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Další ročník literárního festivalu Město čte knihu 
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Dějištěm světového blues se Šumperk stane od 

14. do 16. listopadu.

Horování - to je setkání horolezců, dobrodruhů, 
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1Perličky z expozic a depozitářů muzea

Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Pekařovský fl ašinet 

aneb o „zázračné“ hrací skříňce

Každý jistě zná fi lmovou pohádku Tři veteráni 

a vzpomene si i na vysloužilého vojáka na mostě, 

hrajícího na fl ašinet. Tato malá dřevěná skříňka 

s klikou byla součástí pouliční zábavy koncem 

19. století až do období 2. světové války. Hrací stroj 

- fl ašinet pochází z východní Asie, kde vznikl asi 

v 16. století. Do Evropy se rozšířil v první polovině 

18. století a stal se oblíbenou zábavou vyšších spo-

lečenských vrstev, až později i zábavou chudých.

Většina fl ašinetářů a písničkářů se na konci 

19. a počátkem 20. století rekrutovala z řad váleč-

ných invalidů a chudiny a přenosný fl ašinet sloužil 

jako trafi ka. Vojenští vysloužilci a hlavně invalidé 

dostávali povolení veřejně hrát a takto si vydělat na 

živobytí. Flašinetáři obcházeli nejen poutě a lidové 

zábavy, ale byli běžně k vidění ve městech, zejména 

na tržištích i na ulicích, kde hráli za několik drob-

ných peněz od kolemjdoucích a jejich produkce 

nebyla považována za žebrotu. 

Mezi takové postavičky patřil i pan Ondráček 

z Hrabenova. Flašinet vozil na malém dřevěném 

vozíčku, který tahal po okolních vesnicích jeho 

pes. Zastavil se před kaž-

dým domem, zahrál a šel 

si do domu pro almužnu 

a kousek chleba pro psa. Od 

příbuzných pana Ondráčka 

koupil fl ašinet pan Gustýnek 

Kvapil, který fl ašinet opravil 

a později ho daroval bludov-

ské škole. Při generální opra-

vě školní budovy se fl ašinet 

ocitl na její půdě a později 

byl darován do sbírek 

Vlastivědného muzea 

v Šumperku, které jej 

nechalo zrestaurovat. 

Flašinet se opět rozezněl 

na pekařovských poutích nebo na výstavě „Jak se 

v Pekařově narodila hudba“ v roce 2013 i jinde. 

Flašinet má na svém válci „naprogramováno“ - 

osazeno sedm skladeb. V nástroji je celkem čtyři-

advacet ocelových průrazných jazýčků v zinkovém 

pouzdru.

Flašinet si s sebou nese nejen příběh pana 

Ondráčka, ale i příběh zemědělské rodiny Kolbů 

z Pekařova, který v mnohém působí až neuvěřitelně 

- přímo zázračně. V roce 1864, tedy v období, kdy 

byly malé rodinné varhanářské dílny vytlačovány 

většími průmyslovými podniky, Franz Kolb založil 

prosperující výrobnu fl ašinetů a varhan.

Rod Kolbů vyrůstal v malé a odlehlé obci 

Pekařově z hlubokých kořenů sahajících až do 

17. století. Po svých předcích se také Franz Kolb 

zabýval zemědělstvím a vlastnil selskou usedlost na 

nejvýše položeném místě v obci, která zde stála pro-

kazatelně již od roku 1651. V létě se rodina věnova-

la zemědělství a v zimě stavbě hudebních nástrojů.

Není známo, zda-li se Franz Kolb varhanářské-

mu řemeslu vyučil, spíše se zdá, že byl samouk. 

U prostého vesnického muzikanta Eugena Gilga 

se naučil základům hry na housle. Je možné, že se 

doma po dědečkovi Kolbovi, který spravoval pri-

mitivní ptačí kolovrátky (fl a-

žolety) a fl ašinety a občas snad 

i nějaké sestrojil, zachovaly 

některé nepotřebné kusy nebo 

součásti hracích strojů. Zhruba 

ve čtrnácti letech si postavil bez 

návodu tzv. portativ, hrací skříň 

s dřevěnými píšťalami. Jak byl 

jeho hudební talent veliký, vyplý-

vá například z toho, že v neděli 

odpoledne jako náhodný host 
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◄ Flašinet pana Ondráčka 

z pekařovské dílny rodiny 

Kolbů.  

 Foto: sbírky VM Šumperk
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Hravý básník Miroslav Kubíček oslavil osmdesátiny

poslouchal lázeňskou hudbu ve Velkých Losinách 

a slyšené hudební kusy doma hned zasadil do svých 

kolovrátků. Ze začátku pracoval pouze pro zábavu, 

avšak v roce 1864 si založil vlastní dílnu, ve které 

nejdřív pracoval sám, ale po krátké době si najal 

stolařského tovaryše. Počet pomocníků stoupal 

a v roce 1868 Kolb postavil větší dílnu, jejíž sou-

částí byla i kovárna a slévárna pro vlastní výrobu 

kovových součástí. Varhanářskému řemeslu a stav-

bě fl ašinetů vyučil Franz i své tři syny Josefa, Franze 

a Johanna a nakonec i vnuky.

Asi v první polovině své činnosti stavěli Kolbové 

fl ašinety píšťalové, které je přivedly ke konstrukci 

varhan. Koncem 19. století přešli na fl ašinety ja-

zýčkové, které jsou lehčí a jednodušší. Nevyráběli 

jen malé fl ašinety, ale rovněž větší hrací skříně. Ty 

největší byly vysoké až půldruhého metru a vážily 

přes pět set kilogramů. Výrobu fl ašinetů ukončili 

v roce 1939. Toto datum uvedené na posledním 

fl ašinetu (který je rovněž ve sbírce Vlastivědného 

muzea v Šumperku) je vlastně posledním doku-

mentem existence fi rmy na rozdíl od údajů v do-

kladech, podle nichž výroba ustala v roce 1938. 

Podle různých zdrojů Kolbové vyrobili tisíce fl aši-

netů, zachováno jich ale zůstalo v okolí Pekařova 

a na Šumpersku velmi málo. Flašinety z pekařovské 

dílny však nalezneme například v muzeích v Brně, 

Praze, Plzni, Olomouci, Rožnově, ale i v zahra-

ničních muzeích v Norimberku, Bruselu, Paříži, 

Lipsku a jistě i v dalších, o kterých ani nevíme. Jsou 

také ozdobou soukromých sbírek.  Mária Kudelová, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Dny sluncí, Láskoviny, Bloudivá blízkost, Hlučná hlína, Toulavou touhou, Přízeň přírody… Těm, 

kterým je blízký svět poezie, se při vyřčení těchto názvů okamžitě vybaví jméno Miroslava Kubíč-

ka, hravého básníka a poetického pohádkáře, jenž žije a tvoří v Šumperku. Často bývá označován 

jako básník Jeseníků, i proto, že umí naslouchat zdejší krajině jako málokdo. To potvrzuje také 

poslední sbírka Přízeň přírody, která vyšla nedávno k jeho osmdesátým narozeninám, jež oslavil 

1. října. Při této příležitosti uspořádala v pondělí 6. října šumperská knihovna setkání v obřadní 

síni radnice nazvané Básník Miroslav Kubíček jubilující, během něhož recitovali jubilantovy ver-

še Miluše A. Šajnohová a herec Jiří Konečný. Popřát přišla i gymnazistka Eva Moravcová, která 

přečetla jednu z jeho pohádek a výbor z poezie. Setkání bylo zařazeno do seznamu akcí 10. výcho-

dočeského podzimního festivalu, v jehož rámci zavítali do Šumperka básník Jiří Faltus, vedoucí 

sekce Orlicko a šéfredaktor bulletinu Krok Milan Dušek a lanškrounský ilustrátor Václav Smejkal, 

jenž s Miroslavem Kubíčkem spolupracuje. 

Miroslav Kubíček pochází z Dolního Města 

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 Univerzity 

Palackého 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 a dalších a kriticky se vyjadřoval 

k politickému dění. To mělo po roce 1970 za ná-

sledek ztrátu zaměstnání, publikační zákaz a během 

normalizace byl veden jako osoba nepřátelská ko-

munistickému režimu. Po roce 1989 se opět mohl 

věnovat pedagogické činnosti a stal se ředitelem 

Střední zdravotnické školy v Šumperku. 

Do literatury se Miroslav Kubíček vrátil až v roce 

1992. „Po revoluci jsem ze sebe chrlil jednu knížku za 

druhou. Měl jsem v sobě plno energie. Celkem jich 

bylo čtrnáct, včetně těch pohádkových. Právě těmi 

jsem začal,“ říká Miroslav Kubíček, jehož Jesenické 

pohádky a pověsti vyšly na třech kompaktních 

discích a byl podle nich natočen i Večerníček. On 

osobně má však nejraději ty poslední - Pradědovy 

pohádky aneb Pohádkový cestopis do Jeseníků.
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Předplatitelé mohou vyhrát vstupenky na kulturní akce

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2015 nezmění. Předplatné tak činí 288 Kč 

na celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České 

pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Na stáncích přitom bude stát jedno 

číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.

A jaké má šumperský „mistr čarování se slovy“, 

který je členem Obce spisovatelů v Pardubicích, ještě 

plány? „Chtěl bych dopsat vzpomínkový Odvalený 

kámen a soubor lyrických próz a veršů, částečné po-

kračování Přízně přírody. Jsem posedlý psaním, ale 

že bych toužil, aby to vyšlo, to ne. Hlavně bych tady 

chtěl být ještě chvíli. Ještě vidět, slyšet, cítit srdíč-

ko,“ dodává Miroslav Kubíček. -zk-

Na setkání s Miroslavem Kubíčkem a jeho poezií přišla celá řada lidí, obřadní síň místní radnice byla zcela 

zaplněná.  Foto: -zk-

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumperka 

předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát volné vstu-

penky na některé pořady Domu kultury a Divadla, na 

fi lmová představení v kině Oko či knihu O kamnech 

na jižní točně, jež vychází u příležitosti letošního festi-

valu Město čte knihu. Další ceny připraví Vlastivědné 

muzeum Šumperk a také město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redak-

ci Kulturního života Šumperka, tel.č. 583 214 193, 

724 521 552. Ti, kteří si koupí listopadové a prosin-

cové číslo Kulturního života, mohou pouze vyplnit 

a zaplatit přiloženou složenku. Částku lze uhradit 

i převodem na účet č. 3904041001/5500, variabil-

ní symbol 002015, do zprávy pro příjemce je nut-

né uvést jméno a plnou adresu odesílatele. Pokud 

chcete dostat lednové číslo KŽŠ, které vychází ještě 

před letošními Vánocemi, včas, je potřeba předplat-

né zaplatit do středy 17. prosince 2014! Do slosování 

budou zařazeni předplatitelé, kteří zaplatí složenku do 

pondělí 5. ledna 2015. -zk-
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Město se začte do knihy, 

tentokrát pohádkové, již podesáté

Měsíc listopad se v Šumperku nese již desátý rok ve znamení knihy. Místní radnice spolu s kni-

hovnou, SVČ Doris, kinem Oko, divadlem, Vlastivědným muzeem, Domem kultury, „ZUŠkou“ 

a šumperskými středními a základními školami nabídnou od čtvrtku 30. října do čtvrtku 13. lis-

topadu další ročník literárního a fi lmového festivalu příznačně nazvaného Město čte knihu. A za-

tímco loni se četl Karel Poláček, letos to budou pohádky nejen pro děti.

„Tento komorní festival si za deset let existence 

získal četné příznivce. Do čtení na různých mís-

tech ve městě, která provázejí hudební vystoupení, 

fi lmy, výstavy a besedy, se zapojují všechny kul-

turní instituce ve městě, děti ve školách, herci ze 

Šumperka i odjinud, ochotníci, senioři čtoucí dě-

tem…,“ říká ředitelka Městské knihovny Zdeňka 

Daňková a připomíná, že neobvyklý projekt má 

své kořeny v partnerském městě Bad Hersfeldu. 

Během devíti let si ovšem šumperská akce našla 

vlastní osobitou tvář. Společný oběma městům je 

nicméně její smysl - prostřednictvím jednoho kon-

krétního titulu připomenout význam četby pro 

každého z nás. Zatímco loni tak organizátoři učinili 

prostřednictvím Karla Poláčka, letos věnují pozor-

nost pohádkám. „Většina ročníků byla věnována 

osobnostem české literatury, četli jsme tak knihy 

Vladimíra Körnera, Jana Wericha, Jiřího Suchého, 

Bohumila Hrabala, Oty Pavla, Ludvíka Vaculíka, 

Karla Čapka a Karla Poláčka. Výjimku činíme letos 

podruhé. K 15. výročí Blues Alive jsme četli kni-

hu …A to je blues. A ani letos se nesoustředíme 

na jednoho autora, ale na žánr. Chceme se věnovat 

pohádkám. Pohádkám nejen pro děti a pohádkám 

nejen pro dospělé,“ prozrazuje Daňková. 

Přímo pro festival sestavili pořadatelé knihu 

O kamnech na jižní točně aneb Pohádky nejen 

pro dospělé, jež obsahuje texty autorů, kteří jsou 

propojení s kulturním děním v Šumperku. Čtenáři 

v ní najdou pohádky autorů, kterým byl věnován 

samostatný ročník festivalu, tedy Ludvíka Vaculíka 

a Jiřího Suchého, dále skladatele a spisovatele Ilji 

Hurníka, svého času častého a velmi oblíbené-

ho hosta Šumperského dětského sboru, a také 

ilustrátora pověstí Anežky Šulové, malíře a spi-

sovatele Aloise Mikulky. Nechybějí ani pohádky 

autorů beletrie pro děti i dospělé Petry Braunové, 

Markéty Pilátové a Martina Fahrnera či žánru fan-

tasy Anny Šochové, Františky Vrbenské a Jaroslava 

Mosteckého. Nejmladší spisovatelská generace pak 

je zastoupena pohádkami Jiřího Brože a Jaroslava 

Žváčka. „Název knihy O kamnech na jižní točně 

Přímo pro festival sestavili pořadatelé knihu nazva-

nou O kamnech na jižní točně aneb Pohádky nejen 

pro dospělé.
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jsme vybrali podle jedné z Pohádek pro dobrodru-

hy spisovatele Zdeňka Šmída, který byl v Šumperku 

hostem cyklu Via Lucis pár dnů před svým odjez-

dem na Seychely, ze kterých se již nevrátil,“ vysvět-

luje ředitelka knihovny.

Publikaci, kterou vydalo opět nakladatelství 

Veduta Štíty a jež bude k dostání na pod-

večerních čteních, ilustrovala šum-

perská výtvarnice Věra Kovářová. 

„Knihu představíme nikoliv v diva-

dle, jak bývalo zvykem, ale u pří-

ležitosti vernisáže výstavy nazvané 

„VIA LUCIS Věry Kovářové“. Ta se 

odehraje ve čtvrtek 30. října v 17 ho-

din v knihovně. Současně tak zahájíme 

seriál podvečerního čtení pohádek nejen 

pro dospělé, jež tato publikace obsahuje,“ 

popisuje Daňková a dodává, že jak název výstavy 

napovídá, připomenuta bude současně spolupráce 

Věry Kovářové na pořadech Via Lucis, pro které již 

od vzniku tohoto cyklu vytváří originální grafi ky. 

Festival odstartuje několik akcí, 

vystoupí i kapela Bran, nechybějí výstavy

Na první čtení v knihovně spojené s vernisáží 

výstavy kreseb výtvarnice Věry Kovářové naváže 

v pondělí 3. listopadu ve 14 hodin čtení pohádek 

z knihy O kamnech na jižní točně v Klubu dů-

chodců ve společenském středisku Sever, kterého 

se zhostí šumperští profesionální herci. V podvečer 

pak v klášterním kostele proběhne koncert pražské-

ho souboru Bran, který od 18.30 hodin nabídne 

keltské písně z Bretaně. V klášterním kostele vy-

stoupí ještě jednou, a to v úterý 4. listopadu v deset 

hodin dopoledne.

Druhou výstavou spojenou s festivalem je 

Pohádkový svět Markéty Vydrové. Výstava této 

současné české ilustrátorky bude zahájena v úterý 

4. listopadu v 17 hodin v Rytířském sále muzea, 

doprovodí ji čtení pohádky Zdeňka Šmída O kam-

nech na jižní točně v podání místních gymnazistů. 

O dva dny později, ve čtvrtek 6. listopadu, pak bu-

dou od 17 hodin číst studenti „průmyslovky“ ve 

Vile Doris pohádku Jiřího Brože Nejlepší.

