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Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Meč od pana hraběte

Jedním z unikátních archeologických nálezů ve 

sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku, který 

je nyní opět vystaven v obnovené expozici Pravěk 

Mohelnicka v mohelnickém muzeu, je celý bron-

zový meč. Jeho listovitá čepel je přinýtována k tzv. 

plné lité rukojeti, již pokrývá bohatá výzdoba tvo-

řená rytými vzory ve formě vlnovek, soustředných 

kroužků, řad puntíků a rýžek.

Na základě tvaru rukojeti a její výzdoby řadí 

moravský badatel J. Říhovský tento meč k tzv. 

typu Wörschach. Časově odpovídá přelomu mlad-

ší a pozdní doby bronzové (asi 10. stol. př.n.l.), je 

tedy téměř tři tisíce let starý. Ve své době představo-

val vrcholné mistrovské dílo tehdejších řemeslníků 

pracujících s kovem. Takovéto výrobně značně slo-

žité předměty byly zhotovovány v okruhu velkých 

metalurgických center buď v oblasti Karpatské kot-

liny nebo Příalpí a odtud se, nejspíše obchodem, 

distribuovaly dále. Pro každého majitele musel být 

takovýto meč jistě velmi drahým a náležitě ceně-

ným předmětem. Proto se uvažuje, že představoval 

zřejmě spíše luxusní a reprezentační než zcela užit-

kovou zbraň, kterou vlastnil jen velmi význačný je-

dinec. Tomu by odpovídal také fakt, že bronzových 

mečů s plnou litou rukojetí je známo z celé Moravy 

pouze několik exemplářů.

Meč byl nalezen v roce 1912 u obce Žádlovice 

a do muzea v Mohelnici jej později daroval tehdejší 

majitel panství hrabě Dubský ze Žádlovic (k rodi-

ně hrabat Dubských a jejich osudům spojených se 

žádlovickým zámkem nyní napsal zajímavý článek 

do 100. čísla muzejního sborníku Severní Morava 

historik Z. Žouželka). Dle původní předválečné 

Inventární knihy mohelnického muzea, kam byl 

artefakt zapsán k roku 1922, se meč nalezl při orbě 

na poli u Žádlovic - přesněji bohužel místo spe-

cifi kováno není („...ausgeackert auf einem Felde bei 

Ziadlowitz“).

V archeologické literatuře se často uvádí speku-

lace, že tento nález nemusel být ojedinělý - meč 

mohl být hypoteticky součástí nějakého většího 

celku (hrobu nebo depotu). Shodou okolností, při 

nedávných archeologických prospekcích organizo-

◀ V době svého nálezu byl žád-

lovický meč zlomený těsně nad 

rukojetí - místo lomu bylo tehdy 

zarovnáno a sceleno zpět do kom-

pletního tvaru. 

Kresba z publikace Pravěké dějiny 

Moravy, Brno 1993
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Letošní Preludium Aloise Motýla 

nabídne rodinné koncerty dvou generací

vaných archeologem Vlastivědného muzea v Šum-

perku s využitím dobrovolných spolupracovníků 

se pomocí detektorů kovů podařilo na jednom 

poli poblíž Žádlovic identifi kovat místo, kde se na 

malé ploše v ornici koncentrovalo větší množství 

různých bronzových artefaktů ze stejného obdo-

bí. Pravděpodobně tak zde byl objeven tzv. depot 

ukrytých předmětů, které se pozdějším rozoráním 

původního celku dostaly do orniční vrstvy.

Zda mohl unikátní meč pocházet ze stejného 

„pokladu“ již bohužel nelze nijak potvrdit. Každo-

pádně se však okolí Žádlovic jeví na konci doby 

bronzové jako důležitá oblast, o čemž také svědčí 

pozdější vybudování hradiska Obersko nad řekou 

Třebůvkou nedaleko odtud. Jakub Halama, 

 archeolog Vlastivědného muzea Šumperk

Festival Preludium Aloise Motýla oslaví v roce 2015 již dvaačtyřicet let od svého založení. Pa-

mátce Aloise Motýla, jenž celý svůj aktivní život zasvětil práci s hudbou, věnovali pořadatelé 

loňský festivalový ročník. Každoročně přitom připravují jeho dramaturgii s tím, aby byla zajíma-

vá a pokud možno refl ektovala původní myšlenku festivalu - pomoci v počátku kariéry mladým 

a začínajícím umělcům.

„Z těchto námětů vznikl dramaturgický nápad 

pozvat na koncerty v rámci festivalu zralé umělec-

ké osobnosti a současně jejich potomky, kteří jsou 

na prahu umělecké kariéry,“ říká jeden z pořadate-

lů Preludia Roman Janků z Agentury J+D. Takové 

„rodinné koncerty dvou generací“ mohou být pod-

le něj posluchačsky velice vděčné. „Jsme nesmírně 

rádi, že se tato myšlenka podařila realizovat právě 

pro rok 2015,“ podotýká Janků. 

Letošní ročník Preludia zahájí v pondělí 

16. února hudební rod Klánských. Pozvání do 

Šumperka totiž přijali profesor Ivan Klánský, je-

den z nejlepších českých klavíristů současnosti, 

a jeho syn Daniel, zpěvák - barytonista, který 

v současnosti studuje pražskou Akademii múzic-

kých umění. 

Druhý festivalový koncert bude v pondělí 

2. března patřit další muzikantské rodině. Tento-

krát to budou violoncellisté Hoškovi. Jiří Hošek, 

jenž působí jako profesor na pražské Akademii 

múzických umění, patří k nejznámějším hráčům 

na violoncello u nás. Jeho dcera Dominika Weiss 

Hošková pak v současnosti studuje na Jerusalem 

Academy of Music.

Třetí festivalový koncert v pondělí 16. března 

představí posluchačům muzikantkou rodinu Kol-

lertových. Klavírista Jiří Kollert patří k mimořád-

ným osobnostem naší hudební scény, vystupuje 

nejen jako sólista, ale bývá také často zván do po-

rot nejrůznějších soutěží. „Jeho syn Eduard patří 

k nejnadanějším hudebníkům naší doby. Již v de-

seti letech vystupoval sólově s orchestrem Pražské 

komorní fi lharmonie, a to nejen na klavír, ale také 

na housle,“ prozrazuje intendant festivalu. 

Závěrečný koncert Preludia nabídne v pondělí 

31. března šumperskému publiku vystoupení ro-

diny Rakových. Jeden z nejznámějších kytaristů 

naší doby, Štěpán Rak, se představí na společném 

koncertě se svým synem, také kytaristou, Janem 

Matějem Rakem.

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se 

bude koncertovat v klášterním kostele, a to vždy 

od sedmé večerní. Vstupenky lze koupit v obvyk-

lých předprodejích s tím, že na koncerty Preludia 

je možné využít všechny předplacené karty Klasiky 

Viva, tedy Abonentní karty i karty Klubu přátel 

Klasiky Viva. „Doufám, že program letošního roč-

níku bude pro Šumperany dostatečně zajímavý 

a že napomůže ke zvyšování popularity klasické 

hudby mezi lidmi,“ uzavírá Janků. -zk-
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Koncerty a účinkující Preludia Aloise Motýla 2015

1. koncert - pondělí 16. února 

od 19 hodin v klášterním kostele 

Ivan Klánský - klavír, Daniel Klánský - baryton  

Ivan Klánský: Jako laureát nejprestižnějších me-

zinárodních soutěží (Bolzano 1967, Neapol 1968, 

Bachovská soutěž Lipsko 1968, Varšava 1970, Bar-

celona 1970, Fort Worth v Texasu 1973, Santander 

1976) se stal již v době studií na pražské Akademii 

múzických umění vyhledávaným sólistou a komor-

ním hráčem. V současné době spojuje Ivan Klánský 

svou interpretační činnost s mimořádně úspěšnou 

prací pedagogickou. Od roku 1983 je profesorem 

Hudební fakulty Akademie múzických umění v Pra-

ze, od roku 1997 tam působí jako vedoucí Katedry 

klávesových nástrojů. Jeho nejvýznamnějšími žáky 

jsou vítězové Mezinárodní soutěže Pražského jara 

Martin Kasík a Ivo Kahánek. Dále je od roku1991 

profesorem Vysoké hudební školy ve švýcarském Lu-

zernu. Vedl také mistrovské kurzy vDublinu (1982-

1986) a Bad Sulgau (od 1997).

Daniel Klánský: Barytonista Daniel Klánský 

(*1992) je laureátem několika pěveckých soutěží 

a bsolutním vítězem a držitelem Ceny českého roz-

hlasu na Písňové soutěži Bohuslava Martinů. Tyto 

ceny získal pod vynikajícím vedením pedagoga Da-

niela Prokeše. Vystupuje za doprovodu svého otce, 

klavírního virtuosa Ivana Klánského, a společně se 

svým bratrem, klavíristou Lukášem, a s houslistou Ja-

nem Mráčkem se představili publiku na koncertním 

turné. Trvale spolupracuje se sopranistkou Terezií 

Švarcovou a basistou Janem Hynkem. Vystupoval na 

Na prvním koncertě Preludia se představí profesor 

Ivan Klánský, jeden z nejlepších českých klavíristů 

současnosti.  Foto: archiv

Třiadvacetiletý barytonista Daniel Klánský je laureá-

tem několika pěveckých soutěží.  Foto: archiv
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koncertech v tuzemsku a Itálii v Imprunetě, Floren-

cii a Miláně. V Praze pravidelně vystupuje pro Mo-

zartovskou obec na Bertramce, např. pro pedagogy 

z rakouského Mozartea či společnost W.A. Mozarta 

v New Yorku. Účinkoval na koncertě k Mozartovým 

narozeninám, který přenášel Český rozhlas. V srpnu 

2012 vystoupil v Luhačovicích na slavnostním zá-

věrečném galakoncertě Akademie Václava Hudečka. 

Konzervatoř vystudoval pod vedením Zuzany Lász-

lóové, od podzimu 2013 je posluchačem pražské 

HAMU ve třídě Magdaleny Hájóssyové. 

2. koncert - pondělí 2. března 

od 19 hodin v klášterním kostele 

Jiří Hošek, Dominika Weiss Hošková - violoncella 

Jiří Hošek: Jiří Hošek se narodil 20.8. 1955 

v Praze v umělecké rodině. Od tří let začal hrát na 

klavír, od deseti let na violoncello. V roce 1970 byl 

přijat na Konzervatoř v Praze, kde studoval v letech 

1970-1975 hru na violoncello ve třídě prof. Dr. Pra-

voslava Sádlo-Páva. Od roku 1975 do 1980 studoval 

hru na violoncello na Hudební fakultě AMU v Praze 

ve třídě prof. Miloša Sádla. Další školení pokračo-

valo půlroční stáží na pařížské konzervatoři u prof. 

Bernarda Michelina, u kterého absolvoval i letní aka-

demii v Nice (1981). Ze zahraničního školení nutno 

jmenovat účast na Bartókově semináři u prof. Lászlo 

Mezö v Szombathely (Maďarsko). V letech 1982-

1986 byl stipendistou Hudebního studia ČHF, kdy 

pracoval pod vedení prof. Alexandra Večtomova 

a prof. Josefa Chuchra. V letech 1991-1996 působil 

jako koncertní mistr violoncell Symfonického or-

chestru Českého rozhlasu. Na základě konkurzu byl 

v r.1994 přijat jako pedagog Hudební fakulty AMU 

v Praze, kde dnes působí jako pedagog oboru hra na 

violoncello. V březnu 1998 byl jmenován sólistou 

Českého rozhlasu. 

Dominika Weiss Hošková: Dominika Hošková 

(nar. 1982) začala hrát na violoncello ve čtyřech le-

tech. Po studiích na Pražské konzervatoři (prof. V. Jí-

rovec, prof. V. Kočí) a soukromých lekcích u prof. 

Miloše Sádla pokračovala na Hudební fakultě AMU, 

kde absolvovala Magisterské studium v Praze ve třídě 

svého otce Doc. Jiřího Hoška (2007). Již v šestnácti 

letech potvrdila svoji interpretační vyspělost recitá-

lem se závažným programem. V současnosti studuje 

v Izraeli na Jerusalem Academy of Music (prof. Zvi 

Plesser - violoncello, prof. Avi Abramovic - komor-

ní hudba). Její aktivity byly oceněny v červnu 2010 

Dominika Weiss Hošková v současnosti studuje na Je-

rusalem Academy of Music.  Foto: archiv

Jiří Hošek patří k našim nejznámějším hráčům na 

violoncello.  Foto: archiv
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udělením Stříbrné medaile Senátu Parlamentu ČR 

za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve 

Státě Izrael. 

