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Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Fajánsové albarello...

aneb co bylo ozdobou šumperských lékáren 

v minulosti

Vzácným předmětem ve sbírkách šumperského 

muzea je nádherně zdobená nádoba, která se od-

borně nazývá albarello.

Albarello je typ majolikové hliněné nádoby ur-

čené pro lékárníky na uchovávání mastí a suchých 

drog. Albarella byla uzavřena kusem pergamenu 

nebo kůže. Původ tohoto typu nádoby sahá na 

Střední východ. První evropská albarella byla vy-

ráběna v 15. století ve Florencii. Obvykle tvarově 

napodobují bambus. Mají válcovitý tvar s nízkou 

patkou.  Jejich účel byl jak funkční, tak i dekorativ-

ní, často byla bohatě zdobená, reprezentovala totiž 

bohatství a postavení lékárníka.

Depozitáře Vlastivědného muzea v Šumperku 

jeden takto nádherně zdobený kus ukrývají. Je to 

fajánsová nádoba vejčitého tvaru s odsazenou pat-

kou, s oboustrannou bílou glazurou. Bohatý de-

kor je proveden v modré barvě, nad dekorem jsou 

dva monogramy E.V.L.F a B.F.V.L., pod nimiž se 

skrývají doposud neznámá jména. Nádoba z roku 

1615 pochází z habánské dílny ve Staré Břeclavi. 

Návštěvníci ji mohli vidět např. na výstavě Léčivé 

rostliny, kterou muzeum uspořádalo v roce 2010. 

Tenkrát výstavu navštívil i velký znalec moravských 

fajánsí Jiří Pajer a přesně určil dobu i dílnu, ve které 

albarello vzniklo. I díky němu bylo naše albarello 

zařazeno do několika významných českých i evrop-

ských publikací o fajánsové keramice.

Fajánse vznikaly v keramických dílnách novo-

křtěnců (habánů) usazených v oblasti jižní Moravy. 

Jejich počátek lze sledovat od konce 80. let 16. sto-

letí a vyráběly se až do počátku 20. let 17. století, 

kdy většina dílen zanikla. V roce 1622 byli totiž 

Pohled na lékárnu U orla (dům s tmavou fasádou) z 20. let 20. století na tehdejším Tržním náměstí, dnes 

náměstí Míru.  Foto: sbírky VM Šumperk
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Řekové naučí svému tanci

novokřtěnci z náboženských důvodů vypovězeni 

ze země a jejich činnost pak pokračovala na území 

tehdejších Uher, dnešního západního Slovenska. 

Prvotní produkce novokřtěnských fajánsí byla ur-

čena výhradně pro šlechtu a do zámožných měš-

ťanských příbytků. 

Jak se vzácné fajánsové albarello dostalo do sbí-

rek našeho muzea? Ze starého katalogu městského 

muzea jsme zjistili, že albarello zapsal do sbírek 

Johann Hönig v roce 1902 

a určil docela správně 

i stáří nádoby. Překvape-

ním pak již nebylo ani 

to, že dárcem alba-

rella byl šumperský 

lékárník Josef Paul. 

Ten jistě věděl, že se 

jedná o velice vzác-

nou nádobu a prav-

děpodobně znal i její 

původ. Josef Paul 

možná znal i její cestu 

do Šumperka, příběh 

o ní se však, bohužel, 

ve starých knihách ne-

dochoval. První šumper-

ská lékárna byla založena 

Albertem Mitrovským v do-

minikánském klášteře již v roce 

1687 jako jedna z prvních na severní Moravě. Ko-

lem 1. třetiny 18. století lékárna upadala a trpěla 

konkurencí lékárníka Josefa Polzera, který se usadil 

v Šumperku v roce 1729 a zřídil si domácí lékárnu. 

Později převzal i zařízení zaniklé klášterní lékárny 

a v roce 1745 založil lékárnu „U orla“ na tehdejším 

Tržním náměstí č. 80 (dnes nám. Míru). Polzero-

vi vedli lékárnu až do roku 1800, kdy ji odkou-

pil spolu s domem s právem várečným a právem 

čepovat víno Jan Sarkander Paul. Rod 

Paulů pak provozoval lékárnu až do 

roku 1909. 

V lékárně „U orla“ bylo samo-

zřejmě mnoho různých nádob, 

nádobek, skleniček a zásuvek, 

s určitostí však víme, že ji zdo-

bilo i překrásné fajánsové alba-

rello. Z faktu, že Paul i Hönig 

pravděpodobně odvozovali stáří 

albarella od období založení 

první šumperské lékárny, před-

pokládáme, že albarello bylo již 

součástí inventáře této lékárny. 

 Mária Kudelová, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

◀ Albarello, fajánsová nádoba ze sbí-

rek Vlastivědného muzea v Šumperku. 

 Foto: Mária Kudelová

Jižních rytmů si budou moci po pět zářijových a jeden říjnový večer užít všichni, kteří zavítají do 

šumperského H-clubu v Rooseveltově ulici. Podzimní netradiční taneční kurzy pořádá již několik 

let místní Řecká obec, nově nabyté „dovednosti“ budou moci jejich absolventi uplatnit nejen při 

návštěvě Řecka, ale především na Řecké zábavě. Ta je naplánována na sobotu 11. října.

Netradiční kurzy odstartují v pondělí 1. září 

v 18 hodin v H-clubu v Rooseveltově ulici. Během 

šesti dvouhodinových lekcí, z nichž každá přijde 

na padesát korun, proniknou jejich účastníci bez 

problémů do tajů řeckého tance. Věková hranice 

navíc není nijak omezena a podmínkou není ani 

klasické „párování“, neboť jde o kolektivní tanec. 

Nově nabyté taneční umění poté mohou absolven-

ti kurzu zúročit na Řecké zábavě, jejímž dějištěm 

bude v sobotu 11. října od osmé večerní místní 

Dům kultury.  -zk-

Kurzy řeckého tance: pondělí 1. září, pondělí 

8. září, pondělí 15. září, pondělí 22. září, pondělí 

29. září a pondělí 6. října vždy od 18 do 20 hodin. 
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Dny evropského dědictví nabízejí různorodý program

Měsíc září se již několik let nese v celé republice 

i v Šumperku ve znamení Dnů evropského dědictví, 

které město pořádá ve spolupráci se Sdružením 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Letos 

připadají na sobotu 6. a neděli 7. září a v jejich rámci 

se zpřístupní návštěvníkům nejvýznamnější památky 

zdarma. Otevřeny budou mezi devátou ranní a pátou 

odpolední a provádět jimi budou zkušení odborní 

průvodci. Ve vybraných památkách vystoupí žáci 

Komorního smyčcového orchestru, Dechového 

orchestru a Klavírního oddělení místní Základní 

umělecké školy. Zájemci si budou moci prohlédnout 

také interiéry divadla a průvodce jim přiblíží rovněž 

historii městského hřbitova. A chybět nebude ani 

soutěž o drobné ceny. Hlavním lákadlem přitom letos 

bude unikátní putovní výstava nazvaná Po stopách 

Žerotínů, která bude k vidění v klášterním kostele 

pouze během Dnů evropského dědictví.

Památkami provedou zkušení průvodci

Dny evropského dědictví každoročně otevírají 

veřejnosti nejzajímavější památky, budovy, objekty 

a prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 

zcela nepřístupné. V Šumperku se tak zájemci mo-

hou v sobotu 6. září podívat do barokního kostela 

sv. Barbory v Jiráskových sadech, známého výprav-

nými freskami Ignáce Oderlického. Z dílny tohoto 

uničovského malíře pocházejí i nádherné nedávno 

zrestaurované nástropní malby v barokním farním 

kostele sv. Jana Křtitele, jehož jádro pochází z konce 

13. století a který byl nově vybudován po požáru měs-

ta v roce 1669. Kromě interiérů kostela budou moci 

návštěvníci zavítat i do přízemí a patra věže. 

První zářijovou sobotu se návštěvníkům otevře rov-

něž pozdně barokní měšťanský tzv. Geschaderův dům 

v Kladské ulici, v němž žila mimo jiné rodina Jindři-

cha Peschkeho, která patří k nejtragičtějším obětem 

čarodějnických procesů v 17. století. Zde si mohou 

zájemci prohlédnout zasedací místnosti, arkády i půd-

ní prostory. Ve sklepích tohoto tzv. Evropského domu 

setkávání je navíc otevřena netradičně pojatá expozi-

ce, vybavená průvodcovským systémem guidePORT, 

jež čarodějnické procesy na Šumpersku i atmosféru 

středověkého města přibližuje. V sobotu 6. a v neděli 

7. září se přitom vstupné do expozice neplatí.

Z Geschaderova domu mohou lidé zamířit do 

protějšího barokního kostela Zvěstování Panny 

Marie s gotickým jádrem, který se může pochlubit 

zrestaurovaným mobiliářem. „Zde se uskuteční vý-

stava Po stopách Žerotínů, jež bude k vidění pouze 

během víkendu Dnů evropského dědictví. Zahájena 

bude v sobotu v deset hodin dopoledne v boční kapli 

sv. Jana Nepomuckého,“ říká referent oddělení kultury 

a vnějších vztahů šumperské radnice Bohuslav Vond-

ruška a dodává, že kromě prohlídky kostela a krypty se 

veřejnosti otevře i budova Střední zdravotnické školy, 

tedy někdejší dominikánský klášter. O den později, 

v neděli 7. září, si pak budou moci zájemci volně pro-

hlédnout klášterní kostel od 9 do 15 hodin.

Ti, kteří zatouží po pohledu na město z ptačí per-

spektivy, mohou v sobotu 6. září od 9 do 17 hodin 

a v neděli 7. září od 9 do 15 hodin zdarma vystou-

pat na věž radnice, odkud je krásný výhled nejen na 

samotný Šumperk, ale i na okolí a díky dalekohledu 

rovněž na Praděd, Petrovy kameny a další vrcholy 

Jeseníků. Využít mohou také služeb průvodce a pro-

hlédnout si samotnou budovu radnice s obřadní síní, 

zasedacími místnostmi a kancelářemi starosty a mís-

Během Dnů evropského dědictví si mohou lidé  pro-

hlédnout i farní kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním 

náměstí.  Foto: -pk- 
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tostarostů. „Otevřen bude letos po roční pauze opět 

bývalý žerotínský zámek, tzv. Zámeček, a nově také 

divadlo. I zde budou přítomni průvodci, kteří po-

skytnou odborný komentář,“ podotýká Vondruška.

A na neděli 7. září jsou připraveny i komentované 

prohlídky šumperského městského hřbitova s histo-

rikem Drahomírem Poláchem. Vrcholem Dnů evrop-

ského dědictví pak budou večerní prohlídky města 

s průvodcem v historickém kostýmu. Začínají v 18, 

v 19 a ve 20 hodin u radnice u Lavičky vzkazů. „Po ce-

lou dobu konání akce bude probíhat hra se sbíráním 

turistických razítek z jednotlivých památek, úspěšní 

sběratelé se mohou těšit na malý dárek,“ prozrazuje 

referent a připomíná, že bližší informace lze najít na 

www.sumperk.cz v sekci Turista a Volný čas, podsekci 

Dny evropského dědictví.

Muzea i archiv lákají na zajímavé výstavy

Vlastivědné muzeum, které sídlí v tzv. Pav-

línině dvoře, bude v sobotu 6. září návštěvníky 

lákat na prohlídku stálé expozice prostřednictvím 

audioprůvodce GuidePORT a na zajímavé výsta-

vy. Ve výstavní síni je k vidění výstava „Dřív než 

usneš… aneb jak se kdysi spávalo“, která přibližu-

je, jak se v průběhu času měnilo místo k odpočin-

ku a jeho vybavení. O poschodí výš, v Hollarově 

galerii, je k vidění výstava „Paměť map, část třetí, 

závěrečná: Z města do lesů a polí“, která předsta-

vuje mapy rozsáhlé muzejní kartografi cké sbírky 

muzea v Šumperku, a v Galerii Šumperska se mo-

hou především děti těšit na legendární postavič-

ku Igráčka. V Galerii mladých pak vystavuje své 

obrazy mladá výtvarnice Michaela Berková. „Zá-

jemci mohou v sobotu 6. září zavítat i do Muzea 

silnic ve Vikýřovicích se stálou expozicí „Via Est 

Vita - Silnice je život“ a výstavou „Fiatmánie - 

115 let značky FIAT“,“ připomíná referent od-

dělení kultury.  

Své brány otevře zájemcům opět Státní okres-

ní archiv na konci ulice Bří Čapků, který u této 

příležitosti nabídne kromě zpřístupněných depo-

zitářů s uloženými dokumenty i výstavu nazvanou 

„Po hřebenech Jeseníků od chaty k chatě“. Na sta-

V Galerii Šumperska se mohou především děti těšit na legendární postavičku Igráčka.  Foto: -zk-
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rých i aktuálních pohlednicích se na ní představu-

jí turistické chaty lemující horské hřebeny podél 

severní hranice šumperského okresu. „Pomyslné 

putování začíná u motorestu Skřítek a pokraču-

je přes hřebeny Jeseníků, jižní část Rychlebských 

hor až k dnes již neexitující Lichtenštejnské chatě 

pod vrcholem Králického Sněžníku,“ říká ředitel-

ka šumperského archivu Hana Jarmarová. Vzápětí 

dodává, že pohlednice jsou doplněny historický-

mi i novými průvodci Jeseníky, turistickými ma-

pami, vrcholovými knihami jesenických kopců 

a dalšími zajímavostmi vztahujícími se k horským 

chatám a turistice. Výstava je k vidění v sále ar-

chivu nejen v sobotu 6. září od 9 do 16 hodin, 

ale poté až do 31. října každé pondělí a středu od 

8 do 17 hodin, po domluvě též v úterý a v pátek. 