Pojede se opět Čtenářská štafeta, 

číst se bude na řadě míst

Nejen studenti, ale také žáci šumperských zá-

kladních škol se ve čtvrtek 6. listopadu zapojí do 

festivalového dění. Čtenářská štafeta odstartuje 

úderem osmé ranní ze základní školy v ulici 

Dr. E. Beneše a postupně navštíví místní 

„základky“. „Místo štafetového kolí-

ku ponesou členové štafety knihu, 

ze které budou číst nejen děti, ale 

i hosté, a chybět nebudou ani muzi-

kanti, kteří čtení a mnohdy další ak-

tivity ve školách ozvláštní,“ přibližuje 

netradiční štafetu ředitelka knihovny 

a dodává, že v pátek 7. listopadu vyrazí 

Čtenářská štafeta napříč školami středními. 

Čtení knihy O kamnech na jižní točně bude 

pokračovat po následujících pět podvečerů a bude 

mít opět charakter setkání, zastavení, zamyšlení 

nad obecnými lidskými hodnotami. V pátek 7. lis-

topadu mohou posluchači zavítat v 17 hodin do 

Obchodní akademie a v 19 hodin do divadelního 

Hrádku, kde budou číst členové Studia D123.

V sobotu 8. listopadu se dějištěm festivalu sta-

ne kino Oko, které nabídne (Nejen) fi lmový den. 

Během něj promítne pohádky Tři loupežníci, Tři 

bratři a S čerty nejsou žerty. V 18 hodin zde bude 

číst Jan Firla pohádku Markéty Pilátové Kiko 

a Tulipán a zahájena bude výstava k 10. výro-

čí festivalu Město čte knihu. Den v kině ukončí 

Skopičinky a malůvky Libora Vojkůvky. Pořadatelé 

jednají o osobní účasti autora. O tom, zda dorazí, 

zatím není rozhodnuto. 

Happening (nejen) pro děti proběhne v nedě-

li 9. listopadu v divadle. To připravilo od 14 do 

16.30 hodin Pohádkovou cestu po divadle se zá-

bavnými soutěžními úkoly, na kterou se mohou 

děti vydat v kostýmech pohádkových postav. 

O půl čtvrté odpoledne vyhlásí pořadatelé na 

Hrádku výsledky výtvarné soutěže Bylo, nebylo 

a předají ceny těm nejlepším. O hodinu později 

bude výstava prací ze zmíněné soutěže zahájena. 

Úderem páté odpolední pak na Hrádku čeká na 

děti loutkové divadlo Anička a letadýlko s před-
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stavením Vivivíla není doma podle knihy Markéty 

Pilátové

V pondělí 10. listopadu se bude od 17 hodin 

číst v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. 

Pohádky Ilji Hurníka tu přečte jeho syn Lukáš, kte-

rého doprovodí šumperští Motýli. Závěrečný večer 

festivalu je pak naplánován na úterý 11. listopadu. 

Číst od 17 hodin budou členové souboru Divadlo 

Šumperk. Poté bude v 18.45 hodin následovat na 

Hrádku Povídání nejen o pohádkách s hosty Město 

čte knihu, které bude moderovat Petr Konupčík. 

Ve středu 12. a ve čtvrtek 13. listopadu pak pro-

běhnou besedy na středních školách a v knihovně. 

Do Šumperka při této příležitosti zavítají naklada-

tel Pavel Ševčík ze štítecké Veduty a také spisova-

telky Anna Šochová a Františka Vrbenská, která je 

autorkou fantasy knih pro dospělé i děti.  

 Z. Kvapilová 

PROGRAM FESTIVALU MĚSTO ČTE KNIHU

Čtvrtek 30. října v 17 hodin v knihovně 

Via Lucis Věry Kovářové

Vernisáž výstavy grafi k, uvítání knihy O kam-

nech na jižní točně s ilustracemi autorky. Pohádku 

M. Fahrnera O štěstí čtou členové Divadla 

Šumperk, hudba J. Sedláček, Z. Bojko.  

 Vstup volný

Pondělí 3. listopadu od 14 hodin v Klubu důchodců 

v Temenické ul. 5 

Pohádky z knihy O kamnech na jižní točně čtou 

členové Divadla Šumperk

Pondělí 3. listopadu od 18.30 hodin v klášterním 

kostele 

BRAN - keltské písně z Bretaně

Rezervace a předprodej vstupenek v knihovně, 

tel.č. 583 283 138. 

 Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 60 Kč 

Úterý 4. listopadu od 10 hodin v klášterním kostele 

BRAN - keltské písně z Bretaně

Rezervace a předprodej vstupenek v knihovně, 

tel.č. 583 283 138.  Vstupné 50 Kč 

Úterý 4. listopadu v 17 hodin v Rytířském sále muzea

Vernisáž výstavy Pohádkový svět Markéty 

Vydrové

Zahájení autorské výstavy současné české ilustrá-

torky. Z. Šmíd: O kamnech na jižní točně. Čtou 

studenti Gymnázia Šumperk.  Vstup volný

Čtvrtek 6. listopadu od 8 hodin

Čtenářská štafeta

Čtenářská štafeta po šumperských základních školách.  

Čtvrtek 6. listopadu od 17 hodin v SVČ Doris

Jiří Brož: Nejlepší 

Čtou studenti VOŠ a SPŠ.  Vstup volný  

Pátek 7. listopadu od 8 hodin

Čtenářská štafeta

Čtenářská štafeta po šumperských středních školách.  

Pátek 7. listopadu od 17 hodin v Obchodní akademii

Františka Vrbenská: Stopy ve větru

Čtou studenti Obchodní akademie.  Vstup volný

Pátek 7. listopadu od 19 hodin na Hrádku

Ludvík Vaculík: Petr má medvěda nebo co; 

Jaroslav Mostecký: Jak kuřátko Nanynka zachrá-

nilo brášky (Velikonoční pohádkový horror)

Čtou členové Studia D 123.  Vstupné dobrovolné 

Sobota 8. listopadu od 10 hodin v kině Oko

(Nejen) fi lmový den - Tři loupežníci

Pásmo pohádek pro nejmenší.  Vstupné 20 Kč

Sobota 8. listopadu od 14 hodin v kině Oko

(Nejen) fi lmový den - Tři bratři

Nový český fi lm pro všechny generace. 

 Vstupné 100 Kč, sleva pro rodiny s dětmi 80 Kč

Sobota 8. listopadu od 16 hodin v kině Oko

(Nejen) fi lmový den - S čerty nejsou žerty 

Klasická česká pohádka.  Vstupné 20 Kč

Sobota 8. listopadu od 18 hodin v kině Oko

(Nejen) fi lmový den - Markéta Pilátová: Kiko 

a tulipán 
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Hostem Via Lucis bude Arnošt Vašíček

Čte J. Firla. Zahájení výstavy k desátému výro-

čí Město čte knihu Skopičinky a malůvky Libora 

Vojkůvky.  Vstupné 20 Kč 

 (Možná přijde i Vojkůvka - vstupné 50 Kč) 

Neděle 9. listopadu od 14 do 16.30 hodin v divadle

Happening v divadle (nejen) pro děti 

Pohádková cesta po divadle se zábavnými a soutěž-

ními úkoly. Děti v kostýmech pohádkových postav 

vítány.  Vstup volný

Neděle 9. listopadu od 15.30 hodin na Hrádku

Vyhlášení výsledků soutěže Bylo, nebylo s pře-

dáním cen

V 16.30 hodin zahájení výstavy výtvarných prací ze 

soutěže Bylo, nebylo.

Neděle 9. listopadu od 17 hodin na Hrádku

Vivivíla není doma

Loutkové divadlo Anička a letadýlko Aničky 

Duchoňové podle knihy M. Pilátové. Vhodné pro 

děti od 6 let.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 10. listopadu od 17 hodin v klášterním kostele

Pohádky Ilji Hurníka 

Čte L. Hurník. Zpívají Motýli.  Vstupné dobrovolné

Úterý 11. listopadu od 17 hodin v divadle

Anna Šochová Studna pravdy, Jaroslav Žváček 

O zkažení stavby přehrady u Mohelnice 

Čtou členové souboru Divadlo Šumperk. 

 Vstupné 70 Kč

Úterý 11. listopadu od 18.45 hodin na Hrádku v di-

vadle 

Povídání nejen o pohádkách s hosty Město čte knihu

Moderuje P. Konupčík.  Vstup volný 

Středa 12. listopadu od 9 hodin ve Střední zdravot-

nické škole 

Beseda s Annou Šochovou (nejen) o literární tvorbě 

Středa 12. listopadu od 11.45 hodin v Obchodní 

akademii

Píšu, vydávám, kupuji. Aneb Literární tvorba 

(nejen) z pohledu ekonoma.

Beseda se spisovatelkou Fr. Vrbenskou a nakladate-

lem P. Ševčíkem o otázkách, které běžného čtenáře 

možná nezajímají.

Čtvrtek 13. listopadu od 10 hodin v knihovně

Fantasy 15+

Přednášky o fantazy literatuře pro studenty, učitele, 

knihovníky a další odborné zájemce, Fr. Vrbenská - 

Fantasy pro dospělé a pro děti.

Čtvrtek 13. listopadu od 14 hodin v knihovně

Literatura žánru fantastiky a pohádkový svět dětí

Registrace míst v knihovně na tel.č. 583 283 138. 

 Vstup volný 

Další pořad z oblíbeného cyklu komorních pořadů Via Lucis, který pořádá Středisko volného času 

Doris, je na programu ve čtvrtek 30. října. Nese název Záhady Orientu a hostem bude spisovatel 

a záhadolog Arnošt Vašíček.

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 ne-

vysvětlené archeologické nálezy. Pátrá po ztracených 

židovských kmenech a pokouší se rozluštit další vel-

ké otazníky naší historie. Z pobytu mezi indickými 

svatými muži přináší překvapivé svědectví o jejich 

„nadpřirozených“ schopnostech. Setkání s Arnoštem 

Vašíčkem proběhne od 18.30 hodin v sále Vily Doris. 

Vstupenky za 50 Kč si lze koupit ve Vile Doris, P. Ko-

nupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. -zk-
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Blues Alive připomene Muddyho Waterse, 

přijedou i Američané John Németh a Otis Taylor

Více než dvě desítky kapel a hudebníků nabídne od pátku 14. do neděle 16. listopadu již devate-

náctý ročník mezinárodního festivalu Blues Alive, jenž patří k největším evropským přehlídkám 

svého žánru. Mezi hlavní lákadla bude bezesporu patřit páteční zahajovací koncert věnovaný 

bluesové legendě Muddymu Watersovi, na němž vystoupí jeho dva synové. Přijede i držitel řady 

bluesových ocenění, americký zpěvák a hráč na foukací harmoniku John Németh. A o závěrečnou 

tečku šumperského bluesování se postará Otis Taylor, jedna z nejvýznamnějších osobností součas-

ného blues, jenž přiveze novou kapelu.

„Díky státnímu svátku 17. listopadu, který letos 

připadá na pondělí, jsme poněkud oproti zvyk-

lostem změnili rozložení festivalových koncertů. 

Místo zavedených dvou hlavních večerů, páteč-

ního a sobotního, přidáváme ještě jeden, nedělní. 

A pátek koncipujeme jako tematický blok k uctě-

ní jedné z největších osobností bluesové historie 

Muddyho Waterse,“ říká ředitel festivalu Vladimír 

Rybička a dodává, že letos se po dlouhých letech 

nebude koncertovat v klášterním kostele, neboť se 

do nabitého programu „nevešel“. 

„Začínáme v pátek až o půl osmé večer, čímž 

umožňujeme lidem zvenku, aby v klidu dojeli 

a ubytovali se,“ podotýká ředitel festivalu. Rekord-

ní je podle něj letos i počet zemí, které budou mít 

na Blues Alive své zástupce. V „jedenáctce“ se tak 

poprvé v historii objevují Seveřané, konkrétně Dá-

nové, Norové a Finové. „To nikdy nebývalo, neboť 

jsme zaměření hlavně na Ameriku. Věříme, že tato 

změna posluchače potěší,“ soudí Rybička.

Letošní Blues Alive, nad nímž převzali zášti-

tu ministr kultury Daniel Herman, olomoucký 

hejtman Jiří Rozbořil a senátor a šumperský staros-

ta Zdeněk Brož, nabídne posluchačům opět láka-

vé menu složené hned z několika chodů. Počínaje 

stálou expozicí fotografi í Ivana Prokopa a Tomáše 

Turka, jež přibližuje předchozí ročníky Blues Alive, 

v restauraci Domu kultury přes zmíněný páteční 

koncert k uctění Muddyho Waterse, sobotní pro-

mítání v kině Oko, tematické odpoledne a večerní 

vystoupení Seveřanů a amerického zpěváka a fou-

kačkáře Johna Németha až po nedělní koncertování 

v H-clubu a závěrečná vystoupení hvězd světového 

formátu, jako jsou Mike Zito a Samantha Fisho-

vá či Otis Taylor Band. „Zvolili jsme opět model, 

který je osvědčený a nemáme důvod ho měnit. 

Budou samozřejmě jam sessions, pouze první večer 

zakončí after party,“ vysvětluje ředitel festivalu. Na 

jam sessions, která budou probíhat ve foyer Domu 

kultury a v Pivnici Holba a potrvají do časných 

ranních hodin, se tak mohou návštěvníci těšit v so-

botu a v neděli. „Pevně doufáme, že jsme připravili 

takovou nabídku, která potěší. Každoročně se sna-

žíme vybrat jak účinkující, mající jména, tak nové 

objevy, jež na vstup do obecného povědomí teprve 

čekají. A zároveň nabídnout nejrůznější pohledy na 

žánr, který stál u kolébky celé současné populární 

hudby,“ dodává Rybička.

Pod hlavičkou šumperského festivalu se bude kon-

certovat nejen na „domácí“ scéně a v polském Chor-

zówě, kde je naplánován velký koncert na pondělí 

17. listopadu, ale také v osmi dalších polských měs-

tech, v německých Drážďanech a ve Vídni. Satelit-

ní koncerty jsou naplánovány rovněž v Bratislavě, 

Českých Budějovicích, v Javorníku a v Jeseníku. Již 

tradičně pak zazní blues v mírovské věznici. 

Uspořádat akci takového rozsahu by samozřej-

mě nebylo možné bez sponzorů. „V této souvislosti 

bych chtěl poděkovat našim marketingovým partne-

rům, především pak Daňovému poradenství Tomáš 

Paclík, které je generálním partnerem už patnáctý 

rok. Bez pomoci všech bychom akci takového roz-

sahu nezvládli. Poděkování patří rovněž hanušovické 

Holbě a šumperským fi rmám Pramet a SHM. Velmi 

si vážíme i podpory Ministerstva kultury ČR, Olo-

mouckého kraje a města Šumperka, stejně jako příz-
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ně Visegradského fondu a amerického velvyslanectví 

v Praze,“ zdůrazňuje Rybička.

Podobně jako v minulosti se i letošní ročník 

festivalu Blues Alive těší zájmu médií. Reklamní 

kampaň odstartovala koncem října tisková kon-

ference v Praze a v prvním listopadovém týdnu 

budou Vladimír Rybička s dramaturgem festivalu 

Ondřejem Berzem hosty Dobrého rána s Českou 

televizí. O šumperském bluesování informují vý-

znamné celostátní deníky a bude se o něm hovořit 

také v hodinovém pořadu Větrník, který vysílá ve 

čtvrtek 6. listopadu od 11 hodin dopoledne Český 

rozhlas Olomouc. 

„Český rozhlas Olomouc opět zaznamená všechny 

festivalové koncerty a v koprodukci s ním již tradič-

ně vydáme CD, které bude bonusem ke vstupence 

příští rok,“ konstatuje ředitel festivalu. Vzápětí pro-

zrazuje, že pokud se podaří sehnat peníze, doplní 

příští rok, kdy Blues Alive oslaví dvacátiny, zmíněný 

kompaktní disk ještě jedno CD, jež bude jakýmsi 

Best of za uplynulými devatenácti ročníky. A potěšu-

jící zprávou je i to, že po dlouhých letech se na Blues 

Alive letos vrací Česká televize. Bude točit nedělní 

večerní koncert, z něhož zpracuje šedesátiminutový 

pořad. Ten odvysílá začátkem roku na ČT art. 

