

napomůže ke zvyšování popularity klasické hudby 

mezi lidmi,“ uzavírá Janků. -zk-

Hudební skladatel Ondřej Štochl.  Foto: archiv

Volné vstupenky na pořady Domu kultury, do Vlastivědného muzea, kina Oko a divadla, 

a také knižní publikace vyhrávají tito předplatitelé Kulturního života Šumperka:

2 vstupenky na pořady Domu kultury dle vlastního výběru (věnoval Dům kultury Šumperk): 
Alena Švehlová, Prievidzská 9, Šumperk, Marie Nevařilová, Uničovská 22, Šumperk, Jarmila Zezu-
lová, Nový Malín 442, Jiří Hálek, Horova 9, Šumperk, Miluše Růžičková, Kouty nad Desnou 24. 

Vstupenka na výstavu (věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk): Miroslav Kubíček, K.H. Má-

chy 1, Šumperk, Květuše Huťková, M.R. Štefánika 22, Šumperk, Anna Potěšilová, Bojnická 1, 

Šumperk. Vstupenka na divadelní představení (věnovalo Divadlo Šumperk): Vratislava Krinesová, 

Lužickosrbská 5, Šumperk, Hana Turková, Evaldova 14, Šumperk, Ludmila Bílková, Bří Čapků 5, 

Šumperk, Hana Vrbecká, Školská 15, Zábřeh. Vstupenka do kina Oko dle výběru (věnovalo kino 
Oko Šumperk): Josef Janouš, nám. Míru 27, Šumperk, Eva Vozničková, Linhratova 2, Šumperk, Eri-
ka Vosáhlová, Kozinova 5, Šumperk, Jana Müllerová, Nová Hradečná 124, Markéta Kirchnerová, 

Javoříčko, Šumperk. Kniha K. Poláčka Kolotoč (věnovala Městská knihovna Šumperk): Jiří Sedlá-
ček, M.R. Štefánika 22, Šumperk, Tomáš Petruň, B. Václavka 18, Šumperk. Kniha Šumperské pro-
měny na přelomu tisíciletí (věnovalo město Šumperk): Eva Pálková, Gen. Svobody 58, Šumperk, 

Ladislav Koutník, Temenická 143A, Šumperk, Zlatuše Hatoňová, Hrubínova 19, Šumperk, Vladi-
slav Šupa, Myslbekova 28, Šumperk, Zora Fričová, Bludov 416. Výherci si mohou své ceny vyzved-

nout po předchozí telefonické domluvě v kulturních zařízeních, která ceny věnovala.
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Do Šumperka přišel po válce v roce 1945, tehdy mu bylo jedenatřicet. Začátkem ledna oslavil 

Miroslav Kalabus kulatou stovku, je tak nejstarším čtenářem šumperské městské knihovny. S ne-

uvěřitelně vitálním seniorem se knihovnice sešly ještě před Vánocemi na místní radnici, ke gratu-

lantům se přidali i starosta Zdeněk Brož a také zdejší „průmyslováci“.

Ohlédnutí

Nejstarší čtenář knihovny oslavil stovku

„Nestává se často, abychom na radnici uvítali ně-

koho, kdo má sto let. Bylo by hezké, kdybychom se 

v takové svěžesti jako vy dožili i nižšího věku. Přeji 

vám tedy hodně zdraví a vitality,“ přivítal šumper-

ský starosta Zdeněk Brož Miroslava Kalabuse. Ten 

se narodil začátkem roku 1914 ve Vídni, kde měl 

jeho otec krejčovský salon. Po první světové válce se 

rodina přestěhovala na Valašsko. 

„V roce 1945 odešel kolega učitel do Šumperka, 

v němž zdědil domek. Lákal mě, abych ho následo-

val. Tak jsem se přijel podívat a už jsem tu zůstal,“ 

zavzpomínal Miroslav Kalabus, jehož celý pracov-

ní život je spojen se šumperskou „průmyslovkou“. 

Učil zde dílenské elektrotechnické předměty a tělo-

cvik, stavěl chatu v Kunčicích, sjížděl vodu s tam-

ním oddílem vodáků, na škole vypomáhal až do 

svých pětasedmdesáti let a se svými bývalými kole-

gy se dodnes schází každou druhou středu v měsíci 

v restauraci Pod Kaštanem. Není proto divu, že 

právě „průmyslováci“ připravili pro oslavence dá-

rek v podobě hudebního vystoupení a čteného slo-

va. A mezi gratulanty nechyběly samozřejmě místní 

knihovnice. „Přemýšleli jsme, zda vám máme daro-

vat zvukovou knihu, ale protože víme, že máte rád 

i hudbu, rozhodli jsme se nakonec pro hudební no-

sič,“ podotkla ředitelka knihovny Zdena Daňková.

Pan Miroslav Kalabus je vášnivým čtenářem, 

dlouho si vystačil s vlastní velkou knihovnou. Do 

té městské chodí několik posledních let. Po zhorše-

ní zraku si zde půjčuje zvukové knihy. „Mám rád 

hlavně historické příběhy a detektivky,“ prozradil 

nejstarší čtenář šumperské knihovny, do níž ho do-

provází dcera, jež se o něj posledních patnáct let 

stará. A jaký má recept na dlouhý život? Každý den 

sklenka červeného vína nebo slivovice a samozřej-

mě dobrá kniha. -zk-

Mezi gratulanty nechyběly místní knihovnice. Ředitelka knihovny Zdena Daňková předala Miroslavu Kalabu-

sovi CD s nahrávkami od Verdiho.  Foto: Z. Kvapilová
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Archeologové odhalili v historickém centru 

základy měšťanských domů

Kamenné základy dvou původních třípatrových měšťanských domů č.p. 127 a 128 se zasypanými 

klenutými sklepy odkryli nedávno archeologové, kteří provádějí výzkum při Radniční ulici mezi 

východem z pasáže Schiller a Kavárnou Tuli. Oba objekty jsou dobře patrné na mapě stabilního 

katastru města z roku 1834, zbourány byly na začátku šedesátých let minulého století.

„Protože plánovaný polyfunkční dům by měl na 

parcele vyrůst na vrtaných pilotech, položili jsme 

přes celou plochu v linii budoucích pilotů několik 

zjišťovacích sond. Ty nám potvrdily sídelní aktivity 

v tomto prostoru od konce 13. století do současnos-

ti. Jde ale o předběžné hodnocení, neboť není ještě 

ani hotová terénní část výzkumu,“ uvedl archeolog 

Tomáš Zeman z obecně prospěšné společnosti Ar-

chaia Olomouc, jež průzkum provádí. Z nejstaršího 

období, které je limitováno 15. stoletím, zde archeo-

logové odkryli pouze kulturní - odpadní vrstvy s ná-

lezy keramiky a železné strusky, destrukční planýrky, 

jež vznikly po požárech nadzemních dřevohlinitých 

konstrukcí, a plochy dvorků zpevněné kamennými 

oblázky. Pozůstatky hradeb ovšem nenašli. A také 

linie původního městského opevnění zřejmě vedla 

o několik metrů dál od zkoumané lokality směrem 

k pasáži. Zachyceny nebyly podle Tomáše Zemana 

ani pozůstatky suterénů dřevohlinitých vrcholně 

středověkých domů.

V prostoru, který se ocitl pod drobnohledem ar-

cheologů, stávaly ještě v minulém století dva domy. 

„Šlo o objekty s malým dvorkem v traktové části 

a hospodářským zázemím. Odhalili jsme kamenné 

základy původních domů se zasypanými klenutými 

sklepy,“ popsal Zeman. Kdy ale byly domy posta-

veny, nelze v této fázi průzkumu přesně určit. Na 

tuto otázku odpoví až další zkoumání. „Datování 

počátků výstavby kamenných domů spadá odha-

dem do 16.-17. století, na ně navázaly mladší cih-

lové přestavby a dostavby v 19.-20. století. Jejich 

dokladem je například cihlová pec s klenbou a vy-

zděnou předpecní jámou zasypaná sutí s četnými 

nálezy novověké glazované keramiky a kamnových 

kachlů,“ zdůraznil archeolog.

Ten spolu se svými kolegy nalezl v lokalitě za 

„Schillerem“ zejména keramiku, od tuhované vr-

Snímek, který se nachází ve sbírkách Vlastivědné-

ho muzea Šumperk, ukazuje domy, jež stály v místě 

dnešní volné plochy, včetně parkoviště. Zcela vpravo, 

v místě, odkud se v současnosti sjíždí po Radniční uli-

ci ke křižovatce u kavárny Svět, byl vjezd do hasičské 

zbrojnice. Podle nápisu bylo v obou domech železář-

ství Morize Kastnera.  Foto: sbírky VM Šumperk

Fotografi e, která je převzata z publikace Fr. Spurné-

ho a J. Pavlíčka Šumperské proměny, jež vyšla v roce 

1991, nabízí pohled do ulice se zmíněnými domy 

a s klášterním kostelem v pozadí.  Foto: J. Pavlíček
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cholně středověké zdobené vlnicemi až po glazo-

vanou keramiku 19. století, kamnové kachle s nej-

různějšími reliéfními vzory, stříbrnou grešli z roku 

1625, zatím neurčenou starší stříbrnou ražbu od-

hadem ze 14. či 15. století a třicetikrejcar patrně 

z doby císaře Františka I. „Výzkum nadále pokra-

čuje a archeologický dohled bude probíhat i bě-

hem vrtání pilotů a vlastní výstavby polyfunkčního 

domu,“ podotkl Zeman. Hrubá stavba objektu, 

včetně střechy, by přitom měla být hotova do kon-

ce letošního roku, polyfunkční dům by pak měl být 

zkolaudován do konce ledna roku 2016. -zk-

Archeologové z olomoucké společnosti Archaia odkryli v historickém centru kamenné základy dvou původních 

třípatrových měšťanských domů.  Foto: P. Kvapil

NOMINUJTE VÝZNAMNÝ STROM

Šumperská radnice vyzývá občany, aby posílali své návrhy na významné stromy, které se nacházejí na 