Sbírejte razítka s Dny evropského dědictví

Vyzvedněte si propagační leták Dnů evropské-

ho dědictví v Šumperku v Informačním centru 

Šumperk, v recepci průvodců na radnici, v expo-

zici Čarodějnické procesy a během akce ve všech 

památkách otevřených v sobotu 6. září, navštivte 

je a sbírejte razítka památek do kuponu, jenž je 

součástí letáku. Pokud získáte alespoň pět razítek, 

dostanete malou odměnu. Letáky a podrobná 

pravidla lze nalézt rovněž na www.sumperk.cz 

v sekci Turista a Volný čas, podsekci Dny evrop-

ského dědictví.  Z. Kvapilová

Program Dnů evropského dědictví

Sobota 6. září  

▶ Radnice | 9.00-17.00 hod.

Vyhlídky z radniční věže

Komentované prohlídky radnice s průvodcem 

(prohlídka obřadní síně, zasedací místnosti, kance-

láří starosty a místostarostů)

▶ Geschaderův dům | 9.00-17.00 hod.

Expozice Čarodějnické procesy (poslední prohlíd-

ka expozice v 16.15 hod.)

Komentované prohlídky domu (zasedací místnosti, 

arkády, půdní prostory)

▶ Kostel Zvěstování Panny Marie | 9.00-17.00 hod.

Komentované prohlídky kostela 

Výstava Po stopách Žerotínů (zahájení v 10.00 hod.)

▶ Bývalý dominikánský klášter | 9.00-17.00 hod. 

Komentované prohlídky budovy bývalého klášte-

ra (začátek prohlídek 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00 a 16.00 hod.)

▶ Kostel sv. Jana Křtitele | 9.00-17.00 hod.

Komentované prohlídky kostela (přízemí a patro 

věže, mobiliář kostela, fresky Ignáce Oderlického 

a ostatky patrona města sv. Th eodora) 

▶ Kostel sv. Barbory | 9.00-17.00 hod.

Komentované prohlídky interiéru kostela s freska-

mi Ignáce Oderlického

▶ Divadlo Šumperk | 9.00-17.00 hod.

Komentované prohlídky šumperského divadla (za-

čátek prohlídek v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00 a 16.00 hod.)

▶ Zámek

Komentované prohlídky budovy bývalého zámku 

(začátek prohlídek v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00, 15.00 a 16.00 hod.)

▶ Pavlínin dvůr | 9.00-17.00 hod.

Výstavy a expozice Vlativědného muzea v Šumperku: 

Výstavní síň: Dřív než usneš... aneb Jak se kdysi 

spávalo

Galerie Šumperska: Fenomén Igráček

Stálá expozice VM v Šumperku: Příroda a dějiny 

severozápadní Moravy

▶ Státní okresní archiv Šumperk | 9.00-16.00 hod.

Komentované prohlídky archivu

Výstava Po hřebenech Jeseníků od chaty k chatě

Státní okresní archiv nabídne kromě zpřístupněných 

depozitářů i výstavu nazvanou „Po hřebenech Jesení-

ků od chaty k chatě“.  Foto: SOA Šumperk
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▶ Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka | 

10.00-16.00 hod.

Stálá expozice „Via Est Vita – Silnice je život“ a vý-

stava „Fiatmánie - 115 let značky FIAT“

Ve vybraných památkách vystoupí žáci Základní 

umělecké školy Šumperk. 

Neděle 7. září 

▶ Radnice | 9.00-15.00 hod.

Vyhlídky z radniční věže

▶ Geschaderův dům | 9.00-15.00 hod.

Expozice Čarodějnické procesy (poslední prohlíd-

ka ve 14.15 hod.)

▶ Kostel Zvěstování Panny Marie | 9.00-15.00 hod.

Volné prohlídky kostela

▶ Městský hřbitov | 9.00-15.00 hod.

Prohlídky městského hřbitova s komentářem his-

torika Drahomíra Polácha (v 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00 a 14.00 hod.)

▶ Historické jádro města Šumperka 

| 18.00- 20.00 hod.

Večerní prohlídky města s průvodcem v dobovém 

kostýmu (v 18.00, 19.00 a 20.00 hod. u radnice 

u Lavičky vzkazů)

Změna programu vyhrazena 

Ke svým osmdesátinám 

vydal Miroslav Kubíček patnáctou knihu

Nedávno vyšla patnáctá kniha Miroslava Kubíčka, a to sbírka básní „Přízeň přírody“. Knihu lze 

koupit v knihkupectví Duha v ulici Čsl. armády. Jistě mohlo být těch knih mnohem víc, ale dvace-

tiletý zákaz publikování zabrzdil nejen autorovu literární tvorbu, ale zasáhl negativně i do jeho 

života. Právem na jaře letošního roku udělilo autorovi město Šumperk významné ocenění - Cenu 

města Šumperka za přínos v oblasti literatury.

Jiří Faltus v doslovu Báseň je dar výrazně ocenil 

autorovu tvorbu: „Každé setkání s knížkami veršů 

Miroslava Kubíčka bylo a je pro čtenáře zázrakem, 

dokládajícím, že opravdová poezie stále ještě žije, je 

silná a pravdivá, naléhavě vypovídá o základních hod-

notách života a realitě soudobého světa, především 

má lidský obsah a rozměr. Básník má dar poezii vidět 

kolem sebe, vystopovat její přítomnost v lidech a kra-

jině, vnímá ji všemi smysly. Verše v sobě nesou napětí 

doby, moudrosti, mravnosti a hlavně poetiky. Vyslo-

vená poselství, originální básnické výrazivo a nezamě-

nitelný jazyk, přesný a smyslově naléhavý, plný živin 

a fantazie, staví básníka hodnotově lidsky i umělecky 

co nejvýše.

Tři části této knihy jsou jakýmsi autorovým životo-

pisem, odkrývajícím vrstvy jeho dvou „rodných krajů“, 

Českomoravské vrchoviny a Jeseníků, jejich krásné 

a drsné přírody se všemi živly. Autorovo pozvání vede 

od Kamenopisu přes cesty Krabaté krajiny na ostrým 

kamenivem vystlaný pruh země a poezie nazvaný Po 

štěrku s láskou.

Tichá zastavení v básních se začínají plnit pohybem 

otevírajícím nový prostor. Básník se vyhledáváním 

zasutých slov a tvorbou novotvarů snaží zesílit své 

myšlenky a postoje, usiluje i zvukem slov o renesanci 

lidských vztahů. Hra se slovy a zvukem má nejen vlast-

Básník Miroslav Kubíček letos slaví významné životní 

jubileum. K němu si „daroval“ svoji patnáctou básnickou 

sbírku.  Foto: archiv
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ní hluboký smysl, ale svědčí o autorově snaze umět 

osobitě podarovat.

Kéž by básník, tento „okouzlený poutník“ a vi-

tální melancholik s duší dítěte, jemuž poezie je osu-

dem, nepocítil marnost své snahy, aby se mu podaři-

lo oblázkem poezie s krásnou mateřštinou vnést do 

našich srdcí naléhavé vzkazy lidskosti a krásy.“ 

 Jiří Faltus

KAMENOSTISK

pod skořápkou skaloví

v mručivé hloubi

kornatí kopanice

až kámen roní

zvučí duše kamení

zvučí žlázy žuly

zvučí otlučená krev

bolí prsty kameníků

kamenné stisky

tichnou

ztichnou

(Kamenopis)

ZNOVA VOLBA

ohryzaný podvečer supivým suchem

držíme se mlčením

hledáme znova tvar a tvář

nad ránem v čase kalném

útěk útěchy uniká

slova prý nehřejí

po nich pachtovný pach

pusto jak prázdný hrob

třeba potkám ticho

třeba za bukem čeká

s popálenou posedlostí

pokleknu v pokoře na hoře

proč zůstat

slova vadami přemnožená

vol lov

ať to bolí

(Po štěrku s láskou)

ZESTÁRLÉ ZÁPRAŽÍ

prázdno praží

v zestárlém zápraží

potichu procházím

kroky se drolí

jak babiččiny slzy

přirostlé vzpomínky

s kameny skřípou

tisíce kroků

zarůstá v zápraží

nehybné zápraží

jen ticho nastraží

(V krabaté krajině)

OTEVŘI SE POEZIE

otevírám poezii jako slovo

bez poezie neúplná radost

lidé se vracejí do větší samoty

zklamáni sami sebou

otevírám poezii jako peklo

je něco shnilého v srdcích

jako by se nic nedělo

při poblití krásy

otevírám poezii jako lůno

každá krajina k pomilování

kdo špiní divotvornost

čárnost obrací naruby

otevírám poezii jako srdce

i v suché srsti slov

nic není krásnějšího

než poezie v otiscích lásky

(Přítomnost přírody)
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PROHLÍDKOVÉ OKRUHY MĚSTEM A ROZHLEDY Z RADNIČNÍ VĚŽE

Procházka z 13. do 21. století, kde žily čarodějnice a Zrození „Malé Vídně“ - a Rozhledy 
z radniční věže probíhají v srpnu od pondělí do neděle vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 

v září pak denně 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 srpnu otevřena denně od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., v září pak denně od 9 do 15 hod. 

Podrobnosti na www. sumperk.cz v sekci Turista - Volný čas, podsekci Atraktivity.

SLASTNÉ STÁRNUTÍ

když jsi starý

co s tebou

když jsi starý

něhu neřeš

když jsi starý

stáří neprodáš

když jsi starý

podej ruku dobru

když jsi starý

neřiď a neřeď

když jsi starý

neusni na sukni

když jsi starý

s chutí si prdni

když jsi starý

nechoď sám do kopců

když jsi starý

nepiš oslavné básně

když jsi starý

raději zavři hubu

když jsi starý

dej si pomalu odchod

když jsi starý

hoď si provaz na soušku

když jsi starý

potěší tě LND

když jsi starý

nemluv s pražáky

když jsi starý

nedívej se ani dolů

když jsi starý

zkus bodlem do blbství

když jsi starý

zamluv si náhrobní kámen

když jsi starý

hoď si prázdným pytlíkem

když jsi starý

pošli čumily do mezí

když jsi starý

nehoň štěstí ani péro

když jsi starý

kup mast na slast

když jsi starý

máš předposlední naději

když jsi starý

máš poslední naději

když jsi starý

máš nakažlivou naději

(Přítomnost přírody)

▶ Básnická sbírka Přízeň přírody je k dostání v knihku-

pectví Duha v ulici Čsl. armády. 



9Klasika Viva

Klasika Viva vstupuje do druhé poloviny

Do své druhé poloviny vstupuje v září cyklus koncertů nazvaný Klasika Viva, který ve spolupráci 

se šumperským Domem kultury pořádá Agentura J+D Romana Janků. Zajímavý projekt se stal již 

nedílnou součástí místního hudebního života, a veřejnost se tak i v nadcházejících měsících může 

těšit na řadu zajímavých koncertů a bohaté zážitky. Redakce KŽŠ v této souvislosti požádala 

Romana Janků o krátký rozhovor.

V září odstartuje druhá polovina letošního cyklu 

Klasiky Viva. Ještě než prozradíte, na koho se mohou 

milovníci klasické hudby těšit, ráda bych se krátce 

vrátila k uplynulému půlroku i k letním Klášterním 

hudebním slavnostem. Jak jste s jejich průběhem spo-

kojený? 

Spokojen jsem nad míru. Na koncerty Klasiky 

Viva chodí velké množství posluchačů, dokonce 

jsme v červnu neplánovaně nabídli i jeden koncert 

mimořádný. A festival Klášterní hudební slavnos-

ti byl pro mě letos mimořádným překvapením. 

Všechny koncerty byly naplněny diváky vrchovatě, 

vstupenky jsme dokonce již ani v předprodejích ve 

dnech konání některých koncertů neprodávali. Ta-

kový byl o ně zájem. Jsem rád, že můžeme přispět 

ke zkvalitnění kulturní nabídky v kraji a že odezva 

je tak úžasná. 

Nyní již přejděme k nadcházejícímu prvnímu po-

prázninovému koncertu Klasiky Viva. Koho během 

něj šumperským posluchačům představíte? 

Představíme klavíristku lotyšského původu Iri-

Závěrečný koncert letošního osmého ročníku Klášterních hudebních slavností hostil klášterní kostel. Vystoupil 

zde Ensemble 18+ a spolu s Kühnovým smíšeným sborem přednesl skladby Stabat Mater a Gloria Antonia 

Vivaldiho.  Foto: P. Kvapil
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Výstava v okresním archivu stále láká

nu Kondratěnko. Ta nabídne program skladeb J.S. 

Bacha v různých transkripcích a také skladby fran-

couzského romantika C. Francka. 

Říjen je již tradičně spojen s koncertem k výročí 

založení samostatného státu. Jaký program letos chys-

táte? 

Letošní nabídka bude velice zajímavá, protože 

hostem koncertu Moravské fi lharmonie bude kla-

rinetista Felix Slováček. Tento sólista se představí 

v koncertu Karla Samice pro klarinet a orchestr. 

Kromě toho zazní skladby W.A. Mozarta a A. Dvo-

řáka. 

Velký zájem je tradičně o koncerty v čase předvá-

nočním. Prozradíte program letošního koncertování? 

Myslím, že už mohu. Dlouho jsem nad letošním 

programem přemýšlel, protože koncertně v Šumper-

ku vystoupily v posledních dvou letech naše nejlep-

ší zpěvačky současnosti - Eva Urbanová a Dagmar 

Pecková. Nicméně Vánoce jsou tak trochu i o zpě-

vu, proto jsem rád, že pozvání do Šumperka přija-

la sólistka Národního divadla v Praze, sopranistka 

ukrajinského původu Marina Vyskvorkina.  

Které umělce nabídnete v příštím roce? 

Příští rok je sice ještě daleko, ale rád prozradím, 

že se mohou posluchači těšit na koncert Jiřího Hoš-

ka a jeho dcery, která je výbornou violoncellistkou, 

na Jiřího Kollerta a jeho syna, jenž hraje na klavír 

a housle. Pozveme rovněž smyčcové Kvarteto Apol-

lon a další umělce, se kterými teprve jednáme. 

 Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová

Protože se blíží tradiční Dny kulturního dědictví 

- letos připadají na 6. září - chceme připomenout, 

že se také letos otevřou veřejnosti dveře Státního 

okresního archivu Šumperk v ulici Bří Čapků. 

