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1Perličky z expozic a depozitářů muzea

Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Palná zbraň z Nového hradu

Ve vitríně pod panoramatickou fotografi í No-

vého hradu u Kopřivné nalezne návštěvník stálé 

expozice šumperského muzea několik předmětů 

z bývalé vrátnice u druhé brány jmenovaného hra-

du. K vidění jsou tu poříz, zámek s klíčem, hřeby 

z dřevěných konstrukcí zničené stavby, železné ko-

vání dveří, motyka, mlátek, ale i kovadlinka a další 

věci běžné potřeby. Výzbroj obránců představují 

šipky ke střelám do kuše. Vedle nich se vyjímá vzác-

ně dochovaná krátká palná zbraň hlásící se svým 

původem do poloviny 15. století.

Používání palných zbraní bylo ještě ve druhé 

polovině 14. století vzácností, u nás se rozšířily 

v průběhu husitských válek a po nich se staly stálou 

výbavou vojsk a obranných systémů hradů a měst. 

Vedle bombard, dlouhých tarasnic a krátkých 

houfnic velkých ráží byly ve výzbroji vojsk také 

hákovnice, předchůdkyně pušek, a krátké, lehčí 

palné zbraně nazývané podle podobnosti s nástro-

jem hudebníků píšťaly. Ze střední Evropy se píšťaly 

brzy rozšířily i do severní Itálie a odtud se do Čech 

vrátily zdokonaleny v podobě pistolí, jak je zřejmé 

i z poitalštěného názvu „pistola“.

Ráže píšťal se obvykle pohybovala od 15 do 

20 mm, nabíjely se zepředu a k odpálení kovové 

nebo kamenné koule pomocí střelného prachu se 

používalo rozžhavené železo nebo doutnák. Do-

střel byl pouze asi sto metrů, ale proti blížícímu se 

nepříteli taková vzdálenost před střetnutím s ním 

dostačovala. Rukojeť píšťaly, tzv. stvol, byla kovová 

nebo dřevěná a při střelbě se vkládala do podpaží 

nebo se opírala o rameno.

Vystavovaná osmihranná hlaveň píšťaly se zesí-

leným ústím je odlita z bronzu. Kanálek na horní 

ploše zbraně ústí na jejím konci do zápalného otvo-

ru. Pod hlavní je trn s otvorem, který patrně sloužil 

k upevnění dřevěného stvolu. Mírně deformovaná 

hlaveň, zřejmě v důsledku zřícení stropu vrátnice, 

má délku 16,4 cm a její ráže je 15 mm. Společně 

s dalšími předměty vyzvednutými ze sutin vrátnice 

je němým svědkem dramatických chvil při dávném 

dobytí Nového hradu.

V roce 1999 došlo k sanaci zborcením ohrože-

né hradby u tzv. druhé brány hradu členy Spolku 

přátel Nového hradu u Hanušovic ve spolupráci 

s obecním úřadem v Kopřivné. Nutné odlehčení 

zdí v tomto prostoru odstraněním sutí doprovázel 

archeologický průzkum prováděný pod odborným 

vedením. Jeho výsledky byly víc než uspokojivé. 

Nalezené předměty doložily, že útok byl prudký 

a snad i překvapivý. Po dobytí hradu hořely budovy 

bez hašení a strop se střechou vrátnice se v důsled-

Horní plocha krátké palné zbraně, píšťaly, z Nového hradu u Kopřivné s plastickým kanálkem a zápalným 

otvorem.  Foto: Eva Petrášová, VM Šumperk
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Církevní rok v hudbě nabídne tři „exotické“ mše

ku požáru zhroutily a přikryly všechny předměty, 

které obránci nestačili odnést. Vznikla tak tzv. 

„pompejská situace“, díky níž zůstala pod troskami 

zachována výbava vrátnice již tehdy vytápěné jed-

noduchými kachlovými kamny. Mezi zbraněmi zde 

byla nalezena také masivní železná hákovnice dlou-

há 77 cm, tesák tzv. moravského typu a řada šipek 

do kuše, k níž se dochoval železný napínák tětivy. 

K různým opravám sloužila kovadlinka a vzácně 

dochovaný unikátní pilník. Mnohé ze stovek nále-

zů je uloženo v depozitáři muzea a jen některé našly 

místo mezi vystavovanými exponáty. 

Od přelomu padesátých a šedesátých let, kdy kas-

telolog Zdeněk Gardavský provedl důkladný prů-

zkum zbytků Nového hradu, je zánik této rozsáhlé 

středověké pevnosti dáván do souvislosti s tažením 

vojsk krále Maryáše proti významným straníkům 

krále Jiřího a rozhodným zastáncům polské kan-

didatury na český trůn Tunklům. Dobytí hradu 

v roce 1471 je přijatelné i z hlediska zpráv písem-

ných pramenů, které od počátku 16. století hovoří 

o Novém hradu jako zbořeném. Přesto musíme brát 

rok 1471 jen jako pravděpodobný a dobu zničení 

gotické pevnosti vztáhnout na celou druhou polo-

vinu 15. století. Není totiž vyloučeno, že byl hrad 

přepaden v gerilové válce mezi katolickými pány ze 

Zvole a utrakvistickými Tunkly.

Násilný zánik hradu potvrdil i Gardavského 

průzkum, jehož závěry hovoří o záměrně stržených 

hradbách, vypálených ubytovacích prostorech a vý-

buchem zničené snad dvacet metrů vysoké věže, 

z níž kvádry roztrhaného zdiva pokrývají daleké 

okolí a přispěly ke zničení okolních staveb. Jedna 

z pověstí vážící se k Novému hradu hovoří o ústu-

pu obránců před útočníky do hradní věže, kde se 

bez naděje na záchranu pán hradu se svým majet-

kem i s posádkou vyhodil do povětří. Je pověst dra-

maticky dotvářenou lidovou pamětí na neobyčejně 

silnou explozi, která byla součástí záměrné destruk-

ce obranných komponentů hradu?

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě uzavře v červnu jeho poslední 

část. V úterý 3. června nabídne tři mše - Missa Criolla, Misa Luba a Missa Flamenca.

„Poslední pořad našeho hudebního poslechového 

cyklu vznikl na přání pravidelných posluchačů, kteří 

projevili zájem o poslech hudby poněkud exotičtější. 

Proto jsem pro červnový večer zvolil uvedení tří krát-

kých mší, které spojuje španělský tenorista José Carre-

ras svým líbezným a jemným tenorovým hlasem,“ říká 

zakladatel cyklu Církevní rok v hudbě Vít Rozehnal 

a dodává, že nahrávky vznikly v období, kdy tento svě-

tový fenomén onemocněl leukémií. V jeho podání je 

tak patrná touha k životu a naděje v uzdravení. 

Missa Criolla vznikla koncem 60. let minulého 

století v Kongu. Při jejím zrodu stál belgický františ-

kán Guido Haazen, který po příchodu do této pozoru-

hodné země založil chlapecký a mužský sbor ve městě 

Kamina. „Mše, ač s latinským textem, čerpá z míst-

ních lidových písní a rytmických tanců. Její pojetí je 

hluboce procítěné a hned na počátku nás zaujme svou 

niterností,“ zdůrazňuje Rozehnal. Vzápětí podotýká, 

že dílo si velmi rychle získalo věhlas a dokonce patřilo 

mezi nejpopulárnější mše. S nebývalým úspěchem se 

pak setkalo při uvedení na Světové výstavě v Bruselu.

Druhá ze skladeb, Misa Luba, je inspirována 

předchozím dílem. Je napsána v místním nářečí 

a každá její část je vlastně živým příběhem. Části 

této mše byly několikrát použity jako hudební pod-

klad děl světové kinematografi e. Missa Flamenca, 

kterou uspořádal katolický kněz Ricardo Fernández 

de Latorre v roce 1971 v Barceloně, pak velmi pou-

tavě spojuje lidský hlas se španělskou kytarou, řím-

ský ritus katolické mše s fl amenco rytmy.

Poslední předprázdninové setkání s hudbou pro-

běhne v úterý 3. června. Jeho dějištěm bude od 19 ho-

din zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním 

středisku na Kostelním náměstí 4.  -red-
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Poslední květnovou sobotu 

ožije město Šumperk středověkem

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

čtyřiadvaceti lety, jsou doslova za dveřmi. Odehrají se v sobotu 31. května, kdy současně odstar-

tuje letní turistická sezona.

Jednodenní Slavnosti města zahájí o půl desáté do-

poledne průvod Hlavní třídou, během něhož bubeníci 

pozvou kolemjdoucí do Sadů 1. máje. Zde Slavnosti 

odstartují úderem desáté dopolední a na čtyřech scé-

nách nabídnou bohatý program. V něm se představí 

skupiny historického šermu, chybět nebudou rytíř-

ská tábořiště, jarmark s lidovými řemesly, hry, soutě-

že a atrakce pro děti, bohaté občerstvení a také košt 

mikulovských vín, který bude probíhat v sále Domu 

kultury od sedmé do jedenácté večerní. Po celou dobu 

akce bude navíc v parku umístěn informační stánek 

města, v němž získají lidé informace o programu, na-

fukovací balonky a další propagační materiály. 

Do her v parku se přitom mohou zapojit nejen děti. 

Půjde o disciplíny U rytíře, U mušketýra, Čarodějnic-

kou skládačku, Střelbu z pravého luku na cíl a tzv. Os-

trostřeleckou soutěž Antona Špelce. „V informačním 

stánku obdrží zájemci soutěžní kartičku s jednotlivý-

mi vyznačenými stanovišti a budou se moci zapojit 

do soutěže. Jakmile získají potvrzení o splnění úkolů, 

předají vyplněnou kartičku ve zmíněném informač-

ním stánku a získají malou odměnu,“ vysvětluje Mar-

tina Holubcová z oddělení kultury a vnějších vztahů 

šumperské radnice a podotýká, že kartička bude slo-

sovatelná. Losování o věcné ceny přitom proběhne 

v 17 hodin na hlavní scéně.

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. Vyvrcholením 

večera pak bude loučemi osvícený průvod s rytíři, 

kejklíři, bubeníky, koňmi, vlajkonoši, dudáky a taneč-

nicemi,“ popisuje Holubcová. Vzápětí připomíná, že 

průvod projde městem k radnici, kde se do něj zapojí 

radní a zástupci partnerských měst, a od ní zpět do 

Sadů 1. máje. Po slavnostní ceremonii pak rozzáří ob-

lohu ohňostroj a program zakončí ohňová Magická 

Šumperská noc, Clamortis. Sobotními Slavnostmi 

přitom budou provázet Vendula Nováková a Josef 

Wajda Novák. 

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-

Součástí Slavností města je průvod městem v historic-

kých kostýmech.  Foto: -pk-

Přijďte v kostýmu a zúčastněte se průvodu!

Ve velkém večerním průvodu nemusejí jít 

pouze účinkující. Pokud se převléknete do 

jakéhokoliv historického kostýmu, stačí i zdobený 

plášť, můžete úderem deváté večerní stylově 

vyrazit spolu s rytíři, kejklíři, bubeníky, koňmi 

a vlajkonoši městem k radnici. Před zahájením 

průvodu se budou rovněž prodávat louče. Do 

průvodu se mohou zařadit i děti s lampiony. 
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Vzpomínka na Hanku Novákovou

Ve čtvrtek 17. dubna zemřela v necelých devětašedesáti letech paní Hana Nováková, jejíž jméno je spoje-

no s kulturním děním v Šumperku. Po studiích na střední škole pracovala rok jako metodik Okresního 

domu osvěty v Šumperku, poté studovala na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd a publicistiky. 

