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Výstava v muzeu

Březen se v Domě kultury nese ve znamení soutě-

že Blues Aperitiv. Představí se na ní i Jakub Racek 

a Radek Vaňkát. 

Na Divoký západ lákají v divadle členové Studia 

D 123.

Ve výstavní síni muzea je otevřena nová výstava 

z cyklu Člověk tvůrce, příběh pátý: SKLO.
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1Perličky z expozic a depozitářů muzea

Nejstarší skleněná holba v šumperských sbírkách

Březnová pozoruhodná perlička ze šumperského 

muzea pochází tentokrát z uměleckohistorických 

sbírek. Konkrétně se jedná o nejstarší skleněnou 

holbu šumperského ševcovského mistra ve sbírkách 

muzea, která je datovaná rokem 1777. 

Holbou je myšlena nápojová nádoba, která se po-

užívala převážně na konzumaci piva. Ve 2. polovině 

18. století byla tato nádobka vytvořena jako řada 

jiných sklářských výrobků ručním foukáním 

z čirého křišťálového skla. Vyrobena byla 

s největší pravděpodobností ve sklárně 

v Josefově, která fungovala jako jediná 

na severní Moravě na kolštejnském 

panství (Branná) v letech 1732 až 

1790. 

Celý povrch holby dekoroval 

neznámý mistr broušenými rostlinnými motivy 

a bohatě vyrytým medailonem, ve kterém je vsazen 

znak s iniciálami F. Z., prozatím blíže neurčenými, 

a číslicemi 1777, které nám prozrazují již zmíněný 

vznik výrobku. 

Skleněná nádoba je doplněna cínovým víkem jed-

noduše upevněným na uchu holby. Ve středu kovo-

vého poklopu je vyobrazen menší kruhový medailon 

zobrazující postavu ševce, který v pokleku 

měří zákazníkovi délku nohy na nový pár 

bot. Nad postavami je výjev doplněn 

textem „ne sutor ultra crepidam“. 

Tento citát, volně překládán zná-

mým příslovím „ševče, drž se své-

ho kopyta“, vychází z díla římského 

fi lozofa Plinia Staršího. Ten v Naturalis 

historia líčí příběh o řeckém malíři Apellovi, který 

uznal výtku ševce na sandál vyobrazený na jeho ob-

raze, avšak ševcova kritika pokračovala dál na malbu 

nohy, což malíře velmi popudilo. Latinský výrok tak 

zřejmě měl pijícího ševce usměrnit a připomenout, 

kde tkví jeho odbornost.   

Existence holby, jež přečkala ve výborném stavu 

více než dvě století, je v muzejních sbírkách vzácná. 

Většina nápojových nádob ze skla se v Šumperku 

dochovala až z měšťanských domácností 19. sto-

letí. Ukryta v depozitáři však nezůstala. Stala se 

součástí stálé expozice Vlastivědného muzea v Šum-

perku, kde prezentuje s dalšími předměty sklářství 

18. a 19. století. Během následujících čtyř měsíců 

však je mimořádně k vidění na krátkodobé výstavě 

Člověk tvůrce, příběh pátý: SKLO, kde se spoustou 

jiných zajímavých exponátů připomíná řemeslo 

sklářů. Lenka Kirkosová, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Holba šumperského ševcovského mistra prezentuje 

spolu s dalšími exponáty ve stálé expozici šumperského 

muzea sklářství 18. a 19. století na severní Moravě.  

 Foto: sbírky VM Šumperk

◀ Detail cínového víka se žánro-

vou scénou a citátem „ševče, drž 

se svého kopyta“.  

 Foto: sbírky VM Šumperk
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2 Preludium Aloise Motýla

Festival Preludium Aloise Motýla 

vstupuje do druhé poloviny
Festival Preludium Aloise Motýla vstupuje v březnu do druhé poloviny. Posluchači se mohou těšit 

na další dva zajímavé koncerty.

Třetí festivalový koncert v pondělí 10. března 

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 desetile-

té historie mají za sebou celou řadu mezinárodních 

úspěchů, například druhé místo na prestižním sou-

těžním festivalu Tolosa Choral Contest ve Španěl-

sku. Gentlemen Singers si přitom 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 - vi-

oloncellové Duo Brikcius. Jde o hudební komorní 

soubor, který založili dva slibní mladí violoncellisté, 

jimiž jsou sourozenci Anna Brikciusová a František 

Brikcius. V Šumperku přitom budou vystupovat 

vůbec poprvé. 

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se 

koncertuje v klášterním kostele, a to vždy od sedmé 

večerní. Vstupenky lze koupit v obvyklých před-

prodejích s tím, že na koncerty Preludia je mož-

né využít všechny předplacené karty Klasiky Viva, 

tedy Abonentní karty i karty Klubu přátel Klasiky 

Viva.  -zk-

Slibný mladý violoncellista František Brikcius přijede se svou sestrou Annou do Šumperka poprvé.  Foto: archiv

Gentlemen Singers nabídnou nejen skladby skupiny 

Beatles.  Foto: J. Hřebíček
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Před pětačtyřiceti lety, 25. února 1969, se na protest proti pasivitě lidí v Československu a začátku 

normalizace v Praze upálil šumperský student Jan Zajíc. Jedenadvacet let poté, co moc v zemi 

převzali komunisté, tak symbolicky následoval Jana Palacha, který stejným zoufalým činem upo-

zornil na nesnesitelné podmínky režimu o měsíc dříve, 16. ledna 1969. Památku Jana Zajíce si 

v pátek 21. února připomněli studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Šumperku 

spolu se zástupci města a vedení školy. Právě někdejší železniční „průmyslovku“ devatenáctiletý 

rodák z Vítkova studoval. Jeho tragický čin přibližuje putovní výstava nazvaná Příběh Jana Zají-

ce, jejíž vernisáž proběhne ve čtvrtek 27. února v Galerii mladých v místním muzeu.

45. výročí upálení J. Zajíce

Pětačtyřicet let od upálení Jana Zajíce připomíná výstava

Jan Zajíc se narodil 3. července 1950 ve Vítko-

vě u Opavy a po absolvování základní školy začal 

v roce 1965 navštěvovat šumperskou Střední že-

lezniční a průmyslovou školu. Bydlel zde v do-

mově mládeže, který stejně jako škola sousedil 

s kasárnami, jež v srpnu 1968 obsadili sovětští 

vojáci. Postupně začalo docházet k vzájemným 

konfl iktům, jež vyvrcholily v lednu 1969 napa-

dením učitele, který chtěl zabránit strhnutí visící 

černé vlajky za Jana Palacha, sovětským vojá-

kem.

Zajícem Palachův čin hluboce otřásl a rozhodl 

se, že se stane „živou pochodní číslo 2“. Aktem 

veřejné sebevraždy, která pramenila z rozhořčení 

z veřejných poměrů, jež nezměnila ani smrt Jana 

Palacha, se rozhodl manifestovat proti stranické-

mu totalitarismu a nastupující normalizaci.

Na sebeupálení se začal připravovat od středy 

19. února. Pro svůj čin si vybral 25. únor, kte-

rý byl dnem oslav výročí komunistické nadvlá-

dy. Ráno odjel s kamarádem Janem Nyklem do 

Prahy a v průchodu domu číslo 39 mezi hotely 

Jalta a Evropa na Václavském náměstí se namazal 

pastou na parkety, polil se benzínovým čistidlem 

a zapálil. Plameny však byly rychlejší než on sám, 

na náměstí už vyběhnout nestačil. Zemřel v osa-

mění beze svědků na odpočívadle v prvním po-

schodí zmíněného domu. Na zdi zůstal černý stín 

a na zemi torzo uhořelého. V dopise, který Jan 

Zajíc předal před upálením Janu Nyklovi, napsal: 

„K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se 

už vážně vzchopili a nedali s sebou vláčet několi-

ka diktátory! Pamatujte: „Když někomu vystoupí 

voda nad hlavu, je už jedno o kolik.“ Nemáme se 

čeho bát - jedině smrti. Ale: „Smrt není zlá, straš-

né je jenom umírání.“ A toto je pomalé umírání 

národní svobody.“

S úmyslem se upálit se Zajíc nijak netajil, vě-

děli o něm jeho spolužáci, kteří se mu snažili se-

Jan Zajíc zemřel v necelých devatenácti letech.  

 Foto: archiv
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bevraždu rozmluvit, i vyučující. Jednou z těch, 

kterým byly jeho pohnutky dobře známy, byla 

Eva Vavrečková. Sice nebyla Janovou spolužačkou, 

ale kamarádkou a slíbila mu, že bude „pochodní 

číslo 3“. Palach jí před svým činem napsal dopis, 

aby se upálila přímo v pražském Muzeu na očích 

veřejnosti. Sama Eva tak podle svého pozdějšího 

rozhovoru pro měsíčník MY 69 hodlala učinit 

8. března, v den oslav MDŽ. Zajícův dopis se k ní 

však nedostal.

Přestože si Zajíc přál být pohřben v Praze za 

doprovodu podobných manifestací, jako tomu 

bylo u Palacha, úřady pohřeb zakázaly, a byl pro-

to 2. března 1969 pochován v rodném Vítkově. 

Jménem tamního národního výboru promluvil 

na pohřbu Jindřich Dušek a z jeho projevu se 

přítomným vtiskla do paměti tato slova: „Jenda 

Zajíc byl mladý muž čistého a bezelstného cha-

rakteru, který neznal faleš a přetvářku. Svobodu 

chápal v ideálním pojetí, a proto tak těžce snášel 

současnou dobu a nedovedl se s ní vyrovnat.“

Putovní výstava Příběh Jana Zajíce 

je dílem šumperských gymnazistů

45. výročí od sebeupálení Jana Zajíce připomí-

ná putovní výstava, jež je od 27. února k vidění 

v Galerii mladých šumperského muzea. Vytvořili 

ji ve spolupráci s ostravským Občanským sdruže-

ním PANT studenti šumperského Gymnázia pod 

vedením učitele dějepisu Tomáše Hlavsy v rámci 

grantového projektu Moderní dějiny do škol, kte-

rý je fi nancován ze státních a evropských peněz. 

„Výstava Příběh Jana Zajíce je výsledkem půl-

roční práce osmnácti studentů, jež představo-

vala sběr pramenů, často unikátních fotografi í 

a rozhovorů s pamětníky,“ vysvětlil Jiří Sovadina 

z Občanského sdružení PANT. Putovní výstava 

tak přináší autentický pohled na čin Jana Zajíce 

v širších souvislostech. Šumperští gymnazisté se 

pokusili svou perspektivou zachytit a pochopit 

podstatné okolnosti této události a životní příběh 

Jana Zajíce srozumitelně předložit svým vrstev-

Na šumperské „průmyslovce“ proběhla tryzna za Jana Zajíce.  Foto: archiv
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níkům. „Základním motivem výstavy je snaha 

přiblížit osobnost a myšlenkový svět Jana Zajíce. 

Vykresluje rodinné zázemí a nabízí podstatnou 

část jeho básnické tvorby, odhalující autorovo 

nitro a osobitý duchovní rozměr,“ uvedl učitel 

Tomáš Hlavsa. 

Výstava se zabývá i činem samotným, cituje 

dopisy na rozloučenou, zrcadlí atmosféru pohřbu 

a sleduje mediální odezvu na Janův akt nejvyš-

šího sebeobětování. Opomenuty nejsou ani in-

formace o následcích události pro celou rodinu. 

„Například Janova matka nesměla dále pracovat 

jako učitelka a jeho sestře bylo znemožněno vy-

sokoškolské studium, přestože na střední škole 

patřila k premiantům,“ dodal Hlavsa. 

