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Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Loštické poháry

Dozajista přímo perlou uchovávanou Vlasti-

vědným muzeem v Šumperku je kolekce loštic-

kých pohárů. Najdeme je vystavené v šumperské 

a mohelnické expozici i opatrované v depozitá-

řích těchto muzeí a samozřejmě také v depozitáři 

někdejšího Havelkova muzea v Lošticích. Jejich 

sláva středoevropského rozměru spadá do 15. sto-

letí s přesahem do prvních desetiletí století násle-

dujícího, kdy byly v Lošticích a okolí vyráběny 

a následně užívány spotřebiteli k pití vína a piva, 

neboť na rozdíl od běžné keramiky tekutiny téměř 

nenasávaly a posléze jimi nezapáchaly. 

Charakteristický puchýřkovitý 

povrch i samotný tvar pohárů 

zdobených oušky dávaly naje-

vo svoji jedinečnost a neudiví, 

že se později staly předmě-

t e m 

s b ě -

ratelské vášně a našly své místo v nejedné rene-

sanční kunstkomoře od Rýna až po Krakov. Hrdla 

a někdy také patky některých z nich jsou okovány 

s použitím zdobeného stříbra nebo zlata, jak mů-

žeme dodnes vidět ve vitrínách či nalézt v depozi-

tářích evropských muzeí. Jejich znalost v tehdejší 

Evropě dokládá vyobrazení loštického poháru na 

triptychu Hieronyma Bosche Zahrada rajských 

rozkoší. Jako pohár pijáků opojných moků ho 

Bosch nehodlal ve svém ráji opominout.

Důvod, proč loštické poháry překročily hranice 

regionu a byly exportovány mimo Moravu, tkví 

v jejich praktičnosti, o níž již bylo pojednáno. 

Výrobcům keramiky v tradiční loštické oblasti, 

kde jsou písemně doloženi již v první polo-

vině 12. století, se podařilo s pomocí vhod-

né suroviny a specifi ckého technologického 

postupu vyrobit tzv. polokameninu či pro-

tokameninu, jak je odborníky označována. 

Vladimír Goš, který se 

historií výroby loštic-

kých pohárů a jejich 

rozšířením v Evro-

pě zabýval, o tom 

píše: „Prakticky 

všechna kerami-

ka v Lošticích 

byla vypálena 

oxidačně, což je 

ostatně typické pro 

severomoravský vý-

robní okruh. Drtivá 

většina nádob byla 

vytočena na rychle ro-

tujícím hrnčířském kru-

hu, mnoho z nich nese 

stopy po odřezání z horní 

Dva základní typy loštických pohárů, nádoba s okrajem ve tvaru okruží a poháry s věncem oušek na podhrdlí. 

 Foto: Eva Petrášová, VM Šumperk
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Církevní rok v hudbě nabídne mši Jacoba Obrechta

desky. Nádoby byly vypalovány velmi kvalitně za 

teplot kolem 1000 °C pravděpodobně v jednodu-

chých pecích milířové konstrukce. Jediná pec se 

dochovala v areálu usedlosti hrnčíře v Komenské-

ho ulici a je charakterizována čtyřmi vstupními 

otvory.“

Pražský výtvarník a keramik Josef Dudek expe-

rimentálně ověřil, že v peci se čtyřmi vstupními 

otvory bylo možné dosáhnout teploty výpalu vyš-

ší než 1 100 °C a svými výrobky se doposud nej-

více přiblížil kvalitě středověkých pohárů z dílen 

loštických hrnčířů. Bohužel, při vypalování v peci 

docházelo ke vzniku nežádoucích puchýřků, kte-

ré však byly pro loštické poháry tolik typické, 

že se staly znakem jejich autentičnosti a jakousi 

ochrannou známkou. Napodobit tento lukrativní 

obchodní artikl končilo obyčejně fi askem, jak se 

můžeme přesvědčit na dochovaných padělcích. 

V počáteční fázi výroby loštických pohárů byly 

vypalovány jednoduché nádoby s okrajem ve tvaru 

okruží, později, snad kolem poloviny 15. století, 

vstoupil na trh loštický pohár s věncem oušek na 

podhrdlí, která dala těmto výrobkům nový origi-

nální vzhled. I tyto poháry byly předmětem vývozu 

za hranice Moravy zvláště do přilehlých částí Čech, 

Slezska, Rakouska a Uher. Nezvykle velký počet na-

lezených loštických pohárů vykazuje oblast severně 

od Budapešti a blatenského jezera v Maďarsku. Jen 

z trosek bývalého královského paláce v Budíně bylo 

vyzvednuto přes devadesát exemplářů. Nejjižně-

ji objevili archeologové zlomek výrobku z Loštic 

v Bělehradě. Jinou oblastí výskytu loštických po-

hárů je okolí Košic. Dále od výrobního centra je 

nacházíme v archeologických odkryvech ve velkých 

obchodních centrech jako jsou slezská Vratislav, 

dolnorakouská Vídeň a malopolský Krakov, ale 

ojediněle i na jiných místech.

Konec výroby loštických pohárů spadá zhruba 

do poloviny 16. století, kdy je z trhů vytlačily kva-

litní výrobky z kameniny navíc odpovídající vkusu 

a módě nastupující renesance. Přesto se na neob-

vyklé výrobky z Loštic nezapomnělo. Jejich bizar-

ní vzhled lákal sběratele i z oblastí vzdálených od 

původních spotřebitelských regionů. Na rozdíl od 

tvarůžků, které proslavily Loštice o několik století 

později, nazývali spotřebitelé i pozdější sběratelé 

poháry „loštickými“, a tak jméno malého městeč-

ka proniklo daleko do Evropy. Dnes jsou loštické 

poháry unikátními doklady naprosto ojedinělé 

regionální keramické produkce nemající jinde 

obdoby a jako takové jsou prezentovány v expo-

zicích Vlastivědného muzea v Šumperku. 

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

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

6. května nabídne Missa Maria Zart Jacoba Obrechta.

Jacob Obrecht byl vysvěcený kněz, ale především 

renesanční skladatel franko-vlámské školy, jenž ve 

svém hudebním vyjádření mnohdy projevoval na 

svou dobu nebývalé abstraktní myšlení. A právě 

Missa Maria Zart (Mass pro Gentle Mary) je toho 

nejlepším příkladem. „V této mši jakoby vstoupil 

do zvukového světa, který je nasycen prolínajícími 

se hlasy, které někdy až nelze v jednotlivostech iden-

tifi kovat. Přesto je dílo pozoruhodně homogenní. 

Nikdo přesně neví, kdy a kde tuto výjimečnou mši 

Obrecht napsal. Snad v Innsbrucku během své 

cesty do Itálie,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok 

v hudbě Vít Rozehnal a dodává, že dílo se v mno-

hém odlišuje od jiných jeho pozdějších skladeb. 

„Někteří ho označují jako „Labutí píseň“, která 

líbezně zní jednou ve spletitosti motivů, jindy si 

jakoby lehce hraje v živých procházkách sem a tam 

kolem dlouhých tónů hlavní melodie,“ podotýká 

Rozehnal. Vzápětí připomíná, že setkání s hudbou 

proběhne v úterý 6. května. Jeho dějištěm bude 

od 19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele 

ve Farním středisku na Kostelním náměstí 4.  -red-
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Město se chystá na středověkou oslavu

Slavnosti města, jež připomínají historickou událost odehrávající se před pěti sty čtyřiadvaceti 

lety, se letos v Šumperku odehrají v sobotu 31. května. V tento den současně odstartuje letní tu-

ristická sezona.

Jednodenní Slavnosti města zahájí o půl desáté 

dopoledne průvod Hlavní třídou, během něhož bu-

beníci pozvou kolemjdoucí do Sadů 1. máje. Zde 

Slavnosti odstartují úderem desáté dopolední a na 

čtyřech scénách nabídnou bohatý program. V něm 

se představí skupiny historického šermu, chybět ne-

budou rytířská tábořiště, jarmark s lidovými řemesly, 

hry, soutěže a atrakce pro děti a také košt mikulov-

ských vín. Od páté podvečerní pak dostanou prostor 

taneční a sportovní vystoupení šumperských klubů 

a spolků. „Součástí tohoto bloku bude i vystoupení 

tanečních souborů z partnerského města Nysa. Vyvr-

cholením večera pak bude loučemi osvícený průvod 

s rytíři, kejklíři, bubeníky, koňmi, vlajkonoši, dudáky 

a tanečnicemi,“ říká Martina Holubcová z oddělení 

kultury a vnějších vztahů šumperské radnice. Vzápětí 

připomíná, že průvod projde městem k radnici, kde 

se do něj zapojí radní a zástupci partnerských měst. 

„Po slavnostní ceremonii rozzáří oblohu ohňostroj 

a program zakončí ohňová Magická Šumperská noc, 

Clamortis,“ prozrazuje Holubcová. 

A protože Slavnosti města otevírají letní turistickou 

sezonu, budou od 9 do 17 hodin zdarma otevřeny 

expozice Čarodějnické procesy v Geschaderově domě 

a radniční věž, v níž bude po celou sezonu umístěna 

malá výstava prací žáků 3.B ze Základní školy v Šu-

mavské ulici na téma „Šumperk, moje město“. Od 

neděle 1. června tak budou průvodci opět provázet po 

krásách šumperských památek během prohlídkových 

okruhů historickým jádrem města. -zk-
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Kostely a kaple se na jednu noc otevřou veřejnosti

Poněkud netradičním způsobem se v pátek 23. května otevřou některé šumperské kostely. Akce 

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

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

kteří víru v Boha a cestu do společenství církve teprve hledají. 

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách 

otevřených kostelů po celé republice poznávat 

a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křes-

ťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale 

i živé přítomnosti. O tom svědčí bohatý kulturně-

duchovní program, v němž opět nebudou chybět 

koncerty, komentované prohlídky, možnost na-

hlédnout do kostelních sakristií, vystoupat na věže 

či prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vní-

mat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských 

chrámů. V Šumperku budou moci zájemci zamířit 

v pátek 23. května hned do pěti kostelů.

Nejkrásnější ozdobou původně hřbitovní kaple 

sv. Barbory postavené v roce 1755 v dnešních Ji-

ráskových sadech jsou freskové nástropní malby 

uničovského malíře Ignace Oderlitzkého. Za před-

mnichovské republiky sloužila kaple jako kostelík 

českých škol a v rámci ekumenické spolupráce byla 

v osmdesátých a devadesátých letech 20. století 

kaple v užívání pravoslavné církve. Nyní ji opět vy-

užívá římskokatolická církev. 

Klášterní kostel Zvěstování P. Marie, jehož po-

čátky sahají do začátku 14. století a jenž byl po 

požáru města v roce 1669 opraven v barokním 

stylu, prošel po Sametové revoluci nákladnou re-

konstrukcí a veřejnosti se v plné kráse otevřel před 

šesti lety. V současné době ho již církev nevyužívá 

k bohoslužbám, ale probíhají zde koncerty, výstavy 

a další akce. 

Kostel sv. Jana Křtitele, který je v pramenech 

poprvé zmiňován v roce 1216, je v současné době 

děkanským chrámem a „živým srdcem“ šumperské 

farnosti. Jeho ozdobou je zrestaurovaná freska Ig-

náce Oderlitzkého znázorňující životní příběh sv. 

Jana Křtitele.

Areál kostela sv. Jana Evangelisty v Husitské uli-

ci se začal stavět na podzim 1912, základní kámen 

ke stavbě vlastního kostela byl ovšem položen až 

25. března 1914. Plány zhotovil vídeňský archi-

tekt Clemens M. Kamer, mimo jiné autor projektu 

evangelického kostela v Insbrucku. Nedílnou sou-

částí areálu kostela je fara a přilehlá zahrada. 

Předposlední květnový pátek se otevř rovněž 

chrám Sv. Ducha v ulici K.H. Máchy, jehož půdo-

rys je zvětšenou replikou půdorisů prvních chrámů 

z dob mise sv. Cyrila a Metoděje konané na Velké 

Moravě. Chrám je navíc jedinou byzantskou stav-

bou v České republice. -zk-

Noc kostelů se každoročně těší velkému zájmu veřejnosti. 