území města. Za významný strom mohou občané nominovat takový, jenž má například význam historický, 

etnografi cký a mytologický, geografi cký a krajinotvorný, ekologický, dendrologický, rekreační. Návrhy je 
možné posílat do 31. května prostřednictvím webových stránek www.sumperk.cz. Podmínkou nominace 

je, že se strom musí nacházet na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka 

Jak hlasovat: na stránkách www.sumperk.cz v sekci OBČAN - POŽADAVKY OBČANŮ zadejte VLO-

ŽIT NOVÝ POŽADAVEK * v pravém horním rohu klikněte na VYBRAT BOD NA MAPĚ a v mapě 

vyhledejte ulici, v níž se strom nachází * po kliknutí se zobrazí tabulka, do níž uvedete: název požadavku: 

zde uveďte heslo Nominace a název stromu; jméno, příjmení; e-mail; telefon; popis požadavku: zde popište, 

o který strom se jedná a odůvodněte nominaci * do tabulky lze nahrát fotografi i příslušného stromu. 
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Ve čtvrtek 30. ledna má v českých kinech premiéru černá komedie Krásno, inspirovaná skutečnou 

událostí, jež se před lety odehrála v Šumperku a jeho okolí. Stominutový fi lmový debut šumperské-

ho rodáka Ondřeje Sokola, známého zejména z televizní Partičky, nabízí situace bizarní, absurd-

ní, napínavé, spletité, ale i komické. Přesvědčit se o tom mohli „místní“ během dvou předpremiér, 

jež se odehrály koncem loňského roku v kině Oko. Ti, kteří se na ně nedostali, mohou zatím ales-

poň zhlédnout trailer k fi lmu na http://youtu.be/ed3ip3YK7kk.

Film Krásno

Sokolovo Krásno se chystá na premiéru

„Film jsme museli udělat tak dlouhý, protože je 

opravdu dobrý. Poslední dny jsem ho párkrát viděl, 

takže se může stát, že budu občas odcházet. Není to 

ale kvůli tomu, že by se mi nelíbil,“ řekl před první 

předpremiérou v kině Oko Ondřej Sokol, který do 

Šumperka přijel spolu s Martinem Fingerem a pro-

ducentem Vojtěchem Fričem. Vzápětí zmínil, že 

na natáčení v Šumperku velmi rád vzpomíná. „To, 

co jsme v Šumperku zažili, jsem nečekal. A to, jak 

se k celému projektu město postavilo, je úžasný,“ 

zdůraznil Sokol. 

Krásno je především částečnou autobiografi í nej-

lepšího kamaráda z dětství Ondřeje Sokola Martina 

Fingera. Oba hrají ve fi lmu hlavní roli - vracejí se 

do rodného města, aby vyšetřili smrt matky jedno-

ho z nich. Tu třetí pak ztvárňuje samotné město. 

„Lokace jsou reálná místa spjatá s historií v živo-

tě autorů, takže jinde by ani natáčet nešlo. Pane-

lák jsme ale například natočili až v Praze, protože 

v Šumperku jsou už všechny domy opravené a my 

jsme potřebovali ten typicky omšelý,“ uvedl produ-

cent fi lmu Vojtěch Frič. Na plátně se tak v oparu 

šedi objevují šumperské ulice, náměstí Míru, ho-

tel Grand, kino Svět, krematorium, místní špitál 

Krásno natáčel Ondřej Sokol v Šumperku.  Foto: LOVE.Frame
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Dvě zajímavé akce připravili pro návštěvníky pracovníci Muzea silnic ve Vikýřovicích. V malém 

výstavním sálu je k vidění unikátní kolekce historické obuvi, stálou expozicí Po stopách bratří 

Kleinů pak vzdalo muzeum hold jedné z nejvýznamnějších podnikatelských rodin regionu.

Film Krásno, Muzeum silnic

Muzeum silnic láká na historickou obuv 

a novou stálou expozici bratří Kleinů

i „sanatorka“, nechybí ani vodní nádrž Krásné, 

v níž našli utopenou maminku Michala, jedné 

z postav scénáře snímku. Ve fi lmu hrají rovněž na 

dvě stovky místních komparsistů. 

S nápadem napsat scénář vycházející z událostí 

ve vlastních životech přišel Ondřej Sokol. Martin 

Finger se pak na něm nemalou měrou podílel i pře-

sto, že vycházel částečně z reality týkající se jeho 

rodiny. „Po přečtení první verze jsem si uvědomil, 

že to jsou věci, které jsem v sobě dlouho neřešil, 

v mysli jsem je nevyhledával. Ale řekl jsem si, že 

to má být asi ten impuls, jak se s tím popasovat, 

a že to prospěje mému duševnímu zdraví,“ popsal 

své prvotní pocity šumperský rodák. „Spousta věcí 

je tam fi kce a i snahou Ondřeje jako režiséra bylo, 

abychom nehráli sami sebe, ale své fi lmové posta-

vy,“ dodal Finger. 

V Krásnu se kromě dvojice Sokol - Finger ob-

jevují například Karel Roden a Jaroslav Plesl jako 

majitelé pohřební služby, Jana Krausová coby ma-

cecha Martina Fingera, Zuzana Stavná v roli její 

dcery či David Matásek jako hotelový recepční. 

V dalších rolích pak diváci uvidí Michala Pavla-

tu, Dalibora Gondíka, Michala Suchánka, Ninu 

Divíškovou, Jana Kačera, Markétu Stehlíkovou či 

Jana P. Muchowa. Jednu z menších rolí dokonce 

režisér svěřil svému devítiletému synovi Adamu So-

kolovi. „Ve scénách, které se odehrávají v době, kdy 

jsme byli malí kluci ve věku mého syna, jsem využil 

toho, že je mi podobný, takže se tam objeví spolu 

s třemi dalšími podobně starými kluky,“ podotkl 

režisér.

První klapka fi lmu Krásno padla loni na začát-

ku května v šumperském krematoriu, poslední pak 

v polovině července u vodní nádrže Krásné. Do 

prosince se na snímku pracovalo ve studiích. Na 

výrobu Krásna přispělo město rovným půlmilio-

nem. Oplátkou za peněžní příspěvek by měla být 

propagace Šumperka v různých médiích, a pokud 

fi lm uspěje, má město šanci stát se jedním z cílů 

takzvané fi lmové turistiky. V této souvislosti již 

vznikla tzv. fi lmová mapa.  Z. Kvapilová

„Ze sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 

se nám podařilo zapůjčit unikátní kolekci historické 

obuvi,“ říká vedoucí Muzea silnic Alena Turková a do-

dává, že výstava, jež trvá do konce února, je tematicky 

rozdělena na několik částí. První představuje historic-

kou obuv od 14. do počátku 20. století - k vidění jsou 

například gotická plátová zbroj na chodidla či dám-

ská domácí obuv z kůže polního křečka z roku 1912. 

Druhá část je věnována cizokrajné obuvi. Poslední od-

díl se pak zaměřuje na produkci světově proslulé fi rmy 

Baťa. A nechybějí ani dobové reklamní plakáty. 

Stálou expozicí Po stopách bratří Kleinů vzdalo 

Muzeum silnic hold stavitelům silnic, železnic a mos-

tů v 19. století. „Vystavena je řada opravdu unikátních 

předmětů. Například socha puttiho s kleinovským er-

bem, která byla zapůjčena ze sobotínského mauzolea,“ 

konstatuje Turková. Navazující oddělení se věnuje 

výstavbě silnic, další dvě pak stavbě železnic a mostů. 

Závěr expozice je věnován poslednímu výrobnímu 

sortimentu sobotínských železáren - užitkové a umě-

lecké litině. Zároveň jsou přestaveny i zemědělské 

stroje vyráběné ještě ve 20. letech 20. století,“ přibli-

žuje expozici vedoucí muzea a zdůrazňuje, že zárukou 

kvality stálé expozice jsou doprovodné texty Mojmíra 

Krejčiříka a Zdeňka Gáby, znalců historie rodiny Klei-

nů. Ta se tak po více než sto letech do objektu Kre-

nišovského dvora, dnešního Muzea silnic, symbolicky 

vrací, dvůr byl totiž ve druhé polovině 19. století, kdy 

patřil k panství Třemešek, ve vlastnictví dcery a zetě 

Franze Kleina - manželů Ulrichových. -red-
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K Šumperským proměnám: 

víceúčelový dům ve Slovanské ulici 17 a 19

Na místě dnešního domu s palácovou fasádou, 

s uličními čísly 17 a 19, stálo ve druhé polovině 

18. století obydlí rodiny Franze Wernera. Snad 

již tehdy zde byla kovárna, pro niž parcela pod 

hradbami vně uzavřené městské zástavby u cesty 

směřující sem od Dolních Studének byla vítaným 

místem. V rodě Wernerů zůstala nemovitost až do 

osmdesátých let 19. století, kdy ji vlastnil kovář 

Josef Werner. Po něm ji získal barvíř Franz Pacha, 

který půdorysně menší objekt v letech 1888-1889 

nechal rozšířit a přestavět v honosný dům v neokla-

sicistním slohu podle návrhu šumperského archi-

tekta Josefa Prosingera. Majitel novostavby bydlel 

v jejím prvním patře a prostory v přízemí pronajal 

knihtiskaři Ferdinandu Destreicherovi.

