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Akci „Básník Miroslav Kubíček jubilující“ pořá-
dá místní knihovna 6. října.

Hlavním tahákem letošního Džemfestu bude 

koncertní show skupiny Chinaski.

V rámci pořadu Poezie a hudba vystoupí pěvecká iko-
na Monika Načeva a britský písničkář Justin Lavash.
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Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Pieta z čarodějnického sloupku 

Po příchodu do stálé expozice šumperského mu-

zea si po levé straně nelze nevšimnout vystavených 

předmětů, které dokumentují hrůzy čarodějnic-

kých procesů na Šumpersku z let 1678 až 1693. 

Vedle mučicích nástrojů, jež připomínají utrpení 

obětí, je instalována i drobná soška z lipového dře-

va, která je jedním z mála dokladů regionálního 

výtvarného umění tohoto pochmurného období 

na Šumpersku. 

Příběh severomoravských čarodějnických proce-

sů je známou kapitolou v českých dějinách. Během 

patnácti let bylo přičiněním inkvizitora Jin-

dřicha Františka Bobliga z Edelstadtu 

upáleno 56 pomyslných „čaroděj-

nic“ ve Velkých Losinách a dalších 

48 obětí v Šumperku. Někteří pří-

buzní odsouzených či odsouzení 

sami si ještě před smrtí 

nechávali stavět boží 

muka, nejčastěji ve tva-

ru jednoduchého sloup-

ku s nikou, do níž byla 

vložena mnohdy soška 

zobrazující Pannu Marii, 

přímluvkyni za vykoupe-

ní duší zemřelých. 

Jednou z těchto soch 

byla i pieta z konce 

17. století, prezentovaná 

v muzejní expozici. Díky 

„historickým toulkám“ 

Drahomíra Polácha víme, 

že původně byla umístě-

na v nice božích muk, 

která vznikla na po-

pud poslední vůle 

Kašpara Sattlera, 

majitele barvírny 

látek a jednoho 

z nejbohatších šum-

perských měšťanů té doby. Se svou ženou Marií 

a dcerou Alžbětou byl upálen 2. srpna 1683. Tato 

drobná kamenná stavba, jež je dnes označována 

jako tzv. čarodějnický sloupek či čarodějnická boží 

muka, se bohužel nedochovala. Stávala na mís-

tě křižovatky spojující šumperské ulice Čičákovu 

a Uničovskou, avšak v šedesátých letech minulého 

století byl sloupek poničen. Jak vypadal, nám do-

kládá fotografi e z roku 1926, uložená v muzejních 

sbírkách, i velmi obdobná tzv. morová boží muka 

v Dolní Olešné, která lze dodnes nalézt na okraji 

silnice ve směru na Dlouhomilov. 

Pieta je v křesťanské ikonografi i označení pro 

vyobrazení Panny Marie, jež na svém klíně drží 

a oplakává tělo mrtvého Krista. Socha, upevněná 

na nízkém podstavci, je zhotovena z jednoho kusu 

dřeva, a jelikož jde o výklenkovou sochu, opra-

cována je pouze z přední a bočních stran. 

I přesto, že se jedná o lidovou řezbář-

skou práci, zpracování sochy prozra-

zuje odbornou erudici autora. 

Stejně jako Zábřežská madona, 

o které byla řeč v srpnovém čís-

le letošního Kulturního života 

Šumperka, bude v říjnu i Pieta 

z čarodějnického sloupku na 

několik měsíců přesunuta do 

Galerie Šumperska a předsta-

vena veřejnosti ve společnosti 

význačných děl, jež se dotýkají 

mariánské tematiky a našeho 

kraje. Lenka Kirkosová, 

 Vlastivědné muzeum 

 Šumperk

◀ Pieta z čarodějnické-

ho sloupku, dřevořez-

ba, konec 17. století, 

sbírka VM v Šum-

perku.  

 Foto: VM Šumperk



2 Pochod po šumperském psaníčku, Via Lucis

Turisté se vydají na Pochod po šumperském psaníčku, 

tentokrát i s Toulavým kočárkem

Příznivci turistiky se mohou vydat v sobotu 4. října na Pochod po šumperském psaníčku spojený 

s výstupem na Háj. Jedenadvacátý ročník pochodu, který se jde jako Memoriál Josefa Janků a je 

zařazen do celorepublikové aktivity KČT Vystup na svůj vrchol, startuje od Vily Doris. Letos se 

navíc organizátoři pochodu připojili k celostátnímu projektu Klubu českých turistů nazvanému 

Toulavý kočárek, zaměřenému na turistiku rodin s malými dětmi, včetně těch nejmenších v kočár-

ku. Na ně pochod Po šumperském psaníčku pamatuje krátkými trasami.

„Nejkratší pětikilometrová trasa vychází od Vily 

Doris, kde se startuje mezi devátou a desátou do-

polední, přes park na Skřivánčím dvoře. O něco 

delší osmi a jedenáctikilometrová pak vede měst-

ským lesem novou galerií dřevěných pohádkových 

postav a na Holubí vrch,“ říká předsedkyně šum-

perského Klubu českých turistů Zdeňka Daňková 

a dodává, že společným cílem je tentokrát Muze-

um silnic ve Vikýřovicích. „To bude v tento den 

mimořádně hostit výstavu modelových kolejišť, 

která zde budou vystavovat členové Společnosti 

přátel železničního modelářství a železnice www.

malevlaky.cz. Lákadlem bude také možnost pro-

hlídky interiéru sanitky ve stánku VZP a jízdy au-

tobusem Praga RND z roku 1948 ze soukromého 

technického muzea šumperského sběratele Fran-

tiška Hlavatého,“ prozrazuje Daňková. Účastníci 

pochodu, pro něž bude připraveno občerstvení, 

účastnický list a příležitostné razítko, si podle ní 

budou moci prohlédnout i další exponáty muzea. 

Nejmladší děti navíc obdrží Hamánka od Hamé 

Babice, na starší děti pak čekají cestou úkoly 

a v cíli odměna. 

Čtyři klasické trasy pochodu Po šumperském 

psaníčku měří jedenáct, patnáct, pětadvacet, pěta-

třicet a padesát kilometrů, na cyklisty pak čeká kilo-

metrů pětačtyřicet. Start je mezi sedmou a desátou 

dopolední od Vily Doris a cílem je již zmíněné Mu-

zeum silnic ve Vikýřovicích, kam by měli účastníci 

pochodu dorazit do páté odpolední.

Startovné je pětatřicet korun, děti nad pět let 

a členové Klubu českých turistů zaplatí o deset 

korun méně. Všem účastníkům pochodu bude 

odměnou pamětní list, příležitostné razítko, ob-

čerstvení a volný vstup do expozic Muzea silnic 

a na rozhlednu Háj. -zk-

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

20. října od 18 hodin v sále Vily Doris: HEJMIŠ 
Host David Peter, vrchní pražský rabín, spoluúčinkuje soubor Avonotaj

 

30. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris: ZÁHADY ORIENTU
Host Arnošt Vašíček, spisovatel 

11. prosince od 18 hodin v klášterním kostele: NA VÁNOCE DLOUHÉ NOCE 

Hosté Alfred Strejček a vokálně instrumentální soubor CHAIRÉ

Bližší informace lze získat u P. Konupčíka, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Jsem posedlý psaním, říká hravý básník a poetický 

pohádkář Miroslav Kubíček

Dny sluncí, Láskoviny, Bloudivá blízkost, Hlučná 

hlína, Toulavou touhou, Přízeň přírody… Těm, kte-

rým je blízký svět poezie, se při vyřčení těchto názvů 

okamžitě vybaví jméno Miroslava Kubíčka, hravé-

ho básníka a poetického pohádkáře, jenž žije a tvoří 

v Šumperku. Často bývá označován jako básník Jesení-

ků, i proto, že umí naslouchat zdejší krajině jako málo-

kdo. To potvrzuje také poslední sbírka Přízeň přírody, 

která vyšla nedávno k jeho osmdesátým narozeninám, 

jež oslaví 1. října. Nebude dozajista knihou poslední. 

Poté, co jsem „mistra čarování se slovy“ navštívila, aby-

chom udělali rozhovor pro tento měsíčník, jsem o tom 

přesvědčena. Bylo to setkání velmi příjemné a osvěžu-

jící, dvě hodiny uplynuly jako nic. „To jsem zvědav, 

co z toho dáte dohromady,“ loučil se se mnou v dešti 

s úsměvem Miroslav Kubíček.

O lásce k přírodě, bohémském studentském 

životě, „rozbřesklých“ šedesátých letech 

Ve své poslední sbírce Přízeň přírody se v Kamenopisu 

vracíte na Vysočinu. Navštěvujete svůj rodný kraj? Co pro 

Vás znamená?

Chystám se tam právě teď, poslední týden v září. 

Bohužel už tam jezdím jen na hroby. Tentokrát chci ale 

i osobně poděkovat obecnímu úřadu, který mi přispěl 

spolu s městem Šumperkem, jež mi letos za literární 

činnost udělilo Cenu za přínos město, a jedním mým 

bývalým studentem na vydání poslední knížky. 

Vysočina, to jsou pro mě vesnice v rodném kraji, ro-

dina, první modlitby, maminčiny ruce, klukovské hry, 

první dívčí pohlazení… Je to dětství u babičky a ve sta-

rých lomech pod Lipnicí, kde mě kámen učil fantazii.

Setkání s Miroslavem Kubíčkem v jeho podkrovním „tvořišti“ bylo velmi příjemné a osvěžující.  

 Foto: Z. Kvapilová
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Kdy jste začal psát poezii, co bylo tím impulzem?

Jak to tak bývá - ženy. Tedy lásky a příroda, která mě 

pořád objímá. Žil jsem od roku 1947 v Jeseníku, kam 

jsme se přestěhovali z Vysočiny, a veškerý volný čas, 

kterého nebylo mnoho, neboť tehdy ještě byly pracov-

ní soboty, jsem věnoval sportování a přírodě. Byli jsme 

tam noví, potřebovali jsme poznat všechny ty kopce 

okolo - Zlatý chlum, Čertovy kameny, Rejvíz… Byly 

to mé první inspirace. 

Láska k přírodě a literatuře zesílila na gymnáziu, 

na němž jsem v roce 1953 maturoval. A do toho se 

zapletly i nějaké ty dívenky v tanečních, na tanečních 

odpoledních v jesenických lázních, na Špičáku… 

Vzpomínám na třídního profesora Jana Orlíka, malíře, 

jenž má dnes v jesenické Kapli stálou galerii, a na jeho 

manželku, která mě jako jediného hocha mezi dívka-

mi učila francouzštinu. Hodně jsme se pak setkávali. 

Byli to vynikající kantoři, které bohužel při prověrkách 

v sedmdesátých letech přeložili na základní školy. 

Po gymnáziu jste studoval češtinu a literaturu na olo-

moucké Palackého univerzitě. Jak dalece Vás toto období 

ovlivnilo?

Velmi. Při studiu se mi otevřela přímo propast poe-

zie. Téměř všichni tam byli „potrefení“ jako já. Vytvo-

řili jsme takovou partu bohemistů - bohémů, dělali 

jsme večery poezie a hudby. S kolegy Radoslavem 

Lošťákem, který byl později dramaturgem Národní-

ho divadla a napsal několik divadelních her a básní, 

a básníkem Jiřím Pištorou z Pardubic, který měl po 

roce 1968 velké trampoty, mě pojilo velké přátelství. 

Bydleli jsme ve Ztracené ulici 13 v jedné místnosti, 

město nás omámilo, opíjelo, zlákalo, inspirovalo. 

Osudy nás tří byly podobné příběhům většiny stu-

dentů - studium, lásky, rošťárničky, starost o jídlo. Tak 

jsme si třeba říkali, že až si budeme vydělávat a sejde-

me se, navštívíme všechny naše restaurace a budeme 

se přímo cpát. Sešli jsme se několikrát, ale studentský 

hlad se ztratil. Ztratila se Ztracená 13. Dům zbourali 

a oba moji přátelé už bohužel navždy odešli.

Musím ale vzpomenout na univerzitního profeso-

ra Ondřeje Králíka, velkého vědce, jednoho z našich 

nejvýznamnějších literních historiků a kritiků, který 

byl „třídním“ učitelem naší skupiny a na mě velmi za-

působil. Často mě v seminářích nechával číst ukázky 

a jednou jsem přednesl svoji báseň Chlapec s rohlíkem, 

která nakonec získala druhou cenu ve fakultní soutěži. 

Do tohoto období spadá i báseň Uličník, jedna z prv-

ních, které jsem publikoval. Žili jsme tehdy skutečně 

takovým polobohémským životem. Zbožňoval jsem 

prokleté básníky a zbožňuji je dosud.

Po univerzitních studiích jste zakotvil na Šumpersku. 

Proč právě v tomto kraji?

