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Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Sádrové „dvojče“ hříběte ze šumperských sadů 

V městském parku v Sadech 1. máje si nelze 

nevšimnout bronzové plastiky hříběte, naklánějí-

cího se nad vodní plochou jezírka. Snad každý, 

kdo v parku někdy odpočíval nebo jím prochá-

zel, tuto sochu zná. Možná ale mnozí netuší, že 

vzniku bronzového odlitku předcházelo vytvoře-

ní podrobně propracovaného hlavního modelu 

v měřítku 1:1, který je k vidění v prostorách šum-

perského muzea. A protože jarní slunečné dny lá-

kají k procházkám a zkoumání něčeho nového, je 

ta pravá chvíle představit další významnou práci, 

o niž je pečováno ve sbírkách Vlastivědného mu-

zea v Šumperku. 

V roce 1983 začal akademický sochař Bohumil 

Teplý pracovat na prvním návrhu sochy, jež měla 

být umístěna u šumperské kašny v Prievidzské 

ulici. O rok později umělec vytvořil sádrový mo-

del hříběte v  rozměrech defi nitivního díla. Podle 

autorovy signatury a datace „BT 84“, umístěné 

na pravém zadním kopytu, lze usuzovat, že ještě 

roku 1984 byla plastika z bronzu odlita. Přesto 

až v roce 1987, po dostavbě nově budovaného 

sídliště, došlo k jejímu osazení na určené místo. 

Roku 1998 bylo rozhodnuto o přemístění plas-

Sádrový model ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, 1984.  Foto: Eva Petrášová 
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tiky a v současné době zdobí již zmiňované šum-

perské sady. 

Bohumil Teplý se narodil roku 1932 v Olomou-

ci, kde dodnes žije a tvoří, avšak sochařský ateliér 

má zařízen také na chalupě ve Vernířovicích. Jeho 

tvorba není striktně spjata se sochařskou prací. Své 

nadání a zkušenosti zúročil i v oblasti medailérství, 

restaurátorství a v mnohaleté pedagogické činnosti. 

Podívejme se však podrobněji na model zvířete, 

jenž byl zhotoven na nízkém jednoduchém pod-

stavci. V realistickém provedení je zachycen v cha-

rakteristickém postoji dospívající kůň, jehož údy 

jsou roztažené do stran tak, aby udržel stabilitu. Až 

na pravou přední končetinu s nepatrným náznakem 

pokrčení, má hříbě všechny nohy pevně napjaté 

a v soustředěném napětí směřuje svůj zrak k hladině 

vody, ze které se každým okamžikem chystá napít.

Protože byla konečná verze vytvářena z několika 

části, a odlévání z bronzu je vždy nákladnou zále-

žitostí a musí být velmi pečlivě naplánováno, bylo 

nutné vytvořit model ve stejném měřítku jako za-

mýšlené závěrečné provedení a vytyčit na něm jed-

notlivé části, které se posléze svařovaly dohromady. 

Realizace ze sádry se stala nepostradatelnou i pro 

posouzení celkového prostorového kontextu.  

V roce 1999 daroval Bohumil Teplý sádrový 

model s fotografi ckou dokumentací a popisem se-

stavování plastiky šumperskému muzeu. Společně 

s dalšími sochařskými pracemi je prezentován v pří-

zemní galerii budovy muzea v Šumperku, kde si lze 

dvojče hříběte prohlédnout.

Lenka Kirkosová, Vlastivědné muzeum Šumperk

Hříbě, bronzová plastika v Sadech 1. máje v Šumperku, 1984.  Foto: Eva Petrášová 
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Brány památek dokořán je název akce, kterou již druhým rokem pořádá u příležitosti dubnového 

Mezinárodního dne památek a sídel město Šumperk ve spolupráci se Sdružením historických sí-

del Čech, Moravy a Slezska, Vlastivědným muzeem Šumperk a místní Městskou knihovnou. Akci 

odstartuje ve čtvrtek 17. dubna přednáška historika Drahomíra Polácha, o den později se pak 

v Šumperku otevřou návštěvníkům zdarma památky, expozice a výstavy.

Brány památek dokořán

Během akce Brány památek dokořán se otevřou 

památky, expozice i výstavy, nechybí ani přednáška

Brány památek pootevře ve čtvrtek 17. dubna his-

torik Drahomír Polách. Od páté odpolední pohovoří 

v prostorách Městské knihovny v ulici 17. listopadu 

na téma „Zámek a panství Třemešek“. Přednáška bude 

„ochutnávkou“ připravované knihy o třemešském 

panství, která vyjde letos. Zámek Třemešek, který byl 

v minulosti oblíbeným výletním místem Šumperanů, 

je zapsán v seznamu kulturních památek a zejména 

jeho renesanční portál je na Moravě zcela unikátní. 

Přednášející přitom nabídne kromě nejrůznějších za-

jímavostí i množství obrazového materiálu. 

O den později, v pátek 18. dubna, se brány pamá-

tek otevřou naplno. V rámci Mezinárodního dne pa-

mátek a sídel, který připadá na tento den, zpřístupní 

šumperské muzeum zdarma své aktuální výstavy a stá-

lou expozici Dějiny a příroda severozápadní Moravy 

s audioprůvodcem guidePORT™, z něhož k návštěv-

níkům promlouvá Paulina Chiari, dřívější majitelka 

Pavlínina dvora, v němž dnes muzeum sídlí. Zájemci 

mohou do jeho prostor zavítat v době od 9 do 12 ho-

din a od 12:30 do 17 hodin. Stejným průvodcem, 

promlouvajícím hlasem nechvalně známého inkvizi-

tora Jindřicha Františka Bobliga, se může pochlubit 

i stálá expozice Čarodějnické procesy, jež se nachází 

ve sklepení Geschaderova domu v Kladské ulici a kte-

rá bude otevřena od 10 do 17 hodin. „V expozici se 

návštěvníci dozvědí zajímavosti z období let 1678 až 

1694, kdy bylo ve Velkých Losinách a v Šumperku 

obviněno z čarodějnictví a následně upáleno jedena-

osmdesát nevinných lidí,“ láká do sklepení Geschade-

rova domu referent oddělení kultury a vnějších vztahů 

šumperské radnice Bohuslav Vondruška a dodává, že 

poslední prohlídka se uskuteční v 16:15 hodin.

Za uměním období baroka se pak mohou lidé vydat 

od 10 do 17 hodin do kostela Zvěstování Panny Ma-

rie, mezi hodnotným mobiliářem budou k vidění i ne-

dávno restaurované oltáře Zvěstování Panny Marie, 

sv. Jana Nepomuckého a čtrnácti pomocníků a také 

oltář sv. Kříže, který je součástí křížové cesty kostela. 

Otevřena přitom bude i původní gotická krypta s ně-

kolika ostatky řádových bratří. „Historii kostela a další 

zajímavosti přiblíží zájemcům odborný průvodce,“ 

podotýká referent.

V 19 a ve 20 hodin pak budou připraveny průvod-

kyně v dobových kostýmech, aby zájemce provedly 

historickým jádrem města a v rámci prohlídkového 

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

více i méně známé památky a řekly zajímavosti z jejich 

historie i z dějin celého města. Večerní prohlídky „star-

tují“ od Lavičky vzkazů na náměstí Míru u radnice. 

„Součástí trasy bude i večerní návštěva kostela Zvěsto-

vání Panny Marie,“ prozrazuje Vondruška a zdůrazňu-

je, že žádné vstupné se v pátek 18. dubna neplatí. Více 

informací lze nalézt na https://www.facebook.com/

events/1470920269793227/. -zk-

V kostele Zvěstování Panny Marie bude otevřena i původní 

gotická krypta s několika ostatky řádových bratří.  Foto: -pk-
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Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě pokračuje další částí. 

V úterý 1. dubna nabídne Passio secundum Joannem italského operního skladatele Fran-

cesca Fea.

Hudební cyklus, ZUŠ 

ZUŠ Šumperk

Církevní rok v hudbě nabídne Pašije Francesca Fea

V letošní postní době nabídnou tvůrci cyklu 

Církevní rok v hudbě k poslechu nevšední pro-

vedení Pašijí podle sv. Jana. „Mnozí zřejmě znají 

Janovy pašije od J.S. Bacha, Tomáse de Victorii či 

Arvo Pärta. Zcela neprávem ale leží v zapomnění 

dílo, které složil italský operní skladatel Francesco 

Feo,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok v hudbě 

Vít Rozehnal a připomíná, že tento představitel 

neapolské operní školy je také autorem mnoha 

duchovních skladeb, jež psal pro místní chrámy.

Pašije (utrpení) je v původním významu vyprá-

vění o utrpení a smrti Ježíše Krista. Název pochá-

zí z prvního slova evangelních pasáží při liturgii 

Velkého pátku (Passio Domini nostri Iesu Christi 

secundum Joannem - Utrpení našeho Pána Ježíše 

Krista podle Jana).  Většinou je čtou nebo zpí-

vají tři lidé, kteří mají rozdělené role (Kristus, 

vypravěč a ostatní postavy), nebo jsou v tomto 

rozdělení zpívány. Někdy se při zpěvu zapojuje 

i sbor, který dostává roli lidu. „Ti, kteří se roz-

hodnou poznat toto dílo, budou velmi překva-

peni vyspělostí nám téměř neznámého skladatele 

a vynikajícím provedením všech interpretů,“ láká 

na dubnový pořad Rozehnal. Vzápětí připomíná, 

že setkání s hudbou proběhne v úterý 1. dubna. 

Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušebna Scholy 

od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kos-

telním náměstí 4.  -red-

Čtvrtek 3. dubna v 18 hodin v klášterním kostele

Absolventský koncert žáků ze třídy Lenky Nezbedové, Marcely Novákové a Jany Todekové

Čtvrtek 10. dubna v 18 hodin v klášterním kostele

Jarní koncert Anety Bendové a Evy Gieslové

Pátek 11. dubna v 18 hodin v klášterním kostele

„Večer křišťálových tónů“

Koncert pedagogů ZUŠ Šumperk.

Čtvrtek 24. dubna v 18 hodin v klášterním kostele

Absolventský koncert žáků ze třídy Hany Johnové a Jany Valentové

Pondělí 28. dubna v 18 hodin v Kavárně U Bílého psa

Kulturní vystoupení žáků ZUŠ ze třídy Jiřího Hlocha a Františka Havelky

Středa 30. dubna v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert žákovské korepetice a čtyřruční hry

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

říká o Šumperku Ondřej Bank

„Chci se hlavně omluvit Rudě a Štědrákově 

Lhotě, protože tam Ondra vyrostl. My máme to 

štěstí, že teď bydlí v Šumperku, čehož si opravdu 

moc vážíme. I proto jsme chtěli ocenit jeho letošní 

olympijské účinkování v Soči,“ řekl šumperský sta-

rosta Zdeněk Brož, podle něhož jde o navzdory ob-

čas hloupým komentářům o naprosto fantastický 

a jedinečný úspěch. „Dlouho jsme přemýšleli, jak 

Ondrovi dát najevo, že si ho velmi vážíme. Mnohé 

instituce se hlásily, že se chtějí k ocenění přidat,“ 

prozradil starosta. Kino Oko tak darovalo dvě per-

manentky na roční vstupné, stejně jako Podniky 

města celoroční permanentku na plavecký bazén, 

od Městské policie pak Ondřej Bank obdržel roční 

přenosnou parkovací kartu, jež platí na celém úze-

mí města. Mezi dárky nechyběly ani „šumperská“ 

slivovice a Kniha o sportu. 

„Ty nervy, které zažíváme, nejsou vůbec k závi-

Pod pojmem přijetí na radnici si mohou mnozí představit naprosto ofi ciální setkání „vynucené“ 

okolnostmi. V případě Ondřeje Banka, který si před třemi lety koupil byt v Šumperku, to opravdu 

neplatí. Uvítání letošního olympionika bylo více než veselé. Kromě hlavního aktéra a jeho blízké 

rodiny, tedy partnerky, malého syna Alberta, rodičů a bratra Tomáše, jenž ho trénuje, dorazili 

i zástupci lyžařova Fan clubu z Rudy nad Moravou, kteří se postarali především o hudební a vizu-

ální doprovod. Právě ve svém rodišti, na sjezdovce ve Štědrákově Lhotě, totiž „olympijská kariéra“ 

Ondřeje Banka odstartovala.

