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Tip KŽŠ na duben
Brány památek dokořán: Zlatá lyra

Během akce Brány památek dokořán proběhne
další ročník festivalu Zlatá lyra.
Výstava v Galerii J. Jílka

V dubnu vystaví své malby v Galerii J. Jílka
Anna Vančátová.
Festival M. Movnara
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V rámci Festivalu Miloše Movnara odehrají šumperští herci také komedii Slepice.

Perličky z expozic a depozitářů
Vlastivědného muzea v Šumperku
Nábytek z proslulé vily v Háji u Třeštiny
V třeštinské osadě Háj, nedaleko Mohelnice, našli ve dvacátých letech minulého století svůj domov
novomanželé Ellen a Karel Plhákovi. Díky souhře
Karlova podnikatelského záměru a Ellenina uměleckého smýšlení byli na severní Moravu přizváni
dva architekti, kteří se zasloužili o zrod jedné z nejvýznamnějších realizací české moderní architektury
dvacátých let 20. století - novostavby vodní elektrárny a rodinné vily, navržené včetně kompletního
vnitřního vybavení.
Rodina Karla Plháka zapustila kořeny v úrodném povodí Moravy již v poslední čtvrtině 19. sto-

letí, kde získala mlýn a pilu, a zařadila se mezi průkopníky elektriﬁkace. V roce 1919 Karel úspěšně
dostudoval elektroinženýrství na technické fakultě
v Brně a společně se svým bratrem Radomírem převzal hospodářství od svého otce, které se rozhodli
modernizovat. S tímto počinem jim pomohla Ellen
Hervertová, milovnice umění, se kterou se Karel
seznámil při svém brněnském pobytu a požádal ji
o ruku. Před jejich sňatkem strávila Ellen několik
let v Praze, kde sledovala dění na tehdejší umělecké
scéně a navázala řadu kontaktů. Je tedy pochopitelné, že při hledání vhodného architekta převzala
iniciativu. S nabídkou vyprojektovat novou budo-

Pohovku si mohou návštěvníci šumperského muzea prohlédnout ve stálé expozici. Další části z nábytkového
souboru jsou uloženy v muzejním depozitáři.
Foto: archiv VM Šumperk
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vu elektrárny a přilehlou vilu oslovila nejprve Pavla
Janáka. Posléze jí však prostřednictvím Jana Kotěry
byli doporučeni tehdy čerství absolventi Akademie
výtvarných umění v Praze - Bohuslav Fuchs a Josef
Štěpánek, jejichž práci poznala již při zařizování
bytu v Pařížské ulici.
Ze spolupráce této dvojice, která získala cenné
zkušenosti v ateliéru zmíněného Jana Kotěry, architekta považovaného za zakladatele moderní české
architektury, vzešel návrh elektrárny a vily v Háji
u Třeštiny, který je uznáván za jejich nejzdařilejší
dílo a důležitý článek české moderny. Právě na počátku dvacátých let 20. století stála architektura na
rozhraní rondokubismu, speciﬁcky vytvořeného národního stylu v počátcích první republiky, a funkcionalistického chápání, které vycházelo z purismu
a prioritně tíhlo k funkci daného díla. Syntéza
těchto myšlenek je patrná nejen z projektu staveb,
který byl vypracován v roce 1921, ale rovněž na nábytkovém vybavení domu, jehož jedinečnost tkví
v harmonickém užití decentních výrazových prvků
rondokubistického stylu a zároveň neopomenutelné úlohy funkce. Konkrétně nábytková souprava,
která je dnes zapsána ve sbírkách šumperského muzea, byla navržena pro obývací prostor v přízemí

Fotograﬁe rodinného domu rodiny Plhákových z roku
1972.
Foto: archiv VM Šumperk
vily. Sestava tvořená čalouněnou pohovkou, skříní,
závěsnou policí se zásuvkami, obdélným stolem
a šesti čalouněnými křesly byla vytvořena v kombinaci dubového a ořechového dřeva v brněnských
UP závodech Jana Vaňka. Manželům Plhákovým
byla dodána v roce 1923. Kolekce nábytku byla
součástí domu do roku 1972, poté Ellen vilu prodala JZD Úsov a vybavení obývacího pokoje nabídla tehdejšímu Vlastivědnému ústavu v Šumperku.
Lenka Kirkosová, Vlastivědné muzeum Šumperk

Sborový trojúhelník
Nebude to poprvé, kdy Motýli Šumperk hostí více sborů najednou. Sborový trojúhelník tentokrát spolu s domácími vytvoří děti pěveckých sborů Calicantus Locarno ze Švýcarska a Schola
Cantharel z francouzského Lablachere. Oba sbory již v minulosti Šumperk navštívily, Calicantus
opakovaně. Ani společné setkání není první. Všechny tři sbory společně koncertovaly před dvěma
lety ve Francii a poté, co odezní koncerty v Šumperku a Rapotíně, je v některé z příštích sezon čeká
ještě slunné Locarno.
Pobytu hostí v Šumperku se od úterý 7. do
soboty 11. dubna ujímají rodiny sborových dětí.
Společně navštíví Olomouc, a pokud to
dovolí počasí, podniknou výlet na Praděd. Stěžejním bodem návštěvy budou
ovšem koncerty. Velikonoční koncert
nabídneme posluchačům v Rapotíně,
kde v kostele Nanebevzetí Panny Marie sbory vystoupí při společném zpívání
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ve středu 8. dubna v 18 hodin. V pátek 10. dubna, rovněž v 18 hodin, začíná v klášterním kostele
v Šumperku
Š
druhý společný koncert všech
ttří pěveckých seskupení. Na oba koncerty
si dovolujeme příznivce sborového zpěvu
srdečně pozvat.
Pobyt obou hostů se odehrává pod patron
nací zřizovatele domácího sboru, Střediska
volného času Doris, a za ﬁnančního přispění, které

Perličky z expozic a depozitářů muzea, ŠDS

prostřednictvím grantů poskytují město Šumperk
(Šumperská setkání 2015 - cyklus koncertů Motýli a jejich zahraniční kamarádi) a Olomoucký kraj
(Motýli Šumperk - mezinárodní koncertní aktivity

v roce 2015). Na realizaci celé akce se výrazným
způsobem podílí občanské sdružení Kruh přátel
Šumperského dětského sboru.
T. Motýl, sbormistr ŠDS

Brány památek se návštěvníkům otevřou
v sobotu 18. dubna
Brány památek dokořán je název akce, kterou již třetím rokem pořádá u příležitosti Mezinárodního
dne památek a sídel, jenž připadá na 18. dubna, město Šumperk ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Vlastivědným muzeem Šumperk a místní Městskou knihovnou. Akci odstartují ve čtvrtek 16. dubna hned dvě přednášky, o dva dny později se pak v Šumperku
otevřou návštěvníkům památky, expozice a výstavy a klášterní kostel rozezní festival Zlatá lyra.
Letošní „Brány památek“ pootevře již ve čtvrtek
16. dubna Monika Paulová z oddělení Státní památkové péče šumperské radnice. V prostorách Městské
knihovny v ulici 17. listopadu bude od 17 hodin přednášet na téma „Historie, vývoj a regenerace městské
památkové zóny Šumperk“, na ni pak naváže přednáška studentky dějin výtvarného umění Báry Kaněv
o architektu Ernstu Wiesnerovi a funkcionalistické

budově šumperské pošty. „Přednášky v knihovně jsou
neodlučitelnou součástí akce a těší se velké oblibě“,
říká referent oddělení kultury a vnějších vztahů šumperské radnice Bohuslav Vondruška a prozrazuje, že
chybět nebude ani bohatý obrazový materiál a různé
zajímavosti. Právě oběma přednáškami, ale také otevřením expozice Čarodějnické procesy, pořádáním
prohlídkových okruhů městem s průvodcem v kos-

18. dubna bude otevřena rovněž stálá expozice Čarodějnické procesy ve sklepení Geschaderova domu.
Foto: archiv VM Šumperk
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týmu a otevřením kostela Zvěstování Panny Marie se
město do akce Brány památek dokořán zapojí.
V sobotu 18. dubna se brány památek otevřou
naplno a zcela zdarma. Výstavy a expozice zpřístupní
návštěvníkům Vlastivědné muzeum v Šumperku ve
všech svých zařízeních, v tom šumperském konkrétně
od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavu Šperkovnice
šumperského muzea, jež je umístěna v Galerii Šumperska, výstavu Cestou křížů, která bude od 2. dubna
k vidění ve výstavní síni, a konečně výstavu nazvanou
O včelách a lidech v Hollarově galerii. Mimořádně
bude pro tuto akci prodloužena i výstava Radek Pilař
dětem pro radost v Rytířském sále. A zavítat mohou
zájemci i do stálé expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy s audioprůvodcem guidePORT™.
Otevřena bude rovněž stálá expozice Čarodějnické procesy, jež se nachází ve sklepení Geschaderova
domu v Kladské ulici a která bude otevřena od 9 do
17 hodin. „V expozici se návštěvníci dozvědí zajímavosti z období let 1678 až 1694, kdy bylo ve Velkých
Losinách a v Šumperku obviněno z čarodějnictví
a následně upáleno jedenaosmdesát nevinných lidí,“
láká do sklepení Geschaderova domu referent oddě-

lení kultury a vnějších vztahů a dodává, že poslední
prohlídka se uskuteční v 16.15 hodin.
Za kulturou se pak mohou lidé vydat od deváté
ranní do osmé večerní do kostela Zvěstování Panny
Marie, kde proběhne další ročník festivalu Zlatá lyra.
„Tuto přehlídku dětských pěveckých sborů každoročně pořádají Kruh přátel Šumperského dětského
sboru a Středisko volného času Doris. Letos připadl termín jejího konání přímo na Mezinárodní den
památek a sídel, takže byla zařazena do programu
akce Brány památek dokořán,“ upřesňuje Vondruška
a dodává, že vstupné na tento festival je dobrovolné.
Zajímavou nabídku chystá šumperská radnice na
sobotní večer. V 19 a ve 20 hodin budou připraveny průvodkyně v dobových kostýmech, aby zájemce
provedly historickým jádrem města a v rámci prohlídkového okruhu „Procházka ze 13. do 21. století“
jim ukázaly více i méně známé památky a řekly zajímavosti z jejich historie i z dějin celého města. Večerní prohlídky „startují“ od Lavičky vzkazů na náměstí
Míru u radnice. „Nenechte si ujít neopakovatelnou
atmosféru večerního města podpořenou průvodci
v historických kostýmech,“ láká na závěrečnou akci
Bohuslav Vondruška.
-zk-

ZLATÁ LYRA 2015 - 45. ročník přehlídky
dětských pěveckých sborů regionu
V sobotu 18. dubna se šumperský klášterní kostel opět po roce rozezní dětskými hlasy. Pod hlavičkou Střediska volného času Doris v průběhu dne na pěti koncertech vystoupí dvaadvacet sborů se
sedmi stovkami dětí.
Setkáme se se sbory, které jsou tradičními
účastníky Zlaté lyry, ale také s několika nováčky. Děti Šumperského dětského sboru jsou tradičně patrony jednotlivých koncertů a ti starší
pak ve spolupráci s rodiči Kruhu přátel Šumperského dětského sboru celý den organizačně
zajišťují. Začátky koncertů: 9.00, 11.00, 13.15,
15.45 a 18.00 hodin. Také letošní sborové setkání prostřednictvím grantu (Zlatá lyra 2015 45. ročník nesoutěžní přehlídky dětských sborů
regionu) ﬁnančně podporuje město Šumperk.
T. Motýl, sbormistr ŠDS
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Brány památek dokořán, Zlatá lyra

Během Zlaté lyry se představí dvaadvacet sborů se sedmi stovkami dětí.
Foto: archiv ŠDS

Klasika Viva nabídne Apollon Kvartet
Další koncert jarní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana
Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 27. dubna. V tento den bude od 19 hodin patřit
klášterní kostel Kvartetu Apollon, jež šumperským posluchačům nabídne Smyčcový kvartet C dur,
op. 5 Františka Xavera Richtera, Smyčcový kvartet f moll, op. 95 Ludwiga van Beethovena a Klavírní kvintet č. 2 Bohuslava Martinů. Hostem bude klavírista Daniel Wiesner. Vstupenky za
sto korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a Informačním centru.