Tenkrát se dostávaly umístěnky. Už na vysoké škole 

jsem se oženil a ve třetím ročníku se mi narodil syn Mi-

roslav. Po studiích moje žena, která absolvovala v Praze 

tělesnou výchovu, dostala umístěnku do Náchoda a já 

do Litovle. Ani jeden jsme tam nenastoupili a sehnali 

jsme místo na základní škole v Libině, kde nám nabídli 

byt. Učil jsem tam jen rok a rád na to vzpomínám, pak 

jsem nastoupil na Střední zemědělskou technickou 

školu v Temenici. Manželka v Libině ještě nějaký čas 

učila, pak přešla na ekonomickou školu do Šumperka, 

Miroslav Kubíček spolupracoval s KŽŠ v minulosti 

i v loňském roce. Tehdy jeho lyrické texty doprovázely 

kresby na obálce tohoto měsíčníku.
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aby ji později díky příjmení v rámci prověrek vyhodili 

a přeložili na „učňovku“. 

V té době Vám vyšla první knížka?

Ano, Dny sluncí. To bylo v šedesátých letech, kte-

rá byla krásným obdobím, nešlo ani, aby člověk stihl 

všechno prožívat. To se rozbřesklo, jenže já blbec se 

v té době pustil do novinařiny. Byl jsem takový „re-

volucionář“, chtěl jsem změnit svět. Psal jsem všelijaké 

proklamace a články typu Nové s novými lidmi. Když 

vyšlo Vaculíkových 2000 slov, nemeškal jsem a napsal: 

Kolik slov ještě v provinciích a jiné. To mi samozřejmě 

později nejvíc uškodilo. 

Znamená to, že jste tehdy odsunul psaní poezie do po-

zadí?

Neměl jsem tolik času, ale psal jsem. Měla vyjít dru-

há sbírka Lesy jazyčné. Byla už hotová, ale museli ji 

stáhnout. 

V šedesátých letech jste spolupracoval i s Kulturním živo-

tem Šumperka, nemám pravdu?

To bylo v dřevních dobách. Zveřejňoval jsem v něm 

„malé“ úvahy, později například v souvislosti se sovět-

skou okupací to byly Malá úvaha o kufrech či Malá úva-

ha o mravencích. Vyšly asi čtyři a pak byly zakázány. 

O „normalizační“ době, Josefu Kocourkovi 

a Miroslavu Melechovském

Přišla doba, kdy jste nesměl publikovat. Trvala dlouhých 

dvacet let…

Ze „zemědělky“ mě vyhodili v roce 1970 a přemís-

tili na Odborné zemědělské učiliště do Rýmařova, kde 

jsem pracoval jako vychovatel. Byl jsem tam dlouho 

- třináct let, tehdy jsem jenom četl. 

Tehdy jsem si řekl, že bych se mohl pokusit o dok-

torát. Měl jsem během nočních služeb čas a byl jsem 

v kontaktu se šumperským historikem Zdeňkem Fili-

pem, který mi chtěl pomoci s dizertační prací o Josefu 

Kocourkovi jako básníkovi. Kocourek byl výborný 

spisovatel a zajímavý básník, který učil v Šilperku, 

dnes Štítech, na české menšinové škole. Tam byl ale víc 

proslavený jinak. Podle mě pitím a ženami řešil velký 

tlak německé většiny a celou tehdejší ubíjející atmo-

sféru. Navíc měl tuberkulózu, na kterou ve dvaceti 

čtyřech letech zemřel. Zdeněk Filip mi půjčil jeho 

korespondenci. Ty dopisy, které Kocourek psal často 

pod vlivem alkoholu, stejně jako básně, to bylo ne-

uvěřitelné čtení.

O doktorát jsem žádal dvakrát, nikdy mi ho ale 

neschválili, a tak jsem se na to vykašlal. Pak jsem se 

konečně vrátil na šumperskou „zemědělku“ a působil 

tu jako vychovatel. 

Nikdy Vás nenapadlo, že byste emigroval? Vaše manželka 

přece měla příbuzné v zahraničí.

Je pravda, že manželčina maminka byla šumperská 

Němka a její rodina byla většinou odsunuta. Jezdíva-

li jsme do Německa a za jejími bratranci do Švédska, 

kam se přestěhovali. V šedesátých letech jsem tam byl 

skoro měsíc a hodně to na mě zapůsobilo. Jejich způ-

sob života byl úplně jiný, byl jsem Švédskem unešený.

A přestože jsem měl možnost zůstat v roce 1969 

v Německu, nešlo to. Jednak jsem měl nemocnou 

Sbírka Sladké hořkosti, hořké sladkosti vyšla před 

pěti lety.
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maminku a jednak jsem ke svému životu potřeboval 

češtinu. 

Během těch dvaceti let jste s výjimkou zmíněné dizertační 

práce vůbec nepsal?

Zpočátku jsem psal pod jménem Miroslav Me-

lechovský. Melechovský proto, že jsem se narodil ve 

vesnici, nad níž je sedm set devět metrů vysoký kopec 

Melechov. Pod tímto jménem jsem poměrně často 

publikoval v časopisu Čtení pro dívky, který vydával 

jeden můj známý. Pak jsem ale úplně přestal psát. Ne-

věřil jsem, že by se něco změnilo, nestýkal jsem se s ni-

kým. Dnes se na to dívám s úsměvem, zase jsem nabyl 

jiné zkušenosti. Čas to smaže.

O posedlosti psaním, pohádkách a pověstech 

a „vypouštění“ duše 

Sametová revoluce pro Vás tak musela být určitým „zno-

vuvzkříšením“. Znovu jste učil, začal jste psát…

Po revoluci jsem ze sebe chrlil jednu knížku za dru-

hou. Měl jsem v sobě plno energie. Celkem jich bylo 

čtrnáct, včetně těch pohádkových. Právě těmi jsem 

začal.

Podle těch prvních, Jesenických pohádek a pověstí, byl na-

točen večerníček. Potěšilo Vás to?

Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Není mnoho auto-

rů, kteří se mohou pochlubit tím, že jejich pohádky 

mají jak zvukovou podobu, protože pohádky vyšly 

i na třech kompaktních discích, tak podobu fi lmo-

vou. Bohužel producent Pavel Linhart, který měl cha-

lupu na Jesenicku, kde se dostal k mé knížce, zemřel. 

Večerníček je tak připraven, viděl jsem ho v jesenic-

kém kině, ale zda se dostane do televize, to opravdu 

nevím.

Upřímně, ta knížka je nic moc, i když na ni byl 

velký ohlas. Já osobně považuji za nejlepší ty poslední 

- Pradědovy pohádky aneb Pohádkový cestopis do Je-

seníků, které jsou o tom, jak přišly hory k názvům. To 

mě bavilo, pohrál jsem si v nich se slovy. Jsou současně 

hodně poetické i cestopisné. 

Chystáte se v psaní regionálních pohádek a pověstí pokra-

čovat?

Ne, dnes je píše kdekdo. Já jsem se jimi potřeboval 

rozepsat a v té době mě to i velmi bavilo. 

Je hodně obtížné vydat v dnešní době knihu, obzvlášť pak 

poezii?

Problém básníků je, že musejí většinou sehnat ně-

koho, kdo to zaplatí. A když nejste z Prahy, pak je to 

ještě těžší. Já jsem členem Obce spisovatelů v Pardubi-

cích, kde mě přijali velmi dobře, protože pocházím od 

Havlíčkova Brodu. I z Prahy je to do Pardubic hodně 

daleko. Poezie se dnes moc nepublikuje a málo čte. 

Může podle Vás kantor - češtinář přivést dnešní studenty 

k poezii?

Čeština se bohužel u některých kantorů zúžila jen 

na pravopis, na jazykové rozbory. Nesledují ani sou-

časné autory. Viděl jsem to, když jsem ještě objížděl 

maturity. Dobrý češtinář by si ke studentům měl umět 

najít cestu. Buď hodinu jen odučí, nebo „pustí i tu du-

Pradědovy pohádky aneb Pohádkový cestopis do Jese-

níků přirostl Miroslavu Kubíčkovi k srdci.
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šičku“. Třeba tím, že jim pomůže dělat školní časopis, 

do kterého budou přispívat, musí je „chytit drápkem“ 

a k češtině přitáhnout. V Šumperku uměl „vypouštět 

duši“ například Radek Medlík. 

Kteří básníci inspirovali Vás? Oslovují Vás i ti současní?

Karel Toman, František Halas, Jan Skácel, ale také 

Miloslav Topinka. Čtu i současnou poezii, ale někdy 

je to všelijaké. Chybí jí výrazná osobnost. Karel Šik-

tanc sice ještě žije, ale vzhledem ke svému věku už tvoří 

málo. Hodně lidí dnes publikuje prostřednictvím in-

ternetu, a to já nesleduji. 

Napadá mě ale v Šumperku dobře známý Aleš 

Kauer. Byl jsem u zrodu jeho začátků, když jsem učil 

na škole v Zábřehu. Sledoval jsem jeho první krůčky, 

pomáhal mu. Je to dobrý autor. Dnes s ním ale nejsem 

v kontaktu, protože žije v Jihlavě.

Máte nepochybně stále dost plánů, chystáte další sbírku?

Chtěl bych dopsat vzpomínkový Odvalený kámen 

a soubor lyrických próz a veršů, částečné pokračová-

ní Přízně přírody. Jsem posedlý psaním, ale že bych 

toužil, aby to vyšlo, to ne. Nemám už sílu „otravovat“ 

případné sponzory. 

A taky koukám, pozoruji svět a divím se. Občas tro-

chu nerozumím. Lidé myslí na požitky a na peníze. Na 

to ostatní zůstává málo času.

Co byste si ke svému životnímu výročí přál?

Být tady ještě chvíli. Ještě vidět, slyšet, cítit srdíčko.

 Děkuji za rozhovor a jménem redakční rady KŽŠ 

 a jeho čtenářů přeji hodně zdraví a tvůrčí inspirace,

 Z. Kvapilová

Letos na jaře udělil Šumperk Miroslavu Kubíčkovi 

Cenu za přínos městu v roce 2013.  

 Foto: archiv MěÚ Šumperk

Miroslav Kubíček

Narodil se 1. října 1934 v Dolním Městě u Světlé nad Sázavou. Ve své rodné obci na Vysočině žil do dvanácti 

let, poté se s rodiči přestěhoval na Jesenicko. Obě krajiny Kubíčka ovlivňují v celé jeho tvorbě. Maturoval 

na jesenickém gymnáziu a poté studoval na Fakultě společenských věd UP obor český jazyk a literatura. Od 

roku 1960 učil na Střední zemědělské technické škole v Šumperku a v roce 1963 mu vyšel debut Dny sluncí. 

Přispíval do časopisů Červený květ, Plamen, Host do domu aj. a kriticky se vyjadřoval k politickému dění 

(zvláště v okresních novinách Naše slovo, v Červeném květu aj.). To mělo po roce 1970 za následek ztrá-

tu zaměstnání, publikační zákaz a během normalizace byl veden jako osoba nepřátelská komunistickému 

režimu. Po roce 1989 se opět mohl věnovat pedagogické činnosti a stal se ředitelem Střední zdravotnické 

školy v Šumperku. V důchodu vypomáhal jako kantor na Střední odborné škole v Šumperku a také na Střed-

ní škole sociální péče a služeb v Zábřehu. Do literatury se Kubíček vrátil až v roce 1992. 

Bibliografi e: Dny sluncí (básně, 1963); Jesenické pohádky a pověsti (1992); Pohádkové Jeseníky: Verše pro 

všechny děti (1993); Hornohanácké pohádky a pověsti (1997); Průzračnost (básně 1998); Láskoviny (básně, 

2000); Vyznání městu a krajině (esej, 2001); Bloudivá blízkost (básně, 2002); Volba volnosti (básně, 2003); 

Rod roku (básně, 2005); Sladké hořkosti, hořké sladkosti (básně, 2009); Pradědovy pohádky (2009); Hlučná 

hlína (básně, 2010); Toulavou touhou (básně, 2011); Ještě (básně, 2012); Přízeň přírody (básně, 2014). 
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Výročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost při-

pomene během slavnostního koncertu Moravské fi lharmonie Olomouc. Pod taktovkou dirigenta 

Leoše Svárovského nabídne ve středu 22. října v 19.30 hodin ve velkém sále Domu kultury jeden 

z nejstarších symfonických ansámblů u nás předehru k opeře Figarova svatba W.A. Mozarta, 

Koncert pro klarinet a orchestr Es dur „Darmstadtský“ od Karla Stamitze a dále Českou sui-

tu Antonína Dvořáka. Jako speciální host vystoupí legendární saxofonista Felix Slováček. Kon-

cert pořádají v rámci cyklu Klasika Viva, kterou zaštiťuje Agentura J+D Romana Janků, město 

Šumperk a místní Dům kultury, fi nančně ho podpořil Olomoucký kraj. Vstupenky za sto padesát 

korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Informačním centru 

v budově místního muzea. 

Moravská fi lharmonie byla založena v roce 1945 

a patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům 

v České republice. Sídlí v Olomouci, v historické metro-

poli Moravy, která je centrem Olomouckého kraje.