 Foto: -pk-

▶ Kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním náměstí: 17:50-18:00 Slavnostní zvonění * 18:00-19:00 Mše 

svatá * 19:00-19:15 Prohlédněte si kostel zblízka - individuální prohlídka *  19:00-20:30 Dobrodružná 

- Program noci kostelů v Šumperku -
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Gymnazisté z italské Perugie

 navštívili šumperské Motýly

cesta kostelem pro děti * 19:00-22:00 Stoupej k výšinám - výstup na kostelní věž * 19:00-24:00 Vý-

stava ornátů a bohoslužebných předmětů, včetně možnosti nahlédnutí do matrik od roku 1950 * 

19:15-19:45 Seznámení s varhanami - povídání, ukázky * 19:45-20:00 Prohlédněte si kostel zblízka 

- individuální prohlídka * 20:00-20:30 Schola - koncert * 20:30-20:45 Čtení z Bible při svíčkách * 

20:45-21:00 Prohlédněte si kostel zblízka - individuální prohlídka * 21:00-21:30 * 21:30-22:15 Pašije 

* 22:15-22:30 Prohlédněte si kostel zblízka - individuální prohlídka * 22:30-23:00 Nechte se oslovit 

historií a krásou - komentovaná prohlídka *  23:00-23:45 Chvíle k zamyšlení a meditaci se zpěvy * 

23:45-24:00 Duchovní slovo, závěrečná modlitba

▶ Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Kladské ulici: 18:00-19:30 Koncert * 19:30-20:15 Pro-

hlédněte si kostel zblízka - individuální prohlídka * 20:00-20:30 Nechte se oslovit historií a krásou - 

komentovaná prohlídka

▶ Kostel sv. Barbory v Jiráskových sadech: 18:00-19:00 koncert Avonotaj * 19:00-19:15 Prohlédně-

te si kostel zblízka - individuální prohlídka * 19:15-19:30 Prohlédněte si kostel zblízka - individuální 

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

▶ Chrám Svatého Ducha v ulicxi K.H. Máchy: 18:00-18:45 Prohlídka chrámu s pořadateli * 

19:00- 19:45 Pobožnost k přesv. Bohorodici, bohoslužba východní spirituality * 20:00-21:00 Pozvá-

ní k setkání s vírou, nadějí a láskou * 21:00-21:45 Pobožnost ke Spasiteli, zpívaná východní boho-

služba * 22:00-22:50 Ticho kostela promlouvá…, nekomentovaná prohlídka chrámu

Ozval se nám koncem loňského září sbor gymnázia z italské Perugie. Zda bychom neměli chuť se 

vzájemně navštívit, nejlépe na jaře 2014. 

No ovšem, že měli. Jak jste na nás přišli? 

Ale byli jsme v Německu, v Altensteigu, a tam nám 

řekli, že v Šumperku je dobře. 

No tak fajn, ale my na jaře nemůžeme, přijedeme 

v září.

Domluveno, my teda v březnu. Jaké u vás bývá tou 

dobou počasí?

To se tedy podivíte, jaké u nás v březnu umí být 

počasí.

Tak nějak probíhala počáteční komunikace mezi 

Coro del Liceo Ginnasio „A. Mariotti“ Perugia a dět-

ským sborem Motýli Šumperk. Pár měsíců rychle 

uběhlo a hosté bušili na pomyslné dveře vzdušného 

prostoru pražského letiště. Bylo pondělí a stmívalo 

se. Uvítali jsme je pověstnými koláčky paní Grauové 

a odvlekli do Šumperka. O půlnoci si je rozebraly naše 

rodiny a dopoledne před desátou zase vrátily. 

„Jsou hrozně bezva a hodní,“ hlásily nadšeně naše 

děti a bylo tomu skutečně tak. Jelo se tedy do Olo-

mouce. Před Šantovkou už mával průvodce pan Bla-

ho a hned první větou je měl, protože on to prostě 

umí. Krásná Olomouc a její půvaby v teplém jarním 

slunci (a bylo to tak skoro pořád navzdory chmurným 

předpokladům), v brzkém odpoledni pak do Mohel-

Průvodce Štefan Blaho s virtuózní italštinou. 

 Foto: archiv ŠDS
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nice na společný koncert s dětským sborem Arietta, 

jenž se v osobě kolegyně Zdenky Jásenské ochotně 

ujal pořadatelství vydařeného koncertu. 

Středeční dopoledne zastihlo italský sbor vlídným 

přivítáním na šumperské radnici, později povznášejí-

cí pohledy z radniční věže a v kontrastu trocha tísně 

v podzemí Geschaderova domu v expozici mapující 

historii čarodějnických procesů. Podvečerní koncert 

v klášterním kostele, hojně navštívený skvělým šum-

perským publikem. Sytý zvuk smíšeného sboru jsme 

sledovali s obdivem, kterak se svého díla ujímá sbor, 

v jehož řadách zpěváci pobývají pouhé čtyři roky. Tak 

už bývá údělem středoškolského sboru. Postihne-li jej 

rozsáhlejší výměna pěvectva, jako se stalo našim hos-

tům, jsou pro dobrou třetinu sboru oba koncerty to-

hoto zájezdu vůbec první příležitostí v životě zpívat na 

koncertě. Tak si posteskl sbormistr Franco Radicchia 

a nám v úctě padala brada, jak si lze s takovou situací 

poradit. Po koncertě pohostinná zkušebna na Komíně 

nabídla oběma sborům pestře prostřený stůl a později 

prostor ke společným zpěvům a hrátkám. Domů se 

moc nechtělo, ale čas zavelel. 

Ráno loučení. Vezeme hosty na dva dny do Prahy 

a ve slunečných dnech stověžatá matička rozhazuje své 

krásy plnými hrstmi. Nadšení stoupá a hosté proje-

vují neobyčejnou zdatnost. Kilometry pražské dlažby 

ani náruče dojmů nedokázaly sbor unavit, a tak dva 

dny i večery uplatňujeme připravený program, aniž 

bychom měli pocit, že není vítán. Co Praha nabízí, 

není třeba vypočítávat. Snad jen pověstné ovoce na 

vrcholu dortu - návštěva na svatovítském kůru, z ně-

hož regenschori pan Josef Kšica, po několika větách 

o historii katedrály i svého nástroje, nechal zaznít 

varhannímu plénu; poté vybídl klavíristku a varhanici 

Alessii Cecchetti, aby i ona okusila zvuku královské-

ho nástroje. Nakonec požádal sbor o krátké zapění. 

Pocity posvátné. 

Den rozloučení - sobota. „Tak to snadno mohlo 

Před šumperskou radnicí.  Foto: archiv ŠDS



7 Koncert, Ceny města

Prestižní Ceny města mají své držitele

Červánek Dačice, Barevné děti a Plameňáci zazpívají 

na společném koncertě v Šumperku

vypadat celý týden,“ strašili jsme naše milé hosty, když 

jim přes noc přispěchavší studená fronta na Vyšehra-

dě obracela deštníky naruby. „Tento krásný zájezd už 

nemůže pokazit vůbec nic,“ směje se Annarita Selari, 

která celou cestu organizačně připravila a její kolegy-

ně, profesorka gymnázia, Giovanna Spaterna, horli-

vě přisvědčuje. „Vyřiďte poděkování všem, všem.“ 

Vyřizujeme rádi, rodinám, které se skvěle postaraly 

o hosty, pomocníkům, kteří, sami neviděni, připravi-

li, provedli i uklidili, městu Šumperk za vlídné přijetí 

i reprezentativní prostředí, Olomouckému kraji za 

nemalou fi nanční i materiální pomoc, kterou ochot-

ně poskytl k zajištění této návštěvy. Dnes už víme, že 

hosté šťastně přistáli a s vervou se pustili do přípravy 

našeho zářijového pobytu. Těšíme se a napíšeme, jak 

to všechno bylo. T. Motýl

Nejen koncertní sbor, ale také oddělení mladších dětí mají své zájezdy, pořádané zpravidla jako 

výměnné akce s některým ze spřátelených dětských sborů. Barevné děti a Plameňáci Šumperského 

dětského sboru zamíří letos do Dačic, kde již více než patnáct let působí dětský sbor Kvítek, jedno 

z našich nejlepších pěveckých těles této věkové kategorie. 

Naše děti budou hosty jeho přípravného oddě-

lení Červánek a vedle mnohých dalších kratochvílí 

vystoupí na společném koncertě v sále tamější zá-

kladní umělecké školy v sobotu 10. května. Nepo-

trvá dlouho a dačické děti návštěvu oplatí. Hned 

počátkem dalšího víkendu přijedou do Šumperka, 

aby svou návštěvu zahájily společným koncertem 

se svými hostiteli, tedy Barevnými dětmi a Plame-

ňáky našeho sboru. Koncert se uskuteční v pátek 

16. května v 18 hodin v šumperském klášterním 

kostele. Všechny milovníky sborového zpívání sr-

dečně zveme. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Sherlock Holmes a doktorka Jane Watsonová. Právě tyto dvě postavy provázely letošní vyhlášení 

Cen města Šumperka za rok 2013. A v duchu staré dobré Anglie se nesl celý slavnostní večer, který 

měl vtip, spád a uvolněnost. Vendula Nováková a její herecký kolega Matěj Kašík během něj přiví-

tali na jevišti místního divadla šumperské osobnosti a představili zajímavé projekty či nejlépe zre-

konstruovaný objekt loňského roku. Těm všem se dostalo uznání v podobě prestižního ocenění.

Prostory místního stánku Th álie tvořily v sobo-

tu 12. dubna důstojnou kulisu slavnostnímu aktu, 

který zpestřila vystoupení loučenského Old Time 

Jazzbandu a také šumperské taneční skupiny Tor-

nádo a tanečnic z místní „ZUŠky“. Nechyběla ani 

krátká fi lmová představení novopečených držitelů 

Cen města za rok 2013 v celkem devíti kategori-

ích. Místní radnice tak již několik let oceňuje práci 

a skutky jednotlivců i organizací a fi rem. V KŽŠ 

vám nabízíme výběr těch, kteří mají ke kulturnímu 

a společenskému životu ve městě nejblíž.

Cenu za přínos městu obdržel spisovatel 

a básník Miroslav Kubíček

Nepochybně nejprestižnějším oceněním, které 

šumperská radnice již několik let uděluje, je Cena 

za přínos pro město. Do pomyslné šumperské „Síně 

slávy“ letos uvedl starosta města Zdeněk Brož míst-

ního významného spisovatele a básníka Miroslava 

Kubíčka, který se ve svém díle inspiroval především 

Šumperskem a jesenickými horami.

„Dovolte mi, abych profesoru Kubíčkovi, který 
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zde je v trojjediné roli pedagoga, spisovatele a bás-

níka, poděkoval,“ řekl během předávání ocenění 

starosta Zdeněk Brož. Díky své literární tvorbě zvi-

ditelnil Miroslav Kubíček celou oblast Šumperska 

a Jesenicka. Jeho díla pramení z dobrých znalostí 

místních zvyků, legend a pověstí. Inspirována krásou 

přírody místního regionu jsou obohacením pro čes-

kou literaturu. Mezi jeho díla patří například Jese-

nické pohádky a pověsti, Pohádkové Jeseníky a řada 

dalších. Dominujícím prvkem v autorových kni-

hách je nejen fantazie, ale také krása naší mateřštiny.

Miroslav Kubíček vyučoval od roku 1960 na Střední 

zemědělské škole v Šumperku. V roce 1963 mu vy-

šla první sbírka milostné lyriky Dny sluncí. Přispíval 

do mnoha časopisů a jako literát se kriticky vyjad-

řoval k politickému dění, což mělo po roce 1970 za 

následek ztrátu zaměstnání a publikační zákaz. 

„První knížka mi vyšla v šedesátých letech pod 

názvem Dny sluncí a já jsem chtěl, aby to slunečno 

se dostalo i do Šumperka, takže jsem hodně pub-

likoval. Pak jsem ale nesměl dvacet let učit a hlav-

ně vydávat knihy. Jsem rád, že jsem díky rodině 

to dlouhé období nucené odmlky přečkal, že při-

šlo vzkříšení,“ zdůraznil dojatý Miroslav Kubíček, 

který se po roce 1989 se opět mohl věnovat peda-

gogické činnosti a začaly mu opět vycházet knihy. 

Nejen pohádkové, ale především básnické sbírky. 

Ta poslední, patnáctá, vyjde za několik málo týd-

nů. „Budu rád, když si ji někdo z vás přečte, pro-

tože o poezii je v dnešní době malý zájem. Snad to 

dnešní mladí změní,“ podotkl spisovatel.

Kultura

Cenu v kategorii Kultura udělila letos šumper-

ská radnice historičce místního muzea Mileně Fi-

lipové. Tato dlouholetá pracovnice Vlastivědného 

muzea Šumperk, jež se výrazným způsobem zaslou-

žila o zřízení a obnovu Městské památkové zóny 

Šumperk, se po celou svou profesní kariéru věno-

vala vědecké činnosti v oblasti výzkumu historie 

a architektury města. Spolupracovala na vydání vět-

šiny historických i populárně naučných publikací 

o městě a v rámci svého působení se rovněž podílela 

na řadě významných projektů, výstav a přednášek. 

„Jsem velmi ráda, že Miluška pracuje v našem 

muzeu, protože to není jen skvělá odbornice, ale 

hlavně vynikající člověk. Velmi si jí vážím. Moc ji 

mrzí, že dnes zde nemůže být,“ řekla ředitelka Vlas-

tivědného muzea v Šumperku Marie Gronychová, 

která cenu pro Milenu Filipovou převzala.