Po absolvování znovu nastoupila na své první pracovní působiště, již přejmenované na Okresní kultur-

ní středisko Šumperk. Práce v kultuře se stala na dlouhá léta jejím posláním, v podstatě celoživotním, 

působila zde až do roku 1991. Doménou pracovní činnosti byla metodická práce s amatérskými diva-

delními soubory, loutkovým divadly či recitačními soubory. Hana Nováková byla dlouholetou členkou 

redakční rady Kulturního života Šumperka a posledních osm let ji vedla.

Organizovala divadelní přehlídky, recitační sou-

těže, např. okresní kolo Wolkerova Prostějova či 

přehlídky malých jevištních forem. Pomáhala orga-

nizačně i odbornými vedením divadelním souborům 

při přípravě na celorepublikový divadelní festival Ji-

ráskův Hronov, odkud si pak místní soubory odváže-

ly významná umístění a ocenění. Dnes někteří bývalí 

členové těchto amatérských souborů působí úspěšně 

na profesionálních scénách.

Po zrušení Okresního kulturního střediska nastou-

pila v roce 1991 jako vedoucí odboru kultury a zá-

roveň tisková mluvčí na městském úřadě Šumperk. 

I tady uplatnila své znalosti a vstřícný vztah k lidem. 

Všichni ji znali jako spolehlivou kolegyni, ochotnou 

každému pomoci. Ke každé práci, denním problé-

mům, přistupovala s noblesou a upřímným zájmem. 

Svou vlídnou povahou si dokázala získat doslova kaž-

dého. Přestože odešla v roce 2003 do důchodu, ne-

přestala pro město pracovat.  Zajišťovala průvodním 

slovem vítání nových občánků našeho města a také 

každoročně zpracovávala ročenku města Šumperka, 

na té za rok 2013 pracovala i přes své onemocnění 

doslova do poslední chvíle. Svůj vztah ke kultuře zú-

ročila i jako předsedkyně redakční rady měsíčníku 

Kulturní život Šumperka, kterou vedla od roku 2005 

až do loňského podzimu. S některými svými přáteli, 

bývalými kolegy a kolegyněmi, se setkávala při nej-

různějších formálních a soukromých příležitostech, 

každé toto setkání s ní bylo radostné a výjimečné. 

Nikdo z nás na ni nezapomene. H. Adamová

Hana Nováková měla velmi blízko ke kulturnímu 

dění v Šumperku. Foto: archiv

Prohlídkové okruhy městem - Procházka z 13. do 21. století, kde žily čarodějnice a Zrození „Malé Vídně“ 
a Rozhledy z radniční věže probíhají v červnu od pondělí do neděle vždy od 9 do 15 hod. Prohlídky se 

zahajují po zakoupení vstupenky na stanovišti průvodců v suterénu radnice (vchod od morového sloupu) 
každou lichou hodinu u Lavičky vzkazů před radnicí. 

Rozhled z věže je každých 30 minut od stanoviště průvodců v suterénu radnice.
Expozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě  v Kladské ulici 1 je v červnu otevřena denně 

od 9 do 15 hod. Podrobnosti na www.sumperk.cz v sekci Turista - Volný čas, podsekci Atraktivity.
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U cesty vedoucí k Tulince vyroste Čarovný les

Otevření Čarovného lesa chystá na středu 18. června dopoledne šumperská radnice. Nacházet se 

bude v příměstském lese u cesty vedoucí k Tulince v prostoru mezi dvěma studánkami a lidé v něm 

„narazí“ na dřevěné „pohádkové“ sochy z dílny českých a polských sochařů. Zajímavý projekt zrea-

lizovalo město s pomocí evropských peněz v rámci druhé etapy projektu Čarodějnickou cyklotrasou 

po polsko-českém pohraničí. Během slavnostního otevření Čarovného lesa spojeného s odhalením 

soch proběhne i zábavný program pro děti, který připraví Středisko volného času Doris.

„Sochy vytvořili loni v květnu v prostorách hřiště 

tzv. Komína polští a čeští sochaři v rámci tzv. dře-

vosochání. Ztvárnili například Vílu Tulinku, skřítka 

Kokeše, čaroděje Dobroděje a další pohádkové bytos-

ti,“ uvedla tisková mluvčí radnice Olga Hajduková. 

Vzápětí upřesnila, že sochy budou umístěny spolu 

s drobným mobiliářem, jako jsou odpadkové koše, 

turistické odpočívadlo a informační tabule, v těsné 

blízkosti Čarodějnické cyklotrasy vedoucí od Rapotí-

na přes Nové Domky do Šumperka, a to na cestičce 

k Tulince mezi dnešními dvěma studánkami. V rámci 

projektu bude vydána rovněž interaktivní brožura za-

měřená zejména na děti. „Brožurka bude obsahovat 

mapku s vyznačením Čarodějnické cyklotrasy, plánek 

Čarovného lesa a množství interaktivních úkolů, které 

si děti budou moci samy vyřešit,“ dodala Hajduková.   

Čarodějnická cyklotrasa po česko-polském pohra-

ničí sestává ze dvou částí. Polská část vede z Paczkówa 

přes Nysu a Glucholazy do Zlatých Hor, odkud po-

kračuje česká část do Jeseníku, Velkých Losin, Šum-

perka a končí v Mohelnici. Cyklotrasa je po celé své 

délce značená a jednotlivá její zastavení sledují místa, 

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

V roce 2010 byla v jejím rámci zřízena stálá expozice 

Čarodějnické procesy v Geschaderově domě v Šum-

perku jako jedno z jejích zastavení. Projekt spojený 

s druhou etapou Čarodějnické cyklotrasy po čes-

ko-polském pohraničí realizuje město ve spolupráci 

s Powiatem Nysa a Jeseníky - Sdružení cestovního 

ruchu a je spolufi nancován z prostředků ERDF Ev-

ropské unie. -kv-

Pohádkové postavy vytvořili loni sochaři v rámci tzv. 

dřevosochání.  Foto: -zk-

Autorem originálních kreseb, jež brožuru doprováze-

jí, je výtvarník Petr Válek z Loučné nad Desnou.
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Šumperská nokturna se ponesou Kostelním náměstím

Klášterní hudební slavnosti nabídnou lákavé menu

„Minifestiválek“ Šumperská nokturna si v pěti předchozích ročnících našel své příznivce. Jsme 

rádi, že i v tomto roce se podařilo najít prostor pro tři večery komorní hudby v příjemném pro-

středí Kostelního náměstí v Šumperku. Nejde vlastně ani o koncerty, spíše o zastavení se v teplých 

letních večerech, o setkání s přáteli. 

Mezinárodní hudební festival Klášterní hudební slavnosti se již několik let těší velkému zájmu 

veřejnosti. Potvrdit by se to mělo i letos, neboť jeho osmý ročník nabídne nejen příznivcům klasické 

vážné hudby velmi lákavé menu. Seznámit se s ním mohou na internetových stránkách festivalu 

www.klasternihudebnislavnosti.cz, na nichž si již mohou on-line rezervovat či přímo zakoupit 

vstupenky na jednotlivé koncerty. 

V pondělní večer vystoupí naši staří známí Bára 

Handzušová na klavír a Petr Osička se hrou na 

violoncello. Mohli jsme je společně slyšet před 

třemi lety jako mladičké studenty brněnských hu-

debních škol a jejich vystoupení bylo příjemným 

překvapením. Bude zajímavé pozorovat, jakou 

cestu za tu dobu ušli.  

Středeční vystoupení bude patřit šumperským 

žákům Základní umělecké školy. Zvykli jsme si je 

poslouchat a mnohdy jsme byli pyšní na to, jak ši-

kovné děti kolem sebe máme.     

Na závěrečném pátečním koncertu pak vystou-

pí mladičký smíšený pěvecký sbor z Prahy. Ač se 

jmenuje Sebranka, za pár let své činnosti dosáhl 

kultivované hudební řeči. A pokud se vše vydaří, 

provede i tři skladby společně s pořádajícím sborem 

Scholou od sv. Jana Křtitele. Velmi se na vás těšíme. 

 Za Scholu od sv. Jana Křtitele Vít Rozehnal

Šumperská nokturna 

Pondělí 16. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí

Bára Handzušová - klavír, 

Petr Osička - violoncello Vstup volný

Středa 18. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí

Večer žáků ZUŠ Šumperk Vstup volný

Pátek 20. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí

Sebranka

Smíšený pěvecký sbor Praha, sbormistryně Zuzana 

Hrbáčková. Vstup volný

„Loni navštívilo deset koncertů v osmi městech ko-

lem jedenácti set posluchačů. Velice nás těší, že mediál-

ní povědomí o projektu již přesahuje Olomoucký kraj 

a svou dramaturgickou koncepcí patří ke špičce v re-

publice. V tomto letním období je navíc na Moravě 

jediným festivalem svého druhu,“ říká zakladatel Kláš-

terních hudebních slavností Roman Janků z Agentury 

J+D. Vzápětí prozrazuje, že letošní ročník bude probí-

hat od 28. června do 14. července a stejně jako loni se 

veřejnost může těšit na deset koncertů v osmi městech 

a obcích nejen Olomouckého, ale také Pardubického 

a Moravskoslezského kraje. „Je nám nesmírnou ctí, že 

festivalu zůstává věrná mimořádná patronka, kterou 

je světoznámá česká houslistka Gabriela Demeterová. 

Záštitu nad akcí pak převzali náměstek hejtmana Olo-

mouckého kraje Radovan Rašťák a starosta Šumperka 

Zdeněk Brož,“ zdůrazňuje Janků.

Letošní Klášterní hudební slavnosti zahájí v sobotu 

28. června originální soubor Clarinet Factory. „Toto 

klarinetové kvarteto se snaží navázat na nejlepší tradice 

české hudby, zmíněné dědictví rozvíjet, a přitom se ne-

bojí experimentovat, hledat neprobádané oblasti a být 
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invenční v duchu celosvětového trendu propojování 

žánrů,“ podotýká Janků. Koncert nazvaný Hudba z ti-

cha, jenž slibuje hudebně světelné překvapení, přitom 

začíná ve 22 hodin v klášterním kostele.

Na dalších šumperských koncertech vystoupí 

v červenci patronka festivalu Gabriela Demeterová 

s Ensemble 18+ a hudbymilovné veřejnosti nabídnou 

Vivaldiho Čtvero ročních dob. Ensemble 18+ pak 

zavítá do Šumperka ještě jednou, aby spolu s Küh-

novým smíšeným sborem přednesl skladby Stabat 

Mater a Gloria Antonia Vivaldiho. Koncertovat se 

bude rovněž v Jeseníku, Krnově, Mohelnici, Loučné 

nad Desnou, Zábřehu, Králíkách, Rapotíně, Bludově 

a Moravské Třebové. Podrobný program přineseme 

v červencovém čísle KŽŠ. -zk-

1. koncert festivalu Klášterní hudební slavnosti 

CLARINET FACTORY: HUDBA Z TICHA

Sobota 28. června od 22 hodin v klášterním kostele

Od vzniku souboru, jenž se původně jmenoval 

České klarinetové kvarteto, uplynula již více než jedna 

dekáda. Současná fi lozofi e kvarteta by se dala stručně 

shrnout slovy člena souboru, Jindry Pavliše, takto: 

„Nechceme být jen interprety a klarinetisty. V klasice 

nebo jazzu jsme interprety, v improvizacích a nových 

mezižánrových projektech i tvůrci. Dříve jsme hráli na 

klarinety a aranžovali, teď víc improvizujeme, kompo-

nujeme, hrajeme i na jiné nástroje a zpíváme. Chceme 

být souborem, který má co sdělit. Ne muzeem!“ Cíl 

souboru je jasný - komunikace - a to napříč žánry a na-

příč generacemi. To vše v sobě skrytě nese i nový název 

souboru Clarinet Factory, pod kterým se nyní bude 

klarinetové kvarteto na hudební scéně prezentovat.

Na české divadelní scéně se kvarteto představilo ze-

jména multižánrovým balety Spor aneb Dotyky a spo-

jení Kevel nebo scénickou živou hudbou k představení 

divadla Komedie Les.