Na počátku nového století dostaly přízemní 

prostory nové využití, když si zde zřídil kancelář 

advokát Dr. Karl Stanzel a v sousedství vznikl 

družstevní obchod. V době mezi světovými válka-

mi náležel dům zaměstnanci daňového úřadu Ma-

ximilianu Bittlovi. V bývalé advokátní kanceláři 

našel domov Německý spořitelní a záložní spolek 

a vedlejší prostory využívala realitní kancelář „He-

imatscholle“. Zůstal zde také obchod se smíšeným 

zbožím a lihovinami, který provozoval Johann 

Müller, po nějaký čas také obchodník s uhlím. 

Maximilian Bittl obýval první patro se svou man-

želkou Karolinou a dětmi. Svůj pokojík zde měla 

také služebná.

V roce 1935, případně 1936, převzal obchod se 

smíšeným zbožím Adolf Czerny. K dalším změ-

nám ve využití komerčních prostor domu došlo 

za druhé světové války. S Německým spořitelním 

a záložním spolkem sdílel společné prostory Ob-

chodní a živnostenský záložní spolek a realitní kan-

celář vystřídal obchod s módním zbožím „Moden 

Vym“ Karla Vymlatila. Prodejnu smíšeného zboží 

vedla Marie Czerná, jejíž manžel pravděpodobně 

sloužil v armádě. Ke konci války provozoval ob-

chod se smíšeným zbožím Josef Franke a prostory 

určené k peněžnímu obchodování tehdy využívala 

Volksbank, jak dokládá dobová fotografi e.

Na sklonku čtyřicátých let existovaly v domě 

obchod s hudebninami a opravna hudebních ná-

strojů. Na jejich místě bylo později možné nalézt 

prodejnu hudebních nástrojů trvající zde po více 

než tři desetiletí. V roce 1959 byla do přízemních 

prostor užívaných kdysi fi nančními ústavy pře-

ložena ze Slovanské ulice brusírna nožů, nůžek 

a dalších nástrojů. První patro tak jako i předtím 

sloužilo k bytovým účelům. Na přelomu let 1965 

a 1966 došlo po složitých jednáních k rozdělení 

domu mezi dva majitele, přičemž jeho dolní část 

s brusírnou nástrojů obdržela nové číslo popisné 

a současně i nové uliční číslo 17. Oddělení prostor 

obou částí domu si vyžádalo stavební úpravy, včet-

ně vybudování nového schodiště.

Na počátku devadesátých let vystřídal prodejnu 

hudebních nástrojů obchod s potravinami. Horní 

část domu dostala novou fasádu a vstup do obcho-

du s výlohami byl modernizován.

 Dokončení v dalším čísle.

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Dům v první polovině devadesátých let 20. století. 

Zatímco č. 17 ještě chátrá, horní část budovy s prodej-

nou potravin má již nové výklady i fasádu.  

 Foto: archiv VM Šumperk
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Dům v dnešní Slovanské ulici pravděpodobně v roce 1945 s obchody Karla Vymlatila a Josefa Frankeho. 

 Foto: archiv VM Šumperk

Dům ve Slovanské ulici 17 a 19 prošel v posledních letech velkou proměnou.  Foto: P. Kvapil
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Dům kultury

Pondělí 10. února od 19 hodin v klášterním kostele

PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Kateřina Javůrková (lesní roh), Pavel Svoboda (varhany)

Zahajovací koncert 41. ročníku festivalu Preludium Aloise Motýla. Posluchačům se představí laureáti 

soutěže Pražské jaro 2013. Držitelé karty Klubu přátel Klasika Viva získávají slevu 20 Kč ze vstupného. 

Festival se koná za fi nanční podpory města Šumperka a Olomouckého kraje.  Vstupné 100 Kč

Úterý 11. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Vyhazovači

Neuvěřitelně vtipná a nesmírně lidská divadelní komedie s Ondřejem Brzobohatým v hlavní roli. Ko-

mická paleta lidských charakterů, z nichž ovšem každý nabízí svůj osobitý příběh, v hudební komedii 

sršící energií. Dále hrají Přemysl Pálek, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek a Petr Vágner. Partnerem pořadu je 

Pivovar Holba.  Vstupné 220, 270 a 320 Kč

Pátek 14. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Ples Domu kultury a CK Ancora 

Tradiční společenská událost pořádaná Domem kultury Šumperk a cestovní kanceláří Ancora. Účinkují: 

Big Band Zábřeh se sólisty, Jan Smigmator, Video retro (hity 70.-90. let) - DJ Jaroslav Weinlich a Klub 

tanečního sportu Šumperk. Vstupenky jsou slosovatelné o zájezd v hodnotě 10.000 korun dle vlastního 

výběru věnovaný cestovní kanceláří Ancora a další ceny.  Vstupné s místenkou 150 Kč

Čtvrtek 20. února od 19.30 hodin v H-clubu

Zrní

Jeden z největších hudebních objevů posledních let poprvé v Šumperku! Držitelé Ceny Anděl 2013 

v kategorii Objev roku pocházejí z Kladna. Sami členové kapely o sobě říkají: „Na hudbě nás baví objevo-

vat nový možnosti a kombinace. Hrát si, bejt spolu v hudební krajině, kterou společně vytváříme. Baví nás 

zkoumat, vyjadřovat a sdílet svý pocity. Většina našich písniček vzniká společnou improvizací. Hodně nás 

inspiruje příroda, její trvalý principy, krajina, lidová hudba, ale stejně tak vycházíme i ze současný, rychlý, 

elektronický doby, která přináší zvuky strojů, aut, měst, specifi cký lidský pocity a situace, i nový hudební 

možnosti. Zpíváme česky. Je nás pět.“ Partnerem koncertu je Pivovar Holba. 

 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Pondělí 24. února od 19 hodin v klášterním kostele

PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Autorský večer současných mladých českých skladatelů

Koncert 41. ročníku festivalu Preludium Aloise Motýla. Autorský večer věnovaný současným talento-

vaným skladatelům s průvodním slovem autora Ondřeje Štochla, který se v posledních letech profi luje 

zejména rozsáhlými prostorovými kompozicemi. Držitelé karty Klubu přátel Klasika Viva získávají slevu 

20 Kč ze vstupného. Festival se koná za fi nanční podpory města Šumperka a Olomouckého kraje. 

 Vstupné 100 Kč

 PRO DĚTI

Neděle 9. února od 15 hodin ve velkém sále DK

Michal na hraní
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Zábavná show pro děti v podání populárního televizního komika Michala Nesvadby. Děti se mohou 

těšit na spoustu legrace, her, písniček a soutěží. Pořadatelem je Pragokoncert Bohemia.  

 Vstupné 140 a 150 Kč

Neděle 23. února od 15 hodin ve velkém sále DK

Zpíváme a tančíme s Míšou - Pohádkový karneval

Zábavná show pro děti je sestavena z bloků tanečních písniček a soutěží. Všechny děti i rodiče budou 

aktivně zapojeny a nikdo se nebude nudit! Děti do 2 let vstup zdarma.  Vstupné 100 Kč

 D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

 VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 2. února

Ludmila Padrtová, „V radosti z malby“ znovu po padesáti letech

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

Od 5. února do 2. března

Dušan Chládek mladší, „Stopy“, cyklus kresebných otisků z let 2011-13

Výstava prací mladého výtvarníka. Vernisáž proběhne ve středu 5. února od 18 hodin. Galerie je přístupná 

denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výsta-

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

Jižního křídlo DK Šumperk

Do 31. března

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk

 PŘIPRAVUJEME

1. března  KVĚTINOVÝ PLES A TANEČNÍ SOUTĚŽ

7. března KRYŠTOF

22. března  BLUES APERITIV

23. března  POHÁDKA: VODNÍKŮV SEN

27. března  ZUZANA LAPČÍKOVÁ

6. dubna  PAVEL NOVÁK: POHÁDKY A NEPOHÁDKY

18. dubna  MANDRAGE

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK

Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 

tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, 

www. dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.
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Dům kultury Šumperk nabídne v únoru divadelní komedii Vyhazovači s Ondřejem Brzobohatým 

v hlavní roli. Představení se odehraje v úterý 11. února od půl osmé večer. 

Dům kultury

Ondřej Brzobohatý přijede jako vyhazovač

Představení Vyhazovači je neuvěřitelně vtipným 

a lidským příběhem, odehrávajícím se kolem disco 

klubu Cinders. Komická paleta lidských charakte-

rů, z nichž ovšem každý nabízí svůj osobitý příběh, 

graduje od začátku do konce v energií sršící hudební 

komedii. Představení dominuje skvělá hudba a písně 

Ondřeje Brzobohatého. Vedle něj obsadil režisér Ma-

rián Kleis další skvělé herce Přemysla Pálka, Ernesto 

Čekana, Vojtěcha Hájka a Petra Vágnera. „Jde o vel-

mi populární divadelní představení, které umí vyvolat 

u diváků salvy smíchu. Přitom se jedná o velmi dobře 

a chytře napsanou hru,“ míní ředitel Domu kultury 

Vladimír Rybička. Vzápětí připomíná, že vstupenky 

v ceně 220, 270 a 320 Kč jsou k dostání v obvyklém 

předprodeji v pokladně Domu kultury. -op-

▶ V neuvěřitelně vtipné a nesmírně lidské divadelní ko-

medii se v hlavní roli představí Ondřej Brzobohatý, který 

je rovněž autorem hudby.  Foto: archiv

KONCERTY 41. ROČNÍKU FESTIVALU PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA  
 
 1. koncert - pondělí 10. února od 19 hodin v klášterním kostele

 PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Kateřina Javůrková (lesní roh), Pavel Svoboda (varhany)
 Posluchačům se představí laureáti soutěže Pražské jaro 2013. 