Ondřeje Banka doprovodili na šumperskou radnici partnerka, malý syn Albert, rodiče a bratr Tomáš s rodinou, 

jenž ho trénuje. Nechyběli ani zástupci lyžařova Fan clubu z Rudy nad Moravou.  Foto: P. Kvapil
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dění,“ přiznal Ondřejův otec Ivan Bank. „Nespali 

jsme dva týdny před olympiádou, celou olympiá-

du a ještě další dny po ní,“ doplnila manžela Eva 

Banková. Reagovali tak na skutečnost, že si Ondřej 

Bank po olympiádě v superobřím slalomu Světo-

vého poháru v Kvitfj ellu při pádu poranil levou 

nohu, na níž má dvě tržné rány. „Myslel jsem, že 

to je otevřená zlomenina, protože to strašně teklo,“ 

podotkl Ondřej Bank. To se naštěstí nepotvrdilo, 

nejlepší český slalomář tak mohl odpovědět hned 

na několik otázek.

Ten pád mohl nezasvěceným připadat hodně kr-

kolomný, co se vám jako první honilo hlavou?

Že je to špatné, to nebylo zdaleka mé první zra-

nění, takže už jsem věděl, že je zle. Navíc mi z nohy 

crčela krev, myslel jsem, že mám otevřenou zlome-

ninu. Nakonec se ukázalo, že to není tak zlé, byly 

to dvě tržné rány. Dopadlo to tisíckrát lépe, než 

jsem si myslel.

Teď máte „díky“ úrazu pauzu, co plánujete?

Měl bych to doléčit. Nevyhnutelný bude něja-

ký odpočinek a pak testování lyží, těch aktivit je 

spousta. Asi chvíli odpočinek a pak uděláme plány 

do budoucna, budeme testovat lyže. Na příští sezo-

nu se už těším, neplánuju skončit.

Objevily se právě spekulace, že ukončíte kariéru. 

Co vy na to?

Ne, končit rozhodně nehodlám a na příští rok se 

těším. Uvidíme, jak to půjde.

Zaměříte se více na rychlostní disciplíny?

Chtěl jsem, ale několik dnů zpátky jsem si říkal, 

že to není moc rozumný. Na druhou stranu mě to 

baví, ale musím zvolit tu míru rizika, aby člověk jel 

rychle, což tam musí bejt, a současně aby zachoval 

pud sebezáchovy, to je hrozně těžké nastavit. Mys-

lím, že v tomto směru prostor mám, musíme ale 

vymyslet strategii.

Není to tak, že s věkem se může stát z výborného 

slalomáře skvělý sjezdař díky zkušenostem a vý-

drži?

Je pravda, že nejlepší sjezdaři bývali v minulosti 

excelentní slalomáři. U mě je výhoda, že jsem na 

tom technicky líp než sjezdaři a nebojím se rych-

losti, což je dobrý předpoklad. 

Když se vrátíme k olympiádě. Jaká byla sjez-

dovka?

Byla to jedna z nejtěžších sjezdovek, které jsem 

kdy jel. Pro mě měla tu výhodu, že nejezdím sjezdy, 

které jsou ve Světovém poháru hodně stejné, dlou-

ho. Měli jsme tak stejné výchozí pozice. Druhou 

výhodou bylo, že to bylo technicky těžký, dlouhý 

a nebezpečný. Ale zároveň to byl sjezd, kterej se dal 

užívat. Dal se jet naplno, dal se závodit a mít z toho 

současně požitek. To třeba v Kützbühelu není. Tam 

je člověk rád, že to přežije. To mě osobně moc ne-

baví.

Přesto ten výsledek v Super G předčil všechna 

vaše očekávání…

Hodně jsem si věřil, což se často nestává. Budu 

na to vzpomínat jako na jeden z největších zážitků. 

Letošní olympiáda byla pro Ondřeje Banka nepochyb-

ně tou nejlepší v kariéře. Zajel v ní nejlepší obří sla-

lom v české historii.  Foto: ČTK/AP
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Naopak při slalomu jste měl obavu, zda dojedete…

Tam bylo víc faktorů dohromady. Slalom mi vůbec 

nešel, nevěřil jsem si a zároveň byl Kosteličův slalom 

tak těžkej, že mi bylo jasné, že nemůžu jet na jistotu. 

Zároveň jsem věděl, že když to pustím, i když si nevě-

řím stoprocentně, tak to funguje. Ale on byl opravdu 

složitě postavenej, takže ta pravděpodobnost, že doje-

du, byla asi tak dvouprocentní. Ta trať a všechno bylo 

proti mně. Tak trochu jsem to čekal.

Má úspěch na olympiádě nějaký dopad na zázemí 

týmu?

Zázemí byl vždycky problém. Dřív šlo o to dostat 

se k dobrejm lyžím. Dnes už si je, pokud máte peníze, 

koupíte. Ještě před třemi lety jsem měl poměrně dob-

rou pozici u fi rem, pak přišlo onemocnění a lidem se 

moc nechtělo dávat peníze dvaatřicetiletýmu klukovi, 

kterej dva roky nezávodil. Risknul jsem to a domluvil 

se s Nordicou. Šéf mi řekl, že žádné peníze nedostanu, 

jen materiál. Byl jsem takovej netovární jezdec. O to 

víc mě těší, že jsme předstihli v mnohém ostatní kluky 

z Nordici. Teď jezdím víc disciplín, což by i z komerč-

ního hlediska mohlo být zajímavější. A mám v hlavě 

desítky nápadů, co chci v budoucnu dělat. 

V Šumperku jste studoval gymnázium. Nebylo ob-

tížné skloubit studium s vrcholovým sportem?

Nebylo to jednoduché, ve škole jsem opravdu moc 

nebyl, komisionální zkoušky jsem musel dělat někdy 

skoro ze všech předmětů. Učil jsem se vždycky na 

poslední chvíli, někdy mi s doučováním pomáhaly 

i učitelky ze školy v Rudě. Ale nakonec se to nějak 

podařilo zvládnout.

Na dnešní setkání jste přijel i se synem Albertem. 

Chcete, aby šel ve vašich šlépějích?

Tak to nevím, nechám na něm, aby se rozhodl. 

Chci ho ale navést jiným směrem než k lyžování, pro-

tože to je strašně složitej a těžkej sport. I partnerka mi 

teď poslala fotku syna v helmě se vzkazem, že se nechce 

celý život nervovat. Lyžování je tvrdý sport, je ovlivněn 

spoustou věcí, od počasí přes kvalitu lyží až po stav tra-

ti. Pak to nemusí být vždy úplně spravedlivé.

Když se vás ptají, odkud pocházíte, říkáte, že ze 

Šumperka. Proč ne z Rudy nad Moravou?

Nikdy jsem neměl rád kastování, ani například ve 

sportu na lyžaře a snowboardisty, ani v životě. V Rudě 

jsem vyrostl a chodil do školy, mám tam rodinu. 

V Šumperku jsem chodil na střední školu, koupil 

jsem si tu byt a jsem tu spokojený. Jinde bych bydlet 

nechtěl. Beru to jako odpověď na otázku, ve které ob-

lasti Moravy bydlím.  Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová

ONDŘEJ BANK

Narodil se v roce 1980 v Zábřehu, na lyže se poprvé postavil ve třech letech v areálu ve Štědrákově Lhotě, kde 
trénoval dlouhé roky. K lyžování ho přivedl otec Ivan Bank, později ho v roli trenéra vystřídal Ondřejův starší 
bratr Tomáš. Nejlepších výsledků Ondřej Bank dosahuje v superkombinaci a v poslední době ve sjezdu. Jeho 
nejvýraznějším úspěchem bylo třetí místo v superkombinaci ve světovém poháru v Beaver Creeku. V roce 
2011 byl vyhlášen Králem bílé stopy, tedy nejlepším českým lyžařem. Závodí za klub Dukla Liberec.

Úspěchy
* 2001 šesté místo v kombinaci na mistrovství světa ve Sv. Antonu
* 2006 šesté místo Zimních olympijských hrách v Turíně
* 2006 šesté místo v superkombinaci Světového poháru v Beaver Creeku
* 2007 třetí místo v superkombinaci v Beaver Creeku
* 2010 patnácté místo v obřím slalomu v Kranjské Goře
* 2010 sedmé místo na Zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouveru
* 2011 páté místo v superkombinaci na mistrovství světa v Garmisch-Partenkirchenu
* 2014 na Zimních olympijských hrách v Soči 20. místo ve sjezdu, 9. místo v S-G, 7. místo v superkombinaci 
a 5. místo ve slalomu. 
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Dům kultury

Čtvrtek 3. dubna od 19 hodin ve velkém sále DK

ŠPEK (Přehlídka umění Olomouckého kraje): Beseda na jevišti: Pavel Taussig

Setkání s fi lmovým historikem, scénáristou, novinářem a publicistou Pavlem Taussigem, rodákem ze 

Zábřehu na Moravě, který se pohledem do fi lmového zákulisí vrací k osudům slavných herců a fi lmů. 

Pořadem, který je věnován všem milovníkům (nejen předválečného) fi lmu, provází moderátor Vladimír 

Hrabal.  Vstupné 50 Kč v předprodeji, v den akce 80 Kč

Pátek 4. dubna od 18 hodin ve velkém sále DK

ŠPEK (Přehlídka umění Olomouckého kraje): ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY - Cop, BG Nova, Slá-

vek Janoušek, Beg Bie Country

Přehlídka folkové, bluegrassové a country muziky se vzpomínkou na hudebníka a skladatele Milana Žourka.

  Vstupné 100 Kč v předprodeji, v den akce 150 Kč

Neděle 6. dubna od 16 hodin ve velkém sále DK

ŠPEK (Přehlídka umění Olomouckého kraje): Neřesti a ctnosti Pavla Nováka

Multimediální vzpomínkový pořad Pavla Nováka ml. na svého otce, který v 70. letech patřil mezi nejúspěš-

nější zpěváky české popmusic. Zazní největší hity Pavla Nováka jako Malinká, Pihovatá holka, Nádherná 

láska, Podivný pláč, Chci zapomenout a další.  Vstupné 90 Kč

Pátek 11. dubna od 20 hodin v H-clubu

Pavol Hammel

Ostřílený hudebník, jenž společně s Marianem Vargou a svou skupinou Prúdy obohacoval zdejší posluchače 

od konce 60. let „západními“ trendy, se vrací po mnoha letech do Česka s programem „Th e best of“. Na čtyři 

koncerty v ČR (Praha, Brno, Ostrava, Šumperk) vyráží Pavol Hammel se skupinou špičkových muzikantů. 

Jako host večera zahraje ikona regionálního rocku skupina Omicron. Koncert se koná v rámci festivalu EU-

ROFEST. Partnerem festivalu je pivovar Holba.  Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den akce 250 Kč

Pátek 11. dubna od 20 hodin ve velkém sále DK

Arakain + Dymytry

Rockové kapely Arakain a Dymytry na společném turné! Dymytry, kapela jejíž hvězda raketově stoupá, 

chystají s legendárním Arakainem několik překvapení pro návštěvníky koncertu, včetně společné písně 

Jedna krev. Obě kapely rovněž představí nová CD.  Vstupné v předprodeji 299 Kč, v den akce 350 Kč

Pondělí 14. dubna od 17.30 hodin v kině Oko

ŠPEK (Přehlídka umění Olomouckého kraje): Film Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů

Projekce nového výpravného historického fi lmu, na jehož vzniku spolupracovali také šumperští tvůrci, 

například dramaturg Vladislav Kučík.  Vstupné 50 Kč

Středa 16. dubna od 19 hodin ve velkém sále DK

ŠPEK (Přehlídka umění Olomouckého kraje): Láska a párečky

Mistrovsky napsaná, místy hořká francouzská komedie, kterou přeložil a zinscenoval šumperský režisér 

Jaromír Janeček. Hrají: šumperská rodačka Kateřina Janečková, Jan Révai, Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna 
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a Karel Zima.  Vstupné 150 Kč, 200 Kč a 250 Kč

Pátek 18. dubna od 20 hodin v H-clubu

North Moravia Troopers presents: STEP BY STEP

One way (Let It Roll PL.)/PL, Dubtrax (Ultimate crew)/CZ, Drtek crew/CZ, Řezňa (Electroshock)/CZ, 

Zwattlox crew/CZ. Přehlídka elektronické hudby v rámci festivalu EUROFEST 2014. Více na eurofest. cz. 