Vernisáž výstavy, na níž bude k vidění rovněž 

Zajícova busta z dílny Olbrama Zoubka, proběh-

ne ve čtvrtek 27. února ve 14 hodin. Přítomni na 

ní budou i sourozenci Jana Zajíce, Marta a Jaro-

slav. „Na vernisáži představíme také elektronickou 

formu výstavy v podobě speciálně vytvořeného 

webu. Na něj se návštěvník výstavy dostane přes 

QR kód vytištěný na jednom z panelů expozice či 

přímo zadáním příslušné adresy v prohlížeči,“ po-

psal zajímavou možnost učitel dějepisu. Zmíněný 

web přitom obsahuje edici materiálů rozšířenou 

o ty, jež se na výstavní panely nevešly, aktuální 

informace o místech putování výstavy, různé no-

vinky a dokonce i audio verzi všech použitých 

textů namluvenou studenty. „Za spolupráci na 

webu a dalších souvisejících aktivitách chci po-

děkovat týmu studentů z místní „průmyslovky“ 

a jejich vyučujícím Květě Pecháčkové a Petru Ko-

bylkovi,“ zdůraznil Hlavsa a podotkl, že výstava 

v muzeu potrvá do 23. března. 

Vernisáži bude ve čtvrtek 27. února předchá-

zet dopolední program na Gymnáziu - proběhne 

zde studentská tematická minikonference, na níž 

vystoupí historik Petr Blažek, bude promítnut 

fi lm z cyklu Sami proti zlu: Jan Zajíc - Pochodeň 

č. 2 a uskuteční se workshopy zaměřené na práci 

s primárními dokumenty vztahujícími se k téma-

tu expozice. -zk-

Fotografi e z pohřbu Jana Zajíce.  Foto: archiv

Náhrobek Jana Zajíce na hřbitově v rodném Vítkově, 

rok 1990.  Foto: archiv

Památku Jana Zajíce si v pátek 21. února připomněli 

studenti „průmyslovky“ spolu se zástupci města a vedení 

školy již potřiadvacáté.  Foto: -pk-
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Šumperský dětský sbor chystá dva jarní koncerty

K Šumperským proměnám: víceúčelový dům 

ve Slovanské ulici 17 a 19 (dokončení)

Březen v Šumperském dětském sboru proběhne ve znamení dvou jarních koncertů. První z nich 

připravujeme na středu 12. března, další pak o týden později.

První z koncertů proběhne 12. března v 18 ho-

din v klášterním a podílet se na něm budou Motýli 

Šumperk, nejstarší přípravné oddělení sboru Plameňáci 

a také zahraniční host. Tentokrát je jím Choir of Liceo 

Mariotti z Perugie v Itálii. Smíšený sbor italských středo-

školáků stráví v péči Šumperského dětského sboru pět 

dní, v jejichž průběhu absolvuje dva koncerty (Šumperk, 

Mohelnice), zavítá do Olomouce a v závěru svého poby-

tu stráví dva dny v Praze. Naše děti svým hostům oplatí 

návštěvu během zářijového koncertního turné.

Druhý jarní koncert patří našim nejmladším. Ve 

středu 19. března, opět v 18 hodin, se v šumperském 

divadle představí skupina dětí předškolního věku, kte-

ré si říkají Zpívánky. Koncert bude pokračovat vystou-

pením Růžových dětí a jeho závěru se ujmou Barevné 

děti Šumperského dětského sboru. Všechny přízniv-

ce sborového zpívání srdečně zveme. Vstupenky na 

tento koncert se budou prodávat za padesát korun od 

pondělí 10. března v recepci „Komína“ v Komenského 

ulici, a to od 14 do 18 hodin. T. Motýl, sbormistr ŠDS

KONCERTY 41. ROČNÍKU FESTIVALU PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA 

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. 

Dům ve Slovanské ulici č. 17 a 19 jsme minule 

opustili na počátku devadesátých let 20. století, kdy 

po více než třech desetiletích došlo k dalším změnám 

ve využití budovy, a to nejen jejího přízemí. Tehdy 

vystřídal prodejnu hudebních nástrojů obchod s po-

travinami. Tato část domu dostala novou fasádu, která 

připomněla někdejší krásu budovy, a výlohy a vstup do 

obchodu byly modernizovány.

Pestřejší osud čekal dolní část domu. V polovině 

devadesátých let zde v prostorách bývalé brusírny ná-

strojů vznikla prodejna textilu a v suterénu vinárna 

s hernou. Zatímco využití suterénu přetrvalo dodnes, 

prodejna po necelých desíti letech změnila sortiment. 

Od roku 2007 začaly být komerčně využívány také 

prostory prvního patra pro potřeby kadeřnictví, solá-

ria a později kosmetického salonu. Ke změně vzhledu 

této části budovy došlo v roce 2012, kdy byla u jejího 

zadního traktu vybudována přístavba.

V současnosti pod uličním číslem Slovanská 17 na-

jdeme v přízemí opět úřadovny fi nančního ústavu, 

v prvním poschodí kadeřnický salon a v suterénu vinný 

sklípek. V sousedním čísle 19 se nachází prodejna ovoce 

a zeleniny a v jejím sousedství obchod s masem a uzeni-

nami. Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk



7Šumperské proměny

Pohled na zadní trakty budov ve Slovanské ulici, jak byly známy v první polovině minulého století. Dnešní 

č. 17 a 19 se nacházejí zcela napravo. Před tyčkovým plotem v místech dnešní ulice nalezneme pouze pěšinu.  

 Foto: archiv VM Šumperk

Ke změně vzhledu této části domu došlo v roce 2012, kdy byla u jejího zadního traktu vybudována přístavba. 

 Foto: P. Kvapil
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Církevní rok v hudbě nabídne Haydnovu Stabat Mater

ZUŠ Šumperk

Čtvrtek 20. března v 18 hodin v klášterním kostele

Absolventský koncert žáků ZUŠ ze třídy Petra 

Juřičky a Antonína Mináře

Pátek 28. března v 18 hodin v Kavárně U Bílého psa

Kulturní vystoupení žáků ZUŠ ze třídy Jiřího 

Hlocha a Jany Valentové 

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 

Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

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

4. března nabídne Stabat Mater skladatele Josepha Haydna.

Text Stabat Mater dolorosa (Stála Matka bolest-

ná) je některými křesťany považován za jednu ze 

sedmi největších latinských sekvencí všech dob. „Je 

založen na Simeonově proroctví, podle něhož meč 

probodne srdce matky Ježíše Krista. Pochází již ze 

13. století a nejpravděpodobněji jej napsal básník 

a právník Jacopone da Todi,“ říká zakladatel cyklu 

Církevní rok v hudbě Vít Rozehnal a dodává, že 

svým obsahem a hloubkou text inspiroval mnoho 

hudebních skladatelů. V březnovém pořadu tak 

budou přítomní poslouchat dílo Josepha Haydna, 

rakouského skladatele, který je považován za otce 

symfonie či za otce smyčcového kvarteta. „Byl však 

také hluboce věřící a své skladby často končil slov-

ním dovětkem Laus Deo - Chvála Bohu.  Všechny 

jeho skladby jsou naplněné hloubkou a opravdo-

vostí. A tak i my dnes za jeho odkaz můžeme dě-

kovat - Laus Deo!,“ zdůrazňuje Rozehnal. Vzápětí 

připomíná, že setkání s hudbou proběhne v úterý 

4. března. Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušeb-

na Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku 

na Kostelním náměstí 4.  -red-

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

26. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris: 

STOLETÍ ŽEN
Host Jaroslav Zvěřina, přední český sexuolog 

30. dubna od 18.30 hodin v sále Vily Doris: 

LEVHARTICE 
Host Iva Pekárková, spisovatelka 

20. května od 18.30 hodin v sále Vily Doris: 

PŘEDSTAVTE SI... praví MILAN MARKOVIČ
Host Milan Markovič 

10. června od 18.30 hodin v klášterním kostele: 

KLAVÍRNÍ KONCERT LUKÁŠE VONDRÁČKA

Bližší informace lze získat u P. Konupčíka, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 



9Dům kultury

Dům kultury

Sobota 1. března od 9 hodin ve velkém sále DK

O pohár města Šumperka 2014

XVII. ročník mezinárodní taneční soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích za účasti párů 

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

Sobota 1. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Květinový ples

Účinkují: Styl, Klub tanečního sportu Šumperk, Veronika Hanušová a David Vejchar, Hana Kopřivová a Milan 

Adamec (vicemistři ČR v show dance). V úvodu plesu se uskuteční fi nále v latinsko-amerických tancích „třídy B“ 

soutěže O pohár města Šumperka. Partner plesu: Květiny Waniek Postřelmov.  Vstupné s místenkou 190 Kč

Pátek 7. března od 19 hodin ve velkém sále DK

Kryštof

Koncert populární skupiny.  VYPRODÁNO

Pondělí 10. března od 19 hodin v klášterním kostele

PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Gentlemen Singers

Koncert 41. ročníku festivalu Preludium Aloise Motýla. Jeden z nejzajímavějších mužských vokálních 

souborů v Česku získal za dobu desetileté historie řadu mezinárodních ocenění. Pro koncert v Šumperku 

si pánové připravili program nejen ze skladeb skupiny BEATLES, ale i jiných autorů. Držitelé karty Klubu 

přátel Klasika Viva získávají slevu 20 Kč ze vstupného. Festival se koná za fi nanční podpory města Šumper-

ka a Olomouckého kraje.  Vstupné 100 Kč

Sobota 22. března od 19 hodin ve velkém sále DK

Blues Aperitiv

Sedm bluesových kapel vs. porota! Muzikanti z Polska a Česka soutěží o možnost hrát na podzim v hlav-

ním programu prestižního mezinárodního festivalu Blues Alive. Svého vítěze si vedle odborné poroty 

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

Pondělí 24. března od 19 hodin v klášterním kostele

PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Duo Brikcius

Závěrečný koncert 41. ročníku festivalu Preludium Aloise Motýla. Komorní hudební soubor Brikcius za-

ložili dva slibní mladí violoncellisté, sourozenci Anna Brikciusová a František Brikcius, kteří se v Šumper-

ku představí poprvé. 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

Čtvrtek 27. března od 19.30 hodin v klášterním kostele

Zuzana Lapčíková

Folklorní a folková zpěvačka, cimbalistka a skladatelka přijíždí po mnoha letech do Šumperka. V autentic-

ké atmosféře klášterního kostela odehraje celovečerní recitál za doprovodu svého syna kontrabasisty Josefa 

Mikulky. Nenechte si ujít tento neopakovatelný hudební zážitek! 

 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč
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Sobota 29. března od 15 hodin ve velkém sále DK 

Šlágrparáda: Duo Jamaha

Tříhodinová taneční zábava ve společnosti nejúspěšnější hudební skupiny televizní stanice Šlágr! Kotvá-

novci vám zahrají oblíbené písničky plné krásných melodií. Přijďte se na začátku jara pobavit a prožijte 

pohodové odpoledne ve společnosti populárních hudebníků ze Slovenska.  Vstupné s místenkou 150 Kč

 PRO DĚTI

Neděle 9. března od 10 hodin ve velkém sále DK

Povídání o pejskovi a kočičce

Známé veselé vyprávění Josefa Čapka o dvou nerozlučných kamarádech. Princip divadla na divadle 

umožňuje dětem spoluvytvářet příběh, který se před nimi odehrává. Účinkuje Divadlo SemTamFór.  

 Vstupné 50 Kč

Neděle 23. března od 10 hodin ve velkém sále DK

Pohádka: Vodníkův sen

Humorný pohádkový příběh ze světa vodníků a víl, čarodějnic a čertů. Jednoho dne si vodník Klepítko 

usmyslí, že už ho starání o rybičky nebaví a že se stane vílou. Taková kouzla, jak přeměnit vodníka ve vílu, 

dovede jen čarodějnice Krasomila. Jenže té se takový nápad vůbec nelíbí, a tak se s vodníkem začnou dít 

podivné věci… Účinkuje Divadlo No Kakabus.  Vstupné 60 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. března

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

Výstava prací mladého výtvarníka. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kul-

tury ČR a Olomoucký kraj.