 2. koncert - pondělí 24. února od 19 hodin v klášterním kostele

 PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Autorský večer současných mladých českých skladatelů
 Autorský večer věnovaný současným talentovaným skladatelům s průvodním slovem autora 

 Ondřeje Štochla, který se v posledních letech profi luje zejména rozsáhlými prostorovými kompozicemi. 

 3. koncert - pondělí 10. března od 19 hodin v klášterním kostele
 PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Gentlemen Singers
 Posluchačům se představí jeden z nejzajímavějších českých mužských vokálních souborů.

 4. koncert - pondělí 24. března od 19 hodin v klášterním kostele

 PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Duo Brikcius
 Tento hudební komorní soubor založili dva slibní mladí violoncellisté, jimiž jsou sourozenci 

 Anna Brikciusová a František Brikcius.

Vstupné na koncerty je 100 Kč. Držitelé karty Klubu přátel Klasika Viva získávají slevu 20 Kč ze vstupného. 
Festival se koná za fi nanční podpory města Šumperka a Olomouckého kraje.
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Jedním z mála společenských plesů, jenž se letos v Šumperku uskuteční, bude tradiční Ples Domu 

kultury a cestovní kanceláře Ancora. Dámy a pánové roztančí parket v pátek 14. února od půl 

osmé večer.

Dům kultury, Galerie J. Jílka

Ples Domu kultury a cestovní kanceláře Ancora 

se koná na sv. Valentýna

V celovečerním programu vystoupí orches-

tr Big Band Zábřeh se svými sólisty a zpěvák Jan 

Smigmator. Známý šumperský diskžokej Jarda 

Weinlich provede hosty těmi největšími video hity 

70. až 90. let a ukázky společenských tanců před-

vedou členové Klubu tanečního sportu Šumperk. 

Vstupenky s místenkou v ceně 150 korun jsou slo-

sovatelné o zájezd v hodnotě deset tisíc korun dle 

vlastního výběru, který věnovala cestovní kancelář 

Ancora. -op-

Galerie J. Jílka

Dušan Chládek mladší (*1983), „Stopy“

Nevím, ale snad samo místo ovlivnilo jejich smě-

řování, že takový soulad panuje v kresbách hned 

tří opavských autorů: ve výpovědi Dušana Chlád-

ka staršího (*1947) a Dušana Urbaníka (*1958), 

a kolik z obojího nalezneme i v nových postupech 

Dušana Chládka mladšího (*1983). Nic na tom 

nemění ani ta skutečnost, že dávno žije jinde. 

Především je to čirá úspornost prostředků a stříd-

most jejich použití, co navzdory rozdílným cílům 

je všem třem bytostně vlastní. A možná, že i nej-

mladší z trojice oba starší navzájem pevněji pro-

pojuje. Něco z rytmů polí skutečných i obrazných 

najdeme i u něho, a gesto vláčného tahu tulipáno-

vého stvolu anebo v tuši namočeného a na papíře 

převalovaného dřívka či kamene je jen vystřídáno 

živým otiskem prstů ruky. Ruka je nejpřirozeněj-

ším nástrojem i k nanesení barvy na podklad, s tím, 

že takový dotyk nezaměnitelné síly má své výho-

dy i svá omezení. Tam, kde si ale vystačí, vrací nás 

snad až k prapočátkům vyjádření sdíleného úžasu, 

krásy i úzkosti z bytí, a je tak potvrzením lidské 

přítomnosti i první podobou písma.

Dušan Chládek mladší vkládá své „stopy“ do 

neosobních variací a jemných posuvů následných 

sekvencí pravidelné nepravidelnosti. V souvislých 

řadách, ovládaných přísností řízené náhody, vysta-

vuje jedinou sérii, vznikající od počátku roku 2011 

jako práce ryze myšlenková, pro kterou je forma 

vedlejší. Částice pojí jejich vlastní silou, vyhýbá se 

vědomé kompozici a symetrie a z ní plynoucí krása 

je důsledkem daného řádu. Každý krok v průbě-

hu kresby je mu posunem ke stavbě vyššího řádu 

a čitelnost příběhu celého cyklu je pro něho rozho-

dující. Někdy složitým procesem vznikne něco tak 

jednoduchého, jako je bod nebo kruh. Podobně 

rodí se ale i výsledné útvary v přírodě.

Obracení, 2013, linorytová barva, papír, 

235 x 250 mm 
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Jeden z největších hudebních objevů posledních let, skupina Zrní, zahraje poprvé v Šumperku. 

Koncert pořádá Dům kultury v prostorách H-clubu ve čtvrtek 20. února od půl osmé večer.

Dům kultury, Via Lucis

Objev loňských Andělů zahraje poprvé v Šumperku

Linorytovou barvu z bříšek a délek prstů nebo 

jejich bočních hran přenáší na papír v lineárních 

řadách i dostředivě, to podle právě zvoleného zámě-

ru. Náhoda dané chvíle a napětí rytmů těla v ní ale 

způsobí, že i to, co řídí se tak přísným pravidlem, je 

jedinečně živé a výchozí odtažitost překonává.

Výstava, zahájená (za účasti autora, žijícího od 

roku 1987 ve Vídni) ve středu 5. února v 18.00 ho-

din, potrvá do neděle 2. března. Jste zváni, přijď-

te... Miroslav Koval

Držitelé Ceny Anděl 2013 v kategorii Objev 

roku pocházejí z Kladna. Sami členové kapely 

o sobě říkají: „Na hudbě nás baví objevovat nový 

možnosti a kombinace. Hrát si, bejt spolu v hu-

dební krajině, kterou společně vytváříme. Baví nás 

zkoumat, vyjadřovat a sdílet svý pocity.“ 

Většina písniček skupiny Zrní vzniká společnou 

improvizací. Inspirací je hudebníkům příroda, její 

trvalé principy, krajina, lidová hudba, ale stejně tak 

vycházejí ze současné, rychlé, elektronické doby, 

která přináší zvuky strojů, aut, měst, specifi cké 

lidské pocity a situace. Vstupné na koncert mladé 

pětičlenné kapely ze středních Čech je 150 korun 

v předprodeji. -op-

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: Moravané mezi Eskymáky

v úterý 25. února v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Hosté večera: manželé Alena a Jaroslav Klempířovi, kteří žijí 16 let v Grónsku. 

Součástí setkání bude videoprojekce.

Manželé Klempířovi z Prahy se před šestnácti lety přestěhovali do Grónska. Poté, co tragicky 

zahynula jejich jediná dcera, potřebovali změnu. Když dorazili za polární kruh, trvalo jim pět let, než 

je místní obyvatelé mezi sebe přijali. Dnes žijí jako oni, jedí tulení maso, 

slaví grónské Vánoce s polární září a bojí se, že za nimi dorazí civilizace.

Grónsko se jim stalo doslova druhým domovem. Během pracovních pobytů poznali nejen krásu 

grónské přírody, polární den i kouzlo polární noci, tolik drsné, přitom kouzlené, fascinující. 

Především ale poznali život Gróňanů a toto poznání jim nadobro změnilo pohled na život. 

Osud Aleny a Jaroslava se na dlouhá léta změnil. Stali se zajatci své touhy po blýskajícím se ledu, 

zářivém slunci, polární noci a hlavně po lidech tak přátelských!

Za doby bádání natočili nejenom mimořádně zajímavé přírodní záběry, ale především se vydali 

hledat stopy historie misií Moravských bratří. Objevili řadu archivních dokumentů o jejich působení. 

Pořídili i unikátní rozhovory s představiteli Grónska. Natočili rovněž církevní chorály, 

které znějí při bohoslužbách a z nichž jsou patrny dávné moravské liturgické zpěvy.

Pořad sponzorují: Irea s.r.o., Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, 

APATOR Metra s.r.o, Petr Waniek - rozvoz květin, P-LINE František Porteš - fotografi cké práce, 

Agritec Šumperk, Ruční papírna Velké Losiny a.s, město Šumperk, 

Petr Viktorín - zámečnické a svářečské práce Nový Malín, Penzion Leoš Haltmar - Ramzová.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Divadlo

Datum Titul Skupina Čas Cena

So 1.2.  Kubula a Kuba Kubikula  R+D, X, VK  15.00  70 Kč

Pá 14.2.  A zase ty evergreeny…!  VK  19.30  80 Kč

So 15.2.  Strakonický dudák  P, VK  19.30   230 Kč 

St 19.2.  Strakonický dudák  G, X, VK  17.00  140 Kč

So 22.2.  W. Stern, aneb Cesta do hlubin Vinnetouovy duše  VK  19.30  60 Kč

 Soubor Divadlo D123, Hrádek

St 26.2.  Strakonický dudák  A, X, VK  17.00  140 Kč

Čt 27.2.  Strakonický dudák  S1, X, VK  17.00  140 Kč

Pá 28.2.  Světáci  VK  19.30  140 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 283 366. Další informace na internetových 

stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 

17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. Výstava v divadle: 1 a 1 jsou 3, (Markéta Doubravská/

Hana Suchomelová/Markéta Kovářová), vernisáž proběhne 15. února za hudebního doprovodu Radka Maixnera. 

Výstava potrvá do 27. března.