Na jaře roku 2008 se Clarinet Factory dostálo veliké 

pocty, z mnoha interpretů si je vybral ke svému vůbec 

prvnímu pražskému vystoupení americký vokalista 

a performer Bobby Mc Ferrin. Zazněla hravá impro-

vizace na skladbu Vltava.

Jedním z milníků historie Clarinet Factory je 

rozhodně i vítězství skladby Orlík z CD Ozvěny 

z kamene na prestižní světové soutěži International 

Songwriting Competition v americkém Nashvillu 

v kategorii „Instrumental“. Orlík vybrala porota z té-

měř patnácti tisíc skladeb a písní zaslaných z osmde-

sáti zemí celého světa.  -red-

Klášterní hudební slavnosti zahájí soubor Clarinet Factory.  Foto: archiv
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Radeček vystřídal tři Slovenky, 

nakonec zůstal s Márií Čírovou

Se slovenskou pěveckou hvězdou Márií Čírovou nazpívala kapela O5 a Radeček nový hitový duet 

s názvem Vloupám se. Radečkům přitom prošly rukama další dvě populární zpěvačky ze Slovenska.

„Jako první s námi skladbu nazpívala Kristina 

a po ní Anna Veselovská. Obě byly vynikající, pro-

fesionální a náš společný pobyt ve studiu byl moc 

fajn. Bohužel v konečném mixu naše zpěvy spolu 

nezněly dobře,“ říká zpěvák Tomáš Polák a dodává, 

že až s Márií si sedli dokonale, a to nejen po hudeb-

ní stránce. „Keď som sa dozvedela o ponuke naspie-

vať česko-slovenský duet potešila som sa, nakoľko 

som nad niečim podobným už dávnejšie uvažovala. 

Navyše pesnička sa mi veľmi páčila, tak celá spolu-

práca prebehla rýchlo a príjemne,“ doplňuje Poláka 

Mária Čírová. Ta je držitelkou několika hudebních 

ocenění, mimo jiné ceny Aurel či Objev roku v an-

ketě Slávik. Na kontě má i několik úspěšných sin-

glů, například megahit Búrka, se kterým bodovala 

také v mezinárodní soutěži Eurovize.

Nejen výběr zpěvačky, ale ani samotná nahrávka 

nové písně nevznikala jednoduše. Hudební základ 

nahrávali O5 a Radeček v Praze, zpěvy v Bratislavě, 

o mix se postaral houlista Radečků Přemysl Ptáček 

a známý producent Jay Reynolds v londýnském 

studiu televize BBC a pro závěrečný mastering se 

nová píseň kapely z jesenických hor vydala až do 

New Yorku do Sterling sound studios.

Kapela O5 a Radeček a Mária Čírová natočily 

k nové písni už také společný videoklip, který vzni-

kal v pražských exteriérech na Vyšehradě a v Kunra-

tickém lese. „Nakrúcanie klipu bolo dosť zábavné, 

pretože sme potrebovali krásne slnečné počasie a od 

rána bola zima a hmla. Ale povýšili sme to na ume-

lecký zámer a začali sme točiť. Nakoniec vyšlo slnko, 

a tým pádom máme v klipe rôzne atmosféry,” prozra-

zuje Čírová, která duet s O5 a Radeček zazpívá také 

naživo na některých vybraných koncertech. -red-

Zpěvák kapely O5 a Radeček Tomáš Polák se slovenskou pěveckou hvězdou Márií Čírovou.  Foto: archiv
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Závěr sezony 2013-2014 

v Šumperském dětském sboru

Ráno 2. června přistane náš pohostinný autobus po týdenní cestě do švýcarské Basileje u Komína 

a před námi je tradičně bohatý červnový program, v němž třeba ukončit sezonu, trochu pocestovat, 

zapsat nové děti a ještě něco k tomu. Tedy po pořádku. 

Ve středu 11. června přivítáme v klášterním koste-

le děti šumperských mateřských škol a také děti prv-

ních tříd na dvou koncertech, které pro posluchače 

tohoto věku připravily naše nejmladší, Růžové děti, 

společně s nejzkušenějšími zpěváky - hlavním sbo-

rem. Nezvyklá věková kombinace interpretů se již 

při loňské premiéře ukázala jako zajímavá, a tak také 

letos v podobném duchu budeme pokračovat. Kon-

certy začínají v 9 a v 10.30 hodin. Půjdete-li právě 

okolo a zůstane nějaké volné místečko, rádi přivítá-

me také posluchače z řad šumperské veřejnosti.

Po koncertech Růžové děti usednou do autobusu 

a vypraví se na své první sborové putování, aby se 

pomalu připravovaly na budoucí obvyklé cestovní 

úkony: Návštěvu zajímavých míst, směnu přidě-

lených fi nančních prostředků za zboží, společné 

krmení ve veřejném stravovacím prostoru. S nocle-

hem zatím nepočítáme.

Ve čtvrtek a v pátek téhož týdne, tedy 

12. a 13. června, vždy od 14 do 17 hodin, bude-

me ve zkušebně v nejvyšším patře Komína očekávat 

všechny zájemce o sborové zpívání. Proběhne zápis 

nových zpěváčků, který každoročně vypisujeme pro 

děti prvních a druhých tříd. Přijímáme všechny, 

kteří chtějí zpívat, bez ohledu na to, jestli se jim 

dnes zpívání daří nebo ne. Důležitý je zájem, ostat-

ní je naučíme.

Stále ještě ve čtvrtek 12. června, tentokrát v kláš-

terním kostele v 18 hodin, se se svou letošní sborovou 

sezonou rozloučí Barevné děti spolu s Plameňáky. 

Proběhne jejich závěrečný koncert, který bývá tra-

dičně dobře navštívený, a naši posluchači již vědí, že 

i mladší děti dokáží svým zpěvem připravit hodinku 

plnou radosti a potěšení.

Neděle 15. června je dnem putování tam a zase 

zpátky. Motýli Šumperského dětského sboru se na 

otočku vypraví do Staré Boleslavi. Vystoupí na kon-

certě XXII. ročníku festivalu dětských a student-

ských pěveckých sborů MUSICA ANGELICA. 

Koncert začíná v 17 v chrámu Nanebevzetí Panny 

Marie ve Staré Boleslavi. 

Ve čtvrtek 19. června krátce vystoupíme na slav-

nostním vyřazení absolventů šumperské Základní 

umělecké školy v klášterním kostele a pak už se se-

zona opravdu chýlí ke svému závěru. 

Středa 25. června je věnována tradičnímu be-

nefi čnímu koncertu našeho sboru. Jeho výtěžek je 

tentokrát věnován Sdružení rodičů a přátel hema-

tologicky a onkologicky nemocných dětí „Šance“ 

v Olomouci (www.ocol.cz/cs/info/xdo-sdruzeni-

sance). Koncert začíná v 18 hodin v klášterním 

kostele a je posledním letošním veřejným zpíváním 

našich dětí. Ty se pak ještě sejdou o den později 

na zahradní slavnosti u Komína, kde něco pojíme, 

něco sami sobě pozpíváme a rozloučíme se s těmi, 

kteří letos sborové řady opouštějí. Pak už prázdni-

nové týdny, k nimž také našim posluchačům přeje-

me pěkné počasí a vydařenou dovolenou. 

 T. Motýl, sbormistr ŠDS

Šumperský dětský sbor má před sebou v červnu několik 

koncertů.  Foto: archiv šds
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15. dubna zemřel ve věku osmdesáti devíti let 

Karel Čunderle

Pan Karel Čunderle (narozen 15.4. 1925)) žil mimo období 2. světové války stále v Šumperku a měs-

tu a jeho nejbližšímu okolí věnoval neustálou pozornost a nezištnou práci. Přestože jako syn známého 

šumperského stavitele nesměl po maturitě na stavební průmyslovce na vysokou školu, dosáhl soustavným 

vzděláváním se v oboru stavitelství zaměřeného na památkovou péči rozsáhlých znalostí, které uplatňo-

val v letech 1962-1978 jako vedoucí odboru památkové péče Vlastivědného ústavu v Šumperku.

Ve Vlastivědném ústavu v Šumperku sestavil Sku-

pinu pro údržbu památek, která se od roku 1962 

věnovala obnově a údržbě památek. Mezi její nej-

známější akce patřila záchrana arkádového nádvoří 

velkolosinského zámku, statické zajištění a záchran-

ná rekonstrukce domu Pod podloubím v Zábřeze, 

rekonstrukce interiérů Pavlínina dvora v Šumperku 

a řada dalších technicky náročných akcí na památ-

kách. Nešlo jen o řešení praktických problémů jed-

notlivých staveb. Pan Čunderle se snažil i o fi nanční 

uznání specifi k památkářské profese v oblasti řemesel. 

Celostátního významu nabyl jeho profesní kvalifi kač-

ní katalog, který umožnil specifi cké ocenění práce ře-

meslníků na historických objektech. V Šumperku se 

konala také celostátní školení a kvalifi kační zkoušky 

pro řemeslníky pracující na památkách.

Karel Čunderle (vpravo) spolu s historikem Drahomírem Poláchem během přednášky v šumperské knihovně. 

 Foto: archiv
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ZUŠ Šumperk

V roce 1969 založil časopis rovněž celostátního 

významu, Obnovu památek, jehož byl výkonným re-

daktorem. Časopis byl u nás jediným, který se zabýval 

výhradně technickými a technologickými problémy 

obnovy a údržby památek, seznamoval s historickými 

řemesly a technologiemi a upozorňoval i na vhodné 

technologie současné. Časopis byl po vydání třinác-

ti čísel zastaven vnějším zásahem. Od šedesátých let 

pracoval Karel Čunderle jako okresní konzervátor pa-

mátkové péče na šumperském okrese. Tuto čestnou 

funkci vykonával velice svědomitě a radou býval často 

nápomocen při rozhodování orgánu státní památko-

vé péče, a pokud o to stáli, i památkářům.

Po revoluci se již jako důchodce zapojil do služeb 

obnovy památek ve městě. Byl jedním z iniciáto-

rů založení Střední odborné školy památkové péče 

a několik let se přímo podílel na vzdělávání mladých 

lidí v oblasti rekonstrukce budov a obnovy památek. 

Měl zásadní podíl na tvorbě koncepce nového studij-

ního oboru Stavební obnova, tehdy ještě pětiletého, 

pro který mimo jiné vypracoval návrhy na metodiku 

několika předmětů, především odborné praxe a prů-

zkumů staveb. Ve spolupráci s  městem Šumperkem 

a Střední odbornou školou památkové péče začal 

jako odpovědný redaktor vydávat pod názvem Re-

konstrukce památek časopis, který obsahově navázal 

na Obnovu památek a který se po čtyři léta těšil zá-

jmu a sympatiím odborné veřejnosti. Časopis zanikl 

z fi nančních důvodů. Podílel se významně na největší 

rekonstrukci památky ve městě, na obnově klášterní-

ho kostela. Jeho zásluhou došlo k mnohamilionovým 

úsporám při obnově krovu, kde zorganizoval namísto 

navrženého odstranění původní konstrukce jeho re-

konstrukci. Byl vždy ochoten přispět radou a pomocí 

i při dalších technických problémech stavby.

Karel Čunderle se věnoval převážně soudnímu 

znalectví ve své profesi a jako aktivista i práci v obec-

ně prospěšné společnosti Obnova kulturního dědictví 

údolí Desné. Byl kdykoliv ochoten pomoci jak svým 

přátelům, kteří pracují v profesi, tak každému, kdo 

ho o odbornou pomoc požádal.