Cena mladých

Mladý nadějný literární talent, student FAMU 

Jaroslav Žváček vydal v roce 2012 v nakladatel-

ství Paseka prvotinu Lístek na cestu z pekla, jež 

Nejprestižnější ocenění, jež město uděluje, obdržel 

Miroslav Kubíček.  Foto: -pk-

Milena Filipová se mimo jiné podílela i na vzniku knihy 

Šumperské Proměny na přelomu tisíciletí.  Foto: -pk-
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Klasika Viva nabídne Trio Martinů

získala cenu Magnesia Litera v kategorii Objev 

roku a byla nominována na Cenu Jiřího Orte-

na. Jaroslav Žváček se v současné době živí jako 

scénárista na volné noze a dopisuje svoji druhou 

knihu Píp.  „Tato cena mne motivuje k tomu, 

abych se ve své tvorbě zaměřil i na Šumperk,“ řekl 

oceněný Žváček. -zk-

▶ Jaroslav Žváček získal za svou prvotinu Lístek na 

cestu z pekla cenu Magnesia Litera v kategorii Objev 

roku.  Foto: -pk-

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

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

klášterní kostel Triu Martinů, jež šumperským posluchačům nabídne díla L. van Beethovena, 

B. Martinů a A. Dvořáka. Vstupenky za sto korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu 

kultury Šumperk a Informačním centru. 

Jaroslav Matějka (1969) se začal učit hrát na 

violoncello v šesti letech na hudební škole v rod-

ných Karlových Varech. Dále studoval konzervatoř 

v Praze u Viktora Moučky a v letech 1990-1994 

AMU v Praze u Miroslava Petráše. Zúčastnil se řady 

zahraničních interpretačních mistrovských kurzů. 

V jeho repertoáru převažují díla z oblasti komorní 

hudby, které se intenzivně věnuje již od studií na 

konzervatoři. Rovněž vystupuje jako sólista s růz-

nými orchestry a nahrává pro Český rozhlas. Od 

roku 1994 působí v Symfonickém orchestru hl. m. 

Prahy FOK jako zástupce koncertního mistra. Hra-

je na violoncello z dílny pražského mistra houslaře 

Miroslava Komára.

Pavel Šafařík (1971) se začal učit hrát na housle 

v sedmi letech na hudební škole v Praze. Ve studiu po-

kračoval na Pražské konzervatoři a AMU pod vedením 

Nory Grumlíkové. Zúčastnil se několika interpretač-

ních kurzů, např. v rakouském Viktringu a Semme-

ringu a získal i řadu ocenění v soutěžích. Jako sólista 

vystupoval s několika českými orchestry v koncertech 

Čajkovského, Brucha, Mendelssohna, Beethovena aj.

V letech 1991-1997 působil v České fi lharmonii 

jako zástupce koncertního mistra. Nyní je na stejné 

pozici v Pražském komorním orchestru a v Symfonic-

kém orchestru hl. m. Prahy FOK. Nahrává pro Český 

rozhlas a jako člen PKO a FOK koncertuje často na 

různých domácích i zahraničních pódiích. V součas-

né době hraje na housle z dílny pražského houslaře 

Přemysla Otakara Špidlena z roku 1947.

Petr Jiříkovský (1971) zahájil svoji kariéru ve 

čtyřech letech studiem klavíru pod vedením Zdeny 

Janžurové. Ve studiích pokračoval na Pražské kon-

Trio Martinů nabídne šumperským posluchačům díla 

L. van Beethovena, B. Martinů a A. Dvořáka. 

 Foto: archiv
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Džemfest získal prestižní cenu

zervatoři a AMU, dále v Paříži na Conservatoire de 

Paris, kde studoval sólový klavír u Th eodora Paraski-

vesca a komorní hudbu u Itamara Golana. Absolvoval 

řadu mistrovských kurzů. Během studií dosáhl řady 

uměleckých úspěchů u nás i v zahraničí. Jako sólista 

spolupracuje s mnoha orchestry a dirigenty, vystupuje 

se svými recitálovými programy, pravidelně nahrává 

pro Český rozhlas a pořídil řadu CD nahrávek. Kro-

mě Tria Martinů rovněž spolupracuje s dalšími uměl-

ci, např. s houslisty Pavlem Šporclem nebo Shlomo 

Mintzem. Od roku 2008 se zaměřuje rovněž na svoje 

profesionální aktivity v oblasti dirigování. R. Janků

Festival Džemfest, který se již patnáct let koná v říjnu v Šumperku, obdržel Cenu Olomouckého 

kraje za přínos v oblasti kultury. Hejtmanství udělilo ocenění významným osobnostem už poosmé. 

V Prostějově převzal cenu ve středu 9. dubna zakladatel Džemfestu Ondřej Polák.

Hned v úvodu večera předstoupil před zaplně-

né divadlo hejtman Jiří Rozbořil a prozradil, že 

šumperský Džemfest byl jeho velkým favoritem 

při letošním udílení cen. Oceněný Ondřej Polák 

přiznal, že pro něho byl slavnostní večer nevšed-

ním zážitkem, především pak setkání s Markem 

Ebenem, Simonou Stašovou a Petrem Jandou. 

Právě lídr skupiny Olympic mu cenu předával. 

Při ceremoniálu mu Ondřej Polák připomněl, 

že Olympic na Džemfestu ještě nehrál a bylo by 

dobré, kdyby se to v budoucnu změnilo. „No, tak 

si s pozváním pohni, mladej, než natáhnu brka,“ 

odpověděl mu Petr Janda.

Festival Džemfest, který se koná od roku 2000 

a jenž loni obdržel Cenu města Šumperka v kate-

gorii Kultura, patří mezi nejúspěšnější akce v kraji 

a zřejmě lze bez nadsázky tvrdit, že jde o největší 

rockový festival konaný pod střechou v republi-

ce. Kromě hlavního programu probíhá v rámci 

Džemfestu řada doprovodných kulturních akcí 

ve spolupráci s místní knihovnou, divadlem, 

kinem, Domem kultury a H-clubem. V souvis-

losti s letošním oceněním požádala redakce KŽŠ 

zakladatele festivalu Ondřeje Poláka o rozhovor.

▶ Jak vůbec vznikla myšlenka uspořádat takový fes-

tival?

Dělal jsem v Šumperku hudební festiva-

ly a různé akce už od svých čtrnácti let. Vzpo-

mínám, že takovou první větší akcí byla v roce 

1996 folková přehlídka Topolová alej. O čtyři 

roky později jsem pracoval v novinách Morav-

ský sever, který zrovna slavil sto let od založe-

ní. Každý redaktor dostal za úkol k výročí něco 

vymyslet, a mě napadlo uspořádat festival. Ne-

tušil jsem, že bude vyprodaný „Kulturák“ a že 

v tom budu pokračovat dalších patnáct let.

 ▶ Jakou roli hraje při pořádání Džemfestu Tvoje 

angažmá v kapele O5 a Radeček?

Díky tomu, že se s většinou kapel známe osob-

ně, můžu poprosit naše kamarády - muzikanty, 

aby na Džemfest přijeli. A také je samozřejmě 

přemlouvám, aby přijeli za rozumný peníz. Jinak 

by Džemfest nemohl být takový, jaký je. Někdy se 

kontakty, které díky kapele mám, opravdu hodí.

▶ Co Tě vedlo k tomu zapojit do projektu děti z dět-

ských domovů?

Této oblasti věnuji dlouho, protože od roku 

1997 vydávám časopis pro dětský domov Zá-

meček. Pro děti navíc pořádáme i různé „víken-

dovky“ a tábory. Takže i proto pravidelně zvu na 

Džemfest děti z dětských domovů, aby si v Šum-

perku užili víkend s atmosférou rockového fes-

tivalu.

▶ Jak to ty děti berou? Myslíš, že je právě taková 

akce může motivovat k tomu, že budou chtít něco 

v životě dokázat?

To nevím. Mně jde hlavně o to vzít je na velký 

rockový festival, aby nasáli tu atmosféru, kterou 

jejich vrstevníci mohou běžně zažívat. Od začát-

ku se snažíme dětem z „děcáků“ nedávat dárky, 

ale zážitky. Pamatuji si, že když jsme kdysi v rám-

ci jedné „víkendovky“ vzali děti do restaurace na 
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smažený sýr a hranolky, byly z toho úplně hotový. 

Vůbec nevěděly, co to je, a byly nadšený. Dnes je 

samozřejmě situace v domovech jiná a hranolky 

jim tam servírují běžně. Ten princip je ale pořád 

stejný. Mnohé pro nás běžné věci děti z dětských 

domovů nezažívají, a tak jim některé nové zážitky 

chceme zprostředkovat.

▶ Když jsi festival před patnácti lety rozjížděl, mys-

lel sis, že bude mít takovou odezvu?

Ne. A každý rok čekám, jestli lidi znovu při-

jdou a jestli festival bude dál pokračovat. Při po-

řádání kulturních akcí není nikdy nic jisté. O to 

víc si pak vážím, když na akci lidi slyší a je plno. 

▶ Je těžké získat účinkující? 

Ano i ne. Účinkujícím se musí uhradit honorář, 

a pak přijedou. Problém ale je, že mnohdy nevím, 

jakou kapelu oslovit, aby na ni přišel plný „Kultu-

rák“ a současně aby v Šumperku a okolí nedávno 

nehrála. České publikum je specifi cké tím, že cho-

dí na stejných deset kapel pořád dokola. Lidé chtě-

jí, co znají, nebaví je hledat novou muziku. Proto 

jsou na každém českém festivalu pořád dokola ty 

stejné kapely. Vymyslet atraktivní a přitom aspoň 

trochu originální program je hodně tvrdý oříšek.

▶ Je reálné, že nikoliv vzhledem k věku, ale spíš 

k ceně, že Petr Janda na Džemfest dorazí?

Cenově není Olympic nedostupný. Nicméně 

tato kapela se na Džemfest dramaturgicky nehodí. 

Náš rozhovor s Petrem Jandou při předávání ceny 

byl spíše zdvořilostní a oceňuji, že dokázal zareago-

vat velmi vtipně.

▶ Má festival podobu, se kterou jsi spokojený, 

nebo ho chceš „dotáhnout“ ještě někam dál?

Jsem spokojený. Všechny expandující nápady 

a omyly jsem za uplynulých patnáct let „zapra-

coval“ a překonal, takže se festival ustálil a podle 

mě má ideální podobu. V minulosti jsme měli 

„velké oči“, jednou jsme udělali třídenní festival 

v kuse, pak jsme se zase snažili uspořádat Džem-

fest na zimním stadionu… Poučili jsme se a dnes 

Populární moderátor Marek Eben, oceněný Ondřej Polák a hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. 

 Foto: archiv OK
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K Šumperským proměnám: Nároží ulic Lidické 

a 8. května dříve a nyní

Nárožní parcela sevřená ulicemi 8. května a Li-

dickou, na níž dnes stojí novostavba s nápisem „Svět 

Průmyslu“, byla poprvé zastavěna v šedesátých le-

tech 19. století, kdy zde, tehdy ještě za městem, 

nechal Johann Höchsmann postavit parní pilu. 

Kolem ní se nacházely skladovací prostory a náro-

ží ulic Mühlfeldstrasse (dnes 8. května) a Schänk-

hofstrasse (dnes Lidická) lemovala zahradní zeleň. 

Nemovitost zdědila Hedvika Höchsmannová, pa-

trně dcera, která objekty bývalé pily pronajímala, 

pravděpodobně jako sklady. Od konce dvacátých 

let 20. století je provozovala fi rma Huberta Jahna, 

která obchodovala se stavebním materiálem, palivy 

a zemědělskými produkty. Hedvika Höchsman-

nová je doložena jako majitelka bývalé pily ještě 

v době druhé světové války.

Někdy po roce 1945 byly stavby na nárožní par-

cele dnešních ulic 8. května a Lidické zbořeny a zů-

stala zde pouze zahrada. V této proluce byla v roce 

2013 postavena moderní budova společnosti Smart 

Connections, v níž sídlí redakce Světa Průmyslu.

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Takto vypadá ulice 8. května směrem k hotelu Grand 

v současnosti.  Foto: P. Kvapil

Pohled do ulice 8. května směrem k dnešnímu hotelu Grand koncem 19. století. Zcela vlevo se nachází přízemní 

budova Höchsmannovy pily a za ní vjezd do dvora.  Foto: soukromá sbírka Petra Možného

už neblázníme. Každý rok přicházíme s nějakými 

novinkami a zajímavostmi, ale rozumně. Hodně 

nám v tom pomáhají spolupořádající subjek-

ty, jako jsou knihovna, kino nebo „Kulturák“ 

a vlastně i šumperská radnice, která návštěvní-

kům Džemfestu nabízí akci s názvem „Po Džem-

festu běž na radniční věž“… Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová
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Pohled do dnešní ulice Lidické krátce před první světovou válkou. Naproti městským lázním se nachází zahrada bývalé 

pily Johanna Höchsmanna. Její objekt, který stál více vpravo, už fotograf nezachytil.  Foto: sbírky VM Šumperk

Stavby na nárožní parcele ulic 8. května a Lidické byly po válce zbořeny a zůstala zde pouze zahrada. V ní loni 

vyrostla budova společnosti Smart Connections, v níž sídlí redakce Světa Průmyslu.  Foto: P. Kvapil
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ZUŠ Šumperk

Na Blues Alive postupují dvě polské skupiny

Polské skupiny Joanna Knitter Blues & Folk Connection a Jan Galach Band si zahrají na podzim-

ním mezinárodním festivalu Blues Alive. Účast na prestižní akci si vybojovaly v sobotu 22. března 

na přehlídce talentů Blues Aperitiv. Porota přitom vybírala ze sedmi kapel, které již dříve prošly 

sítem přihlášených.