Komedie Světáci sklízí u diváků velký ohlas. Gustava Prouzu hraje Petr Komínek, Honzu Petrtýla Milan Ci-

merák.  Foto: Petr Veselý
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Čtvrtou večerní premiérou šumperské divadelní sezony je Strakonický dudák Josefa Kajetána 

Tyla. Režisérsky se jí ujal Vlastimil Peška a poprvé ji místnímu publiku nabídne v sobotu 15. úno-

ra o půl osmé večer.

Premiéra

Strakonický dudák bude mít premiéru 15. února

Má-li se soudobé divadlo začátku 21. století ob-

racet k inscenování české klasiky, pak je pro mě jed-

noznačným favoritem, mezi nabízejícími se autory, 

Josef Kajetán Tyl. Jeho národní báchorka Strakonický 

dudák patří bez nadsázky k dramatickým pokladům. 

Svědčí o tom jeho časté inscenování na profesionál-

ních a ochotnických „prknech“ i jeho fi lmová verze.  

Témata, která v sobě ukrývá, jsou nosná až do 

dnešních dnů a každá z předešlých divadelnických 

generací si ve Strakonickém dudákovi vždy našla dů-

vod, proč tuto půvabnou pohádkovou hru uvádět. 

Hra nabízí nejenom témata zrazené lásky, ale i vřelé 

lásky mateřské, vedle témat lidské závisti, podlosti 

a nízkých úskoků. Strakonický dudák si doslova po-

hrává s otázkou naší národní hrdosti, která nepatří, 

až do dnešních dnů, k našim přednostem.  

Přiznejme si, že je mnoho škarohlídů, kteří nad 

českou klasikou ohrnou nos. Považují Tylovo dílo 

za zkostnatělé, nezáživné, hodící se pouze do ška-

tulky povinné školní literatury. Naše koncepce 

chce nejenom těmto škarohlídům, ale i těm, kteří 

mají Tyla rádi, dokázat, že může být i česká klasika, 

po citlivých, nicméně docela razantních dramatur-

gických úpravách, svěžím soudobým dílem i na 

počátku 21. století.  

Mým největším přáním je, aby z celé inscenace 

dýchala krásná rodinná pohoda. Mělo by jít o po-

hádkové pohlazení, které se však nebrání komic-

ké nadsázce. Vždyť co je víc než dobře polechtaná 

bránice a slzy upřímného dojetí, či dokonce slzy 

smíchu. To vše, podle mého mínění, nabízí J.K. Tyl 

a jeho Strakonický dudák.  Vlastimil Peška

Foto ze zkoušky s režisérem Vlastimilem Peškou.  Foto: Petr Veselý
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

- VÝSTAVNÍ SÍŇ -

 Čas nejde zastavit…

Výstava představuje kolekci hodin ze sbírek šum-

perského muzea a jeho poboček. Nechybí ani histo-

rie měření času jako jedna ze základních fyzikálních 

veličin. Výstava trvá do 9. února.

 Člověk tvůrce, příběh pátý: SKLO

Výstava prezentuje dějiny sklářství na severní 

Moravě a představuje sklářské řemeslo z pohledu 

jeho výroby a zušlechťování. Vernisáž proběhne ve 

čtvrtek 20. února v 17 hodin. Výstava potrvá do 

31. května.

- HOLLAROVA GALERIE -

 Jak se v Pekařově narodila hudba aneb Hrátky 

s hracími stroji

Výstava představuje dějiny výroby fl ašinetů peka-

řovské rodiny Kolbů. Výstavu připravilo šumper-

ské muzeum ve spolupráci s občanským sdružením 

Obnova kulturního dědictví údolí Desné.

Výstava trvá do 16. února.

 Lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky

Výstava fotografi í a modelů lišejníků je uspořádá-

na ke 45. výročí založení CHKO Jeseníky. Výstavu 

zahájí její autor Josef Halda z muzea Orlických hor 

v Rychnově nad Kněžnou a Magda Zmrhalová. 

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 27. února v 17 hodin. 

Výstava potrvá do 20. dubna.

- 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 -

 Řezbářské betlémy ze sbírek VM v Šumperku 

od řezbářů ze šumperského regionu

Výstava prezentuje tvorbu vyřezávaných betlémů 

v našem regionu od 19. století až po současnost. 

Výstava je prodloužena do 2. února. 

- PŘEDSÁLÍ RYTÍŘSKÉHO SÁLU -

 Jak se rodí Večerníčci

Výstava zapůjčená z Dětského muzea v Brně a Bon-

ton studia ve Zlíně umožní, aby si návštěvníci sami 

vyzkoušeli animaci kreslených postaviček a loutek 

Jednoručičkové celodřevěné lihýřové hodiny z roku 

1686. Celodřevěná sloupková konstrukce vznikla 

podle podoby gotických hodin ze 14. století.  

 Foto E. Petrášová

Původní, originální dekorace z natáčení Večerníčků 

o Patovi a Matovi v České televizi.  Foto: E. Petrášová
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nebo se mohou zúčastnit vysílání v televizním stu-

diu. Výstava trvá do 2. března.

- GALERIE MLADÝCH -

 Na konci ulice les! 

Šumperk - předměstí včera a dnes

Výstava byla po ukončení prezentace v Galerii Šum-

perska (10.11.) pro neobvyklý zájem přemístěna do 

Galerie mladých. Výstava trvá do 28. února.

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, 

e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz,  www.mu-

zeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-ne 9-12 hod., 

12.30-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-

ne 9-12 hodin, 12.30-17 hodin. 

- ZÁBŘEH -

 Příroda kolem nás - ryby, ptáci a savci Šum-

perska a Jesenicka

Výstava představuje nejen preparáty ryb, ptáků 

a savců, ale i informační texty v listovačkách o jed-

notlivých ekosystémech, na které je výstava rozdě-

lena. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 29. led-

na. Výstava potrvá do 27. dubna 

 Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

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

um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 

celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 12.30-17 hod.

- MOHELNICE -

 Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

 Nová stálá expozice Pravěk Mohelnicka

Navazuje na bohatou stoletou tradici, které se tato 

věda na Mohelnicku těší. Expozice Pravěk Mohel-

nicka byla vytvořena z nesmírně bohatého fondu 

archeologických sbírek Vlastivědného muzea v Šum-

perku. Klasická instalace je doplněna moderními 

audiovizuálními prvky. Expozice je svým celkovým 

pojetím určena nejen pro zapálené archeology, ale 

Výstava Jak se v Pekařově narodila hudba aneb Hrátky s hracími stroji trvá v Hollarově galerii do 16. února. 

 Foto: E. Petrášová
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také pro širokou veřejnost.

 Poznávejme život v pravěku hrou

V prostorách muzea je otevřena interaktivní her-

na, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké 

techniky vrtání kamene,  drcení obilí na zrnotěrce, 

popřípadě vyluštit různé kvizy, hádanky a sestavit 

skládačky.

 Chléb náš vezdejší

Jak se mlátilo obilí nebo drtila mouka na zrnotěrce 

si mohou návštěvníci vyzkoušet na výstavě věnované 

pěstování a technologii zpracování obilí v historii. 

Výstava trvá do 9. února.

 Čas nejde zastavit

Výstava představuje kolekci hodin ze sbírek šumper-

ského muzea a jeho poboček. Nechybí ani historie 

měření času jako jedna ze základních fyzikálních ve-

ličin. Vernisáž proběhne v pátek 14. února v 17 ho-

din. Výstava potrvá do 25. května. 

 Klenoty dávnověku - pravěk a archeologie se-

verní Moravy Přednáška archeologa Jakuba Halamy 

proběhne 25. února v 17 hodin.

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

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

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

12.30- 17 hod.

- LOŠTICE -

 Pravěká hostina

Zpracování potravin a příprava pokrmů v pravěku. 

Výstava trvá do 24. dubna.

 Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-

slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

 Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokla-

dů muzea

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-

para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 

Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně tra-

gického osudu místní židovské komunity.

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

um-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno ce-

loročně: Po, út zavřeno, st-ne 9-12 hod., 12.30-17 hod.

Výstava Jak se rodí večerníčci, na níž si mohou návštěvníci prohlédnout i televizní studio, trvá v šumperském 

muzeu do 2. března.  Foto: E. Petrášová
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Pontis Šumperk

Čtvrtek 6. února od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 11. února od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Pátek 14. února od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Sobota 15. února od 13 hodin v „KD“

Ples seniorů

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 20. února od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 25. února od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

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

Mateřské centrum Brouček

3.2. Tvořeníčko: Barevné jablíčko, 4.2. Poznáváme říkan-

ky s ukazováním, 7.2. Pohybová aktivita: Překážková drá-

ha, 10.2. Vyrábíme berušku, 11.2. Poznáváme pohádky, 

14.2. Zpíváme a hrajeme na hudební nástroje, 17.2. Ra-

zítkování, 18.2. Poznáváme zvířátka, 21.2. Tvořivá dílna: 

Stromeček plný ovoce, 24.2. Učíme se říkanky, 25.2. 

Malujeme si, 28.2. Cvičeníčko. Bližší informace K. Hun-

číková, tel.č. 583 211 766.  Vstupné dospělí 30 Kč

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, 

„DS V“ = Denní stacionář Volba, Bohdíkovská 24. 

Od 23.12. do 31.12. je Mateřské centrum zavře-

no, opět se otevře v pátek 3. ledna.