Kvarteto Apollon patří mezi přední reprezentanty slavné české kvartetní školy. Kvarteto Apollon se
po studiu u členů věhlasných českých kvartet a absolvování prestižních mistrovských kursů v Holandsku (Fine Arts Quartet) a Německu (Alban Berg
Quartet) úspěšně zúčastnilo řady prestižních mezinárodních soutěží, z nichž jmenujme Mezinárodní
soutěž L. van Beethovena (1. cena a cena za nejlepší
provedení díla L. van Beethovena) a účast ve ﬁnále
mezinárodní soutěže v Düsseldorfu. Těmito úspěchy
zahájilo Kvarteto Apollon v roce 1993 svoji koncertní činnost, která byla provázena dalšími setkáními
s významnými osobnostmi komorní hudby (Viktor Moučka - Vlachovo kvarteto, Jan Kvapil a Petr
Messieureur - Talichovo kvarteto). Od začátku své
kariéry zařazuje kvarteto do svého repertoáru vedle
klasických děl také skladby jazzové. Ve vynikajících
a velmi originálních úpravách amerického smyčcového kvarteta Turtle Island Q. můžeme tedy slyšet
i skladby předních jazzových autorů a interpretů

(m.j. Chick Corea, Miles Davis, Leonard Bernstein).
Kvarteto Apollon spolupracuje s řadou českých skladatelů, a to jak v oblasti klasické hudby (Z. Lukáš,
P. Trojan, O. Kvěch, J. Filas, J. Gemrot), tak v jazzu
(K. Růžička, E. Viklický, V. Eckert, Z. Zdeněk), kteří svá díla v mnohých případech kvartetu věnovali.
Kvarteto Apollon můžete slyšet i ve slavném ﬁlmu
Obsluhoval jsem anglického krále režiséra Jiřího
Menzela.
Daniel Wiesner (1969) studoval na pražské konzervatoři u prof. Valentiny Kameníkové a na AMU
ve třídě prof. Petera Toperczera. V letech 1988
a 1990 absolvoval mistrovské kurzy u Rudolfa Kehrera ve Výmaru. Kromě několika cen z domácích
soutěží, které získal ještě za studií na konzervatoři,
je Daniel Wiesner vítězem Mezinárodní klavírní
soutěže v Glasgow (1990) a nositelem ceny ze soutěže „Vianna da Motta“ v Lisabonu. V roce 1993
obdržel Cenu Hlávkovy nadace. Jako sólista a vyhledávaný komorní hráč vystupoval na koncertech

Kvarteto Apollon patří mezi přední reprezentanty slavné české kvartetní školy.

Foto: archiv

Klasika Viva

5

ve většině evropských zemí a také v USA, Jordánsku a Tunisu. Je členem několika komorních souborů, od roku 1994 je členem komorního souboru
„In modo camerale“, spolupracuje s renomovanými sólisty. Řadu skladeb svého širokého repertoáru premiéroval a má též obsáhlou diskograﬁi.
Intenzivně se věnuje soudobé hudbě, zvláště české,
má na svém kontě mnoho desítek premiér novi-

nek a několik CD nahrávek. Jako sólista vystupuje
s předními českými orchestry. Nahrává pravidelně
pro Český rozhlas. V roce 2009 obdržel Cenu České hudební rady za vynikající interpretaci soudobé
hudby a propagaci české tvorby. V letech 20082013 vyučoval hlavní obor klavír na konzervatoři
v Pardubicích. Od roku 2012 působí na oddělení
klavírní spolupráce na AMU v Praze.
R. Janků

Za historií dopravního značení
se lze vypravit do vikýřovického Muzea silnic
Vikýřovické silniční muzeum připravilo pro své návštěvníky zajímavou výstavu nazvanou „Začalo to kamenem aneb z historie dopravního značení“. Na velkoplošných fotograﬁích přibližuje nejstarší kamenné „dopravní“ značky - milníky, brzdové kameny, kilometrovníky, rozcestníky z celé
České republiky tak, jak je svým objektivem zachytil autor výstavy Bořivoj Sojka. Jeho fotograﬁe
doplňují trojrozměrné exponáty ze sbírkového fondu Muzea silnic.
K vidění jsou například kamenné patníky, jejichž
název je odvozený od slova „pata“, kterou se jezdci
nasedající a sesedající z koně o tyto sloupky opírali.
Unikátní železná smyková brzda (čuba, šupka) byla
vyobrazovaná na kamenných brzdových kamenech
a přikazovala formanům a vozkům, aby při jízdě
z prudšího kopce nasazením čuby na kola povoz
zbrzdili. Dřevěné a plechové dopravní značky ze
30.-80. let dvacátého století ukazují vývoj novodobějšího dopravního značení, od prvních šesti dopravních značek, uzákoněných u nás v roce 1935, až
po značky, užívané ve své původní podobě dodnes.

Z výstavy o historii dopravního značení.
Foto: J. Mašek
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Klasika Viva, Výstava Muzeum silnic

Návštěvník tak například může porovnat „stopku“
zavedenou u nás v roce 1939, tehdy ve tvaru červeně orámovaného trojúhelníku, s bílým textem
na modrém podkladu, v roce 1951 změněnou na
značku kruhového tvaru s trojúhelníkem uprostřed a černým nápisem STOP, až nakonec v roce
1975 zavedenou a dodnes používanou červenobílou značkou osmiúhelníkového tvaru. Vystaveno je
také několik typů směrových tabulí (žluto-černých
z let 1939-1960, modro-žlutých zavedených v letech 1960-1990 a modro-bílých užívaných dodnes) a místních obecních cedulí.
Motiv dopravních značek je možno nalézt
také na mnoha odznacích, nálepkách na zápalky
a známkách, „ochranný“ dekorativní odznak na
automobil s motivem sv. Kryštofa, patrona řidičů,
má na sobě i výstražnou dopravní značku „Stůj, dej
přednost v jízdě!“. Výstavu doplňuje i řada publikací se silničními zákony a dobová pravidla silničního
provozu.
Děti si na výstavě mohou sestavit velkoformátové puzzle, zahrát pexeso nebo vyplnit kvíz (vše
s motivy dopravních značek) či přečíst pohádku
o dopravních značkách. Výstava je v Muzeu silnic
instalována do konce června.
A. Turková,
vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích

Galerie J. Jílka
Anna Vančátová (*1949), „V radosti z malby“
Annu Vančátovou nám tu připomněla její kamarádka Hana Rysová. Jenom připomněla, protože prvně jsme se potkali už před lety u Karoliny
Bayerové v galerii v Mostecké ulici na Malé Straně
v září roku 1998. Vystavovaly tam spolu čtyři malířky: Marie Blabolilová, Jitka Hilská, Anežka a právě
Anna, každá z nich v jednom patře věže.
To základní se nezměnilo: ﬁgura, ponořená do neuhlazených, naprosto svobodných tvarů, a přece k viděnému světu věcně vázaných a v něm ukotvených,
i v nových obrazech zůstává. Výrazně barevná, často až
drsně syrová, hutně prohnětená i na plátno vržená, pak
ale dlouho vrstvená malba je živou kresbou členěná.
Někde je jí i pevněji ohraničená a jindy rozprostřená
v obrazových plochách. Ale hlavně to, že její ateliér je
zároveň ateliérem žáků dobříšské Základní umělecké
školy, hraje tu zásadní roli. Učí ráda a prolínání vlastní
práce s výtvory dětí je z jejích obrazů na první pohled

Pan Ještěrka, 2006, olej na plátně, 90x70 cm

Krabičky II, 2012, olej na plátně, 95x90 cm
zřejmé. Oživený čas dětství a ryzí čistota prvotního
úžasu je pro ně nejpodstatnější. Promítá se do drobných příhod a mísí se vzpomínkou. Je v dobrém duchu
ovlivněna i studiem u Zdeňka Sýkory (1920-2011),
malíře ryzí skladby velkoryse rozevlátých linií, ale její
malba je vždy volným vyprávěním prostoupená.
Záměrně nedopovězený příběh, v náznaku zastřený,
je snadno čitelný, a přece snivým obsahem snad ani
autorkou v úplnosti neuchopitelný. Samovolně rodí se
jí z malby a s čirou dětskou představivostí přirozeně
souznívá. Střeží si prostotu zdánlivě jednoduché formy a střídmé věcnosti se nevzdává. Je obrazem plného
života v radosti i ve smutku z jeho uplývání.
I proto je v Jílkově Galerii doma. Z předchozích
autorů čímsi připomene Otakara Hudečka, možná
i obrazy Jiřího Ptáčka a v některých polohách i volné
kresby Petra Válka; ty bez jeho sympatických poťouchlostí. Vážněji a někdy snad až zadumaně se k nim vlastním podílem přidává.
Výstava, zahájená za účasti autorky ve středu
1. dubna v 18 hodin, potrvá do neděle 3. května.
Přijďte, jste zváni.
Miroslav Koval

Galerie J. Jílka
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K Šumperským proměnám: Dům na náměstí Míru 10
Dům, kterému se budeme věnovat, byl od středověku obdařen várečným právem jako všechny domy na
náměstí. Původně byl dřevěný a svoji nynější podobu
získal po několika přestavbách. V sedmdesátých letech
18. století v něm bydlel šumperský purkmistr Dominik Thiel se svou manželkou Eleonorou. Na přelomu
18. a 19. století dům získal prýmkař Franz Schwank
a od té doby se stal domovem několika generací jeho
potomků. Kromě svého řemesla provozoval Schwank
také traﬁku a jako první a jediný v té době ji označil vývěsním štítem s postavou Turka. V roce 1803
předčasně zemřel a zanechal nezletilého syna Ignáce,
jemuž odkázal nemovitost, a vdovu Barboru, která se
stala synovou poručnicí. Ve dvacátých letech převzal
Ignác dům i otcovo řemeslo. Jeho syn Josef však výrobu prýmků opustil a po obdržení povolení provozovat v domě pivnici se stal od roku 1887 hostinským
v šenku zvaném „Zur Hölle“ (Peklo). Do pivnice se
vcházelo dlouhou chodbou, na jejímž konci byl výčep a za ním lokál. Stejnou chodbou se přicházelo ke
schodišti vedoucímu do bytů ve vyšších patrech.
Josefův syn Johann pokračoval v otcově živnosti
a Johannova manželka Barbora provozovala v sousedních prostorách domu dámské krejčovství. Jejich dcera
Berta převzala živnost po otci a až do konce třicátých

let 20. století vedla na náměstí pivnici „Zur Hölle“. Ve
druhém patře domu nad svým bytem pronajímala dva
nájemní byty. Ještě před první světovou válkou měl
prostory krejčovství pronajaty Johann Snaschil, ale
později od konce dvacátých let v nich byl obchod s textilem Otto Cenka. Pro potřeby obchodu byly prostory
bývalého krejčovství upraveny a mezi vchod do pohostinství a obchod byla nainstalována výkladní skříň. Při
stavebních úpravách došlo ke zjednodušení výzdoby
fasády. Byly odstraněny hlavice a patky pilastrů, které
tak dostaly podobu pouhých rámů modernizovaných
odstupňovanými proﬁly, odstraněny byly také nadokenní římsy a štukové ozdoby nad okny prvního patra
a ponechány byly pouze šambrány. Vzhled průčelí se
tak přizpůsobil modernímu provedení vchodu do obchodu a jeho novému výkladu v přízemí. V roce 1934
obchod s textilem Otto Cenka vystřídalo kloboučnictví ﬁrmy „Wiener Hutmode“ J. Bartošek a Comp. Po
připojení Šumperka k říši provozovala kloboučnictví
Elsa Klugerová. Berta Schwanková odešla na odpočinek a hospodu „Hölle“ vedli nájemci.