Předseda poroty a dramaturg Blues Alive Ondřej 

Bezr při vyhlašování výsledků řekl, že úroveň účin-

kujících byla letos výjimečně vysoká. „Mohli jsme 

vybrat šest ze sedmi kapel. Rozhodování bylo velmi 

složité,“ uvedl předseda poroty. Mezi diváky zabodo-

vala formace Jan Galach Band. „V posledních letech 

bývá shoda poroty a diváků skoro pravidlem,“ dopl-

nil Bezra produkční festivalu Ondřej Polák.

Obě polské formace se představí v hlavním pro-

gramu šumperského festivalu, který letos proběhne 

od 14. do 16. listopadu a jehož hvězdy budou známy 

během letních prázdnin. S prázdnou však neodjeli 

ani někteří další účastníci patnáctého ročníku Blues 

Aperitivu. Českou skupinu M.J. & Th e Electric Blue 

si totiž polský promotér Andrzej Matysik vybral na 

závěrečný koncert Blues Alive 17. listopadu v Chor-

zówě. „Další tuzemská kapela Jakub Racek & Radek 

Vaňkát si zahraje v červenci na festivalu v Boskovicích 

na scéně věnované blues,“ podotkl Ondřej Polák.

Účastníky fi nálového večera Blues Aperitivu vy-

bírala porota z jedenadvaceti kapel z České repub-

liky, Polska a Skotska. Letos poprvé přitom svou 

nahrávku neposlala žádná skupina ze Slovenska. 

Klání talentů Blues Aperitiv je nedílnou součástí 

festivalu Blues Alive, který každoročně do Šum-

perka přivádí bluesové hvězdy světového formátu. 

Loni to byl třeba kytarista a zpěvák Walter Wolf-

man Washington. -red-

Středa 30. dubna v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert žákovské korepetice a čtyřruční hry

Pondělí 12. - pátek 16. května vždy od 16 do 18 hodin v budově ZUŠ

Zápis do přípravného ročníku hudebního oboru 

Středa 21. května v 18 hodin v klášterním kostele

Závěrečný koncert Komorního smyčcového orchestru

Čtvrtek 22. května v 18 hodin v klášterním kostele

„Večer křišťálových tónů“

Koncert pedagogů ZUŠ Šumperk.

Středa 28. května v 18 hodin v kapli klášterního kostela

Koncert dechového oddělení

Pátek 30. května v 18 hodin v divadle

Přehlídka tanečního oboru

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.
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Úterý 6. května od 19.30 hodin v G-klubu

Kaleidoskop Jana Rejžka

Poslechová diskotéka publicisty a hudebního kritika Jana Rejžka, který zavítá znovu do Šumperka po 

velmi úspěšném pořadu v září loňského roku. Zahraje naši a zahraniční hudbu, kterou určitě nikde jinde 

neuslyšíte. V pořadu zazní též nejhrůznější píseň roku a připomeneme si jubilea či úmrtí rockových hvězd. 

 Vstupné v předprodeji 60 Kč, v den akce 90 Kč

Pátek 16. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Iveta Bartošová

Stálice české popmusic je zpět ve skvělé pěvecké formě! Iveta Bartošová přijíždí po mnoha letech do Šum-

perka v rámci republikového turné, na kterém zní ty největší hity. Přijďte podpořit Ivetu a poslechnout si 

nezapomenutelné hity jako Tři oříšky, Víš lásko, Hej pane diskžokej, Knofl íky lásky, Málo mě zná, Láska 

má je zákon, Dva roky prázdnin, Rozvíjej se poupátko a další.  Vstupné 220, 270 a 320 Kč

Pondělí 19. května od 19 hodin v klášterním kostele

KLASIKA VIVA: Trio Martinů

Květnová část cyklu Klasika Viva nabídne posluchačům neobyčejný recitál klavírního tria! V programu 

koncertu zazní díla Beethovena, Martinů a Dvořáka.  Vstupné 100 Kč

Čtvrtek 22. května od 19 hodin ve velkém sále DK

Travesti revue: Techtle Mechtle

Lukáš, Honza a Alex - tři muži, kteří se téměř každý večer změní v krásné ženy na prknech divadel 

a kulturních domů v celé České republice a na Slovensku! Dvakrát do roka tato známá travesti formace 

připravuje zbrusu nový zábavný pořad s výpravnou divadelní scénou a řadou jevištních kostýmů. Jejich 

pořady jsou postavené na parodii, nadsázce, humoru a hlavním cílem jsou rozesmáté tváře publika. Těšit se 

můžete na Halinu Pawlovskou, Karla Gotta, Rickyho Martina, Šíleně smutnou princeznu a řadu dalších, 

včetně speciálního hosta!  Vstupné v předprodeji 240 Kč, v den akce 270 Kč

Pátek 23. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Michal Horáček: Český kalendář

Autorský hudební recitál významného českého textaře Michala Horáčka, který velmi noblesním a šarmant-

ním projevem provází posluchače všemi svými hity, jenž vznikly ve spolupráci se skladatelem Petrem Hapkou. 

Návštěvníci koncertu uslyší oblíbené písně v podání špičkových zpěváků Františka Segrado, Ondřeje Rumla 

a Lenky Nové, kteří se pravidelně podílejí na nahrávkách autorské dvojice Hapka - Horáček. Hraje doprovodná 

hudební skupina Mateje Benka. Partnerem koncertu je pivovar Holba.  Vstupné 220, 270 a 320 Kč

Sobota 31. května od 19 hodin ve velkém sále DK

Košt mikulovských vín

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

  Vstup volný

▶ PRO DĚTI

Neděle 11. května od 10 hodin ve velkém sále DK
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Branka zamčená na knofl ík

Pohádka napsaná na motivy známé knížky Jiřího Trnky „Zahrada“. Dva kluci vlezou do tajuplné zahrady, 

kde prožívají svá dobrodružství s trpaslíkem, zlomyslným kocourem, hodnými slony, moudrou velrybou 

a protivnou psí mámou. Účinkuje Malé divadélko Praha - Anna a Rostislav Novákovi.  Vstupné 50 Kč

Neděle 25. května od 10 hodin ve velkém sále DK

O krásném pávu a začarovaném hradu

Klasická pohádka podle Boženy Němcové. Chudá Bětuška zabloudí do opuštěného hradu a najde v něm 

zakletého prince Cypriána. Aby ho mohla vysvobodit, musí splnit tři úkoly zlé královny Klementýny. Děti 

spolupracují, napovídají a také si zazpívají. Účinkuje Liduščino divadlo.  Vstupné 50 Kč

▶ D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

▶ VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 4. května

Igor Malijevský, „Fotografi e“

Výstava černobílých fotografi í uměleckého fotografa, básníka, redaktora a publicisty. Výstavu i celý pro-

gram Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 7. května do 1. června

Miloslav Hejný (1925-2013), „Tužkou“, Černý herbář - Zingiber (zázvor)

Výstava kreseb sochaře, kreslíře, designéra, ilustrátora a fotografa, člena Obnovené umělecké besedy, autora mo-

numentálních plastik, portrétních plaket, ale dokonce i dokonale tvarovaných chirurgických nástrojů pro Expo 

Montreal 1967. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 7. května od 18 hodin, zahraje violoncellista Petr Hejný. 

Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové 

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

▶ PŘIPRAVUJEME

5.-6. června  DIVADLO V PARKU

11. června  JIŘÍ ČERNÝ: ANTIDISKOTÉKA

15. června-14. července  KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 

22. srpna  REVIVAL INVAZE: VAŤÁK, U2, P!NK

26. září  DALIBOR JANDA

9. října  JIŘÍ KOLBABA

7. října  DŽEMFEST

14.-16. listopadu  BLUES ALIVE

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. před-

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

cz, www.bluesalive.cz.
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Džemfest prodává levné lístky, má to ale háček

Michal Horáček se v Šumperku 

ohlédne za celou svou tvorbou

Unikátní hudební recitál jednoho z nejuznávanějších českých textařů Michala Horáčka nabídne 

dramaturgie Domu kultury v pátek 23. května. Představení s názvem „Český kalendář“ je konci-

pované v „semaforském“ stylu a opírá se především o písničky autorského dua Horáček - Hapka.

Michal Horáček v něm působí jako vypravěč, 

který představí svou poezii a prolne ji historkami, 

improvizovanými úvahami a básněmi, jež souvisejí 

s jeho hudebními projekty. Pozitivem představení 

jsou i velmi kvalitní pěvecké interpretace v podání 

talentovaných umělců a šansoniérů Ondřeje Rum-

la, Lenky Nové a Františka Segrado za doprovodu 

Kvarteta Mateje Benka. „Hudební večer je konci-

pován do tří částí. V jedné představí Michal Ho-

ráček spolupráci se skladatelem Petrem Hapkou, 

v další svůj úspěšný recitál Kudykam a ve třetí po-

slední ucelený autorský projekt Český kalendář,“ 

prozrazuje pořadatel Ondřej Polák.

Mimořádný projekt, který mnozí považují za hu-

dební událost roku, začne ve velkém sále Domu kul-

tury v 19.30 hodin. Návštěvníci koncertu se navíc 

mohou po jeho skončení setkat osobně s Michalem 

Horáčkem při autogramiádě jeho CD a knih, které 

bude možné na místě také zakoupit.  -red-

▶ Uznávaný český textař a vypravěč Michal Horáček 

vystoupí v Domě kultury společně s pěveckými hosty. 

 Foto: archiv

Festival Džemfest, letošní držitel Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, už nabízí 

vstupenky na 15. ročník, který se uskuteční 18. října. Lístky jsou k mání za poloviční cenu. Má to 

ale háček. Pořadatelé nezveřejnili program.

Akce pojmenovaná Zajíc v pytli nabídne vstu-

penky na letošní Džemfest za sto padesát korun. 

Po zveřejnění programu 1. června lístky podraží 

na dvě stě padesát korun. „Skupiny kamarádů tak 

mohou ušetřit na vstupném hezké peníze, které jim 

pak zbydou na občerstvení během festivalu,“ říká 

s úsměvem pořadatel Džemfestu Ondřej Polák.

Akci Zajíc v pytli spustili pořadatelé poprvé loni, 

tehdy se setkala s mimořádným ohlasem. Vstupen-

ku za zvýhodněnou cenu si pořídilo na dvě stě hu-

debních fanoušků i bez toho, aniž by dopředu znali 

program festivalu. „Vstupenky na Džemfest 2014 

za akční cenu sto padesát korun si mohou zájemci 

koupit do 1. června pouze prostřednictvím on-line 
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Galerie J. Jílka

objednávky na www.dzemfest.cz,“ podotýká Polák.

Festival Džemfest patří mezi nejúspěšnější akce 

v kraji a lze tvrdit, že jde o největší rockový festival 

konaný pod střechou v republice. Kromě hlavní-

ho programu se v rámci Džemfestu koná řada do-

provodných kulturních akcí ve spolupráci s místní 

knihovnou, divadlem, kinem, Domem kultury 

a H-clubem. Každý rok přitom akci navštěvují děti 

z dětských domovů, aby na vlastní kůži zažily často 

svůj první festival. „Letos vystoupí v hlavním pro-

gramu Džemfestu kapela Th e Tap Tap, kterou tvo-

ří dvacet hudebníků z Jedličkova ústavu v Praze,“ 

prozrazuje zakladatel Džemfestu. Ten obdržel loni 

Cenu města Šumperka v kategorii Kultura a letos 

Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kul-

tury. -red-

Miloslav Hejný (1925-2013), 

„Tužkou“, Černý herbář - Zingiber (zázvor)

Sochař Miloslav Hejný se za války v Baťově 

Zlíně zabýval i designem, kresbou už na střed-

ní grafické škole a po válce na akademii vedle 

objemů volné sochy prošel i dobrou portrétní 

průpravou. Všechno to v závěru života využil 

i ve vystavených, sochařsky cítěných kresbách 

výrazné modelace jemných tkání kořene zázvo-

ru. V kráse jeho pozvolného zrání do bezděčných 

podob tušených tváří a živých těl, v širokém roz-

pětí od jejich plné síly až po neodvratný zánik. 