První festivalový den: 

Pocta Muddymu Watersovi

První festivalový večer se v pátek 14. listopadu 

ponese ve znamení pocty Muddymu Watersovi, 

který zemřel v roce 1983. „Celý bluesový svět si sté 

výročí jeho narození připomínal vloni a náš festival 

tohoto otce moderního chicagského blues vzpome-

ne, byť s mírným zpožděním, také,“ říká dramaturg 

festivalu Ondřej Bezr a dodává, že Muddy Waters 

patří k nemnoha skutečným gigantům, jak inter-

pretačně, kdy ve své kapele odchoval dlouhou řadu 

významných bluesových sólistů, tak jako hitmaker. 

Ať už svoje nejslavnější písně napsal sám nebo jeho 

dlouholetý dvorní skladatel a producent Willie 

Dixon, je mezi nimi tolik skutečných monstrhitů, 

První festivalový večer se v pátek 14. listopadu ponese ve znamení pocty Muddymu Watersovi. V samostatných 

blocích vystoupí jeho synové Mud Morganfi eld a Big Bill Morganfi eld.  Foto: archiv
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že vystačí na celý večer. „Hoochie Coochie Man, 

Mannish Boy, Rolling Stone, I Got My Mojo Wor-

king, I´m Ready, Baby Please Don´t Go, Going 

Down Slow, I Just Want To Make Love To You..., 

to jsou jen některé z nich. Jsou slavné nejen v jeho 

„vzorovém“ podání, ale i z tisíců coververzí. Což je 

základní předpoklad, abychom je mohli zařadit do 

zlaté pokladnice takzvaných bluesových standar-

dů,“ podotýká Bezr. 

Šumperský večer je koncipován jako velká show 

tradičního elektrického blues, ve které zazní jak Wa-

tersovy klasické písně, tak skladby, které jsou jeho 

tvorbou inspirovány nebo vycházejí z hudebního 

modelu, jenž uvedl v život. V samostatných blocích 

tak vystoupí jeho dva hudebně aktivní synové Mud 

Morganfi eld a Big Bill Morganfi eld, které doprovodí 

Marcel Flemr Band. „Jde o speciálně postavenou 

česko-italskou kapelu pro doprovod obou bratrů. 

Vznikla podle jejich přání a požadavků, jež se tý-

kaly nástrojového obsazení a skladeb,“ prozrazuje 

Vladimír Rybička. Marcel Flemr Band tak bude mít 

v úvodu svůj samostatný set s několika domácími 

hosty. Těmi jsou Američanka žijící v Praze Kaia 

Brownová, frontman Hoochie Coochie Band, zpě-

vák a kytarista Jan Švihálek a evropsky proslulý slo-

venský hráč na foukací harmoniku Boboš Procház-

ka. Táž kapela pak doprovodí dva hudebně činné 

a světově proslulé Watersovy syny.

Nejstarší ze synů Muddyho Waterse, Mud Mor-

ganfi eld, se narodil pod jménem Larry v roce 1954. 

Vyrůstal podle svých slov v divoké čtvrti. Dlouho 

netoužil stát se profesionálním hudebníkem, tepr-

ve po otcově smrti v roce 1983 se mu začaly vra-

cet sny o Watersových koncertech a ty jej přiměly 

k nastoupení zpěvácké dráhy. Debutoval nicméně 

až v roce 2008 albem Fall Waters Fall. „Mud Mor-

ganfi eld vždy rád interpretoval písně z otcova re-

pertoáru, které doplňoval vlastními kousky. Letoš-

ní, vysoko hodnocené album For Pops: A Tribute 

To Muddy Waters, je složeno výhradně z písniček 

Muddyho Waterse, nahraných v ortodoxním a vel-

mi působivém duchu. Právě na něm slyšíme, jak 

blízko otcově projevu je zpěv Muda Morganfi elda, 

včetně hlasového zabarvení. Iluze je takřka dokona-

lá,“ říká dramaturg Bezr.

Big Bill Morganfi eld  se narodil v roce 1956 

a až do smrti Muddyho Waterse v podstatě nedržel 

kytaru v ruce, živil se jako učitel. Se svým otcem se 

vídal jen zřídka. Vydal se za ním mimo jiné v roce 

1980, tři roky před jeho smrtí. Dostal se k němu 

přes ochranku, chvíli si spolu promluvili. „Nebyl 

jsem fanoušek blues, ale to, co jsem ten večer viděl 

a slyšel, uvnitř mě zasadilo semínko,“ svěřil se Big 

Bill. Po Muddyho smrti v něm zasazené semínko 

vyrostlo. S kytaristou Bobem Margolinem vydal 

v roce 1999 první desku Rising Son a hned rok 

poté za ni dostal významnou bluesovou cenu W.C. 

Handyho. „Od té doby natočil nejen další alba, 

ale objevil se také na řadě bluesových kompilací. 

Například na desce poct chicagskému bluesovému 

králi Muddy Waters: King Of Th e Blues. Tady si 

zahrál patrně nejslavnější písničku z otcova reperto-

áru Hoochie Coochie Man,“ připomíná Bezr. 

Šumperský koncert je výjimečný i v tom, že oba 

bratři, kteří spolu téměř nekomunikují, vystoupí na 

jednom pódiu. „A pokud se stane zázrak, ve který, 

upřímně, moc nedoufáme, zahráli by spolu na zá-

věr večera tři skladby. Šlo by o naprostou evropskou 

raritu,“ soudí Rybička a dodává, že páteční after 

party se zhostí brněnský Hoochie Coochie Band, 

pro který je tradiční elektrické blues chicagského 

modelu základním vyjadřovacím prostředkem.

Prostor opět dostanou 

vítězové Aperitivu

Úvod obou hlavních koncertů bude patřit no-

vým tvářím Blues Alive - vítězům březnové vy-

Oba bratry doprovodí speciálně postavená česko-ital-

ská kapela Marcel Flemr band.
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hledávací soutěže Blues Aperitiv. Ve foyer Domu 

kultury se v sobotu představí Jan Galach Band, 

jehož ozdobou je zpěvačka Karolina Cygonek. Fe-

nomenální houslista Jan Galach přitom patří mezi 

nejvýznamnější polské hudebníky a v roce 2012 

byl jmenován polským Instrumentalistou roku. 

„Čisté blues je v jeho projevu spojeno v originál-

ní směs s dalšími žánry, kapela umí spustit tvrdě 

a syrově, stejně jako křehce a sofi stikovaně,“ při-

bližuje nováčky Blues Alive Ondřej Bezr.

Ve velkém sále pak zahraje loňský „aperitivový“ 

vítěz, česká kapela Electric Lady s plzeňskou zpě-

vačkou a kytaristkou Terezou Hrubanovou, která 

už loni předvedla šumperskému publiku šťavnatý 

moderní bluesrock, postavený na vlastní písničko-

vé tvorbě a hlavně ve výborném instrumentálním 

i pěveckém provedení. 

O den později, v neděli 16. listopadu, bude 

úvod hlavního koncertu patřit ve foyer Domu 

kultury opět polské formaci Joanna Knitter Blu-

es & Folk Connection, která mezinárodní porotu 

letošního Aperitivu zaujala naprosto profesionál-

ním výkonem a doslova světovým soundem. Ne-

dělní večer ve velkém sále pak rozjede slovenská 

kapela Bluesraiders, v jejímž repertoáru převlá-

dají vlastní skladby, v nichž se blues potkává s dal-

šími vlivy, alternativou, reggae, ska, ale především 

funkem. 

Filmová projekce nabídne 

V nitru Llewyna Davise bratrů Coenových, 

tematické odpoledne upozorní 

na cizince v Česku

Zatímco loni viděli diváci v rámci tradiční so-

botní projekce v kině Oko Scorseseho záznam 

rozlučkového koncertu kapely Th e Band, letos 

nabídnou pořadatelé snímek bratrů Coenových 

V nitru Llewyna Davise z roku 2013. Jde o příběh 

ambiciózního a talentovaného mladého muzikanta, 

který se snaží získat si trochu uznání v době obrody 

folkové hudby v New Yorku roku 1961. „Předob-

razem hlavní postavy se stal známý písničkář Dave 

Van Ronk, spolu s Bobem Dylanem jeden z prota-

gonistů folkového hnutí raných šedesátých let. Hu-

dební produkci fi lmu měl na starosti muž nad jiné 

povolaný T Bone Burnett,“ láká na projekci, která 

začíná v sobotu 15. listopadu v 11 hodin v kině 

Oko dramaturg festivalu.

„Každoroční tematické odpoledne má dva cíle. 

Jednak představit propojenou výseč hudební scé-

ny jako celek, jednak nechat návštěvníky festivalu 

odpočinout od převážně čistého bluesového proje-

vu a nabídnout hudbu, která má sice nepochybné 

bluesové kořeny a souvislosti, ale její výraz tak či 

onak základní škatulku přesahuje,“ vysvětluje ředi-

tel festivalu. Tématem letošního sobotního odpo-

ledne tak jsou „cizinci v Česku“, tedy vystoupení 

zahraničních hudebníků, kteří u nás už před lety 

Fenomenální houslista Jan Galach patří mezi nejvý-

znamnější polské hudebníky a v roce 2012 byl jmeno-

ván polským Instrumentalistou roku.  Foto: archiv

V sobotu zahraje ve velkém sále loňský „aperitivový“ 

vítěz, kapela Electric Lady s plzeňskou zpěvačkou 

a kytaristkou Terezou Hrubanovou.  Foto: archiv
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zakotvili, stali se součástí domácí scény a pracují 

s českými kolegy. 

Pořadatelé tak do Šumperka pozvali britský Ja-

mie Marshall´s Amplifi ed Acoustic Band. „Jamie 

Marshall více než dvacet let působil na londýnské 

hudební scéně, kde živě hrál s takovými osobnost-

mi, jako jsou Don McLean, Th e Blues Band, Paul 

Young nebo opravdová britská bluesová legenda 

Long John Baldry. V České republice se pravidel-

ně objevuje na mnoha festivalech, hraje v klubech, 

spolupracoval například s Vlastou Redlem, v sou-

časné době pravidelně hraje s první dámou české 

country Věrou Martinovou. Vlastní písničky pře-

vážně bluesového ražení tento vynikající kytarista 

a zajímavý zpěvák prezentuje právě s kapelou, s níž 

přijíždí koncertovat do Šumperka,“ prozrazuje On-

dřej Bezr.

Britského kytaristu vystřídá na pódiu americký 

písničkář Jimmy Bozeman, jehož hudbu ovlivnily 

černošské blues, zydecco, cajun, country, hillbilly, 

western-swing a další. Původní mezinárodní slože-

ní jeho doprovodné skupiny Th e Lazy Pigs se před 

několika lety vyprofi lovalo ryze z českých hudební-

ků, mimo jiné významných doprovodných hráčů, 

jejichž hudební talent oceňují mnohé hvězdy do-

mácí countryové, folkové a jazzové hudby.

V Praze už léta žijícího britského rockera Phila 

Shöenfelta zná každý, kdo se jen trochu zajímá, co 

se na domácí scéně děje. V kontextu Blues Alive 

připomeňme, že zde poprvé vystoupil v roce 2003 

jako člen mezinárodní kapely Fatal Shore a podru-

hé ve dvojici s houslistou Pavlem Cinglem o tři 

roky později. Nyní po osmi letech přijíždí s té-

měř zcela novým projektem, ve dvojici s hráčem 

na kytaru a jedním z největších českých specialis-

tů na pedal steel kytaru Davidem Babkou, který 

je současně členem Shoenfeltovy rockové sestavy 

Southern Cross.

Sobotní večer: „foukačkář“ Bill Barrett, 

blues ze skandinávských zemí, John Németh

Šumperskému publiku se v úvodu prvního 

hlavního koncertu představí kalifornský hudebník 

a zpěvák Bill Barrett, který je světově uznávaným 

hráčem na harmoniku, ve hře na tento nástroj pa-

tří mezi nejdokonalejší. A ani jeho kolega Ryan 

Donohue není ve střední Evropě nováčkem, u nás 

spolu již absolvovali dvě úspěšná turné.

Sobotní večerní koncert pak představí blues ze 

skandinávských zemí, fi nské duo Black River Blu-

esman and Bad Mood Hudson a norskou kape-

lu Th ornbjorn Risager and Th e Black Tornado. 

„Kytarista a zpěvák Jukka Juhola, říkající si Th e 

Black River Bluesman, sjezdil se svými podomácku 

vyrobenými kytarami půl světa, s úspěchem kon-

certoval i v pravlasti bluesové muziky v Mississippi. 

Odtud také pochází jeho hlavní inspirace v mimo-

řádně propojeném duu s bubeníkem Andym Bad 

Mood Hudsonem. Zahrají na strunu zejména ob-

divovatelům takových mistrů, jako byli R.L. Burn-

V Praze žijící britský rocker Phil Shöenfelt přijíždí 

s téměř zcela novým projektem. Foto: archiv

Blues ze skandinávských zemí přiveze fi nské duo 

Black River Bluesman and Bad Mood Hudson. 

 Foto: archiv
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side nebo někdejší host Blues Alive T-Model Ford, 

tedy těch nejsyrovějších a nejtvrdších bluesových 

hráčů konce minulého století. Zároveň se dvoji-

ce nezříká možnosti tyto kořenné vlivy přetavovat 

v současnější zvuk,“ podotýká dramaturg festivalu. 

Dánský zpěvák Th orbjorn Risager je pak podle něj 

patrně největší skandinávskou bluesovou hvězdou 

současnosti. Několik alb natočil pouze pod svým 

jménem. To poslední už ale bylo pod celým názvem 

Th orbjorn Risager & Th e Black Tornado, což svědčí 

o větším důrazu na kapelový zvuk sedmičlenného 

souboru, sestaveného převážně z norských hudeb-

níků. „V jejich velmi energickém projevu, kde 

údernost rytmiky posiluje i dechová sekce, najdeme 

nejen prvky blues a rhythm and blues, ale také go-

spelu, soulu a funku,“ konstatuje Bezr.

Headlinerem sobotního koncertu bude nepo-

chybně držitel mnoha bluesových ocenění, ame-

rický zpěvák a hráč na foukací harmoniku John 

Németh, vycházející z bluesové tradice, jenž do 

svého hudebního slovníku přijal i výrazné soulové 

prvky. „John Neméth přijede přímo ze známého 

festivalu ve švýcarském Luzernu, jehož je hlavní 

Headlinerem sobotního koncertu bude nepochybně držitel mnoha bluesových ocenění, americký zpěvák a hráč 

na foukací harmoniku John Németh.  Foto: archiv

V sobotu se představí i norská kapela Th ornbjorn 

Risager and Th e Black Tornado.  Foto: archiv
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hvězdou. S luzernským festivalem v posledních 

letech na „dovozu“ účinkujících stále častěji spolu-

pracujeme,“ upřesňuje Vladimír Rybička. „V loň-

ském roce zaznamenal Neméth hned pět nominací 

na Blues Music Awards, a tak přišla pravá chvíle jej 

představit poprvé v Česku - a kde jinde než zkuše-

nému a fajnšmekrovskému publiku Blues Alive,“ 

doplňuje Rybičku Bezr.

Blues Alive 

se vrací do H-clubu

Letos podruhé se dalším ofi ciálním šumperským 

dějištěm festivalu stane i místní H-club. „V neděli 

16. listopadu potřebujeme prostor pro přípravu vel-

kého sálu pro televizní natáčení. Připravili jsme proto 

ve spolupráci s internetovým rádiem Dixie, které je 

zaměřené na americkou muziku, koncert v H-clu-

bu, jenž ale není bluesový,“ vysvětluje ředitel festi-

valu Vladimír Rybička. V neděli odpoledne se tak 

v H-clubu představí Australanka Suzie Stapletono-

vá, jejíž vzdušné a doširoka otevřené písně odkazují 

k hluboce zakořeněné tradici australského rocku. „Su-

zie svým hlasem vábí a dojímá, jednou je rozpustile 

lascivní, jindy zase teskně zasmušilá, její projev v sobě 

skrývá velkou dávku emocí, které dokonale doprová-

zí nervní a působivá kytarová hra. Vloni velmi zaujala 

na festivalu Colours of Ostrava, letos hodlá potvrdit 

předpoklad, že se její hudba skvěle hodí i na bluesový 

festival,“ domnívá se dramaturg festivalu.

Zpěvačka a pianistka Šárka Adámková za dopro-

vodu výjimečné kapely Th e Adams vydala v roce 

2011 své debutové album, za které si díky své hře na 

klavír, sametovému zpěvu a repertoáru, pohybující-

mu se žánrově mezi folkem, jazzem a country získala 

označení „česká Norah Jones“. V Šumperku předsta-

ví druhou, ještě zralejší studiovou desku. Členy kape-

ly jsou přitom prvotřídní čeští a slovenští muzikanti, 

pohybující se mezi žánry a spolupracující s řadou vy-

nikajících postav naší scény.