3. koncert - pondělí 16. března 

od 19 hodin v klášterním kostele 

Jiří Kollert - klavír, Eduard Kollert - housle 

Jiří Kollert: Narodil se v rodině hudebního 

skladatele. Po studiích na konzervatoři a AMU 

v Praze rozvíjel svůj talent v Paříži u skvělého Eu-

gena Indjice a profesorky Conservatoire National 

Superieure de Paris Germaine Mounier. Své hudeb-

ní vzdělání si rozšiřoval u pedagoga Th e Juilliard 

School Jerome Lowenthala a u dalších špičkových 

umělců. Záhy se prosadil jako zasvěcený interpret 

české hudby u japonské nahrávací společnosti Oc-

tavia Records. Jako první mu vyšlo album s klavír-

ními díly B. Martinů, které následovalo další CD 

s díly J. Suka. Zároveň připravil edici klavírních 

děl J. Suka u vydavatelství Zen-on. V rámci oslav 

v Mozartovském roce natočil CD s Českou fi lhar-

monií, vystupoval s čelnými orchestry a na řadě 

recitálů s Mozartovským programem. Pro japon-

skou televizi NHK natočil cyklus programů s díly 

českých autorů jako součást pořadu „PianoPia“, ve 

kterém světoví pianisté představují průřez klavírní 

tvorbou. V současnosti je kromě koncertní činnosti 

také zván pro vedení mistrovských kurzů a do porot 

mezinárodních soutěží.

Eduard Kollert: Narodil se v hudebnické rodině - 

oba rodiče jsou pianisté. Po koncertu otce s mistrem 

Josefem Sukem se rozhodl hrát na housle a klavír. 

Začal se v necelých sedmi letech učit v Hudební ško-

le hl. m. Prahy na housle, stejnou dobu se učí na kla-

vír u svých rodičů. Velmi rychle se rozvíjel a po roce 

hrál na veřejných koncertech Vivaldiho koncert na 

housle a Bachovu invenci s Mozartovou sonátou na 

klavír. Brzy následovalo pozvání na festival ve Zno-

jmě pod záštitou Pavla Šporcla (v roce 2011 hrál jako 

houslista o rok později jako klavírista), v únoru 2012 

vystoupil s velkým úspěchem s PKF-Prague Philhar-

monia pod taktovkou Leoše Svárovského s houslo-

vým koncertem J.S. Bacha a klavírním koncertem 

L. van Beethovena. V červnu byl pozván španělskou 

královskou rodinou k vystoupení v Paláci El Pardo se 

sólovým programem klavír i pro housle.

4. koncert - pondělí 30. března 

od 19 hodin v klášterním kostele 

Štěpán Rak, Jan Matěj Rak - kytary 

Štěpán Rak: Životní a umělecká dráha Štěpána 

Raka je podrobně zmapována v řadě encyklopedií, 

v rozhovorech pro naše i zahraniční televize, pro roz-

hlas i pro řadu novin. Připomeňme alespoň to nej-

podstatnější z posledních let. V roce 2000 byl Štěpán 

Rak jmenován historicky prvním vysokoškolským 

profesorem kytary České republiky. V roce 2001 byl 

jako první kytarista na světě pozván k sólovému vy-

Klavírista Jiří Kollert vystupuje nejen jako sólista, ale 

bývá také často zván do porot nejrůznějších soutěží. 

 Foto: archiv

Eduard patří k nejnadanějším hudebníkům naší 

doby.  Foto: archiv
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stoupení na slavné moskevské konzervatoři P.I.Čajk-

ovského. V témže roce vystoupil společně s Alfredem 

Strejčkem v Mexiku s koncertním projektem k po-

ctě J.A. Komenského VIVAT COMENIUS. V roce 

2003 vychází společná kniha Jaroslavy Urbanové 

a Štěpána Raka KYTARA, MÁ LÁSKA. V únoru 

2004 byl Štěpán Rak pozván na koncertní vystoupe-

ní jako první český kytarista do Číny. Významným 

okamžikem bylo vystoupení 4.11. 2007 ve Florencii 

v Galerii Uffi  zi, kde společně s Alfredem Strejčkem 

provedli Komenského Obecnou poradu před obra-

zem Komenského od samotného Rembrandta.

Jan Matěj Rak: Kytarista a písničkář Jan-Matěj Rak 

se narodil v roce 1977 ve fi nském městě Jyväskylä, kde 

prožil i první čtyři roky svého života. Na kytaru začal 

hrát už ve svých pěti letech, ale klasická hudba ho ten-

krát zaujala jen málo. V gymnaziální době začal i sám 

psát písničky a sbírat své první drobné úspěchy na pís-

ničkářských soutěžích a festivalech. Jan-Matěj Rak se 

proto vydal na hudební vandr, který ho přes romskou, 

ruskou a židovskou hudbu, přes ten starý rock‘n‘roll 

a blues a přes všechny ty ostatní žánry a písničky do-

vedl konečně k vytouženému tmavomodrému světu, 

ke všem těm nádherným, omamným jedem napuš-

těným akordům, které nám tu zanechal ten brýlatý 

kluk - Jaroslav Ježek. A od Ježka už nebylo daleko 

k zájmu o historickou hudbu obecně: nejen hudbu 

Ježkovy doby, která nesmazatelně patří k modernímu 

českému mýtu o zlaté době první republiky (Rak, jsa 

sám monarchistou, vidí arci zlaté časy poněkud dále, 

pozn. překladatele), nýbrž - a zde se pomalu dostá-

váme zpět na začátek - i hudbu klasickou. Jan-Matěj 

Rak tak v současné době má v repertoáru nejen své 

vlastní písničky a skladby, hudbu Jaroslava Ježka, ale 

i díla Bedřicha Smetany, Františka Kmocha, Antoní-

na Dvořáka či Johanna Sebastiana Bacha.

Závěrečný koncert Preludia nabídne v pondělí 31. března publiku vystoupení rodiny Rakových. Jeden z nejzná-

mějších kytaristů naší doby Štěpán Rak se představí na společném koncertě se svým synem, také kytaristou, Janem 

Matějem Rakem.  Foto: archiv
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Mám spoustu úkolů, které mne v knihovně čekají, 

říká Zdeňka Daňková

Řadu let neodmyslitelně patří k šumperské společenské scéně. Je výraznou postavou řady kultur-

ních akcí, ze všeho nejvíc ale miluje knihy a vše, co s nimi souvisí. Zdeňka Daňková patří ke kni-

hovnickým „nezmarům“ Olomouckého kraje. Před čtyřiadvaceti lety se stala ředitelkou někdejší 

šumperské okresní knihovny, o šest let později přetransformované v knihovnu městskou. Za dlou-

hodobě velmi dobré výsledky činnosti nejen ve městě, ale i v oblasti regionálního působení obdrže-

la Zdeňka Daňková loni v listopadu titul Knihovník Olomouckého kraje. Nejen v této souvislosti 

požádala redakce KŽŠ Zdeňku Daňkovou o rozhovor.

Jaký je to pocit, být Knihovníkem Olomouckého kraje?

Příjemný. V knihovně pracuji již dlouho - letos 

to bude čtyřicet let, ale více než polovinu z této 

doby se za výpůjčním pultem vyskytuji spíš výji-

mečně. Jsem ráda, že mne mí profesionální kole-

gové stále vnímají jako knihovnici. Od mládí mám 

ráda literaturu a práce v knihovně mi umožňuje být 

v kontaktu nejen s knihami, ale také s těmi, kteří 

jsou na tom podobně - ať již jsou to kolegové kni-

hovníci či čtenáři, kteří do knihovny docházejí. 

Možná bychom mohli vzpomenout na začátky. Chtěla 

jste být knihovnicí?

Původně jsem mířila do jiného oboru. Na gym-

náziu mne bavila chemie, v rodině jsem měla vzor, 

tak jsem se hlásila na studium farmacie. V té době, 

psal se rok 1974, se ale větší důraz kladl na kádrové 

předpoklady než na prospěch, ty jsem neměla, tak-

že jsem přijata nebyla. O volném místě v knihovně 

jsem se dozvěděla v lékárně, kde jsem pracovala, 

abych získala praxi pro další přijímačky na vyso-

kou školu. Právě v té době mě po roce opět nevzali. 

Knížky mám ráda, a tak jsem neváhala a nastoupila 

do knihovny někdy koncem srpna. 

Přiznávám, že zpočátku jsem se nestačila divit. 

Docela mne překvapilo, jak je práce v knihovně na-

máhavá. Když přijdete do sálu plného knih pěkně 

vyskládaných na regálech, nenapadne vás, kolikrát 

prošly rukama knihovnic, kolik desítek nebo někdy 

stovek kilo knih denně přenesou a uloží na přesně 

stanovené místo tak, aby je další zájemci opět našli. 

Knihovníci, kteří berou knihovnu pouze jako za-

městnání, v ní většinou dlouho nevydrží, zůstávají 

ti, kterým se stane do jisté míry posláním. Ve své 

pracovní pozici se hodně setkávám s knihovníky 

jiných knihoven, a toto platí obecně. Já jsem jaksi 

vydržela.

Čtyřicet let je dlouhá doba. Prozradíte, co pro vás šum-

perská knihovna znamená, jaký k ní máte vztah?

K šumperské knihovně mám silné pouto. K sou-

časnému účelu ji zrekonstruovala skupina pro ob-

novu památek, která v sedmdesátých letech vznikla 

v šumperském muzeu. Velmi si vážím toho, že jsem 

jejího zakladatele pana Karla Čunderleho mohla 

poznat osobně. Je to krásná budova, a když jsem 

tam v roce 1975 nastoupila, ještě téměř voněla no-

votou. Bylo dostatek místa na knihy, pro čtenáře 

i pro kulturní pořady. To ale brzy skončilo a již od 

Zdeňka Daňková obdržela loni v listopadu titul Kni-

hovník Olomouckého kraje.  Foto: archiv
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konce sedmdesátých let neustále zápasíme s nedo-

statkem prostor. S přibývajícími knihovními fondy 

se zmenšuje prostor na jejich ukládání i pro ná-

vštěvníky.  

Celá léta vymýšlíme, kam co ještě přidat a jak 

ten malý prostor „nafouknout“, občas se nám i po-

daří najít kousíček místa na knihy tam, kde nás to 

dřív nenapadlo. Tato situace se stále zhoršuje, ale 

i přes zmíněné problémy má naše budova své vý-

razné genius loci. Cítím to při každém vstupu do 

knihovny a vnímají to tak i naši návštěvníci.  

Ředitelkou knihovny jste se stala v roce 1991. Porevo-

luční doba byla plná překotných změn… Nepochybně 

jste měla konkrétní plány a představy, podařilo se někte-

ré z nich naplnit?

Popravdě řečeno, nejsem si jistá, zda jsem něja-

ké měla. Plány vznikaly za pochodu a na představy 

bylo málo času. V té době bylo potřeba obhájit vý-

znam knihoven proti názorům, že knihy, a potaž-

mo knihovny, v době videa a později počítačů či 

internetu ztratí význam. Časté byly obavy, že obce 

nebudou mít zájem dále knihovny zřizovat. Byla 

jsem tehdy ředitelkou okresní knihovny, bylo třeba 

jednat s obcemi, s knihovníky, se státní správou, 

sledovat, co se podařilo či nepodařilo jinde, pro-

mýšlet to na naše podmínky… 

V době, kdy státní správa zrušila okresní organi-

zaci, a tím přestala knihovny v okrese fi nancovat, 

se nám podařilo předat knihovny obcím a společně 

vytvořit systém, v němž malé a větší knihovny spo-

lupracují a jsou ve vzájemném kontaktu. Podotý-

kám, že tehdy chyběla legislativa a nebylo to vůbec 

jednoduché. Také se to ve všech okresech nezdařilo. 

Myslím, že to byl velký úspěch, ale že bych ho plá-

novala, to jistě ne.  

Co považujete za svůj největší úspěch ve funkci ředitel-

ky? Dá se vůbec jeden konkrétní krok vyzdvihnout? 

Nedá, leda spoustu drobností shrnout dohro-

mady. Velkým úspěchem je fakt, že o významu 

knihovny dnes málokdo pochybuje, knihovny bez 

váhání podporují i malé obce a oprávněně se jimi 

pyšní. V okolí Šumperka v polední době získalo 

výborné podmínky pro svoji činnost hned několik 

knihoven. Za všechny bych mohla připomenout tu  

vikýřovickou, která se loni stala knihovnou roku 

Olomouckého kraje, a dále knihovny v Rapotíně, 

Bludově a řadu dalších.