Tváří samovolně nořících se z bohatého relié-

fu hloubek, ze hry světla a stínu. Z bezedného 

zdroje nevyčerpatelných podob náhodně zvolené 

předlohy, tady ale v plnomocném zastoupení 

celistvého řádu světa v jeho ustavičných promě-

nách. V přesných kresbách, zvolna rodících se 

v napjatém očekávání výsledného tvaru; v kres-

bách, přísně věcných, a zároveň i ve výsostné 

míře jejich zobecnění.

Vzpomněl si na mistra Hokusaie (1760-1849) 

a jeho šestatřicet pohledů na horu Fudži. Zkusil 

ho v tom napodobit, aby po zbylé roky kreslil 

jen zázvor. Stal se mu podobenstvím života a nic 

jiného pak už ani nehledal. Pracoval většinou 

měsíc na jedné kresbě a jejich konečným počtem 

svého mistra o pár archů i překonal. Oproti ja-

ponské posvátné hoře jen zdánlivě tak obyčejný 

motiv nenápadného kořene si doslova zamiloval. 

Zaujal ho i zvonově znělým slovem „Zingiber“, 

názvem stejně sugestivním, jako jeho temné, 

zvolna schnoucí tvary, podtržené strohou bar-

vou modelu i vzácně stříbrošedým tónem tužky. 

Vystavený soubor hutných kreseb je jeho cyklem 

posledním. Jeho loučením a závětí.

Jiří Jílek a Miloslav Hejný byli přátelé ze studií 

u profesora Jana Laudy a po něm se spolu párkrát 

viděli i v Sobotíně. Pak se ale jejich cesty nadob-

ro rozešly. Květnové setkání v jedné galerii je ti-

chým rozhovorem mimo životem jim vyměřený 

čas. Dřevěné sochy a sochařské kresby si v něm 

přirozeně rozumí, niterně si blízké v míře řeme-

slné pokory i v ryzí prostotě obou tak bytostně 

vyzrálých výpovědí.

Výstava, zahájená ve středu 7. května v obvyk-

lých 18 hodin za účasti autorova syna, violon-

cellisty Petra Hejného, který i vernisáž hudebně 

doprovodí, potrvá až do neděle 1. června. Jste 

zváni, přijďte. Miroslav Koval

Zázvor, tužka na papíře, III / 2011 
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Datum Titul Skupina Čas Cena

So 3.5.  Zdravý nemocný  F, VK, X 19.30 140 Kč 

St 7.5.  Charleyova teta Východočeské divadlo Pardubice  A, VK 19.30 290 Kč

Pá 9.5.  W. Stern, aneb Cesta do hlubin Vinnetouovy duše  VK 19.30 70 Kč

 Soubor Divadlo D123, Hrádek

So 10.5.  Zdravý nemocný B, VK, X 19.30 140 Kč 

Pá 16.5.  W. Stern, aneb Cesta do hlubin Vinnetouovy duše  VK 19.30 70 Kč

 Soubor Divadlo D123, Hrádek

So 17.5.  Tři veteráni R+D, VK 15.00 70 Kč

Út 20.5.  Hvězda - Eva Holubová  VK 19.30 320 Kč

 One Woman show Patrika Hartla, uvádí Studiodva

Pá 23.5.  Čtení na Hrádku: Povídky Karla Poláčka  VK 18.00 70 Kč

 Čtou herci Divadla Šumperk

So 24.5.  Strakonický dudák  F, VK, X  19.30  140 Kč

Pá 30.5.  Přehlídka tanečního oboru ZUŠ Šumperk   18.00  Vstup volný

So 31.5.  A zase ty evergreeny…! Foyer, Zrcadlový sál  VK  19.30  80 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 představení. 

Výstava v prostorách divadla: Výstava děl uměleckých škol AVE ART Ostrava a VOŠ a SPŠ Šumperk.

Strakonického dudáka uvádí divadlo v sobotu 24. května.  Foto: Petr Veselý
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Pardubické divadlo přiveze Charleyovu tetu

Divadlo již láká na novou sezonu

Eva Holubová se představí coby hvězda 

ve One Woman Show

S inscenací Charleyova teta přijede do Šumperka Východočeské divadlo Pardubice. Uvede ji ve 

středu 7. května od půl osmé večer.

Mladí spolužáci z oxfordské univerzity Charley 

a Jack jsou zamilovaní až po uši do Kitty a Amy. 

Touží se co nejdříve zasnoubit se svými láskami. Ale 

problém je v tom, že jim chybí ofi ciální doporučení 

vážené osoby, jak vyžaduje dobová etiketa. Jako na 

smilování tedy oba čekají na příjezd Charleyho bo-

haté tety z Brazílie, aby za její pomoci mohli dosáh-

nout vysněného cíle. Ovšem teta má zpoždění a Jack 

s Charleym se tak dostanou do svízelné situace, neboť 

jejich vyvolené již mají každou chvíli přijít! Všichni 

začnou být natolik netrpěliví, že realizaci odvážného 

nápadu již nelze odkládat: jejich záchranou se má 

stát spolužák lord Babberley, který je obvykle „pro 

každou špatnost“. Když tedy nakonec chtě nechtě 

svolí, že bude v přestrojení představovat Charleyovu 

tetu, aby spolužákům pomohl, vůbec netuší, do jak 

komplikovaných situací ho to přivede. A co teprve, 

když se pak objeví i skutečná teta! -red-

Pražské Studiodva nabídne šumperskému pu-

bliku One Woman show Patrika Hartla nazvané 

Hvězda, jež je záznamem myšlenek české seriálové 

herečky během nejdivočejšího týdne jejího života. 

V hlavní a jediné roli Venduly Vaníčkové se před-

staví Eva Holubová. Na její herecký „koncert“ se 

mohou diváci těšit v úterý 20. května od půl osmé 

večer. -zk-

Zajímavé premiéry chystá již nyní na příští sezonu šumperské divadlo. Kromě Její pastorkyně, Figarovy 

svatby, komedie Raye Cooneyho 1 + 1 = 3  a Koljadovy Slepice se mohou diváci těšit i na Rychlé šípy. Pro 

malé návštěvníky pak herci nastudují dvě pohádky - O pejskovi a kočičce a Čertova švagra.

„Dvaašedesátá sezona divadla Šumperk se zvolna 

chýlí ke konci a my bychom rádi už teď nabídli 

všem našim příznivcům ochutnávku toho, co je v té 

nadcházející sezoně čeká. A že to budou kusy láka-

vé, o tom není pochyb,“ říká ředitel šumperského 

divadla Matěj Kašík a připomíná, že lidé mohou 

opět využít zvýhodněného předplatného. Dosavad-

ním předplatitelům přitom divadlo rezervuje jejich 

místa do 31. května.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod - po-

čínaje výraznou slevou na předplatném oproti ceně 

při volném prodeji přes stabilně zajištěná místa 

v hledišti až po informování o termínu představe-

ní, pokud si předplatitel toto oznámení objedná. 

„Abonentní průkaz je navíc přenosný, lze ho půj-

čit i darovat a při jeho ztrátě lze vystavit duplikát,“ 

zdůrazňuje Kašík. 

Veškeré informace o předplatném lze získat v ob-

chodním oddělení divadla u Silvie Novákové, tel.č. 

583 214 061, kl. 45, mobil 736 627 692 nebo 

e- mail info@divadlosumperk.cz, a také v nových 

vitrínách před divadlem na Hlavní třídě a sa-

mozřejmě na internetových stránkách www. di-

vadlosumperk.cz. Zde najdou zájemci informace 

o divadle, repertoáru, hereckém souboru a mo-

hou si zde také on-line rezervovat a koupit vstu-

penky na domácí i hostující představení s tím, že 

si přímo doma vytisknou vstupenku.  -red-
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Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, 

režie Zdeněk Černín, premiéra 27. září 2014

125 let od premiéry v Národním divadle v Praze 

uvádí Divadlo Šumperk poprvé ve své historii hru 

Gabriely Preissové Její pastorkyňa v režii a úpravě 

Zdeňka Černína. Leoš Janáček musel autorku doslo-

va přemlouvat, aby souhlasila s operním ztvárněním 

atraktivní látky, kterou proslavil tak, že Preissová 

přenesla životy svých postav i na stránky románu. 

Zdeněk Černín více než folklorní kolorit téma-

tu akcentuje vztahy mezi postavami - pastorkyňa 

(schovanka) Jenůfa si odnáší z nenaplněného vzta-

hu se Števou utajované dítě. Přiznat se k nemanžel-

skému dítěti není v bigotním prostředí moravské 

vesnice na přelomu století možné, zvláště když 

strážkyní morálky a zbožnosti je kostelnička Bury-

jovka, nevlastní matka Jenůfy.

Všechny postavy nabízejí příležitost pro herecký 

koncert, který udrží diváka v napětí od začátku až 

po dramatické fi nále. Inscenace je určena nejen tra-

dičnímu divákovi, na své si přijde i ten, který má 

rád moderní přístupy v klasickém repertoáru zob-

razujícím i dnes aktuální problémy. Pro studenty 

bude Její pastorkyňa příjemným poselstvím toho, 

že se nejedná o text navěky uvězněný v maturitním 

seznamu četby, ale ve spojení s moderní původ-

ní hudbou šumperského rodáka Davida Rottera 

o přitažlivou podívanou.

Jaroslav Foglar: Rychlé šípy, 

režie Janka Ryšánek Schmiedtová, premiéra 8. lis-

topadu 2014

Příběhy Rychlých šípů, řečených také Šípáci, pa-

tří bezesporu do zlatého fondu české literatury pro 

mládež. Ovšem nejen pro ni! Ruku na srdce - mno-

hý „dospělák“ se i dnes blaženě zasní při vzpomín-

kách, jak kdysi skrytý pod peřinou hltal stránky 

Foglarových knih.

Inscenační tým šumperské verze Rychlých šípů 

se rozhodl nechat takzvanou Stínadelskou trilogii 

Jaroslava Foglara (knihy Záhada hlavolamu, Stí-

nadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta) stranou 

a jako základ pro divadelní inscenaci bylo zvoleno 

dnes už kultovní komiksové zpracování dobrodruž-

ství Rychlých šípů - to, které vycházelo v časopise 

Mladý hlasatel. Na scénu se tak dostává nejen pěti-

ce pravdomluvných hochů, ale i proradné Bratrstvo 

kočičí pracky. Těšit se tak můžete na smršť bláznivě 

krásných příběhů o pravém přátelství plných hu-

moru, nostalgie, ale i milého poučení. 

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: 

Figarova svatba, 

režie Marcel Škrkoň, premiéra 20. prosince 2014

Figaro, jedna z nejoblíbenějších postav na divadel-

ních jevištích, prožívá výjimečný den. Aby si mohl 

vzít svou milovanou Zuzanku, musí projít koloto-

čem jak nebezpečných, tak i komických situací.

Figarova svatba je příběhem rivality sluhy Figara 

a jeho soka v lásce hraběte Almavivy. A když je cílem 

snažení láska, netřeba hledět na prostředky. S ne-

spravedlností mocných se nedá jednat v rukavičkách 

a možná právě proto si Figaro, který má kromě své-

ho šarmu a důvtipu mnoho lidských chyb a neřestí, 

dokázal podmanit diváky po celém světě. 

Klasická divadelní komedie Figarova svatba se ko-

nečně představí i v našem divadle. V režii Marcela 

Škrkoňe se herecký soubor šumperského divadla po-

stará o to, aby hlediště mnohokrát propuklo smíchy. 

Ray Cooney: 1 + 1 = 3, 

režie Roman Groszmann, premiéra 21. února 2015

Ray Cooney (1932) jako autor divadelních kome-

dií se stal už za svého života legendou a v roce 2005 

obdržel od anglické královny za služby dramatu Řád 

britského impéria. Ve Francii si vysloužil přezdívku 

„anglický Feydeau“ a jeho komedie potvrzují, že je 

„mistrem frašky“. Cooneyho hry jsou plné překvapi-

vých situací a neschází jim tradiční britský humor.

1 + 1 = 3, v originále Run For Your Life, je jeho 

nejúspěšnější komedií. Vypráví příběh manželské 

nevěry, která se vzpírá svému prozrazení. Nabalují 

se na ni témata transvestie, homosexuality, bisexua-

lity a kdovíjaké další sexuality. 
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Hlavní postavou je nešťastný taxikář John, které-

ho dobrá vůle pomoci a nešťastná nehoda vykolejí 

z křehce udržované rovnováhy skrývaného dvoj-

ženství. Prvek nejrůznějších zmatků a nepochope-

ní pak zosobňují postavy souseda a dvou policistů 

a nejdůležitějšími tvůrci trablů jsou samozřejmě 

postavy obou Johnových žen. 