Partnerem festivalu je pivovar Holba.  Vstupné 80 Kč

Pátek 18. dubna od 20 hodin ve velkém sále DK

Mandrage

Koncert jedné z nejpopulárnějších českých kapel současnosti. Přijďte si na živo užít hity jako Hledá se 

žena, Na dlani, Šrouby a matice, Františkovy lázně a další. Jako host koncertu vystoupí skupina Nebe. 

Partnerem festivalu je pivovar Holba.  Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den akce 290 Kč

      

Pátek 25. dubna od 19 hodin ve velkém sále DK

ŠPEK (Přehlídka umění Olomouckého kraje): Old Time Jazzband

Koncert legendárního swingového a jazzového tělesa z Loučné nad Desnou. Jako host na koncertu vystou-

pí skvělý vypravěč a muzikant Richard Pogoda.  Vstupné 100 Kč v předprodeji, v den akce 150 Kč

Sobota 26. dubna od 17 hodin ve velkém sále DK

ŠPEK (Přehlídka umění Olomouckého kraje): Promenáda Jiřího Hrubého a jeho žáků

Komponovaný pořad plný tanečních vystoupení k 75. narozeninám tanečního mistra Jiřího Hrubého. 

V programu vystoupí tanečníci z celého Olomouckého kraje.  Vstupné 100 Kč

 PRO DĚTI

Neděle 9. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK

Pohádky a nepohádky o zvířatech

Pořad plný písniček, pohádek a vyprávění o zvířatech, který děti nenásilně seznámí se základy ochrany 

životního prostředí. Účinkuje známý přerovský zpěvák Pavel Novák.  Vstupné 50 Kč

Neděle 27. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK

Sněhurka a sedm trpajzlíků

Klasická pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících, kteří spolu žijí v lesní chaloupce. Účinkují velké veselé 

loutky a vtipní herci z Divadla Koráb Brno.  Vstupné 50 Kč

 D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

 VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Od 2. dubna do 4. května

Igor Malijevský, „Fotografi e“

Výstava černobílých fotografi í uměleckého fotografa, básníka, redaktora a publicisty. Vernisáž k výsta-



10 Dům kultury

Petr Válek vystaví v Domě kultury své obrazy

vě proběhne ve středu 2. dubna od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci 

Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně 

podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Ve čtvrtek 3. dubna od 17 hodin v Městské knihovna Šumperk v ulici 17. listopadu 6: Igor Malijevský, 

skupina Hlinomazův apetit a Petr Válek jako její host, večer slova a hudby, na výstavu v GJJ navazující.

Jižního křídlo DK Šumperk

Od 9. do 28. dubna

ŠPEK (Přehlídka umění Olomouckého kraje): Petr Válek, „Nové obrazy“

Výstava obrazů jednoho z nejtalentovanějších současných umělců Olomouckého kraje. Vernisáž se usku-

teční 9. dubna v 17 hodin.

 PŘIPRAVUJEME

Připomínat v Šumperku Petra Válka je zbytečné. 

Všichni ho tu znají. Co vezme do ruky, ať tužku, ště-

tec nebo dláto, zahozené věci, někde nalezené přírod-

niny nebo spleť drátů, všechno je prostoupené čirou 

hravostí. Netrápí se pochybností nad tím, co se smí 

a co nesmí, neváže se žádným pravidlem, neváhá nad  

zkratkou ani deformací tvarů a proporcí. Všechno je 

u něho správně a na místě tak, jak mu samo přijde 

snad rovnou bleskem z čistého nebe. Je bezprostřední 

a nemůže jinak. Předem vymyšlené by mu ani nedovo-

lilo něco začít. Nehodnotí, nerozlišuje nízké a vysoké, 

ale všechno jiskří naprostou přesvědčivostí.

Navenek působí až plaše, samotářsky, a snad to tak 

i platí, ale zároveň je až neskutečně vnitřně svobodný 

a pocit uvolnění a svobody i kolem sebe šíří a štědře 

rozdává. Mění postupy, styly, techniky, materiály s leh-

kostí dechu, a přece zůstává ve všem tom nezaměnitel-

ný. Tajemné „stromečky“ zvučí a bizarní nástroje hrají, 

barevná škála pokrývá celé rozpětí od krajní úspornos-

ti po řezavě ostré, až křiklavé barvy, a slovem dokáže 

zaskočit i tak ostříleného hostitele vltavské čajovny, 

jakým je Igor Malijevský. A jindy zadumaně bloumá 

krajinou nepohody a lidem i slovům se raději vyhne. 

Jeho výstavy jsem uváděl už několikrát. Předpo-

sledně asi v olomouckém Divadle hudby, kde právem 

vzbudil tak obrovský zájem přítomných, vyprodaného 

sálu, že si okamžitě zamluvili většinu z toho, co tam 

bylo k vidění; tradičně u Petra za babku. Všechny jeho 

obrazy, kresby, sošky, spletité objekty, ilustrace nebo 

i pohlednicové pozdravy z Jeseníků srší vtipem. 

V poslední době ale znovu hlavně maluje a výsta-

va tomu i odpovídá. Možná přitvrdil. Jeho groteskní 

výpověď je teď snad drsnější a malba o něco větších 

rozměrů je i jednoznačnější, daná tak už i technikou. 

Je postavena na nových akrylech, jako vždy ale natolik 

výmluvných, že žádná cizí slova snad už ani nepotře-

bují. Ty, co do obrazů píše sám, úplně stačí.

Výstava, zahájená ve středu 4. dubna v 17 hodin, 

potrvá do pondělí 28. dubna. Jste zváni, přijďte.

 Miroslav Koval

6. května  KALEIDOSKOP JANA REJŽKA

11. května  BRANKA ZAMČENÁ NA KNOFLÍK

16. května  IVETA BARTOŠOVÁ A BAND

19. května  TRIO MARTINŮ

23. května  MICHAL HORÁČEK: Český kalendář

26. května  O KRÁSNÉM PÁVU

 A ZAČAROVANÉM HRADU

30. května  KOŠT MIKULOVSKÝCH VÍN

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK: Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, 

tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: 

dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.
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Měsíc duben se v Šumperku nese ve znamení mnohadenní přehlídky umění Olomouckého kraje 

nazvané ŠPEK, jež představí umělce působící či pocházející z tohoto kraje. Divadlo, tanec, hudbu, 

výtvarné umění, kinematografi i či týden regionálních specialit, to vše přináší různorodý program 

devátého ročníku Špeku.

„Veřejnost seznámíme s řadou umělců, kte-

ří mají blízký vztah k našemu kraji. Představíme 

místní umělce nebo slavné rodáky, kteří se pro-

sadili na republikové úrovni, a prostor dostanou 

také tvůrci, kteří odsud nepocházejí, ale v našem 

kraji odvedli kus poctivé umělecké práce,“ uvedl 

dramaturg přehlídky Ondřej Polák. V nabitém 

programu si podle něj může každý najít „svůj šá-

lek kávy“. Folkoví fanoušci nepochybně uvítají, že 

se v rámci Špeku po letech vrací memoriál Šum-

perské pomněnky s kapelami Cop, BG Nova, Beg 

Bie Country a písničkářem Slávkem Janouškem. 

Na programu je v pátek 4. dubna. Fanoušci jazzu 

a swingu si mohou o tři týdny později vychutnat 

pro změnu koncert Richarda Pogody a legendární 

kapely Old Time Jazzband v čele s Jiřím Sedláč-

kem, který letos oslaví 75. narozeniny. Stejného 

jubilea se pak dožívá také taneční mistr Jiří Hrubý, 

kterému bude v sobotu 26. dubna věnován kompo-

novaný večer s názvem Promenáda Jiřího Hrubého.

Hned čtyři pořady v rámci festivalu Špek uvede od 

6. do 8. dubna Pavel Novák ml., syn populárního 

zpěváka z Přerova.Jeho otec patřil v 70. letech do 

užší špičky české popmusic a letos by se dožil se-

dmdesáti let, zároveň letos uplyne pět let od jeho 

úmrtí.

Přehlídka Špek má připravený program také pro 

příznivce výtvarného umění a kinematografi e. Své 

obrazy bude od 9. do 28. dubna vystavovat v Již-

ním křídle Domu kultury Petr Válek. Kino Oko 

pak v pondělí 14. dubna promítne fi lmový doku-

ment Apoštolové Slovanů, na kterém se podíleli 

také šumperští tvůrci. O dva dny později, ve středu 

16. dubna, přiveze dlouholetý režisér šumperské-

ho divadla Jaromír Janeček na přehlídku Špek své 

představení Láska a párečky, v němž podává bri-

lantní herecký výkon režisérova dcera a šumperská 

rodačka Kateřina Janečková.

Známý fi lmový kritik a rodák ze Zábřehu Pavel 

Taussig uvede ve čtvrtek 3. dubna v rámci Špeku 

besedu na téma „Osudy slavných herců“ a návštěv-

níci a obyvatelé Šumperka budou moci také letos 

ochutnávat regionální speciality v kavárně Před-

městí, a to od 7. do 11. dubna.  -red-

ŠPEK - Přehlídka umění Olomouckého kraje - program

BESEDA

 Beseda na jevišti: PAVEL TAUSSIG - Filmová 

archeologie

Setkání s fi lmovým historikem, scénáristou, novi-

nářem a publicistou Pavlem Taussigem, rodákem ze 

Zábřehu na Moravě, který se pohledem do fi lmo-

vého zákulisí vrací k osudům slavných herců a fi l-

mů. Pořadem, který je věnován všem milovníkům 

(nejen předválečného) fi lmu, provází moderátor 

Vladimír Hrabal.

Čtvrtek 3. dubna, od 19:00, jeviště velkého sálu 

DK, vstupné 50 Kč v předprodeji (80 Kč v den 

akce)

HUDBA

 ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY: Cop, BG Nova, 

Slávek Janoušek, Beg Bie Country

Přehlídka folkové, bluegrassové a country muziky 

se vzpomínkou na hudebníka a skladatele Milana 

Žourka. 

Pátek 4. dubna, od 18:00, velký sál DK Šumperk, 

vstupné 100 Kč v předprodeji (150 v den akce)

ŠPEK nabídne divadlo, operu, výtvarné umění, hudbu, 

fi lmy či týden regionálních specialit
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 POHÁDKY A NEPOHÁDKY O ZVÍŘA-

TECH 

Oblíbený dětský bavič a zpěvák Pavel Novák z Pře-

rova bude vyprávět dětem historky ze světa zvířat 

a nebude chybět ani spousta písniček.

Neděle 6. dubna, od 10:00, velký sál DK 

Šumperk, vstupné 50 Kč

 NEŘESTI A CTNOSTI PAVLA NOVÁKA

Multimediální vzpomínkový pořad Pavla Nováka 

ml. na svého otce, který v 70. letech patřil mezi 

nejúspěšnější zpěváky české popmusic.

Neděle 6. dubna, od 16:00, velký sál DK  

Šumperk, vstupné 90 Kč

 CHOVEJ SE JAKO ČLOVĚK 

Výchovný pořad pro MŠ a 1. st. ZŠ - pravidla sluš-

ného chování zpracovaná v krásných dětských pís-

ničkách Pavla Nováka.