Dům na náměstí č. 10 na počátku 20. století (za lucernou). Levým vchodem se vstupovalo do bytů a pivnice,
pravým vchodem vcházely zákaznice do krejčovství. Na druhém snímku dům po nedávné opravě.
Foto: sbírky VM Šumperk, P. Kvapil
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Po válce a odchodu německých obyvatel doznala infrastruktura na náměstí značných změn, které
později umocnila politická situace po roce 1948.
Pivnice v roce 1946 zanikla a přestaly být užívány

také prostory bývalého kloboučnictví.
Zdeněk Doubravský,
Vlastivědné muzeum Šumperk
Dokončení příště

Domy na náměstí koncem čtyřicátých let minulého století, č. 10 třetí zprava s úpravou čelní fronty z dvacátých let.
Foto: sbírky VM Šumperk

Domy na náměstí v současnosti, č. 10 čtvrtý zprava.

Foto:: P. Kvapil

Šumperské proměny
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ZUŠ Šumperk
Středa 15. dubna v 18 hodin v kapli klášterního kostela
Absolventský koncert žáků ze třídy I. Švédové, H. Štědroňové, M. Novákové a H. Johnové
Pondělí 20. dubna v 18 hodin v kapli klášterního kostela
Koncert kytarového oddělení
Čtvrtek 23. dubna v 18 hodin v kapli klášterního kostela
Koncert komorního souboru Grazioso
Středa 29. dubna v 18 hodin v klášterním kostele
Koncert klavírní korepetice a čtyřruční hry
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

Dům kultury
Pátek 17. dubna od 20 hodin v H-clubu
Step by step vol.2: Girl´s Power, Beaty (Trident)/SK
Elwira, Kan-Jacca (Bassistaz), Dubtrax, Goofy, Interface crew
Přehlídka elektronické hudby v rámci festivalu Eurofest - tentokrát ryze v dámské společnosti. Více na
www.eurofest.cz.
Vstupné 80 Kč
Pátek 24. dubna od 20 hodin v H-clubu
Vladimír Mišík & Etc.
Koncert legendy českého bigbítu Vladimíra Mišíka a jeho kapely v rámci festivalu Eurofest. Přijďte si užít naživo
pecky jako Sluneční hrob, Láska je jako Večernice, Proč ta růže uvadá?, Já a dým, Stříhali dokola malého chlapečka... Jako host vystoupí „kabaretní alternativa popu“ skupina Huzika z Prievidze a na závěr večera zahraje
ikona regionální rockové scény kapela Omicron.
Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den akce 250 Kč
Pondělí 27. dubna od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Apollon Kvartet
Dubnová část cyklu Klasika Viva představí brilantní hudebníky s pestrým repertoárem od klasických děl
až po jazzová (Ch. Corea, M. Davis, L. Bernstein). Apollon Kvartet připravují šumperský koncert ve spolupráci s klavíristou Danielem Wiesnerem.
Vstupné 100 Kč
ŠPEK - Přehlídka umění Olomouckého kraje
Přehlídka ŠPEK se koná za ﬁnanční podpory Olomouckého kraje a města Šumperka. Akce se koná pod
záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Radovana Rašťáka. Hlavním partnerem festivalu je Pivovar Holba.
▶ BESEDA
Středa 8. dubna od 19 hodin na jevišti velkého sálu DK
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Sandra Pogodová a Richard Pogoda
Beseda s populární herečkou a vítězkou Ceny Týtý a také jejím otcem, legendárním muzikantem a vypravěčem, který během bohaté kariéry spolupracoval s těmi největšími osobnostmi české hudební scény.
Nenechte si ujít příjemné a veselé setkání, které bude nabito poutavými historkami i písněmi.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, v den akce 120 Kč
Úterý 14. dubna od 19 hodin v G-klubu
Památky v historických městech na severu Olomouckého kraje
Města a městečka na Šumpersku mají bohatou historii, která spadá u většiny z nich až do 13. století.
O těchto městských památkových zónách v Šumperku, Branné, Mohelnici a ve Štítech bude přednášet
historička Milena Filipová.
Vstupné 15 Kč
▶ HUDBA
Pátek 3. dubna od 19 hodin ve velkém sále DK
ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY: Wabi Daněk, BG Nova, Brzdaři, Beg Bie Country
Přehlídka folkové, bluegrassové a country muziky se vzpomínkou na hudebníka a skladatele Milana Žourka.
Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 170 Kč
Pátek 10. dubna od 20 hodin v H-clubu
O5 a Radeček, Voxel
Společný koncert hudební skupiny O5 a Radeček a zpěváka Voxela (Český Slavík - Objev 2014). Oba
interprety pojí původ z Olomouckého kraje, pohodová melodická hudba a v poslední době také úspěch
jejich nových singlů v rádiích a TV.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč
Pátek 17. dubna od 20 hodin ve velkém sále DK
Visací zámek, Svatý Jidáš
Koncert ikony českého punku skupiny Visací zámek, která v současné době slaví úspěch u kritiky i fanoušků s novou deskou Punkový království. Společně s legendární kapelou vystoupí šumperská punková
formace Svatý Jidáš.
Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den akce 250 Kč
Středa 29. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Luboš Pospíšil a 5P
Koncert rodáka z Jeseníku, který patří mezi nejvýraznější osobnosti alternativního popu české hudební
scény. Luboš Pospíšil je zakladatelem souboru C&K Vocal a působil také jako lídr skupiny Blue Eﬀect.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč
▶ VÝTVARNÉ UMĚNÍ
1.-15. dubna v Jižním křídle DK
Martin Hojgr
Výstava undergroundového výtvarníka, který tvoří abstraktní originální díla. Vernisáž se uskuteční ve
středu 1. dubna v 17 hodin v DK Šumperk.
Vstup volný
▶ DIVADLO
Neděle 12. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK
Divadlo Plyšového medvídka

Dům kultury
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Pohádkové představení Bobři od Bobří řeky oblíbeného souboru z Prostějova, který skvěle pobaví děti
i dospělé.
Vstupné 60 Kč
Sobota 18. dubna od 9 hodin v divadle
ŠPEK na prknech
Celodenní přehlídka ochotnických souborů z Olomouckého kraje. V programu se představí vedle známých a úspěšných ansámblů také dětské a studentské soubory divadelních nadšenců. Účast potvrdily Divadélko Slunečník, DDM Zábřeh, ZŠ Rovensko, divadelní soubor Václav, B.A.F. (Gymnázium Šumperk),
Zapálení (Doris Šumperk).
Jednotlivé vstupné 50 Kč, celodenní 100 Kč
▶ GASTRO
13.-17. dubna, kavárna PředMěstí
Týden regionálních specialit
Přijďte ochutnat to, co jinde ne. Vybírat můžete v kavárně PředMěstí z nabídky připravené podle regionální kuchařky Chuť Jeseníků.
■ PRO DĚTI
Neděle 12. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK
Bobři od Bobří řeky
Co všechno zažije děda Bobr s vnoučaty? To uvidíte ve veselé a hravé pohádce pro malé i větší děti, které
si navíc během pořadu procvičí slova s „ř“. Hraje Divadlo Plyšového Medvídka Prostějov. Vstupné 70 Kč
Neděle 19. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK
Pohádka od pohádky
Pohádkové leporelo čerpající z motivů klasických českých pohádek - O třech bratrech, Čaroděj z pytle
a dalších. Hraje Divadlo Pohádka Praha.
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
Od 1. dubna do 3. května
Anna Vančátová, „V radosti z malby“
Na obrazech Anny Vančátové dominují převážně ﬁgury ponořené do neuhlazených, naprosto svobodných
tvarů. Jsou výrazně barevné, často až syrově drsné, dlouze propracované a vrstvené. Vernisáž k výstavě
se uskuteční ve středu 1. dubna od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci
Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie ﬁnančně
podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.
Vstup volný
Jižní křídlo DK
Od 1. do 15. dubna
Martin Hojgr
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Výstava undergroundového výtvarníka, který tvoří abstraktní originální díla. Vernisáž se uskuteční ve
středu 1. dubna v 17 hodin v DK Šumperk.
Vstup volný
■ PŘIPRAVUJEME
10. května SNĚHURKA
13. května JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN
19. května MARIÁN VARGA
24. května ŠLÁGRPARÁDA: DUO ADAMIS

29. května
4. června
12. června

KOŠT MIKULOVSKÝCH VÍN
SPIRITUÁL KVINTET
4TET

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.č.
předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz. Změna programu vyhrazena!

O5 a Radeček s Voxelem se vloupají i do vaší ulice
Šumperské kapele O5 a Radeček nedávno začalo jarní turné a mezi zastávkami po celé České
republice určitě nevynechá své rodné město. Jako hosta si Radečci přizvali zpěváka Voxela, který
v roce 2014 získal cenu Objev roku v anketě Český slavík.
„Oba interprety spojuje původ z Olomouckého
kraje a pohodová melodická hudba. Navíc v poslední době zaznamenali velký úspěch jejich aktuálních singlů v rádiích nebo na televizní stanici
Óčko. Radečci válcují éter písní Vloupám se a Voxel prorazil singlem V naší ulici,“ uvedla produkční
domu kultury Michaela Horáková. „Pro návštěvníky šumperského koncertu si navíc společně připravili i překvapení, proto si určitě nenechte tuto akci
ujít,“ dodala Horáková. Společný koncert skupiny
O5 a Radeček se zpěvákem Voxelem se koná v pátek 10. dubna v H-clubu od osmi večer.
-op-

Na Šumperských pomněnkách zazní trampská hymna
Pozvání na tradiční přehlídku trampské a bluegrassové muziky Šumperské pomněnky přijal také autor
neoﬁciální trampské hymny Rosa na kolejích Wabi Daněk. Další trampskou legendou, která se objeví
v programu festivalu, je skupina Brzdaři z Olomouce v čele s charismatickým zpěvákem „Chrapounem“.
„Šumperské pomněnky pořádáme také jako
vzpomínku na hudebníka a skladatele Milana
Žourka, a proto jsme rádi, že i letos na přehlídce
zahraje kapela BG Nova, ve které Žourek působil,“
uvedl dramaturg Ondřej Polák. Koncert se usku-

teční ve velkém sále Domu kultury v pátek 3. dubna od sedmi hodin večer, kdy se posluchačům jako
první představí šumperská kapela Beg Bie Country.
Vstupné je v předprodeji sto dvacet korun a v den
akce podraží o padesát korun.
-red-

Koncert, Šumperské pomněnky
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Na Šumperk zaútočí Punkové království
Ikona české punkové hudby Visací zámek se vrací přesně po deseti letech do Šumperka, aby zde
s fanoušky mimo jiné oslavila své prvenství v albové hitparádě. Jejich nová nahrávka Punkový
království se totiž hned druhý týden po vydání stala nejprodávanější v České republice.
„Kapela je právě na turné pojmenovaném po
aktuální desce Punkový Království Tour. Rozhodně
jsme si nemohli nechat tuto událost ujít, proto jsme
je pozvali i k nám do Šumperka. Jako předkapela se
představí svérázná punková formace Svatý Jidáš ze

Šumperka. Návštěvníci se mohou těšit na ten pravý
punkový nářez,“ uvedla produkční Domu kultury
Michaela Horáková. Vzápětí upřesnila, že koncert
ve společnosti kapel Visací zámek a Svatý Jidáš vypukne v pátek 17. dubna v osm hodin večer. -op-

PoGodové setkání slavného otce a ještě slavnější dcery
Z Olomouce zavítá do Šumperka populární herečka a vítězka Ceny Týtý Sandra Pogodová i se
svým otcem a známým hudebníkem Richardem Pogodou, který během bohaté kariéry spolupracoval s těmi největšími osobnostmi české hudební scény.
„Jde o příjemné a veselé setkání otce s dcerou,
při kterém se posluchači dozví spoustu poutavých
historek z jejich umělecké činnosti. Během večera
oba protagonisté zazpívají rovněž několik písní,“

uvedla produkční Domu kultury Michaela Horáková. Pořad začne ve středu 8. dubna v devatenáct hodin na jevišti velkého sálu Domu kultury.
-op-

Sandra Pogodová přijede do Šumperka se svým otcem, hudebníkem Richardem Pogodou.
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Foto: archiv