K prohlídce jindy nepřístupných prostor zveme 

všechny, které zajímá historie i způsob a podmín-

ky pro uložení vzácných archiválií, tedy písemností 

a tiskovin. Při návštěvě je stále možné zhlédnout 

již v červnu instalovanou výstavu pohlednic „Po 

hřebenech Jeseníků od chaty k chatě“, zachycují-

cí horské turistické chaty na trase Skřítek, Praděd, 

Červenohorské sedlo, Šerák, Paprsek a Návrší až po 

Kralický Sněžník. Všem, kdo ji zatím viděli, se líbi-

la. Tak se přijďte také podívat. Jste srdečně zváni. 

 Kolektiv okresního archivu

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!

Roční předplatné činí 276 Kč pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje 

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

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, 

tel.č. 583 214 193, 724 521 552.

Ovčárna ve 30. letech minulého století.  

 Foto: SOA Šumperk
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Klasika Viva nabídne Irinu Kondratěnko

První koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Ro-

mana Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 22. září. V tento den bude od 19 hodin patřit 

klášterní kostel klavíristce Irině Kondratěnko. Kromě skladby J.S. Bacha a F. Busoniho Chacon-

ne, Koncertu d-moll BWV 974 (J.S. Bach, B. Marcello), Koncertu d-moll BWV 985 (J.S. Bach, 

G.P. Telemann), Preludia, chorálu a fugy (C. Franck) zazní i jedna z nejvýznamnějších klavírních 

skladeb - Obrázky z výstavy M.P. Musorgskiho. Vstupenky za sto korun si mohou zájemci koupit 

v pokladně Domu kultury Šumperk a v Informačním centru. 

Irina Kondratěnko pochází z Lotyšska, ale již 

dlouhodobě působí v České republice. Vystupuje 

nejen sólově, ale i s řadou českých a zahraničních 

orchestrů ve Francii, Německu, Itálii, Brazílii, Ar-

gentině, Belgii, Taiwanu, Japonsku či Rakousku. Je 

vyhledávanou partnerkou pro komorní koncerty, 

pěvecké recitály a nahrávky českých i zahraničních 

interpretů (Josef Suk, José Cura, Marina Domašen-

ko, Ludmila Peterková, Sharon Kam, Anda-Louise 

Bogza, Dana Burešová aj.). 

Jako profesorka klavíru je zvána ke spolupráci 

na Mezinárodní akademii komorní hudby a jako 

členka porot mezinárodních a národních klavírních 

soutěží. Věnuje se intenzivně pedagogické práci, za 

kterou sklízí v České republice a v zahraničí mimo-

řádné úspěchy. Za poslední akademický rok získala 

se svými žáky více než 50 prvních cen v různých 

kategoriích na mezinárodních soutěžích v Evropě 

a USA. Na každé z těchto soutěží její studenti zís-

kali také absolutní vítězství, speciální ceny a Irina 

Kondratěnko ocenění nejlepšího pedagoga. 

S mladými adepty klavírního umění spolupra-

cuje také v rámci mistrovských kurzů, kterých se 

zúčastňuje v České republice i v zahraničí. V sou-

časné době rovněž rozšířila své aktivity na pozici 

umělecké ředitelky festivalu „Krumlovské recitály“, 

který probíhá každoročně na podzim v Českém 

Krumlově. 

V roce 2007 byla vyhlášena Ženou roku v oblasti 

umění a kultury. Je laureátkou národních a meziná-

rodních soutěží a nositelkou Evropské ceny Gustava 

Mahlera, Ceny zahraničního tisku a řady význam-

ných pedagogických ocenění. Při příležitosti jejího 

recitálu, 2. listopadu 2013 v Českém Krumlově, 

proběhl křest nového sólového alba „Journey“, na 

kterém představila skladby Johanna Sebastiana Ba-

cha a Césara Francka. S houslistkou Janou Vonáš-

kovou - Novákovou nahrála CD obsahující Sonáty 

pro housle a klavír Johannese Brahmse, které vydal 

Supraphon letos v dubnu. R. Janků

Klavíristka Irina Kondratěnko Foto: archiv
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 Na září chystá Oko přehlídku fi lmů Stanleyho Kubricka

K Šumperským proměnám: 

dům na Masarykově náměstí 10

V nedávné době byl předán do užívání nový do-

mov pro osoby se zdravotním postižením, pro který 

byla adaptována vilka u budovy šumperského Gym-

názia. Osud této nevelké stavby je až do roku 2011 

spojen s historií jmenovaného školského zařízení. 

V letech 1928 až 1931 vyrůstala na dnešním Ma-

sarykově náměstí novostavba českého státního reál-

ného gymnázia. V jejím sousedství byl již v roce 1928 

dostavěn a otevřen jiný český vzdělávací ústav, měš-

ťanská a obecná škola (v dnešní ulici 28. října). Obě 

stavby projektoval pražský architekt Alois Dryák, 

který do volného prostoru na nároží parcel obou škol 

umístil obytný dům určený pro byty ředitele gymná-

zia a školního zřízence. Nevelká vilka byla dokončena 

již na sklonku roku 1929 a počátkem následujícího 

roku zkolaudována a dána do užívání. Samotná bu-

dova reálného gymnázia byla dostavěna v roce 1931 

a 21. června slavnostně otevřena. Do té doby využí-

vala česká reálka, posléze reálné gymnázium, nevyho-

vující prostory v bývalé zemské robotárně.

Po druhé světové válce obýval byt v rodinném 

domku u gymnázia, jak byl objekt tehdy nazýván, 

jeden z profesorů tehdejší jedenáctiletky, pozdější 

střední všeobecně vzdělávací školy. Narůstající po-

čet studentů gymnázia na přelomu sedmdesátých 

a osmdesátých let si vynutil změnu ve využívání 

interiérů vilky. V roce 1981 požádal tehdejší ředitel 

gymnázia o povolení adaptovat bytové prostory ve 

zvýšeném přízemí bývalého ředitelského domku pro 

potřeby výuky. Následně zde byly zařízeny tři nevel-

ké učebny a v suterénu byla umístěna svazácká klu-

bovna. K bydlení sloužilo ještě nějaký čas podkroví. 

V učebnách probíhala výuka i v dalších desetiletích. 

Svazáckou klubovnu vystřídaly v suterénu kanceláře 

soukromé fi rmy.

V roce 2011 vydal šumperský Městský úřad sou-

hlas se změnou využití bývalého ředitelského domu na 

domov pro osoby se zdravotním postižením. Zamýš-

lené dvě skupinové domácnosti, každá pro šest osob, 

si vyžádaly zvýšení objektu o jedno podlaží, vestavěn 

byl výtah a interiéry byly přizpůsobeny novému účelu. 

V květnu 2014 byl domov předán k užívání. Přestavba, 

bohužel, změnila původní architektonický výraz objek-

tu, umožňuje však další zkvalitnění tolik potřebných 

sociálních služeb v Šumperku. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

V sobotu 20. září nabídne Filmový klub Šumperk festival Stanley Kubrick Filmová odysea. Záro-

veň kino umožní v rámci Dne otevřených dveří návštěvníkům nahlédnout do jeho zákulisí v rámci 

komentovaných prohlídek. 

„Komentované prohlídky budou probíhat od devíti, 

deseti a jedenácti hodin,“ zve na prohlídku Kamil Na-

vrátil, ředitel kina Oko. Samotný festival odstartuje ve 

13.30 hodin. Odborného úvodu se ujme fi lmový odbor-

ník Jan Haluza. „Ve 14 hodin diváci uvidí fi lm Olověná 

vesta - Kubrickovo odmítnutí válečné mašinérie a ná-

hled do psychiky člověka, který v nelidských podmín-

kách a bezvýchodných situacích ztrácí zdravé myšlení,“ 

říká vedoucí Filmového klubu Kamila Šeligová. Vzápětí 

prozrazuje, že v 16.15 hodin bude následovat kultovní 

Mechanický pomeranč a v 19 hodin se diváci mohou 

těšit na čtení ochotnického souboru D123 a studentů 

místního Gymnázia z literární předlohy Mechanického 

pomeranče. „Od 20 hodin  promítneme dokonalý fi lm 

2001: Vesmírná odysea, který je letos uváděn i v rámci 

projektu 100,“ láká na fi lmovou přehlídku Šeligová. 

Vstupné je 60 Kč na jeden fi lm nebo 150 Kč na všech-

ny tři fi lmy dohromady. Členové Filmového klubu, stu-

denti a senioři pak zaplatí v prvním případě 50 Kč a ve 

druhém 120 Kč. -red-
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Ředitelský dům v první polovině třicátých let 20. století, zvýšené přízemí bylo určeno pro byt ředitele gymnázia, 

byt v suterénu pro školního zřízence, v podkroví bylo pamatováno na garsonku pro případnou služku. Vlevo 

budova měšťanské a obecné školy.  Foto: sbírky VM Šumperk

Vilka u budovy šumperského Gymnázia byla nedávno adaptována na nový domov pro osoby se zdravotním 

postižením.  Foto: P. Kvapil



14  Šumperské proměny

Ředitelský dům ve čtyřicátých letech 20. století. Vpravo budova gymnázia.  Foto: sbírky VM Šumperk

Nejen vila, ale také prostranství před dnešním Gymnáziem i ono samé prošlo proměnou.  Foto: P. Kvapil
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Dům kultury

Pondělí 1. září od 18.30 hodin v G-klubu

ZTePilí muži na cestách

Dva vysokoškolští studenti, dvě neurologická onemocnění, 269 kilometrů pěší chůze a především 

odhodlání pomoci dobré věci. Tak zní podtitul akce, která má seznámit veřejnost s výzkumem a využitím 

kmenových buněk. David Szotkowski, kterému je 21 let, trpí spinální svalovou atrofi í III. typu. Miroslavu 

Večeřovi je 22 let a má rozštěp páteře. Během společné cesty napříč Moravou navštíví také Šumperk, kde se 

setkají s veřejností při neformální besedě, na kterou vás srdečně zveme. Pořádá DK Šumperk ve spolupráci 

s Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu.  Vstupné 30 Kč

Neděle 7. září od 10 hodin na Bratrušovském koupališti

Cíbova noha 2014

Muzikanti, jak je neznáte! Přijďte fandit na 5. ročník turnaje šumperských kapel v nohejbalovém sportu. 

Účast přislíbily družstva: Beg Bie Country, Zwattlox, Dying Passion, O5 a Radeček, Remote Djs, 

Th e Finally, Kabaret Dr. Caligariho, Šrouby, Petr Juřička, Shockwave, Koblížci a další. Partnerem akce je 

BAR & BAR.  Vstup volný

Pátek 12. září od 18 hodin a od 20 hodin na střeše divadla

O5 a Radeček: Koncert na střeše

Skupina O5 a Radeček vás zve na svůj tradiční koncert na střeše divadla, který je jedinečný pro svou 

neopakovatelnou pohodovou a přátelskou atmosféru. V aranžích pro akustické nástroje zazní známé hity, 

ale i písně, které Radečci na koncertech běžně nehrají. Jako host vystoupí skupina Fleksible. 

 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Pondělí 22. září od 19 hodin v klášterním kostele

KLASIKA VIVA: Irina Kondratěnko

Úvodní koncert 2. pololetí cyklu Klasika Viva 2014 ve společnosti fenomenální klavíristky původem 

z Lotyšska, profesorky Iriny Kondratěnko.  Vstupné 100 Kč

Pátek 26. září od 19 hodin ve velkém sále DK

Dalibor Janda a skupina Prototyp

Celovečerní koncertní program jednoho z nejúspěšnějších zpěváků české pop-music. Trojnásobný Zlatý sla-

vík zazpívá všechny své hity, namátkou jmenujme pecky jako Říkal si Hurikán, Hráli jsme kličkovanou, 

Koně na Mars, Kde jsi?, Padá hvězda do tvých vlasů, Žít jako kaskadér, Vchází bez vyzvání, Oheň - voda - 

vítr... Dalibor Janda vloni završil úspěšnou kariéru vyprodaným koncertem v pražské O
2
 aréně a od té doby 

koncertuje zcela výjimečně. Nenechte si ujít jeho vystoupení v Šumperku!  Vstupné 240, 290 a 340 Kč

        

Čtvrtek 9. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Jiří Kolbaba

Populární dobrodruh a cestopisný zpravodaj RÁDIA IMPULS se vrací znovu do Šumperka. Tentokrát 

s novou vizuální show, která nadchne každého milovníka přírody a dálek. Přijměte pozvání na ojedinělá 

místa na planetě, na která vás s sebou vezme skvělý vypravěč a populizátor cestování Jiří Kolbaba. 

 Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč
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 PRO DĚTI

Neděle 21. září od 10 hodin ve velkém sále DK

Princ Bajaja

Nové zpracování jedné z nejznámějších a nejkrásnějších českých pohádek. Příběh o lásce, odvaze a moud-

rosti vypráví dětem královský šašek Matěj a velevážená vrchní královská chůva Kateřina. Prostřednictvím 

masek a netradičních loutek ožívají před diváky princ Bajaja, krásná princezna, černý rytíř, hrůzostrašný 

drak i matka Bajaji seslaná na zem v podobě kobylky. Hraje Divadýlko Kuba Plzeň.  Vstupné 50 Kč

 D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

 VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 31. srpna

Mojmír Preclík (1931-2001), „Sochy a kresby“ 

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

Od 3. do 28. září

Petr Vacík (*1977), „Jiskry vzájemnosti“, černobílá fotografi e

Výstava mladého fotografa a katolického kněze Petra Vacíka, který se zaměřuje na spirituální teologii 

a fi lm. Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 3. září v 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen 

zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program 

Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

 PŘIPRAVUJEME

5. října  POHÁDKY ZE MLÝNA

11. října  ŘECKÁ ZÁBAVA

17. října  DŽEMFEST: Chinaski, O5 a Radeček, Th e Tap Tap, Adam Mišík a další

19. října  ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

22. října  KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY

30. října SUPERGROUP CZ

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, předprodej 

vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

Rozhledna na Háji u Šumperka 

je otevřena za příznivé viditelnosti

srpen: út - ne 10-17 hod., září: so - ne 10-17 hod.
Informace o akcích Klubu českých turistů Šumperk na www.kctsumperk.cz.
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Pohybové a jazykové kurzy pro sezonu 2014/2015

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ 

 Aerobic

Po a Čt 18:30-19:30. Zahájení 15. a 18. září. 

