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Perličky z expozic a depozitářů  
Vlastivědného muzea v Šumperku

Obrázky na skle malíře zalomeného obočí

Malování na skle představuje jeden z nejpřitaž-
livějších a nejsvéráznějších projevů lidové výtvarné 
kultury v minulosti. V období od poslední čtvrtiny 
18. století až do  konce 19. století byly charakte-
ristickou součástí vybavení venkovských světnic. 
Umístěny byly v  rohu nad stolem v  tzv. svatém 
koutu, kde se u jídla, ale i u všech důležitých zále-
žitostí scházela celá rodina. Na podmalbách na skle 
byly téměř výhradně zobrazované náboženské 
motivy. Jsou projevem lidové zbožnosti a  svědec-
tvím duchovního života našich předků. Výběr ná-
mětů v domácnosti odrážel víru v ochrannou moc 
patronů. 

Technika malby na skle za studena, při níž ma-
líři malovali na  rubovou stranu skla, se rozvíjela 
především v  Itálii. Do  střední Evropy se dostala 
v  renesanci a oblibu si získala zejména u měšťan-
ské společnosti 18. století. Její největší rozkvět však 
nastal až v souvislosti s produkcí pro lidové vrstvy 
obyvatelstva.

Dílny na výrobu obrázků na skle se zpravidla na-
cházely v blízkosti skláren, odkud malíři odebírali 
materiál. Vyráběly se v  necechovních rodinných 
dílnách, kde fungovala dělba práce podle jednot-
livých úkonů, nejnáročnější část malby – kontury 
a obličeje maloval nejzručnější malíř dílny a pozadí, 
vybarvování ploch či květinové dekory vytvářeli 
pomocníci, ženy i děti. O odbyt se starali podomní 
obchodníci i sami malíři a k místům největšího od-
bytu patřily trhy, jarmarky a poutní místa.

Na  severní Moravě působilo několik dílen, ale 
nejvýraznější a nejproduktivnější byla dílna malíře 
označovaného podle charakteristického znaku své 
tvorby jako „malíř zalomených obočí“. Podmalby 
z jeho okruhu se vyznačují specifickým rukopisem, 
zvláště výraznou až tvrdou kresbou. Kromě nazna-
čení obočí obloukem zalomeným ke kořenu nosu 
je neméně příznačný i ohryzek na krku ztvárněný 

konturou ve  tvaru písmene V. Vlasy a vousy jsou 
prokresleny půlobloučky. Kontury tělových partií 
jsou rumělkové a  tváře zdobí výrazné ruměnce. 
Pozadí obrazů bývá často tmavě modré, bílé nebo 
černé. Obrazy se vyznačují pestrou barevností. 
Podle velikosti formátu produkovala dílna tři 
typy obrázků. Velké formáty orientované na šířku, 
které obsahují dva až tři motivy nebo narativní 
scény ze života světců (Zasnoubení Panny Marie, 
Poslední soud, výjevy z legendy o sv. Jenovéfě nebo 
sv. Isidorovi). Střední formáty nejčastěji zobrazují 
postavu světce s  květinovým dekorem a nejmenší 
a  nejvíce rozšířené byly tzv. kartušové obrázky 
s kruhovými či pravoúhlými kartušemi na ozdob-
ném podstavečku, který zdobí nápis.

Panna Marie Pomocná, kartušový obrázek s nápisem. 
Tyto obrázky se prodávaly na poutních místech. 

Foto: Sbírky VM Šumperk
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Podle množství dochovaných podmaleb v  mu-
zejních sbírkách byla dílna činná v docela dlouhém 
časovém období. Počátky tvorby sahají do  druhé 
čtvrtiny 19. století a  závěr až do  počátku čtvrté 
čtvrtiny 19. století. Nejpočetnější výskyt obrazů 
v  muzeích severní a  střední Moravy vyvolal do-
mněnku, že centrum jejich zhotovování leželo pa-
trně v západní části severní Moravy, podle výzkumů 
Zdeny Vachové mezi městy Olomouc a  Zábřeh 
na  Moravě. K  lokalizaci dílny zásadně přispěla 
Miloslava Hošková, která vyšla ze zmínky loštic-
kého rodáka Richarda Fischera, který bydlel v ro-
dině malíře Günthera, jehož obrázky byly údajně 

Evangelický sbor v Hrabové pořádá k příležitosti výročí konce druhé světové války 
vystoupení patnáctičlenného sboru pozounérů z bavorského města Sulzbach-Rosenberg 

za doprovodu pěveckého sboru Oculos meos pod vedením Víta Rozehnala
v neděli 31. května od 9 hodin při bohoslužbě v šumperském evangelickém kostele (vedle obch. akad.)