Rozloučení s panem Karlem Čunderlem se ko-

nalo v pátek 18. dubna ve 14 hodin v šumperském 

krematoriu. M. Filipová

Pátek 30. května v 18 hodin v divadle

Přehlídka tanečního oboru

Pondělí 2. - čtvrtek 26. června vždy od 16 do 18 ho-

din v budově ZUŠ

Zápis do nehudebních oborů 

Literárně-dramatický obor a taneční obor - hlavní bu-

dova školy od 16:00-18:00 hod. Učebna výtvarného 

oboru - I. ZŠ Dr. E. Beneše 1 od 16:00-18.00 hod. 

Informace na tel. čísle 583 214 361, 602 807 998.

Pondělí 9. června v 18 hodin v klášterním kostele

Koncert pěveckého oddělení

Čtvrtek 19. června v 15 hodin v klášterním kostele

Slavnostní vyřazení absolventů I. a II. stupně 

ZUŠ Šumperk

Pátek 20. června v 16 hodin ve školní zahradě ZUŠ

Evropský den hudby 

Akce se koná za příznivého počasí.

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 

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

Rozhledna na Háji u Šumperka 
je otevřena za příznivé viditelnosti květen, červen: so, ne 10-17 hod.

Vstupné 20 Kč, děti a studenti 10 Kč  
Informace o akcích Klubu českých turistů Šumperk na www.kctsumperk.cz.
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Galerie J. Jílka

David Bartoň (*1964), „Krajiny viděné“, malba

Malíř David Bartoň je vystudovaný zootechnik, 

pak ale živící se jiným způsobem; několik let i hos-

tinský v Červeném Hrádku u Telče a dávný přítel 

řady aktivistů z předlistopadové doby. Je malíř sa-

mouk a původně Jihočech; proto mu zpočátku byl 

vzorem táborský mistr Karel Valter a později i Ol-

dřich Smutný a Václav Rožánek. Výstavy mu zaha-

joval Ivan Martin Jirous a dodnes rád uvádí Jaromír 

Zemina, se kterým spolupracoval za svého působení 

v záslužné roli galeristy telčského Hasičského domu.

David je krajinář; fi gurou se zabývá jenom okra-

jově, v drsně laskavých portrétech hospodských 

hostů a často i nejbližších přátel. Tou jemu vlastní 

přírodou je okolí Telče, ale i Johnovy rodné Třeš-

ti a Třebíče, osamělá pole v krajině ticha bez lidí. 

Syrová planina větrů a vleklých zim Vysočiny je 

malovaná pod vysoko položeným obzorem a někde 

i bez nebe, místem přesně daná a zároveň tvarově 

až na dřeň oproštěná. Pamětí venku vstřebaná a jen 

zběžně zaznamenaná v rozložení svých prvků, v zá-

kladních liniích a ve slovních poznámkách. Maluje 

podle nich doma hutnou šedí, bělobou a okrem, 

ale i jasně červenou barevností hlíny, ostrou žlutí 

nebo oranžovou, zelení a modří; plnou silou sytých 

olejových barev.

Nezkažen školami, je přirozeně otevřený všemu 

co přichází a samo se nabízí, co ho zaujme a těší. 

Nebojí se být ani zdánlivě naivní. V poloze čisto-

tou výrazu blízké Art brut věrně drží se viděného až 

do jeho podružných detailů, a zároveň svůj obraz 

podřizuje ryze výtvarné skladbě. Nechává plochu 

prostoupit uzlovými body a jindy duhovými pru-

hy, protkanou sítí cest a osnovou brázd v jejich 

vláčném plynutí. Maluje nejen zvolené místo, ale 

i niterně proměněnou samokrajinu malby, ponoře-

ný v čiré radosti z barev. Až bytostná malba je mu 

tak cílem; je ale i sondou k duši země a způsobem 

živého dotyku s ní. 

Výstava zahájená za účasti autora ve středu 

4. června v 18 hodin potrvá do neděle 29. června. 

Přijďte, jste zváni... Miroslav Koval

Ledová krajina, 1998, olej na sololitu, 58 x 53 cm

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve

k setkání s Rozitou Mertovou na téma 

Jsi připravená na změny a výzvy v životě? Ježíš řekl: Činím všecko nové.
v sobotu 14. června v 15 hodin v sídle Bratrské jednoty baptistů v ulici M.R. Štefánika 10 

(vchod naproti obchodu Albert)

Galerie Jiřího Jílka
Do 1. června

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

▶ DIVADLO V PARKU

XXI. ročník festivalu profesionálních divadel pořádá Divadlo Šumperk a Dům kultury Šumperk.

Čtvrtek 5. června od 21 hodin na letní scéně v Sadech 1. máje (event. divadlo)

Nekorektní skeče - Tros Boys

Skeče s velkolepou grácií hrají tři komici za doprovodu skvěle vyšinutého pianisty, který dodá všemu 

správnou šťávu. Hraje Divadlo Bolka Polívky Brno.  Vstupné 200 Kč

Pátek 6. června od 21 hodin na letní scéně v Sadech 1. máje (event. divadlo)

Hodný pan doktor

Komedie slavného autora s přitažlivým menu. Hraje Harlekýn Praha.  Vstupné 200 Kč

Sobota 7. června od 21 hodin na letní scéně v Sadech 1. máje (event. divadlo)

Muž mé ženy

Česká premiéra komedie nejpopulárnějšího chorvatského dramatika, který tvrdí, že ví o ženách vše, ale 

přiznává, že ženami si nikdo nemůže být nikdy jist. Hraje Slezské divadlo Opava.  Vstupné 100 Kč

Neděle 8. června od 21 hodin na letní scéně v Sadech 1. máje (event. divadlo)

Světáci

Hudební komedie s pygmalionovským motivem. Hraje Divadlo Šumperk.  Vstupné 100 Kč

Středa 11. června od 19.30 hodin v G-klubu

Antidiskotéka Jiřího Černého

Poslechový pořad s výjimečným glosátorem a znalcem hudby současné i té již legendární. Nenechte si ujít 

vzácné setkání s předním hudebním kritikem, který zájezdové besedy již téměř nepořádá.

  Vstupné v předprodeji 60 Kč, v den akce 90 Kč

Pátek 27. června od 19 hodin na rampě H-clubu (v případě deště v H-clubu)

L´ETNO

Přehlídka etno & world music a alternativní kultury. Účinkují: Shamania Mania, Drum Orchestra, Ori-

entální tanečnice, Burani z New Jersey a další.  Vstupné 80 Kč (prodej vstupenek pouze na místě)

Sobota 28. června od 22 hodin v klášterním kostele

Klášterní hudební slavnosti: CLARINET FACTORY

Zahajovací koncert 8. ročníku mezinárodního festivalu Klášterní hudební slavnosti Šumperk. Oceňované 

a v zahraničí úspěšné klarinetové kvarteto uvede dech beroucí hudebně světelnou show Hudba z ticha. 

 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

▶ D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.
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Tři čtvrtě století s tancem 

aneb 75. narozeniny mistra Jiřího Hrubého

▶ VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 1. června

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

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

Od 4. do 29. června

David Bartoň, „Krajiny viděné“, malba

Výstava obrazů jmenovaného malíře. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 4. června od 18 hodin. Galerie 

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

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

▶ PŘIPRAVUJEME

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

26. září  DALIBOR JANDA

9. října  JIŘÍ KOLBABA

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

www. dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

Jeho rukama prošel zřejmě každý tanečník, v Šumperku snad není nikdo, koho by Jiří Hrubý neučil v ta-

nečních. A některé i vícekrát: kdysi ve středoškolských tanečních a dnes znovu v tanečních pro dospělé.

Založil Klub tanečního sportu, v němž vychoval 

řadu vynikajících sportovních tanečníků, z nichž 

někteří dosáhli uznání i na mezinárodní úrovni. 

Vede taneční školu Olympia, kde, krom kurzů pro 

mládež, připravuje děti pro sportovní tanec. Jeho 

kurzy tance a společenského chování jsou nesmír-

ně důležitým prvkem kultivace a výchovy mláde-

že. Prvkem důležitým a bohužel u nás osamělým. 

Důležitým v přípravě mladých na budoucí život, 

kdy společenské chování je vyžadováno a může roz-

hodnout o možnostech uplatnění. Aktivity mistra 

Hrubého tedy bez nadsázky představují celoživotní 

službu veřejnosti.

Dům kultury, se kterým Jiří Hrubý od počátku 

spolupracuje, připravil k oslavě jeho narozenin odpo-

ledne tance nazvané „Promenáda Jiřího Hrubého“, 

kam mu přišli jeho žáci poděkovat a pogratulovat. 

Byl zde snad každý, kdo v Šumperku k tanci patří, 

protože ty všechny mistr Hrubý vychoval. A poděko-

vali mu, jak jinak, tancem. Přišli a tančili všichni, od 

zcela malých „tanečníčků“ z Olympie přes nadějné 

juniorské páry z Klubu tanečního sportu až po for-

mace dospělých tanečníků i tanečníků seniorských 

kategorií. Tančili i jeho žáci z tanečních pro dospělé. 

Večer zakončili momentálně nejúspěšnější žáci mis-

tra Hrubého, Vlastimil Hošek s Marcelou Pokornou, 

kteří předvedli šumperský tanec skutečně na špičko-

vé úrovni. Pane Hrubý, děkujeme! P. Brož
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Divadlo

Datum Titul Skupina Čas Cena

So 2.6. Faktor Merde! F, VK, X 19.30 100 Kč 

DIVADLO V PARKU 

Čt 5.6. Nekorektní skeče - Tros Boys VK 21.00 200 Kč

 Divadlo Bolka Polívky Brno

Pá 6.6. Hodný pan doktor Harlekýn Praha VK 21.00 200 Kč

So 7.6. Muž mé ženy Slezské divadlo Opava VK 21.00 100 Kč 

Ne 8.6. Světáci Divadlo Šumperk VK 21.00 100 Kč

Čt 12.6. Strakonický dudák S2, VK, X 17.00 140 Kč

Čt 19.6. Zdravý nemocný S1, VK, X 17.00 140 Kč

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

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

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

Šumperk.

V komedii Zdravý nemocný hrají kromě jiných i Vendula Nováková a Petr Komínek.  Foto: Petr Veselý



16 Výstava v divadle, Divadlo v parku

V divadle vystavuje své snímky Miroslav Novotný

Letní scéna ožije Divadlem v parku

Šumperský fotograf Miroslav Novotný představuje svoji fotografi ckou tvorbu na výstavě v Galerii 

šumperského divadla. Nese název „Fotografi ka“ a k vidění je do 27. června. 

Zlínský rodák Miroslav Novotný, absolvent 

oboru výtvarné fotografi e u profesora Šmoka na 

Lidové konzervatoři v Ostravě, vystavuje od roku 

1969, často s Jaromírem Rollerem, doma i ve světě 

- například na International v Zaragoze, Internati-

onal salonu of Japan, na Infotě Jičín i jinde. Po ně-

kolikaleté pauze začal znovu digitálně fotografovat 

před dvěma lety a jeho posledním úspěchem je třetí 

místo v mezinárodní soutěži fotografů jazzu „Jazz 

World Photo 2014“. Věnuje se černobílým foto-

grafi ím nejen známých osobností jazzu, koncertům 

a jejich zákulisí, později i grafi ckým experimentům 

s nimi.  -red-

▶ Sonny Rollins.  Foto: M. Novotný

Divadlo Šumperk a místní Dům kultury pořádají v červnu již tradičně festival profesionálních di-

vadel známý jako Divadlo v parku. Jeho třináctý ročník proběhne od čtvrtku 5. do neděle 8. červ-

na a všechna představení bude hostit letní scéna v Sadech 1. máje, za nepříznivého počasí pak 

šumperské divadlo.