Informační centrum Šumperk

Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000 * E-mail: icsumperk@seznam.cz * Web: www.infosumperk.cz

Otevírací doba: Pondělí - pátek 8:00-17:00, sobota 9:00-13:00

Sobota 15. února - Ples seniorů - hraje Mirox
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Další z řady besed nabízí v únoru šumperská Městská knihovna v ulici 17. listopadu. Ivo Müller 

zde ve středu 12. února pohovoří o své návštěvě Bulharska v roce 2010. Setkání nazvané Na střeše 

Balkánu začíná v 18.30 hodin. Vstupné je čtyřicet korun.

Městská knihovna, Besedy

Městská knihovna

Krásu kamene přiblíží přednáška

Ivo Müller zavede posluchače na střechu Balkánu

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

tel. 583 215 530
Půjčovna 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 knihovně: „Nahlédnutí pod krunýř aneb Co pálí Indonésii?“ - fotografi e Hany Svobodové, výstava 

v půjčovně pro dospělé trvá do 27. února.

Krása kamene je název přednášky Danuše Popra-

chové, kterou pořádá ve čtvrtek 6. února knihovna 

Sever, která sídlí ve stejnojmenném středisku v Te-

menické ulici 5. Součástí besedy je i jednodenní 

prodejní výstava kamenů. Akce začíná v pět hodin 

odpoledne a vstup je volný. -zk-

Pohoří Rila, Pirin, Rodopi. Skalnaté štíty, květ-

naté louky, vápencové soutěsky, pravoslavné klášte-

ry. Nejvyšší hora Balkánu Musala (2925 m). Kde 

kvete Primula deorum? Čamak - jestli sú to ty 

bulharské hory? Odpovědi na tyto a další otázky se 

dozvíte během besedy v úterý 12. února v půjčovně 

pro dospělé v knihovně v ulici 17. listopadu.

Úryvky z deníku:

* Rila prý v překladu znamená „hojnost vod“. 

Především tedy velké množství horských jezer ne-

boli ples malebně usazených v karech, jež tu zbyly 

po ledovcích (je jich kolem 150). Dále to znamená 

pramennou oblast tří velkých bulharských řek, Iskă-

ru tekoucího na sever do Dunaje, Marici a Strumy 

tekoucích na jih do Egejského moře. A konečně to 

znamená hojnost srážek. Na vlastní kůži můžeme 

Pleso pod Karančem.  Foto: -im-



24 Beseda, Přednáška 

potvrdit. V noci opět přišel silný liják a uvnitř sta-

nu se nám vytvořily malé i větší kalužinky.

* Rodopy nesou jméno po pyšné carevně. Ale 

hory nejsou pyšné. To jenom lidé, protože hory bý-

vají vysoké a nebetyčné, jim přisuzují pyšné vlast-

nosti. Mají snad také jméno po růžích, neboť rodon 

je řecky růže, a po rudách, železných i jiných, které 

se v nich těžily a dobývaly v jámách - ropách.

* A můj poslední obrázek z Rodop? Střípek 

zabodnutý v srdci? Pohádkový stařeček od Trigra-

du: v jedné ruce sekyru s břitem ostrým jako nůž, 

v druhé barevnou kytici něžných květů. Vrásčitá 

tvář se šibalsky i dobrácky usmívala pod ošuntělou 

beranicí. Celý život prožil ve svém kraji, pět povo-

lání vystřídal. Nyní popoháněl po lesích tři strakaté 

krávy. Přitom nám počítal: ajn, cvaj, draj, fynf. Psa 

uměl pojmenovat ve čtyřech jazycích, na nás mluvil 

Městská knihovna Šumperk v ul. 17. listopadu zve na besedu

FINANCE V PRAXI - aby vám  peníze sloužily  a  nestaly  se noční můrou…

ve čtvrtek 20. února ve 14 hodin

Na témata Chcete rozumět svým fi nancím?, Umíte číst ve svých úvěrových smlouvách?, Víte  k čemu 

jste se zavázali v úvěrové nebo pojistné smlouvě?, Úvěry - podstata úvěru, druhy úvěrů,  způsoby 

poskytnutí úvěrů, Jak se bránit nechtěné nabídce?, Co je to dluhová past?, Jak předejít dluhové pasti?, 

Jak řešit dluhovou past?, Jak správně nastavit své příjmy? či Platební karty a jiné platební nástroje 

pohovoří Iveta Brtnová a Dana Drexlerová. V rámci besedy lze otevřít jakékoliv téma z fi nančního 

světa - investování, osobní účty, stavební spoření, penzijní připojištění…

Vstup zdarma

rusky. Osm křížků měl ten rozverný stařík, na tváři 

spokojený úsměv bláznů, upracované ruce a kytici 

bylin na všechny nemoci. Pohádkově neskutečný 

stařeček od Trigradu. -red, im-

Výstup na Sněžník.  Foto: -im-

Kouzelný dědeček.  Foto: -im-
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Středisko volného času Doris

Každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek a každý 

pátek (s výjimkou 3.2., 5.2., 6.2. a 7.2.) 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 pondělí (s výjimkou 3.2.) od 16 do 18 hodin 

v AT na „K“

Keramický ateliér pro každého s výtvarnicí Vě-

rou Kovářovou 

Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039, va-

vrusova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč děti, 80 Kč dospělí

Každé úterý (s výjimkou 4.2.) od 17 do 18.30 hodin 

v MC na „K“

Cvičení pro nastávající maminky

Uvolňovací, dýchací, protahovací cviky a relaxace. 

Příprava na porod a mateřství. Informace Eva Pšen-

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

va@doris.cz.  Cena lekce 60 Kč

Každou středu (s výjimkou 5.2.) od 16 do 17 hodin 

v MC na „K“

Moje montessori

Pro všechny, kteří mají zájem o bližší poznání mon-

tessori pedagogiky a praktikování zásad ve své rodi-

ně. Výroba výukových montessori pomůcek, které 

si odnesete domů, informace Eva Pšenčíková, tel.č. 

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

 Cena 50 Kč 

Sobota 1. února od 9 do 14 hodin v keramické dílně 

U Radnice ve 2. patře 

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé - volná tvorba. Infor-

mace Hana Janů, tel.č. 777 047 030.  Cena 50 Kč

Od pondělí 3. do pátku 7. února ve Středisku ekolo-

gické výchovy ve Švagrově

Dobytí Severního pólu

Pobytový tábor pro děti od 6 do 12 let o jarních 

prázdninách. Cena zahrnuje dopravu tam a zpět, 

celodenní stravu, pitný režim, výtvarný a další ma-

teriál, nocleh. Informace Mirko Kantorek, tel.č. 

725 082 503, kantorek@doris.cz.  Cena 1750 Kč

Pondělí 3. února od 9 do 17 hodin v učebně Vily Doris

Den s deskovými hrami ve Vile Doris 

Přijďte si zahrát a vyzkoušet známé i neznámé 

deskové hry, pro dlouhé zimní večery. Od 12 do 

14 hod. pauza na oběd. Možné donést si vlastní 

hru. Informace Vratislav Šula, tel.č. 583 285 623, 

731 186 059, sula@doris.cz.

Úterý 4. února od 9 do 12 hodin v AT na „K“

Prázdninová výtvarná dílna - Mozaikové květi-

náče

Dekorování květináče mozaikovou technikou. 

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

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

Středa 5. února od 10 do 14 hodin v ateliéru U Rad-

nice ve 3. patře 

Prázdninová výtvarná dílna pro děti a rodiče - 

Papírové hrátky

Tvoření z papíru - skládání, stříhání, lepení. Vý-

roba vlastních originálních papírů a jejich využití 

- obaly na knížky, záložky, desky, zápisníky, krabič-

ky… Informace Hana Janů, tel.č. 777 047 030.  

 Cena 50 Kč

Čtvrtek 6. února od 9 do 12 hodin v AT na „K“

Prázdninová výtvarná dílna - Sádrové masky

Tvorba a zdobení sádrových odlitků a masek. In-

formace Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039, 

vavrusova@doris.cz.  Cena 50 Kč 

Čtvrtek 13. února ve Středisku ekologické výchovy ve 

Švagrově

Filmový večer na Švagrově

Promítání fi lmů zaměřené na globální problé-

my planety. Informace Mirko Kantorek, tel.č. 
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725 082 503, kantorek@doris.cz.

Pátek 14. února od 15 do 18 hodin v AD na „K“

Tvořivý ateliér - Hadráčci 2

Volné pokračování lednového Tvořivého ateliéru, 

v němž si můžete dokončit nebo z různých tex-

tilních materiálů ušít vlastní hračku nebo dárek 

pro radost. Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 

731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč 

Středa 19. února 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

Od čtvrtku 20. do pátku 21. února vždy od 9.30 do 

11.30 hodin v MC Komínkov

Kurz masáží pro děti a kojence

Jedná se o láskyplnou masáž, která obsahuje tři dru-

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

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

která vychází z prvků refl exní terapie. Využívají se 

také prvky dotykové relaxace, jógy, muzikoterapie 

a aromaterapie. Informace a přihlášky Eva Pšenčí-

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

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

Sobota 22. února ve Středisku ekologické výchovy ve 

Švagrově

Řezbářský kurz s Romanou Krestýnovou

Informace o použití různých materiálů na dřevo-

řezbu, výsledkem bude reliéfní řezba. Informace 

Mirko Kantorek, tel.č. 725 082 503, kantorek@

doris.cz.

Pondělí 24. února ve 14 hodin ve Středisku ekologické 

výchovy ve Švagrově

Lesy krajského ředitelství Šumperk objektivem 

lesníků

Vernisáž výstavy fotografi í. Informace Mirko Kan-

torek, tel.č. 725 082 503, kantorek@doris.cz.