0d 5. do 30. března

Nikola Čulík, „Vnitřnosti“, malby, kresby, záznamy...

Výstava maleb a kreseb mladého pražského výtvarníka. Vernisáž proběhne ve středu 5. března od 18 ho-

din. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvěz-

dičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olo-

moucký kraj.

Jižního křídlo DK Šumperk

Do 31. března

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk

 PŘIPRAVUJEME

3. dubna  Beseda na jevišti: PAVEL TAUSSIG 4. dubna ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY
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Aperitiv ochutná už v březnu sedm bluesových kapel

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.dksum-

perk.cz, www.bluesalive.cz.

6. dubna PAVEL NOVÁK: 

 POHÁDKY A NEPOHÁDKY

18. dubna MANDRAGE

6. dubna  NEŘESTI A CTNOSTI 

 PAVLA NOVÁKA

11. dubna ARAKAIN, DYMYTRY

11. dubna Eurofest: PAVOL HAMMEL a Prúdy

16. dubna LÁSKA A PÁREČKY

18. dubna MANDRAGE

18. dubna Eurofest: 

 ONE WAY (Let It Roll PL.) a další

25. dubna OLD TIME JAZZBAND

26. dubna PROMENÁDA JIŘÍHO HRUBÉHO

27. dubna SNĚHURKA A SEDM TRPAJZLÍKŮ

16. května IVETA BARTOŠOVÁ A BAND

22. května Travesti show TECHTLE MECHTLE

23. května MICHAL HORÁČEK: 

 Český kalendář

Také letos dá mezinárodní hudební soutěž Blues Aperitiv šanci bluesmanům, aby si „vyhráli“ účast na 

prestižním festivalu Blues Alive. Ten se letos v Šumperku uskuteční od 14. do 16. listopadu. 

„Těší nás, že i když pořádáme již patnáctý ročník 

Aperitivu, stále se objevuje dost nových bluesových ka-

pel, které mají chuť bojovat o účast v programu Blues 

Alive. Vedle zavedených kapel se hlásí i zcela nové sou-

bory. Máme radost i z toho, že z původně ryze českého 

festivalu je akce mezinárodní,“ říká ředitel festivalu 

Vladimír Rybička. Vzápětí prozrazuje, že do letošního 

ročníku soutěže Blues Aperitiv se přihlásilo jedenadva-

cet kapel z Polska, Skotska a Česka. „Počet je stejný 

jako loni. Poprvé se ale mezi přihlášenými neobjevila 

ani jedna kapela ze Slovenska,“ podotýká Rybička.

Na začátku února vybrala odborná porota složená 

s hudebních publicistů, aktivních muzikantů a fes-

tivalových promotérů sedm skupin, které se mohou 

naživo představit v rámci fi nálového koncertu v sobo-

tu 22. března ve velkém sále Domu kultury. Porotci 

tak vybrali české kapely Blues Station, H-H Blues, 

Jakub Racek & Radek Vaňkát a M.J. & Th e Elect-

ric Blue a tři polské formace - Roadside, Jan Galach 

Band a Joanna Knitter Blues & Folk. Z nich pak vze-

jdou dva vítězové, kterým pořadatelé garantují místa 

Na Blues Aperitivu se představí i polský Jan Galach 

Band.  Foto: archiv

Na festival se „probojovali“ M.J. & Th e Electric 

Blue.  Foto: archiv
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Zuzanu Lapčíkovou doprovodí syn Josef

v hlavním programu renomovaného festivalu Blues 

Alive. Jako náhradníci přitom fi gurují polští Dr Knife 

and the Blues Sharpeners a čeští Fried Ace. „Zkuše-

nost z minulých ročníků dává naději více než pouze 

dvěma souborům! I další účinkující, kteří na přehlídce 

Blues Aperitiv zaujmou porotu či uspějí v diváckém 

hlasování, mohou dostat pozvánku k účinkování na 

vedlejších scénách Blues Alive či na přehlídkách v Pol-

sku,“ zdůrazňuje ředitel festivalu. Finálový koncert 

soutěže Blues Aperitiv proběhne v sobotu 22. března 

od 19 hodin v Domě kultury. Vstupné je devadesát 

korun. -op-

Do fi nálového večera Blues Aperitivu postoupili rovněž Jakub Racek a Radek Vaňkát.  Foto: archiv

Folklorní a folková zpěvačka, cimbalistka a sklada-

telka Zuzana Lapčíková přijíždí po mnoha letech do 

Šumperka. V autentické atmosféře klášterního kostela 

odehraje celovečerní recitál za doprovodu svého syna 

kontrabasisty Josefa Mikulky. 

„Koncert Zuzany Lapčíkové jsme plánovali několik 

let a moc mě těší, že se konečně podařilo najít vhodný 

termín a vystoupení dohodnout. Bezpochyby půjde 

o neopakovatelný hudební zážitek,“ míní dramaturg 

Domu kultury Ondřej Polák. Vzápětí dodává, že 

Zuzana Lapčíková vystoupí v klášterním kostele ve 

čtvrtek 27. března od půl osmé večer. Vstupné si lze 

koupit v předprodeji za sto padesát korun. Více infor-

mací a rezervace vstupenek na dksumperk.cz. -red-
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Galerie J. Jílka

Nikola Čulík (*1983), 

„Vnitřnosti“, malby, kresby, záznamy... 

Jestli je Dušan Chládek v kresbě přísně neosobní, 

pak Nikola, ve stejném roce narozený, vystavuje tu 

naopak důvěrný deník. Je vysoce citlivý i na jemné 

odstíny záchvěvů duše a všechno to kreslení, slovo 

a malba je mu i očistným procesem. Snad až s od-

zbrojující otevřeností čelí zmatkům doby, vnějšímu 

náporu a vnitřnímu přetlaku drsnou směsicí obrazné 

i slovní výpovědi, kterou dráždivý účinek obrazu ještě 

násobí. A přece vnímám její podstatu jako bytostně 

soucitnou. 

Je čirá i temná a plná protikladů. Jednou maluje, 

jen aby pak dobře kreslil, a příště malba převládá. 

Obrazné mu se slovem srůstá a někde je už jenom 

jeho doladěním. I proto ilustruje, anebo spíš knihu 

svobodně doprovází. Vydává se až na dno, kde maluje 

a kreslí ve stavu vytržení, doslova o život, a přece je 

draze vykoupený výsledek rozměrem čímsi tak nepro-

dejně malým, že si s jeho tržní cenou neví rady.

Vyjadřuje se souvisle i přerývaně v bezpočetných 

vlnách vizí kamsi přesně zaměřených, i volně, snad 

až v náhlém osvícení bleskem z čistého nebe. Rychle, 

s jistotou pevné ruky a myslí nadlehčenou sebeironií, 

i smrtelně vážně, aby se jindy a ve stejném zaujetí po-

nořil do polohy ryze studijní. Raději ale volí třeba i ne-

vyzrálé, než aby se návratem opakoval. Navzájem mísí 

i rozdílné žánry, procesní postupy, materiály a techni-

ky v širokém rozpětí od uvolněné exprese k záznamům 

detailů jen zdánlivě obyčejných věcí. Od výkřiku po 

sebezapření. Ve výsostně ryzí syrovosti, ale i v očividné 

kráse, nevysvětlitelné logikou. 

Už listování v kresbách je mu výstavou a sama vý-

„Studie opékání buřtů“, 2013, tužka na papíře, 21 x 30 cm 



14 Dům kultury, Memoriál Boba Steinera

Šlágrparáda s populární slovenskou dvojicí Jamaha 

Loučenský Old Time Jazzband chystá 

Memoriál Boba Steinera

stava pak plynulým proudem živé výpovědi. Vyprá-

věným příběhem v jeho nové interpretaci, která se 

v daném prostoru, právě tady a teď stává jediným ob-

razem celistvé skladby i nesourodých prvků. Nikolu 

s ní v Galerii upřímně vítám; u něho je to vždy udá-

lost jedinečná, ať už kde nakonec vystaví cokoli...

Přijďte a nechte se překvapit. Vernisáž za jeho účas-

ti a snad i živého vstupu do ní proběhne ve středu 

5. března v obvyklých 18 hodin. Výstava potrvá do 

konce měsíce března. Miroslav Koval

Tříhodinovou taneční zábavu ve společnosti populární skupiny Duo Jamaha pořádá Dům kultury 

Šumperk poslední březnovou sobotu. Začíná ve velkém sále v 15 hodin.

Old Time Jazzband Loučná nad Desnou a obec Loučná pořádají v sobotu 22. března tradiční 

Memoriál Boba Steinera. Odehraje se v loučenském kulturním domě - Skleníku od 18 hodin.

Duo Jamaha patří dlouhodobě k nejpopulárnějším 

interpretům oblíbené televizní stanice Šlágr. „Otec a syn 

Kotvánovci zahrají posluchačům oblíbené písničky plné 

krásných melodií. Zveme hlavně seniory, aby se na za-

čátku jara přišli pobavit a prožili pohodové odpoledne 

ve společnosti sympatických hudebníků ze Slovenska,“ 

uvedla za pořadatele Monika Kohajdová. Pořad má ná-

zev Šlágrparáda a navazuje na loňskou stejnojmennou 

taneční zábavu se skupinami Progres a Sonet. Vstupen-

ka s místenkou přijde na 150 korun. -op-

Také letos se sejdou na pódiu dva orchestry 

tradičního jazzu. Hostem Old Time Jazzbandu 

Loučná nad Desnou bude tentokrát olomoucký 

HB band. Tato kapela se zformovala počátkem 

devadesátých let na Gymnáziu Jana Opletala v Li-

tovli. Byla složena ze studentů i jejich pedagogů. 

V otevřené porevoluční době bylo prvním angažmá 

muzicírování v ulicích evropských měst. Společné 

cestování a zážitky položily základ výborné party, 

z níž kapela těží dodnes, i když se muzikantské ob-

sazení v průběhu let částečně obměnilo. V současné 

době většina hráčů bydlí či pracuje v Olomouci. 

Vstupenky na Memoriál stojí sto třicet korun. 

Koupit si je lze na Obecním úřadu v Loučné, 

tel.č. 583 235 222, nebo v Informačním centru 

Šumperk, tel.č. 583 214 000. -zd-

NOMINUJTE VÝZNAMNÝ STROM

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

ve vlastnictví 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 strom se musí nacházet na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka 

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

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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Datum Titul Skupina Čas Cena

Čt 6.3.  Blaník  VK  19.00  390 Kč

 Divadlo Járy Cimrmana

Pá 7.3.  W. Stern, aneb Cesta do hlubin Vinnetouovy duše  VK  19.30  60 Kč

 Soubor Divadlo D123, Hrádek

So 8.3.  O medvědu Ondřejovi  R+D, X, VK  15.00  70 Kč

 Divadelní společnost Julie Jurištové

So 15.3.  Radka Fišarová a Jazz-trio  VK  19.30  190 Kč

St 19.3.  Jarní koncert ŠDS  VK  18.00  50 Kč

Pá 21.3.  Světáci  VK  19.30  140 Kč

So 22.3.  Jako Th elma & Louise  F, VK  19.30  220 Kč 

 Divadelní spolek Frída Brno

Út 25.3.  A zase ty evergreeny…!  VK  19.30  80 Kč

Pá 28.3.  W. Stern, aneb Cesta do hlubin Vinnetouovy duše  VK  19.30  60 Kč

 Soubor Divadlo D123, Hrádek 

So 29.3.  Zdravý nemocný  P, VK  19.30  230 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 283 366. Další informace na adrese www.diva-

dlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem 

představení. Výstava v divadle: Výstava děl uměleckých škol AVE ART Ostrava a VOŠ a SPŠ Šumperk.