Zatímco ve Spojených státech i v některých evrop-

ských zemích doslova zuří trend současné country, 

přitvrzené rockovou energií a punkovým obrazo-

borectvím, Česko jako by zůstávalo zatím stranou. 

Prakticky jedinou výraznější představitelkou tohoto 

mimořádně odvazového stylu je kapela Moonshine 

Howlers. Jedná se o superkapelu, složenou ze členů 

rockabillyových souborů jako Th e Rocket Dogz, 

Queens Of Everything, Carlos And His Coyotes 

nebo Twisted Rod, k nimž se připojil americký zpě-

vák Brian Evans původně z Pensylvánie. O jejích 

kvalitách se mohou v neděli přesvědčit i šumperští 

posluchači.

Druhý hlavní koncert 

nabídne pestrý program

Hlavní koncert v neděli večer nabídne hvězdný 

program. Po úvodním vystoupení loňských a letoš-

ních vítězů soutěže Blues Aperitiv dostane prostor 

německé trio Marc Breitfelder se zpěvákem a pia-

nistou Georgem Schroeterem. „Tento soubor patří 

v našem bezprostředním západním sousedství k nej-

výše oceňovaným, a to dokonce i na americké scéně. 

Jejich hudba je explozivní směsí blues, rhythm and 

blues, rock‘n‘rollu a boogie woogie, zahranou sku-

tečnými mistry svých instrumentů,“ láká na nedělní 

hlavní koncert Bezr.

Letos poprvé se představí na Blues Alive i zástupci 

italského blues. Dvojice Th e Cyborgs bude skutečně 

exkluzivním vyslancem a nepochybně vzbudí velký 

zájem. S robotickou image totiž dvojice bubeníka 

a kytaristy hraje patrně to nejtvrdší a nejsyrovější 

blues letošního ročníku. „Takové, jaké se hrávalo 

na přelomu 80. a 90. let v mississippských pajzlech, 

takové, kterým udělalo díru do světa vydavatelství 

Fat Possum, takové, které stálo u kořenů takových 

V H-clubu se v neděli představí Australanka Suzie 

Stapletonová.  Foto: archiv
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kapel, jako jsou Th e Black Keys, 20 Miles nebo ko-

nec konců i White Stripes. Blues s takovou energií 

a nápřahem, že po jeho poslechu pochvalně mručel 

i Iggy Pop, stejně jako před ním Jeff  Beck nebo Eric 

Sardinas, který si je pozval jako hosty své koncertní 

show,“ podotýká Bezr.

Finále nedělního večera, a tím i celé přehlídky, 

odstartuje mladý americký kytarista Mike Zito, 

jenž získal za titulní píseň desky Pearl River, zamě-

řené na neworleanský bluesový sound, Blues Music 

Award za rok 2010. Na turné vyjíždí nejen se svou 

kapelou Th e Wheel, ale také se zvláštním hostem, 

Největším jménem nedělního koncertu je bezesporu Otis Taylor, jedna z nejvýznamnějších osobností současného 

blues.  Foto: archiv
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talentovanou zpěvačkou, kytaristkou a vyhlášenou 

krasavicí Samanthou Fishovou, které produkoval 

nové album Black Wind Howlin.

Největším jménem nedělního koncertu je pak 

bezesporu Otis Taylor, jedna z nejvýznamnějších 

osobností současného blues. „V Česku už dvakrát 

s úspěchem koncertoval, například v roce 2007 

jako hlavní hvězda Echo Blues Alive. Tentokrát 

ale přijede s nově obsazenou kapelou a velkou, 

emočně mimořádně silnou show,“ podotýká ředitel 

festivalu Vladimír Rybička. Jeho hudba jako fúze 

stylů s kořeny v syrové podobě blues hovoří naplno 

o problémech, jako jsou vražda, bezdomovectví, 

tyranie a bezpráví. „Moje písně možná mají tem-

né stránky, já sám ale nejsem nijak zvlášť nešťastný 

člověk,“ říká umělec, kterého respektovaný časopis 

Guitar Player označil za nejvýznamnějšího blueso-

vého umělce naší doby. 

Mladý Otis trávil hodně času ve folklorním cent-

ru v Denveru, kde si také koupil svůj první nástroj, 

banjo, na které je dnes považován za největšího vir-

tuosa v bluesovém stylu. V patnácti letech založil 

svou první kapelu, to už hrál i na kytaru a harmo-

niku. Dalších několik kapel následovalo až do roku 

1977, kdy se Taylor rozhodl dát si od hudby na čas 

klid. K muzice se vrátil a skutečnou slavnou a pro-

fesionální dráhu nastoupil až v roce 1995. „Albem 

White African z roku 2001 byli posluchači doslo-

va uchváceni. Jedná se o Taylorovu nejupřímnější 

osobní výpověď o zkušenostech Afroameričanů. 

Vylíčil lynčování svého praděda i smrt svého strýce. 

Jeho texty začaly refl ektovat brutalitu, odhalova-

nou v dějinách vztahů mezi rasami a sociální ne-

spravedlnosti. S tímto albem Taylor nastoupil zcela 

novou tvůrčí cestu,“ přibližuje Otisovu osobnost 

Bezr. Vzápětí připomíná, že na zatím posledním 

albu My World Is Gone Taylor přestavěl kapelu, 

zhutnil styl, začal spolupracovat s indiánským ky-

taristou a zpěvákem Matem Nanjim a zejména s fe-

nomenální houslistkou Anne Harrisovou. „Jejich 

vystoupení na největším polském bluesovém fes-

tivalu Rawa v Katovicích bylo naprostou hudební 

smrští a velkou show, která jednoznačně zastínila 

všechny zbývající hvězdy ročníku. Právě tento fan-

tastický koncert nás povzbudil k myšlence udělat 

z Otise Taylora hlavní hvězdu letošního festivalu,“ 

uzavírá dramaturg festivalu.

Koncertování uzavřou jam sessions

Nedílnou součástí každého ročníku Blues Alive 

jsou tradiční noční jam sessions. Jejich dějištěm bu-

Hostem koncertu Mika Ziteho bude talentovaná zpě-

vačka, kytaristka a vyhlášená krasavice Samantha 

Fishová.  Foto: archiv

Italská dvojice Th e Cyborgs nepochybně vzbudí velký 

zájem. Foto: archiv
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dou v sobotu a v neděli po skončení hlavního večer-

ního programu dvě místa, a to foyer Domu kultury 

a pivnice Holba. Ve foyer se mohou po-

sluchači v sobotu těšit na polskou 

kapelu Jan Galach Band, v ne-

děli pak na Joanu Knitnnero-

vou. V pivnici to v sobotu 

rozjede česká Electric Lady 

a v neděli ji obsadí slovenští 

Bluesriders. 

Na koupi vstupenky 

je nejvyšší čas

Všichni, kteří si nechtějí lis-

topadové bluesování nechat ujít, 

by si měli včas opatřit vstupenky. „Na 

festival se sjíždějí fanoušci z celé republiky 

a také Evropy. Bohužel se stává tradicí, že právě oni 

si lístky objednají a na domácí pak nezbudou. Šum-

perané by proto neměli spoléhat na poslední chvíli 

a vstupenky si koupit, jinak hrozí, že se do sálu ne-

dostanou. V polovině října jsme již měli kapacitu 

z poloviny vyprodanou,“ připomíná ředitel Domu 

kultury, podle něhož lze lístky rezervovat na adrese 

www.bluesalive.cz. Vzápětí dodává, že permanent-

ka na sobotu a neděli, jejíž součástí je i CD s vy-

branými nahrávkami z loňského 

ročníku, stojí stejně jako vloni 

790 korun. Za 570 korun 

jsou v prodeji lístky na so-

botní hlavní koncert, včetně 

tematického odpoledne. Za 

vstupné na úvodní páteční 

koncert bratří Morganfi eldů 

zaplatí lidé 390 korun a ne-

dělní hlavní koncert přijde na 

470 korun. Na nedělní odpoled-

ní koncert v H-clubu je pak vstup-

né 90 korun. Ti, kdo zamíří na sobotní 

promítání fi lmu v kině Oko, zaplatí 50 Kč.  

 Text zpracovala Z. Kvapilová, 

 foto: Blues Alive

Závěrečná poznámka

Bližší informace na www.bluesalive@cz. Vstu-

penky na všechny koncerty lze koupit v po-

kladně DK ve všední dny od 14 do 18 hod., 

tel.č. 583 214 279, případně rezervovat na tel. 

583 214 276, e-mail: kohajdova@dksumperk.cz.

Centrum pro rodinu, o.s. ve spolupráci s městem Šumperkem, Domem kultury Šumperk, 

Šumperským dětským sborem, Římskokatolickou farností Šumperk a sborem ČCE v Šumperku pořádají
 

XVI. ADVENTNÍ KONCERTY
 

1. neděle adventní 30. listopadu v 16 hodin v evangelickém kostele
Avonotaj a jeho hosté

 

2. neděle adventní 7. prosince v 16 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Brixiho akademický soubor Praha

 
3. neděle adventní 14. prosince v 16 hodin v kostele svatého Jana Křtitele

Dómský komorní sbor Brno
 

Pondělí třetího adventního týdne 15. prosince v 17 hodin na náměstí Míru
Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru

▼ Ten, kdo si koupí permanentku na oba večery, 

dostane i CD s vybranými nahrávkami z loňského 

ročníku.
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Začalo to mailem z Perugie

Děti měly slíbený zájezd, ten nevyšel, ohlíželi jsme se tedy po jiném. Tehdy v pravý čas cinknul mail 

z daleké Perugie, že tamější gymnaziální sbor má zájem o výměnu. To se právě hodilo i přijali jsme 

italskou mládež k pětidennímu pobytu letos v březnu a domluvili se na oboustranně přijatelném 

termínu v září, kdy italské sluníčko již tolik nepálí a fronty před významnými památkami lze 

ustát bez újmy na zdraví.

Perugia leží dost hluboko v útrobách italské 

boty a pohled na mapu ukázal, že do Říma již 

jen skok. Cestou tam pojedeme kolem Pisy 

i Florencie a jenom nemocného by napadlo 

tyto skvosty minout. Severněji najdeme město 

Reggio Emilia, jež je centrem regionu přátelsky 

spjatého s Olomouckým krajem, proč tedy ne-

podpořit vzájemné vazby, když tak činíme vždy, 

již desítky let. Pojedeme-li do Reggia ze severu, 

nutně narazíme na jezero Gardské a kousek výše, 

v provincii Trentino, u vrátek do jednoho z kou-

zelných národních parků, objevíme městečko 

Male. Městečko s dvacítkou chlapů postižených 

náklonností ke zpěvu i ochotou zabývat se přá-

ním šumperské drobotiny, která by ráda opět po 

letech navštívila tohle pohostinné místo. Mapy 

i bedekry ještě po cestě nabízejí pár středově-

kých skvostů, které nesmíte minout, a nezastavit 

se v Havlíčkově Brixenu rovněž podobá se ne-

zájmu. Vezmeme-li vše po pořádku, vyjde nám 

Šumperští Motýli na náměstí Zázraků.  Foto: archiv ŠDS
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pěšinka táhnoucí se ze Šumperka do Innsbrucku 

a dále pak přes Val di Sole, Brixen, Male, Parco 

nationale Stelvia, Lago di Garda, Reggio Emi-

lia, Pisu, Florencii, jezero Trasimenské, Perugii, 

Assisi, Spoletto, Gubbio, Vitterbo, Ostii, Řím 

a na zpáteční cestě přes Benátky, když se tam 

teda právě žení George Cloony. Opravdu jsme to 

úmyslně nenatahovali, ale co s tím, když Perugia 

tak hluboko. Bratru šestnáct dní na cestě, šest 

a půl koncertu a plný autobus mláďátek, protože 

teď ani žádné jiné zpěváčky nemáme. Už o tom 

na těchto stránkách nejednou byla řeč.    

Panovaly obavy, že mláďátka budou steskem 

plakat, nezkušený sbor nezazpívá a italská do-

mlouvání selžou. Mláďátka byla veselá a spoko-

jená od rána do večera každého dne, nezkušený 

sbor, ač si z domova odvezl viróz, nachlazení 

i nabouraných hlásků jako nikdy před tím, kon-

cert od koncertu nabýval libého souznění a česko 

italské dohody bezezbytku došly naplnění, po-

mineme-li jistou benevolenci k času ubíhání, ale 

s tím se přece počítalo.

Děti byly okouzleny dokonalým zpěvem 

dvacítky důstojných i rozverných mužů, kteří 

své kratičké vystoupení zakončili naší národní 

hymnou provedenou v úpravě u nás neslýchané, 

s první slokou v italštině, druhou pak česky. Samy 

pak uvedly v nadšení početné publikum a větši-

na z nich poprvé zažila jeho nebržděný italský 

temperament. Půl dne krůček po krůčku stoupa-

ly táhlým údolím až k vrcholku vodopádu, aby 

pak druhou půlku dne strávily zpáteční cestou 

po protějším úbočí. Ani slůvko protestu, i když 

mnohé z nich patrně rodičovská auta nikdy na 

dlouho neopouštějí. Nadšené vzdechy doprová-

zely cestu po břehu jezera Gardského po celé jeho 

délce. Nehnuly brvou, když kameraman místní 

televize v Reggio Emilia projevil neobyčejnou 

Setkání v kamenných uličkách Assisi.  Foto: archiv ŠDS
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První koncert Růžových dětí podvaadvacáté

vynalézavost, kam všude během koncertu vlézt, 

aby to co nejvíce rušilo produkci. Ustály koncert 

i mnohé oslavné řeči v jeho závěru, neboť v Itá-

lii produkce nekončí zpěvem, nutno ještě dlou-

ho a důkladně hovořiti. Podepíraly šikmou věž, 

jak jen síly stačily, neboť tak se patří, a nemožno 

opustit Pisu bez řádné dokumentace takové-

ho úsilí. Neztratily se při opakovaných jízdách 

tramvají do centra Florencie, a ač nožičky bolely, 

nereptaly před uměleckými skvosty Galerie Uffi  -

zi. Neskrblily uznáním nad pozorností hostitelů, 

kteří uvítali sbor občerstvením s ubrousky a talíři 

v národních barvách českých, to vše na ubrusech 

v národních barvách italských. K slzám přived-

ly italskou paní konzulku i její českou kolegyni, 

které s pomocí komunity místního kostela při-

pravily skvělé koncertní prostředí. 

O den později v nedalekém Scarperia přimrazi-

ly děti z místní školy, že navzdory italskému tem-

peramentu poslouchaly celý koncert bez dechu. 

S přehledem zvládly pětidenní pobyt v rodinách 

perugijských gymnazistů a vše, co hostitelé při-

pravili ve městě i širokém okolí. Vydováděly se 

v moři při západu slunce před spinkáním v Ostii. 

Přežily dvouhodinovou frontu na Svatopetrském 

náměstí i osm stovek schodů na ochoz kupole 

vatikánské baziliky. Uchodily si nožky předlou-

hými denními i nočními pochody Římem, kam 

autobusy smrtelníků nesmějí, a všechny se spo-

řádaně vynořily z úděsného římského metra, aniž 

pozbyly orientace či majetku. Ochutnaly zmrzli-

nu u Kolosea a zapěly kapitolské vlčici i bratrům 

zakladatelům. Potulovaly i plavily se Benátkami, 

aniž tušily, jaká slavná svatba se tam právě děje. 

Zpočátku s nedůvěrou a poté dravě pozřely tři 

tašky odborně připravených mušlí, aby tak vděč-

ně zakončily dvoutýdenní stravování prostředky 

sborovými i místními. Poté se probudily u Mo-

helnice, poklidily autobus a odkráčely do svých 

domovů.