Pondělí 7. dubna, v 8:30 a v 10:00, velký sál DK 

Šumperk

 SVOBODNÝ VĚZEŇ 

Preventivní pořad - osobní zpověď Pavla Nováka 

o závislosti - pro žáky 6.-9. tříd ZŠ a studenty SŠ.

Úterý 8. dubna, v 8:30 a v 11:00, velký sál DK 

Šumperk

 OLD TIME JAZZBAND

Koncert legendárního swingového a jazzového tě-

lesa z Loučné nad Desnou. Koncert se uskuteční 

u příležitosti 50. výročí založení souboru.

Pátek 25. dubna, od 19:00, velký sál DK  

Šumperk, vstupné 100 Kč v předprodeji (150 Kč 

v den akce)

FILM

 CYRIL A METODĚJ - APOŠTOLOVÉ SLO-

VANŮ

Projekce nového výpravného historického fi lmu, na 

jehož vzniku spolupracovali také šumperští tvůrci, 

například dramaturg Vladislav Kučík.

Pondělí 14. dubna, od 17:30, kino Oko Šumperk, 

vstupné 50 Kč

TANEC

 PROMENÁDA JIŘÍHO HRUBÉHO A JEHO 

ŽÁKŮ

Komponovaný pořad plný tanečních vystoupení 

k 75. narozeninám tanečního mistra Jiřího Hru-

bého. V programu vystoupí tanečníci z celého Olo-

mouckého kraje.

Sobota 26. dubna, od 17:00, velký sál DK 

Šumperk, vstupné 100 Kč

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

 PETR VÁLEK 

Výstava obrazů jednoho z nejtalentovanějších sou-

časných umělců Olomouckého kraje. Vernisáž se 

uskuteční 9.4. v 17 hodin.

9.-28. dubna, Jižní křídlo DK Šumperk, vstup 

volný

DIVADLO

 LÁSKA A PÁREČKY

Mistrovsky napsaná, místy hořká, francouzská 
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Na Eurofest míří slovenská legenda Pavol Hammel

komedie, kterou přeložil a zinscenoval šumperský 

režisér Jaromír Janeček. Hrají: šumperská rodačka 

Kateřina Janečková, Jan Révai, Ernesto Čekan, Jar-

mil Škvrna a Karel Zima.

Středa 16. dubna, od 19:00, velký sál DK 

Šumperk, vstupné 150 Kč, 200 Kč a 250 Kč

GASTRO

 TÝDEN REGIONÁLNÍCH SPECIALIT

Přijďte ochutnat to, co jinde ne. Vybírat můžete 

z nabídky připravené podle regionální kuchařky 

Chuť Jeseníků.

7.-11. dubna, kavárna PředMěstí

Předprodej vstupenek v pokladně Domu kultury 

Šumperk (po-pá, 14-18 hodin). 

Více informací a online rezervace na www.dksum-

perk.cz.

Už osmé jaro v řadě přijíždějí do Šumperka umělci ze zahraničí, aby se představili v programu fes-

tivalu Eurofest. Největším magnetem osmého ročníku bude legendární slovenský rocker Pavol Ham-

mel. Na své si ale přijdou také mladí, Eurofest pro ně chystá hvězdně obsazenou taneční párty.

„Každý rok dostane prostor v programu Eurofestu 

hudební legenda. V minulých letech to byli například 

Psí vojáci, Plastic People, Blue Eff ect nebo Progres. 

Letos se nám podařilo získat Pavola Hammela, kte-

rý v posledních letech koncertuje velmi zřídka,“ říká 

pořadatel Ondřej Polák. Ostřílený hudebník Pavol 

Hammel, jenž společně s Marianem Vargou a svou 

skupinou Prúdy obohacoval zdejší posluchače od 

konce 60. let „západními“ trendy, se vrací za českými 

posluchači s programem „Th e best of“. Za dopro-

vodu špičkových muzikantů odehraje pouhé čtyři 

koncerty - v Ostravě, Brně, Praze a Šumperku. Zde 

zahraje v pátek 11. dubna v H-clubu od osmé večer-

ní. Po Hammelovi budou posluchače bavit šumperští 

rockoví bardi ze skupiny Omicron.

Hudební fajnšmekry potěší i fi lmová scéna Euro-

festu. Ve čtvrtek 10. dubna promítne kino Oko nově 

zdigitalizovaný záznam legendárního koncertu sku-

piny Queen v Maďarsku, který sledovalo na Nepsta-

Filmová scéna Eurofestu nabídne záznam legendár-

ního koncertu skupiny Queen v Maďarsku.  

 Foto: archiv

Na Eurofest zavítá legendární slovenský rocker Pavol 

Hammel.  Foto: I. Frimmel
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Rocková ikona Arakain 

zahraje se současnou hvězdou Dymytry

dionu osmdesát tisíc fanoušků. „Jednalo se o první 

koncert anglické kapely za „železnou oponou“. Kon-

cert snímalo na tehdejší dobu unikátních sedmnáct 

kamer,“ připomíná Ondřej Polák.

Program Eurofestu bývá v posledních letech roz-

dělen na dvě generačně odlišné části. Zatímco jeden 

hudební večer bývá věnován rockové klasice, druhý 

festivalový pořad patří naopak mladým umělcům. 

V minulosti se šumperskému publiku představily 

talentované klubové kapely z Běloruska, Maďarska, 

Polska, Rakouska a Itálie. Letos se pořadatelé rozhodli 

uspořádat párty s taneční muzikou. V pátek 18. října 

zahrají v H-clubu přední polští DJs  One way (Let It 

Roll PL.), dále Dubtrax (Ultimate crew), Drtek crew, 

Řezňa (Electroshock) a Zwattlox crew. Více informací 

lze najít na www.eurofest.cz. -red-

Rockové kapely Arakain a Dymytry se vydaly na společné republikové turné. To má v pátek 

11. dubna zastávku také v Domě kultury Šumperk. 

Dymytry, kapela jejíž hvězda raketově stoupá, se 

představí po boku legendárního Arakainu a právě 

u příležitosti tohoto unikátního spojení rockových 

skupin dvou generací vznikl v těchto dnech i společný 

singl s názvem Jedna krev. Ten uslyší také návštěvníci 

šumperského koncertu.

„A nejen to, obě kapely vydaly nové cédéčko, takže 

se fanoušci mohou těšit na zbrusu nové skladby,“ říká 

pořadatel koncertu Ondřej Polák. Vzápětí dodává, že 

jedním z vrcholů večera bude nepochybně bubenická 

show špičkových bubeníků Miloše Meiera z Dymytry 

a Lukáše Doksanského z Arakainu, fi remních hráčů 

světové značky Tama. Na společné tour nebude chy-

bět ani předkapela, kterou je mladá talentovaná kape-

la Modesty & Pride. „Dojem z celého turné umocní 

špičková zvuková a světelná technika sestavená speci-

álně pro jedinečné jarní turné Arakainu a Dymytry,“ 

láká Polák na koncert, který začíná v pátek 11. dubna 

úderem sedmé podvečerní.  -red-

V dubnu se mohou Šumperané těšit na koncert kapely 

Arakain.  Foto: archiv

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 histo-

rický, 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. -red-
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Galerie J. Jílka

Igor Malijevský (*1970), Fotografi e

„Dobrá fotografi e musí zachycovat něco, co není vi-

dět.“ (I.M.)

I v záplavě všem dostupných digitálních snímků 

a tisků trvá tu přísně rukodělná, černobílá fotografi e 

v deseti kopiích; pak Igor její negativ zničí. Počtem 

a rozměrem vymezená, blíží se grafi ce. Je v ní znát 

podobně pomalý čas zrání a dotyku ruky. Střídmost 

v náznaku a v nedopovězení je jí vlastní. Někde už jen 

části věcí a těl vstupují do a vystupují z formátu, jako 

stíny na zdi, na kmeni stromu a zemi, v odhmotněné 

ne-přítomnosti zrcadlené ve sklech a jindy ukryté do 

obrazů odražených nebo kamsi přenesených, ve vrst-

vení a prolínání zaslechnutých útržků vět příběhů dne. 

Jejich objektivem zachycená subjektivní vize, zahléd-

nutá pod závojem zjitřeného ticha v rozostřeném snu 

novoromantika, mísí se s civilní prostotou motivu. 

Ryzí syrovost východu a svou duši venkovana na-

bízí západu, kde často vystavuje a potkává ji i tam. 

Rozpoznává sama sebe ve chvílích samoty dění za 

závěsem, za clonou šera, noční tmy a světla v tmách; 

v bezčasí všednodenních periferií měst, v paměti se-

třených vzkazů z oprýskaných zdí, opuštěných míst 

a zadních branek života, na hony vzdáleného i jenom 

náznaku okázalosti. A ať kdekoli, doma i na cestách, 

všude potvrzuje své souznění s Vladimírem Vysoc-

kým, s ruskou poezií, bytostně prostoupenou Jese-

ninovým steskem i osvobodivým smíchem Velemira 

Chlebnikova, až uhranutý krásou pomíjivosti: „hosté 

přicházejí, a hned zase odejdou...“

Co ale v hloubi mysli trvá, jsou stopy účasti na zá-

zraku bytí. Záblesky prchavých okamžiků a živých se-

tkání v čiré svobodě tuláka bez hranic, „běguna“ Olgy 

Tokarczukové... blednoucí vzpomínky „dobrého pří-

tele se špatnou pověstí“, básníka Igora Malijevského 

(posluchačům Vltavy známého i z podvečerních Ča-

joven). Vzájemně provázaným slovem a obrazem po-

zastavené jsou jádrem jeho vyhraněné výpovědi...

Jste zváni nejen na výstavu a její vernisáž - ve středu 

2. dubna v obvyklých 18 hodin, ale i na následující 

vystoupení jeho hudební skupiny Hlinomazův apetit 

v Městské knihovně - ve čtvrtek 3. dubna v 17 hodin. 

Jako host se k nim připojí i Petr Válek, kterého v Šum-

perku není třeba představovat... Přijďte, nenechte si 

ujít žádnou z obou příležitostí. Miroslav Koval„Houpačka“, Plasy 2002

„Orfeus“ Praha 2011
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Divadlo

V komedii Zdravý nemocný se mohou diváci mimo jiné těšit na silný herecký koncert Petra Komínka, Olgy 

Kaštické a Venduly Novákové.  Foto ze zkoušky: Petr Veselý

Datum Titul Skupina Čas Cena
So 5.4.  Sugar Moravské divadlo Olomouc  P, VK  19.30  330 Kč

Pá 11.4.  A zase ty evergreeny…!  VK  19.30  80 Kč

So 12.4.  Slavnostní večer předávání Cen města Šumperka  VK  19.30  50 Kč

Po 14.4.  Čtení na jevišti: Dobrý proti severáku  VK  18.00  100 Kč

 Turné Lukáše Hejlíka

Čt 17.4.  Zdravý nemocný  S1, VK, X  17.00  140 Kč

Pá 18.4.  W. Stern, aneb Cesta do hlubin Vinnetouovy duše  VK  19.30  60 Kč

 Soubor Divadlo D123, Hrádek

Festival Miloše Movnara 

St 23.4.  Kubula a Kuba Kubikula  VK  10.00  70 Kč

St 24.4.  Strakonický dudák  S2, VK, X  17.00  140 Kč

Čt 24.4.  Tři veteráni  VK  10.00  70 Kč

Čt 24.4.  Zdravý nemocný  A, VK, X  19.30  140 Kč 

Pá 25.4.  Černá komedie  VK  10.00  140 Kč

Pá 25.4.  Světáci  VK  19.30  140 Kč 

So 26.4.  Strakonický dudák  B, VK, X  19.30  140 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel.č. 583 283 366. Další informace na www.divadlosumperk. cz. 