Nikolaj Koljada: Slepice, 

režie Jozef Krasula, premiéra 4. dubna 2015

Už jste někdy načapala manžela s milenkou 

v posteli? Ne? A vy - už jste byli svědky neúspěšné 

sebevraždy utonutím v mělké vodě? Už jste zažili 

potoky ženských slz a tuny zhrzené mužské ješit-

nosti? Jestli ne, tak divácky velice úspěšná komedie 

Slepice vám nabízí všechno najednou. 

Hlavními protagonisty příběhu manželského mno-

hoúhelníku jsou stárnoucí divadelní šéf a režisér, mla-

dá a krásna herečka, jejíž přitažlivosti málokdo odolá, 

a nakonec režisérova manželka se svou přítelkyní. 

Ruský dramatik Nikolaj Koljada, jehož hry jsou 

uváděny na plakátech mnoha divadel po celém svě-

tě, dokonale zná prostředí stejně jako své hrdiny, 

a staví je do nezáviděníhodných situací, ve kterých 

se míchá pověstný smích i slzy. 

Stárnoucí herečka venkovského divadla se odmítá 

smířit se situací, kdy jí muže i divadelní role krade 

jakási mladá „slepice“. Brzy ráno vtrhne do jejich 

pelechu, aby si to s nimi stručně a jasně vyřídila. 

Jenomže… Jenomže jak už to chodí, některé věci 

jsou jinak, než se nám na první pohled zdají být. 

O nepříjemná překvapení tedy není nouze, a tak 

se kolotoč nečekaných událostí začne točit naplno. 

Koljada však své postavy nezničí úplně, a má pro 

jejich chování nejednou i laskavé pochopení. 

Slepice je vynikající šancí pro herce a především 

pro herečky, zahrát si s chutí a naplno o tom, co 

tak dobře znají - o divadle a o  soukromém živo-

tě herců, který může být mnohdy napínavější než 

Shakespearovo drama.

POHÁDKY

Josef Čapek: O pejskovi a kočičce, 

režie Jaroslav Pokorný, premiéra 5. září 2014

„To bylo tenkrát, když spolu Pejsek a Kočička 

hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček, a tam 

spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají 

velcí lidé…“ - tak takhle začíná pohádkové a veselé 

vyprávění Josefa Čapka o Pejskovi a Kočičce, jež 

okouzlilo řadu generací a které mají rádi caparti 

a špunti, kteří jsou dětmi právě teď.

Naše pohádková komedie zachovává nezaměni-

telnou poetiku Čapkova vyprávění, plného švandy, 

dobrodružství a tajuplných záhad. Tvůrci výprav-

ného představení pohádku přizdobili svěžími pís-

ničkami, tancem, a také magickými kouzly, jež jsou 

k vidění jenom na divadle.

Na motivy Boženy Němcové: Čertův Švagr, 

režie Bela Schenková, premiéra 12. září 2014

Čert je považován za bytost, která odvrací lidi 

od dobra a svádí je ke zlu. Nicméně v českých po-

hádkách často vystupuje jako bytost vtipná a spra-

vedlivá, která se staví na stranu ubožáků a lidi zlé 

a hříšné odnáší do pekla. 

I v našem představení je díky spravedlivému 

čertu potrestána pýcha, hrubost a lakota. Petr, 

sirotek, kterého okradla macecha, se nedočká 

spravedlnosti a lásky ani u krále, ani u lidí, a tak 

odchází do světa. Osud ho zavane přímo do pek-

la, kde slouží čertu. Po letech se vrací a nachází 

vytoužené štěstí. 

Tvůrci představení hledali nové způsoby, jak se 

posunout ve vyjádření. Na scéně se tak objevují 

loutky, symboly, živí herci a masky. Dominantní 

částí scény je staré loutkové divadlo, loutky mario-

nety a panely ztvárňující hlavní hrdiny a prostředí, 

které nabízí variabilní možnosti pro hraní. Předsta-

vení je výtvarně pojato tak, aby navodilo atmosféru 

kočovných skupin, které kdysi putovaly po českých 

vesnicích a městech.

Výstava v divadle - Galerie: Jarmila Brablecová
„Kde pramení Láska…“, malba na plátno 
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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.

 Rapotínská sklárna. Od roku 1829 až po smutný 

konec v roce 2009. Přednáška proběhne v úterý 20. květ-

na v 17 hodin v Přednáškovém sále. Přednáší František 

Kašík, bývalý sklář Rapotínských skláren. Kromě historie 

sklárny pohovoří o zajímavostech výroby skla.

- HOLLAROVA GALERIE -

 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.

K připomenutí stého výročí rozpoutání první světové války slouží vzpomínková výstava v Galerii Šumperska. 

 Foto: P. Kvapil
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- GALERIE ŠUMPERSKA -

 Šumpersko za Velké války 1914-1918. Jeho 

obyvatelé 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 vnímají 

své okolí, upozorňuje na rozdílné možnosti handi-

capovaných - nevidomých, neslyšících nebo lidí se 

ztrátou či omezením hybnosti. Návštěvníci si na 

vlastní kůži vyzkoušejí projet na invalidním vozíčku 

připravenou dráhu (silniční retardér, otevření dveří, 

výjezd po kolejnicích, sjezd po plošině), se slepeckou 

holí a speciálně upravenými brýlemi se projdou vý-

stavou, 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. Výstava trvá do 

4. května.

 Miroslav Kolář - Fotografi e

Autorská výstava bude zahájena v pátek 16. května. 

Výstava potrvá do 15. června.

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 -

 Pravěká hostina - zpracování potravin a pří-

prava pokrmů v pravěku

Příprava, zpracování a samotná konzumace po-

krmů v pravěku se staly námětem výstavy, která 

na základě vědeckých archeologických poznatků 

a ikonografi ckých pramenů přibližuje „stravování“ 

našich prapředků. Zahájení výstavy proběhne bez 

vernisáže ve čtvrtek 1. května od 9 hodin. Výstava 

potrvá do 13. července. 

 Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

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

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

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

- MOHELNICE -

 Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěži 

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.

 Projekt pro celou rodinu: 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

 Přátelé Adolfa Kašpara

Výstava uspořádaná u příležitosti 80. výročí úmr-

tí ilustrátora, malíře a grafi ka Adolfa Kašpara. Na 

výstavě jsou zastoupeni jak malíři, tak významné 
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osobnosti kulturního a společenského dění (nakla-

datel R. Promberger, malíř S. Lolek, sochař J. Pe-

likán, národopisec F. Kretz, spisovatel F. Táborský, 

malíř H. Schweiger, medailér J. Šejnost nebo ma-

líř O. Lasák a rodinný přítel J. Ošťádal. Vernisáž 

proběhne ve středu 7. května v 17 hodin. Výstava 

potrvá do 14. září.

 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 -

 Stálá expozice lichtenštejnských sbírek v Mar-

tinelliho paláci

 Stará škola

 Úsov - kolébka lesnického školství, stálá expozice

 Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-

teraktivní expozice

 Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

 Zámecký ochoz

 Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše

 Zoo koutek pro děti

 Pohádky na zámku Úsov

Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea na zámku 

v Úsově je doplněna o velkou pohádkovou výsta-

vu. V podobě instalovaných scén je prezentováno 

10 klasických českých pohádek, a to O princezně 

a drakovi, Sedmero krkavců, Šípková Růženka, 

Čertův švagr, Červená Karkulka, Jak zvířátka sta-

věla 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 za-

jímavými muzejními exponáty.

Výstava je součástí hlavního prohlídkového okru-

hu, vstupné 90 Kč plné a 45 Kč snížené. Pedagogic-

ký 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%.

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

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

otevírací doba v květnu: Út-Ne 9-19 hod. (poslední 

vstup v 17:30).

Otevírací doby během květnových svátků
Čtvrtek 1. května

Muzea v Šumperku, Mohelnici, Zábřehu 

a v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích 

9.00-12.00, 12.30-17.00 hod. 

Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově 

9.00-19.00 hod., poslední vstup v 17.30 hod.

Vstup za poplatek 

Čtvrtek 8. května

Muzeum v Šumperku 9.00-13.00 hod. 

* Muzea v Mohelnici, Zábřehu a v Památníku 

Adolfa Kašpara v Lošticích 9.00-12.00 hod. 

Vstup zdarma

Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově 

9.00-19.00 hod., poslední vstup v 17.30 hod.

Vstup za poplatek

Informační centrum je v těchto dnech zavřeno.

Neděle 18. května - „Mezinárodní den 

muzeí“ na téma „Muzea jsou sbírky a lidé“

Vstupy jsou na všechna zařízení Vlastivědného 

muzea v Šumperku zdarma. 

Změna provozní doby Informačního centra při Vlastivědném muzeu v Šumperku, Hlavní třída 22
Otevírací doba: Pondělí 13:00-17:00, úterý - pátek 8:00-17:00, sobota 9:00-13:00
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Hollarovu galerii zaplní zkameněliny

Zkameněliny severní Moravy je název výstavy, jež je od konce dubna k vidění v Hollarově galerie 

Vlastivědného muzea v Šumperku. Výstava potrvá do 6. července.

Co je to zkamenělina? Zkamenělina je 

zbytek, otisk či stopa po již vyhynulých 

organismech. Odborný název stopy je 

„bioglyf“. Mohou to být sto-

py po končetinách, drob-

né dírky po vrtání nebo 

cestičky po lezení.

U zkamenělin větši-

nou zůstávají zachovány 

a procesem zkamenění 

projdou tvrdé části živo-

čichů a rostlin. Jmenuj-

me například zuby, kosti, 

skořápky vajec, krunýře živoči-

chů, pecky semen, dřevnaté stonky 

či tvrdé části listů rostlin.

Stopy po organismech, zachované v usazených 

horninách, se nazývají ichnofosilie. Pomocí nich 

určujeme stáří, hloubku a jiné informace o pro-

středí, ve kterém sedimenty vznikaly. Jsou velmi 

důležité tam, kde chybí klasické zkameněliny. 

Řadí se mezi ně: stopy po lezení, od-

počívání, útěku, bydlení, požírá-

ní, kultivaci a stopy po pasení. 

Ichnofosiliemi se zabývá pale-

oichnologie. Usazené exkre-

menty se nazývají koprolity. 

Pravou zkamenělinou jsou 

uchované zbytky organické 

hmoty, například zmrzlý ma-

mut v ledovci či žraločí zub 

v druhohorním sedimentu. 

Nepravá zkamenělina je již 

mineralizovaný otisk, 

například trilobita 

z Barrandienu.

Fosílie zkoumá pale-

ontologie. Rozděluje se 

na paleobotaniku a pale-

ozoologii. Typickými fosíli-

emi jsou například zkamenělé 

pozůstatky dinosaurů, trilobitů nebo mamutů. 

Z říše rostlin to jsou různé druhy zkamenělého 

dřeva či obtisky listů.

Zkamenělinami se zabýval náš významný mo-

helnický rodák dr. Richard Schubert. Byl to geolog 

a paleontolog, jenž pracoval například na mapová-

ní Dalmácie a Moravy a prováděl mikropaleon-

tologický výzkum. Zaměřoval se na dírkonožce 

a otolity a je považován za průkopníka již 

zmíněné mikropaleontologie. 

České slovo fosílie má původ v la-

tinském slovu fodere - kopat, 

hrabat, a fossa - jáma, výkop, 

příkop.  Milan Dvořák, 

 geolog a zoolog VM Šumperk

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

střednictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Zájemci o před-

platné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, tel.č. 583 214 193, 724 521 552.
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◀ Mořský mlž, lokalita Králův Dvůr u Pra-

hy, z období zvaném Ordovik (490 

až 435 mil. let před n.l.).  

 Foto: VM Šumperk

◀ Trilobit (paradoxides graci-
lis), z lokality Jince Vystrkov, z ob-

dobí zvaném Kambrium (542 mil. 

let před n.l.).  Foto: VM Šumperk
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Městská knihovna

Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově je doplněna o velkou pohádkovou výstavu, která 

návštěvníky seznámí nejen s dnes už mnohdy zapomenutými pohádkami, ale také se zajímavými muzejními 

exponáty.  Foto: sbírky VM Šumperk

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota* 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz

Výstava v knihovně v ulici 17. listopadu

Guna Leite: „Le Festin / Hostina“
Výstava fotografi í trvá do 31. května.
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V knihovně opět zazní poezie a hudba

Ve čtvrtek 22. května v podvečer budou prostory knihovny v ulici 17. listopadu patřit Miroslavu 

a Vladimíru Václavkovým. Pořad nazvaný Bratření proběhne v rámci cyklu Poezie a hudba. Za-

čátek je naplánován na 18 hodin a vstup přijde na padesát korun.