Strakonický dudák měl v šumperském divadle premiéru v únoru. Na další reprízy se mohou diváci těšit 

v dubnu.  Foto: Petr Veselý
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Na Divoký západ lákají členové Studia D 123

Děti se mohou těšit na pohádku o medvědu Ondřejovi

Divadelní společnost Julie Jurištové potěší v březnu především děti. Do šumperského divadla totiž zavítá 

s pohádkou O medvědu Ondřejovi. Představení je na programu v sobotu 8. března v 15 hodin. 

Na zámku v jednom království chtějí vdát prin-

ceznu Zlatavu za urozeného nápadníka, protože 

království nemá krále. Princezna se ale vdávat ne-

chce, a tak se vydá pro radu k babce kořenářce. 

Cestou potká hajného Ondřeje, který se jí zalíbí, 

a on její lásku opětuje. Královna nechá vyhlásit, že 

ten, kdo princeznu najde v tajné komnatě ve věži, se 

stane králem. Loupežníci Hrombambul a Strašbu-

ján, jež v království řádí, se převléknou za prince 

a ucházejí se o princezninu ruku. Ondřejovi babka 

kořenářka poradí, aby se převlékl za medvěda a šel 

také do zámku hledat princeznu… -šč-

Hned dvakrát se v březnu představí členové Studia D 123 s novou komedií W. STERN, aneb 

Cesta do hlubin Vinnetouovy duše. Na Divoký západ se spolu s nimi mohou diváci přenést v pátek 

7. a 28. března. Představení začíná o půl osmé večer.

Tam, kde je divoký západ, nesmějí chybět Vin-

netou, Old Shatterhand, Sam Hawkins, Santer, 

Ribanna, Nšoči, ale i malá indiánská dívenka Tata, 

Velká černá bobřice a jedna tajemná postava, která se 

objeví až na samém konci hry. V jednotlivých rolích 

se představí především místní ochotníci - Alexandr 

Stankuš, Kamil Navrátil, Svatava Niečová, Zuzana 

Stejskalová, Rostislav Zajíc, Tomáš Wurst, Monika 

Helešicová, Hana Vonzino a Markéta Jurková. Režie 

se ujali Matěj Kašík a Vendula Nováková. -red-

V Cestě do hlubin Vinnetouovy duše se diváci přenesou na Divoký západ.  Foto: Petr Veselý
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Radka Fišarová nabídne šansony i vlastní tvorbu

Koncem března má premiéru Moliérův Zdravý nemocný

Komorně laděný koncertní program, věnovaný převážně francouzskému šansonu, nabídne v so-

botu 15. března šumperským posluchačům Radka Fišarová a její Jazz-trio. Hudební večer začíná 

v 19.30 hodin v divadle.

Ženy to znají ze všech nejlíp, když na mužského přijde „rýmečka“. To je panečku nemoc zlá a zá-

keřná. Ten váš poklad by pořád ležel a sténal a vy abyste vařila čaje, připravovala zábaly a starala 

se o něho. To je o nervy. A ty máte jenom jedny. Není lepší najít si milence, který se sice taky potře-

buje vypotit, ale úplně jiným způsobem?

Posluchači se mohou těšit na slavné písně z re-

pertoáru šansoniérky Edith Piaf, ale také na známé 

i méně známé skladby Charlese Aznavoura, Mi-

reille Mathieu či zhudebněné básně Jacka Preverta. 

Chybět nebudou ani melodie z francouzských fi l-

mů a vlastní autorská tvorba Radky Fišarové. Písně 

zazní jak ve francouzském originále, tak s českými 

texty. Zpěvačku doprovodí na akordeon Aliaksan-

der Yasinski a samozřejmě Jazz-trio ve složení kla-

vírista Vláďa Strnad, kontrabasista Jan Greifoner 

a bubeník Branko Križek.

Radka Fišarová začínala zpívat v pěti letech ve 

sboru Bambini di Praga. Vystudovala pražskou 

Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor zpěv a muzi-

kál. Několik let se s vlastní skupinou Auris velmi 

úspěšně věnovala folk a country muzice. Ovšem 

již během studií vkročila na scénu muzikálů, kde 

účinkuje v hlavních rolích dodnes. -red-

▶ Radka Fišarová vystoupí v šumperském divadle 

v polovině března.  Foto: archiv

Argan je typický hypochondr, egoistický, bo-

lestínský a svoje dcery by nejraději provdal za dok-

tory, aby měl doživotní lékařskou péči hezky pěkně 

gratis. Tu nejmladší dal do kláštera a až doroste, 

provdá ji taky za doktora. A s tou starší, která je 

už na vdávání, se rozhodne to udělat hned. Co na 

tom, že její srdce hoří pro jiného. Bezplatný klystýr 

je bezplatný klystýr!

A když jich někdo potřebuje pětadvacet za den, 

to už se panečku vyplatí obětovat člena rodiny. Slu-

žebná Tonička je čistá duše a s mužskou „rýmečkou“ 

má své zkušenosti, a tak se rozhodne dát věci do po-

řádku! Zda se jí to povede, posoudíte nejlépe vy ženy 

samy při návštěvě divadelní hry snad nejznámějšího 

francouzského herce, režiséra a dramatika Moliéra.

Ženy, nezapomeňte vzít své muže s sebou, ona je 
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Brněnská Frída přiveze příběh Jako Thelma & Louise

ta „rýmečka“ hned přejde. A pokud tyto řádky čtou 

muži, neváhejte a vezměte své ženy do divadla, ať to 

vidí, ono to s tou „rýmečkou“ nebude zas až tak zlé.  

Mladý, svěží a lehce popový divadelní kabaret 

o muži, který tak dlouho stonal, že by sám mohl 

být doktorem, je ironickým pohledem na svět, kde 

všichni rozumí všemu, aniž by věděli, o co vlastně 

jde. V titulní roli uvidíte skvělého Petra Komínka. 

V roli jeho bratra Beralda se představí hostující br-

něnský herec Miroslav Černý. Dále se mohou diváci 

těšit na silný ženský herecký koncert Dany Růžič-

kové, Venduly Novákové a oblíbené Olgy Kaštické. 

A co na to Lucka Šmejkalová? To, co předvede zbý-

vající excelentní část mužské části souboru, je prostě 

lepší vidět, než o tom číst!  Konrád Popel, režisér

Foto z první čtené zkoušky s režisérem Konrádem Po-

pelem (vpravo) a výtvarníkem scény a kostýmů Janem 

Štěpánkem.  Foto: Š. Čejková

Divadelní spolek Frída zamíří v březnu z Brna do Šumperka. Přiveze hru nazvanou Jako Th el-

ma & Louise. Divadelnímu představení byl předlohou a inspirací slavný fi lm Ridleyho Scotta.

Dvě ženy procházejí na cestě autem téměř muž-

ským světem. Prožívají při tom všechny zážitky 

a emoce, které jim tato cesta poskytuje. Přátelství, 

krásu, ponížení, strach, lásku, touhu, smrt, svobodu 

a vášeň. Th elma a Louise utíkají na malý výlet, aby 

se alespoň na chvíli uvolnily ze svého stereotypního 

života. Ovšem z malého výletu se stává skutečné 

putování díky nahodilým událostem, jež se jim při 

výletu přihodí a které je navždy změní a spojí. Jako 

Th elma & Louise je příběhem všech žen. Přesvědčit 

se o tom mohou všichni, kteří v sobotu 22. března 

zamíří do šumperského divadla. Představení začíná 

o půl osmé večer a diváci v něm uvidí Báru Munza-

rovou, Mariku Procházkovou, Václava Trnavského, 

Radima Nováka a Martina Trnavského. -red-

Ve hře Jako Th elma & Louise se představí Martin Tr-

navský a Bára Munzarová.  Foto: archiv Frída

Výstava v divadle: 1 a 1 jsou 3

Markéta Doubravská/Hana Suchomelová/Markéta Kovářová
Výstava trvá do 27. března. 
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

- VÝSTAVNÍ SÍŇ -

 Člověk tvůrce, příběh pátý: SKLO

Oblíbený cyklus Člověk tvůrce pokračuje v pořadí 

již pátým příběhem, který návštěvníkům dává pří-

ležitost nahlédnout do světa křehké krásy skla. Vý-

stava vypráví o dějinách sklářství na severní Moravě 

a představuje sklářské řemeslo z pohledu jeho vý-

roby a zušlechťování. Informace k doprovodnému 

programu na webových stránkách muzea. Výstava 

trvá do 1. června.

- HOLLAROVA GALERIE -

 Lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky

Výstava fotografi í a keramických modelů lišejníků 

a mechorostů je uspořádána ke 45. výročí založení 

CHKO Jeseníky. Fotografi e lišejníků a modely lišej-

níků a mechorostů jsou dílem Josefa Haldy, autorem 

fotografi í mechorostů je Štěpán Koval. Část výstavy 

o významu lišejníků v Arktidě zpracovala Sandra 

Sázelová z Ústavu antropologie Masarykovy univer-

zity v Brně. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 27. února 

v 17 hodin. Výstava potrvá do 20. dubna.

 O mechorostech Hrubého Jeseníku 

Přednáška Magdy Zmrhalové ve čtvrtek 6. března 

v 17 hodin v přednáškovém sále muzea.

 O lišejnících Hrubého Jeseníku 

Přednáška Josefa Haldy ve čtvrtek 13. března 

v 17 hodin.

- 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 -

 Šumpersko za Velké války 1914-1918. Jeho 

obyvatelé na frontách a v zázemí.

K připomenutí stého výročí rozpoutání první světo-

vé války slouží vzpomínková výstava věnovaná líčení 

osudů vojáků 93. pěšího pluku a 13. zeměbranec-

kého pluku, v nichž sloužilo nejvíce mužů z našeho 

regionu. Rovnocenná pozornost je věnována životu 

v zázemí, především v Šumperku. Dobové fotogra-

fi e, zbraně, munice, vyhlášky, vyznamenání a další 

připomenou „zlá léta“ našich předků. Vernisáž vý-

stavy proběhne ve čtvrtek 20. března v 17 hodin. 

Výstava potrvá do 1. června.

- 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 

nebo se mohou zúčastnit vysílání v televizním stu-

diu. Výstava trvá do 2. března.

 Jak se žije s handicapem 

Interaktivní projekt přibližuje zdravým návštěvní-

kům svět postižených. Seznamuje s tím, jak vní-

mají své okolí, upozorňuje na rozdílné možnosti 

handicapovaných - nevidomých, neslyšících nebo 

lidí se ztrátou či omezením hybnosti. Návštěvníci si 

na vlastní kůži vyzkoušejí projet na invalidním vo-

zíčku připravenou dráhu (silniční retardér, otevření 

dveří, výjezd po kolejnicích, sjezd po plošině), se 

slepeckou holí a speciálně upravenými brýlemi se 

projdou výstavou, vyzkouší domluvit se pouze po-

mocí znakové řeči, psát na Pichtově psacím stroji, 

číst Braillovo písmo atd. Vernisáž výstavy proběhne 

ve čtvrtek 13. března v 17 hodin. Výstava potrvá 

do 25. května.

- GALERIE MLADÝCH -

 Příběh Jana Zajíce 

Putovní výstava uspořádaná k připomenutí 45. vý-

ročí od tragického činu studenta Jana Zajíce. Verni-

sáži putovní výstavy předchází přednáška historika 

Petra Blažka, projekce fi lmu z cyklu Sami proti zlu: 

Jan Zajíc - Pochodeň č. 2 a workshopy vycházející 

z práce s výstavou. Součástí vernisáže je i setkání se 

sourozenci Jana Zajíce, Martou a Jaroslavem, a vy-

stavení Zajícovy busty z dílny Olbrama Zoubka. 
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Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 27. února ve 

14 hodin. Výstava potrvá do 23. března.