Knihovny se stávají tam, kde působí, významný-

mi místy vzdělávání, mají elektronické katalogy na 

internetu, z nichž si můžete objednat knihu, ob-

sluhovat svá čtenářská konta i na dálku, dovedou 

spolupracovat, což ocení třeba ti, kterým seženou 

knihu odjinud. Jsou ale zároveň místy setkávání, 

odehrává se v nich spousta výborných kulturních 

pořadů. To samozřejmě není jenom moje zásluha, 

podílí se na tom spousta kolegů a kolegyň. 

Úspěchem je pro mne snad to, že je šumperská 

knihovna i přes problémy, se kterými se dlouhodobě 

potýká, vnímána také tak a že jsme o tom přesvědčili 

zřizovatele, město Šumperk.  Společně připravujeme 

projekt, který by měl nedostatek prostor vyřešit.  

Zdeňka Daňková

V září 1975 nastoupila jako pracovnice půjčov-

ny pro dospělé do Okresní knihovny Šumperk, 

po ukončení dálkového studia teorie kultury 

na FF Univerzity Palackého v Olomouci diplo-

movou prací Formy a metody práce se čtenáři 

v knihovnách okresu Šumperk (r. 1987) byla 

metodičkou. Ředitelkou Okresní knihovny 

Šumperk se stala v r. 1990 a v této funkci se 

mimo jiné podílela na předání části knihoven 

do nově vzniklého okresu Jeseník (r. 1996), 

o rok později pak na předání všech knihoven 

okresu Šumperk do správy obcí a na utváření 

systému podpory regionálních funkcí knihoven. 

Od roku 1997 je ředitelkou Městské knihovny 

Šumperk. Ve Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků (SKIP) se podílí na práci skupi-

ny pro komunitní aktivity Sekce veřejných 

knihoven, v letech 2003-2005 byla v komisi 

Ministerstva kultury ČR pro soutěž knihovna 

roku. V roce 2013 získala Cenu Olomouckého 

kraje za organizaci festivalu Město čte knihu, 

v roce 2014 byla vyhlášena regionálním výbo-

rem SKIP Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje Knihovníkem roku Olomouckého kraje.
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Festival Město čte knihu proběhl loni již podesáté. Knihu O kamnech na jižní točně, jež se četla, poprvé před-

stavili v Městské knihovně Zdeňka Daňková a Pavel Ševčík z nakladatelství Veduta Štíty, jež publikaci vydalo. 

 Foto: Z. Kvapilová

A naopak, co vás zklamalo? 

Velmi mne trápí to, že se projekt rozšíření 

prostor bohužel opožďuje, že plány na novou 

knihovnu jsou dosud jenom na papíře a my stále 

ještě nemůžeme realizovat to, co bychom v nové 

knihovně pro čtenáře i pro širší šumperskou veřej-

nost mohli pořádat.

Navzdory nevyhovujícím prostorům v knihovně řadu 

akcí pro veřejnost pořádáte, počínaje besedami přes vý-

stavy až po festival Město čte knihu. Jak se vám poda-

řilo nadchnout pro tuto práci „navíc“ své „podřízené“ 

kolegy?

Na to se těžko odpovídá, aktivita a nadšení se ne-

dají nijak nařídit. Snad jen, že každá akce, která se 

nám podaří, má své neopakovatelné kouzlo. Účin-

kuje stejně tak na účastníky jako na pořadatele. 

A čím vyžaduje více práce, tím je uspokojení větší. 

Když jsme před několika lety byli nuceni přidat 

posledních osm regálů do půjčovny a nezbylo už 

žádné místo na židle, tak jsme nějaký čas pořady pro 

veřejnost nepořádali. To ale nebylo ono. Nejde če-

kat, až budeme mít podmínky! Tak jsme nechali na 

regály namontovat podvozky a nyní si přednáškový 

sál na každou akci uděláme. Odsuneme regály plné 

knih, nanosíme židle, potom vše zase uklidíme… Je 

to o nadšení kolektivu. Před jejich kreativitou při 

budování různých typů sálů v naší maličké půjčovně 

vždycky hluboko smekám. Když se ten který pořad 

povede, opravdu nás to vždycky těší.

V současnosti stojíme na prahu digitálního věku, kdy se 

stále více prosazují elektronická média a nad tištěnou 

knihou se vznášejí otazníky. V tomto ohledu se hodně 

mluví o budoucnosti knihoven. Jak na ni pohlížíte? Če-

kají nás světlé zítřky, nebo máme být v tomto ohledu 

pesimističtí?

V digitálním věku má kniha jiné postavení, než 
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měla, dejme tomu, v národním obrození. Výraz-

né je to třeba u naučné literatury. Kniha již určitě 

není nejvýznamnějším informačním pramenem. 

Spoustu informací hledáme na internetu a některé 

publikace už nejsou nenahraditelné. Napadá mne 

banální případ  - kuchařské knihy. Moderní hos-

podyňky hledají recepty na internetu častěji než 

v kuchařkách. ALE - recepty mediálních hvězd 

jdou v knižní podobě stále „na dračku“. Stejně tak 

nevycházejí z módy knižní cestopisy, memoárová 

literatura a další. 

Jiné je to u beletrie. Krásná literatura svůj vý-

znam neztrácí a troufám si tvrdit, že ani neztratí. 

Čtením se rozvíjí abstraktní myšlení, schopnost 

komunikovat, argumentovat, rozumět psanému 

i naučnému textu vůbec. Odborné kruhy mluví 

o čtenářské gramotnosti a pro návrat zejména mla-

dých čtenářů ke čtení již usilují nejen ve světě, ale 

také u nás.

Novým „fenoménem“ jsou elektronické knihy. Kdy si je 

v šumperské knihovně půjčíme?

Pokud vyjde projekt, který jsme poslali do gran-

tového programu VISK 3 Ministerstva kultury na 

letošní rok, mohli bychom nabídnout elektronické 

knihy zájemcům již tento rok. Myslím tím pocho-

pitelně elektronické knihy jako takové, ne čtečky 

nebo tablety. Ty už si ale začínají zájemci o elektro-

nické knihy pořizovat. 

 

Zatím nepřišla řeč na dětské oddělení. Zaznamenali 

jste, že by děti přestávaly číst klasické knihy a přechá-

zely na čtečky v počítačích a telefonech? Nebo je to jen 

bublina?

To, že děti tráví hodně času u PC, je známá věc, 

ale neznamená to, že by si tam četly knihy. Mají 

víc lákadel, snažíme se, jak jen můžeme, přilákat 

je alespoň občas ke knize. Daří se to hlavně tehdy, 

když se o totéž snaží také rodiče, škola… Z každé-

ho nadšeného malého čtenáře se radujeme. Loni 

nabídly moje kolegyně z půjčovny pro mládež 

dětem účast na projektu Lovců perel. Za každou 

přečtenou knihu získaly perlu, našli se čtenáři, kteří 

jich ulovili více než sto! Perličky teď krásně zdobí 

dětskou půjčovnu.

A co vy, máte čas si číst?

Mnohem méně než bych chtěla. Alespoň malou 

chvilku si ale na čtení udělám každý den.

Máte oblíbeného autora nebo žánr? Co právě čte ředi-

telka knihovny?

Je toho víc. Na pustý ostrov bych si asi vzala Sa-

turnina, Malého prince a něco od Zdeňka Šmída. 

Velmi mne také zajímá vše, co souvisí s regionem, 

pověsti, zeměpisné a historické zajímavosti. Vloni 

vyšly moc hezké knihy od Drahomíra Polácha, 

Miloše Mezera a od Zdeňka Gáby. Právě teď čtu 

román Tsunami blues od Markéty Pilátové. S touto 

autorkou, která mimochodem bydlí v nedalekých 

Losinách, se chystáme letos intenzivně spolupraco-

vat, tak chci její knihy znát. Jsou všechny výborné.

Všichni vás známe jako velmi činorodého člověka. Na-

bízí se tak otázka - daří se vám relaxovat? A jak?

Nejlíp si odpočinu, když se unavím jinak než 

psychicky - v přírodě, na zahradě, u vody nebo spíš 

plaváním ve vodě. 

V úvodu jste zmínila, že jste původně snila o povolání 

lékárnice. Kdybyste se měla dnes rozhodnout, která pro-

fese by „zvítězila“?

Jako že bych kdysi dávno nenastoupila ná-

hodou do knihovny, neprošla všemi těmi lety 

Městská knihovna Šumperk

funguje v budově v ulici 17. listopadu 6 a v po-

bočce Sever v Temenické ulici 5. Ročně regis-

truje asi 3600 uživatelů, z nichž je 750 dětí 

do 15 let. Ročně do knihovny zamíří více než 

70 000 návštěvníků. 70% z nich přichází pro 

knihy nebo časopisy, 20% na kulturní porady 

pro děti i pro dospělé, zbytek, asi 10%, jsou uži-

vatelé veřejného internetu. Knihovna nakoupí 

ročně více než 3500 svazků, v současné době 

vlastní téměř 100 000 knih. Počet svazků, které 

si čtenáři ročně vypůjčí, je zhruba trojnásobný. 

O to vše pečuje 15 knihovníků v čele s ředitel-

kou knihovny Zdeňkou Daňkovou. 
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v ní…? To je žánr fantastiky. V knihách a ve fi l-

mech je to zajímavé téma, ale doopravdy? Ještě, 

že se nemusím rozhodovat! Ani by to nešlo, mám 

spoustu úkolů, které mne v knihovně čekají. 

 Děkuji za rozhovor,

 Zuzana Kvapilová

Volné vstupenky na pořady Domu kultury, do Vlastivědného muzea, kina Oko a divadla, a také 

knižní publikace vyhrávají tito předplatitelé Kulturního života Šumperka:

2 vstupenky na pořady Domu kultury dle vlastního výběru (věnoval Dům kultury Šumperk): 

Marie Bojková, Temenická 145A, Šumperk, Mária Chmelařová, J. z Poděbrad 44, Šumperk, Jan 

Havlíček, Dolnomlýnská 4, Šumperk, Vratislava Krinesová, Lužickosrbská 5, Šumperk, Erika Vo-

sáhlová, Kozinova 5, Šumperk. Vstupenka na výstavu (věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk): 

Jarmila Vychopňová, Trnkova 1, Šumperk, Libuše Moudrá, Pod Senovou 44b, Šumperk, Zlatu-

še Hatoňová, Hrubínova 19, Šumperk. Vstupenka na divadelní představení (věnovalo Divadlo 

Šumperk): Ludmila Bílková, Bří Čapků 5, Šumperk, Jana Müllerová, Nová Hradečná 124, Mi-

roslav Nečas, Olomoucká 2, Šumperk, Blanka Šefrnová, Nádražní 10, Svitavy. Vstupenka do kina 

Oko dle výběru (věnovalo kino Oko Šumperk): Marie Krejčová, Fibichova 13, Šumperk, Zuzana 

Slavíková, Pod Senovou 44A, Šumperk, Jolana Lysáková, Ležáky 1A, Šumperk, Květuše Huťková, 

M.R. Štefánika 22, Šumperk, Markéta Kirchnerová, Javoříčko 4, Šumperk. Kniha O kamnech na 

jižní točně (věnovala Městská knihovna Šumperk): Tomáš Petruň, B. Václavka 18, Šumperk, Milo-

slava Štrbíková, Nový Malín 2. Kniha Historie šumperského sportu (věnovalo Město Šumperk): 

Zora Fričová, Bludov 416, Vít Valenta, Prievidzská 23A, Šumperk, Jana Veberová, Lužickosrbská 6, 

Šumperk, Irena Kinštová, Dolní Studénky 128, Karel Kovář, Rooseveltova 9, Šumperk. 

Výherci si mohou své ceny vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v kulturních zařízeních, která 

ceny věnovala.

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve k setkání s 

Alešem Malachem na téma Životní cesta důstojníka Armády spásy.

v sobotu 14. února v 15 hod. v sídle Bratrské jednoty baptistů v ulici M.R. Štefánika 10 
(vchod naproti prodejně Albert)

Na závěr setkání bude připraveno malé pohoštění, 

prostor k otázkám a pro neformální rozhovory. 

Těšíme se na vás!