Miroslav Václavek, spisovatel, básník a autor hu-

debních textů, narozený v Rýmařově, žije v Šumper-

ku. V roce 2010 mu v nakladatelství Dokořán vyšla 

tiskem próza Člunky, zpracovaná Českým rozhlasem 

Olomouc v pořadu Setkání s literaturou. Básně pub-

likuje v literárním časopisu Divoké víno a jsou rovněž 

součástí antologií Ptáci z podzemí či Míjím se s Mě-

sícem. Občas je čte na autorských čteních v Divadle 

Husa na provázku, na Krylonocích, v Českém rozhla-

su či v České televizi, nebo jen tak s těmi a těm, které 

má rád. Svými texty doprovodil hudbu svého staršího 

bratra Vladimíra a rovněž olomouckých hudebních 

skupin Bluesberg a Hynkovy Zámky. V letošním roce 

mu v nakladatelství Knižní klub vychází próza Železné 

včely, oceněná cenou tohoto vydavatelství.

Vladimír Václavek patří k nejvýraznějším postavám 

české hudební scény. Narodil se roku 1959 v Rýmařo-

vě, v podhůří Jeseníků. Jeho hudba je a vždycky byla 

něčím jiná, nekompromisně silná. Hudební začátky 

jsou spojeny s Ivou Bittovou a Pavlem Fajtem. Založil 

legendární skupinu Dunaj, dále Rale (CD Twilight/

Soumrak, dostalo v roce 2000 Akademie populární 

hudby - Anděl), VRM, Th eatre Royal a stál u zrodu 

skupin Čikori (v roce 2001 obdrželo CD cenu Aka-

demie populární hudby - Anděl), E, Josef Boys, Klar, 

Edel. Spolu s Ivou Bittovou natočil legendární CD 

Bílé inferno, které bylo v roce 1997 oceněno cenou 

nezávislé asociace hudebních kritiků Periskop - Žlutá 

ponorka a v roce 2004 obdrželo zlatou desku od vyda-

vatele.                                                                                    -zd, zk-
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Středisko volného času Doris

V knihovně bude řeč o smyslu života 

i existenci lidstva ve vývoji Vesmíru

S velkým zájmem veřejnosti se setkala první beseda debatního kroužku Věda a její fi lozofi e, kterou 

nabídla v dubnu šumperská Městská knihovna. Další setkání s vysokoškolským vědecko-pedago-

gickým pracovníkem Jaromírem Bárem tak chystá na květen. Na programu je ve čtvrtek 15. května 

od 14 hodin v čítárně knihovny v ulici 17. listopadu a nese název „Smysl existence: Smysl života 

i existence lidstva ve vývoji 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-

Do pátku 9. května na „K“

Výstava „Jaro všemi smysly“

Společná výstava výtvarných prací dětí a mlá-

deže z mateřských, základních a středních 

škol a zrakově postižených autorů. Informa-

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

vavrusova@doris.cz.

Do čtvrtku 15. května ve Vile Doris

Jak vidím Jeseníky

Výstava soutěžních fotografi í trvá do 15. května.

Každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek (s výjim-

kou 1.5. a 8.5.) 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 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, va-

vrusova@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. 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

Čtvrtek 1. května od 9 do 13 hodin na hřišti u Komí-

na a v přilehlých prostorách

Májový taneční Komín 2014

Na hřišti u Komína a v přilehlých prostorách 

bude připraveno vystoupení tanečních, pohybo-

vých kroužků a klubů, pracujících pod SVČ Do-

ris Šumperk. Informace Zdeňka Brandejská, tel.č. 

725 071 558, brandejska@doris.cz.

Středa 7. a 14. května od 16 do 17 hodin v MC na „K“

Moje montessori



30 SVČ Doris, Via Lucis

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 

Čtvrtek 8. května od 12 do 18 hod. v letním divadle 

a v Sadech 1. máje

Kloboukový den

Oslava Dne rodiny, hry, soutěže, atrakce, tvoření 

a vystoupení mažoretek z Libiny, mateřských a zá-

kladních škol, Tornáda, Klaunů z Balónkova a dal-

ších; soutěž o nejnápadnější klobouk. Informace 

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

psencikova@doris.cz.  Vstupné 15 Kč

Sobota 10. května od 10 do 15 hodin a neděle 

11. května od 9 do 13 hodin v Horní Temenici

Šumperský divočák 2014

Veřejný závod v orientačním běhu. Trať pro přícho-

zí (3 km) a rodiče s dětmi (1 km). Centrum závo-

du: Horní Temenice/Bohdíkov// 49°59´59.791“N, 

16°55´28.352“E. Prezentace příchozích 10.5. 

10- 11 hod., 11.5. 9-10 hod. Buzolu s sebou. In-

formace Hana Janů, tel.č. 725 003 982, janu@

doris.cz.

Pondělí 12. května až čtvrtek 15. května vždy od 7 do 

18 hodin u  Třemešských rybníků u Šumperka 

Vítání ptačího zpěvu

Pravidelná návštěva ptačích lokalit s Petrem Šajem. 

Informace Jan Valchař, tel.č. 731 186 056, val-

char@doris.cz.

Pátek 16. května od 18 hodin v klášterním kostele

Koncert Barevných dětí a Plameňáků ŠDS spolu 

s pěveckým sborem Dačice

Informace Ivana Žurková, motyli@spk.cz, 

tel.č. 725 012 639.

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

PŘEDSTAVTE SI... praví MILAN MARKOVIČ

v úterý 20. května v 18.30 hodin v sále Vily Doris 
Hostem večera bude slovenský novinář, herec a humorista Milan Markovič.

Milan Markovič (1943), významný slovenský novinář, spisovatel, herec, satirik a humorista, 

původním povoláním učitel. Má dvě děti, syna Miroslava a dceru Miroslavu. 

Vystudoval dvě vysoké školy, pedagogickou v Trnavě a fi lozofi ckou v Bratislavě. Pracoval jako 

pedagog, redaktor Čs. rozhlasu v Bratislavě a Učitel´ských novin. Od roku 1986 působí jako 

scénárista, herec, moderátor a kabaretiér. Je známý z divadelních rozhlasových a televizních pořadů, 

ztvárnil řadu fi lmových rolí. Za svoji práci obdržel několik ocenění. 

Milan Markovič už téměř dvacet let tráví část života mezi Slovenskem a Českou republikou. 

Humorista, který si za vlády Vladimíra Mečiara neváhal dělat legraci z tehdejších slovenských 

mocných, totiž našel na západním břehu řeky Moravy dočasný azyl. Zatímco na slovenské 

obrazovky mu byla až v polovině 90. let cesta zapovězená, u českých diváků slavil úspěch 

Markovičův pořad Na šikmé ploše, který díky přebírání signálu vídali i lidé na Slovensku.

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 80 Kč a 60 Kč (senioři, mládež) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Sobota 17. května 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

Sobota 17. května od 9 do 14 hodin ve Středisku eko-

logické výchovy ve Švagrově

Hledání a čištění studánek

Akce pro rodiče s dětmi. Kdo loni našel, vyčistí. 

A kdo přijde poprvé, najde si studánku v okolí 

Švagrova, vyčistí ji a pojmenuje. Informace Mirko 

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

Úterý 20. května v 18.30 hodin v sále Vily Doris

VIA LUCIS: Představte si… praví Milan Mar-

kovič

Hostem večera bude slovenský novinář, herec a hu-

morista Milan Markovič. Rezervace a informace Petr 

Konupčík, tel.č. 731 610 037.  Vstupné 80 Kč, 60 Kč

Středa 21. května od 17 do 20 hodin v AT na „K“

Sedánky pro mamky

Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 

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

psencikova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Pátek 23. května od 15 do 18 hodin v AD na „K“

Tvořivý ateliér: Hadráčci - Květinové víly

Tvorba jednoduchých látkových květinových víl 

a postaviček dle vlastní fantazie. Kombinací růz-

ných textilních materiálů si můžete vytvořit a ušít 

vlastní hračku nebo dárek pro radost. Ateliér je ote-

vřený 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 

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 nenajde-

te, vhodné pro každou ženu. Informace Eva Pšen-

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

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris 

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

tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, 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.

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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Pontis Šumperk

Doma je nuda? V práci samý stres? 

Neváhej a přijď letos na Šumperský Majáles!

Od 5. do 10. května se můžete těšit na týden zábavy. Majáles zahájí lampionový průvod, který půjde 

od hotelu Grand a končit bude na kopci za „Hluchákem“ („Vodárka“). Proto nezapomeňte přijít v 18 

hodin ke Grandu s vlastním lampionem. Na konci průvodu se budou vypouštět lampiony přání.

V pátek 9. května vyjde v 15 hodin průvod 

z „Točáku“, doprovázený Dechovým orchestrem 

ZUŠ Šumper, a zamíří do Sadů 1. máje. Zde bude 

připraveno překvapení, jaké jste v Šumperku ještě 

neviděli. Celá akce pak vyvrcholí v pátek 9. a v so-

botu 10. května večer koncerty. Příchozí se mohou 

těšit na kapely 05 a Radeček, Cookies, Fishing strip 

a další. Chybět nebude samozřejmě ani volba Miss 

Majáles - proběhne v sobotu od 15 hodin v Sadech 

1. máje. K. Pelnářová

Úterý 6. května od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Pátek 16. května od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 20. května od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Čtvrtek 22. května od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

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

Mateřské centrum Brouček

2.5. Jarní tvořeníčko, 5.5. Cvičeníčko, 6.5. Tvoře-

níčko: Přání pro maminku, 9.5. MC Brouček uza-

vřeno, 12.5. Malujeme se štětcem, 13.5. Zpíváme 

si, 16.5. Překážková dráha, 19.5. Vyrábíme klauna, 

20.5. Posloucháme písničky, 23.5. Opičí dráha, 

26.5. Tvořeníčko: Barevný motýl, 27.5. Učíme se 

říkanky, 30.5. Malujeme si. Bližší informace Tereza 

Weingartová, tel.č. 605 103 380.  

 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 info k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, je-

linkova.dagmar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, 

„KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 

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

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ   Hrajeme pro děti

Čtvrtek 1. a pátek 2. května v 15.15 hodin

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

Pohádka pro celou rodinu. 2 Oscary za nejlepší kreslený fi lm a titulní píseň.  Vstupné 80 Kč

Ve čtvrtek 1.5. v 15.15 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.

LÁSKA SOUDRUHU 

Čtvrtek 1., pátek 2. a sobota 3. května v 17.30 hodin 

Finsko, ČR, Norsko, 2013, komedie, 105 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Romantická komedie odehrávající se na pozadí studené války. Hrají: Miroslav Etzler, Kryštof Hádek, Jan 

Budař, Kati Outinenová a další.  Vstupné 100 Kč

Komedii nazvanou jedna za všechny uvádí kino Oko začátkem května.  Foto: archiv
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DIVERGENCE 

Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. a neděle 4. května v 19.30 hodin, pondělí 5., úterý 6. a středa 7. května 

v 17.15 hodin

USA, 2014, sci-fi , akční, dobrodružný, romantický, 139 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Ve futuristickém Chicagu jsou lidé rozdělení do 5 frakcí - Mírumilovnosti, Upřímnosti, Odevzdanosti, 

Sečtělosti a Neohroženosti. Beatrice si stejně jako všichni šestnáctiletí musí vybrat svou frakci. Půjde pryč 

ze své rodné frakce a smíří se s tím, že svou rodinu už nikdy neuvidí? A je vůbec společnost, jež se jeví tak 

skvěle zařízená, tak úžasná?  Vstupné 110 Kč

LEGO PŘÍBĚH  Hrajeme pro děti

Sobota 3. a neděle 4. května v 15.30 hodin

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

Historicky první celovečerní akční fi lm inspirovaný stavebnicí LEGO®.  Vstupné 80 Kč

V neděli 4.5. 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.

JEDNA ZA VŠECHNY 

Neděle 4. května v 17.30 hodin, pondělí 5. a úterý 6. května ve 20.00 hodin

USA, 2014, komedie, 109 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Carly (Cameron Diazová) zjistí, že ji její nový přítel Mark podvádí a vlastně je to ještě horší - praskne to na 

něj tím, že se náhodou potká s jeho manželkou Kate. Carly se najednou ocitá v situaci, kdy musí Kate utě-

šovat. Jejich dost neočekávané přátelství upevní nové odhalení, Mark je obě podvádí s další ženou, Amber 

(Kate Uptonová). A tak tyto tři hrdinky spojí své síly a zosnují děsivý plán, jak se mu pomstít.  Vstupné 

110 Kč

BOHUMIL HRABAL „TAKŽE SE STALO, ŽE…“  Artvečer - FK 

Středa 7. května ve 20 hodin

ČR, 2014, dokumentární, 72 minuty, mládeži přístupný

Film natočil režisér Oliver Malina Morgenstern u příležitosti stého výročí narození jednoho z našich nej-

osobitějších spisovatelů Bohumila Hrabala, autora Ostře sledovaných vlaků, Postřižin, Slavností sněženek 

Nejznámější impozantní monstrum na světě Godzilla se ve fi lmu postaví proti zlým nestvůrám.  Foto: archiv
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a desítek dalších próz. Snímek představuje malou legendu o životě a díle tohoto velikána, která obsahuje 

historické záběry, unikátní fotografi e i řadu doposud neznámých informací. Na Bohumila Hrabala zde 

vzpomínají také režiséři Jiří Menzel, Jan Němec a Petr Koliha i představitel začínajícího výpravčího Miloše 

Hrmy z oscarových Ostře sledovaných vlaků - Václav Neckář. Zvláštní atmosféru fi lmu dodávají hrané 

dotáčky a komentář Oldřicha Kaisera.  Vstupné 80 Kč, členové FK a studenti 60 Kč

KRÁSKA A ZVÍŘE  Hrajeme pro děti

Čtvrtek 8. a pátek 9. května v 15.00 hodin

Francie, 2014, fantasy, romantický, thriller, 112 minut, mládeži přístupný, české znění

Bylo nebylo… Žil kdysi jeden kupec, jehož nejmilejší dcera se jmenovala Kráska. Kupec přišel o vše bě-

hem strašlivé bouře a jeho rodina byla zruinována. Jednoho dne ztracen uprostřed lesa objevil něco úžas-

ného, hrad plný bohatství. Za utrženou růži pro Krásku, však obludné Zvíře požadovalo jeho smrt. Kráska 

se obviňuje za jejich strašlivé rodinné neštěstí a rozhodne se obětovat místo milovaného otce. Nicméně, to 

není smrt, která jí čeká v hradě Zvířete, ale spíše zvláštní magický život, radost a melancholie.  