V čele Moravské fi lharmonie stály významné osob-

nosti české hudební kultury, za jejím dirigentským 

pultem se střídali přední světoví dirigenti, např. Lord 

Yehudi Menuhin, Václav Neumann, Libor Pešek, Vla-

dimír Válek a další. Jejími hosty byli významní sólisté, 

např. S. Richter, I. Oistrach. G. Kremer, S. Ishikawa, 

P. Fournier, J. Suk, V. Hudeček, E. Indjic, J. Carreras, 

A. Baltsa, J. Cura a mnoho dalších.

Během svého působení si Moravská fi lharmonie 

vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár, 

jenž zahrnuje vedle české hudby také skladby klasi-

ků evropské orchestrální tvorby 19. a 20. století. Je 

samozřejmé, že patří k autentickým interpretům kla-

siků české národní hudební kultury - A. Dvořáka, 

B. Smetany, L. Janáčka a B. Martinů. Filharmonie 

také intenzivně propaguje soudobou českou i světo-

vou hudební tvorbu, o čemž svědčí premiéry stovky 

skladeb soudobých skladatelů. V posledních letech se 

Moravská fi lharmonie specializuje na nahrávky sou-

časné světové hudby.

Moravská fi lharmonie s velkým ohlasem vystupo-

vala v převážné většině evropských států a zúčastnila 

se významných mezinárodních hudebních festivalů 

v České republice i v zahraničí. Podílí se rovněž na 

Výročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost připomene během slav-

nostního koncertu Moravské fi lharmonie Olomouc.  Foto: archiv

Výročí vzniku republiky připomene koncert olomoucké 

Moravské fi lharmonie s Felixem Slováčkem
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organizaci uměleckého a koncertního života v Olo-

mouci. Je organizátorem a pořadatelem meziná-

rodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc 

a Mezinárodního varhanního festivalu. Pravidelně 

pořádá i Mezinárodní dirigentské kurzy.

Felix Slováček je klarinetista, saxofonista, skladatel 

a dirigent. Kromě svého působení v oblasti populární 

a jazzové hudby se dobře uplatnil také jako interpret 

klasického klarinetového a saxofonového repertoáru. 

Umělec byl členem Orchestru Karla Vlacha, dlouho-

letým sólistou Orchestru Ladislava Štaidla, pozdějším 

šéfdirigentem Tanečního orchestru ČR, který dnes 

řídí pod pozměněným názvem jako svůj vlastní big 

band. Vystupoval také s Orchestrem Gustava Broma, 

v RIAS Radio Big Bandu, v Big Bandu Radio Co-

penhagen i WDR Big Bandem v Kolíně nad Rýnem.   

Leoš Svárovský vystudoval obory fl étnu a dirigo-

vání na AMU v Praze u prof. Václava Neumanna, 

jako jeho poslední student. Svou kariéru začal v praž-

ském Národním divadle jako asistent Zdeňka Košlera. 

V roce 1991 jej Herbert von Karajan pozval ke spou-

práci s George Soltim, Claudiem Abadem a Vídeň-

skými fi lharmoniky na „Sommerspiele Salzburg“.

Od začátku své kariéry působil jako šéfdirigent 

vynikajících orchestrů: Komorní opera Praha (1985-

1987), Janáčkova fi lharmonie Ostrava (1991-93), 

Státní fi lharmonie Brno (1991-1995), Sinfonietta 

Žilina (1995-2000), Pardubická komorní fi lharmo-

nie (1997-2009), Orchestr baletu Národního divadla 

Praha (2001-2002), Státní opera Praha (i umělec-

ký ředitel, 2003-2005). Současně působí jako stálý 

hostující dirigent Slovenské fi lharmonie (turné po 

Japonsku) a čestný člen Filharmonie Brno (japonské 

turné 2011). Letos na jaře se stal šéfdirigentem Aichi 

Central Symphony Orchestra Nagoya. S Českou fi l-

harmonií, se kterou podnikl velké turné po Spojených 

státech, trvale spolupracuje od roku 2001.

V říjnu 2010 uvedl světovou premiéru českého 

autora Slavomíra Hořínky Koncert pro housle se 

sólistkou Sophií Jaff é a Českou fi lharmonií v rámci 

Mezinárodního hudebního festivalu Brno. Se Sym-

fonickým orchestrem Českého rozhlasu a houslistkou 

Sophií Jaff é byl opakovaně pozván na pasovský festi-

val a v září a v říjnu 2011 řídil brněnskou Filharmonii 

na jejím japonském turné.

Během své kariéry vystoupil se sólisty Josefem 

Sukem, Rudolfem Firkušným, Václavem Hudeč-

kem, Igorem Ardaševem, Igorem Oistrachem, Ste-

fanem Vladarem, Davidem Geringasem,V. Ortizem, 

G. Opitzem, Dianou Damrauovou, Hakanem Har-

denbergerem, Katjou Ricciarelliovou, Miriam Gauci-

ovou, Kurtem Rydlem, Sergejem Larinem, Nicolou 

Martinuccim, Evou Randovou, Dagmar Peckovou, 

Petrem Dvorským, Ljubou Orgonášovou, Rudolfem 

Buchbinderem, Alfonsem Kontarskim, Leilou Jose-

fowiczovou, Christianem Polterou, Fazilem Sayem, 

U. Ughim a Xavierem de Maistre.

Leoš Svárovský je činný též pedagogicky na AMU 

v Praze. Na podzim 2012 se habilitoval jako docent.

 R. Janků

Moravskou fi lharmonii bude dirigovat Leoš Svárovský. 

 Foto: archiv

Křesťanské společenství žen Aglow zve k

Setkání s Rozitou Mertovou na téma:
Jak vzniká bible pro neslyšící křesťany, ale i nekřesťany

v sobotu 11. října od 15 hod. v sídle Bratrské jednoty baptistů v ulici M.R. Štefánika 10
(vchod naproti prodejně Albert)

Na závěr setkání bude připraveno malé pohoštění, prostor k otázkám a pro neformální rozhovory.
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Africké rytmy zní ve Vile Doris osmým rokem

K Šumperským proměnám: Smetanovy sady

Oblíbené kurzy afrického a relaxačního bubnování startují už osmou sezonu v šumperském Stře-

disku volného času Doris. Jejich účastníci mohou ve skupince zažít aktivní relaxaci a zábavu při 

hře na pravé africké bubny. Přihlásit se může kdokoliv od 15 do 99 let.

Pod vedením zkušeného lektora a muzikanta 

Karla Cvrka proniknou účastníci kurzů nejprve do 

základních rytmů hry na buben „djembe“ a na velké 

basové bubny „dunduny“ se zvonci. Následují ori-

ginální západoafrické rytmy i doprovodné rytmy 

k písničkám. Pravidelná čtvrteční setkávání tak dá-

vají účastníkům možnost živé hudební komunikace, 

která jde ke kořenům hudby a pohybu, příležitost 

k navázání nových kontaktů a smysluplné trávení 

volného času. Ti, kdo přijdou, nemusejí mít žádné 

hudební zkušenosti ani vlastní buben, ty jsou při 

kurzech k dispozici. Kurzy začínají od čtvrtku 2. říj-

na a přihlásit se lze jak „papírově“ ve Vile Doris v uli-

ci 17. listopadu nebo na „Komíně“ v Komenského 

ulici, tak i elektronicky na www.doris.cz. -red-

▶ Účastníci kurzů mohou zažít aktivní relaxaci a zá-

bavu při hře na pravé africké bubny.  Foto: archiv

Prostor, v němž se nacházejí Smetanovy sady, byl 

od středověku zahradou náležející k hospodářské-

mu dvoru šumperského zámku. Pěstovala se zde 

především zelenina a zahrada byla již v 15. století 

nazývána Panskou zahradou (Herrengarten). Část 

pozemku sloužila jako louka. Od roku 1569, kdy 

město odkoupilo od Žerotínů zámek s hospodář-

ským dvorem pod ním, plynuly příjmy z Panské 

zahrady do zvláštní pokladny, z níž byly odváděny 

splátky měšťanům, kteří ke koupi majetku přispěli, 

a posléze zde byly pozemky pronajímány. V roce 

1822 odkoupili část zahrady členové Střeleckého 

spolku a část byla využívána vojskem jako cvičiště. 

Zdejší prostory byly později užívány jako hřiště, 

konaly se zde oslavy a v roce 1879 regionální vý-

stava.

Zásadní změna se uskutečnila po roce 1883, kdy 

bylo rozhodnuto tuto část bývalé zahrady přemě-

nit v městský park. Vybudování parku připadlo 

Okrašlovacímu spolku podle plánu jeho čelného 

představitele Engelberta Zdenka. Po druhé světové 

válce dostal park název Smetanovy sady. Na sklon-

ku šedesátých let vyžadovalo stárnoucí stromové 

a keřové patro ošetření, případně výměnu. K úpra-

vě sadů poté došlo v roce 1979. Další proměna části 

parku se uskutečnila v první dekádě nového století. 

V roce 2007 zde vzniklo dětské hřiště, park proťala 

cyklostezka s novým chodníkem. V nedávné době 

byly staré dřeviny vykáceny a zasazeny nové, upra-

veny chodníky a instalovány lavičky. Zbylý prostor 

Smetanových sadů na revitalizaci ještě čeká. 

 Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk
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Na snímku z kostelní věže zachytila dobová pohlednice dnešní Smetanovy sady krátce po výsadbě někdy v deva-

desátých letech 19. století.  Foto: sbírky VM Šumperk

Fotografi e nabízí současný pohled z kostelní věže. Svědčí o tom, že výsadba ve Smetanových sadech se skutečně 

rozrostla.  Foto: P. Kvapil
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Středa 8. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Jiří Kolbaba

Populární dobrodruh a cestopisný zpravodaj RÁDIA IMPULS se vrací do Šumperka. Pořad s názvem 

Modrobílé ticho - tajuplná Antarktida II popisuje strhující plavbu do Antarktidy na polské plachetnici 

Selma. Překonání Drakeovy úžiny na tak malém plavidle patří k těm nejdobrodružnějším cestám, které 

lze na naší planetě podniknout. Těšme se na zajímavé snímky bizarních ledovců a obdivuhodnou antark-

tickou faunu.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Sobota 11. října od 20 hodin ve velkém sále DK

Řecká zábava

14. ročník tradičního společenského večera pořádaného Řeckou obcí Šumperk. V programu vystoupí 

hudební skupina I Parea a Froso Tarasidu z Brna, zatančí Kalliópi junior - Šumperk a Antigoni - Krnov. 

 Vstupné 190 Kč 

Úterý 14. října od 19.30 hodin v G-klubu

Bokomara

Legendární folková kapela v čele s Lubošem Javůrkem odehraje v Šumperku kompilační recitál, který 

představí průřez třicetiletou tvorbou této osobité formace. Na klávesové nástroje kapelu doprovází Miro-

slav Mirsky Novotný ze Šumperka.  Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 150 Kč

   

Středa 15. a čtvrtek 16. října od 9 do 17 hodin v prostorách DK

Prezentační výstava Škola

Prezentační výstava středních škol a odborných učilišť.  Vstup volný

Pátek 17. října od 17.30 hodin ve velkém sále DK

DŽEMFEST: Chinaski, O5 a Radeček, Th e Tap Tap, Adam Mišík, Obzzor, Zutroy

Hlavní festivalový večer 15. ročníku hudebně-fi lmové přehlídky Džemfest. Festival pořádá také bohatý 

doprovodný program, více informací a on-line rezervace na www.dzemfest.cz. Partnerem akce jsou stavební 

fi rma Experior, Pivovar Holba, Sateza, CBA, město Šumperk,  Olomoucký kraj a Jeseníky - SCR. 

 Vstupné v předprodeji 249 Kč, v den akce 299 Kč

Středa 22. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK

KLASIKA VIVA: MFO: Koncert k výročí republiky, host Felix Slováček

Koncert k výročí vzniku samostatného Československého státu v rámci cyklu Klasika Viva. Moravská 

fi lharmonie Olomouc zahraje pod vedením dirigenta Leoše Svárovského, jako speciální host vystoupí le-

gendární saxofonista Felix Slováček. Na programu zazní skladby W.A. Mozarta, A. Dvořáka a K. Stamitze. 

Slavnostní večer pořádá Olomoucký kraj a město Šumperk ve spolupráci s DK Šumperk.  Vstupné 150 Kč

Čtvrtek 30. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Supergroup CZ

Michal Pavlíček (kytara), Kamil Střihavka (zpěv), Roman Dragoun (klávesy), Vladimír Kulhánek (basa), 

Jan Hrubý (housle), Miloš Meir (bicí). Společný koncert „české kapely snů“, jak ji vybrali v hlasování 



13Dům kultury

čtenáři časopisu Rock & Pop a posluchači rádia Beat.  Vstupné 250 Kč, 300 Kč a 350 Kč 

 PRO DĚTI

Neděle 5. října od 10 hodin ve velkém sále DK

Pohádky ze mlýna

Pohádky ze mlýna vyprávějí o strašidlech, která sužovala mlýn, mlynářku i celé okolí, a o vojákovi, který 

měl pro strach uděláno… Inu, tomu, kdo se nebojí, odvaha se vyplatí. Pohádková skládanka s písničkami. 