 Helena Bílková - obrazy a objekty

Autorská výstava mladé výtvarnice. Vernisáž výsta-

vy proběhne v pátek 28. března v 16 hodin. Výsta-

va potrvá do 4. května.

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-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. Výstava trvá 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@muzeum-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! 

 Stálá expozice Pravěk Mohelnicka

Klasická instalace je doplněna moderními audiovi-

zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-

tím určena nejen pro zapálené archeology, ale také 

pro širokou veřejnost.

 Poznávejme život v pravěku hrou

V prostorách muzea je otevřena interaktivní her-

na, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké 

techniky, popřípadě vyluštit různé kvizy, hádanky 

a sestavit skládačky.

 Čas nejde zastavit

Veřejnosti jsou prezentovány hodiny, z nichž vět-

šina pochází ze starých muzejních sbírek. K vidění 

jsou např. vzácné celodřevěné lihýřové hodiny s da-

tací 1686 nebo hodiny vkomponované do obrazu 

se žánrovým motivem signované Carl Balzarek in 

Müglitz (Mohelnice, kolem roku 1850). Výstava 

trvá do 25. května.

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

Fenomén uchovávání i zpracování potravin a pří-

pravy i konzumace jídla je prezentován nejen po-

mocí bohatých archeologických nálezů, ale také 

částí botanickou (různé obiloviny, bylinky a plody) 

a zoologickou (kosti a preparáty zvířat). Výstavu 

ozvláštňuje model pravěké pece. 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 po-

kladů muzea

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-

para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 

Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně 

tragického osudu místní židovské komunity.

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

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

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

Změna provozní doby 
Informačního centra při Vlastivědném muzeu v Šumperku, Hlavní třída 22

Do 30. dubna je IC otevřeno Po-Pá 8:30-12:00, 12:30-17:00, So zavřeno
Ke změně došlo z technických důvodů. Děkujeme za pochopení.
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SKLO, příběh pátý, z cyklu Člověk tvůrce

Již popáté se v prostorách šumperského muzea odvíjí osobitý příběh z cyklu Člověk tvůrce, který zavádí 

návštěvníka tentokrát do kouzelného světa skla a umožňuje mu nahlédnout do tajů jeho vzniku.

V letech 2009-2012 příběhy o kameni, hlíně, 

dřevu a kovu, nejstarších materiálech používaných 

člověkem, ožily ve čtyřech výstavách tvořících 

příběh o lidské dovednosti a vynalézavosti, který 

upoutal v Šumperku pozornost téměř čtyř tisíc 

návštěvníků. Po roce odmlky se tedy k cyklu vrací-

me tématem o sklu nejen pro jeho obdivuhodnou 

krásu, ale také proto, že jeho výroba byla pro náš 

region typická a proslavila ho daleko za hranicemi 

okresu. 

Historii severomoravského sklářství, sahající 

od 15. do 20. století, dokládá existence šestnácti 

lokalit, které se nalézaly nejen ve velkolosinském 

a branenském, ale i ve štíteckém a rudském panství. 

Produkce některých hutí je na výstavě dokumento-

vána nálezy skloviny a od 18. století i zastoupením 

výrobků skláren ve sbírkovém fondu muzeí v Šum-

perku, Olomouci a Jeseníku. 

Postup vzniku výrobků přibližuje jednoduchá 

sklářská dílna, v níž zaujme pánvová pec s nářadím 

sklářů používaným při výrobě foukaného skla. Jed-

noduché sklářské stroje z 19. století na transmisní 

pohon, sklářský brus a vrták, které jsou zapůjčeny 

z bývalého sklářského muzea v Rapotíně, jsou dnes 

již zcela unikátní. Někdejší slávu rapotínských sklá-

ren připomínají stropní stínidla s různě zušlechtě-

ným povrchem, dále lisované sklo, včetně exportně 

úspěšných Petriho misek. Na výstavě nechybějí ani 

nejrůznější předměty uměleckého charakteru, včet-

ně půvabných obrázků malovaných na skle.

Výstava představuje rozsáhlý projekt zahrnu-

jící sbírky archeologické, historické, umělecké 

a etnografi cké povahy šumperského muzea spolu 

se zápůjčkami z Vědecké knihovny v Olomouci, 

Moravské galerie v Brně, zámku ve Velkých Losi-

nách, Národního památkového ústavu se správou 

v Kroměříži, Muzea sklářství v Rapotíně, skláren 

Tomi a Jakub ve Vrbně pod Pradědem, Vlasti-

František Zemek, soubor Rhapsody, kolem roku 1960. 

 Foto: VM Šumperk

Výroba osvětlovacího skla klasickou technologií, fou-

káním, v rapotínské sklárně v 70. letech 20. století. 

 Foto: VM Šumperk
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Výstava a přednášky přibližují lišejníky a mechorosty

vědného muzea Jesenicka a Vlastivědného muzea 

v Olomouci.

Kromě poučení se všichni návštěvníci mohou 

těšit na různé nápadité kreativní prvky vtipně 

umístěné v prostorách výstavní síně. Během výsta-

vy lze objednat komentované prohlídky a výukové 

programy pro žáky a studenty, a to až do 30. květ-

na u Ivy Tylové, iva.tylova@muzeum-sumperk.cz, 

tel.č. 583 363 090. 17. dubna, na Zelený čtvrtek, 

se pak od 9 do 16 hodin mohou všichni těšit na 

interaktivní tvoření se sklem.  Miluše Berková, 

 tisková mluvčí Vlastivědného muzea Šumperk

Až do 20. dubna probíhá v šumperském muzeu 

výstava s názvem Lišejníky a mechorosty CHKO Je-

seníky. Tyto vzrůstem malé, a snad proto přehlížené 

organismy jsou představeny na makrofotografi ích, 

keramických modelech a herbářových položkách. Je-

jich prostřednictvím mohou návštěvníci nahlédnout 

do překvapivě krásného a bohatého světa barev a ne-

zvyklých tvarů, které jinak zůstávají lidskému zraku 

utajeny. Cílem výstavy je ukázat široké veřejnosti, 

jak se od sebe lišejníky a mechorosty liší, kde všude 

rostou, jakou roli hrají v přírodě, jaký mají pro nás 

význam a jak lze při troše pozornosti vnímat jejich 

druhovou pestrost. To vše na příkladu některých 

vzácných, něčím zajímavých i zcela běžných druhů 

lišejníků a mechorostů, které se vyskytují na území 

CHKO Jeseníky.

Mechorosty a lišejníky jsou totiž v obecném pově-

domí často spojovány do jedné skupiny. Ve skuteč-

nosti spolu ale mají jen málo společného. Mechorosty 

(což je společný název pro tři samostatné skupiny - 

játrovky, hlevíky a mechy) jsou jedny z nejstarších ze-

lených rostlin na Zemi. Patří k výtrusným rostlinám 

a jejich tělo se nazývá stélka, která je buď lupenitá 

nebo rozlišená na lodyžku s lístky a příchytná vlákna. 

Lišejníky jsou životním společenstvím řasy a houby, 

které spolu žijí ve vzájemné symbióze. Vlákna houby 

většinou dávají tělu lišejníku (stélce) tvar, vodu a mi-

nerální látky, zatímco zelené řasy (nebo někdy sinice) 

obstarávají výživu pomocí fotosyntézy.

Výstava je realizována ve spolupráci s Muzeem 

a galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a se 

Správou Chráněné krajinné oblasti Jeseníky u příle-

žitosti 45. výročí vyhlášení CHKO Jeseníky. Toto 

významné výročí si v šumperském muzeu připome-

Pukléřka islandská (Cetraria islandica), keramický 

model, autor J. Halda. Foto: VM Šumperk

Kadeřavec Bruchův (Ulota bruchii).  Foto: Š. Koval
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Obyvatelé Šumperska v letech 1914 až 1918 

na frontách a v zázemí

neme ještě několikrát: 6. března proběhne přednáška 

o mechorostech Hrubého Jeseníku a o týden pozdě-

ji, 13. března, je na programu přednáška o lišejnících 

Hrubého Jeseníku. Třetí dubnovou sobotu (19.4.) 

proběhne společná exkurze za lišejníky a mechorosty, 

místo konání bude upřesněno a oznámeno na webo-

vých stránkách šumperského muzea a v regionálním 

tisku. U příležitosti oslav 45 let existence CHKO 

Jeseníky bude ve Vlastivědném muzeu v Šumperku 

pořádána také letos jubilejní, patnáctá výstava hub, 

a samostatná výstava o CHKO Jeseníky proběhne 

v měsících říjnu - listopadu letošního roku.

Výstava Lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky 

bude zahájena vernisáží 27. února v 17 hodin v Hol-

larově galerii. Úvodní slovo pronese vedoucí Správy 

CHKO Jeseníky Michaela Pruknerová a o výstavě 

pohovoří její autoři, Josef Halda z rychnovského 

muzea a Magda Zmrhalová, botanička šumperského 

muzea. Fotografi e lišejníků a modely lišejníků a me-

chorostů jsou dílem Josefa Haldy, autorem fotografi í 

mechorostů je Štěpán Koval. Část výstavy o význa-

mu lišejníků v Arktidě zpracovala Sandra Sázelová 

z Ústavu antropologie Masarykovy univerzity. 

 Magda Zmrhalová

„V posledních dnech měsíce července byli ně-

kteří záložníci povoláni ke svému útvaru,“ píše 

ve svých vzpomínkách Vladislav Stryk z Dubicka 

a pokračuje: „1. srpna v noci ze soboty na neděli 

obecní bubeník bubnoval a při světle lampy syn 

řídícího učitele četl mobilizační vyhlášku. Časně 

ráno byly mobilizační vyhlášky vylepené.“

Obávané se stalo skutkem. V demagogicky ladě-

Polní mše u šumperského nádraží před odjezdem vojáků 3. praporu 13. zeměbraneckého pluku na ruskou fron-

tu počátkem srpna 1914.  Foto: sbírky VM Šumperk
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Pontis Šumperk

ném provolání Mým národům zdůvodňoval císař 

vyhlášení války o ovládnutí Balkánu neústupností 

Srbska, které odmítlo jeho vyděračské podmínky. 

Ubezpečil své poddané, že vše prozkoumal a uvá-

žil a s klidným svědomím nastupuje cestu, kterou 

mu přikazuje povinnost. Nakonec vyslovil důvěru 

svým národům, které „ve všech bouřích vždy v jed-

notě a věrnosti se kolem trůnu seřadily a pro čest, 

velikost a moc vlasti k největším obětem byly vždy 

ochotny“.

Většina povolaných mužů ze Zábřežska a Šum-

perska nastupovala ke svému 93. pěšímu pluku 

šumperskému. Kromě nich odjel ze šumperských 

kasáren na ruskou frontu jeden z praporů 13. ze-

měbraneckého pluku olomouckého a později 

i prapor 13. pluku domobraneckého. Jen 1. prapor 

93. pěšího pluku zamířil na srbskou frontu. Světo-

vá „jatka“ mohla začít.