 Vstupné 90 Kč

Ve čtvrtek 8.5. a v pátek 9.5. v 15.00 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 PLATIT a.s. 

Šumperk.

AMAZING SPIDER MAN 2 3D  3D 

Čtvrtek 8. a pátek 9. května, neděle 11. května v 17.15 hodin

USA, 2014, akční, dobrodružný, fantasy, 142 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, české znění

Na německý historický velkofi lm Ranhojič se mohou šumperští diváci těšit v polovině května.  Foto: archiv
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Peter Parker (Andrew Garfi eld) i tentokráte bojuje se zloduchy a tráví čas s milovanou Gwen (Emma 

Stoneová). Na scéně se ale objevuje nový zloduch Electro (Jamie Foxx) a vše se mění.  Vstupné 155 Kč

AMAZING SPIDER MAN 

Sobota 10., pondělí 12., úterý 13.5. a středa 14. května v 17.15 hodin

USA, 2014, akční, dobrodružný, fantasy, 142 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky Vstupné 120 Kč

HANY 

Čtvrtek 8. a pátek 9. května ve 20.00 hodin, neděle 11., pondělí 12. a úterý 13. května ve 20.00 hodin

ČR, 2014, drama, komedie, 90 minut, přístupný od 15 let

Jiří, živící se prodejem drog, slečna, jež se nedokáže rozejít s dlouholetým partnerem, protože je prostě 

hodný, básník žijící ve své romantické iluzi, starostlivé matky a snaživí otcové. Jejich osudy se vzájemně 

proplétají, ale každý si přitom uchovává svůj vlastní svět, dokud jej nenaruší násilná pouliční vzpoura. 

HANY drze, s nadhledem a cynickým humorem zobrazuje společnost, které čas protéká mezi prsty. I z to-

hoto důvodu se tvůrci rozhodli fi lm odvyprávět v jednom kontinuálním záběru.  Vstupné 100 Kč

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ   Hrajeme pro děti 

Sobota 10. a neděle 11. května v 15.30 hodin

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

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

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

pokusí vykrást obchod s oříšky.  Vstupné 80 Kč

Pokračování fi lmu Bony a klid je na programu ve druhé polovině května.  Foto: archiv
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V neděli 11.5. 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.

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ  Artvečer - Projekt 100

Sobota 10. května ve 20.00 hodin

USA, 1994, thriller, krimi, 154 minuty, titulky

Oscar 1995 - nejlepší pův. scénář | Zlaté globy 1995 - nejlepší scénář | MFF Cannes 1994 - Zlatá palma za 

nejlepší fi lm | BAFTA 1995 - nejlepší pův. scénář, nejlepší mužský herec ve vedlejší roli. 

 Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ  Artvečer - FK

Středa 14. května ve 20.00 hodin

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

Film Grandhotel Budapešť je dobrodružstvím Gustava H., legendárního recepčního věhlasného evropské-

ho hotelu, a jeho pomocníka Zero Moustafy, který se stane jeho nejdůvěryhodnějším přítelem. 

 Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč

GODZILLA 3D  3D 

Čtvrtek 15., pátek 16. a sobota 17. května v 17.45 hodin

USA, 2014, sci-fi , akční, dobrodružný, thriller, 119 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve fi lmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou 

existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí.  Vstupné 140 Kč

GODZILLA 

Neděle 18. května v 17.45 hodin, pondělí 19. května v 19.15 hodin, úterý 20. a středa 21. května 

v 17.30 hodin

USA, 2014, sci-fi , akční, dobrodružný, thriller, 119 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve fi lmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou 

existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí.  Vstupné 110 Kč

Nejmenší diváci se mohou v květnu těšit na fi lm Khumba.  Foto: archiv
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RANHOJIČ 

Čtvrtek 15., pátek 16., sobota, 17.5 a neděle 18. května, úterý 20. května ve 20.00 hodin

Německo, 2013, dobrodružný, drama, historický, 150 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Historický velkofi lm podle populárního románu Noaha Gordona z období 11. století. Ben Kingsley hraje 

slavného učence Avicenu, k němuž do Persie přijíždí mladík Rob Cole z Evropy, aby se z potulného ran-

hojiče stal skutečným léčitelem.  Vstupné 100 Kč

HURÁ DO PRAVĚKU  Hrajeme pro děti 

Pátek 16., sobota 17. a neděle 18. května v 16.00 hodin 

USA, Jižní Korea, 2012, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, 82 minuty, mládeži přístupný, čes-

ké znění 

Příběh tří dětí, které se náhodou dostanou k zvláštnímu stroji času tvarovanému jako vejce a v něm cestují 

šedesát pět milionů let do minulosti. Ocitnou se uprostřed hnízda dinosauřích vajec a první věcí, kterou 

uvidí, je obrovský T-Rex. Avšak nic hororového se nekoná. Nejnebezpečnější dinosaurus je totiž nepova-

žuje za potravu, ale za své potomstvo. Děti si musí zajistit návrat do své doby a stihnout to dříve, než se 

vylíhnou skutečná dinosauří mláďata.  Vstupné 100 Kč

V pátek 16.5. 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.

ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKADEMIE: ŽIVOT V OBLOUZNĚNÍ 

Pondělí 19. května v 16.30 hodin, promítání asi od 17.30 hodin

USA, 1995, komedie, drama, 90 minut, titulky

Úspěšná kniha o jednom veselém útěku a také o šíleném životním příběhu stoletého svéhlavého muže se dočkala 

fi lmového zpracování.  Foto: archiv
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Na téma, jak se dělá fi lm od A-Z si popovídáme s fi lmařem Martinem Markem. Aby přežil tento den, 

potřebuje tři věci: espresso, aspirin a zázrak… Dobrodružné příběhy skupiny lidí, kteří se dali dohro-

mady, aby uskutečnili něco, co většina lidí považuje za neuskutečnitelné. A to vyrobit nízkorozpočtový 

nezávislý fi lm.  Vstupné 75 Kč

JAKO BYCH TAM NEBYLA  Artvečer - FK

Středa 21. května ve 20.00 hodin

Irsko, 2010, drama, 106 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Jako bych tam nebyla je příběhem mladé ženy ze Sarajeva, jejíž život se ze dne na den změní. Zbavena všeho, 

co kdy měla, čelící neustálé hrozbě smrti a bojuje proti nenávisti, kterou vidí kolem sebe. V posledním kroku 

odvahy nebo šílenství se rozhodne učinit ještě jeden vzdor: být opět sama sebou. A tento jednoduchý akt jí 

zachrání život. Zjistí totiž, že přežít znamená více než zůstat na živu. Jako bych tam nebyla je moderní válečný 

příběh, který objevuje lásku, identitu a spojitosti mezi námi všemi.  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 3D   3D  

Čtvrtek 22. a pátek 23. května, neděle 25. května v 17.30 hodin

USA, 2014, sci-fi , akční, fantasy, dobrodružný, nevhodný mládeži do 12 let, české znění

Ve fi lmu X-Men: Budoucí minulost bojuje kompletní sestava X-Men ve válce o přežití svého druhu. Ne-

lítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách, a proto v něm můžou spojit síly hrdinové původní 

trilogie X-Men a jejich mladší Já z fi lmu X-Men: První třída. Ti všichni musí za každou cenu změnit 

minulost, aby zachránili naši budoucnost.  Vstupné 150 Kč

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 

Sobota 24., pondělí 26., úterý 27. a středa 28. května v 17.30 hodin, sobota 31. května v 19.45 hodin

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

Ve fi lmu X-Men: Budoucí minulost bojuje kompletní sestava X-Men ve válce o přežití svého druhu. Ne-

lítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách, a proto v něm můžou spojit síly hrdinové původní 

trilogie X-Men a jejich mladší Já z fi lmu X-Men: První třída. Ti všichni musí za každou cenu změnit 

minulost, aby zachránili naši budoucnost.  Vstupné 120 Kč

BONY A KLID 2 

Čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24., neděle 25., pondělí 26. a úterý 27. května ve 20.00 hodin, pátek 30. květ-

na v 19.45 hodin

ČR, 2014, drama, nevhodný mládeži do 15 let 

Pokračování fi lmu Bony a klid. Ve fi lmu Bony a klid se loučíme s hádající se partičkou veksláků, kterou 

policejní anton odváží do vězení. Co je čekalo pak? Pro toho, kdo v tom uměl chodit a uplácet na patřič-

ných místech, bylo socialistické vězení procházkou růžovým sadem.  Vstupné 110 Kč

KHUMBA 3D  Hrajeme pro děti, 3D 

Pátek 23., sobota 24. a neděle 25. května v 15.30 hodin

Jižní Afrika, 2013, animovaný, dobrodružný, rodinný, 85 minut, mládeži přístupný, české znění

Z poloviny pruhovaná zebra, obviněná z období sucha, opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy. 

Na cestě potká přehnaně starostlivého pakoně a okázalého pštrosa. Společně se pokusí porazit tyranského 

leoparda a zachránit své stádo.  Vstupné 130 Kč

V pátek 23.5. v 15.30 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče s dětmi (minimálně 
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jeden rodič + jedno dítě). Za fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

EPIZODA ZE ŽIVOTA SBĚRAČE ŽELEZA  Artvečer - FK

Středa 28. května ve 20.00 hodin

Bosna a Hercegovina, Francie, Slovinsko, Itálie, 2013, drama,  74 minuty, mládeži přístupný, titulky

Nazif se živí sběrem železa ze skládek. Jeho žena Senada se doma stará o dvě děti. Třetí se chystá na 

svět. Jenže Senada potratí a protože nemá zdravotní pojištění, odmítnou jí lékaři operovat, dokud ne-

zaplatí 500 Euro. Takové peníze však rodina nemá a tak je jedinou cestou, jak Senadě zachránit život, 

podvod.  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL 

Čtvrtek 29., pátek 30. a sobota 31. května, neděle 1. června v 17.30 hodin

Švédsko, 2013, dobrodružný, komedie, drama, 114 minut, titulky

Jonas Jonasson ve svém románu vypráví o jednom veselém útěku a také o šíleném životním příběhu svéhla-

vého muže, který se sice nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten do velkých historic-

kých událostí 20. století. Laskavý humor, který známe od J. Cimrmana a a F. Gumpa.  Vstupné 110 Kč

LUCREZIA BORGIA  Opera San Francisco (záznam)

Čtvrtek 29. května v 19.45 hodin

USA, 2013, 136 minut, italsky s českými titulky

Femme fatale, proslulá bezohlednou honbou za mocí, se po letech setkává se ztraceným synem. Toto setká-

ní v ní probouzí dávno zapomenuté bolestivé rány duše. V hlavní roli melodicky bohatého belcanta se do 

operního domu v San Franciscu vrací Renée Flemingová, „nejzbožňovanější a nejvychvalovanější operní 

zpěvačka Ameriky“ (Th e Times, Londýn). Pod taktovkou mezinárodně uznávaného dirigenta Riccarda 

Frizze se na jevišti setkává s americkým tenorem Michaelem Fabianem a ukrajinským basistou Vitalijem 

Kowaljowem.  Vstupné 200 Kč, studenti a senioři 150 Kč

RIO 2  Hrajeme pro děti 

Pátek 30. a sobota 31. května, neděle 1. června v 15.30 hodin

USA, 2014, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, 101 minuta, 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.  Vstupné 90 Kč

V neděli 1.6. v 15.30 hodin poskytujeme slevu 30 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.

Připravujeme: Transformers: Zánik, Jak vycvičit draka 2, Zakázané uvolnění. 

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 trvá do 31. května.
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