Hraje Divadlo Pohádka Praha.  Vstupné 50 Kč

Neděle 19. října od 10 hodin ve velkém sále DK

Šípková Růženka

Rodinná pohádka Jiřího Chalupy a Jaromíra Klempíře pro nejmenší děti s mnoha písničkami a krásnými 

loutkami. Děti dostanou krátkou lekci ze správné mluvy od Jana Přeučila, zatančí si na plese, děvčátka 

si zahrají na sudičky a všichni společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý spánek 

i nebezpečné trní. Pohádka je plná líbivých písniček od hudebního skladatele Jaromíra Klempíře. Hrají 

Eva Hrušková a Jan Přeučil.  Vstupné 60 Kč

 D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

Ve čtvrtek 30. října si koncert Supergroup CZ mohou vychutnat také posluchači v Domě kultury Šumperk. 

 Foto: archiv
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Lístky na Blues Alive se již prodávají

 VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 28. září

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

Výstava mladého fotografa a katolického kněze Petra Vacíka.

Od 1. října do 2. listopadu

Tomáš Lampar: Kresby a enkaustiky

Tomáš Lampar (1967) je mladý architekt, umělecký kovář a výtvarník, který představí své kresby a en-

kaustiky. Jeho dílo je zajímavé z pohledu procesu tvorby, volby materiálů a způsobu práce s nimi. Vernisáž 

k výstavě proběhne ve středu 1. října od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci 

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

podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 29. září do 4. října v Galerii Caesar, Olomouc

Tomáš Lampar a Jaroslav Němec, „Kovy“

Vernisáž proběhne v pondělí 29. září v 18 hodin.

 PŘIPRAVUJEME

14.-16. listopadu BLUES ALIVE 

17. listopadu  KLASIKA VIVA: ŠKAMPOVO KVARTETO

29. listopadu HOROVÁNÍ 2014

11. prosince  ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK

Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.č. 

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

perk.cz, www.bluesalive.cz.

Vstupenky na koncerty velkých hvězd americké i evropské bluesové scény, které uvede 19. ročník 

největší domácí přehlídky tohoto žánru Blues Alive, jsou už k „mání“. Zatímco na internetových 

stránkách festivalu je on-line nakupování lístků v plném proudu, přímý prodej vstupenek začal 

v pondělí 15. září.

„Zájem o koupi vstupenek přes internet je značný, 

proto dáváme lístky do běžného předprodeje s dosta-

tečným časovým předstihem, aby měli místní příznivci 

blues možnost koupit lístky pohodlně a včas,” vysvět-

luje ředitel festivalu Vladimír Rybička. Vzápětí dodal, 

že permanentka na sobotu a neděli, jejíž součástí je 

i CD s vybranými nahrávkami z loňského ročníku, 

stojí stejně jako vloni 790 korun. Za 420 korun a 570 

korun jsou v prodeji lístky na oba hlavní koncerty. Za 

vstupné na úvodní páteční koncert bratří Morganfi el-

dů zaplatí lidé 390 korun a nedělní odpolední koncert 

v H-clubu přijde fanoušky na 90 korun. Předprodej 

přitom probíhá v pokladně Domu kultury, která je 

otevřena od pondělí do pátku od 14 do 18 hodin, 

tel.č. 583 214 279.

Mezinárodní festival Blues Alive se uskuteční od 
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14. do 16. listopadu. Během tří dnů představí více než 

dvě desítky účinkujících. „Vzhledem k tomu, že po-

festivalové pondělí bude 17. listopadu, tedy státní svá-

tek, měníme oproti zvyklostem rozložení festivalových 

koncertů. Místo zavedených dvou hlavních večerů, 

pátečního a sobotního, přidáváme ještě jeden, neděl-

ní. A pátek koncipujeme jako tematický blok k uctění 

jedné z největších osobností bluesové historie Mud-

dyho Waterse,“ říká Rybička. V pátek 14. listopadu 

vystoupí na pódiu velkého sálu šumperského Domu 

kultury, kde se od samého začátku Blues Alive odehrá-

vá, dva hudebně aktivní synové Muddyho Waterse (vl. 

jm. McKinley Morganfi eld, 1913-1983) Mud Mor-

ganfi eld (nar. 1954) a Big Bill Morganfi eld (1956). 

V jejich samostatných blocích i při závěrečném jamu 

je doprovodí český Marcel Flemr Band, který vystoupí 

i v úloze předkapely s několika domácími hosty, kteří 

zazpívají písně z repertoáru Muddyho Waterse.

Sobotní večerní koncert představí mimo jiné blues ze 

skandinávských zemí, fi nské duo Black River Bluesman 

and Bad Mood Hudson a norskou kapelu Th ornbjorn 

Risager and Th e Black Tornado. Headlinerem koncertu 

pak bude držitel mnoha bluesových ocenění, americ-

ký zpěvák a hráč na foukací harmoniku John Németh. 

„Ten přijede přímo ze známého festivalu ve švýcarském 

Luzernu, jehož je hlavní hvězdou. S luzernským festiva-

lem v posledních letech na „dovozu“ účinkujících stále 

častěji spolupracujeme,“ dodává Rybička.

Finále nedělního večera, a tím i celé přehlídky, bude 

mít v režii jednak mladý americký kytarista Mike Zito, 

který bude na turné nejen se svou kapelou, ale také se 

zvláštním hostem, talentovanou zpěvačkou a kytarist-

kou Samanthou Fishovou. Největším jménem koncer-

tu je pak bezesporu Otis Taylor, jedna z nejvýznamněj-

ších osobností současného blues. „V Česku už dvakrát 

s úspěchem koncertoval, tentokráte ale přijede s nově 

obsazenou kapelou a velkou, emočně mimořádně sil-

nou show,“ podotýká ředitel festivalu.

Festival Blues Alive tradičně staví i na přesazích 

mimo standardní bluesový žánr. Italská skupina Th e 

Cyborgs hraje blues s vlivy garážového rocku a stylizuje 

se do podoby sci-fi  postav. Phil Shoenfelt v novém duu 

se steelkytaristou Davidem Babkou přiveze autorské 

písně temného ražení, stejně jako Australanka Suzie 

Stapletonová. Domácí Moonshine Howlers pro změ-

nu předvedou hodně odvázanou alternativní country. 

Kompletní program festivalu je umístěn na webo-

vých stránkách www.bluesalive.cz. -red-

Otis Taylor, jedna z nejvýznamnějších osobností sou-

časného blues, přijede s velkou, emočně mimořádně 

silnou show.  Foto: Z. Matysik

Jednu z největších osobností bluesové historie Muddyho 

Waterse připomenou jeho dva hudebně aktivní synové 

Mud Morganfi eld a Big Bill Morganfi eld.  Foto: archiv
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V Šumperku zahraje česká „kapela snů“

Jiří Kolbaba 

promítne snímky ze strhující cesty po Antarktidě

Známý fotograf uskutečnil do Antarktidy tři ces-

ty. Letos v lednu popsal šumperským divákům první 

dvě, jež se uskutečnily pomocí ruského ledobor-

ce a argentinských vojenských letadel. „Nyní se se 

mnou vydáte na závěrečnou výpravu, na plavbu do 

Antarktidy na polské plachetnici Selma. Překonání 

Drakeovy úžiny na tak malém plavidle patří k těm 

nejdobrodružnějším cestám, které lze na naší plane-

tě podniknout. Těšit se můžete na zajímavé snímky 

bizarních ledovců a obdivuhodnou antarktickou 

faunu,“ uvedl cestovatel. Ten vystoupí v Domě kul-

tury Šumperk ve středu 8. října od půl osmé večer.

„Jiří Kolbaba je vynikající vypravěč zážitků a souvis-

lostí, který inspiruje diváky k jejich vlastním cestám 

a fotografování. Část jeho vyprávění bude věnována 

zásadám kompoziční tvorby a tipům pro fotografování 

na cestách,“ nastínil obsah dia-show pořadatel Ondřej 

Polák a dodal, že vstupné stojí v předprodeji sto pade-

sát korun, v den akce o čtyřicet korun podraží. -red-

Časopis Rock&Pop společně s rádiem Beat uspořádal během loňského roku anketu, jejímž cílem 

bylo sestavit první českou kapelu snů. Čtenáři a posluchači si skutečně dali záležet a formace 

s názvem Supergroup CZ spatřila světlo světa. Ve čtvrtek 30. října si její koncert mohou vychutnat 

také posluchači v Domě kultury Šumperk. 

Úkolem hlasování bylo vybrat na každý post 

v kapele toho nejlepšího českého muzikanta. Hudeb-

ní fanoušci nakonec sestavili „kapelu snů“ ve složení 

Michal Pavlíček (kytara), Kamil Střihavka (zpěv), Ro-

man Dragoun (klávesy), Vladimír Kulhánek (basa), 

Jan Hrubý (housle) a Miloš Meir (bicí). 

„Pro všechny zúčastněné je tato přízeň fanoušků 

milá a příjemná. Původně jsme společné kon-

certy neplánovali, potom jsme souhlasili s jedním 

společným vystoupením, ale reakce publika daly im-

pulz k tomu, že i přes velkou vytíženost odehrajeme 

koncertů víc,“ uvedl kytarista Michal Pavlíček, který 

v anketě získal nejvíc hlasů. Koncert Supergroup CZ 

začne o půl osmé večer, vstupenky v ceně 250, 300 

a 350 korun jsou v prodeji v pokladně Domu kultu-

ry. Lístky si mohou zájemci objednat také on-line na 

adrese dksumperk.cz. -op-

SUPERGROUP CZ: Bicí nástroje - Miloš Meier 

(DYMYTRY, BSP, LEADERS!); basa: Vladimír 

„Guma“ Kulhánek (T4, ANNA K, ETC, KRAUS-

BERRY, FLAMENGO); kytara: Michal Pavlíček 

Populární dobrodruh a cestopisný zpravodaj rádia Impuls Jiří Kolbaba se vrací do Šumperka. 

Tentokrát publiku nabídne druhé pokračování strhující vizuální show Modrobílé ticho - tajuplná 

Antarktida. 

▶ Populární dobrodruh a cestopisný zpravodaj rádia 

Impuls Jiří Kolbaba se vrací do Šumperka.  

 Foto: archiv
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Na Džemfest přijedou Chinaski, 

Björk a Nick Cave se objeví pouze na plátně

Festivalovou sezonu v Česku zakončí již tradičně šumperský Džemfest. Patnáctý ročník oblíbené 

akce vypukne v pátek 17. října v 17.30 hodin v místním Domě kultury a při pohledu do programu 

je zřejmé, že hudební fanoušci se mají na co těšit.

Hlavním tahákem letošního ročníku bude koncertní 

show skupiny Chinaski, která slaví „dvacetiny“ a letos 

v únoru jako první česká kapela vyprodala 

pražskou O
2
 arénu. „Skupina Chinaski 

má za sebou velmi úspěšnou festivalovou 

sezonu, kterou zakončí právě na Džemfestu. 

Fanoušci se mohou těšit na všechny zásadní 

pecky, včetně nových hitů Hlavolam 

a Víno,“ říká pořadatel Ondřej Polák. 

Vzápětí prozrazuje, že účast v programu potvrdily 

i vycházející hvězda Adam Mišík či rock-popový 

kvintet O5 a Radeček. Ten před domácím publikem 

odehraje mimo jiné společné písně se slovenskou 

zpěvačkou Márií Čírovou, s níž Radečci letos nazpívali 

hit Vloupám se. A vystoupí i další šumperské kapely 

Obzzor a Zutroy. „Jsem rád, že naše pozvání 

přijal také rockový orchestr klientů Jedlič-

kova ústavu v Praze Th e Tap Tap, který se 

proslavil svižnou písní Ředitel autobusu. 

Koncerty Th e Tap Tap jsou skvělé a lidé se 

budou určitě bavit,“ soudí Polák.

Festival Džemfest, který letos obdržel 

Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblas-

ti kultury, chystá také několikadenní doprovodný 

program. Ten nabídne například autorské čtení živě 

přenášené z Brazílie nebo fi lmovou scénu s hudebním 

dokumentem o Nicku Caveovi či se záznamem 

koncertu islandské zpěvačky Björk.

Více informací o programu a on-line objednávky 

lístků lze nalézt na Dzemfest.cz. -red-

Doprovodný program  Džemfestu nabídne například 

i záznam koncertu islandské zpěvačky Björk. 

 Foto: archiv

Hlavním tahákem letošního ročníku bude koncertní 

show skupiny Chinaski, která slaví „dvacetiny“ a le-

tošní úspěšnou sezonu zakončí právě na Džemfestu.  