Putovali jsme dlouho a nebylo to laciné. Ro-

diče nám svěřili své ratolesti v dobré víře, že je 

vrátíme živé a nepoškozené. Školy souhlasi-

ly s dlouhou nepřítomností s nadějí, že italské 

dny nestrávíme v nákupních centrech, ale podle 

svých nejlepších sil rozšíříme obzory vědomostní 

i společenské. Naši věrní bývalí připravili pro ty 

současné souhrn informací v přehledných slož-

kách, do nichž děti ještě pilně vepisovaly, co po-

važovaly za hodné uchování. Sborové maminky 

dlouho dopředu pečlivě chystaly vše, co nezbyt-

no k přežití dlouhého putování, otcové přispěli 

v silových disciplínách. Olomoucký kraj, město 

Šumperk, náš dlouholetý příznivec Pramet Tools, 

s.r.o. a také společenství Modrých špendlíků, jak 

se nazývají ti, kteří nezapomněli na svá někdej-

ší sborová léta, spolu s dalšími, blízko k nám 

majícími, pomohli svými penízky. Ondrášovka 

a.s. napájela vyprahlá hrdla během cesty a zají-

mavými dárky, které potěšily hostitele i pořada-

tele koncertů v Male, Reggio Emilia, Florencii 

i Peruggii, sbor vybavili regionální výrobci Mi-

chal Hrdlička z Brníčka, Josef Klimeš z Bušína, 

Občanské sdružení Stránské i tradiční výrobce 

nožů, fi rma Mikov Mikulášovice. Chtěli bychom 

jim všem moc poděkovat a říci, že jejich přispění 

padlo na úrodnou půdu. Pomohlo dětem v úsilí 

dělat vše, co jen možné, pro dobré jméno měs-

ta, regionu i republiky. Činí tak vždycky a dělají 

to dokonale. Svým umem, svým vystupováním, 

svou vlídnou vstřícností. Jsme rádi, že jste tomu-

to úsilí dlouhodobě nápomocni.  T. Motýl

V sobotu prvního listopadu se opět sejdou všech-

na naše děťátka věku školního, aby společně s nováč-

ky ve sborovém řemesle, Růžovými dětmi, předvedla 

rodičům, ale i všem, kteří si naše zpívání oblíbili, co 

nového ve sborové kuchyni za první dva měsíce nové 

sezony. Rádi se s vámi setkáme ve velkém sále Domu 

kultury Šumperk. Koncert začíná v 16 hodin. Vstu-

penky si můžete opatřit v předprodeji v recepci Ko-

mína vždy v době od 14 do 18 hodin, s výjimkou 

dnů školních prázdnin, tedy 27.- 29. října. T. Motýl
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Kniha o jednom nenápadném zámku 

a pozapomenutém panství

Zatímco žně na polích s létem skončily, letošní podzim má své žně vydavatelské. Po úspěšné obrazové 

publikaci o Králickém Sněžníku vychází téměř současně knížky o historii Rapotína, spisovatelce Anežce 

Šulové a další o dějinách zámku a panství Třemešek. Ta poslední je z autorské dílny historika Drahomí-

ra Polácha, který svou pozornost po historickém toulání Šumperskem zaměřil tentokrát na jedno jediné, 

nevelké třemešské panství, jehož centrem byl od osmdesátých let 16. století zámek v Třemešku.

V knize autor opět prokazuje důkladnou znalost do-

posud vydané odborné i populárně naučné literatury 

ke sledovanému tématu a v případě, kdy informace 

chybějí, nebo si protiřečí, sahá k pramenům. V rozsáh-

lém textu si nejdříve všímá osudů vesnice Třemešku do 

jejího zániku na sklonku 15. století, kdy ještě nebyla 

centrem panství v pozdějším rozsahu, ale její vlastníci 

k ní jiné vsi podle fi nančních možností a zájmu při-

kupovali nebo je prodávali. V této kapitole autor sice 

předpokládá existenci vrchnostenského dvora v Tře-

mešku už v první polovině 15. století, avšak nakonec ji 

odmítá. Přesto dokonce dva zápisy v zemských deskách 

olomouckých takovýto dvůr v Třemešku k roku 1420 

průkazně dokládají.

V následující kapitole věnuje Drahomír Polách po-

zornost osudům vesnice za Tunklů z Brníčka a Zábře-

hu, kdy byla připojena k zábřežskému panství a byly 

zde vybudovány rybníky. Zánik vesnice v této době ho 

vede k úvahám o jeho příčinách, k čemuž podrobuje 

kritickému rozboru literaturu věnující se tomuto té-

matu. Přínosné jsou také rozbory topografi e prostoru 

kolem sledované vesnice. Po vylíčení krátké epizody, 

kdy Třemešek vlastnili Žerotínové, věnuje pozornost 

dějinám lokality za vladyků Bukůvků z Bukůvky. Zdů-

razňuje fakt, že právě koupí několika vesnic v okolí 

Třemešku Petrem Bukůvkou byl vytvořen základ pro 

vznik třemešského panství v hranicích, jak ho známe 

v dalších stoletích. Výstavba třemešského zámku Janem 

Bukůvkou pak dává příležitost věnovat se jeho archi-

tektuře a jeho neobyčejně cennému renesančnímu por-

tálu. Větší množství pramenného materiálu a na jeho 

základě zpracované literatury již dovoluje nahlédnout 

do osudů majitelů třemešského panství z rodu Bukův-

ků a jejich příbuzenských vztahů. To se týká také kapi-

toly o Třemešku za vlády Žerotínů, v níž autor využívá 

svých bohatých znalostí losinské větve rodu. Dostatek 

pramenů z druhé poloviny 17. století a ze století násle-

dujícího již umožňuje poznat hospodářskou hodnotu 

panství, budovy a vybavení vrchnostenských dvorů, je-

jich výnosy a další vrchnostenské podniky, včetně pivo-

varu v Dolní Olešné, přinášejícího podstatný fi nanční 

profi t. Nejen pro rybáře jsou zajímavé údaje o výlovu 

jednotlivých rybníků. Na základě dochovaných doku-

mentů je také možné nahlédnout do interiérů třemeš-

ského zámku a učinit si představu o jejich využívání.

Samostatnou kapitolou je období čarodějnických 
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V knihovně Sever proběhne beseda o léčivých kamenech 

Městská knihovna

procesů, které neblaze zasáhly také do dějin Třemešku. 

Optimističtěji vyznívá líčení dějin panství za bohatých 

Žerotínů, Jana Jáchyma a jeho syna Jana Ludvíka. 

Popis třemešského panství z roku 1736 doplněný ma-

povým materiálem dovoluje blížeji poznat jednotlivé 

vrchnostenské dvory, pivovar, mlýny a další výrobny, 

ale i obyvatele vsí, přičemž autor seznamuje s jejich 

nelehkým postavením za nevolnictví. Krátká kapitola 

je věnována novým majitelům Třemešku, svobodným 

pánům ze Stillfridu, za nichž počalo vysoušení ryb-

níků a jejich přeměna na pole a louky. Po seznámení 

s podnikatelskou rodinou Terschů, dalších vlastníků 

třemešského panství, pojednává autor o jejich staveb-

ních aktivitách, zvláště o výstavbě nové zámecké kaple 

sv. Jana Nepomuckého, budovy Bellarie, vybudování 

anglického parku a z dnešního pohledu nešťastné pře-

stavby samotného zámku.

Poslední kapitoly patří novodobým osudům Třemeš-

ku a k němu příslušných majetků velkostatku, neboť 

panství zaniklo se zrušením patrimoniální správy v re-

volučních letech 1848 a 1849 ještě za majitelů Terschů. 

Pozornost čtenáře je tak zaměřena na podnikatelské ak-

tivity JUDr. Ulricha, který nechal v Třemešku vybudo-

vat pivovar místo zrušené výroby v Olešné. Zde autor 

přináší přehled o obyvatelích třemešského „podzámčí“, 

povětšinou zaměstnaných ve službě třemešského velko-

statku. Posledním soukromým vlastníkem, Richardem 

Mauthnerem, končí v první polovině 20. století řada 

urozených vlastníků Třemešku. Za tohoto muže byl 

třemešský velkostatek postižen ztrátou části majetků na 

základě zákona o pozemkové reformě. Zajímavým je 

pojednání o záměrech fi rmy Milady Brno, za níž stála 

akciová společnost Baťa Zlín, která v roce 1938 Tře-

mešek koupila. Úplný závěr knihy náleží poválečným 

osudům zámku a hospodářského dvora.

Orientaci v textu knihy usnadňují rejstříky jmenný 

a místní. Případní zájemci o další studium či jen po-

znání dějin Třemešku, třemešského panství nebo poz-

dějšího velkostatku mohou využít rozsáhlého soupisu 

pramenů a literatury, o něž se Poláchova práce opírá. 

Z knihy je patrná snaha o poctivý přístup ke zpraco-

vávanému tématu opřená zvláště o kritické využívání 

poznatků dosavadní literatury a badatelskou práci 

v archivech. Vyzvednout je třeba tradičně bohatou ob-

razovou dokumentaci, ať se jedná o fotografi e, kresby, 

malby, mapy, plány či dokumenty, která je opět, jak 

již jsme u autora zvyklí, rovnocenným partnerem textu 

a zajisté podstatně přispívá k reprezentačnímu vzhledu 

knihy a k oblibě u čtenářů. Publikaci s názvem Historie 

zámku a panství Třemešek vydalo Nakladatelství Pavel 

Ševčík - VEDUTA ve Štítech.  Zdeněk Doubravský,

  Vlastivědné muzeum Šumperk

Půjčovní doba od září, bližší info: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz

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

tel. 583 215 530Půjčovna 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

Knihovna Sever v Temenické ulici pořádá ve 

čtvrtek 27. listopadu od 17 hodin besedu nazvanou 

Krása kamene II. O drahých a přírodních léčivých 

kamenech a jejich tajemné síle a moci pohovoří Da-

nuše Poprachová. Současně zde bude zahájena stej-

nojmenná prodejní výstava. Vstupné se neplatí. -red-
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Klasika Viva nabídne Škampovo kvarteto

ZUŠ Šumperk

Sobota 8. - neděle 9. listopadu vždy od 9 do 18 hodin v ZUŠ

4. ročník celostátní soutěže v interpretaci koncertního melodramu

Úterý 25. listopadu v 19 hodin v klášterním kostele

Učitelský koncert

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

Třetí koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana 

Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 17. listopadu. V tento den bude od 19 hodin patřit 

klášterní kostel Škampovu kvartetu. V programu zazní skladby Antonína Dvořáka (Sm. Kvartet 

G dur op. 106), Josepha Haydna (Sm. Kvartet op 77/1) a Leoše Janáčka (Sm. Kvartet č. 1). Vstu-

penky za sto korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Informačním 

centru. 

Škampovo kvarteto (Helena Jiříkovská - hous-

le, Adéla Štajnochrová - housle, Radim Sedmidub-

ský - viola, Lukáš Polák - violoncello) odstartovalo 

svou strmou uměleckou dráhu v březnu roku 1989 

na pražské AMU pod vedením profesorů Antonína 

Kohouta a Milana Škampy, členů legendárního Sme-

tanova kvarteta, a velice rychle zdomácnělo na našich 

a zahraničních pódiích. K tomu jim pomohly i stu-

dijní pobyty na Scuola di Musica di Fiesole u Pierro 

Farulliho z Quartetto Italiano, u pianisty Malcolma 

Fragera, u členů Amadeus Quartet, Waltera Levina 

z Quartet LaSalle, a další. 

Po obdržení několika cen na mezinárodních sou-

těžích komorní hudby získali první cenu v prestižní 

světové soutěži Charlese Hennena v holandském 

Heerlenu. V roce 1992 kvarteto získalo zvláštní cenu 

Českého komorního spolku, o rok později následo-

valo velmi úspěšné vystoupení v londýnské Wigmore 

Hall, za něž obdrželo cenu Královské fi lharmonické 

společnosti Best Debut 1993. V říjnu následujícího 

roku se pak soubor stal vůbec prvním rezidenčním 

kvartetem v historii Wigmore Hall, kde v letech 

1994-1998 odehrál desítky koncertů. 

Kvarteto vystupuje v Evropě, Japonsku, Severní 

a Jižní Americe, Mexiku a Austrálii. Se svým publikem 

se setkává na pódiích prestižních hudebních festivalů 

v Melbourne, Aspenu, Berlíně, Gstaadu, Edinbur-

ghu, Istanbulu, Paříži a jinde. Pravidelně vystupuje 

ve významných světových hudebních centrech, jaký-

mi jsou např. londýnská Wigmore Hall, Concertge-

bow Amsterdam, pařížské divadlo Chatelet, vídeňský 

Musikverein, Lincoln Centre a Carnegie Hall v New 

Yorku, či Suntory Hall v Tokiu, jakož i ve Dvořákově 

síni pražského Rudolfi na. Pravidelně přijímá pozvání 

na mezinárodní festivaly komorní hudby. Se Škam-

povým kvartetem pravidelně spolupracují významní 

Škampovo kvarteto vystoupí v Šumperku v pondělí 

17. listopadu.  Foto: archiv
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umělci - Josef Suk, Dagmar Pecková, Jiří Bárta, Ja-

nine Jansen, Kathryn Stott, Michael Collins, Ronald 

van Spaendonck, Nikolaj Děmiděnko, Itamar Golan, 

Melvyn Tan a další. 

Na řadě alb hudebního vydavatelství Supraphon 

hraje Škampovo kvarteto skladby Haydna, Mozarta, 

Beethovena, Schuberta, Smetany, Dvořáka, Brahm-

se, Suka a Ravela. Spolupráce kvarteta s českou cross-

over umělkyní a skladatelkou Ivou Bittovou na jejím 

albu „Iva Bittová Classic“ je mistrovským spojením 

názvuků romské, moravské lidové hudby a jazzu. Je-

jich další CD s oběma Janáčkovými kvartety získalo 

„Cenu Harmonie za nejlepší nahrávku roku 2001“ 

v kategorii komorní hudby. Totéž ocenění si odnesli 

o dva roky později za CD s moderní interpretací obou 

kvartetů Bedřicha Smetany. Jejich „BBC Lunchtime 

Concert“ s Melvynem Tanem byl vybrán jako první 

CD v sérii nahrávek „Live from Wigmore Hall“ pro 

vydavatelství „BBC World Label“. 

Škampovo kvarteto věnovalo vždy mimořádnou 

pozornost Janáčkově hudbě. Vznikl tak první origi-

nální projekt koncertů v letech 2001-2002 „Janáček 

a jeho moravské kořeny“. Z významných počinů 

Škampova kvarteta zmiňme i jejich pedagogické ak-

tivity. Vedle mistrovských kurzů pro Wigmore Hall, 

Concertgebow Amsterdam či University of Mexico 

City a jiné instituce či hudební festivaly je to zejména 

spolupráce s londýnskou Royal Academy of Music, 

kde jsou od září 2001 jmenováni hostujícími profeso-

ry v oboru komorní hudby na katedře smyčců. -red-

Sobota 1. listopadu od 10 do 12 hodin v sále pohybové výchovy DK

Flamenco session

Temperamentní tanec ve dvou hodinách. Přijďte vyzkoušet a zatančit si. Boty na širším podpatku nutné. 

Vede lektorka fl amenca Zuzana Balcárková. Přihlásky a informace: Petra Zsáková, tel.č. 583 363 038, 

777 652 073, kurzy@dksumperk.cz.  Vstupné 250 Kč

Sobota 1. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK

První koncert Růžových dětí

Nejmladší zpěvačky a zpěváci Šumperského dětského sboru se představují veřejnosti.  Vstupné 50 Kč

Úterý 11. listopadu od 10 do 17 hodin v prostorách DK

Job burza

2. regionální trh nejen pracovních příležitostí. Hledáte práci? Uvažujete o změně zaměstnání? Chcete 

zahájit podnikání a nevíte, jak na to? Pak je tato akce určena právě pro vás.  Nabízíme vám prostor, 

kde se potkáte se zaměstnavateli, personálními, rekvalifi kačními a vzdělávacími agenturami a dalšími 

subjekty. Prezentace organizací, přednášky, poradenství. Akce je pořádána ve spolupráci s ÚP Šumperk, 

OHK Šumperk a OAK Šumperk.  Vstup volný

Pátek 14. - neděle 16. listopadu

BLUES ALIVE

Mud & Big Bill Morganfi eld (USA), John Németh (USA), Otis Taylor Band (USA), Th e Cyborgs (IT) 

a mnoho dalších. XIX. ročník největší středoevropské přehlídky bluesové muziky. Bližší informace a onli-

ne rezervace na www.bluesalive.cz.

Pondělí 17. listopadu od 19 hodin v klášterním kostele

KLASIKA VIVA: Škampovo kvarteto
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Listopadová část cyklu Klasika Viva se odehraje ve společnosti vynikajícího smyčcového kvarteta, které 

uvede skladby Dvořáka, Smetany a dalších světoznámých autorů.  Vstupné 100 Kč

Sobota 22. listopadu od 9 do 17 hodin v prostorách DK

Den zdraví

Cvičení, přednášky, rodinné konstelace, doplňková nabídka fi rem, vystoupení dětí se zumbou a aerobi-

cem. To vše během jednoho dne pod střechou Domu kultury.  