Úterý 25. února v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Via Lucis: Moravané mezi Eskymáky

Hosté večera manželé Klempířovi, kteří žijí 16 let 

v Grónsku. Součástí setkání bude videoprojek-

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

731 610 037.  Vstupné 50 Kč

Od čtvrtku 27. do pátku 28. února vždy od 9.30 do 

11.30 hodin v MC Komínkov

Kurz masáží pro děti a kojence

Jedná se o láskyplnou masáž, která obsahuje tři dru-

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

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

která vychází z prvků refl exní terapie. Využívají se 

také prvky dotykové relaxace, jógy, muzikoterapie 

a aromaterapie. Informace a přihlášky Eva Pšenčí-

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

va@doris.cz. Cena za obě lekce 400 Kč

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, Ko-

mín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 

(DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 

(Artedílna: AD + Mateřské centrum Komín-

kov: 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.

Dobytí Severního pólu

od pondělí 3. do pátku 7. února ve Středisku ekologické výchovy ve Švagrově

Pobytový tábor pro děti od 6 do 12 let o jarních prázdninách. 

Cena 1750 Kč zahrnuje dopravu tam a zpět, 

celodenní stravu, pitný režim, výtvarný a další materiál, nocleh. 

Informace Mirko Kantorek, tel.č. 725 082 503, kantorek@doris.cz. 
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JACK RYAN: V UTAJENÍ 

Sobota 1., neděle 2. a pondělí 3. února v 18.00 hodin, úterý 4. února v 18.15 hodin

USA, Rusko, 2013, 100 minut, akční, drama, thriller, nevhodný mládeži do 15 let

Vzhledem k nízkému věku toho má Jack Ryan za sebou poměrně dost - těžké zranění z války v Afghánis-

tánu, které ho málem doživotně zmrzačilo, náročnou rekonvalescenci, doktorát z ekonomie a práci ekono-

mického analytika v CIA, kterou před svým okolím a dokonce i před vlastní ženou (Keira Knightleyová) 

úspěšně tají. Když zachytí nestandardní operaci provedenou ruským fi nančním gigantem, pošle ho jeho 

řídící důstojník (Kevin Costner) do Moskvy, aby na místě zjistil, co se děje. Jack se hned po příletu musí 

proměnit z fi nančního úředníka v akčního hrdinu se vším všudy.  Vstupné 120 Kč

KRÁSNO 

Sobota 1. února ve 20.00 a ve 22.15 hodin, neděle 2. a pondělí 3. února ve 20.00 hodin, úterý 4. února 

ve 20.15 hodin, středa 5. února v 17.30 hodin, čtvrtek 6. a pátek 7. února v 19.45 hodin, sobota 8. úno-

ra v 17.30 hodin, neděle 9. února v 19.45 hodin, úterý 11. února v 19.45 hodin, neděle 16. února ve 

20.00 hodin, čtvrtek 27. února v 17.30 hodin

ČR, 2014, 119 minut, krimi, komedie, přístupný od 12 let

Na Krásném našli utopenou maminku Michala. Je dost hrozné žít s pocitem, že ve smrti vaší mámy je 

možná zapleten váš vlastní otec. Tohle je bohužel podezření, se kterým se musí Michal vyrovnávat. V hlav-

ních rolích Ondřej Sokol, Martin Finger a Šumperk.  Vstupné 100 Kč

Ondřej Sokol a Martin Finger se ve fi lmu Krásno po letech vracejí do Šumperka a snaží se objasnit smrt matky 

jednoho z nich.  Foto: archiv
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LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  Hrajeme pro děti 

Sobota 1. února ve 13.00 hodin, pondělí 3. února v 15.45 hodin

USA, 2013, 109 minut, animovaný, dobrodružný, rodinný, hudební, mládeži přístupný, české znění

Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné Anně, která za pomoci odvážného horala Kristoff a, 

jeho věrného soba Svena a legračního sněhuláka Olaff a podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou své 

sestry Elsy.  Vstupné 80 Kč

V sobotu 1.2. ve 13 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče s dětmi (minimálně 

jeden rodič + jedno dítě). Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ HFR 3D  3D

Sobota 1. února v 15.00 hodin

USA, Nový Zéland, 2013, minut, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, české znění

Dobrodružství Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými 

Th orinem Pavézou. Vydali se na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu a ztracené 

království trpaslíků Erebor. Hrají Ian McKellen, Benedict Cumberbutch, Martin Freeman, Orlando Blo-

om, Evangeline Lilly.  Vstupné 120 Kč

NIKO 2  Hrajeme pro děti 

Neděle 2. února v 16.30 hodin

Finsko, Německo, Dánsko, Irsko, 2012, 75 minut, kreslený, rodinný, komedie, české znění

Tentokrát se Niko vydává na záchrannou misi svého nevlastního bratra, který je unesen zlými orly. Na své 

cestě samozřejmě potkává spoustu nových přátel, se kterými není nouze o legraci.  Vstupné 80 Kč

V neděli 2.2. ve 16.30 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče s dětmi (minimálně 

jeden rodič + jedno dítě). Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D  Hrajeme pro děti 3D

Úterý 4. února v 15.00 hodin, středa 5. února v 15.30 hodin

USA, 2013, 109 minut, animovaný, dobrodružný, rodinný, hudební, mládeži přístupný, české znění

Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné Anně, která za pomoci odvážného horala Kristoff a, 

jeho věrného soba Svena a legračního sněhuláka Olaff a podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou své 

sestry Elsy.  Vstupné 130 Kč

PŘÍBĚH FILMU: PŘÍCHOD MULTIPLEXŮ 

Úterý 4. února v 17.00 hodin

Velká Británie, 2011, 60 minut, mládeži přístupný, titulky

Do Hongkongu legendárního Bruce Leeho se  vydáme za mistrem Yuen Woo-pingem, který odhalí tajem-

ství svých akčních fi lmů a techniku „wirw fu“, využívanou při práci na choreografi i bojových scén ve sci-fi  

snímku Matrix.  Vstupné 50 Kč, 40 Kč pro členy FK a studenty

SHUN LI A BÁSNÍK  Artvečer - FK

Středa 5. února v 19.45 hodin

Itálie, Francie, 2011, 98 minut, drama, romantický, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Číňanka Shun Li pracuje v textilní továrně na předměstí Říma, aby si vydělala na dokumenty, umožňující 

jejímu osmiletému synovi emigrovat za ní do Itálie. Náhle je však nucena odcestovat do malého města 

Chioggia v italském regionu Veneto a pracovat tam jako barmanka v hospodě. Kromě posměšných pozná-
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mek, nedůvěry a nepohostinnosti domácích obyvatel Shun Li poznává Bepiho, místního rybáře s přezdív-

kou „básník“. Jejich přátelství však nepřeje místní ani čínská komunita.  Vstupné 100 Kč, pro členy FK 90 Kč 

LEGO PŘÍBĚH  3D  Hrajeme pro děti 3D

Čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. února v 15.30 hodin

Austrálie, USA, 2014, 95 minut, animovaný, akční, komedie, české znění

„LEGO® příběh”, historicky první celovečerní akční fi lm inspirovaný stavebnicí LEGO®. Příběh 3D fi lmu, 

natočeného pomocí počítačové animace, sleduje osudy Emmeta, obyčejné, pravidel dbalé a dokonale prů-

měrné mini-fi gurky LEGO, která je omylem považována za vyvoleného. On jediný může zachránit svět. 

Je odveden do společenstva cizinců, kteří se vydali na velkolepou výpravu proti zlému tyranovi. Emmet je 

na takovou cestu až k popukání zoufale nepřipraven.  Vstupné 130 Kč

Ve čtvrtek 6.2. a v pátek 7.2. v 15.30 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče s dětmi 

(minimálně jeden rodič + jedno dítě). Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ 

Čtvrtek 6. a pátek 7. února v 17.30 hodin, sobota 8. února v 19.45 hodin, neděle 9. února v 17.30 hodin, 

pondělí 10. února v 17.00 hodin, úterý 11. a středa 12. února v 17.30 hodin

ČR, 2014, 106 minut, komedie, nevhodný mládeži do 12 let

Pokračování kultovního fi lmu. Hrají: Bolek Polívka, Arnošt Goldfl am, Miroslav Donutil, Ivana Chýl-

ková, Dagmar Veškrnová-Havlová, Břetislav Rychlík, Karel Gott, Karel Heřmánek a další. Hudba Da-

vid Rotter.  Vstupné 140 Kč

Film Dědictví aneb Kurva se neříká uvádí kino Oko od 6. do 12. února.  Foto: archiv
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DÍVKA ZE ZÁPADU/LA FANCIULLA DEL WEST  Živě z Národní pařížské opery

Pondělí 10. února v 19.30 hodin

Francie, 2014, 180 minut (vč. přestávek 20 a 30 minut), mládeži přístupný

Opera o třech dějstvích od Giacoma Pucciniho. Děvče ze Západu je příběhem osamělých duší žijících na 

okraji světa, příběhem plným smíchu i slz. Minnie, majitelka baru na Divokém západě, předčítá svým 

zákazníkům po večerech úryvky z Bible. Její srdce nešťastně vzplane pro místního banditu Johnsona, za 

jehož drsným zevnějškem brzy odhalí dobré srdce. Pucciniho Děvče ze Západu spatřilo poprvé světlo světa 

v roce 1910 v Metropolitní opeře v New Yorku, jakožto vůbec první operní westernové představení. Zpěv 

italsky.  Vstupné 300 Kč, studenti 270 Kč

KOYAANISQUATSI  FK - PROJEKT 100

Středa 12. února v 19.45 hodin

USA, 1982, 86 minut, dokumentární, hudební, mládeži přístupný, titulky

Kultovní fi lmový esej nabízející jen pomocí obrazů a uhrančivé hudby Phila Glasse apokalyptickou vizi 

střetu dvou světů - technologií ovládané civilizace a přírody. Vstupné 90 Kč, pro členy FK 70 Kč