 Foto: archiv

(STROMBOLI, PRAŽSKÝ VÝBĚR, BSP, BIG 

HEADS),; klávesy: Roman Dragoun  (T4, PRO-

GRES 2, STROMBOLI, FUTURUM); housle: 

Jan Hrubý (ETC, BLUES BAND LUBOŠE AN-

DRŠTA, FRAMUS 5); zpěv: Kamil Střihavka (BSP, 

NO GUITARS!, LEADERS!, MOTORBAND)
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Galerie J. Jílka

Tomáš Lampar (*1967), „Kresby a enkaustiky“

Znovu po devíti letech vystavuje tu Tomáš svou 

plnou souhru očividného s vizí v mysli probuzenou 

a z kreseb se rodící. Už sám proces, volba materiálů 

a způsob práce s nimi jsou obsahem jejich výpově-

di. Počítá s jedinečnou stopou v krbu vypálených 

uhlů, s ryzí krásou směsi starého vosku, dřevěného 

popela a železné rudy v enkaustice, se stékavostí 

vody v akvarelu…

Podobně splývá v něm vůle s poddajností. Na-

venek působí až zasněně, překvapí ale pevným 

stiskem ruky. Kreslí v ucelených řadách a nevrací 

se k cyklu jednou uzavřenému. Zato samo kreslení 

je mu návratem do chvíle nad kovadlinou, k četbě 

Kalevaly, Ovidia a Homéra, k radosti z nádherné 

houby nebo k šumění deště v listoví. 

Protiklady stírá s přirozenou lehkostí… pevnost 

i v křehkosti, jistota ve chvění, věcnost v nepolapi-

„Popelová krajina 1“, 2014, enkaustika na plátně, 

30x40 cm 

„Na kovadlině“, rudka, pastel, uhel, 30x42 cm, 9:52 h, 27.11. 2011
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Město čte knihu již podesáté

telnosti, sametová měkkost s vůlí sevřít do dlaně 

unikající a ukovat stíny, jemné záchvěvy prchavého 

vpečetit do spleti čar a hmoty barev... to všechno je 

mu snad už do vínku dané. Dokáže uchránit křeh-

kou svobodu a nespoutatelnost bezejmenného. Do 

ní se ponořit, být tvarem beztvarému, vůlí bezděč-

ného, jeho branou bez zábran a čirou průhledností, 

otevřenou příchozímu. Plynout bez pohybu a stát 

se kresebnou sítí k ulovení dechu, paprsku světla 

nebo větru v oblacích. Být živým zpřítomněním 

dotyků dávných i budoucích, ať už květináčů na 

parapetu nebo krajin z popela, tušených tkání vláč-

ných těl v jiskření mezi úderem kladiva a žhavým 

železem na kovadlině... ve zrození nových světů 

v mysli i v samém středu všeho bytí. V jeho pra-

podstatě a v popření času jedinečným okamžikem.

To všechno mu pevně srůstá a obojí vidění, oči-

ma i myslí, je stejně skutečnou a stejně uhrančivou 

cestou niterného růstu. Výslednými kresbami je 

radostí i jen listovat, a výstava je proto vzácnou, až 

sváteční příležitostí k živému setkání s nimi.

Zahájena ve středu 1. října v obvyklých 18 hodin 

navazuje na pondělní vernisáž Tomášovy jiné, 

s kovářem-mečířem Jaroslavem Němcem společ-

né výstavy v olomoucké Galerii Caesar, čerpající 

z jejich letité spolupráce v kovárně na Svatém Ko-

pečku. Výstavy se vzájemně doplňují. Krátkodobá 

olomoucká končí už ale v sobotu 4. října. Obě vý-

jimečné výstavy stojí za návštěvu. 

 Miroslav Koval

Inspiraci pro uspořádání akce Město čte knihu převzali pořadatelé z německého Bad Hersfeldu, 

ale upravili si jej po svém hned od prvního ročníku. A za deset let existence si tento komorní festi-

val získal četné příznivce. 

Čtení na různých místech ve městě provázejí hu-

dební vystoupení, fi lmy, výstavy, besedy. Do čtení se 

zapojují děti ve školách, herci ze Šumperka i odji-

nud, ochotníci, senioři čtoucí dětem… Téměř každý 

ročník provází kniha, kterou vydává regionální na-

kladatelství Veduta Štíty. Většina ročníků byla věno-

vána osobnostem české literatury (četli jsme knihy 

Vladimíra Körnera, Jana Wericha, Jiřího Suchého, 

Bohumila Hrabala, Oty Pavla, Ludvíka Vaculíka, 

Karla Čapka a Karla Poláčka). Výjimku tvořil rok 

2010, kdy jsme k patnáctému ročníku festivalu Blu-

es Alive četli z výboru ...A to je blues. 

Další výjimkou, kdy se nebudeme soustředit na 

jednoho autora, ale na žánr, má být letošní - desátý 

ročník. Chceme se věnovat pohádkám. Pohádkám 

nejen pro děti a pohádkám nejen pro dospělé. 

Kniha se bude jmenovat O kamnech na sever-

ní točně aneb Pohádky nejen pro dospělé a bude 

obsahovat texty, jejichž autoři jsou propojení s kul-

turním životem našeho města. Čtenáři zde najdou 

pohádky autorů, kterým byl věnován samostatný 

ročník Město čte Ludvíka Vaculíka a Jiřího Suché-

ho, skladatele a spisovatele Ilji Hurníka, svého času 

častého a velmi oblíbeného hosta šumperského 

dětského sboru, ilustrátora pověstí Anežky Šulové, 

malíře a spisovatele Aloise Mikulky. Najdeme zde 

pohádky autorů beletrie pro děti i dospělé Petry 

Braunové, Markéty Pilátové a Martina Fahrnera, 

žánru fantasy Anny Šochové, Františky Vrbenské 

a Jaroslava Mosteckého, nejmladší spisovatelská 

generace bude zastoupena pohádkami Jiřího Brože 

a Jaroslava Žváčka. Název knihy O kamnech na již-

ní točně je  podle jedné z Pohádek pro dobrodruhy 

spisovatele Zdeňka Šmída, který byl v Šumperku 

hostem besedy Via Lucis pár dnů před svým odjez-

dem na Seychely, ze kterých se již nevrátil. Ilustrace 

knihy byla svěřena výtvarnici Věře Kovářové. 

Jak téma samotné, tak počet zastoupených au-

torů je příležitostí pro řadu zajímavých setkání 

a doprovodných akcí, ke kterým po celou dobu 

festivalu dojde. Program je ještě před uzávěrkou, je 

možné, že nastanou drobné změny. Pořadatelé ale 

již nyní doufají, že si každý z pestré nabídky akcí 

vybere. Zdeňka Daňková
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Divadlo

Datum Titul Skupina Čas Cena

St 1.10. Její pastorkyňa G, VK 17.00 150 Kč

Čt 2.10. Její pastorkyňa C, VK 17.00 150 Kč

Pá 3.10. Světáci VK 17.00  150 Kč

Čt 9.10. Čertův švagr MŠ, doprodej volných míst 10.00  70 Kč

Pá 10.10. W. Stern, Hrádek, Studio D123  VK 19.00 70 Kč

 aneb Cesta do hlubin Vinnetouovy duše

So 11.10. Pejsek a kočička VK 15.00 70 Kč

Út 14.10. Pejsek a Kočička MŠ, doprodej volných míst 9.00 70 Kč

St 15.10. Její pastorkyňa A, X 19.00 150 Kč

Čt 16.10. Pejsek a Kočička MŠ, doprodej volných míst 10.00 70 Kč

Pá 17.10. Její pastorkyňa Školy, doprodej volných míst 10.00 150 Kč

St 22.10. Pejsek a Kočička MŠ, doprodej volných míst 8.30 70 Kč

Čt 23.10. Čertův švagr MŠ, doprodej volných míst 9.00 70 Kč

Pá 24.10. Její pastorkyňa Školy, doprodej volných míst 10.00 150 Kč

So 25.10. Evergreeny Foyer, Zrcadlový sál  VK 19.00 80 Kč

 věnované 20. výročí vyhoření divadla

Pá 31.10. Strakonický dudák VK 19.00 150 Kč

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

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

představení. Výstava v prostorách divadla: „Malby a grafi ky Zdeňky Rambouskové“ trvá do 27.10.

V říjnu divadlo vzpomíná na jeho vyhoření před dvaceti lety. U této příležitosti uvádí tři představení, mezi nimi 

Strakonického dudáka.  Foto: Petr Veselý



21Vyhoření divadla, Vlastivědné muzeum

Vlastivědné muzeum v Šumperku

- VÝSTAVNÍ SÍŇ -

 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. Výstava 

trvá do 19. října

- GALERIE ŠUMPERKA -

 Ave Maria

Výstava, zaměřená na proměny vnímání a zobrazo-

vání Panny Marie od gotiky po současnost, umožní 

široké veřejnosti prohlédnout si význačná díla pře-

devším sakrálního výtvarného umění pocházející-

ho převážně ze severomoravského regionu. Vernisáž 

výstavy proběhne ve čtvrtek 16. října v 17 hodin. 

Výstava potrvá do 1. února 2015.

- GALERIE MLADÝCH -

 Výstava CHKO Jeseníky

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 1. října 

v 17 hodin. Výstava potrvá do 30. listopadu.

- 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 
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V Hollarově galerii jsou až do 19. října k vidění mapy z rozsáhlé muzejní kartografi cké sbírky muzea. 

 Foto: Z. Kvapilová

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

- PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL -

 Miloš Melzer: Anežka Šulová 

Obrazy ze života na vesnicích severozápadní Mo-

ravy v druhé polovině 19. století. Přednáška pro-

běhne ve čtvrtek 30. října v 17 hodin. Součástí jsou 

prezentace knihy a beseda s autorem.

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 -

 Evino jablko 

Třetí výstava z projektu Moje výstava - výstava ma-

leb Evy Petrůjové. Výstava trvá do 5. října.

 Velká válka 1914-1918

Obyvatelé Zábřežska na frontách a v zázemí. Výsta-

va trvá do 16. listopadu.

 CESTA

Čtvrtá výstava z projektu Moje výstava: Martin 

Strouhal - fotografi e:  Aljaška, Yukon, Sibiř. Ver-

nisáž proběhne ve středu 8. října v 17 hodin. Na 

vernisáži bude představeno nové (druhé) vydá-

ní knihy „Svoboda pod bodem mrazu“ rozšířené 

o rukopis Jana Eskymo Welzla. Výstava potrvá do 

9. listopadu.

Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Es-

kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

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

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

no 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 Mohelnicka
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Den vzniku samostatného Československého státu - úterý 28. října - máme otevřeno

Muzeum Šumperk 9.00-13.00 hod. * Muzeum Mohelnice 9.00-12.00 hod. 

Muzeum Zábřeh 9.00-12.00 hod. * Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 9.00-12.00 hod. 

Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově 9.00- 16.30 hod. 

Vstup do objektů je za poplatek.

Klasická instalace je doplněna moderními audiovi-

zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-

tím určena nejen pro zapálené archeology, ale také 

pro širokou veřejnost.

 Projekt pro celou rodinu: Poznávejme život 

v pravěku hrou

V prostorách muzea je otevřena interaktivní her-

na, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké 

techniky, popřípadě vyluštit různé kvizy, hádanky 

a sestavit skládačky.

 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 -

 Loštice na fotografi ích a pohlednicích

Výstava z bohaté kolekce fotografi í fondu Havelko-

va muzea v Lošticích dokumentuje stavební vývoj 

a proměny města Loštic. Připomene, jak Loštice 

vypadaly na konci 19. století a jak se změnila je-

jich tvář ve 20. století. Vernisáž výstavy proběhne 

ve čtvrtek 9. října v 17 hodin. Výstava potrvá do 

31. ledna 2015.

 Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-

slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

 Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-

kladů muzea

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-

para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 

Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně 

tragického osudu místní židovské komunity.

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

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

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

12.30-17 hod.

- ÚSOV S LOVECKO-LESNICKÝM MUZEEM -

 Stálá expozice lichtenštejnských sbírek v Mar-

tinelliho paláci

 Stará škola

 Úsov - kolébka lesnického školství, stálá ex-

pozice

 Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-

teraktivní expozice

 Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

 Zámecký ochoz

 Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše

 Zoo koutek pro děti

 Pohádky na zámku Úsov

Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea na zámku 

v Úsově je doplněna o velkou pohádkovou výsta-

vu. V podobě instalovaných scén je prezentováno 

10 klasických českých pohádek, a to O princezně 

a drakovi, Sedmero krkavců, Šípková Růženka, 

Čertův švagr, Červená Karkulka, Jak zvířátka sta-

věla domeček, Ošklivé káčátko, O Budulínkovi, 

Smolíček Pacholíček a Perníková chaloupka. Malí 

i velcí návštěvníci se tak seznámí nejen s dnes už 

mnohdy zapomenutými pohádkami, ale také se za-

jímavými muzejními exponáty.

Výstava je součástí hlavního prohlídkového okru-

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

ký dozor skupin žáků a studentů má od roku 2014 

vstup zdarma. Vlastníci karty Olomouc Region 
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Na výstavě se sešlo více než tři sta hub

Card mají vstup zdarma, na Rodinné pasy a Senior 

pasy poskytujeme slevu 20%.

 Bílá paní na Úsově

Večerní prohlídky nejstarší části zámku a věže 

s Bílou paní, která bude vyprávět starobylou 

pověst. Otevřena bude také Galerie Lubomíra 

Bartoše, která byla rozšířena o nové prostory 

ve třetím patře zámku. V sobotu 20. září od 18 

do 22.30 hodin. Poslední prohlídka zámku ve 

22 hod. Vstupné je 45 Kč, návštěvník s platnou 

vstupenkou na zámek má vstup na nádvoří zdar-

ma.