 Kurzovné 40 Kč/1 lekce 

 Bodybuilding

Po a Út 18:30-19:30. Zahájení 1. a 2. září. 

Čt 17:00-18:00. Zahájení 4. září.

  Kurzovné 40 Kč/1 lekce 

 Dopolední cvičení pro seniorky

Út 8:30-9:30 a 10:00-11:00. Zahájení 6. října. 

 Kurzovné 200 Kč/10 lekcí

 Kalanetika

St 9:00-10:00, Čt 16:00-17:00. Zahájení 17. a 18. září. 

 Kurzovné 400 Kč/10 lekcí 

 Pilates

Po 17:15-18:15, Čt 18:00-19:00. Zahájení 8. a 11. září. 

 Kurzovné 600 Kč/15 lekcí

St 10:00-11:00, Čt 17:00-18:00. Zahájení 17. a 18. září. 

 Kurzovné 400 Kč/10 lekcí

 Zdravotní cvičení

Po 17:30-19:00, St 9:00-10:30. Zahájení 1. a 3. září. 

 Kurzovné 600 Kč/15 lekcí

 Cvičení s míči

Út 15:30-16:30. Zahájení 1. října. 

 Kurzovné 300 Kč/10 lekcí

 Zumba

Čt 15:30-16:30. Zahájení 11. září. 

 Kurzovné 60 Kč/1 lekce 

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

 Zumba pro děti od 5 do 8 let

Út 15:45-16:45. Zahájení 16. září. 

 Kurzovné 1.200 Kč/30 lekcí nebo 50 Kč/1 lekce

 Junior zumba pro děti od 8 do 12 let

St 16:00-17:00. Zahájení 17. září. 

 Kurzovné 1.200 Kč/30 lekcí nebo 50 Kč/1 lekce

 Pohybová výchova pro děti od 4 do 6 let

Po 16:15-17:15. Zahájení 6. října. 

 Kurzovné 700 Kč/20 lekcí

 Sportovní přípravka pro děti od 4 do 6 let

St 15:30-16:30. Zahájení 24. září. 

 Kurzovné 700 Kč/20 lekcí

 Sebeobrana pro děti od 6 do 15 let

St 16:30-18:00. Zahájení 24. září. 

 Kurzovné 800 Kč/20 lekcí

 Judo pro absolventy sebeobrany

St 18:00-19:30. Zahájení 24. září. 

 Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

TANEČNÍ KURZY

Taneční škola Olympia Jiřího Hrubého při Domu 

kultury Šumperk 

 Dětský společenský tanec

Celoroční kurz pro děti od 4 do 14 let. Zahájení 

říjen.  Kurzovné 900 Kč/pololetí

 Základní taneční kurzy pro mládež 

Po a Út 18:00-20:00 a 20:00-22:00. Zahájení 

8. a 9. září.  Kurzovné 990 Kč

 Taneční kurzy pro dospělé

Začátečníci - Ne 17:45-19:45, pokročilí - 

Ne 20:00- 22:00. Zahájení 19. října.

  Kurzovné 1.390 Kč/pár/6 lekcí + 1 prodloužená

JAZYKOVÉ KURZY

 Angličtina - 1. ročník - 4. ročník

Čt 16:30-18:00 a 18:00-19:30, Út 16:00-17:30 

a 17:30-19:00. Výuka podle učebnice Angličtina 

nejen pro samouky. Zahájení 2. a 3. října.

 Angličtina pro mírně pokročilé 

Čt 15:30-17:00. Výuka podle učebnice New Eng-

lish File Beginner. Zahájení 18. září. 

 Angličtina pro středně pokročilé

Čt 18:00-19:30. Výuka podle učebnice English 

File Pre-Intermediate. Zahájení 18. září.

 Konverzační angličtina pro středně pokročilé

St 16:30-18:00. Výuka podle učebnice English for 

Life Intermediate. Zahájení 1. října. 

 Němčina pro mírně pokročilé

Po 16:30-18:00. Výuka podle učebnice Delfi n. Za-

hájení 15. září.

U všech jazykových kurzů je kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí.

Přihlášky do všech kurzů, včetně plateb kurzov-

ného, přijímáme od 25. srpna do 9. října 2014 
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v 1. patře Domu kultury Šumperk: Po a St 8:30-

12:00 a 13:00-17:00 hodin, Út a Čt 8:30-12:00 

a 13:00-15:00 hodin.

Bližší informace o kurzech na telefonním čís-

le 583 363 038 nebo 777 652 073, případně na 

e- mailu: faltusova@dksumperk.cz. Informace o ta-

nečních kurzech u tanečního mistra Jiřího Hrubé-

ho na telefonním čísle 606 819 727.

On-line přihlášky do kurzů již nyní na 

www. dksumperk.cz.

Majitel jedinečného chrapláku 

zazpívá v Šumperku své největší hity

Jeden z nejúspěšnějších zpěváků v historii české pop-music Dalibor Janda vystoupí v pátek 26. září 

v Domě kultury Šumperk. Za doprovodu kapely Prototyp uvede všechny zásadní hity jako Huri-

kán, Kde jsi, Kaskadér, Hráli jsme kličkovanou, Všechno na Mars, Padá hvězda, Oheň - voda - 

vítr a další. Předprodej vstupenek v ceně od 240 do 340 korun probíhá v pokladně Domu kultury, 

lístky lze objednávat také on-line na www.dksumperk.cz.

Dalibor Janda získal v dobách největší slávy ně-

kolik Zlatých desek, dvě Platinové desky (za dva 

miliony prodaných nosičů), ocenění na festiva-

lech a třikrát za sebou vyhrál anketu popularity 

Zlatý slavík (jediný zpěvák, který čtyřikrát porazil 

Karla Gotta). 

Dalibor Janda nedávno oslavil jubilejní čtyřtisí-

cí koncert. V současné době sleduje v klidu dění 

na české hudební scéně a je její nedílnou součástí, 

aniž by se musel zviditelňovat v bulváru a za každou 

cenu se prosazovat jakýmikoliv nestandardními 

způsoby. Patří do špičky české hudební scény a jeho 

publikum mu zůstalo nejen věrné, ale pod pódii 

pravidelně stávají i fanynky a fanoušci ve věku Da-

liborovy také zpívající dcery Jiřiny Anny Jandové, 

která vystoupí jako host na šumperském koncertu.

Loňský rok byl rokem Daliborových šedesátin 

a současně třicátým rokem existence jeho kapely 

Prototyp. S dvaceti slavnostními narozeninový-

mi galakoncerty projel Čechy, Moravu a zavítal 

i na Slovensko. Velké celoroční turné vyvrcholilo 

na konci roku vyprodaným Narozeninovým me-

gakoncertem v O
2
 aréně. Poté se Dalibor Janda 

rozhodnul koncertní činnost omezit, vlastně již 

takřka nekoncertuje. Proto bude jeho vystou-

pení v DK Šumperk výjimečnou příležitostí pro 

všechny jeho fanoušky. Dalibor přijede i se svou 

kapelou Prototyp. Jako host večera vystoupí dcera 

Jiřina Anna.  O. Polák

Jeden z nejúspěšnějších zpěváků v historii české pop-

music Dalibor Janda vystoupí v Šumperku v pátek 

26. září.  Foto: archiv
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ZTePilí muži pochodují za dobrou věc

Dva mladí muži, dvě neurologická onemocnění, 269 kilometrů pěší chůze a především odhodlání 

pomoci dobré věci. Tak zní podtitul akce, která má seznámit veřejnost s výzkumem a využitím 

kmenových buněk. Pochod dvou hendikepovaných dobrodruhů napříč Moravou trvá od 25. srpna 

do 12. září.

„Jak už grafi cká podoba názvu projektu napovídá, 

oba aktéři jsou majiteli průkazu zdravotně postiže-

ných ZTP,“ vysvětluje pořadatel akce Ondřej Polák. 

David Szotkowski, kterému je dvacet jedna let, trpí 

spinální svalovou atrofi í III. typu. Nemoc se projevuje 

ochabováním svalstva celého těla, potížemi s chůzí do 

schodů či zvedáním se z nižších poloh. Nemocí trpí 

od svých dvanácti let a má stále zhoršující se průběh.

Miroslavu Večeřovi je dvaadvacet let a má rozštěp 

páteře. Od šesti let je upoután na invalidní vozík. 

Ani tato nemoc mu však nebránila, aby se v letech 

2012 a 2013 stal mistrem Vozíčkářské fl orbalové 

ligy. „Chceme ujít dvě stě šedesát devět kilomet-

rů. Začínáme v nejsevernější obci ve Slezsku v Bílé 

Vodě a po devatenácti dnech dojdeme do nejjižněj-

ší vesnice, Lanžhotu,“ popisuje Miroslav Večeřa. 

„Pokud trpíte nevyléčitelnou chorobou nebo jste 

upoutáni na vozík, máte dvě možnosti, jak dál žít. 

Můžete to vzdát a přežívat ze dne na den, nebo jít 

a udělat něco proto, aby i těm ostatním, kteří jsou 

nemocní, mohl jednoho dne někdo říct: Máme pro 

vás lék, který vás vyléčí,“ říká David Szotkowski. 

„Během své cesty budou pánové pořádat besedy se 

širokou veřejností o problematice kmenových bu-

něk. V šumperském „kulturáku“ se zastaví v pondělí 

1. září. Beseda se uskuteční v G-klubu od půl sedmé 

večer a vstupné je symbolických třicet korun,“ do-

plňuje organizátor Ondřej Polák. -red-

David a Mirek se vydali na dlouhou cestu napříč Mo-

ravou. Do Šumperka dorazí první zářijový den. 

 Foto: archiv

Petr Vacík, „Jiskry vzájemnosti“, fotografi e 

Petr Vacík (*1977) od dětství fotografuje, i che-

mii studoval snad jen proto, aby uměl připravit ty 

nejlepší roztoky. Dokonalostí snímků je až uhra-

nutý a fotografování je mu nezbytností. Pramení 

z touhy lépe vidět a skrze uviděné obrazy proni-

kat průrvou z vnější reality k jádru, na samé dno 

zázraku života a do radosti. Pozorné vidění je mu 

tak duchovní očistou. Je návratem do nitra prvotní 

jednoty pohledem do zrcadla čiré mysli, bez závoje 

matoucího pojmenování, a nejraději má nedořeče-

né, vábící tajemstvím.

Umí čekat až sám obraz přijde za ním. Vrací 

se mu někdy třeba po letech, v pravém okamžiku 

souhry světla s motivem. Znovu zkouší a tříbí, aby 

jindy v časové tísni zachytil rázem prchavý záblesk 

náhle darované síly jedinečného záběru. Zajímá ho 

víc odvrácená strana události, ticho v zákulisí, tam 

kdesi za zástěnou, a často i nahodilý snímek, zdán-

livě nevýznamný, je nečekaným úlovkem.

Dlouho nevystavoval, soubory nechával doma 
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Do Oka opět míří opera a balet

zrát a jeho fotografi e znali jenom přátelé. Převa-

žují ty ze vzdálených míst. Vznikaly na studiích 

a stážích, na cestách do Izraele, za jeho působení 

ve Vatikánském rozhlase, na misiích v Indii nebo 

při pobytu v Americe, a přece mu ze všeho důvěrně 

dýchne zřetelná blízkost v tom nejpodstatnějším: 

v plné míře sdíleného prožívání přítomné chvíle 

všední i sváteční. 

Prvně je vystavil v roce 2008 v Římě, kde mu 

říkali Il Mago (kouzelník). Poznali jsme se s ním ve 

Sv. Salvatoru na jeho další, už domácí výstavě skr-

ze Hanu Rysovou (jak se sama dávno cítí), součást 

inventáře tamní vysokoškolské farnosti. Jezuita Petr 

Vacík, kněz a lektor duchovních exercicií, ale i ze-

nových cvičení a večerů s inspirativními fi lmy, neú-

navný sběrač krásných kamenů a na snímcích stejně 

ryzích okamžiků, je tu mezi námi upřímně vítán.

Výstava klasických černobílých fotografi í, zahá-

jená za účasti autora ve středu 3. září v obvyklých 

18.00 hodin, potrvá do neděle na konci měsíce. 

Jste zváni na vernisáž, ale i na výstavu jindy, v čase 

jejího průběhu.  Miroslav Koval

Emancipovaný stín, 2012: Petr Vacík Foto: Hana Rysová

V minulém roce proběhly v Oku poprvé přímé přenosy z koncertů či oper. Pomocí moderních tech-

nologií se diváci podívali na vyprodané zahájení operní sezony v La Scale nebo na koncert Keane. 

Kdo této nabídky využil, určitě nelitoval. 

„Po zkušebním provozu přímých přenosů jsme si 

dovolili připravit premiérovou sezonu přímých pře-

nosů a v menší míře i záznamů operních představení 

a současně také baletů,“ říká ředitel kina Oko Kamil 

Navrátil. V obou případech tak podle něj umožní 

kino divákům „navštívit“ známé operní a baletní 

domy, setkat se s velikány operního nebe, ať už jde 

o význačné skladatele, režiséry či choreografy nebo 

hvězdné představitele pěveckých a tanečních partů. 

„Věřím, že tato nabídka ve spojení s příjemným pro-

středím kina a našimi dalšími bonusy diváky zaujme 

a vytvoří prostor pro kultivované a kulturně bohaté 

večery,“ soudí Navrátil. Ten si od ucelené nabídky 

v oblasti klasické hudby a tanečního umění slibuje 

spokojenost diváků a širší, pestrý záběr v Oku. La-

zebník sevillský tak zazní živě v kině Oko ve čtvrtek 

25. září od 19.30 hodin. Přenos z Pařížské opery 

přijde na 300 korun. -zk-

Křest knihy historika Drahomíra Polácha 

Historie zámku a panství Třemešek 
se uskuteční v pátek 26. září 

v 17 hodin v sále hostince U Urbanů v Dolních Studénkách.