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

ní. Výstava v divadle: Výstava děl uměleckých škol AVE ART Ostrava a VOŠ a SPŠ Šumperk.
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Do širokého povědomí veřejnosti i médií se Lukáš Hejlík dostal díky hlavní roli v televizním 

seriálu. Je ale mužem mnoha profesí. Díky stále populárnějšímu projektu LiStOVáNí, jehož je 

autorem, se stal hercem, režisérem, scénáristou, producentem i manažerem v jedné osobě. Do 

Šumperka zavítal v lednu s Infernem Dana Browna, v dubnu přiveze v rámci celorepublikového 

turné knihu Dobrý proti severáku Daniela Glattauera. Pětašedesátiminutové Čtení na jevišti je 

na programu v pondělí 14. dubna od 18 hodin.

Muzikál, LiStOVáNí

Lukáš Hejlík opět zavítá do divadla s LiStOVáNím

Moravské divadlo Olomouc přiveze muzikál Sugar

Moravské divadlo Olomouc zavítá v dubnu do Šumperka. Divákům nabídne muzikál Sugar pod-

le předlohy fi lmu Někdo to rád horké. Představení začíná v sobotu 5. dubna o půl osmé večer.

Slavnou fi lmovou komedii Někdo to rád horké 

není třeba mnoho představovat. Příběh plný ko-

mických situací začíná ve chvíli, když se dva mu-

zikanti, Joe a Jerry, nedopatřením stanou svědky 

vyřizování účtů dvou mafi ánských gangů. Joeovi 

a Jerrymu se sice podaří uniknout pronásledová-

ní, ale jen za tu cenu, že se převlečou za dívky. Ze 

saxofonisty Joea se tak stane Jozefína a z kontraba-

sisty Jerryho Dafne. Oba pánové na útěku najdou 

úkryt v pomyslné „jámě lvové“ - ve výhradně dív-

čím jazzovém orchestru. Jeho nekorunovanou krá-

lovnou je dráždivě nezodpovědná zpěvačka Sugar, 

která oběma muzikantům pořádně zamotá hlavu. 

Podle tohoto Oscarem a několika Zlatými glóby 

ověnčeného fi lmu později vznikl neméně slavný 

broadwayský muzikál Sugar. Na šumperském je-

višti ho divákům nabídnou herci olomouckého 

Moravského divadla. -red-

Muzikál Sugar přivezou do Šumperka herci olomouc-

kého Moravského divadla.  Foto: archiv 

Emmi Rothnerová chtěla přes 

internet zrušit předplatné časopisu 

Like. Kvůli překlepu ale její e-mail 

dostane Leo Leike. Protože Emmi 

mu dál posílá e-maily, upozorní ji 

Leo na její omyl. Začne tak ne-

zvyklá korespondence, jakou lze 

vést jen s osobou naprosto nezná-

mou. Na tenkém ostří mezi abso-

lutním neznámem a nezávaznou 

intimitou se oba víc a víc sbližují, 

až si nakonec musejí nevyhnutelně 

položit otázku: snesly by milostné 

city, které rozkvetly v e-mailech, 

osobní setkání? A co by se stalo, 

kdyby ano? Tenhle milostný balet 

by se jistě líbil všem romantikům, 

a to hned z několika důvodů. Oba 

protagonisté v knize okusí nejrůz-

nější odstíny a tóny staré dobré 

romantické touhy, která vzkvétá, 

ale nerozplývá se. Text je vtipný, 

což je pro romantiky velice cenné. 

E-mailové LiStOVáNí! -red-

Jméno Lukáše Hejlíka je spojeno 

s populárním projektem LiStO-

VáNí.  Foto: archiv
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Duben se nese ve znamení jedenadvacátého ročníku 

Festivalu Miloše Movnara

Od středy 23. do pátku 25. dubna se v šumperském divadle odehraje již jedenadvacátý ročník pře-

hlídky vlastní tvorby nazvané Cena Miloše Movnara. Tento známý šumperský festival každoročně 

připomíná osobnost předčasně zesnulého člena uměleckého souboru, jenž prohrál boj se zákeřnou 

chorobou. Ve třech dnech nabitých představeními tak budou porotci hodnotit nejlepší mužský 

a ženský herecký výkon sezony. 

Stejně jako v předchozích ročnících také le-

tos budou výkony členů šumperského ansámblu 

hodnotit tři poroty. Hlavní slovo bude mít porota 

složená z divadelních odborníků. Spolurozhodovat 

o nejlepším ženském a mužském hereckém výkonu 

jim pomohou členové divácké a studentské poroty, 

kteří se tradičně rekrutují z řad předplatitelů a stu-

dentů místních středních škol. Ti všichni zhlédnou 

pohádky Kubula a Kuba Kubikula a Tři veteráni 

a čtyři inscenace - Strakonického dudáka, Zdravé-

ho nemocného, Černou komedii a Světáky.

Třídenní přehlídka vyvrcholí slavnostním veče-

rem. Ten je na programu po představení Světáků 

v pátek 25. dubna ve 23 hodin v Zrcadlovém sále, 

kde budou oceněným hercům předány sošky za 

jejich výkony v loňské sezoně. -zk-

Středa 23. dubna v 10 hodin

Kubula a Kuba Kubikula, pohádka, školní předst., 

VK, vstupné 70 Kč

Středa 23. dubna v 17 hodin

Strakonický dudák, báchorka s libými zpěvy, 

S2, VK, X, vstupné 140 Kč

Čtvrtek 24. dubna v 10 hodin

Tři veteráni, pohádka, školní předst., VK, 

vstupné 70 Kč

 

Čtvrtek 24. dubna v 19.30 hodin

Zdravý nemocný, komedie, A, VK, X, 

vstupné 140 Kč

Pátek 25. dubna v 10 hodin

Černá komedie, komedie, VK, vstupné 140 Kč

 

Pátek 25. dubna v 19.30 hodin

Světáci, hudební komedie, VK, X, vstupné 140 Kč

Festival Miloše Movnara

Výstava v divadle: Jarmila Brablecová - „Kde pramení Láska…“, malba na plátno 
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 28. března v 18 hodin za hudebního doprovodu 

Tomáše Prokopiče. Výstava potrvá do 5. května.
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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 příležitost 

nahlédnout do světa křehké krásy skla. Výstava vypráví 

o dějinách sklářství na severní Moravě a představuje 

sklářské řemeslo z pohledu jeho výroby a zušlechťová-

ní. Informace k doprovodnému programu na webo-

vých stránkách muzea. Výstava trvá do 1. června.

 Přednáška „Sklářství na severní Moravě 

v 16.- 19. století“

Spoluautor výstavy Sklo z cyklu Člověk tvůrce 

Zdeněk Doubravský pohovoří o osudech šestnácti 

severomoravských skláren existujících v průběhu 

uvedených století a nastíní význam severomoravské 

sklářské výroby v jednotlivých obdobích. Přednáš-

ka proběhne v úterý 15. dubna v 17 hodin v Před-

náškovém sále VM.

 Velikonoce v muzeu

Velikonoční tvoření nejen ze skla - 17. dubna na 

Zelený čtvrtek od 9 do 16 hodin.

- HOLLAROVA GALERIE -

 Lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky

Výstava fotografi í a keramických modelů lišejníků 

a mechorostů je uspořádána ke 45. výročí založe-

ní CHKO Jeseníky. Fotografi e lišejníků a modely 

lišejníků a mechorostů jsou dílem Josefa Haldy, au-

torem fotografi í mechorostů je Štěpán Koval. Část 

výstavy o významu lišejníků v Arktidě zpracovala 

Sandra Sázelová z Ústavu antropologie Masarykovy 

univerzity v Brně. Výstava trvá do 20. dubna.

 Vycházka za lišejníky a mechorosty CHKO 

Jeseníky

Sobota 19. dubna - místo konání bude upřesněno, 

přihlášeným účastníkům bude oznámeno e-mailem. 

Vážní zájemci o exkurzi nechť posílají přihlášky na 

adresy magda.zmrhalova@muzeum-sumperk.cz, hal-

da@jjh.cz, případně telefonicky na čísla 583 363 070, 

583 363 077. V případě extrémně nepříznivého po-

časí bude exkurze přeložena na jiný termín, což se 

přihlášení účastníci dozvědí včas e-mailem. Exkurzi 

povedou J. Halda a M. Zmrhalová.

 Zkameněliny severní Moravy

Výstava s geologickou tematikou představuje 

zkameněliny severní Moravy pomocí geologic-

kých předmětů z depozitářů Muzea v Šumperku 

a Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově. 

Interaktivnost výstavy je podtržena praktickými 

aktivitami, zaměřenými na doplnění znalostí žáků 

základních a středních škol. Vernisáž proběhne ve 

středu 30. dubna v 17 hodin. Výstava potrvá do 

6. července.

- 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 oby-

vatelé na frontách a v zázemí.

K připomenutí stého výročí rozpoutání první svě-

tové války slouží vzpomínková výstava věnovaná 

líčení osudů vojáků 93. pěšího pluku a 13. země-

braneckého pluku, v nichž sloužilo nejvíce mužů 

z našeho regionu. Rovnocenná pozornost je vě-

nována životu v zázemí, především v Šumperku. 

Dobové fotografi e, zbraně, munice, vyhlášky, vy-

znamenání a další připomenou „zlá léta“ našich 

předků. Výstava trvá do 1. června.

- PŘEDSÁLÍ RYTÍŘSKÉHO SÁLU -

 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 sle-
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Výstava mapující dějiny sklářství na severní Moravě je ve výstavní síni muzea k vidění až do 1. června. Foto: P. Kvapil

peckou holí a speciálně upravenými brýlemi se pro-

jdou výstavou, vyzkouší domluvit se pouze pomocí 

znakové řeči, psát na Pichtově psacím stroji, číst 

Braillovo písmo atd. Výstava trvá do 25. května.

- GALERIE MLADÝCH -

 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-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. 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@mu-

zeum-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.
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 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@

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

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

12.30-17 hod.

- ÚSOV S LOVECKO-LESNICKÝM MUZEEM -

Zahájení sezony v úterý 1. dubna.

 Stálá expozice lichtenštejnských sbírek v Mar-

tinelliho paláci

 Stará škola

 Úsov - kolébka lesnického školství, stálá ex-

pozice

 Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-

teraktivní expozice

 Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

 Zámecký ochoz

 Galerie akademického malíře Lubomíra Bar-

toše

 Zoo koutek pro děti

 Pohádky na zámku Úsov

Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea na zámku 

v Úsově bude doplněna o velkou pohádkovou vý-

stavu. V podobě instalovaných scén je prezentováno 

deset klasických českých pohádek, a to O princez-

ně a drakovi, Sedmero krkavců, Šípková Růženka, 

Čertův švagr, Červená Karkulka, Jak zvířátka stavěla 

domeček, Ošklivé káčátko, O Budulínkovi, Smolí-

ček Pacholíček a Perníková chaloupka. Malí i velcí 

návštěvníci se tak seznámí nejen s dnes už mnohdy 

zapomenutými pohádkami, ale také se zajímavými 

muzejními exponáty. Zahájení výstavy v sobotu 

5. dubna. Výstava je součástí hlavního prohlídko-

vého okruhu, vstupné 90 Kč plné a 45 Kč snížené. 

Pedagogický dozor skupin žáků a studentů má od 

roku 2014 vstup zdarma. Vlastníci karty Olomouc 

Region Card mají vstup zdarma, na Rodinné pasy 

a Senior pasy poskytujeme slevu 20%.

 Pondělí velikonoční

V pondělí 21. dubna je otevřeno po celý den.

 Zámek Úsov v moci čarodějnice Zlomíry

V sobotu 26. dubna od 9 do 14.45 prohlídky s prů-

vodkyní - čarodějnicí, která si kouzlem přivlastnila 

úsovské panství. V 16 hodin Zábavné odpoledne 

s čarodějnickou tematikou.

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

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

vírací doba: Út-Ne 9-16.15 hod. (začátky prohlídek: 

9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:30, 13:15, 14:00, 

14:45).

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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Výstava ukazuje Šumpersko za Velké války

Přednáška přiblíží osud 

šestnácti severomoravských skláren

Na měsíc duben připravilo šumperské muzeum 

přednášku historika Zdeňka Doubravského nazva-

nou „Sklářství na severní Moravě v 16.-19. století. 