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

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

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

vstup v 18 hod.), otevírací doba září a říjen: Út-Ne 

9-16.30 hod. (poslední vstup ve 14.45 hod.). 

1. října je zámek z provozních důvodů uzavřen - 

děkujeme za pochopení!

Tradiční výstavu hub hostilo od čtvrtku 11. do soboty 13. září šumperské muzeum. Lidé přinesli 

tvůrcům výstavy, jež proběhla již popatnácté, desítky „exponátů“, které svědčily o tom, že houbař-

ská sezona byla v plném proudu.

„Výstava se konala v době, kdy v našem regionu 

vrcholila houbařská sezona. Ta byla letos obzvlášť 

bohatá, což se odrazilo i na počtu vystavených dru-

hů hub. Celkem jich návštěvníci mohli zhlédnout tři 

sta dvacet,“ uvedla autorka výstavy Magda Zmrha-

lová. Vzápětí prozradila, že houby pocházely nejen 

Lidé zásobili organizátory výstavy desítkami živých „exponátů“ hub, které mohli obdivovat návštěvníci muzea 

po tři dny. Zájem o výstavu byl mimořádný.  Foto: P. Kvapil
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Městská knihovna    

Týden knihoven se zaměří zejména na děti

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

z okolí Šumperka, ale také z Litovelského Pomoraví, 

Hrubého Jeseníku a část i z Ostravska, Pardubicka 

a Královéhradecka. Kromě šumperských muzejníků 

sbírali „exponáty“ rovněž houbaři z Olomouce, stu-

denti místní Střední odborné školy, manželé Mertovi 

z Rudy nad Moravou, ostravská mykoložka Helena 

Deckerová a její dvě východočeské kolegyně Tereza 

Tejklová a Světlana Flekrová. Během výstavy mohli 

méně zkušení houbaři využít mykologické poradny, 

kdy jim jejich nejisté „úlovky“ pojmenovali odbor-

níci - mykologové. „Bez většího počtu sběračů a my-

kologů by výstavu v tomto rozsahu nebylo možné 

zrealizovat. Všem, kteří nám s výstavou pomáhali, 

patří velký dík,“ zdůraznila Zmrhalová. -zk-

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

Především na děti se zaměří v rámci Týdne knihoven, jenž připadá na dny od 6 do 10. října, 

šumperská Městská knihovna. Zahájí tak pravidelná setkávání nazvaná Zadáno pro nejmenší. 

Prvňáčkům, kteří si do konce října přijdou vyřídit čtenářskou legitimaci, nabízí registraci do 

knihovny na jeden rok zdarma a v knihovně Sever budou děti kreslit obrázky do leporela.

Městská knihovna Šumperk připravila v novém 

školním roce prvňáčkům šumperských základních 

a speciálních škol mimořádnou nabídku. Pokud si 

přijdou vyřídit čtenářskou legitimaci do konce října, 

získají registraci do knihovny na jeden rok zdarma. 

Mimořádná registrace probíhá ve stejném režimu jako 

běžné přihlašování, součástí je písemný souhlas rodičů 

nebo zákonných zástupců na přihlášce. Prvňáčkům, 

kteří již legitimaci vlastní, pak knihovnice na jeden rok 

registraci prodlouží. 

U příležitosti Týdne knihoven odstartují v té šum-

perské pravidelná setkávání Klubu maminek nazvaná 

Zadáno pro nejmenší. Setkání, jež jsou určena těm, 

kteří chtějí pěstovat u svých dětí vztah ke knížce od nej-

ranějšího věku, budou probíhat jednou měsíčně vždy 

od 10 hodin v půjčovně pro mládež. První se uskuteční 

v pondělí 6. října a odstartuje jím seriál pohádkových 

čtení babiček a dědečků, určený nejmenším poslucha-

čům. Vyhlásili ho pořadatelé festivalu Město čte knihu 

a číst se bude nejen v knihovnách, ale také v mateřských 

školách a školních družinách až do poloviny listopadu. 

A s festivalem Město čte knihu je spojena i další 

akce, jež bude v rámci Týdne knihoven probíhat jak 

v půjčovně v ulici 17. listopadu 6, tak v knihovně Se-

ver v Temenické ulici 5. Nese název „Namalujte obrá-

zek do leporela - O čem jsme si četli“. V obou knihov-

nách budou připraveny papíry, případně potřeby pro 

nakreslení obrázku do společného dětského leporela, 

jež bude představeno v rámci festivalu Město čte knihu 

v šumperském divadle. -red-
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Knihovna láká na besedu, autorská čtení a výstavy

Knihovnice zvou 

na setkání s básníkem Miroslavem Kubíčkem

Šumperský básník Miroslav Kubíček oslaví 1. říj-

na kulaté osmdesátiny. S oslavencem se mohou lidé 

setkat na akci „Básník Miroslav Kubíček jubilující“, 

kterou pořádá místní knihovna v pondělí 6. října 

od 16 hodin v obřadní síni šumperské radnice. 

Recitovat na ní budou Miroslav Kubíček, Miluše 

Anežka Šajnohová a Jiří Konečný. O hudební do-

provod se postará Jiří Sedláček a Bob Bartas. -zk-

Celou řadu zajímavých akcí chystají na říjen 

šumperské knihovnice. Nechybějí mezi nimi vý-

stavy, autorská čtení, besedy či setkání s poezií.

Martin Leschinger zavede za krásami Čech, 

Moravy a Slezska 

Ve středu 1. října zavítá do knihovny v ulici 17. lis-

topadu tvůrce cykloprůvodců Martin Leschinger. 

V rámci besedy nazvané Na kole nabídne projek-

ci fotografi í z cest po republice, které předcházely 

vzniku posledního cykloprůvodce, jenž vyšel loni 

v listopadu. Martin Leschinger bude vyprávět nejen 

o krásách naší krajiny či historických památkách, 

ale řeč bude i o několika zajímavých lidských osu-

dech. „Celkově jde o inspirativní pořad pro všechny 

milovníky kola a cestování po Česku vůbec. V zá-

plavě besed o lákavých lokalitách v zahraničí působí 

vyprávění o dostupných místech u nás jako příjem-

né osvěžení,“ říká ředitelka knihovny Zdeňka Daň-

ková a připomíná, že beseda začíná v 18.30 hodin 

a vstupné činí padesát korun.

Výstavu doplní autorské čtení

Ve čtvrtek 2. října se knihovna stane od desáté 

dopolední dějištěm prvního říjnového autorského 

čtení. Nela Foberová se během něj začte do své pr-

votiny Šprýmařův rok. Jedenadvacetiletá studentka 

prvního ročníku výtvarné tvorby a speciální peda-

gogiky na UPOL v Olomouci Nela Fáberová byla 

od dětství vedena k tvoření a zůstalo jí to dodnes. 

Miluje život, zbožňuje léto, květiny a čokoládový 

dort s malinami. Po většinu času „tancuje“ s va-

řečkou kolem plotny a svými experimenty oslazuje 

život své rodině a blízkým. Nemá sice sourozen-

ce, stará se však o malého želváka. V budoucnu by 

chtěla učit handicapované děti.

Knížka vznikla jako spontánní a náhlý nápad. 

Její základ je stavěný na skutečných událostech 

protkaných špetkou fantazie. „Je o tom, jak může 

být život někdy nevyzpytatelný a přinést spoustu 

Jakub Hříbek maluje ústy. V knihovně představí své 

práce na výstavě nazvané Zvířata.
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komických situací, a taky o tom, že všechny kata-

strofy, které se nám mohou stát, je třeba vzít s hu-

morem. Vůbec nevadí, že se na vás ostatní budou 

dívat jako na blázna, bez bláznů by bylo totiž tuze 

smutno,“ konstatuje ředitelka knihovny. Vstup na 

akci je volný.

Ve stejný den a stejný čas bude v knihovně v uli-

ci 17. listopadu zahájena výstava hendikepovaného 

Jakuba Hříbka, jenž od roku 1988 žije v Domově 

Paprsek v Olšanech u Šumperka. „Protože nemohu 

malovat a psát rukama, začal jsem ve škole zkoušet 

držet tužku ústy. Ze začátku mi to moc nešlo, ale 

trpělivostí a pílí jsem se začal zdokonalovat a začalo 

mě to bavit. Pomáhaly mě paní učitelky ve škole 

a všichni, kteří se o mě starají,“ popisuje Jakub Hří-

bek, který je od roku 2004 stipendistou ÚMUN. 

Pravidelně se zúčastňuje výstav a mívá i výstavy své. 

„Poslední tři roky si dělám sám i grafi ckou úpravu 

kalendářů, novoročenek, pozvánek a plakátů. Letos 

připravuji kalendář se zvířaty, které budete moci 

vidět na výstavě v Městské knihovně Šumperk,“ 

zve na výstavu nazvanou Zvířata hendikepovaný 

umělec. 

Zdeněk Novák se začte do Zrcadla

Druhé autorské čtení je na programu rovněž 

ve čtvrtek 2. října, tentokrát ale v pět hodin od-

poledne. Ze svého rukopisu Zrcadlo, zrcadlo… 

bude číst Zdeněk Novák, který v šedesátých le-

tech minulého století založil a vedl v Šumperku 

amatérské kabaretní divadélko D 99. Psal texty, 

režíroval a hrál. Na místní radnici si vyvzdoroval 

prostory na klub hudebně dramatického ražení 

„Déčko“. Pak ale přišel neslavně slavný „osmaše-

desátý“ a jeho publikační činnost byla odsouzena 

jako pobuřující a rozvracečská. Byl vyobcován 

z Okresního kulturního střediska, aby se pak živil, 

jak to šlo, a někdy i nešlo. Psal si do šuplíku a če-

kal na zázrak. Hned počátkem devadesátých let 

založil G klub, pořádal besedy s novináři, bankéři, 

duchovními, čepoval víno a četl své texty. Protože 

ale nenašel souputníky, stáhl se k psacímu stolu, 

psal pravidelné fejetony do místního tisku a začal 

rovněž psát nekonečné vyprávění o tom, jak si 

protíral oči tak dlouho, až zjistil, že k opravdové-

mu prozření jeden život nestačí. K nahlížení do 

Zrcadla mu první říjnový čtvrtek zahraje a zazpívá 

vnučka Klárka Kastnerová. Vstupné na autorské 

čtení se neplatí.

Na on-line přenos naváže koncert 

Moniky Načevy a Justina Lavashe

V polovině října, konkrétně šestnáctého, se 

šumperská knihovna vrátí k podvečerům nazva-

ným Poezie a hudba. A hned ten první bude velmi 

neobvyklý. Markéta Pilátová pracuje v kulturním 

oddělení Institutu Cervantes, publikuje v českých 

médiích eseje, zahraničně-politické články, repor-

táže, recenze, povídky a autorské sloupky. Píše rov-

něž povídky pro rozhlasovou stanici Vltava a poezii 

a písňové texty pro zpěvačku Moniku Načevu. Je 

vdaná, bydlí v Praze a ve Velkých Losinách. V době 

konání pořadu sice bude Markéta Pilátová v Bra-

zílii, kde velkou část roku učí potomky českých 

emigrantů, ale díky přímému přenosu se ocitne 

i v Šumperku. Recitovat on-line ze svého básnické-

ho debutu Zatýkání větru bude v knihovně v uli-

ci 17. listopadu od 17 hodin. Vstupné přijde na 

padesát korun, majitelé lístku na Džemfest zaplatí 

polovinu.

O dvě a půl hodiny později pak v rámci podvečera 

Jméno Zdeňka Nováka, který počátkem devadesátých 

let založil v Šumperku G klub, je úzce spjato s místní 

kulturou.  Foto: archiv
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Poezie a hudba vystoupí v klášterním kostele pěvec-

ká ikona Monika Načeva a britský písničkář Justin 

Lavash. Společně natočili album Milostný slabiky 

se zhudebněnými básněmi Sylvy Fischerové, z něhož 

zahrají některé písně i v Šumperku. Součástí tohoto 

jedinečného koncertu budou rovněž písně s texty 

Markéty Pilátové. Vystoupení začíná v 19.30 hodin 

a vstupné je rovných sto korun, pro držitele vstu-

penky na Džemfest pak osmdesát korun.

Během výstavy VIA LUCIS Věry Kovářové 

se představí kniha O kamnech na jižní točně

Říjnové akce v knihovně uzavře vernisáž výsta-

vy nazvané „VIA LUCIS Věry Kovářové“, pořá-

dané v rámci festivalu Město čte knihu. Odehra-

je se ve čtvrtek 30. října v 17 hodin. „Současně 

se zahájením výstavy Věry Kovářové, ilustrátorky 

knihy, vydávané u příležitosti desátého ročníku 

festivalu Město čte knihu, představíme knihu 

O kamnech na jižní točně a zahájíme seriál pod-

večerního čtení pohádek nejen pro dospělé, jež 

tato kniha obsahuje,“ prozrazuje Zdeňka Daň-

ková a dodává, že jak již název výstavy napoví-

dá, připomenuta bude současně spolupráce Věry 

Kovářové na pořadech Via lucis, pro které již od 

vzniku tohoto cyklu vytváří originální grafiky. 