 Vstupné 50 Kč/jedno cvičení, celodenní vstupné 150 Kč

Neděle 23. listopadu od 14.30 hodin ve velkém sále DK

Šlágrparáda: Veselá trojka

Tříhodinová taneční zábava ve společnosti nejúspěšnější hudební skupiny televizní stanice Šlágr! Veselá 

trojka Pavla Kršky vám zahraje oblíbené písničky plné krásných melodií. Přijďte se pobavit a prožijte 

pohodové odpoledne ve společnosti populárních hudebníků.  Vstupné s místenkou 150 Kč

Pátek 28. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK

Stužkovací ples SOŠ

Tradiční studentská slavnost spojená s plesovou zábavou.  Vstupné 150 Kč

Pátek 28. listopadu od 18 hodin v kině Oko

HOROVÁNÍ: Snow Film Fest

Tradiční podzimní přehlídka těch nejlepších fi lmů se zimní tematikou opět zahrnuje snímky, které byly 

v předchozím roce oceněny na nejprestižnějších světových festivalech. Vybrané fi lmy jistě zaujmou každé-

ho milovníka sněhu, ledu a zimních sportů obecně. Více na www.SnowFilm.cz. 

 Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 120 Kč (se vstupenkou na sobotní Horování sleva 20 Kč)

Sobota 29. listopadu od 17 hodin ve velkém sále DK

HOROVÁNÍ

22. ročník setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů i přírody. Libor Uher 

(Broad Peak), Lucka Hrozová (Ice Ice Baby), Roman Genčur (lezení v Kanadě), Jenda Pleticha (Ti z Lab-

ského údolí), Roman Kamler (lezení v Kanadě) a Stoupa Janák (Jak šel čas) a další. Výstava fotografi í: Pepé 

Piechowicz „Na konečcích prstů“. Moderuje Hanka Písková. Hraje: Beg Bie Country. Doprovodný pro-

gram: SOUTĚŽ V BOULDERINGU! (v prostorách 3. základní školy - Hluchák) - informace a propozice 

na plakátech a www.dksumperk.cz/horovani. Hlavním partnerem Horování je Pivovar HOLBA, akci dále 

podpořily fi rmy SHM, Kubíček VHS, Tilak, Singing Rock, Nuget a horolezecký klub Horal. Mediální 

partneři: Týden na severu, REJ.cz a MenuSumperk.cz.

 Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč, děti do 6 let zdarma

Neděle 30. listopadu od 16 hodin v evangelickém kostele

I. ADVENTNÍ KONCERT

Účinkují: Avonotaj a jeho hosté. Výtěžek ze vstupného bude věnován na charitativní účely.  Vstupné dobrovolné

■ PRO DĚTI

Neděle 9. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK

Malostranská zimní pohádka



26 Dům kultury

Co se děje na podzim v přírodě a jak se mění počasí? Odpovědi se dozvíte v příběhu ze staré Prahy od dvou 

vypravěčů hned, jak papírový drak odletí s první sněhovou vločkou… A už tu jsou všechny dětské zimní 

radovánky i stavění sněhuláků, kteří oživnou. Poetická pohádka ze zasněžené staré Prahy. Hraje Divadlo 

Matěje Kopeckého.  Vstupné 50 Kč

Neděle 23. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK

O čertovi, princezně a makových buchtách

Pohádka vypráví o princezně, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, a o tom, co se všechno stane, 

když se spolu setkají. Zvítězí peklo, nebo láska? Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení 

o tom, že i malý čin a laskavá mysl spolu s vírou v kouzelné proměny umí dělat opravdové zázraky. Hraje 

Divadlo HP Praha.  Vstupné 50 Kč

■ D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

■ VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 2. listopadu

Tomáš Lampar: Kresby a enkaustiky

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

Od 5. do 30. listopadu

Anežka Kovalová: „Do ticha malby“, malba a kresba

Významná šumperská rodačka Anežka Kovalová, výtvarnice, ilustrátorka a grafi čka, představí nové obrazy, 

které souhrnně nazvala Do ticha malby. Její práce spočívá v opakovaném vrstvení a pomalém zrání. Střída-

vém nanášení, proškrabování, hnětení a hledání té správné barvy. Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 

5. listopadu 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.  Vstup volný

■ PŘIPRAVUJEME

11. prosince  ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ

13. prosince  VÁNOČNÍ KONCERT ŠDS

14. prosince  JEŽEK A SNĚHULÁK

16. ledna  JIŘÍ STIVÍN

30. ledna  NO NAME

12. února  ŽALMAN & SPOL.

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.
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Šlágrparáda s Veselou trojkou

Horování zavede do daleké Kanady i k českému Labi

Také letos se v Šumperku na konci listopadu uskuteční setkání horolezců, dobrodruhů, turistů 

a milovníků extrémních sportů. Akce s názvem Horování nabídne vedle hlavního sobotního pro-

gramu také samostatný večer věnovaný outdoorovým fi lmům.

Hlavní program 22. ročníku Horování přivítá 

v sobotu 29. listopadu ve velkém sále Domu kul-

tury od 17 hodin přední horolezce a dobrodruhy 

- Libora Uhera (Broad Peak), Lucku Hrozovou 

(Ice Ice Baby), Romana Genčuru (lezení v Kana-

dě), Jendu Pletichu (Ti z Labského údolí), Romana 

Kamlera (lezení v Kanadě) a Stoupu Janáka (Jak 

šel čas). Autorem tradiční doprovodné výstavy 

fotografi í je letos Pepé Piechowicz, který předsta-

ví kolekci snímků s názvem Na konečcích prstů. 

Akci tradičně moderuje Hanka Písková a stejně tak 

obvyklé budou hudební vstupy bluegrassové skupi-

ny Beg Bie Country v přestávkách mezi cestopisy. 

V sobotu doprovodí letošní ročník, stejně jako ty 

minulé, populární dopolední soutěže v lezení na 

umělé stěně v Základní škole v ulici 8. května, které 

začnou o půl desáté ráno.

Den před hlavním programem, v pátek 28. lis-

topadu, mohou večer strávit milovníci hor ve 

společnosti extrémních lidských výkonů na fi l-

movém plátně. „Ve spolupráci s přehlídkou Snow 

Film Fest jsme vybrali ty nejzajímavější snímky 

a připravili fi lmovou scénu Horování. Promítat 

začneme v 18 hodin v kině Oko,“ říká pořadatel 

Ondřej Polák a dodává: „Filmová scéna Horování 

nabídne přehlídku těch nejlepších fi lmů se zimní 

tematikou, které byly v předchozím roce oceněny 

na nejprestižnějších světových festivalech.“ -red-

Horování přivítá v Domě kultury přední horolezce 

a dobrodruhy.  Foto: archiv

Prvně jmenovaní zavítají do Šumperka až 

příští rok na jaře, ovšem Veselá trojka vystoupí 

v Domě kultury již za několik dnů! Tříhodino-

vá taneční zábava ve společnosti oblíbeného tria 

vypukne ve velkém sále v neděli 23. listopadu 

ve 14.30 hodin. „Zveme příznivce dobré nálady 

a pěkných melodií, aby se přišli pobavit a proži-

li pohodové odpoledne ve společnosti známých 

hudebníků,“ uvedla za pořadatele Monika Ko-

hajdová. Vstupenky s místenkou jsou k dostá-

ní v předprodeji v pokladně Domu kultury za 

150 korun. -op-

Vysílání stále populárnější televizní stanice Šlágr v současné době ovládly dvě hudební formace, 

které se přetahují o přízeň diváků. Jsou to rodinné Duo Jamaha a Veselá trojka Pavla Kršky. 
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Galerie J. Jílka

Anežka Kovalová, „Do ticha malby“

Anežčina malba spočívá v ladění obrazové plo-

chy do podoby spolehlivé věci. Na rozdíl od To-

máše Lampara, který k jednou zaznamenanému už 

nic nepřidává, je to proces opakovaného vrstvení 

a pomalého zrání. Ve hnětení střídavým nanáše-

ním a ubíráním, proškrabováním a překrýváním se 

v něm dohledává barvy odstínem blízké uhlovým 

kresbám na balicím papíře.

Mísením barevné hmoty s kresbou jemných 

vrypů míří do ticha dotýkaných věcí, do místa tam 

za oknem i v paměti. V mollové tónině stmívání na 

samé hraně dne a noci noří se do motivů vysněných 

a znovu uviděných kolem domu u potoka, s jablo-

ní u dveří a v zahradě s topolem, stromem rodičů 

z doby mládí, prožitého v okolí Českého Brodu. 

V duchu se tam vrací a má kořeny snad hlubší než 

v Sobotíně.

Myslí na Anděla a jeho Zvěstování, i v jeho ne-

přítomnosti. Zve ho do obrazu - a stále jí uniká. 

A spíš než k novému tíhne k obnovení. Zpřesňuje 

tvar, s vůlí ponechat mu jen podstatné. Hledá jisto-

tu pevného stolu i v nejistotě provazochodce, který 

jí po letech vstupuje do obrazu, stejně, jako done-

dávna v něm sotva tušený člověk obecně a jako se 

kdysi rodily Pomony, Studánky a Jezinky ze vzpo-

mínky do dřeva sochy jejímu otci. A všechno to 

její trvalé vymezování místa a věci je ustavováním 

pevných základů vlastního bytí. I proto se s obrazy 

nerada loučí.

Přibyla zčeřená hladina vody s labutěmi a ne-

známé květy zářící z plochy, ztuhlé rozvlnění tma-

vohnědých slunečnicových polí podzimu a řady 

holých stromů. Vrací se tajemné planutí ohňů 

v krajině i uvnitř domu. Výrazy tváří v uhlových 

kresbách jsou určitější, a přece je to jenom jiná fáze 

života a jiný důraz. Není to vývoj, ale prohlubová-

ní stopy věčného návratu k úplné celistvosti kruhu 

v jeho dovršení. Je posílením jejích otisků na cestě 

do ticha nezbytné a zemitě prosté malby.

Výstava nových obrazů a uhlových kreseb hlav, 

uspořádaná v roce jejích polokulatých narozenin 

(*1.7. 1949 v Šumperku), a zahájená v Galerii ve 

středu 5. listopadu v obvyklých 18.00 hodin, potr-

vá do neděle 30. listopadu. Jste zváni… 

 Miroslav KovalPlanutí II, 2014, tempera na desce, 69 x 56,3 cm

Labutě, 2014, tempera na desce, 53,5 x 64 cm
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Divadlo

Datum Titul Skupina Čas Cena

So 1.11.  Princezna se zlatou hvězdou na čele  VK 15.00 70 Kč

 Div. společnost Julie Jurištové

Út 4.11.  Čertův švagr  MŠ, dopr. volných míst 9.00  70 Kč

Pá 7.11.  Město čte knihu: L. Vaculík: Petr má medvěda nebo co; 

 J. Mostecký: Jak kuřátko Nanynka zachránilo brášky (Velikonoční pohádkový horror) 

 Hrádek   19.30  Vstup volný

So 8.11.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  P, VK  19.00  240 Kč

Ne 9.11.  Město čte knihu: Happening v divadle (nejen) pro děti 

 Pohádková cesta po divadle se zábavnými a soutěžními úkoly  14.00  Vstup volný

Ne 9.11.  Město čte knihu: Vyhlášení výsledků soutěže Bylo, nebylo s předáním cen 

 Hrádek   15.30  Vstup volný

Ne 9.11.  Město čte knihu: Vivivíla není doma 

 Loutkové divadlo Anička a letadýlko Aničky Duchoňové podle knihy M. Pilátové 

 Hrádek  VK  17.00  50 Kč

Út 11.11.  Pejsek a Kočička  MŠ, dopr. volných míst  9.00  70 Kč

Út 11.11.  Město čte knihu: A. Šochová: Studna pravdy, 

 J. Žváček: O zkažení stavby přehrady u Mohelnice  

  VK  17.00  70 Kč

Út 11.11.  Město čte knihu: Povídání nejen o pohádkách s hosty Město čte knihu 

 Moderuje P. Konupčík, Hrádek   18.45  Vstup volný 

St 12.11.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  G, VK 17.00  150 Kč

Čt 13.11.  Její pastorkyňa  D, VK   17.00  150 Kč

Pá 14.11.  Pejsek a Kočička  MŠ, dopr. volných míst  9.00  70 Kč

So 15.11.  Noc divadel 2014   18.00  Vstup volný

Út 18.11.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

St 19.11.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  A, X, VK  19.00  150 Kč

Čt 20.11.  Čertův švagr  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

Pá 21.11.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

So 22.11.  Její pastorkyňa  B, X, VK  19.00  150 Kč

Út 25.11.  Čertův švagr  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

Út 25.11.  Čtení na jevišti za oponou divadla: Holčička a cigareta 

 Projekt LiStOVáNí L. Hejlíka  VK  18.00  100 Kč

Čt 27.11. Pejsek a Kočička  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 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 18 hodin nebo hodinu před začátkem před-

stavení. 

Výstava v prostorách divadla: Výstava fotografi í Zuzana Dudkovičové, zahájení 8.11., Výstava děl 

uměleckých škol AVE ART Ostrava a Střední školy obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o. 

Olomouc
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Inscenaci Její pastorkyňa uvádí divadlo v sobotu 22. listopadu.  Foto: Petr Veselý

S klasickou pohádkou s písničkami Princezna se zlatou hvězdou na čele na motivy Boženy Němcové 

zavítá do Šumperka Divadelní společnost Julie Jurištové. Uvede ji v sobotu 1. listopadu od 15 hodin.

Děj zavede děti do království krále Dobroslava, je-

hož jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnác-

té narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále 

Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a nutí Ladu, 

aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazi-

světem z otcovského království uprchnout a hledat 

štěstí daleko od domova. Při tom se jí zjeví zemřelá 

matka a dá jí radu, aby se přestrojila za chudé děvče 

v myším kožíšku. Když Lada v myším kožíšku do-

putuje do zámku sympatického prince Radovana, 

pracuje tam v zámecké kuchyni. Potají se vloudí na 

princův ples a prince okouzlí. Svou totožnost ale 

skrývá až do okamžiku, kdy Kazisvět na Radovana 

zaútočí a Radovan pochopí, že neznámá princezna, 

do níž se zamiloval na plese, je jeho vlastní kuchtička 

a svatbě už nic nebrání. -red-

Na úterý 25. listopadu chystá šumperské divadlo další Čtení na jevišti za oponou. V rámci projek-

tu LiStOVáNí.cz přiveze Lukáš Hejlík skvělou knihu Holčička a cigareta jednoho z nejzajímavěj-

ších současných francouzských spisovatelů Benoîta Duteurtreho. Pořad začíná v 18 hodin.

Proti světu plovoucímu v katastrofálně znečištěném 

vzduchu a zavalovanému všemožnými zákazy, proti vlá-

dě nevychovaných emancipovaných dětiček se hrdina 

knihy, čtyřicátník zaměstnaný na magistrátě, dětinsky 

bouří: v práci si chodí na záchod potají vykouřit ciga-

retu. Je přistižen pětiletou holčičkou a tím pro něj začí-

ná pekelná spirála vyšetřování, věznění a marné snahy 

obhájit se účastí v apokalyptické televizní reality show. 

Knihu v překladu Růženy Ostré vydalo nakladatelství 

Atlantis. Účinkují Lukáš Hejlík a Petra Bučková. -red-

Děti se mohou těšit na Princeznu se zlatou hvězdou na čele

Lukáš Hejlík přiveze Duteurtreho Holčičku a cigaretu
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Šumperk se opět připojí k Noci divadel

Divadelní scénu obsadí Rychlé šípy

K noci divadel, která je součástí evropského projektu European Th eatre Night, jenž prezentuje 

divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu již od roku 2008, 

se připojí i to šumperské. Česká a moravská divadla se přitom poprvé otevřela loni a letos opět 

ožijí nočním životem. Při této příležitosti přichystalo šumperské divadlo na sobotu 15. listopadu 

zajímavý program.

„Stejně jako loni chceme i letos otevřít divadlo 

všem divákům. Ti budou mít možnost nahlédnout 

do jeho zákulisí, do prostor, kam se běžně nedo-

stanou,“ říká ředitel šumperského divadla Ma-

těj Kašík. Akci odstartuje v sobotu 15. listopadu 

v 18 hodin divadelní průvod v maskách s lampi-

ony, který půjde od radnice městem směrem k di-

vadlu. Kromě herců a hudebníků je do něj zvána 

i široká veřejnost. Pro ni bude v divadle od 19 do 

22 hodin připraveno vystoupení tanečního oboru 

místní „ZUŠky“ a další. „Celou akci zakončí ve 

23 hodin prohlídka nočním divadlem,“ prozrazuje 

Kašík a zdůrazňuje, že vstup na šumperskou Noc 

divadel je zdarma.  -zk-

Další premiérou šumperské divadelní sezony jsou Foglarovy Rychlé šípy. S místními herci je nastu-

dovala režisérka Jana Ryšánek Schmiedtová. Poprvé tento titul uvidí diváci v sobotu 8. listopadu 

od 19 hodin.