Aglow je mezinárodní hnutí křesťanských žen. Aglow pořádá setkání pro ženy, na která zve své 

přítelkyně, ale jsou otevřená i pro muže. 
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Ve vikýřovickém Muzeu silnic vystavují modely autíček 

K Šumperským proměnám: 

Novostavba na nároží Terezínské a Kozinovy ulice

Muzeum silnic ve Vikýřovicích láká na výstavu nazvanou „Autíčka z krabiček“. Modely světozná-

mých značek MATCHBOX, Bburago, MERCURY a dalších jsou zde k vidění do 28. února.

Modelů aut, osobních, nákladních i závodních je vy-

staveno několik stovek, instalaci doplňuje i řada nejrůz-

nějších silničních mechanizmů - válců, nakladačů a po-

dobně. Převážnou většinu exponátů zapůjčil do muzea 

zábřežský sběratel Aleš Titzl, část modelů silničních 

mechanizmů je ze sbírky Muzea silnic.      A. Turková

Ještě ve dvacátých letech 20. století se na místě dneš-

ní Terezínské ulice, spojující ulice Puškinovu a Kozi-

novu, a v jejím okolí rozprostíraly travnaté plochy 

a parky. Puškinova ulice, která ústila do polí, se tehdy 

nazývala přiléhavě Feldgasse (Polní). Za domy v sou-

časné Kozinově ulici ležel Oberleithnerův park. Svým 

protáhlým tvarem sahal od Oberleithnerovy textilky 

(na dnešním „Točáku“) až téměř ke kapli sv. Barbory. 

Sousedil s ním další soukromý park, kdysi náležející 

rodině Kleinů. Dále východním směrem bylo mož-

né nalézt jen travnaté parcely. V tomto prostoru byla 

v první polovině třicátých let vytyčena ulice, která 

dostala název podle rakouského hudebního skladatele 

Franz Schubert Gasse (dnešní Terezínská ulice).

V roce 1934 zde byly postaveny první dva rodinné 

domy, jeden z nich obýval Hubert Pohl, který se sem 

přestěhoval z náměstí u radnice, druhý vlastnila Hilda 

Emmerlingová. V letech 1938 až 1939 přibyl v Schu-

bertově ulici dům Laury Frömelové. Ostatní parcely, 

včetně stavebního místa na rohu dnešních ulic Kozi-

novy a Terezínské, zůstaly prázdné.

První krok ke změně přinesla druhá polovina roku 

2005, kdy byl schválen záměr výstavby multifunkč-

ního domu na rohu ulic Terezínské a Kozinovy. Do 

srpna 2006 zde vyrostla moderní budova nabízející 

prostory k podnikání. Dnes zde nalezneme prodejnu 

zverimexu, pánské a dámské kadeřnictví, masážní sa-

lon a další služby. Nároží jmenovaných ulic dnes již 

prázdné není. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Pohled z Terezínské ulice směrem ke kapli sv. Barbory v Jiráskových sadech v 70. letech 20. století a dnes. 

 Fota: archiv VM Šumperk, P. Kvapil
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Moderní budova vyrostla  na rohu ulic Kozinovy a Terezínské v roce 2006.  Foto: P. Kvapil

Pohled na místo, kde dnes stojí multifunkční dům Terezínská 1, 70. léta 20. století.  Foto: archiv VM v Šumperku 
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Galerie J. Jílka

Jaroslav Diviš (*1981), „Já v mikrosvětě“, 

kombinované techniky 

Současně hned z několika stran donesla se mi 

zvěst o autorovi, se kterým se osobně snad ani nelze 

setkat. Dál z domu skoro nevychází, uzavřený do 

jeho zdí, a přece je snadno dostupný svou výpo-

vědí. Doslova ji chrlí v gejzírech tvarů, barev a čar, 

a co mu ustavičně pod rukama vzniká, má na svých 

stránkách. Občas někde vystavuje, hojně rozesílá 

a někdy i rozdává nebo vyměňuje, třeba jen za další 

materiál k práci. Co ho obklopuje, živě přítomné 

vně i v mysli v nerozlišení zjevného se skrytým, vel-

kého s malým nebo významného s okrajovým, ale 

především materiál sám - to všechno je mu dosta-

tečným zdrojem.

Skrytostí a mírou ponoru nám tu připomene 

Zbyňka Semeráka; velkorysostí, s jakou se tak lehce 

všeho zbavuje, ale ještě víc Petra Válka, se kterým 

si dobře rozumí.

Ve všem, co dělá, je sám hlavní postavou. Okolní 

Bez názvu, A4, monotyp, kresba, akryl, 2014 

Bez názvu, A4, koláž, 2014 
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Dům kultury

vlivy málem už ani do sebe nevpouští, a přece je 

jeho niterná zpráva úplná. Zřetelně tím potvrzuje 

výrok Starého čínského mistra, že: „aniž vyjdeme 

z domu (a v jeho případě i ze sebe), můžeme spatřit 

svět“. Jsme částicí vesmírné prapaměti, a právě z ní 

bohatě čerpá. Noří se do stavu ryzího úžasu a odvě-

kým gestem ruky maluje a kreslí z nezbytnosti, tak 

jako kdysi dávno kreslil kdosi na stěnách Altamiry. 

Na zavedená pravidla proto nedbá a neváže se 

ničím, co by ho brzdilo. Svobodně střídá tech-

niky, stříhá, vrství a přeskupuje vlastní kresby. 

Dovolí jim samovolně zrát, a tvary rodí se mu ze 

syrové hmoty, vystupují z ní, prostupují se a mísí. 

Umenšený do nich vchází a utváří si tam svůj pra-

vý domov. Je mu plně prožívanou skutečností, do 

které snad jenom matně vnější dění prosvítá. Pře-

sto na ničem neulpívá a všechno ponechává volně 

odplynout. Jako Noe holubici vypouští své kresby 

do světa a nové práce mu je každodenně nahradí. 

Příběh, který vyprávějí, je jeho příběhem i dálko-

vým rozhovorem s druhými.

Výstava, zahájená ve středu 4. února v 18 hodin, 

potrvá do neděle 1. března - a bude jistě mimořád-

ná. Nenechte si ji ujít. Miroslav Koval

Středa 4. února od 19 hodin v G-klubu 

Blues Alive - Live

Zveme vás na veřejnou premiéru hodinového záznamu České televize z festivalu Blues Alive 2014. Vraťte 

se s námi o pár měsíců zpátky v čase a vychutnejte si pěkně zblízka koncerty světových bluesových hvězd, 

které zazářily na 19. ročníku věhlasného šumperského festivalu.  Vstupné 20 Kč

Čtvrtek 12. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Žalman & Spol.

Koncert jedné z nejvýznamnějších postav české folkové scény. Pavel Žalman Lohonka přijíždí do Šumper-

ka po mnoha letech s doprovodným „Spolem“ v novém složení. Prožijte pohodový večer ve společnosti 

legendárních písniček Jdem zpátky do lesů, Všech vandráků múza, Jantarová země, Kdyby tady byla tako-

vá panenka, Hodina usmíření, Přijela jsem v cadillacu, Sejdeme se v pánu, Mys Horn, Ho ho Watanay... 

 Vstupné 190 Kč, 220 Kč a 250 Kč

Pondělí 16. února od 19 hodin v klášterním kostele

PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Ivan Klánský (klavír), Daniel Klánský (baryton)

Zahajovací koncert 42. ročníku festivalu Preludium Aloise Motýla. Letos přehlídka představí zralé umě-

lecké osobnosti a současně jejich potomky, kteří jsou na prahu umělecké kariéry. Prvním „rodinným 

koncertem dvou generací“ bude recitál profesora Ivana Klánského (jeden z nejlepších českých klavíristů 

současnosti) a jeho syna Daniela (barytonista, student zpěvu pražské AMU). Držitelé karty Klubu přátel 

Klasika Viva získávají slevu 20 Kč ze vstupného. Festival se koná za fi nanční podpory města Šumperka 

a Olomouckého kraje.  Vstupné 100 Kč

Úterý 17. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK

Jiří Kolbaba: Bali, můj druhý domov

Populární dobrodruh a cestopisný zpravodaj rádia Impuls vás s sebou vezme tentokrát do teplých krajin, kde 

není o krásné záběry a dobrodružné historky nouze. Na rozhraní Tichého a Indického oceánu, uprostřed indo-

néského souostroví, 800 km jižně od rovníku, leží malebný ostrov Bali. Tři miliony hinduistů prezentují každo-

denně svoji víru četnými oslavami, průvody a modlitbami. Navštívíme chrámy, domácnosti, rybářské vesnice, 
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hory, jezera i okolní ostrovy. Čeká nás návštěva ojedinělého místa plného krásných lidí s bohatým duchovním 

životem, ostrova, který nemá na této planetě obdoby.  Vstupné v předprodeji 170 Kč, v den akce 200 Kč

■ PRO DĚTI

Neděle 1. února od 15 do 17 hodin ve velkém sále DK

Karneval s Divadlem Koráb

Od tří hodin odpoledne můžete přijít s dětmi tvořit masky, malovat plakáty nebo vyrábět žonglovací 

míčky. V 16 hodin vypuknou soutěže, tancování a zábavný program s Divadlem Koráb. Drobné ceny do 

soutěží jsou zajištěny. Od 17 hodin zažijete UV - show se skupinou Postrpoi Postřelmov.  Vstupné 80 Kč

Neděle 22. února od 10 hodin ve velkém sále DK

O čarodějné krčmě

Komu se podaří zachránit zámeckou dceru Lesněnku ze strašidelné krčmy? Bude to silák Divobij či sta-

rostův syn Chytrolín, nebo snad drvoštěp Kuba? Kouzla, čáry a víly, ale také spousta písniček ve veselé 

hudební pohádce Divadla Andromeda. Vstupné 70 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 1. února

Jiří Jílek, „Práce ze čtyřicátých až šedesátých let“, k nedožitým devadesátinám

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

Od 4. února do 1. března

Jaroslav Diviš, „Já v mikrosvětě“, kombinované techniky

Mladý autor, se kterým není téměř možné se setkat. Uzavřen sám do sebe ve svém domě, přesto je jeho 

tvorba velmi různorodá a inspirující. Svobodně střídá techniky, barvy, vrstvení... na ničem neulpívá a vše 

nechává plynout. Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 4. února od 18 hodin. Galerie je přístupná den-

ně, 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

1. března  RADOVANOVY RADOVÁNKY

7. března  KVĚTINOVÝ PLES

9. března  ŠLÁGRPARÁDA: DUO JAMAHA

16. března  PRELUDIUM: 

 JIŘÍ A EDUARD KOLLERTOVI

20. března  LÁĎA KERNDL „70“

21. března  BLUES APERITIV

27. března  DAN BÁRTA 

 A ILLUSTRATOSPHERE 

30. března  PRELUDIUM: 

 ŠTĚPÁN A JAN M. RAKOVI  

10. dubna  O5 A RADEČEK + VOXEL

24. dubna  VLADIMÍR MIŠÍK & ETC.

29. dubna  LUBOŠ POSPÍŠIL a 5P

13. května  HRADIŠŤAN

19. května  MARIÁN VARGA

4. června  SPIRITUÁL KVINTET
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Jiří Kolbaba zve na cestu do tichomořského ráje

„Kulturák“ nabídne koncerty bluesových hvězd 

v záznamu České televize
Dům kultury Šumperk zve všechny příznivce bluesové muziky na veřejnou premiéru hodinového zá-
znamu České televize z festivalu Blues Alive 2014. Na programu je ve středu 4. února v G-klubu.

„Vraťte se s námi o pár měsíců zpátky v čase 

a vychutnejte si pěkně zblízka koncerty světových 

bluesových hvězd, které zazářily na 19. ročníku 

šumperského festivalu,“ pobízí pořadatel Ondřej 

Polák. Vzápětí dodává, že večer ve společnosti toho 

nejlepšího blues se uskuteční ve středu 4. února od 

19 hodin v G-klubu Domu kultury. Vstupné činí 

symbolickou dvacetikorunu. -red-

Populární dobrodruh a cestopisný zpravodaj rádia Impuls Jiří Kolbaba se po půl roce vrací do 
Šumperka. Po dvou mrazivých přednáškách o strhujících cestách po tajuplné Antarktidě nyní 
zavede diváky do tropického ráje na tichomořském ostrově Bali. 