Vladimír Mišík oslaví na Eurofestu čtyřicet let na scéně,
taneční scénu Eurofestu ovládnou holky
Už deváté jaro v řadě přijíždějí do Šumperka umělci ze zahraničí, aby se představili v programu
festivalu Eurofest. Největším magnetem 9. ročníku bude ale český zpěvák Vladimír Mišík a jeho
doprovodná kapela ETC. Na své si ale přijdou i mladí, Eurofest pro ně chystá hvězdně obsazenou
taneční párty.
„Každý rok dostane prostor v programu Eurofestu
hudební legenda. V minulých letech to byli například
Slovák Pavol Hammel, kapela Psí vojáci, Plastic People
nebo Progres. Jsem rád, že letos budeme moct konečně
přivítat Vladimíra Mišíka, o jehož účast na festivalu jsme
usilovali už několik let,“ říká pořadatel Ondřej Polák.
Ikona české bigbítové scény Vladimír Mišík slaví
letos na jaře čtyřicet let na scéně, a proto se fanoušci mohou těšit na speciální výroční program složený
z těch největších hitů. Během koncertu zazní pecky
jako Sluneční hrob, Láska je jako Večernice, Proč ta
růže uvadá?, Stříhali dokola malého chlapečka a další.
V úvodu večera se posluchačům představí „kabaretní
alternativa popu“, skupina Huzika z Prievidze, a na
závěr programu zahrají bardi naší regionální rockové
scény, kapela Omicron.
Koncertní večírek ve společnosti Vladimíra Mišíka,

Vladimír Mišík nabídne posluchačům speciální výroční program složený z těch největších hitů.
Foto: Á. Dvořáčková

Filmová scéna Eurofestu uvede nejočekávanější skandinávský snímek letošního roku Proti přírodě.
Foto: archiv
Huziky a Omicronu se uskuteční od osmi hodin večer v pátek 24. dubna v H-clubu. Vstupenky v ceně
190 korun jsou k mání v pokladně Domu kultury.
Filmová scéna Eurofestu uvede v úterý 21. dubna
v kině Oko nejočekávanější skandinávský snímek letošního roku Proti přírodě. „Norský režisér Ole Giaver
natočil příběh o muži, který vyráží sám na víkendový
výšlap do hor a my slyšíme jeho necenzurované myšlenky,“ přiblížil atmosféru norského ﬁlmu Ondřej Polák.
Hudební program Eurofestu bývá v posledních letech rozdělen na dvě generačně odlišné části. Zatímco
jeden koncertní večer bývá věnován rockové klasice,
druhý patří naopak mladým umělcům. V minulosti
se šumperskému publiku představily talentované klubové kapely z Běloruska, Maďarska, Polska, Rakouska a Itálie. Letos se pořadatelé rozhodli uspořádat
párty s taneční muzikou. V pátek 17. dubna vypukne v H-clubu Girl´s Power party, během které se za
mixážními pulty vystřídají výhradně slečny z Česka,
Polska a Slovenska.
Vstupné na taneční část Eurofestu je osmdesát korun. Více na www.eurofest.cz.
-red-

Eurofest
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Divadlo
Datum
St 1.4.
Pá 3.4.
So 4.4.
Út 7.4.
St 8.4.
Čt 9.4.
Pá 10.4.
Pá 10.4.
So 11.4.
Út 14.4.

Titul
Skupina
Čas
Cena
1+1=3
A, VK
19.00
150 Kč
Figarova svatba
VK
19.00
150 Kč
Kočičí Jazýčky Hrádek, Studio D123 VK
19.00
70 Kč
Pejsek a Kočička
MŠ, dopr. volných míst
10.00
70 Kč
Slepice
G, VK
17.00
150 Kč
1+1=3
školy, dopr. volných míst
9.00
150 Kč
Figarova svatba
školy, dopr. volných míst
10.00
150 Kč
Norway Today Hrádek, Studio D123 VK
19.00
70 Kč
Ceny města Šumperka
VK
19.00
50 Kč
LiStOVáNí - Ekonomie dobra a zla VK
18.00
100 Kč
Čtení na jevišti za oponou
St 15.4. Rychlé šípy, řečení Šípáci
školy, dopr. volných míst
10.00
150 Kč
Čt 16.4. Slepice
C, VK
17.00
150 Kč
Pá 17.4. Čertův švagr
školy, dopr. volných míst
10.00
70 Kč
Pá 17.4. Pohodový koncert s Tap-Týdou
VK
19.00
50 Kč
z Loučné nad Desnou a Komorním sborem L. Dohnalové-Mlynářové z Olomouce Foyer
So 18.4. ŠPEK na prknech
VK
9.00 100 Kč, 50 Kč
Celodenní přehlídka ochotnických souborů z Olomouckého kraje, Hrádek
Út 21.4. Figarova svatba
školy, dopr. volných míst
10.00
150 Kč
St 22.4. Pejsek a Kočička
MŠ, dopr. volných míst
9.00
70 Kč
Festival Miloše Movnara
Čt 23.4. Figarova svatba
školy, dopr. volných míst
10.00
150 Kč
Čt 23.4. 1 + 1 = 3
D, VK
17.00
150 Kč
Pá 24.4. Její pastorkyňa
školy, dopr. volných míst
10.00
150 Kč
Pá 24.4. Rychlé šípy, řečení Šípáci
VK
19.00
Sleva 50% na vstupném k 20. výročí festivalu MM
So 25.4. Slepice
B, VK
19.00
150 Kč,
výtěžek jde na činnost Dětského klíče Šumperk, o.p.s.
So 25.4. Předávání cen Festivalu M. Movnara Zrcadlový sál
21.30
Út 28.4. Pejsek a Kočička
MŠ, dopr. volných míst
10.00
70 Kč
St 29.4. 1 + 1 = 3
VK
19.00
150 Kč
Čt 30.4. Čertův švagr
školy, dopr. volných míst
10.00
70 Kč
Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel.č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.
divadlosumperk.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: Jakub Hříbek - Obrázky
malované ústy, výstava trvá do 26.4. Výstava děl uměleckých škol AVE ART Ostrava a Střední školy
obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o. Olomouc. Změna programu vyhrazena!
Divadlo Šumperk zve na představení na „volnou kasu“
Pátek 3. dubna v 19 hodin Figarova svatba | Pátek 24. dubna v 19 hodin Rychlé šípy, řečení Šípáci
Středa 29. dubna v 19 hodin 1 + 1 = 3
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Divadlo

Slepici s místními herci nastudoval režisér Jozef Krasula. Ti, kteří si koupí vstupenku na představení v sobotu
25. dubna, se zapojí do kampaně Modrý duben 2015 v Šumperku na podporu zvýšení povědomí o autismu.
Výtěžek z prodeje vstupenek půjde na podporu aktivit Dětského klíče.
Foto: P. Veselý

Mladí hudebníci lákají na netradiční koncert
Příjemné hudební chvíle s mladými lidmi
a netradiční pojetí sborového zpěvu nabídne
Pohodový koncert s TapTýdou z Loučné nad
Desnou a s komorním sborem Lenky Dohnalo-

vé-Mlynářové z Olomouce. Jeho dějištěm bude
v pátek 17. dubna šumperské divadlo. Koncert
začíná v 19 hodin a vstupné je padesát korun.
-zk-

Lukáš Hejlík nabídne Ekonomii dobra a zla
Na úterý 14. dubna chystá šumperské divadlo další Čtení na jevišti za oponou. V rámci projektu
LiStOVáNí.cz přiveze Lukáš Hejlík knihu Ekonomie dobra a zla od Tomáše Sedláčka. Pořad začíná v 18 hodin.
Český bestseller roku 2009, který vydalo nakladatelství 65. pole, dokazuje, jak je ekonomie krásná
věda a že její kořeny jdou mnohem hlouběji, než si
moderní člověk dokáže představit. Poté, co představí

nečekaně pestrou škálou pramenů od Eposu o Gilgamešovi přes Bibli a Komenského až po moderní
ekonomy, přichází s kritickou reﬂexí dnešní doby,
až samotnou analýzou současné ﬁnanční krize jako

Koncert, LiStOVáNí
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příležitosti pro to, aby člověk znovuobjevil sám sebe
i svůj vztah k věcem hmotným i duchovním. Jan
Kraus o knize řekl: „Takhle by měly vypadat moderní učebnice, jste-li typem jako já, tedy žákem, který
se nechce učit, ale přesto chce občas něco vědět.“
Projekt LiStOVáNí s touto knihou pokračuje
v inscenování netradičních textů, často jej dopro-

vází sám autor Tomáš Sedláček, který po představení beseduje s diváky a podepisuje svou knihu.
Představení má přes sto šedesát repríz, objevilo se
ve více než osmdesáti městech republiky a se svou
anglickou verzí se vydalo na turné po Evropě. Účinkují Alan Novotný a Lukáš Hejlík. Vstupné je sto
korun.
-red-

O nejlepší inscenaci sezony rozhodne veřejnost,
do hlasování se může zapojit už nyní
Od čtvrtku 23. do soboty 25. dubna se v šumperském divadle odehraje jubilejní dvacátý ročník přehlídky vlastní tvorby nazvané Cena Miloše Movnara. Tento známý šumperský festival každoročně připomíná osobnost předčasně zesnulého člena uměleckého souboru, jenž prohrál boj se zákeřnou chorobou.
Ve třech dnech nabitých představeními budou porotci hodnotit nejlepší mužský a ženský herecký výkon
sezony. A po několikaleté přestávce budou odměněni nejen herci, kteří se blýskli nejlepším výkonem.
Nově pak dostane příležitost i široká veřejnost - ta bude hlasovat o nejoblíbenější inscenaci sezony.
„Přehlídku letos čeká několik změn. Rozhodli
jsme obnovit kategorii Štěk roku a nově chceme
zapojit do rozhodování i širokou veřejnost. Naši
návštěvníci tak rozhodnou o nejlepším představe-

ní letošní sezony. Hlasovat mohou během celé sezony nebo po každém představení, a to vhozením
kuličky do označeného válce. Další možností, jak
se do hlasování zapojit, jsou naše internetové strán-

Komedii 1 + 1 = 3 Raye Cooneyho s místními herci nastudoval režisér Roman Groszmann. V dubnu ji divadlo
uvede třikrát, mimo jiné i v rámci Festivalu M. Movnara. 29. dubna nabízí divadlo toto představení na „volnou kasu“.
Foto: P. Veselý
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ky www. divadlosumperk.cz. Zde bude od soboty
28. března zveřejněna anketa o nejoblíbenější hru,“
říká ředitel šumperského divadla Matěj Kašík. Vzápětí zdůraznil, že odměněni nebudou pouze herci,
kteří se blýskli nejlepším výkonem. Cenu Štěk roku
si odnesou i jeden představitel nejlepší drobné role.
Stejně jako v předchozích ročnících také letos budou výkony členů šumperského ansámblu
hodnotit tři poroty. Hlavní slovo bude mít porota
složená z divadelních odborníků. Spolurozhodovat
o nejlepším ženském a mužském hereckém výkonu
a o nejlepší inscenaci sezony jim pomohou členové divácké a studentské poroty, kteří se tradičně
rekrutují z řad předplatitelů a studentů místních
středních škol. Ti všichni zhlédnou pět inscenací Figarovu svatbu, komedii 1 + 1 = 3, Její Pastorkyni,
hru Rychlé šípy, řečení Šípáci a komedii Slepice.
V odborné porotě by letos měli usednout režisér Petr Veselý, režisér a umělecký šéf ostravského Divadla Loutek Václav Klemens a Petr Klimeš,
divadelní a ﬁlmový herec, člen činohry pražského
Divadla ABC. Divácká porota pak bude tradičně
pětičlenná a v osmičlenné porotě studentské budou mít zastoupení studenti místních středních
škol a také studenti katedry divadelních, ﬁlmových

a mediálních studií olomoucké Filozoﬁcká fakulta
Univerzity Palackého.
Na všechna představení si mohou zájemci koupit vstupenky v pokladně divadla. „Ti, kteří si
koupí vstupenku na sobotní představení Slepice,
se zapojí do kampaně Modrý duben 2015 v Šumperku na podporu zvýšení povědomí o autismu.
Výtěžek z prodeje vstupenek půjde na podporu aktivit Dětského klíče. Cena vstupenky je sto padesát
korun s tím, že lze využít všechny slevy, které poskytujeme,“ zdůrazňuje Kašík a dodává, že ti, kteří
na divadelní představení přijdou, mohou kampaň
podpořit i tím, že se obléknou do modrého nebo
alespoň zvolí doplněk této barvy. A budou si zde
také moci koupit trička s kresbami autistických
dětí.
Třídenní přehlídka vyvrcholí slavnostním večerem. Ten je na programu po představení Slepice
v sobotu 25. dubna od půl desáté večerní v Zrcadlovém sále. Během něj budou oceněným hercům
předány sošky za jejich výkony v letošní sezoně
v kategoriích nejlepší herec, nejlepší herečka, nejlepší inscenace, nejlepší herecký výkon v malé roli tvz. Štěk a nejoblíbenější inscenace podle hlasování
široké veřejnosti.
-zk-