Příběhy Rychlých šípů, řečených také Šípáci, 

patří bezesporu do zlatého fondu české literatury 

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

ce - mnohý dospělák se i dnes blaženě zasní při 

vzpomínkách, jak kdysi skrytý pod peřinou hltal 

stránky Foglarových knih. Inscenační tým šum-

perské verze Rychlých šípů zvolil jako základ pro 

divadelní inscenaci dnes už kultovní komiksové 

zpracování dobrodružství Rychlých šípů - přesně 

to, co kdysi vycházelo v časopise Mladý hlasatel. 

Na scénu se tak dostává nejen pětice pravdo-

mluvných hochů, ale i proradné Bratrstvo kočičí 

pracky - Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš. Těšit 

se tak můžete na smršť bláznivě krásných příběhů 

o pravém přátelství plných humoru, nostalgie, ale 

i milého poučení. Inscenace režisérky Janky Ryšá-

nek Schmiedtové, která v Divadle Šumperk v mi-

nulosti režírovala Werichovu Lakomou Barku, si 

za svůj cíl bere vytvořit zábavu pro malé, střední 

i ty velké, hlavně však pro ty s touhou po legraci 

a dobrodružství. -red-

Foglarovy Rychlé šípy ožijí na prknech divadla.

Divadlo Šumperk zve na premiéru

Rychlé šípy, řečení Šípáci

Sobota 8. listopadu v 19 hodin

Vstupné 240 Kč
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

 VÝSTAVNÍ SÍŇ -

■ Za zimních večerů v chalupách

Interaktivní výstava o domácí výrobě na venkově 

v minulosti. Návštěvníci se dozvědí, ale i prakticky 

vyzkoušejí, čemu se lidé věnovali v zimě v dobách, 

kdy neznali televizi, ani počítače. Výstava bude 

otevřena v pátek 14. listopadu v 9 hodin. Výstava 

potrvá do 22. března 2015. 

- HOLLAROVA GALERIE -

■ Paměť map, část třetí, závěrečná: Z města do 

lesů a polí

Výstava je prodloužena do 17. listopadu.

- 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. Výstava 

trvá do 1. února 2015.

- RYTÍŘSKÝ SÁL -

■ Pohádkový svět Markéty Vydrové

Výstava prací současné české ilustrátorky u příle-

žitosti akce Město čte knihu. Studenti Gymnázia 

v Šumperku čtou pohádku Zdeňka Šmída O kam-

nech na jižní točně. Výstava bude zahájena v úterý 

4. listopadu v 17 hodin. Výstava potrvá do 31. pro-

since.

■ Přednáška Lesy a pralesy Jeseníků a jejich zná-

mí i neznámí obyvatelé

Přednášejí J. Chlapek a P. Šaj ze Správy CHKO Je-

seníky, v úterý 25. listopadu v 17 hodin.

 - GALERIE MLADÝCH -

■ Výstava CHKO Jeseníky

Výstava trvá 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 

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

- PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL -

■ Miloš Melzer: Anežka Šulová 

Obrazy ze života na vesnicích severozápadní Mora-

vy v druhé polovině 19. století. Přednáška proběh-

ne ve čtvrtek 30. října v 17 hodin. Prezentace knihy 

a beseda s autorem.

■ Netopýři Jeseníků

Přednáší Dušan Duhonský z CHKO Jeseníky. 

Přednáška, která je malou refl exí za výstavou Pří-

roda Šumperska, se bude zabývat výskytem, druhy 

a ochranou tohoto živočišného druhu žijícího v Je-

seníkách. Přednáška proběhne v úterý 18. listopadu 

v 17 hodin.

■ Zdeněk Gába: Vlastivědné zajímavosti z příro-

dy Jeseníků

Představení knihy a beseda s autorem proběhnou 

ve čtvrtek 20. listopadu v 17 hodin.

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-

perk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoroč-

ně: út-ne 9-12 hod., 12.30-17 hod. Otevírací doba 

Galerie Šumperska: út-ne 9-12 hodin, 12.30-17 ho-

din. 

- ZÁBŘEH -

■ 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. Výsta-

va trvá 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-
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no celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 12.30-

17 hodin.

- 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

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.

■ Štědrý den v proměnách času

Výstava nabídne pohledy do interiérů domácnos-

tí v lidovém prostředí od konce 18. století přes 

19. století až po dnešek.

Výstava bude otevřena 21. listopadu v 9 hodin 

a potrvá do 1. února 2015.

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 jejich 

tvář ve 20. století. Výstava trvá 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 pokla-

dů 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.

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. 

Vstup do objektů je zdarma 

* Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově 9.00- 16.30 hod. Vstup je za poplatek.

PONDĚLÍ 17. LISTOPADU

státní svátek

Muzeum v Šumperku 9.00-13.00 hod. * Muzea v Mohelnici, Zábřehu a v Památníku 

Adolfa Kašpara v Lošticích 9.00-12.00 hod. Vstup je v tento den zdarma.
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Výstava přibližuje Pannu Marii

Prohlédli byste si rádi význačná díla věnující se mariánské tematice, jež pocházejí převážně ze 

severomoravského regionu, a dozvěděli se něco více o proměnách zobrazování Panny Marie ve 

výtvarném umění? Pak v podzimních a zimních měsících navštivte Galerii Šumperska. Tuto ojedi-

nělou příležitost nabízí výstava Ave Maria, jež je do 1. února k vidění v šumperském muzeu.

Od gotiky po současnost jsou na výstavě před-

stavena význačná díla především sakrálního výtvar-

ného umění. Řada exponátů pochází z historických 

sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku. Za všech-

ny zmiňme alespoň Zábřežskou madonu, známou 

dřevořezbu, nebo Madonu se světci, grafi cký list 

od Albrechta Dürera. 

Vedle životního příběhu Panny Marie, jejího kultu 

a devocionální ikonografi e světice výstava neopome-

ne zmínit ani historii a zajímavosti u řady exponátů, 

kupříkladu u gotické dřevořezby, tzv. Bojkovické 

madony z Klášterce, která bude téměř po desetileté 

pomlce opět k vidění v šumperském muzeu. Několik 

děl bude v Šumperku prezentováno vůbec poprvé, 

například oltářní reliéf Svaté příbuzenstvo Kristovo 

z roku 1512, jenž pochází z kostela v Sobotíně, ale 

v současné době je uchováván na Státním hradu Pern-

štejn. Vedle dalších exponátů budou na několik měsí-

ců převezena a instalována v Galerii Šumperska i díla, 

která jsou obvykle pečlivě uschovaná v depozitáři olo-

mouckého arcibiskupství nebo v interiérech kostelů 

Albrecht Dürer, Madona se světci, dřevořez, 1501/1502. 

 Foto: VM Šumperk

Pieta s andělem smrti, dřevořezba, 1. polovina 18. sto-

letí.  Foto: VM Šumperk
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Přednáška Lesy a pralesy Jeseníků 

a jejich známí i neznámí obyvatelé

a far. Uchopení mariánského tématu od 20. století 

znázorní práce současných regionálních umělců.

Za umožnění zápůjček a prezentování význač-

ných uměleckých prací, jež jsou spjaty původem či 

historií s naším regionem, velmi děkujeme Arcibis-

kupství olomouckému, římskokatolické farnosti 

v Bohdíkově, Branné, Hanušovicích, Jedlí, Starém 

Městě pod Sněžníkem, Tatenici, Úsově, Velkých 

Losinách, dále městu Šumperku, Muzeu Bojkov-

ska, p.o.; Národnímu památkovému ústavu, územ-

ní památkové správě v Kroměříži, Státnímu hradu 

Pernštejn, Státnímu zámku Velké Losiny, Státnímu 

zámku Jánský Vrch a v neposlední řadě panu Anto-

nínu Suchanovi. Lenka Kirkosová

V šumperském muzeu probíhá výstava s ná-

zvem 45 let CHKO Jeseníky a u její příležitosti se 

uskuteční přednáška o Lesích a pralesích Jeseníků 

a jejich obyvatelích.

CHKO Jeseníky je nejlesnatějších chráněnou 

krajinnou oblastí v České republice. Lesy zaujímají 

¾ rozlohy CHKO Jeseníky. Z velké části jde o lesy 

ovlivněné lidskou činností, převažují kulturní smr-

činy. Smrk tvoří přirozené porosty až v nadmořské 

výšce nad 1100 m. Dříve byly tyto oblasti málo do-

stupné, proto zde byl v minulosti les jen minimálně 

ovlivňován hospodařením. Většina horských smr-

čin se nachází v přísných rezervacích, kde zásahy do 

života lesů jsou minimální. 

Z původně převažujících bukových porostů zů-

staly dnes už jen rozptýlené ostrůvky. Část z nich 

se nachází v přírodních rezervacích (např. Jelení 

bučina, Bučina pod Františkovou myslivnou).

Na přednášce Jindřicha Chlapka a Petra Šaje ze 

Správy CHKO Jeseníky se dovíte, zda jsou ještě 

v Jeseníkách pralesy, co to vlastně prales je, jestli 

zdejší lesy ohrožuje kůrovec, kteří obyvatelé zdej-

ších lesů jsou před vyhynutím a kterým se v Jese-

níkách dobře daří i jak jsou na tom jesenické lesy 

se zdravím. Přednáška proběhne v úterý 25. listo-

padu v 17 hodin v Rytířském sále Vlastivědného 

muzea v Šumperku. Vstupné je 20 Kč. 

 Magda Zmrhalová

 Foto: archiv VM

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

 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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Středisko volného času Doris

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

Každou středu (s výjimkou 12.11.) od 17 do 18.30 

hodin v MC Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

Rehabilitační cvičení v těhotenství, cvičení na 

balónech, umění dýchání při porodu, informace 

o průběhu hospitalizace, předávání vzájemných 

zkušeností maminek. Informace Eva Pšenčíková, 

tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@do-

ris.cz, Zdeňka Haderková, tel.č. 774 860 162.  

 Cena lekce 65 Kč

Sobota 1. listopadu od 9 do 14 hodin v keramické 

dílně U Radnice ve 2. patře

Keramika pro každého

Keramika pro děti i dospělé - volná tvorba. tel.č. 

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

Sobota 1. listopadu od 9 do 14 hodin v domě U Rad-

nice ve 2. patře

Šperkování

Náramek z twinek a rokajlů. Donést s sebou: twin 

korálky nebo superdua (cca 20 g), rokajl velikosti 

11 (cca 8 g), rokajl velikosti 15 (cca 5 g), nymo 

nebo vlasec, jehla na šití korálků. Informace Hana 

Janů, tel.č. 725 003 982, janu@doris.cz. 

Sobota 1. listopadu od 16 hodin ve velkém sále Domu 

kultury

První koncert Růžových dětí

Informace Ivana Žurková, tel.č. 725 012 639, mo-

tyli@spk.cz. Vstupné 50 Kč

Pondělí 3. listopadu od 16.30 do 18.30 hodin v AT na „K“

Keramický ateliér

Otevřený ateliér, kde si společně s výtvarnicí Vě-

rou Kovářovou můžete vytvořit vlastní keramický 

betlém. Na tuto dílnu bude navazovat pokračovací 

ateliér 24.11. Keramické vánoční ozdoby a glazo-

vání, kde si vyrobený betlém můžete naglazovat. 

V ceně je zahrnutý materiál, pomůcky. Informace 

Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039, vavrusova@

doris.cz.  Cena 95 Kč 

Pátek 7. listopadu od 15 do 18 hodin v AT na „K“

Ateliér - Hadráčci - Podzimníčci

Tvorba jednoduchých podzimních skřítků dle vlast-

ní fantazie. Kombinací různých textilních a přírod-

ních materiálů si můžete vytvořit a ušít vlastní hračku 

nebo dárek pro radost. Ateliér je otevřený od 15 do 

18 hod., můžete se zapojit kdykoliv v tomto čase. 

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

vavrusova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Sobota 15. - neděle 16. listopadu v „SEV“ Švagrov

Martinské slavnosti

Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi. „Moje malé 

světýlko chci, aby svítilo…“, proto si vyrobíme 

lucerničky, dozvíme se o Martinovi na bílém koni 

a vydáme se s malým světýlkem do tmy na setkání 

s ním. Upečeme martinské rohlíčky a u krbu a sví-

ček oživíme atmosféru přástek se zpěvem, vyprávě-

ním příběhů a ručními pracemi. Informace Mirko 

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

www.svagrov.cz.

Středa 19. listopadu 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

Pondělí 24. listopadu od 16.30 do 18.30 hodin v AT 

na „K“

Keramické vánoční ozdoby a glazování

V keramickém ateliéru si pod vedením výtvarnice 

vytvoříte keramické vánoční ozdoby. Pokud jste 

si v minulém ateliéru vyrobili betlém, můžete si 



37SVČ Doris, Pontis

ho zde naglazovat a připravit k dalšímu vypálení. 

V ceně je zahrnutý materiál, pomůcky a vypále-

ní výrobku. Informace Zuzana Vavrušová, tel.č. 

731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Cena 95 Kč

Pátek 28. listopadu od 15 do 19 hodin na „K“

ADVENTNÍ DÍLNY

Velká fl oristická dílna je připravena pro starší děti 

a dospělé. Zde si můžete dle vlastní fantazie vytvo-

řit adventní svícen, věnec nebo dekoraci převážně 

z přírodních materiálů.

V ceně je zahrnutý základní materiál, slámový 

korpus a pomůcky. Další potřebný materiál na do-

zdobení, svíčky apod. si buď můžete přinést vlastní 

nebo dle potřeby dokoupit přímo na místě.

Malá adventní dílna je určena zejména dětem. 

Společně tady budeme vytvářet adventní svícen 

zdobený přírodninami.

V ceně je potřebný materiál a pomůcky. Informace 

Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039, vavrusova@

doris.cz. Cena za velkou dílnu 50 Kč 

 (+ peníze na dokoupení dalšího materiálu dle 

 vlastního výběru), cena za malou dílnu 40 Kč

Sobota 29. - neděle 30. listopadu v „SEV“ Švagrov

Těšení se na Vánoce I.

Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi. Adventní vý-

tvarné dílny. Podvečerní prožití adventní spirály. 

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

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

Neděle 30. listopadu od 16 do 18.30 hodin na „K“

Čertoviny

Zábavné odpoledne plné andělů a čertů. Informace 

Jiří Kamp, tel.č. 731 501 319, kamp@doris.cz.

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP 

Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, 

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

583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 

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

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

centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: 

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

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

Vernířovice 172, tel.č. 606 758 410, http://www.

doris.cz.

Pontis Šumperk

Úterý 4. listopadu od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Čtvrtek 6. listopadu od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Pátek 14. listopadu od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 18. listopadu od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

 

Čtvrtek 20. listopadu od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  

 Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 27. listopadu 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 hodin, od 14 hodin a od 15 ho-

din 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“
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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 po-

kročilí

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

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

pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = 

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

Informace o dalších aktivizačních programech získáte 

na www.pontis.cz.

WINX CLUB  Hrajeme pro děti

Itálie, 2014, animovaný, rodinný, 98 minut, mládeži přístupný, české znění

Sobota 1. a neděle 2. listopadu v 15.30 hodin

Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však 

probudí krutou vílu Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami. Ona je však připravená uzavřít s Winx 

dohodu. Víla Politeya jim řekne, že proto, aby aktivovaly trůn, je potřeba osvobodit Tritanuse z Oblivio-

nu, ale předtím musejí získat životní sílu krále.  Vstupné 100 Kč

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA 

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

Sobota 1. a neděle 2. listopadu v 17.30 hodin

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

 Vstupné 120 Kč

FALEŠNÍ POLDOVÉ 

USA, 2014, akční, komedie, 104 minuty, přístupný od 12 let, titulky

Sobota 1. a neděle 2. listopadu v 19.30 hodin

Dva kamarádi si vyzkoušejí uniformu a zjistí, že jejím nošením si najednou získali vážnost a respekt okolí 

a nejen proto si ji velmi oblíbí. Vše jde dobře do té doby, než se potkají s opravdovým zločineckým gan-

gem.  Vstupné 110 Kč

MAPY KE HVĚZDÁM 

Kanada, USA, 2014, drama, 111 minut, titulky

Pondělí 3. listopadu v 17.30 hodin, úterý 4. listopadu v 19.30 hodin

Černý humor popisuje rodinu žijící v Hollywoodu, jejíž členové si jdou vzájemně po krku a každý se žene 

jen za vlastní slávou a snaží se zahnat duchy vlastní minulosti.  Vstupné 110 Kč

Kino Oko

Pontis, Kino Oko
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O KONÍCH A LIDECH 

Island, Německo, 2013, komedie, drama, romantický, 81 minuta, nevhodný mládeži do 15 let, titulky 

Pondělí 3. listopadu v 19.45 hodin

Kolbeinn miluje Solveig a Solveig miluje Kolbeinna, ale Kolbeinn miluje svoji prvotřídní klisnu, miláčka 

Gránu. Grána je však posedlá hřebcem Brúnnem. Vernhardur miluje vodku a kůň Jarpur miluje Vern-

hardura, svého pána. Grimur má vášeň pro starou koňskou dopravu, ale Egill obdivuje jiskřivé elektrické 

ploty. Přichází jaro a celá místní komunita sleduje tento příběh.  Vstupné 90 Kč

CO JSME KOMU UDĚLALI? 