K připomenutí stého výročí rozpoutání prv-

ní světové války připravilo Vlastivědné muzeum 

v Šumperku vzpomínkovou výstavu s názvem 

„Šumpersko za Velké války 1914 - 1918. Jeho oby-

vatelé na frontách a v zázemí“. Její návštěvníci bu-

dou moci sdílet válečné osudy vojáků 93. pěšího 

pluku a 13. zeměbraneckého pluku, v nichž slou-

žilo nejvíce mužů z našeho regionu. Rovnocenná 

pozornost bude věnována životu v zázemí, zvláště 

v Šumperku, kde počáteční nadšení pro válku se 

postupem let plných utrpení a strádání změnilo 

v rozhodný odpor k válčení. Dobové fotografi e, 

zbraně, munice, vyhlášky, vyznamenání a další při-

pomenou tato „zlá léta“ našich předků.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 20. břez-

na v 17 hodin v Galerii Šumperska. Výstava potrvá 

do 1. června. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Čtvrtek 6. března od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 11. března od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Pátek 14. března od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 20. března od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 25. března od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

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

Mateřské centrum Brouček

3.3. Tvořeníčko - Kuřátko, 4.3. Poznáváme barvičky, 

7.3. Pohybová aktivita - Překážková dráha, 10.3. 

Vyrábíme sluníčko na špejli, 11.3. Zpíváme a hrajeme 

na hudební nástroje, 14.3. Posloucháme pohádky, 

17.3. Malujeme se štětcem, 18.3. Opičí dráha, 21.3. 

Tvořivá dílna - Korálkování, 24.3. Hádáme hádanky, 

25.3. Malujeme si, 28.3. Tvořeníčko - Pilná včelka, 

31.3. Cvičeníčko. Bližší informace K. Hunčíková, 

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 
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Městská knihovna

Knihovna si připomíná měsíc čtenářů

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

Každý pátek od 13 hodin v „P“

Konverzace v angličtině pro seniory - začátečníci

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“ = Den-

ní stacionář Volba, Bohdíkovská 24. 

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

Několik zajímavých akcí přichystala Městská 

knihovna v Šumperku na měsíc březen. Ten se již 

tradičně nese ve znamení knihy. 

Lukáš Merta a Jiří Křesina 

zavedou posluchače do Maroka

Vernisáž výstavy fotografi í nazvané „Maroko - 

příroda a krajina“ chystá na čtvrtek 6. března měst-

ská knihovna v ulici 17. listopadu. Spojí ji přitom 

s besedou s autory snímků. Po své cestě Marokem 

provedou přítomné Lukáš Merta a Jiří Křesina.

Pobřeží Atlantiku, pohoří Antiatlas, cedrové lesy 

i písečné duny. Pokud se chcete dozvědět, jak dlou-

ho trvá zabalit si na cestu do Maroka, jak nejlépe 

zapadnout mezi Marokánce nebo jak se obléct na 

výlet do pouště, nenechte si ujít první březno-

vý čtvrtek cestopisný večer, jež začíná v 17 hodin 

v půjčovně pro dospělé. Vstup přijde na padesát 

korun.

Lukáš Merta vystudoval Univerzitu Palackého 

v Olomouci, studijní program Ochrana a tvorba 

životního prostředí, a působí na ní jako externista 

dodnes. V minulosti pracoval jako zoolog v Agen-

tuře ochrany přírody a krajiny ČR, v současnosti je 

biologem na volné noze a zabývá se hodnocením 

vlivů investic na živou přírodu. Ve volném čase 

rybaří, sadaří a hraje petangue. Procestoval většinu 

Evropy a řadu tropických zemí.    

Jiří Křesina, šumperský rodák, momentálně 

bydlí v Praze. Vystudoval Ostravskou univerzi-

tu, studijní program Ochrana životního prostředí 

a ekologie. V minulosti pracoval v Ostravě a Brně 

u soukromých organizací zabývajících se poraden-
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stvím v oboru ekologie a zpracování odborných 

studií. V současnosti působí v Praze u organizace 

DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie. Jeho 

pracovní náplní je zejména průzkum a podpora po-

pulací chráněných a ohrožených druhů ryb v Čes-

ké republice. Volný čas tráví zejména v posilovně 

a mezi jeho koníčky patří četba, rychlá auta, jach-

ting a vodní pólo.

Přednáška přiblíží 

historii zaniklé osady Josefová

Další z řady zajímavých přednášek nabíze-

jí v březnu šumperské knihovnice. Nese název 

„Historie zaniklé osady Josefová v katastru obce 

Nové Losiny“ a proběhne ve středu 19. března od 

18.30 hodin v půjčovně pro dospělé v ulici 17. lis-

topadu v „režii“ Štěpána Hýbla a Pavla Mareše. 

Výtěžek ze vstupného, které je dobrovolné, bude 

využit na vytištění publikace Historie zaniklé osady 

Josefová do knihoven. 

Přednáška se zabývá historií zaniklé osady Josefo-

vá (Josephthal, také NeuJosephthal), jež se nachá-

zela v katastru obce Nové Losiny, na základě studia 

archivních a veřejně dostupných materiálů. Ma-

puje dějiny místní sklářské huti, která byla v pro-

vozu v období let 1732 až 1790, uvádí základní 

informace o technologii výroby skla a jeho příměsí, 

tavicí peci používané v 18. století, profesích této 

sklářské huti, produkci a mzdách místních sklářů. 

Přináší i základní informace o obyvatelích osady od 

18. století do roku 1945 a popisuje současný stav 

místa osady. Přítomní se rovněž dozvědí základní 

informace o zaniklé úzkorozchodné lesní železnici 

Františkov - Josefová se svážnicí.

Štěpán Hýbl studuje třetí ročník Vyšší odborné 

školy a Střední průmyslové školy Šumperk, obor 

technické lyceum. Práci zabývající se historií osa-

dy Josefová zpracoval v uplynulém školním roce 

v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost 

a v kategorii Historie obsadil 1. místo v krajském 

kole soutěže a 2. místo v celorepublikovém kole. 

Za tuto práci byl oceněn hejtmanstvím Olomouc-

kého kraje jako talentovaný žák. Pavel Mareš učí 

na VOŠ a SPŠ společenskovědní předměty a svému 

žáku poskytl odborné zázemí.

Knihovna přivítá nejstarší čtenáře, 

babičky a dědečkové budou číst dětem

Tradiční setkání nejstarších čtenářů šumperských 

knihoven, tedy těch, kterým je více než pětaosm-

desát let, proběhne letos ve čtvrtek 20. března od 

9.30 hodin v půjčovně pro dospělé v ulici 17. listo-

padu. Účast je třeba ohlásit na telefonicky na čísle 

583 283 138.

Ve stejný den odpoledne pak budou tytéž pro-

story hostit setkání nazvané Babičky a dědečkové 

čtou dětem. „Již dva roky čtou v mateřských školách 

a školních družinách babičky a dědečkové v rámci 

akce Město čte knihu. U příležitosti Března, měsíce 

čtenářů tak zveme babičky a dědečky, kteří rádi čtou 

dětem, a jejich vnuky na setkání v knihovně,“ říká 

Na výstavě budou k vidění snímky zachycující pobřeží 

Atlantiku, pohoří Antiatlas, cedrové lesy i písečné duny... 

 Foto: -lm-

Pohled na zaniklou osadu Josefová. 

 Foto: archiv P. Možného
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ředitelka šumperské Městské knihovny Zdena Daň-

ková a dodává, že společně se bude číst kniha Aloise 

Mikulky O vynálezci dětských snů. 

Přítomní si v této souvislosti budou 

moci prohlédnout i obrázky, které ke 

zmíněné knize nakreslily děti z místní 

Základní umělecké školy. Setkání začí-

ná ve čtvrtek 20. března v 15 hodin.

V knihovně bude řeč 

o extrémních vytrvalostních závodech

Extrémní vytrvalostní závody jsou nejen velmi 

dlouhé, ale také se konají v nádherných podmín-

kách. Kam se dostanou závodníci v rámci těchto zá-

vodů, se běžně dostane člověk jen stěží. Své o tom ví 

Šumperan Pavel Paloncý, vítěz extrémního závodu 

Montane Spine Race ve Velké Británii. V šumperské 

knihovně se o své zážitky podělí během 

besedy nazvané Extrémní vytrvalost-

ní závody. Na programu je v úterý 

25. března od 18.30 hodin v půjčovně 

pro dospělé. Vstup je volný.

Přednáška, doplněná fotografi emi, 

přiblíží extrémní vytrvalostní závody 

v nádherné krajině - v Patagonii, Chi-

le i v Argentině. Přítomní nahlédnou pod poklič-

ku týdenního mistrovství světa v Alpách ve Francii 

i závodu ve Švýcarsku. A hovořit se bude samo-

zřejmě o úspěchu na lednovém extrémním závodě 

Montane Spine Race ve Velké Británii, dlouhém 

430 kilometrů. -red-

INFORMAČNÍ CENTRUM ŠUMPERK

Hlavní třída 22

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

Otevírací doba: Pondělí - pátek 8:30-12:00, 12:30-17:00, sobota zavřeno

Výstavu historické obuvi ve vikýřovickém Muzeu silnic vystřídala poslední únorový týden přehlídka modelů 

silničních staveb a dopravních prostředků z LEGA. K vidění na ní je na šest desítek modelů silničních staveb 

a dopravních prostředků ze sbírky místního sběratele.  Foto: archiv
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Středisko volného času Doris

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: Století žen

ve středu 26. března v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Hostem večera bude přední český sexuolog Jaroslav Zvěřina. 

Jaroslav Zvěřina (* 18. prosince 1942 Třebíč) je český lékař - sexuolog, politik. Vystudoval 

Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové a působil jako vědecký pracovník, odborný lékař, psychiatr 

a sexuolog v Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Od roku 1989 byl přednostou Sexuologického ústavu a předsedou Sexuologické společnosti České 

lékařské společnosti. Je členem IASR (Mezinárodní akademie sexuologických studií). Je autorem 

více než 120 vědeckých prací, autorem či spoluautorem několika monografi í. V roce 1992 byl zvolen 

poslancem Federálního shromáždění a od roku 1996 byl poslancem Parlamentu ČR, kde působil 

jako předseda Výboru pro evropskou integraci. Od roku 2002 pak byl místopředsedou tohoto 

výboru. V letech 1999-2002 byl stínovým ministrem školství. Je ženatý a má tři děti. 

Hovoří anglicky, německy a rusky.

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 70 Kč a 50 Kč (senioři a mládež ) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek a každý 

pátek (s výjimkou 14.3.) od 15 do 18 hodin v MC 

na „K“

Volná herna

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

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

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Každé pondělí 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, 

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

Každé úterý 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. Lektorka: Zdeňka 

Haderková, porodní asistentka a lektorka cvičení 

pro těhotné. S sebou: pohodlné oblečení, teplé 

ponožky. Před začátkem kurzu se poraďte se svým 

gynekologem, zda můžete toto cvičení navštěvovat. 

Informace Zdeňka Haderková, tel.č. 774 860 162, 

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

psencikova@doris.cz.  Cena lekce 60 Kč

Každou středu od 16 do 17 hodin v MC na „K“

Moje montessori

Pro všechny, kteří mají zájem o bližší poznání 

montessori pedagogiky a praktikování zásad ve své 

rodině. Výroba výukových montessori pomůcek, 

které si odnesete domů, informace Eva Pšenčíková, 

tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@do-

ris.cz.  Cena 50 Kč 
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Sobota 1. března od 9.15 hodin v keramické dílně 

U Radnice ve 2. patře 

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé - volná tvorba z kera-

mické hlíny. Informace Hana Janů, janu@doris.cz, 

tel.č. 725 003 982.  Cena 50 Kč

Sobota 1. března od 9 do 20 hodin ve Středisku ekologic-

ké výchovy ve Švagrově

Masopustní sobota

Celodenní akce pro veřejnost. Dopolední příprava 

na pochod do Vernířovic, vyrábění netradičních 

hudebních nástrojů - vozembouchů, famfrnouchů, 

chřestidel a bouchadel, malování na obličej, výroba 

jednoduchých masek. Masopustní dovádění a po-

chodování do vsi. Masopustní rej aneb „Přineste 

si, kdo co máte, jinak se tu nenajíte“. Tancování, 

hodování a soutěžení pro děti. Informace Mirko 

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

 Cena 1750 Kč

Pátek 7. března od 15 do 18 hodin v AD na „K“

Tvořivý ateliér - Hadráčci 3

Hadráčci s knofl íkovými klouby - tvorba jedno-

duchých látkových skřítků, postaviček a panenek, 

dle vlastní fantazie. Ateliér je otevřený od 15.00 do 

18.00 hod., můžete se zapojit kdykoliv v tomto čase. 