FESTIVAL MILOŠE MOVNARA
Čtvrtek 23. dubna v 10 hodin
Figarova svatba školní předst.,
dopr. volných míst, vstupné 150 Kč

Čtvrtek 23. dubna v 17 hodin
1 + 1 = 3 D, VK, vstupné 150 Kč
Pátek 24. dubna v 10 hodin
Její pastorkyňa školní předst.,
dopr. volných míst, vstupné 150 Kč
Pátek 24. dubna v 19 hodin
Rychlé šípy, řečení Šípáci VK, sleva 50%
na vstupném k 20. výročí festivalu MM
Sobota 25. dubna v 19 hodin
Slepice B, VK, vstupné 150 Kč, výtěžek jde
na činnost Dětského klíče Šumperk, o.p.s.
Sobota 25. dubna ve 21.30 hodin v Zrcadlovém sále
Předávání cen Festivalu M. Movnara

Festival M. Movnara
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Vlastivědné muzeum v Šumperku
- VÝSTAVNÍ SÍŇ -

- HOLLAROVA GALERIE -

■ Cestou křížů
V oslavách Velikonoc se prolínají dvě tradice - oslavy jara jako obnovy života přírody a křesťanský příběh o smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Právě
na ten se letos zaměří velikonoční výstava, která
představí pozoruhodnou sbírku křížů z období
16.- 20. století. Kolekce čítající 90 křížů je výsledkem sběratelské vášně Františka a Boženy Hojgrových z Hrabové u Zábřehu. Vůbec poprvé si bude
moci veřejnost prohlédnout i řezbářskou realizaci
křížové cesty od regionálního umělce Břetislava
Vávry z Klopiny. Výstava Cestou křížů byla připravena ve spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím,
jež v roce 2013 sbírku manželů Hojgrových odkoupilo, a Muzeem Kroměřížska. Výstava bude zahájena 2. dubna a potrvá do 24. května.

■ O včelách a lidech
Výstava, která vznikla ve spolupráci se střediskem
ekologické výchovy při SVČ Doris, představuje
včely z pohledu entomologa a přibližuje tolik rozšířený fenomén včelařství a jeho produkty. Etnograﬁcké a zoologické sbírky Vlastivědného muzea
v Šumperku doplňují exponáty zapůjčené od občanského sdružení Dubická včela Františka Vlčka.
Součástí výstavy jsou i výtvarné dílny a doprovodné
programy pro děti. Výstava trvá do 26. dubna.
- RYTÍŘSKÝ SÁL -

■ Radek Pilař dětem pro radost
Výstava, která je uspořádána u příležitosti 50. výročí
zahájení pravidelného vysílání pořadu Večerníček,
přibližuje výtvarnou tvorbu Radka Pilaře věnova-

Rozmanitému fondu šperků a bižuterie je poprvé v historii šumperského muzea věnována samostatná výstava.
Zhlédnout ji mohou zájemci do 7. června.
Foto: P. Kvapil
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nou dětem. Návštěvníci se na výstavě potkají nejen
s loupežníkem Rumcajsem, jeho ženou Mankou
a malým Cipískem, ale i s dalšími pohádkovými
postavami, u jejichž zrodu stál jeden z nejznámějších českých ilustrátorů. Výstava je prodloužena do
19. dubna. Originální ilustrace a graﬁky zapůjčené
od rodiny Radka Pilaře budou k vidění pouze do
29. března.

sumperk.cz, www.moh.cz.
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. Změna programu vyhrazena!

- GALERIE ŠUMPERSKA -

■ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
■ Fenomén Igráček
Interaktivní výstava Fenomén Igráček procestovala téměř celou republiku a nyní se zastavila
v zábřežském muzeu. Návštěvníci výstavy mohou
zavzpomínat na oblíbené postavičky a obdivovat
jejich novou zmodernizovanou podobu s patřičným vybavením pro nejrůznější činnosti. Multifunkční sety v rozložitelných kufřících umožňují
dětem vytvářet různá prostředí a svůj vlastní svět.
Výstava je zapůjčená z Technického muzea v Brně
a vznikla ve spolupráci s ﬁrmou EFKO. Výstava
trvá do 31. května. 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.

- ZÁBŘEH -

■ Šperkovnice šumperského muzea
Rozmanitému fondu šperků a bižuterie je poprvé
v historii šumperského muzea věnována samostatná výstava, jež představuje náhrdelníky, náušnice,
přívěsky a řadu dalších zajímavých ozdob z archeologických a historických sbírek. Převážná část šperků a bižuterie, které návštěvníci na výstavě uvidí,
byla nalezena při záchranných archeologických výzkumech nebo je muzeum získalo darem. Doposud
však byly prezentovány veřejnosti spíše jako doplňková záležitost jiných výstavních projektů. Výstava
trvá do 7. června.
- STÁLÁ EXPOZICE -

■ Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá expozice se jako první muzejní expozice v ČR může
pochlubit unikátním produktem - zcela automatickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí
exponáty hned ve čtyřech jazycích.
Akce a přednášky
■ Velikonoce v muzeu
Na Zelený čtvrtek 2. dubna muzeum připravilo od
9 do 16 hodin již tradiční velikonoční akci. Návštěvníky čeká zdobení kraslic, pletení pomlázek
i tvoření méně tradičních velikonočních dekorací.
V tento den bude otevřena i výstava Cestou křížů.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč
■ Vycházka za lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky
Druhá vycházka za lišejníky a mechorosty CHKO
Jeseníky ve spolupráci s Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou srdečně, sraz
v 10 hodin u železniční stanice v Branné. Bližší
informace na webových stránkách www.muzeum-

- MOHELNICE -

■ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové soutěži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou
roku 2005!
■ Stálá archeologická expozice Pravěk Mohelnicka
Klasická instalace je doplněna moderními audiovizuálními prvky. Expozice je svým celkovým pojetím 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 herna, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké
techniky, popřípadě vyluštit různé kvizy, hádanky
a sestavit skládačky.
■ Mohelnicko za Velké války 1914-1918. Jeho
obyvatelé na frontách a v zázemí.

Vlastivědné muzeum
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Na pozadí válečných událostí přibližuje výstava bojovou cestu praporů 93. pěšího pluku šumperského
a okrajově 13. zeměbraneckého pluku olomouckého,
v jejichž řadách působilo mnoho mužů z Mohelnicka. Rovnocenná pozornost je věnována nelehkému
životu v zázemí. Výstava trvá do 19. dubna.
■ Město a lidé. Mohelnice a její obyvatelé ve fotograﬁích
Výstava fotograﬁí ze sbírek Vlastivědného muzea
v Šumperku bude prezentovat život obyvatel města od počátku 20. století do přelomu 80. a 90. let
20. století. Výstava bude zahájena vernisáží 30. dubna v 17.30 hodin a potrvá do 30. srpna.
Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeumsumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-ne 9-12 hod.,
12.30-17 hod.
- LOŠTICE -

■ Zítra nevařím, protože peru, žehlím, uklízím...
Žádná dnešní domácnost se neobejde bez pomocníků, 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 Šumperku a jeho poboček je zaměřena na čtyři hlavní
pomocníky žen, a to pračku (ždímačku), žehličku,
šicí stroj a vysavač. K výstavě jsou připraveny komentované prohlídky a dílny pro děti základních
i mateřských škol. Výstava trvá do 24. května.
Akce a přednášky
■ Velikonoce v Památníku Adolfa Kašpara
Ve středu 1. dubna se od 9 do 16 hodin v Památníku Adolfa Kašpara uskuteční velikonoční tvoření
pro malé i velké návštěvníky. Od 9 do 16 hodin
se mohou těšit na program, ve kterém dozví více
o velikonočních tradicích a zvycích, naučí se plést
pomlázku a vyrobí si jednoduchou velikonoční dekoraci. Cena programu je 30 Kč.
■ Přednáška o Gustavu Frištenském
Ve středu 15. dubna se v Památníku Adolfa Kašpa-
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ra uskuteční přednáška o zápasníkovi v řeckořímském zápase Gustavu Frištenském.
■ Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které proslavily loštické hrnčíře po celé Evropě.
■ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z pokladů muzea
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér.
Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně
tragického osudu místní židovské komunity.
Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@
muzeum-sumperk.cz,
www.muzeum-sumperk.cz,
otevřeno celoročně: Po, út zavřeno, st-ne 9-12 hod.,
12.30-17 hod.
- ÚSOV -

■ Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov představuje unikátní sbírku loveckých trofejí nejen z Čech,
ale i z Polska, Itálie, Indie a Afriky. Od roku 2014 je
součástí hlavního prohlídkového okruhu i výstava
Pohádky na zámku Úsov, přibližující lovecké trofeje originálním způsobem, který je blízký zejména
nejmladším návštěvníkům.
■ Úsov - kolébka lesnického školství na Moravě
Expozice, která je od roku 2007 instalována v někdejším sídle lesnické školy (v tzv. staré škole),
přináší poznatky a zajímavosti ze studia lesnických
oborů v minulosti i současnosti.
■ Hádanky pánů z Vlašimi a Strašidelný labyrint
Interaktivní expozice pro děti tvoří součást celkové
prohlídky (lze ji však navštívit i samostatně). Děti
si budou moci po náročném výkladu vyzkoušet
vlastní dovednosti a potrápit hlavičky hádankami.
Pro ty odvážnější z nich je ve Vlašimském paláci
otevřen Strašidelný labyrint.
Akce
■ Úsov plný pohádek
První dubnovou sobotu, 4. dubna, zavítají na zámek od 9 do 15 hodin v Úsově pohádkové bytosti,
které budou po celý den provázet návštěvníky po
expozicích lovecko-lesnického muzea. Děti se mohou těšit na pohádkový program a hudební doprovod písniček z nejznámějších pohádek. Na nádvoří

zámku budou připraveny i oblíbené atrakce pro
děti (kolotoč, střelba z kuší a koníček). Vstupné:
plné 90 Kč, snížené 45 Kč
■ Zámek Úsov v moci čarodějnice Bludimíry
Konec dubna bude na Úsově opět patřit čarodějnicím. Bludimíra si i letos na jeden den kouzly přivlastní nejen všechny expozice lovecko-lesnického
muzea, ale i nádvoří úsovského zámku. V sobotu
25. dubna tak návštěvníky čekají prohlídky plné
čar a kouzel i zábavné odpoledne s čarodějnickou
tematikou. Volba Miss čarodějnice rozhodne, která
ze zúčastněných čarodějnic je v celé zemi nejkrásnější. Pro malé i větší návštěvníky je připravena
spousta soutěží i občerstvení. Bludimíra odmění
všechny návštěvníky, kteří na její odpolední slet
čarodějnic přijdou v maskách. Vstupné - prohlídky
expozice: plné 90 Kč, snížené 45 Kč. Vstupné - akce
na nádvoří: jednotné vstupné 45 Kč (vstupenka do
zámku platí i na nádvoří). Prohlídky s čarodějnicí Bludimírou budou probíhat 25. dubna od 9 do
14 hodin, zábavné odpoledne s čarodějnickou tematikou pak od 15.30 do 18 hodin.
Bližší informace: Zámek Úsov se pro veřejnost otevře už 1. dubna. V dubnu bude otevřeno od úterý
do neděle od 9 do 16.15 hod. (časy začátku pro-

hlídek - 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.30, 13.15,
14.00 a 14.45 hodin).