 -red-

Pěvecká ikona Monika Načeva a britský písničkář 

Justin Lavash vystoupí v klášterním kostele 16. října. 

 Foto: archiv

Výtvarnice Věra Kovářová je autorkou grafi ckých listů 

ke všem pořadům Via Lucis.

Městská knihovna Šumperk zve na setkání
Básník Miroslav Kubíček jubilující

v pondělí 6. října od 16 hodin v obřadní síni šumperské radnice na nám. Míru 
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Třicet let knihovny Sever

1. září 1984 bylo otevřeno společensko-kulturní 

zařízení, jehož součástí byla také knihovna Sever. 

Knihovna tehdy sídlila v sále na pravé straně bu-

dovy, do současných prostor se přestěhovala v roce 

1990. Na své si v knihovně přijdou dospělí čtenáři 

i děti. Zapsáno jich je v současné době šest set, 

z toho 130 dětí. K dispozici mají 18 500 svazků 

knih, 4 tituly denního tisku a 32 titulů časopisů. 

Ročně z nich čtenáři uskuteční na 70 000 výpůj-

ček.

První počítač byl v knihovně instalován v roce 

1999, a vzniklo tak internetové pracoviště pro ve-

řejnost. V roce 2003 knihovna zahájila automa-

tizované půjčování knih, časopisů a dokumentů. 

K vyhledávání knih slouží elektronický katalog na 

adrese www.katalogspk.cz, který je využíván čtenáři 

všech věkových kategorií.

Od 1. října 2007 proběhlo mezi Městskou 

knihovnou Šumperk a pobočkou Sever propo-

jení elektronického výpůjčního protokolu, což 

umožňuje čtenářům a návštěvníkům využívat slu-

Budova společenského střediska Sever, v níž knihovna 

sídlí, v roce 2003. Foto: archiv MK

Děti během jedné z besed v roce 2004.  Foto: archiv MK
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Středisko volného času Doris

žeb obou knihoven v rámci jednoho registračního 

poplatku a průkazky.

Knihovna už třicet let nabízí knihovnické služby jako 

je půjčování knih, časopisů pro děti a dospělé, služby 

bibliografi cko-informační, v rámci kulturně-vzdělá-

vacích programů pořádá besedy, exkurze, soutěže pro 

mateřské, základní a speciální školy i pro veřejnost. 

1. září 2014 uplynulo třicet let od chvíle, kdy 

knihovna uvítala své první návštěvníky. Dárkem 

k tomuto výročí je rekonstrukce budovy Společen-

ského střediska, ve kterém sídlí, a zlepšení prostředí 

nejen pro pracovníky, ale především pro uživate-

le. Knihovně přejeme hodně spokojených čtenářů 

i návštěvníků a především hodně dobrých knih, 

které jsou a vždycky budou nedílnou součástí živo-

ta dětí a dospělých. Alena Laštůvková

Zahájení čtenářské štafety v knihovně Sever v roce 2011.  Foto: archiv MK

Od 3. října každé pondělí, každé úterý, každý čtvrtek 

a každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“

Volná herna

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

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

s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Od 1. října každou středu od 17 do 18.30 hodin 

v MC Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

Rehabilitační cvičení vhodné v těhotenství, cvičení na 

balónech, umění dýchání při porodu, informace o prů-

běhu hospitalizace, předávání vzájemných zkušeností 

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

731 186 053, psencikova@doris.cz, Zdeňka Haderková, 

tel.č. 774 860 162.  Cena lekce 65 Kč

Čtvrtek 2. října od 15.30 do 17.30 hodin v MC Ko-

mínkov

Klub pěstounských rodin Plaváček
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Rozhledna na Háji u Šumperka 
je otevřena za příznivé viditelnosti

září: so - ne 10-17 hod., říjen: so - ne 10-1ž hod.
Informace o akcích Klubu českých turistů Šumperk na www.kctsumperk.cz.

Klub pro stávající i nové pěstouny a náhradní ro-

diče, zájemce o náhradní rodinnou péči. Adopce, 

dlouhodobá pěstounská péče a přechodná pěs-

tounská péče. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 

583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. 

 Cena 30 Kč za dítě

Sobota 4. října od 9 do 14 hodin v keramické dílně 

U Radnice ve 2. patře

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé - volná tvorba. Informa-

ce Hana Janů, tel.č. 777 047 030.  Vstupné 50 Kč

Sobota 4. října od 7.30 do 12 hodin na Červeno-

horské sedle

Podzimní festival ptactva 2014

Sraz na Červenohorském sedle. Vycházka v místě 

významné tahové cesty ptáků. Informace Jan Val-

chař, tel.č. 731 186 056, valchar@doris.cz.

Pondělí 6. - úterý 7. října vždy od 8 do 18 hodin na 

Třemešských rybnících u Šumperka

Podzimní festival ptactva 2014

Ukázka odchytu, určování a kroužkování ptáků. 

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

char@doris.cz.

Sobota 11. října ve Středisku ekologické výchovy ve 

Švagrově

Uspávání ježků a větrání

Přijďte se dozvědět, jak pomoci ježkům a ostatním zví-

řatům před zimou. Výroba ježčích domečků do zahrady 

a čištění ptačích budek. Informace Mirko Kantorek, 

tel.č. 725 082 503, kantorek@doris.cz, www.svagrov.cz. 

Úterý 20. října od 18 hodin v sále Vily Doris

VIA LUCIS: HEJMIŠ 

Host David Peter, vrchní pražský rabín, spoluúčinku-

je soubor Avonotaj. Informace a rezervace vstupenek 

Petr Konupčík, tel.č. 731 610 037.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 22. října od 17 do 20 hodin v AT na „K“

Sedánky pro mamky

Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 

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

psencikova@doris.cz.  Cena 70 Kč

Sobota 25. října ve Středisku ekologické výchovy ve 

Švagrově

Den stromů

„Padá listí, teplo se ztrácí, síla se vrací ke kořenům.“

Načerpáme sílu stromů a podzimní náladu v hrát-

kách s listy, kůrou, dřevem a půjdeme až ke kořenům. 

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

kantorek@doris.cz, www.svagrov.cz. 

Středa 29. října od 10 do 14 hodin v keramické dílně 

U Radnice ve 2. patře

Podzimní výtvarná dílna

Prázdninové tvoření v ateliéru. Informace Romana 

Večeřová, tel.č. 725 486 227, 583 215 395, vecero-

va@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 30. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris

VIA LUCIS: Záhady Orientu

Nová přednáška Arnošta Vašíčka zavádí posluchače 

především do Indie, Japonska, Číny a dalších ori-

entálních zemí. Informace a rezervace vstupenek 

Petr Konupčík, tel.č. 731 610 037.  Vstupné 50 Kč

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris 

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

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

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

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

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

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

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

vice 172, tel.č. 606 758 410, http://www.doris.cz.
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Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: HEJMIŠ 

v úterý 20. října od 18 hodin v sále Vily Doris

Host David Peter, vrchní pražský rabín, spoluúčinkuje soubor Avonotaj.
David Peter se narodil v roce 1976 ve smíšené česko-židovské rodině v Praze. 

Vystudoval taneční konzervatoř a dva roky působil v tanečním souboru Národního divadla. 

V době dospívání se začal více zajímat o své židovské kořeny. Docházel na studia náboženství 

k rabínovi Danielu Mayerovi a později i chazanovi Grünbergerovi.

Po období váhání, kdy se rozmýšlel, jak má se svým zájmem o judaismus naložit, se v roce 1998 

rozhodl s fi nanční podporou pražské židovské obce odejít na rabínská studia do Izraele. 

Navštěvoval nejprve institut Machon Meir (1998-1999), pak studoval na ješivě haKotel (1999-2005) 

a nakonec v ješivě Merkaz haRav (2005-2011), kde získal také rabínský titul. 

Po návratu do Prahy byl 2. září 2011 inaugurován jako rabín Jeruzalémské synagogy. 

Letos byl zvolen vrchním pražským rabínem. Rabín Peter je ženatý a má dvě děti.

VIA LUCIS: ZÁHADY ORIENTU

ve čtvrtek 30. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris: 

Host Arnošt Vašíček, spisovatel 

Arnošt Vašíček je českým záhadologem, který mimo jiné napsal také spoustu knížek, napsal scénáře 

k pár fi lmům a natočil několik dokumentů. Narodil se 27. srpna roku 1953 a vystudoval Fakultu 

žurnalistiky UK v Praze ve fi lmovém a televizním oboru. Zaměřuje se na nevyluštěné záhady, 

a to především na podivné archeologické nálezy, tajemné rituály a spoustu dalších nevysvětlitelných 

jevů po celé zeměkouli. Kvůli tomu také navštívil více než osmdesát zemí na pěti kontinentech, 

a to se ještě nepočítají četné ostrůvky Tichomoří a v Indickém oceánu.

Nová přednáška Arnošta Vašíčka Záhady Orientu zavádí posluchače především do Indie, Japonska, 

Číny a dalších orientálních zemí. Předkládá řadu zajímavých důkazů o mimozemských návštěvách 

nejen na úsvitu lidských dějin, ale i v současnosti. Představuje tajné rukopisy, ukryté v himálajských 

klášterech, i nové nevysvětlené archeologické nálezy. Pátrá po ztracených židovských kmenech 

a pokouší se rozluštit další velké otazníky naší historie. Z pobytu mezi indickými svatými muži 

přináší překvapivé svědectví o jejich „nadpřirozených“ schopnostech, 

které mnohdy připomínají zázraky. 

Pořad sponzorují: Irea s.r.o., Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové nástroje, 

APATOR Metra s.r.o, Petr Waniek - rozvoz květin, P-LINE František Porteš - fotografi cké 

práce, Agritec Šumperk, Ruční papírna Velké Losiny a.s, město Šumperk, Petr Viktorín - 

zámečnické a svářečské práce Nový Malín, Penzion Leoš Haltmar - Ramzová.

Vstupenky v ceně 50 Kč na každý pořad si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Kino Oko láká na balet

Pontis Šumperk

Čtvrtek 2. října od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Pátek 3. října od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 7. října od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Čtvrtek 16. října od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

 

Úterý 21. října od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Čtvrtek 30. října od 14 hodin v „KS“

Filmové odpoledne  Vstupné 30 Kč 

 (v ceně za promítání je zahrnuta káva nebo čaj)

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

Mateřské centrum Brouček

Bližší informace na tel.č. 583 211 766.

Každé pondělí od 13 hod., od 14 hod. a od 15 hod. v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - mírně po-

kročilí; začátečníci; pokročilí

Každé úterý a každou středu od 8.30 hodin, každý 

čtvrtek od 10 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary

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

Výtvarná dílna

 

Každé úterý od 9.30 hodin a každý čtvrtek od 11 ho-

din v „P“ 

Cvičení pro seniory na židlích

Každou středu od 10.30 hodin v „P“

Cvičení pro seniory

Každou středu od 10 hod. a každý čtvrtek od 

10.30 hodin v „P“

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“ 

Rehabilitační cvičení pro seniory

Každý čtvrtek od 14 hodin v „P“

Kroužek ručních prací

Každý pátek od 13 hodin a od 14 hodin v „P“

Konverzace v angličtině - začátečníci; mírně pokročilí

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

606 756 770, 583 211 766, jelinkova.dagmar@pon-

tis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub 

důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. In-

formace o dalších programech na www.pontis.cz.

V měsící říjnu láká kino Oko na další přímý přenos, 

tentokrát Manon v podání Královského baletu v Lon-

dýně. Na programu je ve čtvrtek 16. října.

Manon Lescaut je krásná mladá žena, která se sta-

ne obětí morálně zkorumpované Paříže 18. století. 

Prostřednictvím baletu oživuje Kenneth MacMillan 

Manonin příběh, brutalitu a úpadek, jak jsou vylí-

čeny v proslulé novele Abbé Prévosta. Manon při-

tom „vstoupí“ do kina Oko ve čtvrtek 16. října od 

20.15 hodin. Sto pětapadesát minut dlouhý přenos 

z Londýna přijde na 250 korun, při koupi abonmá na 

minimálně dva různé balety pak na 200 korun. -zk-
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Kino Oko

MÍSTA 

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

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

NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ  Artvečer - FK

Velká Británie, USA, Německo, 2014, thriller, 121 minuta, nevhodné mládeži do 15 let, titulky

Středa 1. října v 19.45 hodin

V hamburské islámské komunitě se jedné noci objeví neznámý muž na pokraji smrti. Napůl Čečenec, 

napůl Rus, který má u sebe 500 dolarů a tajné informace o milionovém kontě v jedné soukromé bance. 

Jeho identita zůstává záhadou. Režie Anton Corbijn.  Vstupné 120 Kč, členové FK 100 Kč 

7 TRPASLÍKŮ 3D  Hrajeme pro děti, 3D

Německo, 2014, animovaný, rodinný, 88 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4. a neděle 5. října v 15.30 hodin, úterý 7.10. v 17.30 hodin

Bobo, nejmladší ze sedmi trpaslíků, nešťastnou náhodou píchne princeznu Růženku do prstu, než hodiny 

na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tím začíná dobrodružství, které vede k záchraně celého 

království.  Vstupné 150 Kč

Ve čtvrtek 2.10. a v pátek 3.10. 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.