Ve čtvrtek 5. června se od deváté večerní budou 

moci diváci přesvědčit, že groteskní skeče jsou dobrá 

věc, ale nekorektní groteska je ještě lepší. Nekorektní 

skeče s velkolepou grácií zahrají Tros Boys, tedy ko-

mici Lukáš Pavlásek, Josef Polášek a Jakub Žáček, za 

doprovodu skvěle vyšinutého pianisty Zdeňka Krále, 

který dodá všemu tu správnou šťávu. Hru Luboše Ba-

láka nabídne „bez servítek a bez obalu“ brněnské Diva-

dlo Bolka Polívky a chybět nebude chirurgický humor, 

který míří na komoru a operuje bez ohledu, takže není 

čas na „citečky“. Současnost se řítí příliš rychle a kulha-

jících spoluobčanů je čím dál víc… Pokud vás zajímá, 

jak sbalit holku v Aquaparku v Prostějově, jak se hraje 

na tichou poštu v ústavu nahluchlých, jaký je princip 

smíchu v domě, kde si všichni navzájem chodí za že-

Nekorektní skeče s velkolepou grácií zahrají Tros Boys. 

 Foto: archiv
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Lukáš Hejlík opět zavítá do divadla s LiStOVáNím

nami, ale i to nejlepší ze života poslanců, nenechte si 

první představení Divadla v parku ujít.

O den později, v pátek 6. června, přiveze do 

Šumperka pražská Agentura Harlekýn komedii 

Hodný pan doktor slavného autora Neila Simona. 

V povídkách Spisovatel, Kýchnutí, Trampoty mla-

dé guvernantky, Chirurgie, Svody, Utopenec, Kon-

kurz, Bezbranné stvoření a Dohoda se představí 

Jan Čenský, Miloslav Mejzlík nebo Libor Hruška, 

Jarmila Švehlová, Daniel Bambas nebo Filip Tomsa 

a Lenka Zahradnická nebo Malvína Pachlová.

Dva muži a jedna žena. Pět let je dokáže vodit 

za nos, než dojde k odhalení jejího podvodu. Jeden 

o druhém neměli ani tušení, ale chybička se přece 

jen vloudila. Setkávají se, aby vzniklou situaci po 

chlapsku vyřešili. Ale jejich milovaná se jim do toho 

nepřestane plést. V české premiéře uvede v sobotu 

7. června na šumperské letní scéně Slezské divadlo 

Opava komedii Muž mé ženy nejpopulárnějšího 

chorvatského dramatika Mira Gavrana, který tvrdí, 

že ví o ženách vše, ale přiznává, že ženami si nikdo 

nemůže být nikdy jist. 

Třináctý ročník Divadla v parku uzavře domácí 

soubor. Ten letos nastudoval pod vedením režisé-

ra Józefa Zbigniewa Czerneckiho známé Světáky 

Vratislava Blažka. V noční Prahu ozářenou neonem 

se letní scéna promění v neděli 8. června úderem 

deváté večerní. -zk-

V komedii Hodný pan doktor hraje mimo jiných i Jan 

Čenský.  Foto: archiv

Komedii Muž mé ženy přiveze do Šumperka Slezské 

divadlo Opava.  Foto: archiv

Do širokého povědomí veřejnosti i médií se Lukáš Hejlík dostal díky hlavní roli v televizním 

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

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

Šumperka zavítal v lednu a v dubnu, v červnu přiveze v rámci celorepublikového turné kni-

hu Faktor Merde britského spisovatele a novináře Stephena Clarkeho. Čtení na jevišti za opo-

nou nazvané „Osobní faktor merde může vyvolat pořádný poprask!“ je na programu v pondělí 

2. června od 18 hodin.

Angličan Paul West touží žít svůj pařížský sen 

a opravdu se přitom snaží zbytečně nedráždit Francou-

ze. Jenže ne zrovna úspěšně. Jeho byt je tak malý, že si 

musí bagety krájet napůl, aby se mu vešly do kuchyně, 

a jeho průzkum francouzské cuisine málem vyústí ve 

všeobecnou stávku. Navíc to vypadá, že jej pronásle-

duje bývalá přítelkyně. A zatímco Paulovi hrozí vystě-

hování, ztráta práce a bankrot, postupně mu dochází, 

že jeho osobní faktor merde může vyvolat pořádný 

poprask… Účinkují Lukáš Hejlík a Věra Hollá. -red-
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Divadelní sezona 2013/2014

▶ 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 do-

slova přemlouvat, aby souhlasila s operním ztvár-

něním 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 vztahu 

se Števou utajované dítě. Přiznat se k nemanželské-

mu dítěti není v bigotním prostředí moravské vesni-

ce na přelomu století možné, zvláště když strážkyní 

morálky a zbožnosti je kostelnička Buryjovka, ne-

vlastní 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 původní 

hudbou šumperského rodáka Davida Rottera o při-

tažlivou podívanou.

▶ Jaroslav Foglar: Rychlé šípy, 

režie Janka Ryšánek Schmiedtová, premiéra 8. lis-

topadu 2014

Příběhy Rychlých šípů, řečených také Šípáci, 

patří bezesporu do zlatého fondu české literatury 

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

mnohý „dospělák“ se i dnes blaženě zasní při vzpo-

mínkách, jak kdysi skrytý pod peřinou hltal stránky 

Foglarových knih.

Inscenační tým šumperské verze Rychlých šípů se 

rozhodl nechat takzvanou Stínadelskou trilogii Ja-

roslava Foglara (knihy Záhada hlavolamu, Stínadla 

se bouří a Tajemství Velkého Vonta) stranou a jako 

základ pro divadelní inscenaci bylo zvoleno dnes 

už kultovní komiksové zpracování dobrodružství 

Rychlých šípů - to, které vycházelo v časopise Mladý 

hlasatel. Na scénu se tak dostává nejen pětice prav-

domluvných hochů, ale i proradné Bratrstvo kočičí 

pracky. Těšit se tak můžete na smršť bláznivě krás-

ných příběhů o pravém přátelství plných humoru, 

nostalgie, ale i milého poučení. 

▶ Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: Figa-

rova svatba, 

režie Marcel Škrkoň, premiéra 20. prosince 2014

Figaro, jedna z nejoblíbenějších postav na di-

vadelních jevištích, prožívá výjimečný den. Aby si 

mohl vzít svou milovanou Zuzanku, musí projít 

kolotočem jak nebezpečných, tak i komických 

situací.

Figarova svatba je příběhem rivality sluhy Figa-

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

cílem snažení láska, netřeba hledět na prostředky. 

S nespravedlností mocných se nedá jednat v ruka-

vičkách a možná právě proto si Figaro, který má 

kromě svého šarmu a důvtipu mnoho lidských chyb 

a neřestí, dokázal podmanit diváky po celém světě. 

Klasická divadelní komedie Figarova svatba se 

konečně představí i v našem divadle. V režii Mar-

cela Škrkoňe se herecký soubor šumperského diva-

dla postará 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 ko-

medií se stal už za svého života legendou a v roce 

2005 obdržel od anglické královny za služby dra-

matu Řád britského impéria. Ve Francii si vysloužil 

přezdívku „anglický Feydeau“ a jeho komedie po-

tvrzují, že je „mistrem frašky“. Cooneyho hry jsou 

plné překvapivých situací a neschází jim tradiční 

britský humor.

1 + 1 = 3, v originále Run For Your Life, je jeho 
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nejúspěšnější komedií. Vypráví příběh manželské 

nevěry, která se vzpírá svému prozrazení. Nabalují 

se na ni témata transvestie, homosexuality, bisexua-

lity a kdovíjaké další sexuality. 

Hlavní postavou je nešťastný taxikář John, které-

ho dobrá vůle pomoci a nešťastná nehoda vykolejí 

z křehce udržované rovnováhy skrývaného dvojžen-

ství. Prvek nejrůznějších zmatků a nepochopení pak 

zosobňují postavy souseda a dvou policistů a nejdů-

ležitějšími 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 po-

steli? Ne? A vy - už jste byli svědky neúspěšné sebe-

vraždy utonutím v mělké vodě? Už jste zažili potoky 

ženských slz a tuny zhrzené mužské ješitnosti? Jestli 

ne, tak divácky velice úspěšná komedie Slepice vám 

nabízí všechno najednou. 

Hlavními protagonisty příběhu manželského 

mnohoúhelníku jsou stárnoucí divadelní šéf a reži-

sér, mladá a krásna herečka, jejíž přitažlivosti málo-

kdo 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 životě herců, 

který může být mnohdy napínavější než Shakespea-

rovo 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 čer-

tu 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 pekla, 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. 

Informace o předplatném lze získat v obchodním oddělení divadla u S. Novákové, tel.č. 583 214 061, 
kl. 45, mobil 736 627 692 nebo e-mail info@divadlosumperk.cz, a na www.divadlosumperk.cz.
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

Bohatě jsou ve sbírkách muzea zastoupeny zkameněliny ze Štítecka. Můžete je vidět až do 6. července v Holla-

rově galerii na výstavě Zkameněliny severní Moravy.  Foto: VM Šumperk

- 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 vyprá-

ví 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.

 Dřív než usneš… aneb jak se kdysi spávalo

Spánek je nedílnou součástí života. Již od nejprimi-

tivnějších obydlí si člověk vyhrazoval místo k od-

počinku. Jak se v průběhu času měnil tento prostor 

a jeho vybavení, zodpoví výstava, prezentující pro-

měny lůžka v jednotlivých interiérech různého ča-

sového období i odlišného společenského prostředí.  

Zveme naše návštěvníky k poučení i odpočinku. 

Výstavu doporučujeme zhlédnout po obědě. Ver-

nisáž výstavy se uskuteční 12. června v 18 hodin. 

Výstava potrvá do 21. září.

- HOLLAROVA GALERIE -

 Zkameněliny severní Moravy

Výstava s geologickou tematikou představuje zka-

meněliny severní Moravy pomocí geologických 

předmětů z depozitářů Muzea v Šumperku a Lovec-

ko-lesnického muzea na zámku v Úsově. Interaktiv-

nost výstavy je podtržena praktickými aktivitami, 

zaměřenými na doplnění znalostí žáků základních 

a středních škol. Výstava trvá do 6. července.

- RYTÍŘSKÝ SÁL -

 Okamžiky z historie československého expe-

dičního lezení

Výstava představuje vývoj československého expe-

dičního lezení po druhé světové válce. Autorem 
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většiny fotografi í je Jan Červinka, významný horo-

lezec, zasloužilý mistr sportu, jeden z prvních členů 

národních horolezeckých týmů a účastníků prvních 

národních horolezeckých expedic. Autorem řady 

dalších fotografi í je Vilém Heckel, světoznámý fo-

tograf velehor a Červinkův spolulezec v některých 

expedicích. Výstava trvá do 27. července 

- STÁLÁ EXPOZICE -

 Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-

pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

pochlubit unikátním produktem - zcela automa-

tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

- GALERIE ŠUMPERSKA -

 Šumpersko za Velké války 1914-1918. Jeho 

obyvatelé na frontách a v zázemí.

K připomenutí stého výročí rozpoutání první světo-

vé války slouží vzpomínková výstava věnovaná líčení 

osudů vojáků 93. pěšího pluku a 13. zeměbraneckého 

pluku, v nichž sloužilo nejvíce mužů z našeho regionu. 

Rovnocenná pozornost je věnována životu v zázemí, 

především v Šumperku. Dobové fotografi e, zbraně, 

munice, vyhlášky, vyznamenání a další připomenou 

„zlá léta“ našich předků. Výstava trvá do 1. června.

 Fenomén IGRÁČEK

Úspěšná putovní výstava „Fenomén IGRÁČEK“ 

bude k vidění od 5. června Návštěvníci si budou moci 

zavzpomínat na oblíbené Igráčky, kteří provázeli ně-

kolik generací dětí a úspěchy sklízí dodnes. Oblíbená 

postavička Igráčka postupně zdolává všechny kouty 

České republiky. Stává se z něj úspěšný cestovatel, 

který sklízí samé úspěchy a přináší tak dospělým 

vzpomínku na původní fi gurku Igráčka a dětem zají-

mavou podívanou spojenou s informacemi o historii 

vzniku Igráčka a jeho nových postavičkách. Výstava je 

zapůjčená z Technického muzea v Brně ve spolupráci 

se společností EFKO - český výrobce her a hraček. Vý-

stava bude zahájena bez vernisáže ve čtvrtek 5. června. 