Otevírací doba Vlastivědného muzea
v Šumperku a jeho detašovaných zařízení
v průběhu velikonočních svátků
Všechna zařízení (Muzeum v Šumperku,
Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice, Památník
Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické
muzeum v Úsově) budou otevřena i v neděli
5. dubna, jejich otevírací doba zůstává
nezměněna. Pondělí 6. dubna bude jako každé
jiné pondělí zavíracím dnem.
Mezinárodní den památek
a historických sídel
V rámci oslav Mezinárodního dne památek
a historických sídel budou 18. dubna po celý den
zdarma přístupná všechna zařízení Vlastivědného
muzea v Šumperku (Muzeum v Šumperku,
Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice, Památník
Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické
muzeum v Úsově).

Muzeum láká na velikonoční akci o Zeleném čtvrtku
Tradiční velikonoční akci připravilo šumperské muzeum i letos na Zelený čtvrtek, tedy 2. dubna.
Návštěvníci si od 9 do 16 hodin budou moci vyzkoušet nejen zdobení kraslic, pletení pomlázek
a tvoření méně tradičních velikonočních dekorací, ale například i pečení perníčků s velikonočním
motivem. První den velikonočních prázdnin si tak mohou děti v muzeu příjemně zpestřit.
Křesťanské tradice a příběh o smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista připomene výstava Cestou křížů, která bude zahájena právě ve čtvrtek 2. dubna
ve výstavní síni muzea. Za vstupné na čtvrteční akci
zaplatí děti patnáct a dospělí třicet korun.
O den dříve, 1. dubna, čeká velikonoční tvoření
i návštěvníky Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. Od 9 do 16 hodin se mohou těšit na program,
ve kterém se dozví více o velikonočních tradicích
a zvycích, naučí se plést pomlázku a vyrobí si jednoduché velikonoční dekorace. Cena programu,

připraveného nejen pro mateřské a základní školy,
je 30 korun.
-mb-

Vlastivědné muzeum, Velikonoce
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Ve výstavní síni se návštěvníci vydají Cestou křížů
Velikonoční atmosféru navodí návštěvníkům šumperského muzea na Zelený čtvrtek nejen tradiční
pletení pomlázky, tvoření kraslic a dalších originálních dekorací, ale i výstava s názvem Cestou
křížů. Ta připomene křesťanskou tradici oslav svátků jara a představí pozoruhodnou kolekci křížů z období 16.-20. století, která je výsledkem sběratelské vášně Františka a Boženy Hojgrových
z Hrabové u Zábřehu.
Manželé Hojgrovi zakoupili prvního Krista na
kříži v roce 1992 na burze v Praze na Letné. Ačkoli byl původně zamýšlen jako dar, nakonec zůstal
v jejich majetku a získal čestné místo v domácnosti.
Obdiv nad krásou řezby prvního kříže přerostl ve
sběratelské nadšení, které trvalo až do roku 2013,
kdy svou sbírku čítající devadesát křížů prodali olomouckému arcibiskupství. Veřejnosti bude rovněž
poprvé představena regionální řezbářská realizace
křížové cesty od Břetislava Vávry z Klopiny.
„Zapůjčené kříže doplní výtvarná díla, která
představí nejčastěji zobrazovaná témata sledující
osudové události pašijí. Výstava provede návštěv-

Bohatě vyřezávaný kruciﬁx z poloviny 18. století je
součástí sbírky křížů manželů Hojgrových z Hrabové.
Foto: VM Šumperk

Zacharias Dolendo, Posmívání se Kristu, rytina, po
roce 1590.
Sbírky VM Šumperk
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Výstava

níka cestou Kristova utrpení od Poslední večeře až
po Zmrtvýchvstání,“ přibližuje historička umění
šumperského muzea Lenka Kirkosová. Exponáty pocházejí z etnograﬁcké a uměleckohistorické
sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku a jeho
poboček v Zábřehu, Mohelnici a Lošticích. K vidění budou například cenné graﬁcké listy z Lukasovy sbírky graﬁk zábřežského muzea, jejichž autory

jsou namátkou Lucas van Leyden, Albrecht Dürer
či monogramista HB, i zajímavá díla regionální
produkce, kupříkladu od Františka Havelky z Loš-

tic. Výstava, která bude zahájena 2. dubna v 9 hodin ve výstavní síni šumperského muzea, potrvá do
24. května.
M. Buchtová

Muzeum chystá vycházku za lišejníky
a mechorosty CHKO Jeseníky
Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci s Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou srdečně zvou všechny zájemce na druhou vycházku za lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky. Vycházka se uskuteční v sobotu 25. dubna.
Sraz účastníků je v 10 hodin u železniční stanice v Branné. Odtud trasa povede po naučné stezce Pasák na Přední Alojzov, nazpět do Branné se
půjde po zelené turistické značce. Vycházku povedou Josef Halda z Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou a botanička šumperského muzea Magda Zmrhalová. V případě velmi ne-

příznivého počasí bude vycházka přesunuta na jiný
termín, zasílejte proto, prosím, své přihlášky na
e-mailové adresy halda@moh.cz a magda.zmrhalova@muzeum-sumperk.cz, abychom vám mohli
dát vědět o případných změnách. Bližší informace
na webových stránkách www.muzeum-sumperk.cz,
www.moh.cz.
-mb-

Městská knihovna
Půjčovní doba od září
Knihovna v ul. 17. listopadu 6,
tel. 583 283 138

Po*, Út, St
Čtvrtek
Pátek
Sobota*

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

Knihovna Sever, Temenická 5
tel. 583 215 530
9 - 12, 13 - 17

zavřeno

zavřeno

zavřeno

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

9 - 12, 13 - 17

8 -12

8 - 12

zavřeno

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz.
* V sobotu 4.4. a v pondělí 6.4. bude zavřeno.

Knihovnice chystají přednášky o šumperské městské
památkové zóně a o budově místní pošty
Přednášky nazvané Historie, vývoj a regenerace městské památkové zóny Šumperk a Architekt
Ernst Wiesner a budova šumperské pošty chystají v rámci akce „Brány památek dokořán“ šumperské knihovnice. Uskuteční se ve čtvrtek 16. dubna v půjčovně v ulici 17. listopadu.
Městskou památkovou zónu v Šumperku přiblíží od 17 hodin Monika Paulová z oddělení

Státní památkové péče šumperské radnice. Území
historického jádra města Šumperka bylo v roce

Vycházka, Městská knihovna
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1992 prohlášeno vyhláškou ministerstva kultury
za památkovou zónu. Důvodem bylo zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu tohoto
území, kterou tvoří především jeho význam pro
historickou a kulturní osobitost místa, historické
vazby nemovitostí a prostorů a také vnější obraz
sídla. Pro naplňování daného významu a zabezpečení ochrany plošně chráněných území vláda
schválila dotační program nazvaný „Program regenerace městských památkových rezervací a zón“
a uložila současně příslušným orgánům uvolnit ze
státního rozpočtu potřebné ﬁnanční prostředky.
Možnost čerpat tyto prostředky je podmíněna pře-

devším existencí městských programů regenerace.
První takovýto program byl schválen usnesením
zastupitelstva v roce 1994 a je v pravidelných intervalech aktualizován. Od roku 1993 do loňského
roku přitom bylo z tohoto programu poskytnuto
celkem 23,464 milionu korun, které byly použity na postupnou obnovu kulturních památek nacházejících se na území městské památkové zóny
Šumperk.
Na vystoupení Moniky Paulové pak naváže přednáška studentky dějin výtvarného umění Báry Kaněv
o architektu Ernstu Wiesnerovi a funkcionalistické
budově šumperské pošty. Vstup je zdarma.
-red-

V knihovně vystaví
své snímky z Burundi Eliška Maradová
Prodejní výstava fotograﬁí z Burundi, hornaté
země v srdci Afriky, místě, kde zraje jedna z nejlepších káv světa, bude od čtvrtku 23. dubna k vidění v šumperské knihovně v ulici 17. listopadu
6. Výstava nazvaná „Burundi - za vůní kávového
zrna a za mozoly rukou, co jej vypěstovaly“ vypráví
příběhy lidí, kteří kávu pěstují, o jejich soukromí,
tradicích a zvycích. Ale také o zemi, která prošla
genocidou, a o tom, jak lékařka Eliška Maradová strávila mezi místními dva roky života a začala
s přáteli stavět knihovnu, centrum pro malnutriční
rodiny a řemeslnou dílnu. V rámci výstavy bude
možné, ale vůbec ne nutné, zakoupit výrobky
z řemeslné dílny, nebo si odnést jednu z fotograﬁí
a podpořit tím některou z malnutričních rodin, jež
jsou zapojeny do projektů. Fotky výstavy byly pořízeny doktorkou Eliškou Maradovou a jejími přáteli, kteří v Burundi působí nebo působili v rámci
humanitárních projektů.
Eliška Maradová byla po absolvování studia
medicíny vyslána Univerzitou Sv. Alžběty v Bratislavě jako lékařka a koordinátorka do Burundi,
kde působila přes dva roky. Následně zde spolu
s přáteli založila vlastní humanitární projekty, jež
si kladou za cíl zvýšení vzdělanosti, či napomáhají místním vydělat si na živobytí vlastní prací.
Výstava, která bude zahájena ve čtvrtek 23. dub-
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Přednáška, Výstava

V knihovně vystavuje své fotograﬁe z Burundi Eliška
Maradová.
Foto: -emna v 17 hodin, je součástí festivalu Dny kávy
Šumperk 2015.
-zd-

Pontis Šumperk
Středa 1. dubna od 10 hodin v „KS“
Oslava Velikonoc
Vystoupení dětí z MŠ Šumperk.
Vstup zdarma

Cvičení s ﬂexibary
Každé úterý (sudý týden) 9 hodin v „P“
Výtvarná dílna

Čtvrtek 2. dubna od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje V+H Retro.
Vstupné 50 Kč

Každé úterý od 9.30 hodin a každý čtvrtek od 11 hodin v „P“ Cvičení pro seniory na židlích

Úterý 7. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů

Každou středu od 10.30 hodin v „P“
Cvičení pro seniory

Pátek 10. dubna od 14 hodin v „KS“
Taneční odpoledne pro seniory
Hrají Staří kamarádi.
Vstupné 50 Kč

Každou středu od 10 hod. a každý čtvrtek od 10.30
hodin v „P“
Trénování paměti

Čtvrtek 16. dubna od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.
Vstupné 50 Kč

Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta
Trénování paměti

Úterý 21. dubna od 16 do 17.30 hodin
Klub ﬁlatelistů
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 hodin v „KS“
Konverzace v němčině pro seniory - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
Každé úterý a každou středu od 8.30 hodin, každý
čtvrtek od 10 hodin v „P“

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 důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.
Informace o dalších aktivizačních programech získáte
na www.pontis.cz.

Městská knihovna Šumperk, knihovna Sever v Temenické ul. 5
vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti mateřských, speciálních a základních škol
Můj nejlepší kamarád
Malujeme o svých kamarádech, rodičích, sourozencích, zvířátkách, hračkách, knihách a věcech kolem nás
Kategorie: Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a Speciální škola
Výtvarné práce ve formátu A4 nakreslené libovolnou technikou lze odevzdávat nejpozději
do 31. května v knihovně Sever!