Bali leží na rozhraní Tichého a Indického oceánu, 

uprostřed indonéského souostroví, osm set kilome-

trů jižně od rovníku. „Už dlouho tvrdím, že Bali je 

můj druhý domov a o krásné záběry i dobrodruž-

né historky tam opravdu není nouze. Tři miliony 

hinduistů prezentují každodenně svoji víru četnými 

oslavami, průvody a modlitbami. Diváci se mnou 

navštíví chrámy, domácnosti, rybářské vesnice, hory, 

jezera i okolní ostrovy. Čeká nás návštěva ojedinělé-

ho místa plného krásných lidí s bohatým duchovním 

životem, ostrova, který nemá na této planetě obdo-

by,“ představuje svůj nový pořad populární fotograf.

„Jiří Kolbaba je vynikající vypravěč zážitků a sou-

vislostí, který inspiruje diváky k jejich vlastním 

cestám a fotografování. Část jeho vyprávění bude 

věnována zásadám kompoziční tvorby a tipům pro 

fotografování na cestách,“ nastínil podobu diashow 

pořadatel Ondřej Polák. 

Dobrodruh vystoupí v Domě kultury Šumperk 

v úterý 17. února od půl osmé večer. Vstupné je 

v předprodeji 170 korun, v den akce podraží o pa-

desátikorunu. -red-

Populární dobrodruh a cestopisný zpravodaj rádia 

Impuls Jiří Kolbaba zavede diváky do tropického ráje 

na tichomořském ostrově Bali.  Foto: archiv

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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Žalman zavítá do Šumperka s proměněnou kapelou

Divadlo

Folkový klasik Pavel Žalman Lohonka zavítá již za pár dnů do Šumperka, aby zde po šestnácti 
letech představil novou sestavu své kapely, které říká „Spol.“. Koncert nabitý zlidovělými hity se 
uskuteční ve čtvrtek 12. února v Domě kultury Šumperk.

„Žalman změnil po mnoha letech sestavu kapely 

a to byl pro nás pádný důvod, abychom ho opět po-

zvali do Šumperka. Zajímavostí je, že se na pódium 

k Pavlovi Lohonkovi vrátila zpěvačka Michaela Krmíč-

ková, která působila u Žalmana v dobách jeho největší 

slávy v 90. letech,“ podotkl pořadatel Ondřej Polák.

Novou sestavu skupiny Žalman a Spol. doplňuje 

kytarista Pavel Malina, který léta účinkoval ve Druhé 

trávě Roberta Křesťana, a baskytarista Petr Novotný, 

který jediný „přežil“ personální zemětřesení v Žal-

manově kapele. „Fanoušci folkové hudby se mohou 

těšit na všechny oblíbené hity jako Jdem zpátky do 

lesů, Všech vandráků múza, Jantarová země, Kdyby 

tady byla taková panenka, Hodina usmíření, Přijela 

jsem v cadillacu, Sejdeme se v pánu, Mys Horn, Ho 

ho Watanay a další,“ vyjmenovává z připravovaného 

repertoáru Ondřej Polák.

Pohodový večer ve společnosti melodických písní 

začne o půl osmé večer ve velkém sále DK Šumperk. 

Vstupné činí 190, 220 a 250 korun - podle pásma 

sedadel. Více informací a on-line rezervace na www.

dksumperk.cz -red-

Datum Titul Skupina Čas Cena

Út 3.2.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  školy, dopr. volných míst 10.00  150 Kč

St 4.2.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  školy, dopr. volných míst 10.00  150 Kč

Čt 5.2.  Čertův švagr  MŠ, dopr. volných míst 10.00  70 Kč

Pá 6.2.  XIV. Divadelní maškarní ples  VK  19.00  300 Kč

So 7.2.  Kočičí Jazýčky Hrádek, Studio D123  VK  19.00  70 Kč

St 11.2.  Figarova svatba  A, VK  19.00  150 Kč 

Pá 13.2.  Evergreeny 2015:  VK  19.00  80 Kč

 „Každé ráno na piáno hraje Jack…, ale u nás v divadle hraje Zdeněk Dočekal“, Foyer 

So 14.2.  Pohádka O pračlovíčkovi  VK  15.00  70 Kč

 Divadlo Tramtarie Olomouc

Út 17.2.  Pejsek a Kočička  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

Pá 20.2. 22. Hrádek pro krále  VK  19.30 150 Kč, 

 aneb Pocta Bobbymu Hackettovi, Teens Jazzband Velké Losiny, Hrádek  studenti 50 Kč

So 21.2.  1 + 1 = 3  P, VK  19.00  240 Kč

Út 24.2.  Pejsek a Kočička  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

St 25.2.  LiStOVáNí: Gottland (Mariusz Szcygiel)  VK  18.00  100 Kč

St 25.2.  1 + 1 = 3  G, VK  17.00  150 Kč

Čt 26.2.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

Pá 27.2.  Figarova svatba  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

Pá 27.2.  Kočičí Jazýčky Hrádek, Studio D123  VK  19.00  70 Kč

So 28.2.  Roztančených 10 let s Folí de la Fúl  VK  18.00  70 Kč

 Taneční show za doprovodu hostů, After party v Opeře
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Olomoucká Tramtarie 

přiveze Pohádku O pračlovíčkovi

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel.č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.di-

vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstupenek 

vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: Ivo Netopil: „Křehká krása Jese-

níků“, výstava trvá do 17.2. Výstava děl uměleckých škol AVE ART Ostrava a Střední školy obchodu, 

gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o. Olomouc

Figarovu svatbu s místními herci nastudoval režisér Marcel Škrkoň. Figara ztvárnil Milan Cimerák, Zuzanku 

hraje Lucie Šmejkalová.  Foto: P. Veselý

Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek nabídne v sobotu 

14. února Divadlo Tramtarie Olomouc. Na děti čeká trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé 

vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, 

jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp.

Pohádka O pračlovíčkovi sklízí jeden úspěch 

za druhým. Má za sebou evropské turné po Bel-

gii, Lucembursku a Německu. V roce 2011 získala 

cenu diváků na prestižním festivalu divadel pro 

děti Dítě v Dlouhé, který pořádá Divadlo v Dlou-

hé Praha. Účastnila se mezinárodní přehlídky Jirás-

kův Hronov 2011. V roce 2010 vyhrála celostátní 

přehlídku divadla pro děti Popelka Rakovník 2010! 

Představení v šumperském divadle začíná v 15 ho-

din, vstupné je sedmdesát korun. -red-
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Další z jazzových poct: 100 let kornetové legendy

Divadelníci chystají 

premiéru komedie Raye Cooneyho 1 + 1 = 3

Další premiérou šumperské divadelní sezony je komedie 1 + 1 = 3 anglického autora Raye Coo-
neyho. S místními herci ji nastudoval režisér Roman Groszmann. Poprvé tento titul uvidí diváci 
v sobotu 21. února od 19 hodin.

V pátek 20. února od 19.30 hodin se na Hrádku Divadla Šumperk uskuteční další pocta jazzo-

vé legendě. Těchto unikátních koncertů, pořádaných Teens Jazzbandem Velké Losiny, se od roku 

2009 uskutečnilo již více než dvacet. Tentokrát bude pocta opravdu výjimečná, neboť bude připo-

menuto 100. výročí narození jednoho z nejlepších kornetistů všech dob - Bobbyho Hacketta.

Ray Cooney (1932) jako autor divadelních ko-

medií se stal už za svého života legendou a v roce 

2005 obdržel od anglické královny za služby dra-

matu Řád britského impéria. Je rovněž nositelem 

mnoha divadelních ocenění. Je obdivován i ve 

Francii a Francouzi ho přezdívají „anglický Fey-

deau“. 

Srovnání s jedním z nejslavnějších  francouz-

ských dramatiků není náhodné, protože jeho ko-

medie, s úspěchem hrané už téměř padesát let po 

celém světě, potvrzují, že Cooney je „mistr frašky“. 

Jeho hry odkazují k nejlepším tradicím anglické ko-

medie, jsou plné překvapivých situací a neschází jim 

tradiční britský humor. Už jeho první hra, napsaná 

v roce 1966 (One for the Pot), mu přinesla okamži-

tou slávu. Tajemství úspěchu jeho her tkví částečně 

v tom, že Cooney začínal původně jako komediální 

herec. V roce 1983 založil věhlasné Divadlo Kome-

die a traduje se, že před londýnskou premiérou kaž-

dé své nové komedie ji nejprve hrál a upravoval před 

publikem malých měst a vesnic v okolí. Až když s ní 

byl spokojený, uvedl ji na West Endu. 

1 + 1 = 3, v originále Run For Your Wife, je 

jeho nejúspěšnější komedií. Napsal ji v roce 1983 

a její premiérou na West Endu otevíral své divadlo. 

Uváděla se devět let.  V české premiéře se objevila 

až v roce 1993 na jevišti pražského divadla ABC. 

Komedie vypráví příběh manželské nevěry, 

která se vzpírá svému prozrazení. Nabalují se  na 

něj samozřejmě témata - transvestie, homosexua-

lity, bisexuality a kdovíjaké další sexuality, jak je 

to u Cooneyho zvykem. Hlavní postavou je ne-

šťastný taxikář John, kterého dobrá vůle pomoci 

a nešťastná nehoda vykolejí z křehce udržované 

rovnováhy skrývaného dvojženství. Prvek nejrůz-

nějších zmatků a nepochopení pak zajišťují po-

stavy souseda a dvou policistů. A samozřejmě tím 

nejdůležitějším tvůrcem trablů jsou postavy obou 

Johnových žen.

Šumperské divadlo uvede tuto hru poprvé v so-

botu 21. února. Představí se v ní Karolína Hýsková, 

Lucie Šmejkalová, Milan Cimerák, Jan Kroneisl, 

Vít Pištěcký a jako hosté Petr Vaněk a Miroslav 

Jílek. -red-

Bobby Hackett byl již za svého života uznáván 

mnoha předními jazzmany - například klarinetis-

ta Benny Goodman ho pozval na svůj legendární 

koncert v Carnegie Hall, aby tam Bobby vzdal 

svým hraním hold Bixu Beiderbeckovi. Úctu 

k Bobbymu Hackettovi chovali i jeho nástrojoví 

kolegové, Louise Armstronga nevyjímaje. Ná-

vštěvníci koncertu budou moci kvality Bobbyho 

Hacketta ocenit v připravených dobových nahráv-

kách a taktéž zevrubněji nahlédnout do jeho ži-

vota i repertoáru prostřednictvím živého koncertu 

Teens Jazzbandu. -bla-
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Lukáš Hejlík nabídne Gottland Mariusze Szczygieła

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Na úterý 24. února chystá šumperské divadlo další Čtení na jevišti za oponou. V rámci projektu 
LiStOVáNí.cz přiveze Lukáš Hejlík knihu Gottland polského reportéra Mariusze Szczygieła. Po-
řad začíná v 18 hodin.

Lepší značku mohl autor těžko vymyslet. Pol-

ský reportér Mariusz Szczygieł svou knihu nazval 

Gottland. Neboť: „Svět bez Boha není možný, a tak 

v nejateističtější zemi světa, jakou je Česko, hraje 

sedmašedesátiletá hvězda důležitou roli…“ Pohorší 

to čtenáře jako efekt příliš laciný? Po četbě knihy 

asi ne. Vodopád informací a souvislostí o Česku 

v dvacátém století, o kterých jste možná ani netu-

šili, promění tento publicistický bestseller na téměř 

detektivní, ale přesto velmi humornou „listovačku“. 

Knihu v překladu Heleny Stachové vydala naklada-

telství Jaroslava Jiskrová - Máj a Dokořán. Účinkují 

Lenka Janíková (alt. Petra Bučková), Alan Novotný 

a Lukáš Hejlík. Vstupné je sto korun.  -red-

- VÝSTAVNÍ SÍŇ -

■ Za zimních večerů v chalupách

Interaktivní výstava o domácí výrobě na venkově v mi-

nulosti. Návštěvníci se dozvědí, ale i prakticky vyzkou-

šejí, čemu se lidé věnovali v zimě v dobách, kdy neznali 

televizi, ani počítače. Výstava trvá do 22. března. 

- HOLLAROVA GALERIE -

■ O včelách a lidech

Výstava, která vznikla ve spolupráci se střediskem 

ekologické výchovy při SVČ Doris, představí včely 

z pohledu entomologa a přiblíží tolik rozšířený fe-

nomén včelařství a jeho produkty. Etnografi cké a zo-

ologické sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku 

doplní exponáty zapůjčené od občanského sdruže-

ní Dubická včela Františka Vlčka. Součástí výstavy 

budou i výtvarné dílny a doprovodné programy 

pro děti. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna 

v 17 hodin. Výstava potrvá do 26. dubna.