Výstava potrvá do 28. září.

- GALERIE MLADÝCH -

 Miroslav Kolář - Sextenské Dolomity 

Autorská výstava fotografi í trvá do 15. června.

 Pradědova zahrádka aneb Jeseníky mýma očima

Výstava fotografi í nejkrásnějších a nejzajímavějších 

míst Jeseníků Petry Kozákové. Výstava bude zaháje-

na v pátek 27. června a potrvá do poloviny srpna.

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. Výstava trvá 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@mu-

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

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

- MOHELNICE -

 Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

 Stálá expozice Pravěk Mohelnicka

Klasická instalace je doplněna moderními audiovi-

zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-

tím určena nejen pro zapálené archeology, ale také 

pro širokou veřejnost.

 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-
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tací 1686 nebo hodiny vkomponované do obrazu 

s žánrovým motivem signované Carl Balzarek in 

Müglitz (Mohelnice, kolem roku 1850). Výstava je 

prodloužena do 8. června.

 Spolky a společenský život v Mohelnici od po-

loviny 19. století do poloviny 20. století

Výstava prezentuje vývoj spolkové činnosti a spole-

čenského života v Mohelnici od poloviny 19. sto-

letí do roku 1945. Kromě spolků se návštěvník 

seznámí i se společenským životem města (slavnos-

ti, zábavy, divadelní představení a další). Vernisáž 

proběhne 19. června v 17.30 hodin. Výstava potrvá 

do 2. listopadu.

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 

osobnosti kulturního a společenského dění (naklada-

tel R. Promberger, malíř S. Lolek, sochař J. Pelikán, 

národopisec F. Kretz, spisovatel F. Táborský, malíř 

H. Schweiger, medailér J. Šejnost nebo malíř O. Lasák 

a rodinný přítel J. Ošťádal. Výstava trvá 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 ex-

pozice

 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 červnu: Út-Ne 9-19 hod. (posled-

ní vstup v 17:30).

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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Dřív než usneš…aneb Jak se kdysi spávalo

Okamžiky z historie československého expedičního 

lezení jsou k vidění v Rytířském sále muzea

Až do 27. července je v Rytířském sálu Vlastivědného muzea v Šumperku k vidění výstava nazva-

ná Okamžiky z historie československého expedičního lezení. Představuje vývoj československého 

expedičního lezení po druhé světové válce.

Kde a na čem spávali naši předci, objasní výstava, zahájená vernisáží ve čtvrtek 12. června 

v 18 hodin ve ýstavní síni šumperského muzea.

Autorem většiny fotografi í je Jan Červinka, vý-

znamný horolezec, zasloužilý mistr sportu, jeden 

z prvních členů národních horolezeckých týmů 

a účastníků prvních národních horolezeckých ex-

pedic. Další snímky pak pocházejí „z dílny“ Viléma 

Heckela, světoznámého fotografa velehor a Červin-

kova spolulezce v některých expedicích.

Jan Červinka se narodil v roce 1930 v Opavě, ale 

v jeho dvou letech se rodiče přestěhovali do Olo-

mouce. Své první horolezecké zkušenosti tedy zažil 

právě u Olomouce - na skalách v Hlubočkách nad 

řekou Bystřičkou, později, na konci čtyřicátých let 

20. století také v Jeseníkách na Rabštejně. V roce 

1969 se s rodinou přestěhoval do Vrchlabí, kde do-

dnes žije. M. Zmrhalová, kurátorka výstavy 

▶ Výstava představuje vývoj československého expedič-

ního lezení po druhé světové válce.  Foto: archiv

Proměny lůžkového nábytku i prostoru ke spaní, 

včetně vybavení, budou představeny v jednotlivých 

interiérech z různých časových období a odlišného 

společenského prostředí. K vidění bude například 

renesanční pokoj s kopií postele s nebesy z konce 

15. století, prostor venkovské světnice z 19. sto-

letí nebo ložnice s manželskou postelí z 1. třetiny 

20. století se secesním vyřezávaným ornamentem, 

jež pochází z Bludova. 

Pro lepší prožitek je řada instalovaných scén zpří-

stupněna veřejnosti. Návštěvníkům se tak naskytne 

možnost ulehnout na postel, kopírující renesanční 

lože, číst oblíbenou knihu nebo pohádku v posteli 

z období první republiky či přivonět k atmosféře 

stanování na přelomu 70. a 80. letech 20. století. 

Vystavené exponáty jsou vybrány z historických 

a etnografi ckých sbírek Muzea v Šumperku, muzea 

v Zábřehu, Mohelnici, Havelkova muzea a Památ-

níku Adolfa Kašpara v Lošticích. Nábytkové sestavy 

doplní dobové malby, fotografi e, užité umění, tex-

til a další doplňky, tj. ložní prádlo, pyžama a košile, 

pomůcky potřebné pro večerní hygienu, kolébky 

i postýlky z mateřských škol.Lenka Kirkosová, 

 Mária Kudelová, autorky výstavy
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Svoji grafi ku vystaví v knihovně Ivana Kubová

Městská knihovna

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

Výstavu grafi ky Ivany Kubové chystají na nadcházející měsíce šumperské knihovnice. Zahájena 

bude vernisáží ve čtvrtek 19. června v 17 hodin za hudebního doprovodu loučenského Old Time 

Jazzbandu. Potrvá do 10. září.

Ivana Kubová absolvovala Střední umělecko-prů-

myslovou školu v Brně, obor propagační grafi ky v roce 

1984. V roce 1993  diplomovala  v ateliéru krajinomalby 

F. Hodonského na pražské AVU. V témže roce obdržela 

desetiměsíční stipendium na Ecole des Arts décoratifs 

v Ženevě. Od roku 1995 do roku 2011 působila jako 

vysokoškolská učitelka - odborná asistentka v ateliéru 

grafi ky na KVV PdF Ostravské univerzity v Ostravě.

Od roku 2011 dosud je zaměstnána jako arteterape-

udka v Psychiatrické léčebně ve Šternberku. Od roku 

2013 je v interním studiu doktorského studijního pro-

gramu Specializace v pedagogice, studijní obor Teorie 

výtvarné kultury na KVV PdF UP v Olomouci. Je člen-

kou brněnské skupiny Q. Žije a pracuje ve Šternberku.

V Šumperku představí autorka práce, jež vznikly 

během posledních šesti let. Ze staršího období pak 

grafi cké listy v technice suché jehly v kombinaci s mo-

notypem. V technice suché jehly vytváří pro krajinný 

motiv kresebný znak a technikou monotypu „dohle-

dává“ jemu odpovídající barevnost. Z tohoto důvo-

du vzniká pro každou kresebnou kompozici několik 

barevných variant, které vzhledem k použité technice 

monotypu jsou neopakovatelné. Její nejnovější práce 

v technice barevného linorytu navazují na předchozí 

výtvarné výrazové polohy. V dětském oddělení, poprvé 

na veřejnosti, vystavuje několik grafi ckých listů s ná-

měty pro její tvorbu atypickými, jež vznikly krátce po 

narození její druhé dcery. -zd-

Ivana Kubová představí své práce, jež vznikly během 

posledních šesti let.  Foto: archiv
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V kavárně hotelu Grand bude řeč o tom, 

jak slouží fi lozofi e vědám

 „Králický Sněžník a okolí na starých pohlednicích 

a fotografi ích“ se představí na Pradědových letokruzích

S velkým zájmem veřejnosti se setkaly obě besedy debatního kroužku Věda a její fi lozofi e, které 

nabídla v dubnu a v květnu šumperská Městská knihovna. Další setkání s vysokoškolským vědec-

ko-pedagogickým pracovníkem Jaromírem Bárem tak chystá na červen. Na programu je ve čtvrtek 

19. června od 14 hodin, tentokrát ale bude jejím dějištěm kavárna hotelu Grand v prvním patře 

budovy. Tématem besedy bude otázka „Jak slouží fi lozofi e vědám?“. 

Již pátý ročník akce nazvané Pradědovy letokruhy chystají Klub českých turistů ve spolupráci 

s DDM Vilou Doris a šumperskou Městskou knihovnou. Proběhne v sobotu 21. června a jeho 

dějištěm bude opět horská chata Paprsek.

Besedu povede vysokoškolský vědecko-peda-

gogický pracovník v nukleárních vědách Jaromír 

Bár, který působil v Brně, Moskvě a v Káhiře. Pro 

nesouhlas s okupací Československa sovětskými 

vojsky byl od roku 1971 do své rehabilitace v roce 

1990 postižen zákazem pedagogické činnosti. Na-

psal více než dvě stě odborných prací, z nich nej-

důležitější je kniha: J. Severa, J. Bár - „Handbook 

of Radioactive Contamination and Decontaminati-

on“, ELSEVIER Comp., Amsterdam-Oxford-New 

York-Tokyo 1991. V důchodu se zabývá fi lozofi í 

vědy, v roce 2006 vyšla v nakladatelství Fontána 

Olomouc jeho kniha „Věda a osud lidstva - k ně-

kterým otázkám fi losofi e věd a smyslu existence lid-

stva“. Dovede vysvětlit i velmi obtížné otázky tak, 

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

Název akce si pořadatelé „vypůjčili“ od Miluše 

Anežky Šajnohové. Právě její sbírka básní nazvaná 

Pradědovy letokruhy se v červnu v roce 2010 na Pa-

prsku křtila. „Další rok jsme na Paprsku představili 

publikaci Historie Klubu českých turistů Šumperk 

a loni pak Historické toulky Šumperskem od Dra-

homíra Polácha. Akce zamýšlená původně jako jed-

norázová se tak stala součástí turistické a současně 

kulturní nabídky začínajícího léta,“ říká ředitelka 

knihovny Zdena Daňková, která je současně před-

sedkyní šumperských turistů. 

A křtít se bude i letos. Premiéru tu bude mít pu-

blikace Zdeňka Gáby a Petra Možného „Králický 

Sněžník a okolí na starých pohlednicích a fotogra-

fi ích“. „Je to poprvé, kdy vychází obrazová kniha, 

věnovaná tomuto překrásnému pohoří a okolí na 

historických snímcích,“ podotýká Daňková. Vzá-

pětí prozrazuje, že v první kapitole nalezne čtenář 

Publikace „Králický Sněžník a okolí na starých pohlednicích 

a fotografi ích“ je dílem Petra Možného a Zdeňka Gáby.
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Středisko volného času Doris

celkové pohledy na uvedené pohoří z Moravy, Čech 

a Polska. Následují města a obce, jež k masívu Krá-

lického Sněžníku co nejblíže přiléhají a popis cesty 

na vrchol. Ve vrcholové části pak jsou snímky Lich-

tenštejnské chaty, a to i z jejího bourání. „Čtenář se 

pak zastaví u sochy slůněte a občerství se u pramene 

Moravy. Odtud vystoupá až na vrchol k dohledně. 

Putování zakončí v Polsku na chatě Schronisko na 

Sniežniku, dříve chata Švýcárna. V předposlední 

kapitole se představí ve stručnosti pohraniční opev-

nění, které se budovalo v okolí Králického Sněž-

níku na Staroměstsku a Králicku. Knihu uzavírají 

kresby a další obrazy Králického Sněžníku,“ popi-

suje ředitelka knihovny.

Některé z historických snímků, jež kniha obsa-

huje, přitom veřejnost uvidí poprvé. Až na několik 

výjimek je poskytl šumperský sběratel Petr Možný, 

který také inicioval vydání knihy, vybral pohlednice 

a stanovil jejich uspořádání. O doprovodné texty se 

pak postaral Zdeněk Gába, bývalý dlouholetý od-

borný pracovník Vlastivědného muzea v Šumperku.