Pontis
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Středisko volného času Doris
Každé pondělí, každé úterý, každý čtvrtek (kromě
1. čtvrtku v měsíci) a každý pátek od 15 do 18 hodin
v MC na „K“
Volná herna
Pro rodiče s dětmi do 6 let. Kuličkový bazén, trampolína, molitanová stavebnice, hračky, kostky...
možnost uvařit si kávu, čaj. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dětmi.
Vstupné 40 Kč
Každou středu od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov
Cvičení pro nastávající maminky
Rehabilitační cvičení v těhotenství, cvičení na
balónech, umění dýchání při porodu, informace
o průběhu hospitalizace, předávání vzájemných
zkušeností maminek. Informace Eva Pšenčíková,
tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psencikova@doris.cz, Zdeňka Haderková, tel.č. 774 860 162.
Cena lekce 65 Kč
Pátek 3. dubna od 10 do 16 hodin v AD na „K“
Jarní rady babičky Dorisky
Rady babičky Dorisky je celoroční cyklus akcí, ve
kterém budeme objevovat staré osvědčené domácí
rady, recepty a moudrosti našich babiček. Při této
jarní návštěvě se dozvíte, jaké jsou symboly jara,
proč se zdobí pentle na pomlázku, jaké jsou symboly jara a jak se peče beránek z perníku. Informace
Zuzana Vavrušová, tel.č. 731 610 039, vavrusova@
doris.cz.
Od pátku 3. dubna od 9 hodin do pondělí 6. dubna
do 13 hodin v „SEV“ Švagrov
Slavnosti Velikonoc
Vícedenní pobyt pro rodiče s dětmi na SEV Švagrov.
Oslavíme svátky probouzející se přírody a připomeneme si lidové tradice s nimi spojené. Upečeme
jidášky a vrkoče. Na Velký pátek nám hora možná
vydá své poklady. Na Bílou sobotu uvidíme oheň,
vyrobíme si velikonoční a jarní ozdoby. Informace
Mirko Kantorek, tel.č. 725 082 503, kantorek@
doris.cz.
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Středa 8. dubna od 18 hodin v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Rapotíně
Velikonoční koncert
Zpívají Motýli, Coro Calicantus Locarno - Švýcarsko, Schola Cantharel Lablachere - Francie. Informace Ivana Žůrková, tel.č. 725 012 639, zurkova@
doris.cz.
Pátek 10. dubna od 18 hodin v klášterním kostele
Koncert dětských sborů v rámci cyklu Motýli
a zahraniční hosté
Zpívají Motýli, Coro Calicantus Locarno - Švýcarsko, Schola Cantharel Lablachere - Francie. Informace Ivana Žůrková, tel.č. 725 012 639, zurkova@
doris.cz.
Sobota 11. dubna 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
Pátek 17. dubna
Ukliďme svět 2015
Pojďte se k nám připojit a zúčastněte se akce na
Šumpersku (termín je možné přizpůsobit vašim
podmínkám). Pytle na sběr odpadu jsou k vyzvednutí ve Středisku ekologické výchovy v budově Vily
Doris, 17. listopadu 2, Šumperk. Informace Jiří
Kamp, tel.č. 731 501 319, kamp@doris.cz.
Sobota 18. dubna do 10 hodin v „SEV“ Švagrov
Den Země ve Švagrově
Přijeďte za námi, oslavit svátek Země! Jak můžete
svátek Země oslavit? Úklidem větví po těžbě a sázením stromků na pasece kolem Švagrova. Co s sebou: rýč, motyku, pracovní rukavice.
Informace Mirko Kantorek, tel.č. 725 082 503,
kantorek@doris.cz.
Sobota 18. dubna do 9 do 19 hodin v klášterním kostele

Zlatá lyra
Pět koncertů nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů MŠ a ZŠ působících ve městě a jeho
okolí. Informace Ivana Žůrková, tel.č. 725 012
639, zurkova@doris.cz.
Středa 22. dubna 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
Čtvrtek 23. dubna od 18 hodin v G-klubu DK v Sadech 1. máje

Via Lucis: Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu
ke knize
Host večera - Václav Větvička, český botanik a popularizátor vědy. Informace Petr Konupčík, tel.č.
731 610 037, konupcik@doris.cz.
Vstupné 70 Kč, 50 Kč
Pátek 24. dubna od 9 do 16 hodin v parku u Vily
Doris
Medový Den Země
Přijďte k nám oslavit svátek Dne Země. V letošním
roce zaměřený na včely a včelaření. Vědomostní,
hravé a výtvarné stanoviště v parku u Vily Doris,
pódiová vystoupení, ukázky lidových řemesel. In-

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize
ve čtvrtek 23. dubna od 18 hodin v G-klubu DK v Sadech 1. máje
Host večera - Václav Větvička, český botanik a popularizátor vědy
Hudební doprovod: Jiří Sedláček, klarinet, Rudy Rotter, kytara
Václav Větvička je český botanik a popularizátor vědy. V roce 1961 ukončil diplomovou prací
Studie akátových porostů ve vltavském údolí studium oboru geobotanika na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Publikoval řadu odborných a populárně vědeckých prací, za něž mu byla
v roce 2004 udělena Medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Je autorem či spoluautorem
třinácti odborných knižních publikací.
Po vojenské základní službě od roku 1963 nastoupil jako stipendista do Botanického ústavu ČSAV
v Průhonicích, kde v letech 1989-1992 dělal vedoucího Průhonického parku. V letech 1975-1992
vedl Pokusnou a aklimatizační stanici v Černolicích.
V letech 1992-2007 byl ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK Na Slupi.
Od podzimu 2007 je vedoucím zámeckého parku ve Štiříně.
Od roku 1997 vystupuje v ranním bloku ČRo 2 - Praha Dobré jitro, a to jak krátkými informacemi
o rostlinách, tak občasným moderováním celého ranního nedělního bloku Dobrého jitra. Záznamy
Dobrého jitra s Václavem Větvičkou vyšly knižně pod názvy Moje květinová dobrá jitra a Moje
vzpomínková dobrá jitra. Zajímá se rovněž o výtvarné umění a výstavnictví. Je kmotrem růže keltské.
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 - fotograﬁcké
práce, Tilak Šumperk, a.s., Ruční papírna Velké Losiny a.s, město Šumperk, Petr Viktorín zámečnické a svářečské práce Nový Malín, Penzion Leoš Haltmar - Ramzová.
Vstupenky v ceně 70 Kč a 50 Kč (senioři a mládež) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris,
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.
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formace Lenka Kampová, tel.č. 733 712 901, kampova@doris.cz.
Vstupné 35 Kč
Středa 29. dubna od 9.30 do 11.30 hodin v MC Komínkov
Kurz masáží miminek a starších dětí
Pro zájemce, kteří chtějí porozumět a najít cestu ke
svému děťátku. Teplo rodičovské lásky má nesmírnou sílu, obzvlášť pokud je provedená tak příjemným
způsobem, jako je jemná masáž. Jedná se o láskyplnou masáž, která obsahuje tři druhy dětských masáží,
a to: 1. tradiční indická masáž, 2. masážní metody
ze Švédska, 3. masáž chodidla, která vychází z prvků
reﬂexní terapie. Využívají se také prvky dotykové re-

laxace, jógy, muzikoterapie. Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz.
Cena 200 Kč
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris
Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, Šumperk:
tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214,
Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285
943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285
624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (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.

Kino Oko
SILS MARIA
Artvečer - FK
Francie, Švýcarsko, Německo, 2014, drama, 123 minuty, přístupný od 15 let, titulky
Středa 1. dubna ve 20.00 hodin
Okouzlující a stále atraktivní čtyřicátnice Maria Endersová je na vrcholu své herecké kariéry, kterou před
dvaceti lety odstartovala ztvárněním provokativní a nezapomenutelné postavy Sigrid v oceňované lesbické
dramatu. Právě přijala nabídku zahrát si v současném remaku tohoto slavného ﬁlmu, avšak tentokrát se má
zhostit úlohy starší Heleny, kterou Sigrid svede a dožene až k sebevraždě. Vstupné 100 Kč členové FK 90 Kč
CHAPPIE
USA, 2015, akční, thriller, sci-ﬁ, 114 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Středa 1. dubna v 17.30 hodin, neděle 12. dubna ve 20.00 hodin
Dvojice trhlých gangsterů ze slumu unese policejního robota, aby jej využila pro svůj nekalý plán. Hrají
Sharlto Copley, Dev Patel, Ninja a Yo-Landi Visser, Jose Pablo Cantillo, Sigourney Weaverová, Hugh
Jackman.
Vstupné 120 Kč
PÍSEŇ MOŘE
Hrajeme pro děti
Irsko, Dánsko, Belgie, Lucembursko, Francie, 2014, animovaný, rodinný, fantasy, nominace na Oscara,
93 minuty, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 2. a pátek 3. dubna ve 13.15 hodin, sobota 11. a neděle 12. dubna v 15.30 hodin
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí
vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může
písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Titulní
píseň Markéta Irglová.
Vstupné 80 Kč, rodiče s dětmi 60 Kč
Za ﬁnanční dar děkujeme ﬁrmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.
OVEČKA SHAUN VE FILMU
Hrajeme pro děti
Velká Británie, Francie, 2015, animovaný, rodinný, komedie, 85 minut, mládeži přístupný, české znění
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Čtvrtek 2. a pátek 3. dubna v 15.30 hodin, sobota 4. dubna ve 13.30 hodin, neděle 5. dubna v 15.30 hodin
Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat, co
farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak
mít zase jeden odpočinkový den.
Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč
CESTA NADĚJE
Austrálie, USA, 2014, drama, válečný, 111 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Čtvrtek 2. a pátek 3. dubna v 17.30 hodin
Epický a silný příběh plný odhodlání je osobním projektem Russella Crowea, vedle hlavní role snímek
i režíroval.
Vstupné 110 Kč
RYCHLE A ZBĚSILE 7
USA, 2015, akční, krimi, thriller, 140 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 2. a pátek 3. dubna v 19.45 hodin, sobota 4. dubna ve 20.00 hodin, neděle 5. a pondělí 6. dubna
v 17.15 hodin, úterý 7. dubna ve 20.00 hodin, středa 8. dubna v 17.15 hodin, čtvrtek 9. dubna, sobota
11. dubna ve 20.00 hodin, neděle 26. dubna v 17.15 hodin
I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí. Její hrdinové už stihli prožít
a přežít neuvěřitelné věci, teď však narazí na nepřítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky.
Vstupné 120 Kč
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
Hrajeme pro děti
USA, 2015, animovaný, dobrodružný, komedie, 84 minuty, mládeži přístupný, české znění
Sobota 4. dubna v 15.30 hodin, neděle 5. dubna ve 13.30 hodin, pátek 10. dubna v 15.30 hodin
SpongeBoba, mořskou houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křupavého kraba, milují děti na celém světě, protože je tělem i duší dobrodruh, který ke všemu přistupuje
s humorem.
Vstupné 100 Kč, děti 80 Kč
REZISTENCE 3D
3D
USA, 2015, akční, romantický, sci-ﬁ, 120 minut, nevhodný mládeži do 12 let, dabing
Sobota 4. dubna, pátek 10. dubna v 17.30 hodin
Druhý díl knižní a ﬁlmové série Divergence. Rezistence je po úspěchu prvního dílu o poznání velkolepější
a výpravnější, nepostrádá velkou dávku akce a triků. Hrají Shailene Woodleyová, Theo James, Miles Teller,
Kate Winsletová a další.
Vstupné 150 Kč
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
USA, Velká Británie, 2015, komedie, drama, 122 minuty, mládeži přístupný, titulky
Neděle 5. a pondělí 6. dubna ve 20.00 hodin
Báječný hotel Marigold leží v indickém Jaipuru a v předchozím ﬁlmu se stal útočištěm sedmi trochu noblesních a trochu potrhlých britských penzistů, které si s gustem zahrála elita britského herectví. Teď už je
Báječný hotel Marigold plně obsazen stálými hosty a jeho manažerka Muriel (Maggie Smithová) i majitel
Sonny (Dev Patel) chtějí své podnikání rozšířit.
Vstupné 110 Kč
KONEČNĚ DOMA
Hrajeme pro děti
USA, 2015, rodinný, animovaný, dobrodružný, fantasy, sci-ﬁ, 90 minut, mládeži přístupný, české znění
Pondělí 6. dubna v 15.15 hodin, pátek 17. dubna, sobota 18. a neděle 19. dubna v 15.30 hodin
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O příhodách jednoho mimozemšťana vypráví ﬁlm pro děti Konečně doma.