- GALERIE ŠUMPERKA -

■ Ave Maria

Výstava, zaměřená na proměny vnímání a zobrazování 

Panny Marie od gotiky po současnost, umožní široké 

veřejnosti prohlédnout si význačná díla především sa-

králního výtvarného umění pocházejícího převážně ze 

severomoravského regionu. Výstava trvá do 1. února.

- RYTÍŘSKÝ SÁL -

■ Radek Pilař dětem pro radost

Výstava, která je uspořádána při příležitosti 50. vý-

ročí zahájení pravidelného vysílání pořadu Večer-

níček, přibližuje výtvarnou tvorbu Radka Pilaře 

věnovanou dětem. Návštěvníci se na výstavě potkají 

nejen s loupežníkem Rumcajsem, jeho ženou Man-

kou a malým Cipískem, ale i s dalšími pohádkovými 

postavami, u jejichž zrodu stál jeden z  nejznáměj-

ších českých ilustrátorů. Výstava bude zahájena ve 

čtvrtek 5. února a potrvá do 29. března.

- GALERIE MLADÝCH -

Výstava v Galerii mladých: Bezpečí lesa. 

Foto Jan Kunčar, vítěz kategorie Lesní fauna a fl óra
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Na výstavě Za zimních večerů v chalupách si návštěvníci mohou vyzkoušet, čemu se lidé věnovali v zimě v do-

bách, kdy neznali televizi ani počítače.  Foto: VM Šumperk

■ Lesy KŘ Šumperk objektivem lesníků 2013

Výstava souboru 48 fotografi í prezentuje les, jak 

ho vidí ti, jejichž osobní i profesní život je spojen 

s lesem často už několikátou generací. Výstava je 

doplněna o interaktivní prvky, například hmatový 

chodník, lavice se stopami ptáků a základních dře-

vin. Součástí výstavy jsou i komentované prohlídky 

o životě lesů přizpůsobené všem věkovým skupi-

nám. Výstava trvá do 15. února.

- 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.

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 

908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, 

www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-ne 

9-12 hod., 12.30-17 hod. Otevírací doba Galerie 

Šumperska: út-ne 9-12 hodin, 12.30-17 hodin. 

- ZÁBŘEH -

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

kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

■ Zkameněliny severní Moravy

Výstava s geologickou tematikou představuje zka-

meněliny severní Moravy pomocí geologických 

předmětů z depozitářů Muzea v Šumperku a Lovec-

ko-lesnického muzea na zámku v Úsově. Interak-

tivnost výstavy je podtržena praktickými aktivitami 

zaměřenými na doplnění znalostí žáků základních 

a středních škol. Výstava trvá do 28. února.  

■ Přednáška k výstavě Zkameněliny severní Mo-

ravy

Základní pojmy, co je a co není zkamenělina, jak 

zkameněliny vznikají, přiblíží přednáška k výsta-

vě Zkameněliny severní Moravy. Zoolog a geolog 

Vlastivědného muzea v Šumperku Milan Dvořák 

návštěvníkům představí druhy nálezů a zajíma-
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vé lokality se zkamenělinami v okolí Šumperska. 

Prostor věnuje i vzpomínce na významného pa-

leontologa a mohelnického rodáka Dr. Richarda 

Schuberta. Přednáška proběhne ve čtvrtek 5. února 

od 17 hodin.

Výstava v muzejní minigalerii:

■ Horolezcův rok

Výstava fotografi í z horolezeckého prostředí. Výsta-

va trvá do 1. února.

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

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

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

12.30-17 hod.

- MOHELNICE -

■ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

■ Stálá archeologická expozice Pravěk Mohel-

nicka

Klasická instalace je doplněna moderními audiovi-

zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-

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.

■ Štědrý den v proměnách času

Výstava nabízí pohledy do interiérů domácnos-

tí v lidovém prostředí od konce 18. století přes 

19. století až po dnešek. Výstava trvá do 1. února.

■ Mohelnicko za Velké války 1914-1918. Jeho 

obyvatelé na frontách a v zázemí.

Na pozadí válečných událostí přibližuje výstava 

bojovou cestu praporů 93. pěšího pluku šumper-

ského a okrajově 13. zeměbraneckého pluku olo-

mouckého, v jejichž řadách působilo mnoho mužů 

z Mohelnicka. Rovnocenná pozornost je věnována 

nelehkému životu v zázemí. Vernisáž se uskuteční 

ve čtvrtek 12. února v 17.30 hodin. Výstava potrvá 

do 19. dubna.

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 fotografiích a pohlednicích

Výstava z bohaté kolekce fotografi í fondu Havel-

kova 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 je pro-

dloužena do 22. února.

■ Zítra nevařím, protože peru, žehlím, uklí-

zím...

Žádná dnešní domácnost se neobejde bez po-

mocníků, kteří ulehčují práci a šetří čas. Ovšem 

nebylo tomu tak vždycky. Už si ani nedovedeme 

představit, jak se pralo bez automatické pračky, 

jak vypadaly staré šicí stroje nebo vysavače, jak 

těžká byla žehlička či k čemu se vlastně používal 

mandl. Uklízení, praní a žehlení byla namáhavá 

práce, která často zabrala celé dny. 

Výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šum-

perku a jeho poboček bude zaměřena na čtyři 

hlavní pomocníky žen, a to pračku (ždímačku), 

žehličku, šicí stroj a vysavač. K výstavě budou 

připraveny komentované prohlídky a dílny pro 

děti základních i mateřských škol. Výstava bude 

zahájena vernisáží ve čtvrtek 26. února v 17 ho-

din. Výstava potrvá do 24. května.

■ Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které 

proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

■ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-

kladů muzea

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 

A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mis-

trův 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.
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Medulka v muzeu představí svou včelí rodinu

Lektoři Památníku písemnictví na Moravě poradí, 

jak na literární múzu

Proč včely tančí? Proč se jim oznamovala smrt hos-

podáře? A za co včelaři vděčí Františku Hruškovi? To 

je pouze několik otázek, které návštěvníkům šumper-

ského muzea zodpoví včelí průvodkyně Medulka na 

výstavě O včelách a lidech.  

O životě včel se návštěvníci dozvědí nejen z textů, 

tentokrát zpracovaných komiksovou formou, ale i pro-

střednictvím interaktivních prvků z dílny šumperské-

ho muzea a střediska ekologické výchovy Doris. „Na 

výstavě se snažím postihnou i to, co mám na včelaření, 

ale i na celé kultuře nejradši. To, jak se do něj promítají 

představy, vědomosti a znalosti člověka,“ říká o výsta-

vě její autorka Mária Kudelová. „Takže tady nechybějí 

pranostiky jako například včelí kalendář, stará moud-

rá lidová přísloví o včelách i včelařích a krásná pověst 

o vzniku bludovského kostelíčku, za který také můžou 

včely,“ doplňuje etnografka šumperského muzea.

Práci člověka ve včelíně představují sbírkové předmě-

ty používané od dávné minulosti až dodnes. Nejstarším 

datovaným předmětem na výstavě je hliněná vosková 

nádoba z roku 1752. V interaktivní části si pak zájemci 

z řad dětí i dospělých mohou vyzkoušet, jak včela sbírá 

med a pyl nebo jak staví své voskové obydlí. 

Etnografi cké a zoologické sbírky Vlastivědného 

muzea v Šumperku doplňují exponáty zapůjčené od 

občanského sdružení Dubická včela Františka Vlčka. 

Součástí výstavy budou i výtvarné dílny a doprovodné 

programy pro děti. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvr-

tek 29. ledna v 17 hodin v Hollarově galerii. Zájemci ji 

budou moci navštívit až do 26. dubna. M. Buchtová

Včelín v podobě Atlanta, dílo tesařského mistra Jo-

hanna Schimka, stával na zahrádce domu čp. 43 

v Bratrušově.  Foto: sbírka VM Šumperk 

Stejně jako v předchozích letech se budou moci žáci základních a středních škol pokusit zkrotit 

svou literární múzu. 5. března se v prostorách Vlastivědného muzea v Šumperku opět uskuteční 

doprovodný seminář soutěže Skrytá paměť Moravy. Již devátý ročník soutěže, kterou pořádá Pa-

mátník písemnictví na Moravě, se tentokrát ponese v duchu tématu „Všude dobře…“.

Soutěž každoročně nabízí mladým spisovatelům 

prostor pro vyjádření jejich osobních prožitků a pro 

literární zpracování důvěrně známého prostředí. 

Prostřednictvím prozaických textů mohou vyprá-

vět o sobě samých, o rodinách, ve kterých vyrůstají, 

o sourozencích, přátelích či o spolužácích.  

Dílny se budou konat ve dvou blocích. Jejich 

rozdělení odpovídá věkovým kategoriím soutěže. 
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Pontis Šumperk

Do první kategorie spadají žáci od 12 do 15 let, 

kterým je určen seminář v rozsahu šedesáti minut. 

Kategorie druhá je zaměřena na věkovou skupinu 

účastníků od 16 do 19 let, jejich seminář bude tr-

vat devadesát minut. 

Semináře povedou lektoři z Památníku písem-

nictví na Moravě. Přihlásit se lze nejpozději týden 

před termínem semináře na e-mailové adrese pa-

met@muzeumbrnenska.cz, případně telefonicky 

na čísle 547 229 932. -mb-

Sobota 7. února od 13 hodin v „KD“

Ples seniorů

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 10. února od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Pátek 13. února od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 19. února od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 24. února od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

 

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

Mateřské centrum Brouček

Bližší informace na tel.č. 583 211 766.

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“

Výtvarná dílna

 

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

din v „P“

Cvičení pro seniory na židlích

Každou středu od 10.30 hodin v „P“

Cvičení pro seniory

Každou středu od 10 hod. a každý čtvrtek od 10.30 

hodin v „P“

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“ 

Rehabilitační cvičení pro seniory

Každý čtvrtek od 14 hodin v „P“

Kroužek ručních prací

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

Konverzace v angličtině - začátečníci; mírně pokročilí

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

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

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

ců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. Informace o dal-

ších aktivizačních programech získáte na www.pontis.cz.

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!

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

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

platné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, tel.č. 583 214 193, 724 521 552.
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Knihovnice chystají besedu o Austrálii

Městská knihovna

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba od září

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

Besedu nazvanou Austrálie chystají na únor 

šumperské knihovnice. Uskuteční se v rámci stej-

nojmenné výstavy fotografi í Karla Kocůrka. 

Karel Kocůrek a tři další členové výpravy se 

vydali napříč Austrálií. Putovali tropickou, sub-

tropickou krajinou i nehostinnou pouští. Díky 

terénnímu autu 4WD se dostali do těžce pří-

stupných míst v divočině. Projížděli brody řek, 

prašnými, kamenitými cestami i vyschlými říční-

mi koryty. Plavili se na kajacích, koupali se pod 

vodopády, v termálních pramenech i v oceánu. 

Fotili klokany, pštrosy, koaly, papoušky, orly, 

krokodýly. Pozorovali noční oblohu se souhvěz-

dím Jižní kříž, navštívili národní parky Kakadu, 

Litchfield, Nitmiluk, Kata Tjuta-Uluru, Kings 

Canyon… a města Darwin, Adeleide, Melbour-

ne, Sydney… 

Jejich cestu po Austrálii mapuje výstava nazva-

ná „Karel Kocůrek - Austrálie“, která je v Měst-

ské knihovně v ulici 17. listopadu k vidění do 

4. března. O své zážitky se Karel Kocůrek podělí 

s posluchači během přednášky, na níž zazní také 

hudební nástroj australských domorodců - didje-

ridu. Beseda je naplánována na čtvrtek 12. února 

od 17 hodin v Městské knihovně v ulici 17. listo-

padu. Vstupné je 50 korun. -red-

V knihovně vystavuje své fotografi e z Austrálie Karel 

Kocůrek.  Foto: -kk-

 Foto: K. Kocůrek
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Středisko volného času Doris

V knihovně bude řeč o nejslavnější rovnici vědy E = mc2 

a také o záhadě ruského pokladu v bitvě u Slavkova

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

nabídla šumperská Městská knihovna. Další dvě setkání s vysokoškolským vědecko-pedagogickým 

pracovníkem v nukleárních vědách Jaromírem Bárem tak chystá na únor. Na programu jsou ve 

čtvrtek 12. a 26. února v půjčovně knihovny v ulici 17. listopadu.