LEGO PŘÍBĚH  Hrajeme pro děti

Čtvrtek 13., pátek 14., sobota 15. a neděle 16. února, sobota 22. a neděle 23. února v 15.30 hodin

Austrálie, USA, 2014, 95 minut, animovaný, akční, komedie, české znění

„LEGO® příběh”, historicky první celovečerní akční fi lm inspirovaný stavebnicí LEGO®.  Vstupné 100 Kč

Ve čtvrtek 13.2. a v pátek 14.2. v 15.45 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče s dět-

mi (minimálně jeden rodič + jedno dítě). Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

ZIMNÍ PŘÍBĚH 

Čtvrtek 13. a pátek 14. února v 17.30 hodin, sobota 15. února  v 19.30 hodin, neděle 16. února v 17.30 

hodin, pondělí 17. února ve 20.00 hodin, úterý 18. února v 18.00 hodin, středa 19. února v 17.30 hodin

USA, 2014, fantasy, drama, mysteriózní, romantický, mládeži přístupný, titulky

V mytickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává příběh fi lmu plný zázraků, nebla-

hých osudů a odvěkého konfl iktu dobra a zla.  Vstupné 100 Kč

RIVALOVÉ 

Čtvrtek 13. února ve 20.00 hodin

USA, Německo, Velká Británie, 2013, 123 minuty, akční, drama, sportovní, životopisný, mládeži pří-

stupný, titulky

Skutečný příběh odvěkých rivalů Nikiho Laudy (Daniel Brühl - Hanebný pancharti, Good bye, Le-

nin!) a Jamese Hunta (Chris Hemsworth - Avengers, Th or), a to jak v jejich profesním, tak v osobním 

životě. Lauda se vzpamatovává z téměř smrtelné nehody a vrací se zpět do hry, aby si to s britským 

playboyem rozdal v honbě o titul světového šampiona. Režie Ron Howard (Andělé a démoni, Apollo 

13, Oheň).  Vstupné 90 Kč

JÁ, FRANKENSTEIN 3D  3D 

Pátek 14. února ve 20.00 hodin, sobota 15. února v 17.30 hodin

USA, Austrálie, 2014, 92 minuty, sci-fi , akční, fantasy, nevhodný mládeži do 12 let

Akční fantasy od tvůrců série Underworld, natočené podle komiksové předlohy Kevina Greviouxe. 

 Vstupné 150 Kč
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ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKADEMIE: KLAUNI 

Pondělí 17. února v 17.00 hodin

ČR, Finsko, Lucembursko, SR, 2013, 120 minut, komedie, drama, nevhodný mládeži do 12 let, české 

znění

Na téma Jak se dělá fi lm? si s vámi popovídá Boris Hybner. Národem milovaní klauni se mezi sebou nedo-

kážou vystát. Nyní se Oskar vrací po třiceti letech z emigrace, aby v Praze uzavřel svoji uměleckou kariéru. 

Setkání s bývalými přáteli vede k nevyhnutelné vzájemné konfrontaci.  Vstupné 75 Kč

PŘÍBĚH FILMU: BOJ O MOC: PROTEST VE FILMU (80. léta 20. st.)

Úterý 18. února v 17.15 hodin

Velká Británie, 2011, 60 minut, mládeži přístupný, titulky Vstupné 50 Kč, pro členy FK a studenty 40 Kč

WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT 

Úterý 18. února ve 20.15 hodin

USA, 2013, 114 minut, dobrodružný, komedie, drama, fantasy, mládeži přístupný, titulky

Nenechte si ujít nejbarevnější fi lm roku 2013. Opakujeme naposledy!  Vstupné 100 Kč

CIZÍ OBĚD  Artvečer - FK

Středa 19. února ve 20.00 hodin

Indie, Francie, Německo, 2013, 104 minuty, drama, romantický, mládeži přístupný, titulky

Už 120 let posílají ženy v Bombaji svým manželům do práce obědy v kastrůlkách prostřednictvím po-

zoruhodné sítě poslíčků. Vědci z Harvardovy univerzity tento dokonalý doručovací systém analyzovali 

Snímek Klauni uvádí kino Oko v rámci Šumperské fi lmové akademie.  Foto: archiv
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a dospěli k závěru, že na špatnou adresu doputuje jen jeden z milionu obědů. A právě tento ojedinělý 

zatoulaný oběd svede dohromady osudy dvou lidí - půvabné Ily (Nimrat Kaurová), která žije osaměle 

v domácnosti a marně bojuje o manželovu pozornost, a úředníka Saajana (Irrfan Khan - Pí a jeho život, 

Milionář z chatrče), kterému důchod nepříjemně klepe na dveře.  Vstupné 90 Kč, pro členy FK 80 Kč 

ROBOCOP 

Čtvrtek 20. a pátek 21. února v 17.30 hodin

USA, 2014, 121 minuta, sci-fi , akční, krimi, thriller, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Remake úspěšného akčního fi lmu. Tentokrát budeme svědky příběhu nové generace, ve kterém si přijdou 

na své i fanoušci původní série.  Vstupné 110 Kč

BABOVŘESKY 2 

Čtvrtek 20. a pátek 21. února v 19.45 hodin, sobota 22. a neděle 23. února v 17.30 a v 19.45 hodin, pon-

dělí 24. a úterý 25. února v 19.45 hodin, středa 26. února v 17.30 hodin, pátek 28. února v 17.30 hodin

ČR, 2014, 120 minut, komedie, mládeži přístupný

Pokračování nejúspěšnější komedie Jiřího Trošky.  Vstupné 140 Kč

JAN 

Pondělí 24. února v 16.00 hodin

Československo, 1992, 65 minut, drama, životopisný, mládeži přístupný

Film uvádíme u příležitosti 45. výročí sebeupálení studenta Jan Zajíce.  Vstupné 20 Kč

PRODLOUŽENÝ VÍKEND 

Pondělí 24. února v 17.30 hodin

USA, 2013, 111 minut, drama, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

„Doufám, že se mi podařilo natočit fi lm, u něhož diváci nebudou předem vědět, co můžou očekávat. Chci 

je překvapovat, chci, aby na začátku tu nepravděpodobnou romanci zpochybňovali a na konci oběma 

drželi palce,“ říká režisér Reitman. Vstupné 100 Kč

V NITRU LLEWINA DAVISE 

Úterý 25. února v 17.45 hodin

USA, Francie, 2013, 105 minut, drama, hudební, přístupný od 15 let, titulky

Novinka bratří Coenů.  Vstupné 100 Kč

NÁSLEDKY LÁSKY  Artvečer - FK

Středa 26. února v 19.45 hodin

Itálie, 2004, 100 minut, drama, krimi, romantický, mládeži přístupný, titulky 

Rafi novaná fi lmová kombinace žánrového vyprávění s působivou analýzou osamělého člověka - vizuálně 

strhující snímek se skvělým elektronickým soundtrackem. Ano, životní styl padesátníka Titty Di Girolama 

by se dal považovat za extrémní - extrémně usedlý, extrémně rutinní a extrémně neživotný. Bydlí už deset 

let v blíže nespecifi kovaném hotelu ve Švýcarsku a jeho (ne)existence je rozprostřena jen mezi několik málo 

každodenních úkonů... dokud se neobjeví láska a s ní i problémy.  Vstupné 100 Kč, pro členy FK 90 Kč 

PAMÁTKÁŘI 

Čtvrtek 27. a pátek 28. února v 19.45 hodin, sobota 1. března v 17.30 hodin, neděle 2. března v 19.45 ho-



din, pondělí 3. března v 17.30 hodin, úterý 4. března v 18.00 hodin

USA, 2014, 112 minut, drama, dobrodružný, komedie, válečný, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Film podle skutečné historie vypráví o největším lovu pokladů v historii. Památkáři jsou méně známou 

vojenskou jednotkou, která působila během světové války. Jejím úkolem bylo najít, zachránit a vrátit 

evropské umělecké poklady, které naloupili nacisté v jimi obsazených zemích - od děl Michelangela a Da 

Vinciho až po van Eycka a Vermeera.  Vstupné 120 Kč

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D  Hrajeme pro děti 3D

Pátek 28. února v 15.30 hodin, sobota 1. a neděle 2. března v 15.30 hodin

Kanada, Jižní Korea, USA, 2014, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, české znění

Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima se nezadržitelně blíží a oni přemýš-

lejí, kde ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto se společně se svými kum-

pány pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale není tak jednoduché, jak se jim na první pohled zdálo… 

 Vstupné 130 Kč

V pátek 28.2. v 15.30 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče s dětmi (minimálně 

jeden rodič + jedno dítě). Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

Připravujeme: 

Noe, Špinavý trik, Pompeje, Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana, 300: Vzestup říše, 10 pravidel

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pozor: program kina, on-line prodej a rezervace a prodej vstupenek přes internet na webových strán-

kách kina. Předprodej vstupenek: po-pá od 14.00 hodin, so a ne hodinu před začátkem prvního předsta-

vení. Bližší inf. na telefonu 583 212 000.

VÝSTAVA: VĚRA HÁJKOVÁ: SKOTSKO, MŮJ SEN
Pro velký zájem je výstava prodloužena do 27. února.

Historicky první celovečerní akční fi lm inspirovaný stavebnicí LEGO® uvádí kino Oko mimo jiné i 22. a 23. února. 

 Foto: archiv