Nevýznamná kapitola nebo opomíjený fenomén?“. 

Spoluautor výstavy „Sklo“ z cyklu „Člověk tvůrce“ 

pohovoří o osudech šestnácti severomoravských 

skláren existujících během uvedených století a nastí-

ní význam severomoravské sklářské výroby v jednot-

livých obdobích. Přednáška se koná v Přednáškovém 

sále muzea v úterý 15. dubna v 17 hodin. -zk-

Až do 1. června probíhá v Galerii Šumperska v místním muzeu výstava s názvem „Šumpersko za 

Velké války 1914-1918. Jeho obyvatelé na frontách a v zázemí.“. Přibližuje poprvé muzejními 

a dokumentačními prostředky osudy obyvatel města a okolních vesnic v průběhu první světové vál-

ky. Zvláštní pozornost je věnována bojové cestě 93. pěšího pluku zvaného šumperský podle místa 

působení doplňovacího praporu, tehdy nazývaného náhradní, který měl sídlo v Šumperku. 

Na pozadí velkých bitev, vítězství a porážek na-

hlédne návštěvník do života vojáka v poli. Úryvky 

z deníkových zápisků či vzpomínek představují vál-

ku v její kruté podobě. K přiblížení frontových dnů 

slouží imitace zákopu se střeleckým postavením, kryt 

proti dělostřelbě i obvaziště raněných. Nechybějí ani 

zbraně a výstroj z front první světové války. Osudy 

obyvatel v zázemí sužovaných zvláště nedostatkem 

Pietní shromáždění k uctění památky padlých před válečným štítem na náměstí u šumperské radnice. Do štítu 

se po vložení příspěvku do kasičky zatloukaly hřeby.  Foto: sbírky VM Šumperk
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V sobotu 5. dubna 

přiletí na zámek Úsov trojhlavý drak

potravin představují především fotografi e, řada ome-

zujících vyhlášek a věci denní potřeby.

Svým dílem chce výstava přispět k rehabilitaci ra-

kousko-uherského vojáka bez demagogických nánosů 

minulého století a politického nazírání na jeho půso-

bení, které si sám nezvolil. Mnoho mužů v českých 

a moravských plucích bojovalo stejně odhodlaně 

a hrdinsky jako muži v československých legiích. Slo-

vy bývalého velitele 88. pěšího pluku Karla Wagnera: 

„Není-li československý národ zavázán vděčností svým 

synům bojujícím v řadách bývalé rakousko-uherské ar-

mády, je jim přece jen povinen svou úctou… .“

Výstava, k jejíž realizaci přispěly Státní okresní ar-

chiv Šumperk, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Vý-

chodočeské muzeum v Pardubicích a sběratelé výstroje 

a výzbroje z první světové války, je v Galerii Šumperska 

k vidění do 1. června. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

▶ Příchod vojáků 3. praporu 13. zeměbraneckého plu-

ku od šumperských kasáren k nádraží před odjezdem na 

frontu.  Foto: sbírky VM Šumperk

Stálou expozici Lovecko - lesnického muzea na zámku Úsov doplní v letošní sezoně, jež odstartuje 

v úterý 1. dubna, velká pohádková výstava. V nejvyšším patře zámku se totiž usídlí nejen trojhlavý 

drak, ale i další pohádkové bytosti.

V podobě instalovaných scén zde bude prezentová-

no deset klasických českých pohádek, a to O princezně 

a drakovi, Sedmero krkavců, Šípková Růženka, Čertův 

švagr, Červená Karkulka, Jak zvířátka stavěla domeček, 

Ošklivé káčátko, O Budulínkovi, Smolíček Pacholíček 

a Perníková chaloupka. Malí i velcí návštěvníci se tak 

seznámí nejen s dnes už mnohdy zapomenutými 

pohádkami, ale také se zajímavými muzejními expo-

náty. Na Senior pasy poskytuje zámek slevu 20%. 

Prohlídka expozic s pohádkovými bytostmi je na-

plánována na sobotu 5. dubna od 9 do 16.15 hodin 

(začátek poslední prohlídky je ve 14.45 hod.). V sobo-

tu 26. dubna se pak zmocní zámku Úsova čarodějnice 

Zlomíra, která bude návštěvníky provázet zámkem po 

celý den. Od 16 hodin zde proběhne Zábavné odpo-

ledne s čarodějnickou tematikou. M. Berková

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 276 Kč pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje 

prostřednictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Zájemci o předplatné 

mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, tel.č. 583 214 193, 724 521 552.
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Ve čtvrtek 3. dubna odpoledne budou prostory knihovny v ulici 17. listopadu patřit Igoru Mali-

jevskému a skupině Hlinomazův apetit. Hostem pořadu nazvaného Poezie a hudba bude i místní 

výtvarník Petr Válek. Začátek je naplánován na 17 hodin a vstup přijde na padesát korun.

Městská knihovna, Beseda

V knihovně zazní poezie a hudba

Městská knihovna

V knihovně bude řeč o Einsteinově teorii relativity 

a materiálnosti vesmíru

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

První besedu debatního kroužku Věda a její fi lozofi e nabídne v měsíci dubnu šumperská Městská 

knihovna. Na programu je ve čtvrtek 3. dubna od 14 hodin v čítárně knihovny v ulici 17. listopa-

du a nese název „Může se přeměnit hmota v energii?“ s podtitulem Einsteinova teorie relativity 

a materiálnost vesmíru. 

Besedu povede vysokoškolský vědecko-pedago-

gický pracovník v nukleárních vědách Jaromír Bár, 

který působil v Brně, Moskvě a v Káhiře. Pro nesou-

hlas s okupací Československa sovětskými vojsky 

byl od roku 1971 do své rehabilitace v roce 1990 

postižen zákazem pedagogické činnosti. Napsal více 

než dvě stě odborných prací, z nich nejdůležitější 

je kniha: J. Severa, J. Bár - „Handbook of Radio-

active Contamination and Decontamination“, 

ELSEVIER Comp., Amsterdam-Oxford-New Yor-

k-Tokyo 1991. V důchodu se zabývá fi lozofi í vědy, 

v roce 2006 vyšla v nakladatelství Fontána Olo-

mouc jeho kniha „Věda a osud lidstva - k některým 

otázkám fi losofi e věd a smyslu existence lidstva“. 

Dovede vysvětlit i velmi obtížné otázky tak, aby jim 

porozuměl každý, kdo má o věc zájem. -zd-

Básník a umělecký fotograf Igor Malijevský původ-

ně vystudoval teoretickou fyziku na pražské MFF Uni-

verzity Karlovy a absolvoval několik ročníků fi lozofi e 

na téže univerzitě. Od roku 1995 se věnuje literatuře 

a umělecké fotografi i. Je členem Svazmapu a hudební 

skupiny Hlinomazův apetit. Její jádro tvoří špičkoví 

muzikanti Kateřina Šarközi (kytara, zpěv), houslový 

virtuós a skladatel Lukáš Kuta (sólové housle) a mul-

tiinstrumentalista Lumír von Bejda. Hostujícím 

umělcem bude v Šumperku malíř Petr Válek hrající 
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Kresby dětí na téma Moje kniha představí výstava

na sadu surrealofonů. V propojení existenciální poe-

zie a citlivé hudební improvizace Hlinomazův apetit 

volně navazuje na dědictví hudebního undergroundu 

v čele s Pavlem Zajíčkem a jeho DG 307.  -zd, zk-

Výsledky výtvarné a literární soutěže MOJE KNIHA 2014 budou vyhlášeny ve středu 16. dubna 

v 10 hodin v Kulturním a komunikačním centru v Rapotíně. Soutěž již pošesté vyhlásily Základní 

škola a Mateřská škola Údolí Desné ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk.

Do soutěže bylo odevzdáno cel-

kem sto jedenapadesát prací, které 

vytvořily děti ve věku od pěti do 

patnácti let z obcí údolí Desné, 

tedy z Loučné nad Desnou, Ra-

potína, Sobotína, Petrova, Velkých 

Losin, ale také z Chromče, Lesnice, 

Oskavy, Zábřeha a ze Šumperka. 

Součástí programu vyhlášení 

cen bude výstava dětských prací 

Moje kniha a vystoupení divadel-

ního kroužku při ZŠ a MŠ Údolí 

Desné a pěveckého sboru Smíšci 

z Rapotína. V květnu by měla být 

výstava Moje kniha instalována 

v Ruční papírně ve Velkých Lo-

sinách, v červnu se pak přemístí 

do kulturního domu v Lošticích. 

Více na www.mojekniha.wbs.cz.

 -zd-
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Guna Leite láká do knihovny na Hostinu

Za hlavní média ve své tvorbě považuje Guna Leite fotografi i a grafi ku. Zajímá se o autorskou 

knihu, jež dovoluje elegantně propojit fotografi i, kresbu a grafi cký design. A zabývá se i nejstarším 

obdobím historie fotografi e do roku 1918. Umělecké projekty Guny Leite tvoří spíše různoro-

dou mozaiku než tematicky sjednocenou osu. Věnuje se minimalistické krajině, ale také refl exi 

osobního prostoru, tvorbě deníků, autoportrétům nebo parafrázím malby. V šumperské Městské 

knihovně v ulici 17. listopadu představí svoji fotografi ckou tvorbu na výstavě nazvané „Le Fes-

tin / Hostina“. Zahájena bude ve čtvrtek 24. dubna v 17 hodin.

Při vzniku konceptu výstavy se tato lotyšská absol-

ventka fi lozofi e na univerzitě v Rize a fotografi e na 

pražské FAMU nechala inspirovat zátišími holand-

ských mistrů a také vzpomínkami na studium malby 

na střední umělecké škole J. Rozentalse v Rize. Ve 

svých zátiších cituje vizuální podobu klasických zá-

tiší (kompozice, osvětlení) v novém konceptuálním 

kontextu - každé zátiší je poskládáno ze surovin podle 

receptu jednoho klasického jídla z různých světových 

kuchyní, například Boeuf Bourgignon, Spaghetti Car-

bonara, Mousse au Chocolat, návštěvníci se ale mo-

hou těšit také na kachnu se zelím.

Zájem o jídlo a stravování na světě roste, svědčí 

o tom rostoucí počet vydaných kuchařek, foodblogů, 

pořadů o jídle, časopisů o jídle, reality show o jídle 

a podobně. Rovněž mnohem pečlivěji sledujeme kva-

litu a složení potravin. Jídlo už není pouhá potřeba, ale 

také způsob užívání života. Samotná Guna Leite, která 

žije a tvoří v Šumperku, říká: „Někdy je to báječná hra 

od začátku, radost z lovu neobvyklých surovin, až do 

konce - ten dobrý pocit u sklenky vína po společné ve-

čeři s lidmi, které máme rádi. Okouzluje mě, z kolika 

rozmanitých tvarů, barev a vůni se může skládat to, co 

máme na talířích.“ -red-

V knihovně představí Guna Leite svoji fotografi ckou tvorbu na výstavě nazvané „Le Festin / Hostina“.  Foto: G. Leite
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Středisko volného času Doris

Každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek a každý 

pátek  od 15 do 18 hodin v MC na „K“

Volná herna

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

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

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“

Cvičení pro nastávající maminky

Uvolňovací, dýchací, protahovací cviky a relaxace. 

Příprava na porod a mateřství. S sebou: pohodlné 

oblečení, teplé ponožky. Informace Zdeňka Ha-

derková, 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 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 

Pátek 4. dubna od 15.30 hodin na „K“

Vernisáž výstavy „Jaro všemi smysly“

Společná výstava výtvarných prací dětí a mládeže 

z mateřských, základních a středních škol a zrakově 

postižených autorů. Na vernisáži proběhne předání 

cen vyhodnoceným autorům.

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

vavrusova@doris.cz.

Pátek 4. dubna od 18 hodin - sobota 5. dubna do 

9 hodin v ateliéru U Radnice

Noc s Andersenem

Nocování dětí v ateliéru. Akci pořádá každým rokem 

Klub dětských knihoven SKIP na podporu dětského 

čtenářství. Je to společné nocování dětí v České re-

publice, ale i v zahraničí. Informace Romana Večeřo-

vá, tel.č. 725 486 227, vecerova@doris.cz.