Tématem první besedy ve čtvrtek 12. února 

bude od 14 hodin otázka „Co nám říká EINSTEI-

NŮV VZTAH E = mc2?“. Odpověď zní: „NEBOJ-

TE SE tohoto tématu! Pochopí vše každý, kdo má 

SKUTEČNÝ ZÁJEM.“ Beseda na stejné téma 

proběhla již loni v listopadu, ta únorová je určena 

všem zájemcům, kteří se zmíněné loňské nemohli 

zúčastnit.

O dva týdny později, ve čtvrtek 26. února, se 

v knihovně v ulici 17. listopadu bude mluvit o zá-

hadě ruského pokladu v bitvě u Slavkova roku 

1805. Beseda začíná v 17 hodin.

Obě besedy povede vysokoškolský vědecko-pe-

dagogický pracovník v nukleárních vědách Jaromír 

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

nesouhlas s okupací Československa sovětskými 

vojsky byl od roku 1971 do své rehabilitace v roce 

1990 postižen zákazem pedagogické činnosti. Na-

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

ležitější je kniha: J. Severa, J. Bár - „Handbook of 

Radioactive Contamination and Decontaminati-

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

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

vědy, v roce 2006 vyšla v nakladatelství Fontána 

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

kterým otázkám fi losofi e věd a smyslu existence lid-

stva“. Dovede vysvětlit i velmi obtížné otázky tak, 

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

Každé pondělí, každé úterý, každý čtvrtek a každý pá-

tek (s výjimkou jarních prázdnin) 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 11.2.) od 17 do 18.30 ho-

din 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

Neděle 1. února od 17 hodin ve Vile Doris

Setkání s rysem

Povídání o rysech s rysem. Informace Jiří Kamp, 

tel.č. 774 908 122, kamp@doris.cz.

Středa 4. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Via Lucis: Kostel, hospoda a postel  

Host večera - Zbigniew Czendlik, děkan lan-

škrounský, oblíbený kněz nejen díky své mediální 

popularitě. Informace Petr Konupčík, tel.č. 731 

610 037, konupcik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Sobota 7. února od 9 do 14 hodin v keramické dílně 

U Radnice ve 2. patře

Keramika pro každého

Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 

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

doris.cz.  Vstupné 50 Kč
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Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Kostel, hospoda a postel  

ve středu 4. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris 

Host večera - Zbigniew Czendlik, děkan lanškrounský

Když se řekne Lanškroun, lidem se vybaví on. Narodil se v Polsku, ale už přes dvacet let žije 

v Čechách. Zbigniew Czendlik je oblíbeným knězem nejen díky své mediální popularitě, ale i pro 

svoji otevřenost. S noblesou ukazuje, že lze ctít křesťanské tradice i poslání kněze a přitom nebýt 

upjatým a vážným představitelem církve, jak si mnozí představují. 

Padesátiletý Zbigniew Jan Czendlik, řečený Zibi, pochází z polských Beskyd. Teologická studia 

absolvoval v Katovicích a ve Varšavě. Po jejich skončení byl v roce 1989 vysvěcen na kněze a poté 

působil v polských Katovicích. V roce 1992 byl vyslán do Čech a první rok strávil jako farní vikář 

v Náchodě a administrátor excurrendo farnosti Studnice. Poté odešel do Lanškrouna, kde se stal od 

1. září 1993 farním vikářem (jakož i administrátorem excurrendo ve farnostech Luková a Žichlínek) 

a od 1. října 1993 administrátorem. V roce 1997 se mu podařilo dokončit opravu kostela sv. Václava, 

který byl v době jeho příchodu do Lanškrouna 

zchátralý. V roce 2005 se mu po několikaletém 

úsilí podařilo zahájit provoz Rodinného dětského 

domova v Žichlínku (pro dvě pěstounské 

rodiny) v prostorách zrekonstruované fary a její 

nově vybudované přístavby. V roce 2008 byl 

jmenován děkanem. Účinkoval v televizních 

pořadech Bolkoviny, Krásný ztráty, Uvolněte se, 

prosím a Máme rádi Česko. Jako moderátor se 

objevil v pořadech Uchem jehly a U Pastýře. Rád 

se dobře obléká a je aktivním sportovcem; dříve 

hrával fotbal, později přešel na golf.

Pořad sponzorují: Irea s.r.o., Vápenka 

Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk - diamantové 

nástroje, APATOR Metra s.r.o, Petr Waniek 

- rozvoz květin, P-LINE František Porteš - 

fotografi cké práce, Agritec Šumperk, Ruční 

papírna Velké Losiny a.s, město Šumperk, Petr 

Viktorín - zámečnické a svářečské práce Nový 

Malín, Penzion Leoš Haltmar - Ramzová.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, 

případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Pondělí 9. - pátek 13. února vždy od 9 do 15 hodin na „K“

Jarní prázdniny u babičky Dorisky

Nevíš, co s volným časem o jarních prázdninách? 

Přihlas se na příměstský tábor „Na prázdninách 

u babičky Dorisky“, nebo si vyber program podle 

toho, co tě baví. Informace Jiří Kamp, tel.č. 774 

908 122, kamp@doris.cz.

Pondělí 9. února od 9 hodin do pátku 13. února do 

13 hodin v „SEV“ Švagrov

S námi vás baví svět

Zimní pobytový tábor pro děti ve věku 6 - 12 let 

v SEV Švagrov. Pojďme pár dní chalupařit, pohro-

madě hospodařit, zvou vás všichni Švagrováci, na-

jdeme si čas na legraci, budem si hrát, poznávat, 

dokážeme se postarat, aby všichni chalupáři měli 

úsměv na své tváři, s námi vás bude bavit svět, ne-

bude se vám chtít zpět. Informace Mirko Kanto-

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

svagrov.cz. 

Neděle 15. února od 9.30 do 16.30 hod. v MC na „K“

Tajemství ženského pánevního dna

Naučíte se speciální sestavu zdravotního cvičení 

a jógy na pánevní dno - propojíte se se svým pánev-

ním dnem a naučíte se s ním komunikovat. Kurz 

vede Lena Komanická, certifi kovaná lektorka Školy 

pánevního dna. Více o ní a metodě se dozvíte na 

www.skolapanevnihodna.cz. Informace Eva Pšen-

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

 Cena 1 200 Kč

Středa 18. února od 17 do 18.30 hodin v AT na „K“

Sedánky pro mamky

Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 

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

psencikova@doris.cz.  Cena 70 Kč

Sobota 21. února od 9 do 16 hodin v „SEV“ Švagrov

Dřevořezání s Marcelem

Akce zaměřená na práci se dřevem. Výroba drob-

ných dřevěných předmětů pro radost a užitek. 

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

kantorek@doris, www.svagrov.cz.

Úterý 24. února od 17 do 20.30 hodin v „SEV“ 

Švagrov

Filmový večer

Promítání fi lmů zaměřených na globální problé-

my planety. Informace Mirko Kantorek, tel.č. 

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

Pátek 27. února od 15 do 18 hodin v AD na „K“

Hadráčci - Sněhánci

Tvořivý ateliér pro všechny, tvorba jednoduchých 

zimních bytůstek - Sněhánků. Kombinací různých 

textilních materiálů si můžete vytvořit a ušít vlast-

ního Sněhánka - zimní bytůstku pro radost. Mů-

žete se zapojit kdykoliv  v tomto čase. Informace 

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

doris.cz.  Cena 60 Kč

Sobota 28. února od 10 do 18 hodin v „SEV“ Švagrov

Masopustní sobota

Dopolední příprava na pochod do Vernířovic, vyrá-

bění netradičních hudebních nástrojů - vozembou-

chů, famfrnochů, chřestidel a bouchadel, malování 

na obličej, výroba jednoduchých masek. Informace 

Mirko Kantorek, tel.č. 725 082 503, kantorek@

doris.cz, www.svagrov.cz.

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris 

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

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

Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 

943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 

624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komín-

kov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 

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

tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, 

tel.č. 606 758 410, http://www.doris.cz.

SVČ Doris pořádá Jarní prázdniny u babičky Dorisky
Pondělí 9. - pátek 13. února vždy od 9 do 15 hodin na „K“

Informace Jiří Kamp, tel.č. 774 908 122, kamp@doris.cz
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VELKÁ ŠESTKA + HOSTINA  Hrajeme pro děti

USA, 2014, animovaný, akční komedie, rodinný, 108 minut, mládeži přístupný, české znění

Neděle 1. února v 15.30 hodin, pondělí 2. února v 16.30 hodin, pondělí 9. a úterý 10. února v 15.15 ho-

din, středa 11. února v 15.00 hodin

Hiro Hamada je malý, geniální konstruktér robotů. Když se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne upro-

střed nebezpečné hry, Hiro se obrátí na svého nejbližšího kamaráda - robota jménem Baymax - a přetvoří svou 

partu přátel na high-tech hrdiny odhodlané vyřešit vzniklou záhadu.  Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč 

WHIPLASH 

USA, 2014, drama, hudební, 1x Zlatý globus, 5x nominace Oscar, 105 minut, nevhodný mládeži do 

12 let, titulky

Neděle 1. února v 17.45 hodin

Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny 

někdy naplní. Jednoho večera na Andrewa narazí Terence Fletcher (vynikající J.K. Simmons), dirigent, 

proslavený svým učitelským talentem ve stejné míře jako svými nemilosrdnými praktikami. Touha být 

nejlepší může vést až na hranu. Pro muzikanty povinné!  Vstupné 120 Kč.

KÓD ENIGMY 

Velká Británie, USA, 2014, drama, thriller, životopisný, 8x nominace Oscar, 114 minut, nevhodný mlá-

deži do 12 let, titulky

Neděle 1. února ve 20.00 hodin, úterý 3. února v 19.30 hodin, středa 4. února v 17.30 hodin

Kód Enigmy vypráví příběh matematického génia, který díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 

2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských životů.  Vstupné 120 Kč

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD 

USA, 2015, akční, komedie, 97 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Úterý 3. února v 17.30 hodin

Charlie Mortdecai, světem protřelý obchodník s uměním a na částečný úvazek i podvodník, se zapojuje 

do honby za ukradeným obrazem. Pro svou zemi, pro královnu… a pro peníze.  Vstupné 110 Kč

HODINOVÝ MANŽEL 

ČR, 2014, komedie, 100 minut, nevhodný mládeži do 12 let

Pondělí 2. února v 19.30 hodin, čtvrtek 5. února v 17.30 hodin

Z nedostatku pracovních příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé“ a zakrátko si najdou 

klientelu mezi místními dámami.  Vstupné 100 Kč

PŘÍŠERNÝ VLASY  Artvečer - FK

Venezuela, Argentina, Peru, 2013, drama, 93 minuty, mládeži přístupný, titulky

Středa 4. února v 19.45 hodin

Devítiletý kudrnatý Junior s kamarádkou od sousedů mají prázdniny a připravují se na zásadní chvíli - 

focení do školní ročenky. Junior trvá na tom, že na fotce musí vypadat jako jeho oblíbení popoví zpěváci 

- k čemuž mu scházejí hlavně rovné vlasy.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč
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SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU 3D  Hrajeme pro děti, 3D

USA, 2015, animovaný, dobrodružný, komedie, 84 minuty, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 5. února v 15.30 hodin, pátek 6. února v 15.30 hodin, sobota 7. února v 15.15 hodin

SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křupavého 

kraba. Jeho dalším poznávacím znamením je, že ho milují děti na celém světě, protože je tělem i duší dobro-

druh, který ke všemu přistupuje s humorem, někdy pořádně svérázným.  Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč 

W.A. MOZART - DON GIOVANNI  Salzburský festival 

Rakousko, 2014, záznam, 176 minut, mládeži přístupný, titulky

Čtvrtek 5. února v 19.30 hodin

Temný námět zoufalství spolu s Mozartovou silně pochmurnou, napínavou, extrémní a přesto úžasnou 

hudbou. Hrají: Christopher Maltman, Erwin Schrott, Annette Dasch, Dorothea Röschmann. 

 Vstupné 300 Kč, 250 Kč při koupi abonmá (12.3. Arabella, 16.4. Síla osudu)

JUPITER VYCHÁZÍ 3D  3D 

USA, 2015, sci-fi , akční, dobrodružný, 125 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pátek 6. února v 17.30 hodin, sobota 7. a neděle 8. února ve 20.00 hodin, pondělí 9. února v 17.30 hodin

Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones, znamení napovídala, že je předurčena k velkým činům. 