Historii Třemešku představí ve zkratce Drahomír Polách na besedě.
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Datum Titul Skupina Čas Cena

Pá 5.9.  Pejsek a Kočička   MŠ, doprodej volných míst 10.00  70 Kč

So 6.9.  Dny evropského dědictví: Komentované prohlídky divadla Vstup volný

 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Pá 12.9.  Čertův švagr  MŠ, doprodej volných míst  10.00  70 Kč

Pá 12.9.  O5 a Radeček  18.00, 20.00  120 Kč a 

 150 Kč v den akce

  Vstupné v předprodeji DK Šumperk

Pá 19.9.  Teens Jazzband Velké Losiny:   VK  19.30  50 Kč, 100 Kč

 21. Hrádek pro krále aneb Pocta Jimmy Dorseymu a Jimmy Noonovi 

 Hrádek, host Michal Zpěvák, klarinet

Čt 25.9.  LiStOVáNí: Roger Krowiak VK  18.00  100 Kč

So 27.9.  Její pastorkyňa  P, VK  19.00  240 Kč

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

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

V září mají premiéru hned dvě pohádky. Především menší děti potěší Pejsek s Kočičkou.  Foto: Petr Veselý

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Sobota 6. září od 9 do 17 hodin

Komentované prohlídky šumperského divadla 
(začátek prohlídek v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.)

http://www.sumperk.cz/cs/turista/dny-evropskeho-dedictvi.html
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Lukáš Hejlík opět zavítá do divadla s LiStOVáNím

O5 a Radeček zahrají blízko nebe

Hudební skupina O5 a Radeček se vrací na střechu divadla v Šumperku, kde nepravidelně kon-

certuje už od roku 2001. Také letos plánuje zahrát pod širým nebem dvakrát po sobě. Hudební 

fanoušci se mohou za Radečky vydat na střechu v pátek 12. září. První koncert začne v 18 hodin, 

druhé vystoupení bude následovat ve 20 hodin. 

„Koncert na střeše má vždy kouzelnou atmosféru. 

Asi je to tím, že je to takové neformální setkání, po-

vídání a hraní, které dopředu nijak nepřipravujeme,“ 

říká zpěvák Tomáš Polák.

Na střeše Divadla Šumperk zazní známé hity ve 

speciálních úpravách pro akustické nástroje. Kapela se 

ovšem chystá zahrát také písně, které běžně na koncer-

tech neuvádí. „Některé písničky poctivě nacvičíme, ale 

pár věcí zahrajeme i na přání, takže to bude celé trochu 

improvizace,“ říká s úsměvem zpěvák Tomino. Zda 

Radečci zahrají svůj aktuální hit Vloupám se, který 

bourá hitparády rádií a v současné době patří do Top 

20 CZ nejhranějších českých singlů, to ale prozradit 

nechtěl. „Uvidíme, jelikož se jedná o duet se zpěvač-

kou, musí se najít v publiku odvážná holka, která si 

s námi píseň zazpívá,“ podotkl frontman.

Jako předkapela vystoupí na střeše divadla soubor 

Fleksible. V případě nepříznivého počasí se akce 

přesune do divadelního sálu na „Hrádku“. Vstupenky 

za předprodejní cenu 120 korun jsou k „mání“ 

v pokladně Domu kultury Šumperk. V den akce 

podraží o třicet korun. -red-

Hudební skupina O5 a Radeček uspořádá na střeše 

divadla hned dva koncerty.  Foto: -zn-

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

seriálu. Je ale mužem mnoha profesí. A díky stále populárnějšímu projektu LiStOVáNí, jehož 

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

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

slovenskou bondovku s agentem Rogerem Krowiakem. Čtení na jevišti za oponou je na programu 

ve čtvrtek 25. září od 18 hodin.

Legendární komix Jozefa „Danglár“ Gertliho 

zpracovaný v LiStOVáNí jako časovaná bomba. 

Za tímto počinem stojí kolektiv nejlepších sloven-

ských autorů. Na překladu se pro změnu podílel 

kolektiv autorů nejlepších českých. Slovenská 

bondovka, psaná stylem druhořadého zámořské-

ho autora, ve které agent Roger Krowiak, bratr 

slavného Jamese, muž s ocelovými svaly, nebesky 

vysokou inteligencí a neodolatelným šarmem, 

připlouvá do stověžaté Bratislavy, hlavního města 

Polska. Zaplétá se do složité hry a stihne přitom 

poznat čtyři nejkrásnější ženy světa. „Nejlepší 

z nejlepších žije! Revoluce v komunistické Evropě 

nevznikly náhodou!“ Účinkují Lukáš Hejlík, Pavel 

Oubram a Věra Hollá, knihu vydalo nakladatel-

ství Petrov. -red-
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Její pastorkyni, první premiérovou hru nové sezony, 

režíruje Zdeněk Černín

Sto dvacet pět 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 doslova přemlouvat, aby souhlasila s operním ztvárněním atraktivní 

látky, kterou proslavil tak, že Preissová přenesla životy svých postav i na stránky románu. Cesta 

mezi českou klasiku byla otevřena. Premiérová opona se v šumperském divadle zvedne v sobo-

tu 27. září v 19 hodin.

Zdeněk Černín, jehož jiná česká klasika - Mary-

ša - inscenovaná v německém Bautzenu byla jako 

jediná zahraniční inscenace zaznamenána Českou 

televizí, více než folklorní kolorit tématu akcentuje 

vztahy mezi postavami - pastorkyňa (schovanka) 

Jenůfa si odnáší z nenaplněného vztahu se Števou 

utajované dítě. Přiznat se k nemanželskému dítěti 

není v bigotním prostředí moravské vesnice na pře-

lomu století možné, zvláště když strážkyní morálky 

a zbožnosti je kostelnička Buryjovka - nevlastní 

matka Jenůfy.

Vypjaté dramatické situace jsou připodobňová-

ny k antickým dramatům. Všechny postavy jsou 

velkou příležitostí pro herecký koncert, který udrží 

diváka v napětí od začátku až po dramatické fi nále. 

Inscenace jako odkaz české klasiky je určena nejen 

tradičnímu divákovi, na své si přijde i ten, který 

má rád moderní přístupy v klasickém repertoáru 

zobrazující 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. V Její pastorkyni se představí 

Dana Růžičková (kostelnička), Karolína Hýsko-

vá (Jenůfa), Milan Cimerák (Števa), Jan Kroneisl 

(Laca), Olga Kaštická (babička Buryjovka), Hana 

Vonzino (rychtářka), Petr Král (rychtář), Lucie 

Šmejkalová (Karolka), Jana Venosová (Kolušina) 

a Petr Komínek (stárek).

Režie první premiérové hry nové divadelní sezo-

ny se ujal Zdeněk Černín. V této souvislosti posky-

tl následující rozhovor:

Šumperk znáte dobře. Jaký k němu máte vztah? 

Existuje něco, čím vás Šumperk nebo divadlo zauja-

lo? 

V Šumperku jsem začínal v roce 1978 jako 

herec, pobyl jsem tady dvě sezony, měl spoustu 

krásné práce, pracoval jsem se špičkovými český-

mi režiséry pod vedením geniálního principála 

Vladimíra Švabíka. O divadlo byl v té době velký 

zájem a působnost souboru byla po celé Moravě, 

hrávalo se až třicet představení do měsíce. Před 

léty jsem tady dělal Sluhu dvou pánů, představe-

ní, které se nemohlo hrát ve starém divadle, neboť 

to vyhořelo. Ale i tak dosáhlo na prknech kultur-

ního domu více než šedesáti repríz. Nyní obje-

vuji divadlo ve chvílích, kdy se snaží navázat na 

všechno to pozitivní, co bylo v minulosti vykoná-

no. Přeji novému vedení, aby se mu to podařilo, 

neboť význam stálé divadelní scény pro Šumperk 

je opravdu veliký.

V divadle Šumperk režírujete Její pastorkyni od 

Gabriely Preissové. Čím je vám toto téma blízké? 

Čím vás oslovuje?

Je to drama o základních lidských vlastnostech, 

a proto tento příběh bude neustále živý. Ne na-

darmo si ho Janáček vybral jako libreto pro svoji 

nejkrásnější operu. I když Gabriela Preissová na-

psala tuto hru před více než sto lety, není to žádný 

muzeální kus, ale současný příběh, neboť kostel-

niček, Jenúf, Števů a Laců je mezi námi dost.

Spolupracujete s výborným skladatelem, rodákem 

ze Šumperka, Davidem Rotterem. Proč právě on?
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Protože si rozumíme v základních otázkách 

lidského života, protože David píše naprosto ori-

ginální muziku, která je nepateticky emocionální 

a dokáže doslovit samotný příběh. Někdy stačí 

jen přivřít oči, poslouchat a vnímat jevištní ob-

raz, který je zdánlivě statický, a přitom naplněný 

obrovskou vnitřní dynamickou silou. V poslední 

době jsme spolu dělali velké tituly - Romea a Julii, 

Úklady a lásku, teď spolupracujeme na Pastorkyni 

a na Exuperyho Malém princi.

Je o vás známo, že práce s hercem je pro vás vel-

mi důležitá. Je tedy pro vás herec na prvním místě? 

A text?

Vyjadřuji se přes herce, protože to je podsta-

ta divadla. Chci, aby moje režie byla nenápadná 

a ctila myšlenky autora.

Necháte se herci rád překvapovat?

Příkladem toho, kdy jsem byl příjemně pře-

kvapován samostatnou hereckou prací, byl můj 

dlouholetý kolega Erik Pardus. Jemu stačilo je-

nom naznačit, kam by se role měla ubírat a on byl 

schopen si ji vytvořit v podstatě už sám a já jsem 

mohl dělat jenom korekce. Řekl jsem: „Eriku, to 

už je moc, tady je toho málo, tady potichu a tady 

moc řveš.“ Ve svém Fortunátovi v Poprasku na 

laguně si vytvořil svou vlastní řeč a na jevišti před 

diváky přímo koncertoval.

Je rozdíl pracovat s herci, které znáte a dlouho jste 

s nimi nepracoval, a s herci kteří jsou pro vás noví?

Myslím si, že je lépe pracovat s herci, které člo-

věk zná a již dříve s nimi pracoval, neboť nemusí 

ztrácet čas poznáváním se, i když nové může být 

překvapivé a inspirující. Mám rád soubory, které 

jsou delší dobu spolu a se kterými lze pracovat 

kontinuálně. Dnešní praxe, kdy neexistuje kme-

nový režisér souboru, režiséři jsou pouze najímáni 

jako žoldnéři, není dobrá.

Jste režisér, ale i herec. Co upřednostňujete? 

Baví mě obojí a věnuji tomu stejnou péči a po-

zornost. Režisérská práce je zodpovědnější, musí 

myslet na celek. Herec je zodpovědný za svou roli, 

kterou do kontextu uvádí režisér. Je požehnáním 

pro herce, když má dobrého režiséra a naopak. Je 

to k zbláznění, když ti dva si nerozumějí, anebo si 

rozumět nechtějí. Bohužel to vždy odnese divák. 

Ve svém vlastním Dvorním divadle vykonávám 

často obě profese současně. Je dobré, že se v tu 

chvíli nemusím s nikým přít, ani hádat, ale o to 

větší je odpovědnost za výsledek. Není se pak už 

na koho vymluvit.

Jaký druh divadla vás nejvíc oslovuje?

Mám rád divadlo dramatu. To je divadlo, které 

má příběh a krásné role, ve kterých herec skutečně 

vytvoří postavu. Mám rád divadlo iluzivní, které 

vtáhne diváka do děje, a i když ví, že je to hra, 

podlehne té iluzi a v hlavě mu zůstanou myšlenky 

a emoce, které viděl, ještě několik dnů, nejlépe 

měsíců a let poté. Dnešní tzv. divadlo-nedivadlo, 

které vezme jakýkoliv text a kopíruje extravagant-

ní festivalová představení především německých 

souborů, kde herec je pouze fi gurkou a režisér se 

snaží vyniknout za každou cenu a diváka šokovat 

jakýmkoliv způsobem, mě nebaví. Často se tím 

jenom zakrývá neschopnost vytvořit skutečně ilu-

zivní divadlo.

 Děkuji za rozhovor, Matěj Kašík

Hru Gabriely Preissové Její pastorkyňa uvádí šumperské 

divadlo poprvé, režie se ujal Zdeněk Černín.  Foto: -pv-
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Narodil jsem se v září 1954 v Opavě, ve znamení 

Panny. Říká se, že Panny jsou dobří lidé a já tomu 

rád věřím. V tom krásném městě jsem absolvoval 

i střední školu - společně s Mirkem Topolánkem 

vojenské gymnázium. Nebyly peníze, tak mě tam 

naši šoupli, neboť to bylo zadarmo. Po maturitě jsem 

nastoupil na vojenskou vysokou školu ve Vyškově, 

kde se ze mě měl stát inženýr-organizátor, dnes by se 

řeklo manažer. Možná pozdě, ale přece jsem dostal 

rozum a zjistil jsem, stejně jako Mirek, že vojenské 

řemeslo pro mě nebude to pravé. Své rozhodnutí 

jsem si na chvilku odseděl ve vojenské base a později 

to „zadarmo“ všechno zaplatil. Po základní vojenské 

službě v Klatovech, kde jsem dosáhl kvalifi kace mi-

řiče raketometu, a po úspěšném složení zkoušek na 

JAMU jsem zakotvil v Brně. Rád vzpomínám na své 

pedagogy Rudolfa Krátkého a Pavla Hradila, bohu-

žel jsou již oba na pravdě Boží. Celý náš ročník si 

myslel, že jsme natolik talentovaní, že přijde nabídka 

z Národního divadla, ale nakonec většina z nás ne-

odolala lukrativní nabídce ředitele šumperského di-

vadla Švabíka, v té době jediného nekomunistického 

divadelního ředitele v zemi. Byla to tam kdysi líheň 

talentů - Jiří Dvořák, Miroslav Etzler a já. Odehráli 

jsme tam kdeco, pan ředitel byl s námi spokojen, pro-

tože jsme mu zvedli návštěvnost o 40 procent, a naše 

působiště se nacházelo v trojúhelníku Vysoké Mýto, 

Český Těšín, Znojmo. Měsíčně jsme hráli v průměru 

asi třicet představení, z toho pětadvacet na zájezdech. 