Knihu, jež nepochybně potěší obyvatele i ná-

vštěvníky krásného podhůří Králického Sněžníku 

na pomezí Čech a Moravy, vydává nakladatelství 

Pavel Ševčík - Veduta Štíty. Ilustracemi ji doplnil 

Petr Válek z Loučné nad Desnou. Zájemci si mo-

hou publikaci na Paprsku zakoupit za zvýhodně-

nou cenu.

Kniha se pokřtí v sobotu 21. června právě na 

Paprsku. Akci již tradičně zahájí v pravé poledne 

velkolosinský Old Time Jazzband, křest je napláno-

ván na 12:15 a loučenská kapela zde bude hrát až 

do druhé odpolední. Příležitostné razítko a účast-

nický list pak mohou zájemci získat od 10 do 

14 hodin. „Pro ty, kteří si netroufnou dorazit pěšky 

nebo na kole, vypravíme autobus. Zájemci se mo-

hou přihlásit v půjčovně pro dospělé v knihovně 

v ulici 17. listopadu, případně telefonicky na čísle 

583 283 138,“ dodává ředitelka knihovny. Autobus 

podle ní odjíždí v 9 hodin z autobusového nádraží 

a předpokládaný příjezd do Šumperka je do 17 ho-

din. -zk-

Každé pondělí, každou středu, každý čtvrtek a každý pá-

tek ( do 13. června) od 15 do 18 hodin v MC na „K“

Volná herna

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

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

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Každé úterý (do 17. června) 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

Neděle 1. června od 9 do 16 hodin ve Středisku eko-

logické výchovy ve Švagrově

Cesta do lesa

Vyšlápneme do světa poznání praktické ochrany 

přírody formou herních a naučných prvků, které 

zaujmou dospělé i děti.

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

kantorek@doris.cz.

Úterý 10. června v 18.30 hodin v klášterním kostele

VIA LUCIS: Klavírní koncert Lukáše Vondráčka

V programu zazní skladby předních hudebních mi-

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

731 610 037.  Vstupné 80 Kč, 60 Kč

Středa 11. června od 17 do 20 hodin v AT na „K“

Sedánky pro mamky

Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 

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

psencikova@doris.cz. Cena 60 Kč

Čtvrtek 12. června v 18 hodin v klášterním kostele

Barevné děti a Plameňáci ŠDS - závěrečný koncert
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Informace Ivana Žurková, tel.č. 725 012 639, mo-

tyli@spk.cz.

Pátek 13. června v 17.30 hodin v Sadech 1. máje 

u Vily Doris

Akademie

Taneční závěrečná přehlídka všech oddělení Torná-

da SVČ Doris Šumperk. Za nepříznivého počasí se 

akce přesouvá na Komín.

Informace Zdeňka Brandejská, tel.č. 725 071 558, 

brandejska@doris.cz. 

 Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma

Pátek 20. června v 15 hodin v ateliéru u Radnice

Tričko na prázdniny - výtvarná dílna

Zdobení trička technikou tisk nebo malba na tex-

til, použití razítek a šablon k vlastní tvorbě. S se-

bou: hladké  bílé nebo jednobarevné bavlněné 

tričko (95-100% bavlny). Informace Hana Janů, 

tel.č. 725 003 982, janu@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Sobota 21. - neděle 22. června ve Středisku ekologické 

výchovy ve Švagrově

Svatojánské slavnosti

Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi. Tento letní 

voňavý svátek je nejlépe prožít přímo v přírodě. 

Setkáme se s jejími skrytými obyvateli - skřítky, 

vílami, rusalkami a možná i se samotným sv. Ja-

nem. Oživíme kouzla i povídání o svatojánských 

tradicích i o čarovném zlatém kapradí a bylinkách. 

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

kantorek@doris.cz.

Středa 25. června v 18 hodin v klášterním kostele

Benefi ční koncert pro Unicef

Zpívají Motýli Šumperk. Informace Ivana Žurko-

vá, tel.č. 725 012 639, motyli@spk.cz.

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP 

Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, 

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

583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 

tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: 

IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské cen-

trum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), 

recepce 583 283 481, U Radnice - nám. Míru 20, 

Šumperk, tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Ver-

nířovice 172, tel.č. 606 758 410, http://www. do-

ris. cz.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Klavírní koncert Lukáše Vondráčka
v úterý 10. června v 18.30 hodin v klášterním kostele
Tradiční koncert dnes již světově známého klavíristy, který je držitelem několika významných oceně-

ní. V programu zazní skladby předních světových skladatelů.

Lukáš Vondráček (1986) začal hrát na klavír v době, kdy ještě nedosáhl na pedály. Talent zdědil po 

rodičích - klavíristech. Svá první veřejná vystoupení absolvoval již ve čtyřech letech a v jedenácti vydal 

své první CD. Už jako dvanáctiletý byl přijat na Ostravskou univerzitu, soukromě studoval také ve 

Vídni a v polských Katovicích. V roce 2001 se stal sólistou fi lharmonie Hradec Králové a ve stejném 

roce debutoval také s Českou fi lharmonií. Jeho přítelem a zároveň příležitostným soukromým 

pedagogem je slavný ruský klavírista a dirigent Vladimir Ashkenazy. Lukáš 

Vondráček je držitelem několika významných ocenění a vydal několik CD. 

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 rezer-

vovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Pontis Šumperk

Kino Oko

Čtvrtek 5. června od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 10. června od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Pátek 13. června od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 19. června od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 24. června od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

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

Mateřské centrum Brouček

2.6. Slavíme Den dětí, 6.6. Vyrábíme zvířátka, 9.6. 

Překážková dráha, 10.6. Malujeme si, 13.6. Pozná-

váme zvířátka, 16.6. Razítkování, 17.6. Poslou-

cháme pohádky, 20.6. Tvořeníčko: Léto přichází, 

23.6. Učíme se říkanky, 24.6. Cvičeníčko, 27.6. 

Zpíváme, 30.6. Těšíme se na prázdniny. Bližší in-

formace 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 čtvr-

tek od 9 a od 10 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary 

Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“

Kroužek ručních prací

Každý pátek od 13 hodin v „P“

Konverzace v angličtině pro seniory - začátečníci

Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 

606 756 770, jelinkova.dagmar@pontis.cz. „KS“ 

= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, 

„P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68, „DS V“ = Den-

ní stacionář Volba, Bohdíkovská 24. 

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL 

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 svéhlavého 

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

lostí 20. století. Laskavý humor, který známe od J. Cimrmana a a F. Gumpa.  Vstupné 110 Kč
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RIO 2  Hrajeme pro děti 

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.

SOUSEDI 

Neděle 1. června v 19.45 hodin, pondělí 2., úterý 3. a středa 4. června v 17.30 hodin

USA, 2014, komedie, 96 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

„Bydlíme vedle pekla.“ Tuhle větu si pravidelně opakují hrdinové drsné komedie Sousedi, kteří žili na 

idylickém předměstí, než se o dům dál nastěhovali milí, mladí, zábavní a bohužel taky extrémně hluční 

vysokoškoláci. Bitva o ulici může začít.  Vstupné 110 Kč

DOUPĚ 

Pondělí 2. a úterý 3. června v 19.30 hodin

Francie, Kanada, 2014, akční, krimi, drama, mládeži přístupný, titulky

Akční podívaná podle scénáře Luca Bessona s Paulem Walkerem v hlavní roli. Vstupné 90 Kč

OLGA  Artvečer - FK

Středa 4. června v 19.30 hodin

Česká republika, 2014, dokumentární, 87 minut, mládeži přístupný

Americkou komedii Sousedi uvádí kino Oko začátkem června.  Foto: archiv
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Nejbližší a nejspolehlivější parťák Václava Havla, kamarádka, která nezkazí žádnou legraci, naopak ji vy-

mýšlí, štědrá hostitelka, vášnivá hráčka a houbařka, milovnice přírody, ostrá glosátorka, statečná a neú-

navná disidentka, žena věcná, vždy s nohama na zemi a vždy svá. Nový celovečerní dokumentární fi lm 

režiséra Miroslava Janka (Občan Havel, Čtyři dohody) není pouze popisným životopisem, ale osobním 

portrétem výjimečné osobnosti - první dámy Olgy Havlové. Osobitá žena, veřejnosti známá jako manžel-

ka Václava Havla a zakladatelka nadace Výbor dobré vůle, je zde představena ze své civilní stránky. Janek se 

tolik nesoustředí na ofi ciální biografi cká data, ale nechává promlouvat dosud nezveřejněné archivní záběry 

a fotografi e i osobní zpovědi přátel.  Vstupné 90 Kč, 80 pro členy FK

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE  Hrajeme pro děti

Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. června v 16.00 hodin

USA, 2014, fantasy, dobrodružný, drama, rodinný, 97 minut, mládeži přístupný, české znění

Snímek Zloba - Královna černé magie vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z kla-

sického snímku společnosti Disney Šípková Růženka z roku 1959, a seznamuje diváky s její zradou, která 

nakonec způsobila, že se její kdysi čisté srdce proměnilo v kámen.  Vstupné 120 Kč

Pro rodiče s dětmi poskytujeme ve čtvrtek 5.6. a v pátek 6.6. slevu 20 Kč. Za fi nanční dar děkujeme 

fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 

Čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. června v 18.00 hodin, pondělí 9., úterý 10. a středa 11. června 

v 17.30 hodin

Česká republika, 2014, komedie, 74 minuty, nevhodný mládeži do 12 let

Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, 

který si holky nalijí, až když je ten správný čas. Film vznikl podle scénáře Petra Kolečka (Okresní přebor, 

Čtvrtá hvězda) v režii Jana Hřebejka.  Vstupné 110 Kč

Snímek Zloba - Královna černé magie vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z klasického 

snímku společnosti Disney Šípková Růženka z roku 1959.  Foto: archiv
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NA HRANĚ ZÍTŘKA 3D  3D

Čtvrtek 5., pátek 6. a sobota 7. června v 19.45 hodin

USA, 2014, sci-fi , akční, 114 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Podplukovník Bill Cage (Tom Cruise), který nikdy nebyl v žádné bitvě, je degradován a s nulovým vý-

cvikem a mizernou výzbrojí poslán splnit úkol, který není ničím jiným než sebevražednou misí. Přímý 

fyzický kontakt s mimozemšťanem způsobí, že se dostane do časové smyčky a je tak odsouzen prožívat 

nelítostnou bitvu znovu a znovu.  Vstupné 130 Kč

NA HRANĚ ZÍTŘKA 

Neděle 8. června v 19.45 hodin, pondělí 9. a úterý 10. června v 19.15 hodin

USA, 2014, sci-fi , akční, 114 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky Vstupné 100 Kč

DVOJNÍK  Artvečer - FK

Středa 11. června v 19.15 hodin

Velká Británie, 2013, drama, thriller, komedie, 93 minuty, mládeži přístupný, titulky

Plachý samotář Simon (Jesse Eisenberg) se protlouká životem v lhostejném světě. V práci ho přehlížejí, 

jeho matka jím pohrdá, žena jeho snů Hannah (Mia Wasikowska) ho ignoruje. Nic z toho se mu nedaří 

změnit. Jeho život se převrátí naruby až ve chvíli, kdy mu přibude nový kolega v práci. James je fyzicky 

Simonovým dvojníkem, po psychické stránce však jeho protikladem. Je sebevědomý, charismatický a umí 

to se ženami. K Simonově hrůze začíná James pomalu přebírat kontrolu nad jeho životem. V hravé adap-

taci novely F. M. Dostojevského mísí režisér Richard Ayoade (Jmenuji se Oliver Tate) humor a osobitou 

estetiku s kafkovskou atmosférou. Vstupné 90 Kč, 80 pro členy fi lmového klubu

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 3D  Hrajeme pro děti, 3D

Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14. a neděle 15. června v 15.30 hodin

USA, 2014, fantasy, dobrodružný, drama, rodinný, 97 minut, mládeži přístupný, české znění Vstupné 150 Kč

Pro rodiče s dětmi poskytujeme ve čtvrtek 12.6. a  v pátek 13.6. slevu 20 Kč. Za fi nanční dar děku-

jeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 

Čtvrtek 12., pátek 13. a sobota 14. června v 17.30 hodin, neděle 15. června v 19.45 hodin, pondělí 16. 