Sobota 5. dubna od 9 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

Pátek 11. dubna od 15 do 18 hodin v AD na „K“

Tvořivý ateliér - Hadráčci - čarodějky 

Tvorba jednoduchých látkových čarodějnic, ale 

i víl a pohádkových postaviček dle vlastní fantazie. 

Ateliér je otevřený od 15 do 18 hod., můžete se 

zapojit kdykoliv v tomto čase. Informace Zuzana 

Vavrušová, tel.č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz. 

 Vstupné 60 Kč 

Pátek 11. dubna 

Ukliďme svět (Clean Up the World)

Mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují sku-

piny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, 

parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, 

likvidaci černých skládek... Informace Lenka Kam-

pová, tel.č. 733 712 901, kampova@doris.cz.

Sobota 12. dubna v klášterním kostele 

Zlatá lyra

Přehlídka pěveckých sborů Šumperska a okolí. In-

formace Ivana Žurková, tel.č. 725 012 639, moty-

li@spk.cz.

Středa 16. dubna od 17 do 20 hodin v AT na „K“

Sedánky pro mamky

Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 

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

psencikova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Čtvrtek 17. dubna od 10 do 14 hodin v ateliéru 

U Radnice

Velikonoční dílna

Prázdninové velikonoční tvoření pro děti i rodiče, 

barvení vajíček, mašlí, velikonoční dekorace. S se-

bou dvě vyfouknutá vajíčka. Můžete přijít kdykoliv 
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v nabízený čas. Informace Romana Večeřová, tel.č. 

725 486 227, vecerova@doris.cz.  Cena 50 Kč

Sobota 19. dubna od 9.30 hodin na „K“

Tajemství ženského pánevního dna pohledem 

západu i východu

Naučíte se speciální sestavu zdravotního cvičení 

a jógy na pánevní dno, propojíte se se svým pánev-

ním dnem a naučíte se s ním komunikovat, unikátní 

projekt - dostanete informace, které jinde nenajdete, 

vhodné pro každou ženu. Informace Eva Pšenčíko-

vá, tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz.

Pátek 25. dubna od 9 do 17 hodin v parku u Vily 

Doris

Den Země 2014 

Přijďte k nám oslavit Den Země, v letošním roce za-

měřený na rodiče a děti. Vědomostní, hravé a výtvar-

né stanoviště v parku u Vily Doris, pódiová vystoupe-

ní, řemeslný trh, prezentace LČR, CHKO Jeseníky, 

ČSOP Šumperk. Informace Lenka Kampová, tel.č. 

733 712 901, kampova@doris.cz.  Vstupné 30 Kč 

Sobota 26. dubna od 9 do 16 hodin ve Středisku eko-

logické výchovy ve Švagrově

Den Země

Akce pro rodiče s dětmi. Zalesňování pasek v okolí 

Švagrova. Putování po lesní ekostezce s průvod-

ci. Informace Mirko Kantorek, tel.č. 725 082 503, 

kantorek@doris.cz.

Středa 30. dubna v 18.30 hodin v sále Vily Doris

VIA LUCIS: Levhartice

Hostem večera bude spisovatelka Iva Pekár-

ková. Rezervace a informace Petr Konupčík, 

tel.č. 731 610 037.  Vstupné 60 Kč

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, Šumperk: tel.č. 

583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - 

Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 

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

+ Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ate-

liér: AT), recepce 583 283 481, U Radnice - nám. Míru 

20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířo-

vice 172, tel.č. 606 758 410, http://www.doris.cz.

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

LEVHARTICE 

ve středu 30. dubna v 18.30 hodin v sále Vily Doris 
Hostem večera bude spisovatelka Iva Pekárková.

Iva Pekárková (nar. 15. února 1963 v Praze) je česká prozaička, překladatelka a publicistka. 

Před dokončením studií na přírodovědecké fakultě v roce 1983 emigrovala do USA, kde vystřídala 

několik povolání, včetně barmanky a taxikářky v New Yorku. V roce 1997 se vrátila do Prahy a od 

roku 2005 žije v Londýně. V literárním světě je asi jejím nejznámějším počinem kniha fejetonů Jaxi 

taksikařím, která byla velmi dobře přijata čtenářskou veřejností. Ve svých prózách, žánrově blízkých 

reportáži, jednak refl ektuje zkušenost exilu a zážitky z multikulturního, postmoderního světa, jednak 

zhodnocuje bohaté zážitky cestovatelky. Tato spisovatelka a světoběžnice nikdy nepsala cudně 

a ani její poslední román s názvem Levhartice není pro upejpavé. 

Hlavní hrdinka Milla totiž „provozuje horizontální turistiku“, jak o sobě ráda prohlašuje...

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 60 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Pontis Šumperk

Kino Oko

NOE 

Úterý 1. dubna v 19.30 hodin, středa 2. dubna v 17.30 hodin

USA, 2014, drama, fantasy, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Svět už zachránila řada hrdinů, ale on byl první. Noe. Režisér Darren Aronofsky, tvůrce Černé labutě 

a dalších výjimečných fi lmů stvořil výpravné katastrofi cké drama, které vám odvypráví jednu z nejstarších 

legend lidstva tak, jak jste ji asi ještě neslyšeli. Hrají: Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connel-

lyová, Emma Watsonová.  Vstupné 120 Kč

Čtvrtek 3. dubna od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 8. dubna od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Pátek 11. dubna od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 17. dubna od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 22. dubna od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

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

Mateřské centrum Brouček

1.4. Tvořeníčko - Barevné ovoce, 4.4. Zpíváme pís-

ničky, 7.4. Pohybová aktivita - Překážková dráha, 

8.4. Malujeme si, 11.4. Poznáváme zvířátka, 14.4. 

Razítkování, 15.4. Posloucháme pohádky, 18.4. 

Velikonoční tvořeníčko, 22.4. Malujeme si, 25.4. 

Cvičeníčko, 28.4. Tvořeníčko - Jarní kytičky, 29.4. 

Učíme se říkanky. 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 

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“ = Denní stacionář Volba, Bohdíkov-

ská 24. 
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YVES SAINT LAURENT 

Úterý 1. dubna v 17.30 hodin

Francie, 2014, drama, 101 minuta  

Paříž, leden 1958. Yves Saint Laurent je teprve ve věku 21 let požádán, aby dohlížel nad módním domem 

nedávno zesnulého Christiana Diora. Vzápětí představuje svou první módní kolekci a seznamuje se s Pier-

re Bergém, patronem umění, jeho budoucí láskou a celoživotním partnerem. O tři roky později spolu 

vytvářejí značku Yves Saint Laurent, které se podařilo obrátit celý svět módy vzhůru nohama.  

 Vstupné 110 Kč

MÁ VLAST  Artvečer - FK

Středa 2. dubna ve 20.00 hodin

Francie, Alžírsko, 2013, drama, 87 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Šestadvacetiletý student práv Farid žije celý svůj život ve Francii. Když jeho otec onemocní a pošle ho do 

Alžírska, aby se pokusil zachránit rodinný dům před demolicí, Farid objevuje krajinu, ve které ještě nikdy 

nebyl, jejímž jazykem se těžko domluví, zemi, která je podle něj nepochopitelně stará a zaostalá. V otcově 

obci však postupně registruje plejádu mimořádných postav, jejichž humor a přímočarost ho překvapí 

a hluboce zasáhnou. Mezi nimi je i jeho mladý bratranec, který má stejné jméno jako on a sen vycestovat 

do Francie.  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU 

Čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5., neděle 6. a pondělí 7. dubna v 17.30 hodin, úterý 8. dubna v 18.00 hodin, 

středa 9. dubna v 17.30 hodin, sobota 19. a neděle 20. dubna v 17.30 hodin

ČR, 2014, komedie, 100 minut, mládeži přístupný

Hlavní hrdina je chytrý a milý student astrofyziky, jehož největší láskou jsou hvězdy a horoskopy. Jeho drá-

hu mu však jednoho dne překříží dívka snů a Marek se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen 

Francouzské drama Yves Saint Laurent uvádí kino Oko 1. dubna.  Foto: archiv
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ani udělat zkoušky. V tento moment se do věci obouvají jeho odhodlaní přátelé. Rozhodnou se povolat na 

pomoc a zasvětit do Markových problémů jeho otce, který je úspěšným vydavatelem řady bestsellerů na 

téma: jak získat ženu.  Vstupné 120 Kč

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI 

Čtvrtek 3. dubna v 19.30 hodin

Německo, USA, Velká Británie, Francie, Kypr, 2013, drama, horor, romantický, 123 minuty, nevhodný 

mládeži do 15 let, titulky

Láska, která trvá po celá staletí. Upíři Adam a Eva sice žijí na opačných koncích země a jejich přístup 

ke světu je takřka protikladný, přesto jde o dokonalý pár. Upírská romance Jima Jarmusche spíše než 

dějem překypuje drobnokresbou svých specifi ckých hrdinů a směle přetváří četná klišé vampýrských 

fi lmů.  Vstupné 110 Kč

ZVONILKA A PIRÁTI 2D  Hrajeme pro děti, 2D 

Pátek 4., sobota 5. a neděle 6. dubna v 15.45 hodin

USA, 2014, animovaný, fantasy, rodinný, 78 minut, české znění

Ambiciózní víla Zarina uteče kvůli svým malérům ze země víl a spojí své síly s piráty. Zvonilka podnikne 

s přáteli dobrodružnou výpravu na její záchranu.  Vstupné 120 Kč

V pátek 4.4. v 15.45 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 PLATIT a.s. Šumperk.

GRAVITACE 3D  3D

Pátek 4. dubna v 19.30 hodin

USA, Velká Británie, 2013, sci-fi , drama, thriller, 91 minuta, mládeži přístupný, titulky

7 Oscarů (režie, kamera, střih, hudba, vizuální efekty, mix zvuku, střih zvuku). Sandra Bullocková hraje 

doktorku Ryan Stoneovou, skvělou lékařku - inženýrku na její první vesmírné misi. George Clooney 

ztvárnil vesmírného veterána Matta Kowalskyho. Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke 

katastrofě.  Vstupné 80 Kč

V dubnu má premiéru česká komedie 10 pravidel jak sbalit holku.  Foto: archiv
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NON-STOP 

Sobota 5. a neděle 6. dubna v 19.30 hodin

USA, Francie, 2014, akční, thriller, 106 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Agent v podání Liama Neesona je během letu bombardován esemeskami od neznámého teroristy, který 

požaduje, aby vláda na jeho tajný účet zaslala 150 milionů dolarů. Jinak každých dvacet minut někoho 

v letadle zabije. Vzápětí je v letadle nalezena první oběť. Vstupné 100 Kč

ŽIVOTNÍ ŠANCE 

Pondělí 7. dubna v 19.30 hodin, úterý 8. dubna ve 20.00 hodin 

Velká Británie, 2013, životopisný, komedie, drama, hudební, 103 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, 

titulky

Příběh, který poslal celý svět do kolen a dal naději všem, kterým život rozdal jen nízké karty. V historicky 

první sérii televizní show „Británie hledá talent“ předstoupil před krutou porotu a nepřátelské obecenstvo 

Paul Potts. Nevzhledný, jako exot ohlásil, že zazpívá operní árii a ve svých čtyřiceti letech sklidil to, co do-

posud od života - výsměch a kopance. Naposledy. Paul Potts začal zpívat árii z Pucciniho opery Turandot 

a jeho život se v té vteřině navždy změnil. Za pár okamžiků mu uslzená porota ležela u nohou a diváci 

nadšeně aplaudovali.  Vstupné 90 Kč

PŘÍBĚH FILMU: KINEMATOGRAFIE DNES A V BUDOUCNOSTI

Úterý 8. dubna v 17.00 hodin

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

V závěrečné části se zavírá pomyslný kruh. Teroristické útoky ze září 2001 navždy změní ráz kinematogra-

fi e a fi lmy zvážní.  Vstupné 50 Kč, členové FK a studenti 40 Kč 

V NITRU LLEWYNA DAVISE  Artvečer - FK

Středa 9. dubna v 19.30 hodin

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

Novinka bratří Coenů. Příběh ambiciózního a talentovaného mladého muzikanta, který se snaží získat 

si trochu uznání, v době obrody folkové hudby, v New Yorku roku 1961. Ačkoliv se jeho život zdá být 

Na akční sci-fi  Captain America: Návrat prvního Avengera se mohou diváci těšit v první polovině dubna. Foto: archiv
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nekonečným řetězem smůly, Llewyn se nevzdává a pevně si jde za svým snem. Bez peněz a trvalé adresy se 

protlouká životem a přespává u stále se snižujícího počtu kamarádů.  Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč 

RIO 2 3D  Hrajeme pro děti, 3D 

Čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12. a neděle 13. dubna v 15.30 hodin 

USA, 2014, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, 101 minuta, mládeži přístupný, české znění

Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když se odvážili opustit své kouzel-

né město Rio a odletět do divoké Amazonie, aby se tam setkali se svými příbuznými. Blu se v zemi, kterou 

nezná, necítí zrovna moc jistě. Jednak zde musí čelit svému nejobávanějšímu protivníkovi - tchánovi a zá-

roveň se vyhnout ďábelským plánům na odplatu, které pro něj zosnoval padoušský a mstivý kakadu Nigel. 