Foto: archiv

Naši planetu navštíví přátelští mimozemšťané, kteří prchají vesmírem před svými protivníky. Jednomu
mimozemšťanovi se nechtěně podaří vyzradit místo úkrytu. V doprovodu lidské dívky je pak nucen prchat
napříč zdevastovanou Amerikou, aby odčinil, co provedl.
Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč
TEORIE VŠEHO
Velká Británie, 2014, životopisný, romantický, drama, 2x Zlatý glóbus, 5x nominace Oscar, 123 minuty,
nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Úterý 7. dubna v 17.30 hodin, pondělí 27. dubna v 19.45 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. Vstupné 100 Kč
CESTA VEN
Artvečer - FK
ČR, Francie, 2014, drama, 103 minuty, nevhodný mládeži do 12 let
Středa 8. dubna ve 20.00 hodin
Cesta ven - příběh silné mladé matky, která se odmítá smířit s nepříznivým společenským statusem a snaží
se vybojovat lepší život pro sebe a svou dceru Sárinku. Cesta ven z obtížné situace je lemována zklamáním,
ale také nadějí.
Vstupné 50 Kč, senioři, studenti a členové FK 30 Kč
ADOPCE: KONKURZ NA RODIČE
ČR, 2014, časosběrný dokument, 75 minut, mládeži přístupný
Čtvrtek 9. dubna v 18.00 hodin, v 17.30 hodin vernisáž výstavy Jsem pěstoun
Osvojení dítěte sleduje režisérka Alice Nellis, která si ho sama prožila. Na příbězích několika manželských
dvojic, a to ve fázi úřednické přípravky, prvního shledání s dítětem i postupného sžívání rodiny v nové
sestavě. Citlivě nahlíží do podstaty rodičovství se všemi odměnami a riziky, které pro pár v nových rolích
představuje.
Vstupné 80 Kč
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SAMBA
Artvečer - FK
Francie, 2014, komedie, drama, 120 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pátek 10. dubna ve 20.00 hodin, středa 22. dubna v 19.45 hodin, středa 29. dubna v 17.30 hodin
Od tvůrců ﬁlmu Nedotknutelní! Samba (Omar Sy) se do Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu.
Pracuje načerno v různých zaměstnáních a doufá, že brzy dostane povolení k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina se změní, když potká Alice - manažerku, která trpí syndromem vyhoření a dobrovolnickou
prací se snaží dát svůj život zpátky dohromady. Brzy mezi nimi vznikne křehké pouto.
Vstupné 100 Kč, senioři, studenti a členové FK 80 Kč
ČAROVNÝ LES
USA, 2014, muzikál, fantasy, dobrodružný, komedie, 125 minut, mládeži přístupný, titulky!
Sobota 11. a neděle 12. dubna v 17.30 hodin
Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka
a fazolového stonku a Lociky spojené v původním příběhu. Hrají Johnny Depp, Meryl Streepová, Emily
Bluntová.
Vstupné 120 Kč
VZKŘÍŠENÍ DÉMONA
USA, 2015, thriller, horor, 83 minuty, přístupný od 15 let
Pondělí 13. dubna v 17.30 hodin, úterý 14. dubna ve 20.00 hodin
Skupina vědců se snaží se posunout poznání až na samou hranici božství a získat nepředstavitelnou možnost
přivést zpět k životu mrtvé tělo. Zatímco Ježíš si vzkříšením Lazara vydobyl víru svých následovníků, vědecký
experiment narazí na úplně opačné síly a jeho následky se ponesou ve znamení zkázy.
Vstupné 100 Kč
KOBRY A UŽOVKY
ČR, 2015, drama, 111 minut, přístupný od 15 let
Pondělí 13. dubna v 19.15 hodin, úterý 14. dubna v 17.30 hodin
Film Jana Prušinovského (Okresní přebor) podle scénáře Jaroslava Žváčka.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
USA, 2015, drama, erotický, romantický, 124 minuty, přístupný od 15 let, titulky
Středa 15. dubna v 17.30 hodin, úterý 28. dubna v 19.30 hodin
Filmové zpracování knižního bestselleru.

Vstupné 80 Kč

Vstupné 110 Kč

PERNÝ DEN
Artvečer - Projekt 100
Velká Británie, 1964, komedie, hudební, 87 minut, mládeži přístupný, titulky
Středa 15. dubna ve 20:00 hodin
Beatlemanie a jeden obyčejný den v životě nejslavnější hudební skupiny všech dob. Skvělá hudba a anglický humor v podání nezapomenutelné čtveřice.
Vstupné 80 Kč, senioři, studenti a členové FK 70 Kč
VYBÍJENÁ
ČR, 2015, komedie, 90 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Pátek 17. dubna, pondělí 20. dubna v 17.30 hodin
Komedie Petra Nikolaeva (Příběh kmotra, Báječná léta pod psa) podle bestselleru Michala Viewegha.
Hrají Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Simona Babčáková, Simona Krainová, Bohdana
Pavlíková.
Vstupné 100 Kč
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POŘÁD JSEM TO JÁ
USA, 2014, drama, Oscar za titulní roli, 99 minut, mládeži přístupný
Čtvrtek 16. dubna v 17.30 hodin, pátek 17. dubna ve 20.00 hodin, úterý 28. dubna v 17.30 hodin
Alice Howlandová (Julianne Mooreová), šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou
lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby,
zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou
zkouškou. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující.
Vstupné 120 Kč
GIUSEPPE VERDI - SÍLA OSUDU
Národní divadlo Mnichov
Německo, 2015, opera, 210 minut, mládeži přístupný, titulky
Čtvrtek 16. dubna v 19.30 hodin
Dramatická opera o čtyřech dějstvích. Její děj se odehrává v polovině 18. století v Itálii a ve Španělsku.
Vstupné 300 Kč, studenti 200 Kč
POPELKA
Hrajeme pro děti
USA, 2015, dobrodružný, drama, rodinný, 105 minut, mládeži přístupný, české znění
Sobota 18. a neděle 19. dubna v 17.30 hodin
Pohádka o malé Elce, jejíž otec, kupec, se po smrti její matky znovu ožení. Když ale Elčin otec nečekaně zemře,
Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny.
Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč
Za ﬁnanční dar děkujeme ﬁrmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.
KRÁLOVA ZAHRADNICE
Velká Británie, 2014, drama, komedie, romantický, 116 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Sobota 18. a neděle 19. dubna ve 20.00 hodin
Kate Winsletová jako emancipovaná zahradnice Sabine De Barra je povolána do Versailles, aby pro krále
Francie vytvořila zahrady dosud nevídané nádhery. Pro pobyt u dvora krále Slunce jsou ale potřeba hodně
ostré lokty.
Vstupné 110 Kč
NEUTEČEŠ
USA, 2014, horor, thriller, 100 minut, přístupný od 15 let, titulky
Pondělí 20. dubna v 19.30 hodin, úterý 21. dubna v 17.30 hodin
Devatenáctiletá Jay se po příjemné chvilce na zadní sedačce auta se sympatickým mladíkem ocitne svázaná
v opuštěné továrně. A mladík ji zpovzdálí opatrně pozoruje. Čeká na okamžik, kdy se objeví démoni. Na
okamžik, kdy to pro něj celé skončí a pro ni naopak začne.
Vstupné 110 Kč
PROTI PŘÍRODĚ
Eurofest
Norsko, 2014, komedie, drama, 80 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Úterý 21. dubna v 19.45 hodin
Film je cestou do drsné norské krajiny a do hlavy třicátníka Martina, mladého otce a manžela. Martin
vyráží sám na víkendový výšlap do hor a my slyšíme jeho necenzurované myšlenky: nekompromisně
upřímné postřehy o jeho spořádaném maloměstském životě, o něm samotném i o lidech v jeho okolí.
Vstupné 100 Kč, se vstupenkou na Eurofest 80 Kč
HODINOVÝ MANŽEL
ČR, 2014, komedie, 100 minut, nevhodný mládeži do 12 let
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Středa 22. dubna 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
PÍSEŇ MOŘE
Irsko, Dánsko, Belgie, Lucembursko, Francie, 2014, animovaný, rodinný, fantasy, nominace na Oscara,
93 minuty, mládeži přístupný, titulky
Čtvrtek 23. dubna v 17.30 hodin
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí
vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může
písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Titulní
píseň Markéta Irglová.
Vstupné 80 Kč, rodiče s dětmi 60 Kč
Za ﬁnanční dar děkujeme ﬁrmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.
DIPLOMACIE
Francie, Německo, 2014, drama, historický, 84 minuty, přístupný od 15 let, titulky
Čtvrtek 23. dubna ve 20.00 hodin
Herecký koncert André Dussolliera a Nielse Arestripa v režii Volkera Schlöndorﬀa představuje napínavou
vysokou hru diplomatických špiček a výjimečné ﬁlmové představení.
Vstupné 100 Kč, senioři, studenti a členové FK 90 Kč
NOČNÍ BEŽEC
USA, 2015, akční, krimi, drama, 114 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pátek 24. dubna v 17.30 hodin, sobota 25. a neděle 26. dubna ve 20.00 hodin
Brooklynský gangster a produktivní zabiják, kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil lepší časy. Nyní 55 letého
Jimmyho, dlouholetého nejlepšího přítele maﬁánského bosse, pronásleduje kromě hříchů minulosti také
zarputilý detektiv, který byl celých třicet let vždy o krok pozadu.
Vstupné 100 Kč
ZVONILKA A TVOR NETVOR
Hrajeme pro děti
USA, 2014, animovaný, dobrodružný, rodinný, fantasy, 76 minut, mládeži přístupný, české znění
Sobota 25. a neděle 26. dubna 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 80 Kč, rodiče s dětmi 60 Kč
Za ﬁnanční dar děkujeme ﬁrmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.
S TVÁŘÍ ANDĚLA
Velká Británie, Itálie, 2014, drama, 100 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pátek 24. dubna ve 20.00 hodin, sobota 25. dubna v 17.30 hodin
Hlavní postavou ﬁlmu je režisér Thomas Lang (Daniel Brühl), který dostane příležitost natočit ﬁlm podle
připravované knihy americké novinářky Simone Fordové (Kate Beckinsaleová). Ta se zabývá kontroverzním soudním procesem studentky obviněné z vraždy své spolubydlící.
Vstupné 110 Kč
DIVOČINA
USA, 2014, životopisný, drama, 2 nominace na Oscara, 115 minut, titulky
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Pondělí 27. dubna v 17.30 hodin
Jednoho dne, po letech bezohledného chování, závislosti na heroinu a zničeném manželství, učiní Cheryl Strayedovou (Reese Witherspoonová) zásadní rozhodnutí. Na vlastní pěst se vydává na více než tisíc
kilometrů dlouhý výlet na Paciﬁc Crest Trail, paciﬁckou hřebenovku, chodník táhnoucí se po hřebenech
pohoří na západním pobřeží Spojených států.
Vstupné 100 Kč
HOLUB SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL SE O ŽIVOTĚ
Artvečer - FK
Švédsko, Norsko, Dánsko, Francie, Německo, 2014, komedie, drama, 100 minut, nevhodný mládeži do
12 let, titulky
Středa 29. dubna ve 20.00 hodin
Jako moderní Don Quijote a Sancho Panza, tak Sam a Jonathan, dva cestující prodejci s drobnými cetkami, nás vezmou na kaleidoskopickou toulku lidskými touhami.
Vstupné 100 Kč, senioři, studenti a členové FK 90 Kč
AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D
3D
USA, 2015, akční, dobrodružný, sci-ﬁ, 150 minut, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 30. dubna v 17.00 hodin, pátek 1. května v 16.00 hodin, pondělí 4., úterý 5. a středa 6. května
v 17.00 hodin
Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawkeye,
musejí čelit děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé planety.
Vstupné 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč
EX MACHINA
USA, Velká Británie, 2015, drama, sci-ﬁ, thriller, 108 minut, přístupný od 15 let, titulky
Čtvrtek 30. dubna, pondělí 4. a úterý 5. května ve 20.00 hodin
Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou kliku. Ve ﬁremní soutěži vyhrál hlavní cenu, týdenní pobyt na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana (Oscar Isaac). V okamžiku, kdy
uprostřed pustiny vyskočí z vrtulníku, který ho na místo dopravil, dojde mu, že na tenhle týden jen tak
nezapomene.
Vstupné 110 Kč
Připravujeme: Malý pán, Hurá na fotbal, Dítě číslo 44, Země zítřka, Šílený Max: Zběsilá jízda
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. Přijímáme platební karty. Platnost rezervací vstupenek hodinu do začátku představení. Bližší inf. na telefonu 583 212 000. Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVA: Jsem pěstoun
Putovní výstava velkoformátových portrétů pěstounů veřejnosti přibližuje prostřednictvím konkrétních
příběhů život pěstounských rodin a ukazuje, že pěstounské péči se věnují muži a ženy různých profesí,
věku i vzdělání. Vernisáž výstavy proběhne 9. dubna od 17.30 hodin ve foyer kina Oko.
Výstava trvá do 31. května.
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