Francie, 2014, komedie, 97 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Úterý 4. listopadu v 17.30 hodin

Claude a Marie Verneuilovi jsou svým založením provinční milovníci staré dobré Francie, silně věřící ka-

tolíci a ve svém okolí patří mezi vážené občany. A také mají čtyři dcery: Isabelle, Odile a Ségolčne a Laure. 

Při jejich výchově se vždy snažili uplatňovat spíše konzervativní metody. Ale ne vždy se jim to daří, už 

jen to, že museli skousnout tři svatby. První dcera si totiž vezme muslima, druhá Žida a třetí se vdává za 

Číňana. Jedinou a poslední nadějí na „opravdovou“ svatbu v kostele mají u nejmladší dcery, která potkala 

Charlese, spořádaného katolíka. Jenže…  Vstupné 110 Kč

DEAD SNOW: RUDÝ vs. MRTVÝ 

Norsko, Island, 2014, komedie, horor, akční, 101 minuta, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Středa 5. listopadu v 17.30 hodin

Komediální zombie masakr. V roce 2009 přinesl Wirkola na stříbrná plátna kin hororovou komedii Mrt-

vý sníh, ve které nechal ožít nacistické zombie na zamrzlých pláních severního Norska. Jejich mise však 

neskončila a ve snímku Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý se chystají na totální genocidu, aby tak dostáli svému 

poslání - nastolit vládu jednoho vůdce.  Vstupné 90 Kč

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA  Artvečer - FK

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

Středa 5. listopadu v 19.30 hodin

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

 Vstupné 90 Kč, členové FK 80 Kč

VČELKA MÁJA 3D  Hrajeme pro děti, 3D

Austrálie, Německo, 2014, animovaný, rodinný, 79 minut, české znění

Čtvrtek 6., pátek 7., neděle 9. listopadu v 15.30 hodin, středa 19. listopadu v 17.00 hodin

Včelka Mája poprvé ve velkém fi lmovém dobrodružství.  Vstupné 150 Kč

POHÁDKÁŘ 

ČR, 2014, drama, romantický, 90 minut, nevhodný mládeži do 15 let

Čtvrtek 6. a pátek 7. listopadu, neděle 9., pondělí 10., úterý 11. a středa 12. listopadu, pondělí 17. listopadu 

v 17.30 hodin, úterý 18. listopadu v 19.30 hodin, čtvrtek 20. a pátek 21. listopadu ve 20.00 hodin

V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě se kapitán Rott (Matěj Hádek) 

ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. Postupně se před ním rozehrává milostné drama hlavního hrdiny 

Máry/Kamila (Jiří Macháček), který si vybudoval dva souběžné životy se dvěma krásnými ženami (Eva 

Herzigová a Aňa Geislerová). Pro Pohádkáře jsou ženy výzvou, vášní i inspirací, jsou objektem lásky i lži, 
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lži, kterou buduje s takovou samozřejmostí, že si ji vlastně ani neuvědomuje.  Vstupné 140 Kč

INTERSTELLAR  

USA, Velká Británie, 2014, sci-fi , dobrodružný, 169 minut, nevhodný mládeži od 12 let, titulky

Čtvrtek 6. a pátek 7. listopadu, neděle 9., pondělí 10. a úterý 11. listopadu, sobota 15. listopadu, sobota 

22. listopadu v 19.30 hodin 

Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lid-

ských dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový 

domov.  Vstupné 120 Kč

Město čte knihu 

TŘI LOUPEŽNÍCI  Hrajeme pro děti

Pásmo pohádek, loutkový, kreslený

Sobota 8. listopadu v 10.00 hodin

Tři loupežníci  - kreslená pohádka o třech loupežnících, kteří přestali přepadávat pocestné a místo toho 

hledali po světě opuštěné děti a starali se o ně. Kouzelný dědeček - moderní pohádka o tom, jak se línému 

Jakubovi přece jen nepovedlo zneužít čarovné moci kouzelného dědečka. Dlouhý, Široký a Bystrozra-

ký - fi lmové zpracování známé klasické pohádky. Strašidlo ve škole - o školním strašidle, které se živilo 

nedojedenými svačinami dětí. A další.  Vstupné 20 Kč

Hlavního hrdinu ve snímku Pohádkář hraje Jiří Macháček.  Foto: archiv
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TŘI BRATŘI  Hrajeme pro děti

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

Sobota 8. listopadu ve 14.00 hodin

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 sobotu 8.11. je vstupné 80 Kč pro rodiče s dětmi. Za fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. 

a PLATIT a.s. Šumperk.

S ČERTY NEJSOU ŽERTY  Hrajeme pro děti

Československo, 1984, pohádka, 91 minuta, mládeži přístupný

Sobota 8. listopadu v 16.00 hodin

Legenda mezi pohádkami ožije na plátně šumperského kina!  Vstupné 20 Kč

KIKO A TULIPÁN 

Sobota 8. listopadu od 18.00 hodin

Pohádku Markéty Pilátové čte Jan Firla. Před čtením proběhne zahájení výstavy k desátému výročí festiva-

lu Město čte knihu. Vstup s dobrou náladou zdarma.

SKOPIČINKY A MALŮVKY MISTRA LIBORA VOJKŮVKY

Sobota 8. listopadu od 20.00 hodin

Filmový seriál krátkých grotesek pro děti nás uvede do ateliéru malíře Libora Vojkůvky. 

 Vstupné 20 Kč, možná přijde i Vojkůvka - vstupné 50 Kč

ČTYŘIKRÁT  Ozvěny Be2Can

Itálie, Německo, Švýcarsko, 2010, drama, 88 minut, nevhodný mládeži do 12 let

Středa 12. listopadu v 19.30 hodin

V jednom z nejpozoruhodnějších fi lmů 63. ročníku MFF Cannes vytváří Michelangelo Frammartino 

podmanivou, poetickou vizi o neustále se opakujícím cyklu života, přírody a neměnných tradic odlehlých 

míst. Hledá esenci života člověka, zvířat a věcí kolem nás. Snímek získal řadu ocenění a nominací v hlav-

ních i vedlejších kategoriích na lokálních i mezinárodních fi lmových festivalech.  Vstupné 90 Kč

ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ ON 

USA, 2013, drama, romantický, 89 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Čtvrtek 13. listopadu v 17.30 hodin Vstupné na jeden fi lm 120 Kč on či ona, 160 Kč on + ona

ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ ONA 

USA, 2013, drama, romantický, 100 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky 

Čtvrtek 13. listopadu v 19.30 hodin

Newyorčané Conor a Eleanor byli šťastným párem, dokud do jejich životů nevstoupila nečekaná osobní 

tragédie, na kterou nebyli, a ani nemohli být připraveni. Do duší jim vstoupil zmatek, osamělost a odcizení, 

které zastřely lásku, jež je pojila. Talentovaný režisér s empatií a citem nahlíží do nitra dvou raněných bytostí 

ve snaze zjistit, zda silné citové pouto může ustát i prožité trauma. Poukazuje na subjektivní prožívání lásky, 

emocí či vyrovnávání se se ztrátou. Strhující a nesmírně lidský snímek je vizuálně uhrančivým dialogem mezi 

hlavními hrdiny.  Vstupné na jeden fi lm 120 Kč on či ona, 160 Kč on + ona
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VČELKA MÁJA Hrajeme pro děti

Austrálie, Německo, 2014, animovaný, rodinný, 79 minut, české znění

Pátek 14., sobota 15. a neděle 16. listopadu v 15.30 hodin Vstupné 110 Kč

MAGICKÉ STŘÍBRO - HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU 3D  Hrajeme pro děti, 3D

Norsko, 2011, rodinný, fantasy, 84 minuty, mládeži přístupný, české znění

Pátek 14., sobota 15. a neděle 16. listopadu v 17.30 hodin

Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se modří skřítci probudili do té nejchladnější zimy, jakou kdy 

zažili. Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí červení skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem. Lidé už údolí 

opustili a červení skřítci budou muset brzy udělat totéž. Dokáže královna Fjellrose pomoci Drengovi, králi 

červených skřítků? Královna Fjellrose věří dávné pověsti o magickém modrém rohu, který dokáže změnit 

počasí. Působivé a výtvarně podmanivé fi lmové dobrodružství bylo na Norském mezinárodním fi lmovém 

festivalu v Hausgesunde nominováno na Nejlepší dětský fi lm roku 2011.  Vstupné 130 Kč

V pátek 14.11. v 17.30 hod. 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.

GET ON UP - PŘÍBĚH JAMESE BROWNA 

USA 2014, životopisný, drama, hudební, 138 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pátek 14. listopadu, neděle 16. listopadu v 19.30 hodin

Film věnovaný životu a osudu zpěváka a hudebního skladatele Jamese Browna, který měl zásadní vliv na 

vývoj soulové a funkové hudby. Jeho skladby zásadně ovlivnily i zvuk současného rapu a hip hopu. Na 

O hledání nového domova pro lidstvo za hranicí naší galaxie vypráví snímek Interstellar.  Foto: archiv
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jednu stranu byl uznávaným umělcem, na druhou stranu byl obviňován z týrání žen, přechovávání drog 

a byl i několikrát odsouzen do vězení.  Vstupné 110 Kč

TŘI BRATŘI 

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

Pondělí 17. listopadu v 15.30 hodin

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 

JESSABELL 

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

Pondělí 17. listopadu v 19.30 hodin, úterý 18. listopadu v 17.30 hodin

Jessie po tragické nehodě přijde o snoubence a sama zůstane ochrnutá. Aby našla klid, nastěhuje se do 

starobylého domu v Louisianě, který kdysi patřil jejímu otci. Brzy se tam však začnou dít podivné věci 

a Jessie najde záhadný vzkaz od své matky, která zemřela před mnoha lety. Brzy pochopí, že tento dům je 

už dávno obýván i nějakou jinou bytostí.  Vstupné 120 Kč

ZIMNÍ SPÁNEK  Artvečer - FK, Ozvěny Be2Can, Zlatá palma 2014

Turecko, Německo, Francie, 2014, drama, 196 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Středa 19. listopadu v 19.00 hodin

Snímek vypráví o bohatém muži jménem Aydin, který provozuje hotel v tureckých horách a používá 

svou inteligenci a postavení k tomu, aby utlačoval svou ženu a sestru a zastrašoval ostatní. Film, jemuž byl 

inspirací romány ruského prozaika Antona Čechova.  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 

USA, 2014, dobrodružný, drama, sci-fi , thriller, … minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Čtvrtek 20. a pátek 21. listopadu v 17.30 hodin, sobota 22. listopadu v 17.00 hodin, neděle 23., pondělí 24., 

úterý 25. a středa 26. listopadu, sobota 29. a neděle 30. listopadu v 17.30 hodin

Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani poté nemá klid. V zemi Panem vypuklo 

povstání. Kapitol je naštvaný a chce pomstu. Kdo by měl za nepokoje zaplatit? Katniss. A co je nejhorší? 

Prezident Snow dal jasně najevo, že v bezpečí není vůbec nikdo. Bude připravovaná revoluce v čele s Kat-

niss úspěšná? Cena může být hodně vysoká.  Vstupné 120 Kč

MAGICKÉ STŘÍBRO - HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU  Hrajeme pro děti 

Norsko, 2011, rodinný, fantasy, 84 minuty, mládeži přístupný, české znění

Pátek 21., sobota 22. a neděle 23. listopadu v 15.30 hodin

Působivé a výtvarně podmanivé fi lmové dobrodružství pro celou rodinu. Vstupné 100 Kč

V pátek 21.11. v 17.30 hod. 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.

ŽELEZNÁ SRDCE 

USA, 2014, akční, drama, válečný, 135 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Neděle 23. a pondělí 24. listopadu ve 20.00 hodin

Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o fi nální ofenzívu na evropské frontě, ujímá se 
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válečný veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlen-

nou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář přesile početní i palebné a v doprovodu 

naprostého zelenáče, který se v jejich četě souhrou okolností ocitl, je Wardaddy se svými muži nucen 

získat navzdory veškeré pravděpodobnosti štěstí na svou stranu a dovést do úspěšného konce své hrdinské 

pokusy zaútočit na samotné srdce nacistického Německa.  Vstupné 120 Kč  

BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ  Ozvěny Be2can 

Norsko, 2014, krimi, komedie, 115 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Úterý 25. listopadu ve 20.00 hodin

Černá komedie plná krve, napětí a pomsty nadchne diváky nejen nádherou norské krajiny, ale též propra-

covaným scénářem, vynikajícími dialogy a nezapomenutelnými hereckými výkony.  Vstupné 90 Kč

FRANK  Artvečer - FK

Velká Británie, 2014, komedie, drama, mysteriózní, hudební, 95 minut, nevhodný mládeži do 12 let, 

titulky

Středa 26. listopadu ve 20.00 hodin

Frank je originální komedie o rádoby muzikantovi, který ztratí půdu pod nohama, když se přidá k avant-

gardní popové kapele vedené záhadným Frankem - hudebním géniem, který se schovává za obří umělou 

hlavu.  Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D  Hrajeme pro děti, 3D

USA, 2014, animovaný, komedie, rodinný, 90 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 27. listopadu v 15.30 hodin a v 17.30 hodin, pátek 28., sobota 29. a neděle 30. listopadu v 15.30 

hodin

Skipper, Kowalski, Rico a Vojín - čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází ve vlastním fi lmu!  Vstupné 130 Kč

Ve čtvrtek 27.11. v 15.30 hodin a v pondělí 1.12. v 17:30 hodin poskytujeme slevu 20 Kč na vstu-

penky pro rodiče s dětmi. Za fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

OUIJA 

USA, 2014, horor, 90 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Čtvrtek 27. listopadu v 19.30 hodin

Ouija je fi lmovou adaptací klasické stolní hry. Děj se točí kolem rodiny, která nevědomky uvolní zlého 

ducha po tom, co si zahrají jednu hru.  Vstupné 110 Kč

SNOW FILM FEST

Švýcarsko, Austrálie ČR, Slovensko, USA, cca 200 minut, mládeži přístupný

Pátek 28. listopadu v 18.00 hodin

Večer plný špičkových fi lmů. Sníh, led, adrenalin. Extrémní lyžování, zimní lezení, expedice, skialpinis-

mus a další zimní šílenosti. 

 Vstupné 100 Kč v předprodeji, 120 v den konání akce, se vstupenkou na Horování poskytujeme slevu 20 Kč 

SEX V PAŘÍŽI 

Francie, 2014, komedie, drama, 116 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Sobota 29. a neděle 30. listopadu ve 20.00 hodin

Snímek, jenž se zabývá tématem postavení ženy v současné společnosti. Zaměřuje se na několik žen růz-



né profese a různého rodinného zázemí - matky od rodiny, manažerky, partnerky, milenky či manželky. 

Všechny představují profi l ženy dnešních dnů - radostná, zakomplexovaná, výbušná, troufalá, překvapují-

cí. Film o ženách a (nejen) pro ženy.  Vstupné 110 Kč

Připravujeme: 
Hobit: Bitva pěti armád, Paddington, Návrat blbýho a blbějšího. Exodus: Bohové a králové. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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.

Tučňáci z Madagaskaru přicházejí do kin koncem listopadu.  Foto: archiv

VÝSTAVA: 10 let festivalu Město čte knihu 
Skopičinky a malůvky Libora Vojkůvky

Výstava bude zahájena 8. listopadu v 18 hodin a potrvá do 31. prosince.