ŽELVY NINJA 3D  Hrajeme pro děti, 3D

USA, 2014, dobrodružný, fantasy, akční, komedie, sci-fi , 101 minuta, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 2. října v 17.30 hodin

Tam, kde jsou Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael, nesmí pochopitelně chybět ani zvědavá 

reportérka April.  Vstupné 130 Kč 

ZMIZELÁ 

USA, 2014, drama, thriller, 145 minut, nevhodné mládeži do 15 let, titulky

Čtvrtek 2. října v 19.30 hodin, pátek 3. října v 17.30 hodin, sobota 4. a neděle 5. října ve 20.00 hodin, 

pondělí 6. a úterý 7. října v 19.30 hodin, středa 8. října v 17.15 hodin

Amy Dunnová (Rosamund Pikeová) zmizela v den pátého výročí svatby. Nick (Ben Affl  eck), její muž, byl 

po sérii nalezených důkazů obviněn z vraždy své ženy. Nick prohlašuje, že nic nespáchal, Amyini přátelé 

a zápisky v jejím deníku však tvrdí opak. Režie David Fincher.  Vstupné 120 Kč

NA HRANĚ ZÍTŘKA 

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

Pátek 3. října ve 20.15 hodin

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

cvikem a mizernou výzbrojí poslán splnit úkol, který není ničím jiným než sebevražednou misí. Přímý 
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fyzický kontakt s mimozemšťanem způsobí, že se dostane do časové smyčky a je tak odsouzen prožívat 

nelítostnou bitvu znovu a znovu.  Vstupné 80 Kč

FAKJŮ PANE UČITELI 

Německo, 2013, komedie, 119 minut, mládeži přístupný, české znění

Sobota 4. a neděle 5. října v 17.30 hodin

Z bývalého trestance se shodou okolností stane nejbláznivějšího učitel všech dob, který používá drastické, 

ale účinné metody, aby zkrotil neukázněné teenagery.  Vstupné 100 Kč

MAGICKÝ HLAS REBELKY 

ČR, 2014, dokument, 90 minut, mládeži přístupný

Pondělí 6. října v 17.30 hodin

Film Olgy Sommerové mapuje Martino pěvecké umění v první i druhé kariéře, její osobní a disidentský 

život i prostřednictvím fi lmových archivů.  Vstupné 90 Kč, senioři 60 Kč 

VŠECHNY MOJE DĚTI  Artvečer - FK

SR, ČR, 2013, dokumentární, drama, 90 minut, nevhodný mládeži do 12 let

Středa 8. října ve 20.00 hodin

Ústřední postavou fi lmu je charismatický farář Marián Kuff a. Divák ho ve fi lmu vidí spíše ve špinavých 

montérkách a sleduje drama mise do prostředí bídy a beznaděje v zapomenutých romských osadách. 

 Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

Ve fi lmu místa hrají Johana Matoušková, Jan Cina a Vladimír Polívka.  Foto: archiv
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DŮM KOUZEL 3D  Hrajeme pro děti, 3D

Belgie, 2013, animovaný, dobrodružný, rodinný, 85 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11. a neděle 12. října v 15.30 hodin

Koucourek Bouřka se jednoho dne schová před deštěm v podivném domě, který patří kouzelníkovi. Zde 

žije spousta nevšedních bytostí. Ale ne všichni jsou z příchodu nového kamaráda nadšení, zlom nastane 

v době, kdy kouzelník onemocní a jeho synovec se rozhodne jeho dům prodat.  Vstupné 130 Kč

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 

ČR, 2014, drama, 97 minut, nevhodné mládeži do 12 let

Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11., neděle 12., pondělí 13. a úterý 14. října v 17.30 hodin, středa 15. října 

v 18.00 hodin, čtvrtek 16. října v 17.00 hodin, pátek 17., sobota 18. a neděle 19. října v 19.30 hodin, pondělí 

20., úterý 21. a středa 22. října v 18.00 hodin, pátek 31. října v 17.30 hodin

Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Pro některé z nich 

to totiž dneska večer skončí. A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. Jejich podoba a názory vás asi 

zaskočí.  Vstupné 120 Kč

ANNABELLE 

USA, 2014, horor, 95 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Čtvrtek 9., pátek 10., sobota 11. a neděle 12. října v 19.30 hodin

Radost z dárku panenky Annabelle nebude mít dlouhé trvání! od tvůrců V zajetí démonů.  Vstupné 100 Kč

EQUALIZER 

USA, 2014, thriller, 132 minuty, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Pondělí 13. a úterý 14. října v 19.30 hodin

Začátkem října uvádí kino Oko americké drama Zmizelá.  Foto: archiv
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Bývalý člen elitní jednotky, předstírá svou smrt proto, aby mohl žít poklidný život. Po záchraně života 

mladé dívky se v něm probudí touha po spravedlnosti.  Vstupné 120 Kč

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA 

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

Středa 15. října v 16.00 hodin

Osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět.  Vstupné 90 Kč, senioři 60 Kč 

NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI  Artvečer - FK

Velká Británie, 2014, dokumentární, hudební, 95 minut, mládeži přístupný, titulky 

Středa 15. října ve 20.00 hodin

Důmyslná a lyrická óda opěvující lidskou tvořivost v hlavní roli s hudebníkem a kulturní ikonou Nickem 

Cavem.  Vstupné 100 Kč, se vstupenkou na Džemfest 80 Kč, členové FK 70 Kč 

DŮM KOUZEL  Hrajeme pro děti

Belgie, 2013, animovaný, dobrodružný, rodinný, 85 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 16. října v 15.00 hodin, pátek 17. října v 15.30 hodin

Koucourek Bouřka se jednoho dne schová před deštěm v podivném domě, který patří kouzelníkovi. Zde 

žije spousta nevšedních bytostí. Ale ne všichni jsou z příchodu nového kamaráda nadšení, zlom nastane 

v době, kdy kouzelník onemocní a jeho synovec se rozhodne jeho dům prodat.  Vstupné 110 Kč

V pátek 17.10. 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.

MANON  Živě z Královského baletu v Londýně

Velká Británie, 2014, balet, 155 minut, mládeži přístupný, v původním znění

Čtvrtek 16. října ve 20.15 hodin

Manon Lescaut je krásná mladá žena, která se stane obětí morálně zkorumpované Paříže 18. století. Pro-

střednictvím baletu oživuje Kenneth MacMillan Manonin příběh, brutalitu a úpadek, jak jsou vylíčeny 

v proslulé novele Abbé Prévosta.  Vstupné 250 Kč, při koupi abonmá na minimálně 2 různé balety 200 Kč

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 

USA, 2014, fantasy, drama, akční, válečný, 92 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pátek 17., sobota 18. a neděle 19. října v 17.30 hodin, úterý 28. října v 19.30 hodin, sobota 1. a neděle 2. lis-

topadu v 17.30 hodin

Příběh hraběte, který obětoval svou duši, aby zachránil své blízké a svůj lid před tureckými nájezdníky. 

 Vstupné 120 Kč

7 TRPASLÍKŮ  Hrajeme pro děti

Německo, 2014, animovaný, rodinný, 88 minut, mládeži přístupný, české znění

Sobota 18. a neděle 19. října v 15.30 hodin

Bobo, nejmladší ze sedmi trpaslíků, nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do prstu, než hodi-

ny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tím začíná dobrodružství, které vede k záchraně celého 

království.  Vstupné 120 Kč

V neděli 18.10. 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.
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SOUČASNÝ SLOVENSKÝ FILM 2014   

KOLEKCE KRÁTKÝCH FILMŮ

SR, 2014, asi 90 minut, mládeži přístupný

Pondělí 20. října ve 20.00 hodin

Kolekce krátkých fi lmů různých formátů a žánrů. 

FELVIDÉK - HORNÁ ZEM 

SR, ČR, 2014, animovaný, dokumentární, 74 minuty, mládeži přístupný

Úterý 21. října ve 20.00 hodin

Film mladé režisérky, která se vydá po stopách rodinné historie a po dosud nevypovězených křivdách.  

DĚTI  Artvečer - FK

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

Středa 22. října ve 20.00 hodin

Ve čtyřech příbězích vypráví o komplikovaném vztahu rodičů a dětí, přičemž je zaznamenaná sociální 

situaci v zemi, ale i to, jak se osobní selhání a frustrace promítají do nejbližších vztahů. 

 Vstupné na jednotlivá promítání 90 Kč, pro členy FK 80 Kč, 

 při koupi vstupenek na všechna promítání současného slovenského fi lmu 70 Kč 

ŠKATULÁCI 3D  Hrajeme pro děti, 3D

USA, 2014, animovaný, dobrodružný, rodinný, 97 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 23. října v 15.45 hodin, pátek 24., sobota 25. a neděle 26. října v 15.30 hodin

Mladý hrdina strávil většinu svého života v podzemí. Nebyl tam ale sám. Vychovávali ho skřítci. A právě ti teď od 

něj potřebují pomoc, protože s jejich domovem to nevypadá zrovna nadějně…  Vstupné 130 Kč dospělí, děti 110 Kč 

INTIMITY 

ČR, 2014, romantický, komedie, 104 minuty, nevhodný mládeži do 12 let

Čtvrtek 23. října v 17.45 hodin, pátek 24., sobota 25. a neděle 26. října v 17.30 hodin

Sedm příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do svého 

Film Andělé všedního dne natočila Alice Nellis podle knihy Michala Viewegha.  Foto: archiv
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intimního soukromí v okamžiku, kdy řeší určitý citový milostný problém úměrný jejich věku a povaze. 

 Vstupné 120 Kč, na kartu ISIC 1 + druhý lístek za polovinu 

BJÖRK: BIOPHILIA LIVE 

Velká Británie, 2014, dokumentární, hudební, 97 minut, mládeži přístupný, původní znění

Čtvrtek 23. října ve 20.00 hodin

Záznam vznikl v roce 2013 během živé show v Londýně v sále Alexandra Palace. Těžištěm show je živé provedení 

všech skladeb z alba Biophilia. Kromě Björk a její doprovodné kapely ve snímku můžeme obdivovat andělský is-

landský sbor a také celou řadu neobvyklých hudebních nástrojů.  Vstupné 220 Kč, se vstupenku na Džemfest 200 Kč

SOUDCE 

USA, 2014, drama, 142 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pátek 24., sobota 25. a neděle 26. října v 19.45 hodin, pondělí 27. října v 19.30 hodin

Právník Hank Palmer (Robert Downey Jr.), který se z velkoměsta vrací domů, kde prožil dětství a kde je jeho 

odcizený otec, maloměstský soudce (Robert Duvall), podezřelý ze spáchání vraždy. Palmer se rozhodne zjistit 

pravdu a v průběhu pátrání obnovuje spojení s rodinou, od které před lety odešel.  Vstupné 100 Kč

ŠKATULÁCI Hrajeme pro děti

USA, 2014, animovaný, dobrodružný, rodinný, 97 minut, mládeži přístupný, české znění

Pondělí 27. a úterý 28. října v 17.30 hodin, středa 29., čtvrtek 30. a pátek 31. října v 15.30 hodin

 Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč 

TŘI BRATŘI 

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

Pondělí 27. a úterý 28. října v 15.30 hodin, středa 29. října v 17.30 hodin

Ve fi lmu Soudce hraje Robert Downey Jr. syna maloměstského soudce v podání Roberta Duvalla.  Foto: archiv
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Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěs-

ty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozence čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná 

také láska. Scénář Zdeněk Svěrák, hudba Jaroslav Uhlíř. Režie Jan Svěrák.  Vstupné 100 Kč

V pondělí 27.10. v 17.30 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstupenky pro rodiče s dětmi. Za fi nanč-

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

DIVOKÉ HISTORKY  Artvečer - FK

Argentina, Španělsko, 2014, povídkový, komedie, thriller, 122 minuty, přístupný od 12 let, titulky

Středa 29. října v 19.30 hodin, pátek 31. října v 19.30 hodin

Situace z běžného života, které všichni známe a které na celém světě naštvou denně miliony lidí. Drobné 

nespravedlnosti všedního dne, nad kterými tisíckrát mávnete rukou. Některým postavám nervy přetečou 

a oni pak bez zábran překračují hranici dobrých mravů.  Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč 

DAN PŘIBÁŇ TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU  Cestopisná přednáška 

Čtvrtek 30. října v 19.30 hodin

Sbalte si batohy! Tohle bude skvělá jízda! Dan a jeho vyprávění o plnění snů.

  Vstupné 130 Kč v předprodeji, v den konání akce 150 Kč

Připravujeme: Tučňáci z Madagaskaru, Pohádkář, Hunger Games, Příběh Jamese Browna, Interstellar, 

Včelka Mája. 

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

VÝSTAVA: Originální zahraniční plakáty Výstava trvá do 31. října.

Animovanou pohádku Škatuláci uvádí Oko koncem října.  Foto: archiv