Když jsem hrál v muzikálu Jessie Simple se žení čer-

nocha, vlastně jsem se celý měsíc neodličoval. Po 

dvou letech jsem se stěhoval do Brna, do Státního 

divadla Brno (dnes národní), první dva roky jsem 

hrál „paní, nesu vám psaní“, ale ve třetí sezoně jsem 

dostal Amadea v Schaff erově hitu a diváci (a myslím 

že i kolegové) mě vzali. Hrál jsem Tersita v Troilovi 

a Kresidě, Bulanova v Lese, Psa a Občana Bobikova 

v Psím srdci, Pometa v Dundo Maroje a Jerryho ve 

Stalo se v zoo. Tak to šlo asi třináct let po sobě, z role 

do role. Celou tu dobu jsem seděl v šatně s Františ-

kem Derfl erem, a když vypukla revoluce, bylo vcel-

ku logické, že jsem s ním a s Břetislavem Rychlíkem 

uplatnil své organizační schopnosti na mítincích na 

náměstí Svobody. Situace v divadlech nebyla růžová, 

neboť větší drama se odehrávalo na ulicích a ve spo-

lečnosti vůbec a já jsem měl pocit, že ve zkostnatě-

lém Státním divadle se nic neděje. Párkrát jsem proti 

tomu aktivně vystoupil a už jsem zase hrál „paní, 

nesu vám psaní“. Proto jsem uvítal nabídku Stani-

slava Moši, abych přešel do divadla Bratří Mrštíků. 

Tenkrát bylo na dně a pro nás, kteří jsme přestup 

podepsali (Jirka Dvořák, Zdeněk Junák, Zdena Her-

fortová), to byla výzva. Dostal jsem tam i příležitost 

režírovat a za to jsem Standovi vděčný. Ale věřím, 

že jsem jemu ani divákům nezůstal nic dlužný. Mé 

inscenace, např. Naše městečko, Othello, Heda Ga-

blerová, Les, Amadeus, Hráči, Alžběta Anglická, Mi-

str a Markéta, Přelet nad kukaččím hnízdem, Equus, 

Kočka na rozpálené plechové střeše, Poprask na lagu-

ně, Sluha dvou pánů, který se hraje už dvanáct sezon, 

a další si získaly přízeň publika a vyrostly na nich he-

recké osobnosti dneška oceněné prestižními cenami, 

například Zdena Herfortová nebo Alena Antalová.

V německém Bautzenu se mi podařilo inscenovat 

Maryšu tak, že ji jako jedinou zahraniční inscena-

ci do svého fondu převzala Česká televize. V letech 

2004 až 2009 jsem působil jako umělecký šéf a něja-

kou dobu také jako ředitel Slezského divadla v Opa-

vě a této práce si velmi vážím, neboť se nám poda-

řilo v „regionu rázovitém” zvýšit návštěvnost takřka 

o třicet procent. Shakespearovská sezona, v níž jsme 

uvedli pouze tituly velkého mistra, je nejen z mého 

pohledu v oblastních podmínkách činem ojedině-

lým. S dvanácti herci, se skromným fi nančním zá-

zemím, jsme nastudovali Hamleta, Veselé paničky 

Windsorské, Bouři, Jak se Vám líbí a Romea a Julii.

V současné době jsem angažován jako herec Měst-

ského divadla v Brně a čekám na příležitost. Jako 

režisér jsem se nevešel do koncepce. Ale v umělecké 

pohotovosti se udržuji i nadále, dokladem čehož je 

vznik Dvorního divadla na mé chalupě v Lednicko-

valtickém areálu. Zájem o ně je veliký a s mírnou 

nadsázkou mohu říci, že v obci Hlohovec, kde diva-

dlo působí, jsme s kolegy Patrikem Bořeckým, Davi-

dem Kaločem a Lukášem Hejlíkem hvězdami.  

 Z. Černín

Zdeněk Černín, režisér (vlastní životopis)
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Představujeme nové tváře divadla: 

rozhovor s Karolínou Hýskovou

V divadle vystaví své malby 

a grafi ky Zdeňka Rambousková

Šumperská malířka Zdeňka Rambousková představí svoji tvorbu na výstavě v Galerii šumper-

ského divadla. Nese název „Malby a grafi ky Zdeňky Rambouskové“ a k vidění bude od soboty 

27. září. Vernisáž je naplánována na 17.30 hodin.

Po studiích na UMPRUM pod vedením pro-

fesorů J. Staňka, F. Cundrly a J. Hudečka hledala 

vlastní seberealizaci v krajinomalbě. Ve svých pra-

cích chce vyjádřit hluboký vztah ke krajině, která ji 

fascinuje, a přenést do obrazů sílu a pocit vyrovna-

nosti, jež v přírodě sama nalézá. 

V roce 1993 se účastnila se skupinou G-90  

studijního pobytu v Paříži. Po příkladu impresio-

nismu a moderního krajinářství tvoří přímo v ple-

néru. Zde vznikají skicy, které posléze zpracovává 

v domácím ateliéru. Vedle krajinářství se zabývá 

tvorbou fi gurální, portrétní - technikou olejomal-

by, pastelu i jinými možnými grafi ckými techni-

kami. Od roku 2008 je členkou Unie výtvarných 

umělců Olomoucka. Více na http://www.rambous-

kova.com/. -red-

Karolína Hýsková se narodila v roce 1994 v Havířově. Letos v červnu úspěšně ukončila 5. ročník 

na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a méně úspěšně 1. ročník kulturní dramaturgie na Slezské 

univerzitě v Opavě. Mezi neustálým ježděním mezi těmito městy trénuje děti od šesti do patnácti 

let ve street dance v taneční skupině Limit D.C Havířov, hostuje ve Slezském divadle v Opavě (in-

scenace Kometa a Tři mušketýři) a v Komorní scéně Aréna (inscenace Proces), pilně objíždí diva-

dla a s radostí sleduje práci svých spolužáků. Během volného času ráda moderuje, cvičí, jí a spí.

Jak se vám líbí Šumperk jako město a jakou atmo-

sférou na vás „dýchlo“ místní divadlo?

Co jsem v Šumperku spíše vdechla, je opravdu 

čistý, horský vzduch, který u nás v Havířově není. 

Toho si užívám. Divadlo je kouzelné. Líbí se mi 

jeho netypická architektura a jeho okolí.

Můžete stručně zrekapitulovat vaše dosavadní pů-

sobení na předchozích scénách, vaše role ve škole či 

celou vaši cestu k divadlu? 

Během studia na Janáčkově konzervatoři v Os-

travě jsme celý ročník měli velké štěstí na hostování 

v divadlech. Jsem za tuto zkušenost velice vděčná, 

jelikož možnost stát od šestnácti let na jevišti je 

k nezaplacení. Prošla jsem Komorní scénou Aréna, 

Divadlem Jiřího Myrona, Divadlem loutek, Mo-

ravským divadlem Olomouc a Slezským divadlem 

v Opavě. Ve škole, pod vedením Alexandry Gas-

nárkové a Bedřicha Jansy, jsem se setkala s mno-

ha krásnými rolemi. Moje milovaná byla Abatyše 

z Mamzelle Nitouche.

V jakém jste narozena znamení? Myslíte si, že mělo 

nějaký vliv na vaše rozhodnutí stát se herečkou? 

Jsem Blíženec. A o znamení se zajímám, takže se 

sama nějak přesvědčuju, že ano. Ale fakt, že je ko-

lem mě v divadle velmi mnoho Blíženců, napovídá, 

že na tom opravdu něco je. Máme prostě rádi, když 

je kolem nás hodně lidí!

Pokuste si vzpomenout na okamžik, kdy jste se roz-

hodla věnovat náročnému hereckému povolání a proč? 
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V druhém ročníku konzervatoře, kdy jsem se bu-

dila ve tři ráno a nevydržela dospat do ranní zkoušky. 

A taky kvůli vůni. Divadlo nepopsatelně voní!

Můžete prozradit, jak se vám nyní pracuje ve va-

šem novém působišti? 

Zatím jsem v době poznávání a pamatování si 

jmen a obličejů všech zaměstnanců divadla, ale 

všichni jsou milí.

Existuje nějaká role, po které opravdu toužíte, nebo 

naopak taková, ze které máte respekt? 

Role, po které jsem velmi potichu toužila a cho-

vám k ní stále velký respekt, byla Jenůfka z Její 

pastorkyně. Nevím, čím jsem si ji zasloužila a kdo 

slyšel mé tiché přání, ale 27. září máme premiéru.

Můžete prozradit čtenářům vaši oblíbenou knihu, 

fi lm, hudbu?

Prozradila bych, kdybych volný čas nevěnovala 

opět divadlu. Místo fi lmu jdu do divadla. A knihu 

většinou beru do ruky, abych si přečetla text hry, na 

kterou se chystám. V hudbě jsem velmi rozmanitá. 

Od Wima Mertense po „hustý sprosťárny tvrdých 

rapáků“. 

Jaká kuchyně vás nejvíc oslovuje? Máte oblíbený 

recept?

Nejvíce mě oslovuje, když mi někdo s láskou 

uvaří, jelikož já jsem zálibu vaření zatím nenašla. 

Tímto děkuji mamince, babičce a příteli, kteří patří 

mezi mé nejoblíbenější kuchaře.

 Děkuji za rozhovor, Š. Čejková

Karolína Hýsková.  Foto: P. Veselý

DIVADELNÍ SEZONA 2014/2015

Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, režie Zdeněk Černín, premiéra 27. září 2014

Jaroslav Foglar: Rychlé šípy, režie Janka Ryšánek Schmiedtová, premiéra 8. listopadu 2014

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: Figarova svatba, režie 

Ray Cooney: 1 + 1 = 3, režie Roman Groszmann, premiéra 21. února 2015

Nikolaj Koljada: Slepice, režie Jozef Krasula, premiéra 4. dubna 2015

POHÁDKY
Josef Čapek: O pejskovi a kočičce, režie Jaroslav Pokorný, premiéra 5. září 2014

Na motivy Boženy Němcové: Čertův Švagr, režie Bela Schenková, premiéra 12. září 2014

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

Výstavu nazvanou Dřív než usneš… aneb Jak se kdysi spávalo je ve výstavní síni šumperského muzea možné 

zhlédnout do 21. září.  Foto: Z. Kvapilová

- VÝSTAVNÍ SÍŇ -

 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, zodpovídá výstava, prezentující 

proměny lůžka v jednotlivých interiérech různého 

časového období i odlišného společenského pro-

středí.  Zveme naše návštěvníky k poučení i odpo-

činku. Výstava trvá do 21. září.

 Pyžamový večer v muzeu aneb Rozloučení 

s výstavou Dřív než usneš proběhne ve čtvrtek 

18. září od 17 do 20 hodin. Přijďte se pobavit do 

muzea ve svém nejhezčím pyžamu nebo noční ko-

šili. Čeká vás módní přehlídka spacích úborů, oživ-

lé ložnice a hudební vystoupení. Vstupné: dospělí 

30 Kč, děti 15 Kč.

 10 let grafi ckého a průmyslového designu na 

VOŠ a SPŠ v Šumperku

Nejlepší práce studentů za poslední desetileté ob-

dobí. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 26. září 

v 17 hodin. Výstava potrvá do 26. října.

- HOLLAROVA GALERIE -

 Paměť map, část třetí, závěrečná: Z města do 

lesů a polí

V rámci cyklu „Paměť map“ prezentuje výstava 

poslední třetí setkání s mapami rozsáhlé muzejní 

kartografi cké sbírky muzea v Šumperku. Vernisáž 

proběhne ve čtvrtek 28. srpna v 18 hodin. Výstava 

potrvá do 19. října

- PŘEDSÁLÍ RYTÍŘSKÉHO SÁLU -

 Výstava živých hub s mykologickou poradnou

Výstava bude probíhat od čtvrtku 11. do soboty 

13. září.
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- GALERIE MLADÝCH -

 Michaela Berková - V přírodě je krásně

Výstava obrazů mladé výtvarnice. Výstava potrvá 

do 21. září.

- PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL -

 Zapomenutá krása lidové architektury Šum-

perska

Přednáška Drahomíra Polácha a Jana Tomíčka. 

Přednáška je věnovaná zanikající podobě lidové 

architektury v podhůří Jeseníků. Proběhne v úterý 

30. září v 17 hodin.

- STÁLÁ EXPOZICE -

 Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-

pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

pochlubit unikátním produktem - zcela automa-

tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

- GALERIE ŠUMPERSKA -

 Fenomén IGRÁČEK

Na úspěšné putovní výstavě „Fenomén IGRÁ-

ČEK“ si mohou návštěvníci zavzpomínat na oblí-

bené Igráčky, kteří provázeli několik generací dětí 

a úspěchy sklízejí dodnes. Oblíbená postavička 

Igráčka postupně zdolává všechny kouty České 

republiky. Stává se z něj úspěšný cestovatel, který 

sklízí samé úspěchy a přináší tak dospělým vzpo-

mínku na původní fi gurku Igráčka a dětem zají-

mavou podívanou spojenou s informacemi o jeho 

vzniku a nových proměnách. Výstava je zapůjčená 

z Technického muzea v Brně a vznikla ve spoluprá-

ci se společností EFKO - český výrobce her a hra-

ček. Výstava trvá do 28. září.

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 -

 Výtvarné Zábřežsko

Výstava uskutečněná u příležitosti 760. výročí prv-

ní zmínky o městu Zábřehu připomíná výtvarné 

umělce, které pojil k městu jistý vztah. Rodáků je 

poměrně málo, ale je dost těch, kteří se narodili 

v blízkém okolí, studovali či učili na zábřežském 

Gymnáziu, pracovali nebo zajížděli na Zábřežsko 

za rodinou či vlastní rekreací a jejichž dílo je již 

navždy uzavřeno. Výstava trvá do 7. září.

 Výstava fotografi í Daniela Schulze

Jedním z hlavních témat tvorby začínajícího fo-

tografa Daniela Schulze (1976 Olomouc) jsou 

podchody a život v nich. Talentovaný fotograf na 

sebe upozornil tzv. psycholozujícími fotografi emi. 