Nyní již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet a nekonečného 

sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine, geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem 

je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu. Od tvůrců trilogie Matrix.  Vstupné 140 Kč

NEZLOMNÝ 

USA, 2014, životopisný, drama, akční, válečný, 3x nominace Oscar, 138 minut, nevhodný mládeži do 

12 let, titulky

Pátek 6. února ve 20.00 hodin, sobota 7. a neděle 8. února v 17.15 hodin, pondělí 9. a úterý 10. února ve 

20.00 hodin, středa 11. února v 17.15 hodin, neděle 15. února ve 20.00 hodin

V únoru se mohou děti těšit na animovanou komedii SpongeBob ve fi lmu: Houba na suchu.  Foto: archiv
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Naprosto neuvěřitelný příběh podle skutečných událostí. Osud slavného amerického olympionika, váleč-

ného letce, trosečníka a válečného zajatce Louise Zamperiniho podle scénáře Ethana a Joela Coenových 

v režii Angeliny Jolieové.  Vstupné 120 Kč

PADDINGTON  Hrajeme pro děti

Velká Británie, Francie, Kanada, 2014, rodinný, komedie, 98 minut, mládeži přístupný, české znění

Neděle 8. února v 15.15 hodin

Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci. Od producenta Harry Pottera! 

 Vstupné 100 Kč, pro rodiče s dětmi 80 Kč

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

JUPITER VYCHÁZÍ  

USA, 2015, sci-fi , akční, dobrodružný, 125 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Úterý 10. února, čtvrtek 12. února, sobota 14. února v 17.30 hodin Vstupné 110 Kč

PŘÍBĚH MARIE  Artvečer - FK

Francie, 2014, životopisný, 95 minut, mládeži přístupný, titulky

Středa 11. února ve 20.00 hodin

Příběh Marie vypráví o dívce, která se naučila normálně žít, ač byla od narození nevidomá a slepá. Tento 

malý zázrak se odehrál ve Francii na konci 19. století.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

ZVONILKA A TVOR NETVOR 3D  Hrajeme pro děti, 3D

USA, 2014, animovaný, dobrodružný, rodinný, fantasy, 76 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 12. února 15.45 hodin, pátek 13. února, čtvrtek 19. února v 15.30 hodin

Strhující dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna 

věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným 

tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor.  Vstupné 175 Kč, děti 145 Kč

Životopisné drama Nezlomný je natočeno podle skutečných událostí a přibližuje osud amerického olympionika, 

válečného letce, trosečníka a válečného zajatce Louise Zamperiniho.  Foto: archiv
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PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 

USA, 2015, drama, erotický, romantický, 124 minuty, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Čtvrtek 12. února ve 20.00 hodin, pátek 13. února v 19.15 hodin a ve 21.45 hodin, sobota 14. února ve 

20.00 hodin, neděle 15. února v 17.30 hodin, pondělí 16. a úterý 17. února v 19.30 hodin, středa 18. úno-

ra, pondělí 2. března v 17.30 hodin

„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá věta uvedla setkání, které zcela změnilo život nesmělé stu-

dentky Anastasie. Zároveň je součástí příběhu, jenž se stal celosvětovou literární senzací. Autorka románu 

E. L. James si nad natáčením udržovala umělecký dohled, a diváci se tak prý nemusejí bát, že by ve fi lmové 

verzi přišli o některé „výživné“ pasáže z románu.  Vstupné 130 Kč

FOTOGRAF 

ČR, 2015, komedie, drama, 133 minuty, nevhodný mládeži do 15 let

Středa 18. února ve 20.00 hodin,

Středem Janova života vždy byly ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho fotoaparátu, nezřídka 

postavy až pitoreskní, či ty, jež ho obklopovaly v soukromí. Režie Irena Pavlásková, hrají Karel Roden, 

Marika Procházková, Vilma Cibulková a další.  Vstupné 130 Kč

S LÁSKOU, ROSIE 

USA, Velká Británie, komedie, romantický, 102 minuty, mládeži přístupný

Pátek 13. února v 17.15 hodin

Skvělý koktejl emocí, životních překážek a humoru.  Vstupné 110 Kč

ANIMÁČKY  Hrajeme pro děti

ČR, 2014, 57 minut, mládeži přístupný

Sobota 14. a neděle 15. února ve 14.00 hodin

Pásmo krátkých animovaných fi lmů z dílny studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Příběhy jsou žánro-

vě a stylově různorodé. Mezi fi lmy najdete i abstraktní snímky, které umožní dětem zapojit vlastní fantazii. 

Malí diváci se mohou seznámit s různými animačními technikami, kterými jsou fi lmy vyrobeny. 

 Vstupné 80 Kč, 60 Kč rodiče s dětmi 

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU   Hrajeme pro děti

USA, 2015, animovaný, dobrodružný, komedie, 84 minuty, mládeži přístupný, české znění

Sobota 14. a neděle 15. února v 15.30 hodin

SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křupavého 

kraba. Jeho dalším poznávacím znamením je, že ho milují děti na celém světě, protože je tělem i duší dobro-

druh, který ke všemu přistupuje s humorem, někdy pořádně svérázným.  Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč 

ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI  

Velká Británie, 2014, drama, horor, thriller, 98 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pondělí 16. a úterý 17. února v 17.30 hodin

Skupina osmi školáků, evakuovaných za druhé světové války z Londýna, přijíždí v doprovodu ředitelky 

školy a mladé učitelky do téměř opuštěné odlehlé vísky Crythin Giff ord. Jejich cílem je zchátralá reziden-

ce Eel Marsh. Svou přítomností brzy znovu probudí k životu zlé síly. S tím, jak se po pozemcích na Eel 

Marsh znovu rozléhají dětské hlasy, se z temnoty vrací také pomstychtivý přízrak ženy v černém.  

 Vstupné 140 Kč
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OKNO DO DVORA  Artvečer - FK, Projekt 100

USA, 1954, mysteriózní, thriller, romantický, 112 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Středa 18. února ve 20.00 hodin

Fotograf J. B. Jeff  Jeff ries (James Stewart) je kvůli zlomené noze odkázán na kolečkové křeslo. Jeho spo-

lečníkem se v dlouhých chvílích stane okno vedoucí přímo do dvora, odkud má Jeff  výhled do bytů svých 

sousedů. Sledování osudů nájemníků z protějšího domu ho pohltí natolik, že začne podezřívat jednoho 

z nich z vraždy své manželky. Režie A. Hitchcock.  Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč 

ZVONILKA A TVOR NETVOR  Hrajeme pro děti

USA, 2014, animovaný, dobrodružný, rodinný, fantasy, 76 minut, mládeži přístupný, české znění

Pátek 20. února v 15.30 hodin, sobota 21. února ve 13.15 hodin, neděle 22. února ve 13.30 hodin

Další strhující dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fau-

na věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným 

tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor.  Vstupné 130 Kč, děti 105 Kč 

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU   Hrajeme pro děti 

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

Neděle 22. února v 15.15 hodin

Superšpióni se nerodí, oni se líhnou!  Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč 

V dramatu Kobry a Užovky hraje Kryštof Hádek.  Foto: archiv
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Za fi nanční dar děkujeme fi rmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 

Velká Británie 2014, akční, komedie, dobrodružný, krimi, 129 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky

Čtvrtek 19. a pátek 20. února v 17.15 hodin, sobota 21. února ve 20.00 hodin, neděle 22. února v 19.30 ho-

din, pondělí 23. a úterý 24. února v 17.30 hodin

Tajní agenti organizace Kingsman nepotřebují mít na konci svých jmen žádné nuly. Tato špionážní služba 

je oproti jiným britským službám rozhodně nevládní a pochopitelně supertajná. Hrají: Colin Firth, Taron 

Egerton, Samuel L. Jackson, Michael Caine a další.  Vstupné 120 Kč

KOBRY A UŽOVKY 

ČR, 2015, drama, 111 minut, nevhodný mládeži do 15 let

Čtvrtek 19. a pátek 20. února ve 20.00 hodin, sobota 21. února v 17.45 hodin, neděle 22. února v 17.15 ho-

din, pondělí 23. a úterý 24. února ve 20.00 hodin, středa 25. února v 17.30 hodin, úterý 3. března 

v 19.45 hodin

Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, 

přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá pro-

marnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou 

matkou (Jana Šulcová). Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohl 

být už konečně šťastný, se objeví Kobra. Užovka se mu rozhodne dát pořádnou lekci, situace se ale vymkne 

kontrole. Dále hrají Lucie Polišenská, Jan Hájek, Lucie Žáčková. Režie Jan Prušinovský, scénář Jaroslav 

Žváček.  Vstupné 140 Kč

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D  3D

USA, Nový Zéland, fantasy, dobrodružný, mládeži přístupný, 2014, české znění

Sobota 21. února v 15.00 hodin

Ve třetím pokračování směřují Bilbo Pytlík, Gandalf a trpaslíci do doupěte draka Šmaka. Dostanou své 

zlato nazpět a vrátí se všichni bezpečně domů?  Vstupné 120 Kč

VETŘELEC  Artvečer - FK

USA, Velká Británie, 1979, sci-fi , horor, 116 minut (speciální režisérský sestřih)

Středa 25. února ve 20.00 hodin

V první části kultovní sci-fi  ságy se setkáváme se Sigourney Weaverová v roli statečné Ripleyové, která 

jako jediná z posádky vesmírné lodi Nostromo zůstává naživu v souboji s hrůznou bytostí, jejíž zárodek se 

dostal na palubu z líhně na neznámé planetě. Režie: Ridley Scott.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

FOCUS 

USA, 2015, komedie, krimi, drama, romantický, 105 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Čtvrtek 26. února v 17.30 hodin, pátek 27. února ve 20.00 hodin, sobota 28. února a neděle 1. března 

v 17.30 hodin

Will Smith hraje podvodníka, který se romanticky zamiluje do začínající podfukářky (Margot Robbieová), 

a když se ním příliš sblíží, rozejde se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos Aires a on 

je vyšachován ze hry, kterou sám rozehrál. Aby bylo vše ještě zamotanější, oba stejně nápaditě rozehrávají 

své podvody a oba chtějí podfouknout stejného miliardáře, majitele mezinárodního závodního týmu. 

 Vstupné 120 Kč
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VELKÁ ŠESTKA + HOSTINA  Hrajeme pro děti

USA, 2014, animovaný, akční komedie, rodinný, 108 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 26. a pátek 27. února v 15.15 hodin

Hiro Hamada je malý, geniální konstruktér robotů. Když se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne upro-

střed nebezpečné hry, Hiro se obrátí na svého nejbližšího kamaráda - robota jménem Baymax - a přetvoří svou 

partu přátel na high-tech hrdiny odhodlané vyřešit vzniklou záhadu.  Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč 

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

TEORIE VŠEHO

Velká Británie, 2014, životopisný, romantický, drama, 2 x Zlatý glóbus  5x nominace Oscar, 123 minuty, 

nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Čtvrtek 26. února v 19.45 hodin, pátek 27. února v 17.30 hodin

Teorie všeho vypráví výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga (Eddie Redmayne), 

který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Byť by 

vám hravě vysvětlil nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru, sám možná nechápe, jak je možné, že 

jeho vlastní život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska.  Vstupné 120 Kč

PADDINGTON  Hrajeme pro děti

Velká Británie, Francie, Kanada, 2014, rodinný, komedie, 98 minut, mládeži přístupný, české znění

Sobota 28. února a neděle 1. března v 15.30 hodin

Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci. Od producenta Harry Pottera! 

 Vstupné 90 Kč, rodiče s dětmi 70 Kč 

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

GHOUL 3D  3D

ČR, 2015, thriller, horor, 86 minut, přístupný od 15 let, titulky

Sobota 28. února a neděle 1. března v 19.45 hodin

Od režiséra fi lmu Kájínek Petra Jákla. Trojici fi lmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní 

dokument o místě, kde došlo za velmi podivných okolností ke kanibalismu. Nečekaně se jejich pátrání 

začíná propojovat s příběhem kanibala Andreje Čikatila a odhalují se zneklidňující skutečnosti. Společ-

ně s místní tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se snaží odhalit tajemství domu, kde se vše odehrálo. 

V opuštěném stavení uprostřed ukrajinských lesů se ale z fi lmařů a jejich doprovodu brzy stanou vězni. Ze 

záměru natočit dokument se stane děsivý boj o život.  Vstupné 130 Kč

Připravujeme: Vybíjená, Insurgent-Rezistence, Konečně doma, Popelka, Asterix-Sídliště bohů, Labutí 

jezero, Odborný dohled nad východem Slunce. 

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.

VÝSTAVA: České fi lmové plakáty 2014
Výstava trvá do 31. března.