 Vstupné 140 Kč

Ve čtvrtek 10.4. 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 PLATIT a.s. Šumperk.

 

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 3D  3D 

Čtvrtek 10. a pátek 11. dubna v 17.30 hodin, neděle 13. dubna v 17.30 hodin, pondělí 21. dubna ve 

20.00 hodin 

USA, 2014, sci-fi , akční, dobrodružný, 128 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky 

Po katastrofi ckých událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije Captain America poklidně v ústra-

ní ve Washingtonu, D.C. a snaží se přizpůsobit modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu 

z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. Společně s Black Widow 

se Captain America pokouší odhalit stále se prohlubující spiknutí.  Vstupné 165 Kč

QUEEN HUNGARIAN RHAPSODY

Čtvrtek 10. dubna ve 20.00 hodin

Rocková královna v nejlepší formě poprvé za železnou oponou na Nepstadionu v Budapešti v roce 1986. 

Digitálně upraveno ve velkém rozlišení a s fantastickým zvukem v kvalitě dolby 5.1. Nezapomenutelné hity 

skupiny Queen a Freddie zpívající maďarskou lidovou píseň Tavaszi szél vizet áraszt (Jarní vítr vodu vane). Po 

právu jeden z nejlepších rockových koncertů vůbec.  Vstupné 150 Kč, se vstupenkou na Eurofest 130 Kč

Komedie RIO 2 potěší především malé diváky.  Foto: archiv
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HER 

Pátek 11., sobota 12. a neděle 13. dubna ve 20.00 hodin

USA, 2013, sci-fi , romantický, drama, 126 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Th eodore (Joaquin Phoenix) je komplikovaný a citlivý muž, který se živí psaním dojemných a osobních 

dopisů pro druhé. Se zlomeným srdcem po ukončení dlouhého vztahu se začne zajímat o nový, pokročilý 

operační systém, o kterém jeho výrobce tvrdí, že představuje zcela unikátní a intuitivní bytost. Po jeho 

instalaci se seznamuje se „Samanthou“, umělou inteligencí s milým ženským hlasem (Scarlett Johanssono-

vá), která má zajímavé postřehy, je citlivá a překvapivě vtipná.  Vstupné 110 Kč

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 

Sobota 12. dubna v 17.30 hodin, pondělí 14. dubna v 19.15 hodin, úterý 15. a středa, 16. dubna 

v 17.30 hodin 

USA, 2014, sci-fi , akční, dobrodružný, 128 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Další adaptace komiksu z vydavatelství Marvel.  Vstupné 130 Kč

VELKÁ NÁDHERA 

Úterý 15. dubna ve 20.00 hodin

Itálie, Francie, 2013, drama, komedie, 141 minuta, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Oscar za nejlepší cizojazyčný fi lm!  Vstupné 90 Kč

Film Justin Bieber´s Believe nabídne intimní pohled na toto vyprodané turné.  Foto: archiv
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RIO 2  Hrajeme pro děti

Středa 16., čtvrtek 17., pátek 18., sobota 19., neděle 20. a pondělí 21. dubna v 15.30 hodin

USA, 2014, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, 101 minuta, mládeži přístupný, české znění

Dobrodružná komedie pro celou rodinu.  Vstupné 110 Kč

V pondělí 21.4. v 15.30 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče s dětmi (mi-

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

Šumperk.

WALESA: ČLOVĚK NADĚJE  Artvečer - FK

Středa 16. dubna ve 20.00 hodin

Polsko, 2013, životopisný, drama, 127 minut, mládeži přístupný, titulky

Lech Walesa je podobně jako u nás Václav Havel symbolem pádu totalitního režimu. Oba byli ve vězení, 

oba dokázali burcovat davy. Andrzej Wajda je nejúspěšnějším polským režisérem všech dob a je tedy 

pochopitelné, že Walesův životní příběh do fi lmu převedl právě on. A udělal z něj divácky nejúspěšnější 

polský fi lm minulého roku.  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

JUSTIN BIEBER´S BELIVE 

Čtvrtek 17. a pátek 18. dubna v 17.30 hodin

USA, 2013, dokumentární, hudební, 91 minuta, mládeži přístupný, titulky

Jedinečný fi lm, který nám poskytne intimní pohled na Justinovo vyprodané celosvětové turné „BE-

LIEVE“.  Vstupné 110 Kč

DLOUHÁ CESTA DOLŮ 

Čtvrtek 17. a pátek 18. dubna v 19.30 hodin

Velká Británie, Německo, 2014, komedie, drama, 96 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají na střeše věžáku, oblíbeném místě sebevrahů, všichni se 

stejným plánem. Místo toho, aby skočili, ale uzavřou dohodu, že zůstanou spolu a naživu minimálně do 

svatého Valentýna. A toho dne, kdy měl jejích život skončit, začne pro všechny nečekané dobrodružství, 

které všem znovu vrátí chuť žít.  Vstupné 110 Kč

POJEDEME K MOŘI 

Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26., neděle 27., pondělí 28., úterý 29. a středa 30. dubna v 17.30 hodin

ČR, 2014, komedie, 90 minut, mládeži přístupný

Jedenáctiletý Tomáš se chce stát fi lmařem, a když dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit 

svůj první fi lm - o své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho tatínka, maminku, babičku, 

ale i kamaráda Harise, který mu pomáhá s natáčením. Kluci blbnou a užívají si natáčení, ale jen do chvíle 

než zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci, které jsou nepříjemné - například pravdu o jejich spolužačce, 

kterou Tomáš miluje, anebo že mu jeho táta lže! Dvakrát týdně tajně odjíždí místo práce bůhvíkam, ale 

zapírá to.  Vstupné 110 Kč

3 DNY NA ZABITÍ 

Sobota 19. a neděle 20. dubna ve 20.00 hodin

USA, 2014, thriller, akční, drama, 113 minut, titulky

Kevin Costner v napínavém akčním thrilleru jako umírající agent tajné služby. Výměnou za experimentál-

ní lék, který mu může zachránit život, musí splnit ještě poslední úkol...  Vstupné 110 Kč



36 Kino Oko

ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKADEMIE: OBCHOD NA KORZE 

Pondělí 21. dubna v 17.30 hodin

Československo, 1965, drama, válečný, 128 minut

Přednáška Jiřího Matýska historie a současnost slovenského fi lmu uvede fi lm Obchod na korze.  Vstupné 75 Kč

POSLEDNÍ VRCHOL 

Úterý 22. dubna v 17.30 hodin

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

Film ukazuje typ kněze, o kterém nikdo nemluví: anonymní kněz, který slouží Bohu tím, že slouží dru-

hým. 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.  Vstupné 90 Kč

DETEKTIV DOWN 

Úterý 22. dubna v 19.15 hodin, středa 23. dubna v 17.30 hodin

Norsko, Dánsko, ČR, 2013, komedie, 100 minut, titulky

Robert Bogerud chce být soukromým detektivem, což ale není tak jednoduché, pokud máte jako on Dow-

nův syndrom. Všichni jeho potenciální zákazníci tak zmizí v okamžiku, kdy Robert sundá svůj detektivní 

klobouk. Nakonec se mu však podaří sehnat první případ: bruslařská legenda Olav Starr zmizel a jeho 

manželka a jejich dvě dospělé děti potřebují detektiva. Robert konečně dostává šanci zapůsobit na svého 

otce, policistu, který nikdy nebyl schopen přijmout svého syna i s jeho odlišnostmi.  Vstupné 100 Kč

NÁSLEDKY LÁSKY  Artvečer - FK

Středa 23. dubna v 19.30 hodin

Itálie, 2004, drama, krimi, romantický, 100 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Jeden z nejprogresivnějších a nejoriginálnějších současných italských režisérů Paolo Sorrentino vytvořil 

v roce 2004 pozoruhodným snímkem Následky lásky rafi novanou kombinaci motivů kriminálního žánru 

s působivou analýzou stárnoucího člověka, kterému mezi prsty uniká život a okolní svět i život už jen bez 

známky jakéhokoliv sentimentu či emoce nečinně pozoruje.  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

TRANSCENDENCE 

Čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26., neděle 27., pondělí 28. a úterý 29. dubna v 19.30 hodin

USA, 2014, sci-fi , akční, drama, thriller, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Tvůrci trilogie Temný rytíř přinášejí do kin sci-fi  thriller s Johnny Deppem. Johnny Depp se jako vědec snaží 

jít za hranice možného a propojit lidskou mysl s nekonečným vesmírem umělé inteligence. Jeho cesta za 

poznáním se brzy změní v honbu za neomezenou mocí a nikdo nemá možnost ho zastavit.  Vstupné 110 Kč

ZVONILKA A PIRÁTI 3D  Hrajeme pro děti, 3D

Pátek 25., sobota 26. a neděle 27. dubna v 15.45 hodin

USA, 2014, animovaný, fantasy, 78 minut, české znění

Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi 

modrého kouzelného prášku. Když se kvůli svým odvážným nápadům dostane do potíží, uteče ze země 

víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi. Zvonilka se společně se svými přáteli musí 

vydat na dobrodružnou pouť, aby Zarinu našli a společně pak zkřížili meče s bandou pirátů pod vedením 

plavčíka Jamese, ze kterého se má záhy stát legendární Kapitán Hook.  Vstupné 130 Kč



Vlastivědné muzeum v Šumperku je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem

Otevřeno 
duben - říjen

V pátek 25.4. 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 PLATIT a.s. Šumperk.

VALČÍK PRO MONICU  Artvečer - FK

Středa 30. dubna v 19.30 hodin

Švédsko, 2013, drama, 105 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Životopisný fi lm dánského režiséra Pera Flye o švédské zpěvačce a herečce Monice Zetterlundové vypráví o její 

cestě z malého městečka ve Švédsku ke slávě v klubech v New Yorku a Stockholmu. Během své kariéry nahrála 

řadu jazzových alb a objevila se v deseti fi lmech. V roce 1963 reprezentovala Švédsko v soutěži Eurovision song. 

Nepříjemná choroba ji však v roce 1999 přinutila k odchodu z veřejného života, plného úspěchů a slávy. A o šest 

let později po požáru v jejím stockholmském bytu umírá.  Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč 

Připravujeme: Spider-Man 2, X-Men: Budoucí minulost, Bony a klid 2, Godzila, Hany, Lucrezia Borgia. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

kách kina www.kinosumperk.cz. Předprodej vstupenek: po-pá od 14.00 hodin, so a ne hodinu před 

začátkem prvního představení. Bližší inf. na telefonu 583 212 000.

VÝSTAVA: České fi lmové plakáty 2013
Výstava potrvá od 1. dubna do 31. května.