Výstava trvá do 7. září.

 Evino jablko 

Třetí výstava z projektu Moje výstava - výstava 

maleb Evy Petrůjové. Úvodní slovo pronese Hana 

Pokorná, v hudebním doprovodu vystoupí Veroni-

ka Pavlasová. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 

11. září v 17 hodin. Výstava potrvá do 5. října.

 Velká válka 1914-1918

Obyvatelé Zábřežska na frontách a v zázemí. Verni-

sáž proběhne ve středu 24. září v 17 hodin. Výstava 

potrvá do 16. listopadu.

 Setkání Hanáků

U příležitosti setkání Hanáků ve městě Zábřehu 

s hejtmanem Olomouckého kraje bude v neděli 

28. září muzeum otevřeno od 9 do 17 hodin (za 

poplatek).

 Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

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

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

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

12.30-17 hod.

- MOHELNICE -

 Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

 Stálá archeologická expozice Pravěk Mohel-

nicka

Klasická instalace je doplněna moderními audiovi-

zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-
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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.

 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. století 

do roku 1945. Kromě spolků se návštěvník sezná-

mí i se společenským životem města (slavnosti, zá-

bavy, divadelní představení a další). Výstava trvá 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 úmrtí 

ilustrátora, malíře a grafi ka Adolfa Kašpara. Na vý-

stavě jsou zastoupeni jak malíři, tak významné osob-

nosti kulturního a společenského dění (nakladatel R. 

Promberger, malíř S. Lolek, sochař J. Pelikán, národo-

pisec F. Kretz, spisovatel F. Táborský, malíř H. Schwei-

ger, medailér J. Šejnost nebo malíř O. Lasák a rodinný 

přítel J. Ošťádal. Výstava je prodloužena do 28. září.

 Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které prosla-

vily loštické hrnčíře po celé Evropě.

 Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů 

muzea

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kašpara. 

V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. Expozice 

seznamuje také s historií Loštic, včetně tragického osu-

du místní židovské komunity.

 Křest knihy o historii a snaze o zachování Pa-

mátníku Adolfa Kašpara v Lošticích Knihu napsali 

a k vydání připravili František Hýbl, Stanislava Rybič-

ková a Hana Heidenreichová. Křest proběhne v sobo-

tu 27. září.

Skicář Seznámení veřejnosti s knihou pro děti, věno-

vanou A. Kašparovi, sestavenou Pavlínou Janíčkovou 

a Ivou Tylovou proběhne v sobotu 27. září.

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

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

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

 ÚSOV S LOVECKO-LESNICKÝM MUZEEM -

 Stálá expozice lichtenštejnských sbírek v Marti-

nelliho paláci

 Stará škola

 Úsov - kolébka lesnického školství, stálá expo-

zice

 Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, inter-

aktivní 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 stavěla 

domeček, Ošklivé káčátko, O Budulínkovi, Smolí-

ček Pacholíček a Perníková chaloupka. Malí i velcí 

návštěvníci se tak seznámí nejen s dnes už mnohdy 

zapomenutými pohádkami, ale také se zajímavými 

muzejními exponáty.

Výstava je součástí hlavního prohlídkového okruhu, 

vstupné 90 Kč plné a 45 Kč snížené. Pedagogický do-

zor skupin žáků a studentů má od roku 2014 vstup 

zdarma. Vlastníci karty Olomouc Region Card mají 

vstup zdarma, na Rodinné pasy a Senior pasy posky-

tujeme slevu 20%.

 Bílá paní na Úsově

Večerní prohlídky nejstarší části zámku a věže s Bí-

lou paní, která bude vyprávět starobylou pověst. 

Otevřena bude také Galerie Lubomíra Bartoše, 

která byla rozšířena o nové prostory ve třetím pa-

tře zámku. V sobotu 20. září od 18 do 22.30 ho-

din. Poslední prohlídka zámku ve 22 hod. Vstup-

né je 45 Kč, návštěvník s platnou vstupenkou na 
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Patnáctá výstava hub v Šumperku

zámek má vstup na nádvoří zdarma.

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

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

vírací doba srpen: Út-Ne 9-19.30 hod. (poslední vstup 

v 18 hod.), otevírací doba září: Út-Ne 9-16.30 hod. 

(poslední vstup ve 14.45 hod.).

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Muzeum Šumperk: sobota 6. září - vstup zdarma, neděle 7. září - vstup za poplatek * Muzeum 

Zábřeh: sobota 6. září - vstup zdarma, neděle 7. září - vstup za poplatek * Muzeum Mohelnice: so-

bota13. září od 9 do 17 hod. - vstup zdarma * Památník Adolfa Kašpara v Lošticích: sobota 6. září 

- vstup zdarma, neděle 7. září - vstup za poplatek * Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově: 

sobota 6. září - vstup zdarma, neděle 7. září - vstup za poplatek

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI  NEDĚLE 28. ZÁŘÍ  MÁME OTEVŘENO
Muzeum Šumperku 9.00-13.00 hod. * Muzeum Mohelnice 9.00-12.00 hod. * Muzeum Zábřeh 

9.00-17.00 hod. * Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 9.00-12.00 hod. * Lovecko-lesnické muze-

um na zámku v Úsově 9.00- 16.30 hod. Vstup do objektů je za poplatek.

Ve dnech 11. až 13. září proběhne ve Vlastivědném muzeu v Šumperku jubilejní, již patnáctá 

výstava hub. Jako každý rok bude i letos během výstavy otevřena poradna vedená mykology.

Návštěvníci výstavy si opět mohou nechat své 

nálezy hub odborně určit a mohou se také na re-

alizaci výstavy spolupodílet tím, že před jejím ote-

vřením poskytnou své nálezy k prezentaci. Uvítáme 

jakékoliv druhy hub, včetně dřevokazných, které 

zájemci mohou během úterý a středy (9. a 10. září) 

odevzdávat v Informačním centru nebo ve výstavní 

síni muzea. Tito zájemci o spolupráci na výstavě 

budou v případě jejich souhlasu uvedeni jako spo-

luautoři. Téměř každoročně vystavujeme přes dvě 

stě druhů hub a očekáváme, že s pomocí veřejnosti 

bychom mohli dosáhnout rekordního počtu vysta-

vených druhů právě na patnácté výstavě živých hub 

v šumperském muzeu. 

Výstava se koná v předsálí Rytířského sálu, 

vstupné je 20 Kč (děti do 15 let 10 Kč). Vzhledem 

k tomu, že budou vystaveny živé houby, je konání 

výstavy časově omezeno na pouhé tři dny: ve čtvr-

tek a pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 

12 hodin.  Magda Zmrhalová

Hřib Quéletův (Boletus queletii).  Foto: J. Polčák

INFORMAČNÍ CENTRUM ŠUMPERK

Otevírací doba: Pondělí 13:00-17:00, úterý - pátek 8:00-17:00, sobota 9:00-13:00
Telefon: +420 583 214 000 * E-mail: icsumperk@seznam.cz * Web: www.infosumperk.cz
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Již potřetí připomene naši minulost paměť map

Přednáška přiblíží 

zapomenutou krásu lidové architektury

V rámci cyklu „Paměť map“ připravuje Vlastivědné muzeum v Šumperku na konec srpna poslední 

setkání s mapami z rozsáhlé muzejní kartografi cké sbírky. Tentokrát se vydáme, jak název výstavy 

napovídá, „Z města do lesů a polí“.

Vlastivědné muzeum v Šumperku pořádá ve spolupráci s Olomouckým krajem přednášku na-

zvanou Zapomenutá krása lidové architektury Šumperska. Jejím dějištěm bude v úterý 30. září 

od 17 hodin Přednáškový sál šumperského muzea.

Na uvítanou se představí staré a vzácné mapy 

Brna a Olomouce, urbanistický rozvoj Šumperka 

v minulém století přiblíží dochované plány města, 

jehož umístění v národnostně smíšeném pohrani-

čí připomenou mapy z počátku 20. století a z roku 

1935. S hospodářskými mapami zamíříme za hor-

nickými díly v okolí Zlatých Hor a do lesů Hrubého 

Jeseníku, navštívíme polesí a revíry vratislavského 

arcibiskupství, knížete Liechtensteina a další lokali-

ty, abychom se poté vrátili do kulturní krajiny polí 

a luk. Řada map seznámí se zemědělskou produkcí 

na Moravě v meziválečném Československu, včetně 

míst dobytčích trhů. S mapami sídel hospodářských 

spolků a průmyslu na Moravě se vrátíme do měst.

Třetí a závěrečná část cyklu „Paměť map“ s ná-

zvem „Z města do lesů a polí“ bude zahájena 

v Hollarově galerii vernisáží ve čtvrtek 28. srpna 

v 18 hodin. Zdeněk Doubravský

Přednáška je věnovaná zanikající podobě lidové ar-

chitektury v podhůří Jeseníků, jež si kvalitou výzdoby 

fasád a stavební kulturou nezadá s jinými význam-

nými lokalitami. Příběh vzniku, inspirace, období 

největšího rozkvětu a pozdějšího zániku, stejně jako 

snaha o současnou částečnou obnovu pro příští ge-

nerace bude tématem, jež doprovodí obrazový ma-

teriál z  archivů a návrhy nových realizací, které letos 

podpořil Státní fond kultury České republiky. Slovo 

z historie vystřídá názorná ukázka, jak probíhá ruční 

výzdoba domů, jak se staví arkáda na sloupech nebo 

zdí klenba bez bednění. Přednášejí Drahomír Polách 

a Jan Tomíček. Vstupné je 20 Kč. -mb-

Přednáška je věnovaná zanikající podobě lidové ar-

chitektury v podhůří Jeseníků.  Foto: archiv

Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Vikýřovicích zve na přednášku

Bible, Genesis 1, stvoření světa
v pátek 26. září v 18 hodin v klášterním kostele v Šumperku 

Přednáší Marek Vácha, katolický kněz a přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity.
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Městská knihovna    

Do země protinožců zavede čtenáře výstava fotografi í

Pontis Šumperk

Zemí protinožců je název výstavy fotografi í Agnieszky a Przemysława Pawlikových, kterou chys-

tají na září šumperské knihovnice. Zahájena bude vernisáží v knihovně v ulici 17. listopadu ve 

čtvrtek 11. září v 17 hodin za účasti autorů.

Knihovna v ul. 17. listopadu 6, 
tel. 583 283 138 Knihovna Sever, Temenická 5

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 od září

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz, z důvodu rekonstrukce budovy společen-

ského střediska Sever v Temenické ulici bude knihovna Sever počátkem září mimo provoz. Otevření 

knihovny po opravě bude oznámeno na www.knihovnaspk.cz a prostřednictvím Zpravodaje. Po dobu 

uzavření mohou čtenáři prodlužovat, vracet a půjčovat si knihy a časopisy v ul. 17. listopadu 6.   

Manželé Agnieszka Wolnicka-Pawlik a Przemysław 

Pawlik z partnerského města Nysy jsou vášniví cesto-

vatelé, fotografové, milovníci přírody a řemeslné vý-

roby. Již více než deset let společně realizují své sny. 

Fotografi e z cest prezentovali na kolektivních i indivi-

duálních výstavách.  Austrálii navštívili dvakrát, tato 

země je fascinovala. Ujeli dvanáct tisíc kilometrů od 

Broome na severu do Albany v jižní části kontinentu. 

Tématem výstavy v knihovně je cesta po západní Aus-

trálii, kterou uskutečnili v zimě 2013. Lidskou rukou 

nedotčená krajina a pulzující velkoměsta. Vítejte na 

turné po zemi protinožců. -zd-

Čtvrtek 4. září od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 9. září od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Čtvrtek 18. září od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Pátek 19. září od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 23. září od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

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

Mateřské centrum Brouček

Bližší informace na tel.č. 583 211 766.
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Každé pondělí od 13 hodin v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - mírně po-

kročilí

Každé pondělí od 14 hodin v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - začátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - pokročilí

Každé úterý a každou středu od 8.30 hodin, každý 

čtvrtek od 9, 10 a 11 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary

Každé úterý (sudý týden) od 9 hodin v „P“

Výtvarná dílna

 

Každou středu od 9.30 a 10.30 hodin v „P“

Cvičení pro seniory

Každou středu od 10 a 10.30 hodin v „P“

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 14 hodin v „P“

Kroužek ručních prací

Každý pátek od 13 hodin v „P“

Konverzace v angličtině - začátečníci

Každý pátek od 14 hodin v „P“

Konverzace v angličtině - mírně pokročilí

Bližší informace k akcím: 

D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, je-

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

seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 

Gen. Svobody 68, „DS V“ = Denní stacionář Volba, 

Bohdíkovská 24. 

Informace o dalších aktivizačních programech získáte 

na www.pontis.cz (poplatek za aktivizační programy 

je nutné uhradit v pokladně v ul. Gen. Svobody 68, 

I. patro, M. Dubová).

LET´S DANCE: ALL IN 

USA, 2014, drama, hudební, romantický, 112 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pondělí 1. a úterý 2. září v 17.30 hodin

Sean se vydá z ulic rodného Miami do Hollywoodu, kam ho táhne vidina slávy a bohatství. S krásnou 

a tvrdohlavou Andie si založí novou taneční skupinu, která to přes všechny překážky dotáhne až do 

fi nále televizní talentové soutěže v Las Vegas. Aby mohl zvítězit, musí se soustředit na to, co umí nej-

lépe - tančit.  Vstupné 110 Kč 

DÍRA U HANUŠOVIC 

ČR, 2014, komedie, drama, 102 minuty, nevhodný mládeži do 15 let

Pondělí 1. a úterý 2. září, neděle 28. září v 19.45 hodin, pondělí 29. září v 17.30 hodin, úterý 30. září 

v 19.45 hodin

Druhý nejnavštěvovanější fi lm tohoto roku v Oku!  Vstupné 100 Kč 

PARÁDNĚ POKECAL 

ČR, 2014, komedie, drama, 75 minut, mládeži přístupný

Středa 3. a čtvrtek 4. září v 17.30 hodin

Originální a svěží fi lm z dílny mladých tuzemských tvůrců.  Vstupné 80 Kč
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JE MUŽ, KTERÝ JE VYSOKÝ, ŠŤASTNÝ?  Artvečer - FK

Francie, 2013, dokumentární, animovaný, 88 minut, mládeži přístupný, titulky

Středa 3. září v 19.15 hodin

V rámci série dokumentárních rozprav ilustruje Gondry teorie Noama Chomského, jehož intelektuální 

nesmlouvavosti skvěle sekunduje svou kreativitou a imaginací.  Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 3D  3D 

USA, 2014, akční, krimi, thriller, 103 minuty, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Čtvrtek 4. září v 19.15 hodin, pátek 5. září v 17.45 hodin, středa 10. září v 17.30 hodin

Hvězdně obsazené pokračování kultovního snímku Sin City podle komiksové předlohy Franka Millera. 