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

vrusova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč 

Od čtvrtku 6. do pátku 7. března vždy od 

9.30 do 11.30 hodin v MC Komínkov

Kurz masáží pro děti a kojence

Jedná se o láskyplnou masáž, která obsahuje tři dru-

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

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

která vychází z prvků refl exní terapie. Využívají se také 

prvky dotykové relaxace, jógy, muzikoterapie a aro-

materapie. S sebou plenky a osušky pro případ potře-

by děťátka během masáže, malou deku, plenu nebo 

jinou příjemnou podložku, dostatek tekutin pro dítě 

i pro sebe, pohodlný oděv + přezůvky. Kurz masáží je 

určen rodičům kojenců stejně jako rodičům odrost-

lejších dětí. Informace a přihlášky lektorka Anežka 

Purová, tel.č. 736 617 193, purovaanezka@seznam.

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

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

Středa 12. března v 18 hodin v klášterním kostele

Jarní koncert ŠDS

Zpívají Plameňáci, Motýli a hosté z italské Peru-

gie. Informace Ivana Žurková, motyli@spk.cz, 

tel.č. 725 012 639.

Středa 19. března od 17 do 20 hodin v AT na „K“

Sedánky pro mamky

Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 

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

psencikova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Středa 19. března v 18 hodin v divadle

Koncert v Divadle

Zpívají Zpívánky, Růžové děti, Barevné děti. Informace 

Ivana Žurková, motyli@spk.cz, tel.č. 725 012 639.

Středa 26. března v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Via Lucis: Století žen

Hostem večera bude přední český sexuolog Jaro-

slav Zvěřina. Rezervace a informace Petr Konupčík, 

tel.č. 731 610 037. 

 Vstupné 70 Kč, senioři a mládež 50 Kč

Sobota 29. března od 9 hodin v sále U Radnice 

v 1. patře 

FIT SOBOTA pro všechny, co se chtějí hýbat

Od 9:00 jumping (trampolínky), od 10:30 T-BOW 

(novinka v ČR) s Věrou Formánkovou a Denisou 

Venosovou. NUTNO se přihlásit předem - omezený 

počet trampolín! Informace Věra Formánková, for-

mankova@doris.cz, tel.č. 583 214 076.

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, SEV Švagrov, Vernířovice 172, 

tel.č. 606 758 410, http://www.doris.cz.
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PAMÁTKÁŘI 

Sobota 1. března v 17.30 hodin, neděle 2. března v 19.45 hodin, 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 vo-

jenskou 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

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 přemýšlejí, kde 

ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto se společně se svými kumpány pokusí 

vykrást obchod s oříšky. Nic ale není tak jednoduché, jak se jim na první pohled zdálo…  Vstupné 130 Kč

VLK Z WALL STREET  5 nominací na Oscara

Sobota 1. března v 19.45 hodin, pátek 7. března v 19.30 hodin 

USA, 2013, 165 minut, krimi, drama, životopisný, přístupný od 15 let, titulky

Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno, jak jen mohl - na drogách 

a sexu. Fascinující životní příběh fi nančníka Jordana Belforta (Leonardo Di Caprio). Brilantní, zábavná 

autobiografi e o chamtivosti, moci a výstřednostech, které si nikdo neumí představit v režii Martina Scor-

seseho.  Vstupné 100 Kč

KRÁSNO 

Neděle 2. března v 17.30 hodin, středa 5. března v 17.30 hodin, sobota 8. března v 17.30 hodin, neděle 9. a pon-

dělí 10. března v 19.30 hodin, úterý 11. března v 17.30 hodin, středa 12. března v 15.30 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 hlavních rolích 

Ondřej Sokol, Martin Finger a Šumperk.  Vstupné 100 Kč

ŠPINAVÝ TRIK  3 zlaté glóby! 10 nominací na Oscara!

Pondělí 3. března v 19.45 hodin, úterý 4. března ve 20.15 hodin

USA, 2013, 129 minut, krimi, drama, komedie, přístupný od 15 let, titulky

Fiktivní snímek, který je založen na reáliích jednoho z nejpozoruhodnějších skandálů v dějinách Spojených 

států.  Vstupné 80 Kč

JESENICKÉ OZVĚNY EKOFILMU

Úterý 4. března v 10.00 hodin

ČR, 2013, 76 minut, mládeži přístupný,

Uvidíte fi lmy Zelená poušť, Zeměloď pluje a Cesta za jižními Selkupy. Nenechte si ujít fi lm o Zemělodi Vedle 
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Michaela Reynoldse fi lm provází i Jaroslav Dušek!  Vstup zdarma

PŘÍBĚH FILMU: Světová kinematografi e v Africe, Asii a Latinské Americe (90. léta 20. století)

Úterý 4. března v 17.00 hodin

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

Na začátku devadesátých let kinematografi e nečekaně vkročila do dalšího „zlatého“ věku. Nejdřív se o tom 

přesvědčíme v Iránu. Setkáme se tam s Abbasem Kiarostamim, který přehodnotil fi lmovou tvorbu a dělal fi lm 

realističtější.  Vstupné 50 Kč, členové FK a studenti 40 Kč 

12 LET V ŘETĚZECH  Artvečer - FK, 9 nominací na Oscara

Středa 5. března ve 20.00 hodin

USA, 2013, 134 minuty, drama, životopisný, historický, přístupný od 12 let, titulky

Pravdivý příběh o Solomonovi Northupovi, svobodném  černochovi z New Yorku. V roce 1841 unesen na plantáž 

v Lousianě, kde byl zotročen a až po dvanácti letech se mu podařilo získat pomoc a vrátit se zpět.  Vstupné 100 Kč

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA 3D  Hrajeme pro děti 3D

Čtvrtek 6. března v 16.00 hodin, pátek 7., sobota 8. a neděle 9. března v 15.30 hodin

USA, 2014, 92 minuty, sci-fi , animovaný, dobrodružný, rodinný, mládeži přístupný

Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde, odvážný jako Indiana Jones, má deduktivní 

schopnosti Sherlocka Holmese, styl oblékání Jamese Bonda a kulinářské dovednosti Zdeňka Pohlreicha. Je také 

světově proslulou celebritou, držitelem Nobelovy ceny, olympijským vítězem ve skoku a desetiboji. A navíc je 

pes. Díky svým schopnostem a navzdory tomu, že je šelma, adoptoval pan Peabody malého kluka Shermana, 

kterého od plenek vychovává tak, jak nejlépe umí.  Vstupné 140 Kč

Ve čtvrtek 6. března v 16.00 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče s dětmi (minimálně 

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

Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana potěší především malé diváky.  Foto: archiv
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BLÍZKO OD SEBE  2 nominace na Oscara

Čtvrtek 6. března ve 20.00 hodin

USA, 2013, 121 minuta, drama, nevhodný mládeži do 15 let

Herecký koncert Julie Robertsové a Meryl Streepové. Celá rodina Westonových se sjíždí do rodného domu 

v Oklahomě na pohřeb otce, básníka a opilce, který spáchal sebevraždu. Jeho žena, cynická a celoživotně kon-

fl iktní Violet (Meryl Streepová), takřka s potěšením rozdmýchává spory se svými třemi dcerami (Julia Ro-

bertsová, Julianne Nicholsonová a Juliette Lewisová). Ani jedna z nich to nemá jednoduché: jedné se hroutí 

manželství, další tutlá aférku se svým bratrancem, třetí se právě zasnoubila a ani na pohřbu není schopna mluvit 

o ničem jiném než o nadcházející svatbě. Přičemž každému kromě ní je jasné, že její snoubenec (Dermot Mul-

roney) je slizký parchant.  Vstupné 100 Kč

300: VZESTUP ŘÍŠE 3D  3D

Čtvrtek 6. března v 18.00 hodin, pátek 7. března v 17.30 hodin, sobota 8. března ve 20.00 hodin, neděle 9. břez-

na v 17.30 hodin

USA, 2014, 102 minuty, akční, drama, válečný, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes, vyprávěného úchvat-

ným vizuálním stylem úspěšné série 300, se přesouvá na nové bojiště - na moře, kde řecký generál Th e-

mistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války. Ve fi lmu 

300: Vzestup říše čelí Th emistokles masivní invazi perské armády vedené božským Xerxesem a Artemesií, 

pomstychtivou velitelkou perského loďstva.  Vstupné 130 Kč

300: VZESTUP ŘÍŠE 

Pondělí 10. března v 17.30 hodin, úterý 11. března ve 20.00 hodin, středa 12. března v 18.00 hodin

USA, 2014, 102 minuty, akční, drama, válečný, nevhodný mládeži do 15 let, titulky Vstupné 100 Kč

ATTILA MARCEL  Artvečer - FK

Středa 12. března ve 20.00 hodin

Francie, 2013, 102 minuty, komedie, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Třicátník Paul žije v pařížském bytě se svými dvěma tetami, postaršími aristokratkami, které ho vychovávají od 

jeho dvou let a které sní o tom, že se z něj stane klavírní virtuos. Jeho život sestává z nudné rutiny a odehrává se 

mezi klavírním křídlem v obývacím pokoji a hodinami tance, které organizují jeho tety a kde dělá tanečníkům 

hudební doprovod. Paul stárne odříznutý od okolního světa, aniž by vůbec kdy pořádně žil... Až do dne, kdy 

potká Madame Proustovou, sousedku ze 4. poschodí. Tato výstřední dáma zná recept na bylinkový čaj, který 

dokáže s pomocí hudby vyvolat ty nejzapadlejší vzpomínky. Spolu s ní Paul objeví svou minulost a najde klíč 

k tomu, jak konečně žít svůj život…  Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč 

KLUB POSLEDNÍ NADĚJE  6 nominací na Oscara

Čtvrtek 13. března v 17.30 hodin

USA, 2013, 117 minut, drama, přístupný od 15 let, titulky

Elektrikář a podnikavec Ron Woodroof začne do USA pašovat z Mexika nelegální léky pro pacienty s AIDS 

poté, co je mu tato nemoc také diagnostikována.  Vstupné 90 Kč

NEED FOR SPEED 3D  3D

Čtvrtek 13. a pátek 14. března v 19.45 hodin

USA, 2014, 130 minut, akční, krimi, drama, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
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Nadupaný fi lm podle herní legendy. Aaron Paul je pouličním jezdcem, který provozuje autodílnu za účelem 

upravování drahých aut, aby v závodech svou rychlostí předčila ostatní vozy. Vše se ale změní ve chvíli, kdy je jeho 

nejlepší přítel zavražděn během automobilového závodu a tento trestný čin je nesprávně přisuzován právě Paulovi. 

Po propuštění z vězení hodlá hrdina spiknutí přijít na kloub a pomstít smrt svého přítele.  Vstupné 150 Kč

NEED FOR SPEED 

Sobota 15. března v 19.45 hodin, neděle 16. března v 17.30 hodin

USA, 2014, 130 minut, akční, krimi, drama, nevhodný mládeži do 12 let, titulky Vstupné 110 Kč

BABOVŘESKY 2 

Pátek 14. a sobota 15. března v 17.30 hodin, neděle 16. března ve 20.00 hodin, pondělí 17. března v 19.45 ho-

din, úterý 18. a středa 19. března v 17.30 hodin

ČR, 2014, 110 minut, komedie, mládeži přístupný

Pokračování nejúspěšnější komedie Jiřího Trošky.  Vstupné 120 Kč

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ  Hrajeme pro děti

Pátek 14., sobota 15. a neděle 16. března v 15.30 hodin

Kanada, Jižní Korea, USA, 2014, 85 minut, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, české znění

 Vstupné 90 Kč

Film Grandhotel Budapešť je zasazen do období mezi světovými válkami.  Foto: archiv



34

V pátek 14.3. 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 rmám SHM, s.r.o. a PIVOT a.s. Šumperk.

ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKADEMIE + LÁSKA V HROBĚ 

Pondělí 17. března v 17.00 hodin

ČR, 2012, 79 minut, dokumentární, nevhodný mládeži do 15 let

Hostem fi lmové akademie bude režisér David Ondráček, který za tento dokument získal v roce 2013 

Českého lva.  Vstupné 75 Kč

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ 

Úterý 18. března v 19.45 hodin

USA, 2014, 100 minut, komedie, drama, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Film Grandhotel Budapešť je dobrodružstvím Gustava H, legendárního recepčního věhlasného evropského 

hotelu, a jeho pomocníka Zero Moustafy, který se stane jeho nejdůvěryhodnějším přítelem. Příběh je zasazen 

do období mezi světovými válkami.  Vstupné 110 Kč

PHILOMENA  Artvečer - FK

Středa 19. března v 19.45 hodin

Velká Británie, USA, Francie, 2013, 98 minut, drama, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Zahraniční korespondent BBC přišel o práci. Bere případ sedmdesátileté ženy (Judi Denchové), jež hledá svého 

syna, který jí byl odebrán před desítkami let. Philomeně byl násilím odebrán ve třech letech, dán jeptiškami 

k adopci a poslán do Ameriky.  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

FAIR PLAY 

Čtvrtek 20.3 a pátek 21. března v 17.30 hodin, sobota 22. a neděle 23. března v 19.30 hodin

ČR, 2014, 100 minut, drama, nevhodný mládeži do 12 let

Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna (Judit Bárdosová) se stává členkou Střediska vr-

cholového sportu. Její matka (Anna Geislerová) doufá, že splní kvalifi kační limit a postoupí na olympijské hry. 

Vybočením ze světa tvrdého sportovního drilu je pro Annu pouze milostný vztah s Tomášem (Ondřej Novák). 

Anna se o přípravcích dozvídá pravdu, a přestože je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál trénovat bez nich. 

Její matka však doufá, že Anna účast na olympijských hrách využije k emigraci, a rozhodne se jí anabolika pod 

rouškou neškodných vitaminů aplikovat tajně.  Vstupné 110 Kč

KOLEJE OSUDU 

Čtvrtek 20. března v 19.30 hodin

Austrálie, Velká Británie, 2013, 116 minut, drama, životopisný, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Britský důstojník Eric Lomax (Colin Firth) padl během 2. světové války do japonského zajetí, kde zažil nejen 

nepředstavitelnou dřinu a hladovění při stavbě železnice, ale také děsivé mučení. Film Koleje osudu sleduje jeho 

osud za války i mnoho let poté. S podporou své ženy Patti (Nicole Kidmanová) a nejlepšího přítele Finlayho 

(Stellan Skarsgard) se vydává do Th ajska po stopách svého utrpení. Na místě zjistí, že jeho tehdejší trýznitel, 

důstojník Takaši Nagase (Hiroyuki Sakada), stále žije.  Vstupné 100 Kč

POMPEJE 3D  3D

Pátek 21. března v 19.30 hodin, sobota 22. a neděle 23. března v 17.30 hodin

USA, Německo, 2014, 102 minuty, akční, dobrodružný, drama, romantický, nevhodný mládeži do 12 let, české znění
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Hlavní hrdina Milo, otrok, který se stal gladiátorem, čeká na svůj poslední boj, aby zničil své soupeře a dostal se 

na svobodu. S výhledem na svobodný život se zamiluje do dcery bohatého obchodníka, která však má být proti 

své vůli provdána za zkorumpovaného a zhýralého senátora (Kiefer Sutherland). Jejich opravdový problém se 

ale připravuje v hlubinách Země.  Vstupné 150 Kč

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA Hrajeme pro děti

Pátek 21., sobota 22. a neděle 23. března v 15.30 hodin

USA, 2014, 92 minuty, sci-fi , animovaný, dobrodružný, rodinný, mládeži přístupný, české znění. Vstupné 110 Kč

V pátek 21.3. 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 rmám SHM, s.r.o. a PIVOT a.s. Šumperk.

TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA 

Pondělí 24. března v 17.30 hodin

ČR, 2014, 80 minut, dokumentární, dobrodružný, mládeži přístupný

Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali nemožné a přejeli trabantem Afriku a se svým nezávis-

lým fi lmem zválcovali renomované fi lmaře. Vypravili se napříč Jižní Amerikou a rozhodli se o tom natočit 

další fi lm.  Vstupné 80 Kč

MOTANI „VIVA MEXICO“ 

Pondělí 24. března v 19.30 hodin

ČR, Mexiko, 2014, 130 minut, cestovatelská diashow, mládeži přístupné

Fotografi cko-fi lmová diashow Kateřiny a Miloše MOTANI napříč poloostrovem Yucatan. Cesta zemí, kde se 

úchvatná příroda mísí se starou i novou kulturou a kde na každém rohu prodávají tacos.  Vstupné 100 Kč

PŘÍBĚH FILMU: Nový americký nezávislý fi lm a digitální revoluce (90. léta 20. století)

Úterý 25. března v 17.00 hodin

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

Předposlední díl se soustředí na hravost a pompéznost fi lmů, které vznikly v devadesátých letech v anglicky 

hovořících zemích. Dozvíme se, co nového přinesl tarantinovský dialog a jaký vyhrocený a ostrý humor mají 

bratři Coenové.  Vstupné 50 Kč, členové FK a studenti 40 Kč

POSLEDNÍ VRCHOL 

Úterý 25. března v 18.15 hodin

Španělsko, 2010, 82 minuty, dokumentární, mládeži přístupný, titulky

Není dnes lehké najít v médiích modely dobrých kněží. Film ukazuje typ kněze, o kterém nikdo nemluví: ano-

nymní kněz, který slouží Bohu tím, že slouží druhým. Pablo Domínguez Prieto - španělský kněz překypující 

radostí s velkou zálibou v horolezectví - věděl, že zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj 

život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Ve 42 letech umírá při sestupu hory Moncayo. Pablo byl znám a milován 

velkým počtem osob, které o tom svědčí po jeho smrti.  Vstupné 90 Kč

ZACHRAŇTE PANA BANKSE 

Úterý 25. března ve 20.00 hodin, středa 26. března v 17.30 hodin

USA, Velká Británie, Austrálie, 2013, 126 minut, komedie, drama, životopisný, historický, rodinný, hudební, 

mládeži přístupný, titulky 

Walt Disney dlouhodobě usiluje o fi lmová práva k psanému románu Mary Poppins. Opakovaně žádá jeho 
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svéráznou autorku P.L. Traversovou o setkání, ale ta hollywoodského velikána po celá léta úspěšně odmítá, stejně 

jako udělit mu souhlas k právům na její milovanou postavu a knihu. Protože si ale uvědomuje, že prodejnost 

jejích knih klesá a budoucnost je nejistá, v roce 1961 se setkáním souhlasí. Hrají Tom Hanks, Emma Th omp-

sonová.  Vstupné 100 Kč

AŤ ŽIJE SVOBODA  Artvečer - FK

Středa 26. března ve 20.00 hodin

Itálie, 2013, 95 minut, drama, komedie, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Enrico Olivieri, předseda nejsilnější politické strany, je na pokraji krize. Preference jeho strany stále klesají a vol-

by se nezadržitelně blíží. Jedné noci však Olivieri zmizí. Ve společenských a stranických kruzích se rychle šíří 

fámy a dohady a šedá eminence, Andrea Bottini, usilovně přemýšlí, jak situaci zachránit. V jeho hlavě se tak 

zrodí šílený a hazardní plán - podsunout veřejnosti Olivieriho bratra - dvojče. Důvtipný fi lozof, který trpí bipo-

lární depresí, je však pravým opakem svého bratra.  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

VAMPÝRSKÁ AKADEMIE 

Čtvrtek 27. a pátek 28. března ve 20.00 hodin, sobota 29. března v 17.30 hodin, neděle 30. března ve 20.00 hodin

USA, 2014, 105 minut, fantasy, akční, mysteriózní, mládeži přístupný, titulky

Rose Hathawayová je dhampýrka, napůl člověk a napůl vampýr, strážce Morojů. Morojové jsou klidní a smrtelní 

vampýři, kteří žijí diskrétně v našem světě. Posláním dhampýrů je chránit Moroje před krvežíznivými vampýry 

- Strigoji. Dhampýrka Rose se svojí kamarádkou, morojskou princeznou Lissou, prožívají různá dobrodružství. 

Zkoušejí sílu jejich přátelství, trpí a ztrácí milované lidi. Tenhle fi lm vypráví jejich příběh...  Vstupné 100 Kč

NOE 3D  3D

Čtvrtek 27. a pátek 28. března v 17.30 hodin, neděle 30. března v 17.30 hodin

USA, 2014, drama, fantasy, nevhodný mládeži do 12 let, české znění

Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema (Russell Crowe) ve snách čím dál častěji. Tu i další po-

divná znamení mu pomůže rozluštit moudrý Metuzalém (Anthony Hopkins). Země se ocitla na kraji propasti, 

kam ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro kompletní restart v podobě gigantické potopy a pro obnovu 

člověčího druhu si vybral právě Noema a jeho početnou rodinu. A protože Noe ví, že zkáza přijde s vodou, 

začne stavět archu, obří loď, na níž by se on i jeho rodina zachránili. Během stavby se musí potýkat nejen s ne-

dostatkem času, vlastními pochybami, obavami svých blízkých, ale i s otevřenou nenávistí soukmenovců v čele 

s krutým potomkem slavného bratrovraha Kaina (Ray Winstone).  Vstupné 150 Kč

NOE 

Sobota 29. března v 19.45 hodin, pondělí 31. března v 17.30 hodin, úterý 1. dubna v 19.30 hodin, středa 2. dub-

na v 17.30 hodin

USA, 2014, drama, fantasy, nevhodný mládeži do 12 let, titulky Vstupné 120 Kč

BELLA A SEBASTIÁN 

Sobota 29. a neděle 30. března v 15.30 hodin

Francie, 2013, 95 minut, dobrodružný, mládeži přístupný, české znění

Příběh chlapce a jeho psa, který milují už čtyři generace, poprvé přichází na velké plátno jako dobrodružná 

podívaná v nádherných kulisách savojských Alp. Sebastián žije v horách u svého adoptivního dědečka a jednoho 

dne se tajně spřátelí s divokou fenkou Bellou, velkým horským psem. Uprostřed polodivoké přírody na alpských 

svazích spolu zažívají nejedno dobrodružství a brzy přijde čas na to největší z nich. To, které jim přinese svět 
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VÝSTAVA: JIŘÍ FOLBRECHT - ŠKODOVKOU NA HRANICE ČÍNY
Výstava potrvá od 1. do 29. března.

dospělých v období 2. světové války.  Vstupné 100 Kč

V neděli 30.3. 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 rmám SHM, s.r.o. a PIVOT a.s. Šumperk.

KANDIDÁT 

Pondělí 31. března ve 20.00 hodin

ČR, SR, 2013, 106 minut, thriller, nevhodný mládeži do 12 let

V dnešní době jsou nejcennějším zbožím informace. Film Kandidát ukazuje velkou moc médií, která mani-

pulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý svět. Příběh sleduje zákulisí politické kampaně kandidáta na 

prezidenta. Do volby hlavy státu zbývají 2 měsíce. Úspěšný a vlivný majitel reklamní agentury Adam Lambert 

přijímá lukrativní zakázku. Má realizovat prezidentskou kampaň pro zvláštního kandidáta - nevýrazného, ma-

loměstského podnikatele. Cílem je pouze rozvířit politické vody a ubrat pár hlasů protistraně.  Vstupné 110 Kč

Připravujeme: 10 pravidel, Captain Amerika - Návrat prvního Avengera, Pojedeme k moři, Rio 2, Justin 

Bieber´s Believe

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

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

informace na telefonu 583 212 000.

Příběh Bella a Sebastián poprvé přichází na velké plátno.  Foto: archiv
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