června ve 20.00 hodin, úterý 17. června v 17.30 hodin

USA, 2014, drama, romantický, 125 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Nejvtipnější smutná lovestory podle světového knižního bestselleru. Hazel a Augustus jsou dva svérázní 

teenageři, které spojuje záliba v černém humoru, opovržení konvencemi a láska, která s nimi pořádně 

zamává. Jejich vztah je výjimečný i vzhledem k místu, kde se potkali. Zamilovali se do sebe totiž během 

sezení v podpůrné skupině pro boj s rakovinou. Vstupné 120 Kč

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU 

Čtvrtek 12., pátek 13. a sobota 14. června ve 20.00 hodin, neděle 15. června v 17.30 hodin, úterý 17. června 

ve 20.00 hodin, středa 18. června v 17.30 hodin, čtvrtek 26. a pátek 27. června ve 20.00 hodin

USA, 2014, western, komedie, 116 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky  

Ve všech hlavních rolích fi lmu Všechny cesty vedou do hrobu účinkuje Seth MacFarlane, tvůrce oblíbené 

komedie Méďa. Napsal k němu scénář, režíroval ho a zahrál si i hlavní roli zbabělého ovčáka Alberta. Když 

Albert vycouvá ze souboje, vyvázne sice se zdravou kůží, ale opustí ho snoubenka, která se s takovým 



32 Kino Oko

srabem nechce dál zahazovat. Ztracenou důstojnost a odvahu nalezne až díky záhadné krásce, která se ve 

městě zčistajasna objeví.  Vstupné 120 Kč

ŠUMPERSKÁ FILMOVÁ AKADEMIE: Čeští fi lmaři, kteří dobyli svět

Pondělí 16. června v 17.30 hodin

HOŘÍ MÁ PANENKO 

Pondělí 16. června v 18.30 hodin

Československo, Itálie, 1967, komedie, 71 minuta, mládeži přístupný, titulky

Autorem námětu a scénáře je známá a osvědčená trojka Miloš Forman, Jaroslav Papoušek a Ivan Passer. 

Modelový průzkum českého maloměšťáctví ve vypouklém zrcadle zvýrazňujícím hospodské vztahy, prázd-

né hlavy, dlouhé prsty a plytké svědomí, se odehrává na pozadí hasičského bálu.  Vstupné 75 Kč

LOFT  Artvečer - FK

Středa 18. června v 19.45 hodin

Nizozemsko, 2010, krimi, thriller, drama, 110 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Pět nejlepších přátel, z nichž všichni jsou ženatí, se rozhodne společně obývat podkrovní byt. Sem si každý 

z nich za určitých podmínek může přivést milenku a nerušeně s ní trávit čas. Všechno se zdá být perfektní, 

až do jednoho rána, když se v podkroví najde tělo zavražděné neznámé mladé ženy. Skupina přátel se za-

číná navzájem podezřívat a brzy je jasné, že navzdory jejich dlouholetému přátelství vědí o sobě mnohem 

méně, než si původně mysleli.  Vstupné 100 Kč, 90 pro členy FK

V polovině června se mohou diváci těšit na westernovou komedii o ztracené důstojnosti a odvaze Všechny cesty 

vedou do hrobu.  Foto: archiv
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JAK VYCVIČIT DRAKA  2 3D  Hrajeme pro děti, 3D

Čtvrtek 19. a pátek 20. června v 17.00 hodin, sobota 21. a neděle 22. června v 15.45 hodin, pondělí 23., 

úterý 24. a středa 25. června v 17.00 hodin  

USA, 2014, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, fantasy, 105 minut, české znění

Od prvního dílu uběhlo 5 let a Škyťák s Bezzubkou jsou zpět. Celá vesnice již přivykla drakům a ti se stali 

nepostradatelnou součástí jejich životů. Vikingové vymysleli i nový a oblíbený sport- dračí závody. Škyťák 

a jeho dračí kamarád se však raději věnují zkoumáním oblohy, svých vlastních možností, ale hlavně ne-

zmapovaných zákoutí a nových krajů. Když je jedno z jejich dobrodružství zavede k ledové jeskyni, objeví 

nejen stovky nových divokých draků, ale také tajemného Dračího jezdce. Najednou se ocitnou uprostřed 

bitvy a oba jsou nuceni zajistit mír.  Vstupné 130 Kč

Ve čtvrtek 19.6. a v pátek 20.6. v 17.00 hodin poskytujeme slevu 20 Kč pro rodiče s dětmi. Za fi nanč-

ní dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ  Hrajeme pro děti

Pátek 20. června v 15.15 hodin

Francie, 2013, animovaný, rodinný, pro nejmenší, 80 minut, české znění

Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých a červených 

mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla z pikniku, které tam zanechal mladý pár. Najednou se objeví 

odvážná beruška, která se skamarádí s černým mravenečkem Mandiblem a pomůže mu zachránit mraveniš-

tě. Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přátelství a fantazie, do světa těch nejdrobnějších Mrňousků. 

 Vstupné 80 Kč

Pro rodiče s dětmi poskytujeme slevu 20 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLA-

TIT a.s. Šumperk.

Letní kino Biograf Láska v Šumperku

KON-TIKI 

Pátek 20. června ve 21.00 hodin na Točáku

Velká Británie, Dánsko, Norsko, Německo, Švédsko, 2012, dobrodružný, životopisný, akční, 118 minut, 

mládeži přístupný, titulky

Animovaný snímek Jak vycvičit draka potěší především ty nejmenší diváky.  Foto: archiv
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Strhující dobrodružný fi lm mapuje přípravy expedice, ale především průběh plavby šesti přátel na voru 

Kon-tiki, která zásadním způsobem ovlivnila historii a přesvědčila veřejnost o skutečném průběhu osidlo-

vání Polynésie. Vizuálně a technicky skvěle propracovaný, herecky výborně obsazený snímek nominovaný 

na Oscara a Zlaté Glóby.  Vstupné 90 Kč

LÁSKY ČAS 

Sobota 21. června ve 21.00 hodin na zahradě kina Oko

Velká Británie, 2013, romantická komedie, 123 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Film, který Vám udělá dobře! Tim (Domhnall Gleeson) je naprosto obyčejný nesmělý jednadvacetiletý 

Brit, který má starostlivou matku, potrhlou sestru, úžasného otce (Bill Nighty) a žádnou holku. To se má 

brzy změnit, jelikož Tim právě dozrál do věku, kdy mu tatínek prozradí rodové tajemství. Všichni muži 

jejich rodu totiž mohou tak trochu cestovat v čase. Scénář a režie Richard Curtis (Nothing Hill, Láska 

nebeská, Deník Bridget Jonesové).  Vstupné 90 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 2  Hrajeme pro děti

Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28., neděle 29. a pondělí 30. června, úterý 1. a středa 2. července v 15.30 ho-

din

USA, 2014, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, fantasy 105 minut, české znění

 Vstupné 110 Kč

Ve čtvrtek 26.6. a v pátek 27.6. v 15.30 hodin poskytujeme slevu 20 Kč pro rodiče s dětmi. Za fi nanč-

ní dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

Všiváci jsou příběhem rodiny Rohanů, s jejímiž osudy se prolínají příběhy dalších postav příběhu.  Foto: archiv
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VŠIVÁCI 

Čtvrtek 19. a pátek 20. června v 19.15 hodin, sobota 21. a neděle 22. června v 18.00 hodin

Česká republika, 2014, drama, komedie, 98 minut, nevhodný mládeži do 12 let

Všiváci jsou příběhem rodiny Rohanů. Mikuláš, špičkový neurochirurg, se utápí v bludném kruhu mi-

lostných dobrodružství, avantýr a alkoholu. Jeho horkokrevný bratr Richard, veterán z české mise v Af-

ghánistánu, prohrává svůj boj s dluhy a z nich plynoucí složitou situací své rodiny. Spory bratrů Rohanů 

se točí kolem událostí z dětství, které je bolestně rozdělily a stále je ovlivňují v jejich současném životě. 

S osudy bratrů Rohanů se pak prolínají příběhy dalších postav příběhu - mezi nimi i Oldy, Richardova 

spolubojovníka z Afghánistánu.  Vstupné 110 Kč

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

Neděle 22. června ve 20.00 hodin

Česká republika, 2014, komedie, 74 minuty, nevhodný mládeži do 12 let

Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, 

který si holky nalijí, až když je ten správný čas. Film vznikl podle scénáře Petra Kolečka (Okresní přebor, 

Čtvrtá hvězda) v režii Jana Hřebejka.  Vstupné 110 Kč

CESTA VEN 

Pondělí 23. a úterý 24. června v 19.15 hodin

Česká republika, 2014, drama, 103 minuty, nevhodný mládeži do 12 let

Cesta ven je příběhem mladé romské ženy, která bojuje o obyčejně šťastný život. Naráží však na předsudky 

Film Zakázané uvolnění vznikl podle scénáře Petra Kolečka v režii Jana Hřebejka..  Foto: archiv
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většinové společnosti a na mnohé další překážky, které jí zabraňují obstát v dnešním světě, v němž díky 

globalizaci a fi nanční krizi zmizela zejména pro Romy jak vyhlídka na práci, tak na důstojné bydlení. 

Hrdinka fi lmu bojuje s materiálními problémy, s pocitem opovržení, ale také s vlastní determinací. Kde 

hledat pomoc? Úřady nastavily ve jménu úspor pravidla vylučování ze systému sociálních podpor. 

 Vstupné 100 Kč

BLÍZKO OD SEBE  Artvečer - FK

Středa 25. června v 19.15 hodin

USA, 2013, drama, 2 nominace na Oscara, 121 minuta, nevhodný mládeži do 15 let

Herecký koncert Julie Roberts a Meryl Streep. Celá rodina Westonových se sjíždí do rodného domu 

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

konfl iktní Violet (Meryl Streep) takřka s potěšením rozdmýchává spory se svými třemi dcerami (Julia 

Roberts, Julianne Nicholson a Juliette Lewis). Ani jedna z nich to nemá jednoduché: jedné se hroutí 

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

mluvit o ničem jiném než o nadcházející svatbě. Přičemž každému kromě ní je jasné, že její snoubenec 

(Dermot Mulroney) je slizký parchant.  Vstupné 90 Kč, 80 pro členy FK

TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D  3D

Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28., neděle 29. a pondělí 30. června, úterý 1. a středa 2. července v 17.30 ho-

din

USA, Čína, 2014, sci-fi , akční, dobrodružný, 132 minuty, české znění

Akční fenomén Michael Bay natočil další díl akční sci-fi  Transformers. Život automechanika Cadea (Mark 

Wahlberg) se změní ve chvíli, kdy se z hromady šrotu, kterou si přiveze do dílny, vyklube Transformer. Od 

tragických událostí, které na konci třetího dílu zničily půlku Chicaga, uplynuly dva roky a tito tvorové 

jsou od té doby na černé listině. Cade a jeho dcera se na ní díky nečekanému nálezu objeví také.  

 Vstupné 150 Kč

TRANSFORMERS: ZÁNIK 

Sobota 28., neděle 29. a pondělí 30. června, úterý 1. července ve 20.00 hodin

USA, Čína, 2014, sci-fi , akční, dobrodružný, 132 minuty, titulky Vstupné 120 Kč

Připravujeme: Díra u Hanušovic, Letadla 2, Očista 2, Strážci Galaxie, Úsvit planety opic.

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. srpna.