 Vstupné 130 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 

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

Pátek 5. září a pátek 26. září v 15.30 hodin

Pokračování dobrodružství Škyťáka a Bezzubky. Vstupné 90 Kč

LÁSKA NA KARI 

USA, 2014, drama, 122 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pátek 5. září ve 20.00 hodin, sobota 6. a neděle 7. září v 17.30 hodin, pondělí 8. září a čtvrtek 11. září 

v 19.30 hodin

Vedle Madame Malloryové, majitelky vyhlášené restaurace, se přistěhuje indická rodina a otevře si re-

stauraci hned naproti přes ulici. Schyluje se k souboji dvou odlišných kultur. Dobré jídlo ale hory pře-

náší. Madame Malloryová zjistí, jak velké nadání má její konkurent, mladý indický šéfkuchař.  

 Vstupné 110 Kč

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 

USA, 2014, akční, krimi, thriller, 103 minuty, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Sobota 6. a neděle 7. září ve 20.00 hodin, sobota 27. září v 17.30 hodin

Pokračování kultovního snímku Sin City podle komiksové předlohy Franka Millera.  Vstupné 110 Kč

TŘI BRATŘI 

ČR, Dánsko, 2014, pohádka, rodinný, 90 minut, mládeži přístupný 

Sobota 6. září a pátek 12. září v 15.30 hodin, čtvrtek 25. září v 16.30 hodin

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli 

nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do 

slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... Filmová 

pohádka Tři bratři plná dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Scénář Zdeněk 

Svěrák, hudba Jaroslav Uhlíř. Režie Jan Svěrák.  Vstupné 100 Kč

RIO 2  Hrajeme pro děti

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

Neděle 7. září v 15.30 hodin

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 80 Kč
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POD ZEMÍ  

USA, 2014, thriller, 89 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky 

Pondělí 8. září v 17.30 hodin, úterý 9. září v 19.15 hodin

Kilometry zakroucených podzemních chodeb vedou pod ulicemi Paříže. Tyto katakomby jsou věčným 

útočištěm bezpočtu ztracených duší.  Vstupné 110 Kč

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA 

ČR, 2013, dokumentární, životopisný, 75 minut, mládeži přístupný

Úterý 9. září v 17.30 hodin

Osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět.  Vstupné 90 Kč

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI  Artvečer - FK

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

mládeži do 15 let, titulky 

Středa 10. září v 19.45 hodin 

Adam, talentovaný hudebník ve stylu 60. let, čím dál častěji přemýšlí o sebevraždě. V teplém Tangeru žije 

jeho tajemná, stylová přítelkyně Eva, co miluje poezii a ráda večeří s Christopherem Marlowem. Adamu 

i Evě je více než tisíc let. Před několika staletími se dohodli, že kvůli čerstvé krvi nebudou zabíjet lidi. Režie 

Jim Jarmusch.  Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč

DÁRCE 

USA, 2014, fantasy, sci-fi , drama, 89 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Čtvrtek 11. září v 17.30 hodin, sobota 13. září ve 20.00 hodin, neděle 14. září v 19.30 hodin, pondělí 

15., úterý 16. a středa 17. září v 17.30 hodin

Jonas (Brenton Th waites) vyrůstá v idylickém světě, kde existuje pouze štěstí. Lidé neznají utrpení, války, 

Americký thriller Pod zemí zavede diváky do pařížských katakomb, jež jsou věčným útočištěm bezpočtu ztrace-

ných duší.  Foto: archiv
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násilí, strach ani bolest. Na okraji společenství žije jediný držitel a strážce všech pravdivých vzpomínek 

lidstva - Dárce (Jeff  Bridges). Jonas začíná chápat, že jeho společenství žije v iluzi dostatku a bezpečí za 

cenu naprosté absence citů. Dále hrají Meryl Streepová, Katie Holmesová.  Vstupné 120 Kč

STRÁŽCI GALAXIE 3D  3D

USA, 2014, akční, dobrodružný, sci-fi , 122 minuty, mládeži přístupný, české znění 

Pátek 12. září v 17.30 hodin

Akcí nabité, vesmírné dobrodružství společnosti Marvel, kde se odvážný dobrodruh Peter Quill stává 

střetem zájmů nájemných zabijáků.  Vstupné 130 Kč

STRÁŽCI GALAXIE 

USA, 2014, akční, dobrodružný, sci-fi , 122 minuty, mládeži přístupný, titulky

Sobota 13. září v 17.30 hodin Vstupné 80 Kč

LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY 

USA, 2014, komedie, romantický, 94 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pátek 12. září ve 20.00 hodin, neděle 14. září v 17.30 hodin, pondělí 15. a úterý 16. září v 19.30 hodin

Existuje milion důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea (Michael Douglas), a to je přes-

ně to, co se mu líbí. Na každého, kdo mu zkříží cestu, je schválně nepříjemný a nechce nic jiného, než 

prodat poslední dům a v klidu a míru odejít do penze. Dokonce i Leah (Diane Keatonová), která Orena 

navzdory jeho nevrlosti vytrvale zve na mojito, se dostává jen rázných odmítnutí.  Vstupné 110 Kč 

POŠŤÁK PAT  Hrajeme pro děti

Velká Británie, 2014, animovaný, rodinný, 88 minut, mládeži přístupný, české znění 

Sobota 13. a neděle 14. září, pátek 19. září a neděle 21. září v 15.30 hodin  

Pošťáka Pata čeká hned několik velkých úkolů - vyhrát pěveckou soutěž, utkat se s roboty, kteří vypadají 

jako on a zachránit svět.  Vstupné 110 Kč

V neděli 21.9. v 15.30 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče s dětmi. Za fi nanční 

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

BORGMAN  Artvečer - FK

Nizozemsko, Belgie, Dánsko, 2013, thriller, drama, komedie, 113 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Středa 17. září v 19.30 hodin

Co byste udělali, kdyby jednoho rána u vaší luxusní vily zazvonil bezdomovec, tvrdil, že dobře zná vaší 

ženu a chtěl se vykoupat? Richard mu pořádně nandá. Jeho ženě Marině je to ale trapné, a bezdomovce, 

který se představuje jako Borgman, pustí dovnitř. A tak to celé začne.  Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč

LABYRINT: ÚTĚK 

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

Čtvrtek 18. září v 17.30 hodin, pátek 19. září a neděle 21. září v 19.45 hodin, pondělí 22., úterý 23. a stře-

da 24. září v 17.30 hodin

Podzemní výtah Th omase vyvezl na louku obklopenou vysokými zdmi. Vůbec na nic si nepamatuje. Hned 

po příjezdu jej přivítá skupina dalších mladíků, které již dříve potkal stejný osud. Vytvořili zvláštní ko-

munitu, která se na tom podivném místě snaží přežít a zároveň neúnavně hledá únikovou cestu. Možnost 

utéct mají každé ráno, kdy se ve zdi otevírá obrovská brána do labyrintu.  Vstupné 120 Kč
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ZTRACEN 45 

ČR, 2014, dokumentární, drama, 67 minut, mládeži přístupný

Čtvrtek 18. září v 19.45 hodin

Nevšední příběh jedné z nejvýznamnějších českých uměleckých rodin 20. století, do něhož nám dávají nahléd-

nout osobní a cestovní deníky ženy Josefa Čapka. Hrají Saša Rašilov, Tatiana Medvecká.  Vstupné 80 Kč

ZŮSTAŇ SE MNOU 

USA, 2014, drama, romantický, 106 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pátek 19. září a neděle 21. září v 17.30 hodin, pondělí 22. a úterý 23. září v 19.45 hodin

Sedmnáctiletá Mia má všechno, o čem kdy snila - úžasnou rodinu, milujícího přítele a právě ji přijali na 

prestižní hudební školu. V jedno zimní ráno se však všechno změní nehodou. Včera řešila svou budouc-

nost, dnes stojí před jedinou osudovou otázkou. Zůstanu?  Vstupné 120 Kč

STANLEY KUBRICK FILMOVÁ ODYSEA 

OLOVĚNÁ VESTA 

USA, Velká Británie, 1987, drama, válečný, 116 minut, mládeži přístupný, titulky

Sobota 20. září ve 14.00 hodin

Snímek Stanleyho Kubricka Olověná vesta (1987) patří k vlně fi lmů, které se v druhé polovině osmdesá-

tých let vyjadřovaly k tématu vietnamské války. 

 

MECHANICKÝ POMERANČ 

Velká Británie, USA, 1971, krimi, drama, sci-fi , 137 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Sobota 20. září v 16.15 hodin

Alex deLarge je vůdce násilnické bandy, která zná pouze ničení a násilí. Po nějaké době je chycen vězení, 

kde musí podstoupit kůru proti násilí. Jak se má, ale potom začlenit do normální společnosti, kde je násilí 

na každém kroku?  

V září uvádí kino Oko hvězdně obsazené pokračování kultovního snímku Sin City podle komiksové předlohy 

Franka Millera.  Foto: archiv
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2001: VESMÍRNÁ ODYSEA  Artvečer - Projekt 100

Velká Británie, USA, 1968, sci-fi , dobrodružný, mysteriózní, 149 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Sobota 20. září ve 20.00 hodin

Filozofi cká fi lmová opera. Evoluce a smysl existence lidstva v několika epochách, během kterých je člověk 

konfrontován se zlověstným a mlčícím symbolem mimozemského života. 

Vstupné: 60, 50 Kč na jeden fi lm zvlášť nebo 150, 120 Kč na všechny tři fi lmy dohromady a dopro-

vodný program. Snížené vstupné platí pro členy Filmového klubu, studenty a důchodce. 

CHLAPECTVÍ 

USA, 2014, drama, 166 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky

Středa 24. září v 19.45 hodin

Něžný, vtipný, chytrý a melancholický fi lm plný krásy a lidskosti. Příběh o dospívání jednoho obyčejného 

kluka chtěl režisér Richard Linklater (Před soumrakem, Před půlnocí) natočit co nejpoctivěji, i proto na 

něm pracoval dvanáct let!  Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč

G. ROSSINY: LAZEBNÍK SEVILLSKÝ    Pařížská opera, živě

Francie, 2014, hudební, komedie, 191 minuta, mládeži přístupný, titulky

Čtvrtek 25. září v 19.30 hodin

Lazebník Figaro, který suverénně vládne nejen břitvou, ale i skvělým vtipem, s nímž pomůže získat hraběti 

Almavivovi jeho milovanou Rosinu.  Vstupné 300 Kč, 250 Kč při koupi abonmá

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT 

USA, Velká Británie, Francie, Švédsko, 2014, mysteriózní, thriller, 92 minuty, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Pátek 26. září v 17.45 hodin a sobota 27. září v 19.45 hodin

Christine (Nicole Kidmanová) která po autonehodě ztrácí paměť pokaždé, když večer usne. Každý nový den je 

tak pro ni první a zároveň poslední. Její manžel Ben (Colin Firth) jí každé ráno trpělivě vypráví její vlastní život 

a obětavě se o ni stará. Jednoho dne však nalezne vlastní záznam se slovy nikomu nevěř…  Vstupné 110 Kč

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL 

Švédsko, 2013, dobrodružný, komedie, drama, 114 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pátek 26. září v 19.45 hodin

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

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

událostí 20. století. Laskavý humor, který známe od J. Cimrmana a F. Gumpa.  Vstupné 90 Kč

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI  Hrajeme pro děti

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

Sobota 27. září v 15.45 hodin

Další dobrodružný příběh ze světa letadel se tentokrát odehrává mezi leteckou požární jednotkou a učí, jak 

se stát opravdovým hrdinou.  Vstupné 80 Kč

ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 

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

Neděle 28. září v 15.30 hodin

Dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny (Angelina Jolieová) z klasického snímku společnosti 
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Disney Šípková Růženka seznamuje diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté 

srdce proměnilo v kámen.  Vstupné 80 Kč

VÝCHOZÍ BOD 

USA, 2014, drama, sci-fi , 113 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Neděle 28. září v 17.30 hodin, pondělí 29. září v 19.30 hodin

Příběh mladého molekulárního biologa Iana Graye, zcela pohlceného studiem vývoje lidského oka. Avšak 

setkání s tajemnou kráskou dá životu zarytého stoupence vědy dosud nepoznaný směr.  Vstupné 110 Kč

MÍSTA 

ČR, 2014, drama, 108 minut, nevhodný mládeži do 12 let

Úterý 30. září a středa 1. října v 17.30 hodin

Drama o lásce, ztrátě a pomstě. Dvěma devatenáctiletým klukům Adamovi (Vladimír Polívka) a Markovi 

(Jan Cina) je jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými životy počít. V tu chvíli do jejich 

světa vstupuje dcera místního prominenta Anna (Johana Matoušková).  Vstupné 110 Kč

Připravujeme: Björk: Biofi lia Live, Nick Cave: 20 000 dní na zemi, Andělé všedního dne, Dan Přibáň 

Trabantem Jižní Amerikou, Manon - živě Královský balet Londýn, Nejhledanější muž, Škatuláci, Dům 

kouzel, Divoké historky. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! Pozor: program kina, on-line prodej a rezervace vstupenek přes inter-

net na webových stránkách 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: Originální zahraniční plakáty
Výstava trvá do 31. října.

Děti se mohou v září těšit na pošťáka Pata, kterého čeká hned několik velkých úkolů.  Foto: archiv