zaslány i na pražskou Národopisnou výstavu česko-
slovanskou v roce 1895. Podle údajů z matrik byl 
Ignác Günther (asi roku 1807–1887), pocházející 
ze severočeské Skalice, od  roku 1835 v  Lošticích 
činný jako malíř na skle. Ze Skalice u České Lípy 
se nejdříve přestěhoval do  moravského Mírova 
a  později do Loštic. Zde se usadil, založil rodinu 
a  provozoval dílnu. Měl dva syny, Ignáce (nar. 
1843) a Emanuela Klementa (nar. 1850), a dceru 
Kateřinu (nar. 1847). Tyto získané údaje podpo-
rují domněnku, že Ignác Günter a jeho synové byli 
představitelé dílny malíře zalomených obočí.

Mária Kudelová, Vlastivědné muzeum Šumperk

Zasnoubení Panny Marie představuje složitou skupinovou kompozici. Před oltářem s Mojžíšovými deskami stojí 
židovský kněz a před ním snoubenci Panna Marie a sv. Josef.                Foto: Sbírky VM Šumperk
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První červnový víkend bude patřit  
Slavnostem města Šumperka

První červnový víkend se město Šumperk opět přenese do středověku a připomene si výročí usku-
tečnění nejvýznamnější události v dějinách města, tzv. Šumperský sněm z roku 1490. Slavnosti 
města Šumperka budou probíhat v sobotu 6. června od desáté dopolední v Sadech 1. máje.

„Celý park bude rozdělen do čtyř scén. Na první 
bude probíhat tradiční historický program, v němž 
nebudou chybět místní skupiny Barbaři a  Páni 
z Bludova. Druhá scéna v letním divadle Vily Doris 
nabídne návštěvníkům především taneční, hudební 
a divadelní vystoupení,“ říká Petra Baborová z od-
dělení kultury a vnějších vztahů šumperské radnice. 
Na třetí scéně podle ní návštěvníci najdou jarmark 
s  ručními řemesly a  občerstvením. Chybět nebu-
dou rovněž rytířská tábořiště, stany a přístřešky bo-
jovníků, zbraně a zbroje na stojanech, jež si budou 
moci návštěvníci vyzkoušet. 

„Novinkou letošních slavností je ukázka husit-
ských obrněných vozů, rytířský fotokoutek a his-
torický kolotoč,“ prozrazuje referentka oddělení 
kultury a vnějších vztahů. Vzápětí dodává, že od-
poledne bude na třetí scéně probíhat bitva a sym-
bolická ukázka husitského válečnictví. Slavnosti 
nabídnou návštěvníkům rovněž tradiční jarmark 
s  řemeslníky, jarmarečníky s  rukodělnými a umě-
leckořemeslnými výrobky a  stánek z  programu 
Ochutnejte Jeseníky. 

Poslední scéna pak bude patřit hlavně dětem, 
které se budou moci těšit na  stylový kolotoč, 
skákadla, prolézadla, projížďky na  koních a  ma-
lování na  obličej. Děti i  dospělí se budou moci 
také zapojit do  soutěže Patero her. „V  infostánku 
města Šumperka obdrží zájemci soutěžní kartičku 
s  vyznačenými stanovišti, na kterých budou plnit 
nejrůznější úkoly. Jakmile získají potvrzení o  spl-
nění všech úkolů, předají vyplněnou kartičku zpět 
v  informačním stánku města a  získají malou od-
měnu. Kartička je slosovatelná, losování proběhne 
v 17 hodin na hlavní scéně,“ upřesňuje Baborová.  

Celý den vyvrcholí velkým, loučemi osvíceným 
průvodem s  rytíři, kejklíři, bubeníky, vlajkonoši, 
dudáky a  tanečnicemi. Průvod projde tradičně 
městem Hlavní třídou a Starobranskou ulicí k rad-
nici. Zde jeho účastníci vyzvednou radní a zástupce 
partnerských měst a  stejnou cestou se vrátí zpět 
do parku. Po slavnostní ceremonii, během níž mo-
ravští a slezští stavové projednají další osud vedlej-
ších zemí Koruny české, rozzáří oblohu ohňostroj. 
Celodenní program zakončí koncert historické ka-
pely. Více informací o programu a doprovodných 
akcích bude zveřejněno na stránkách města www.
sumperk.cz.                                                           -red-

Program Slavností města
9.30 – Ranní průvod městem a slavnostní úvodní 
ceremonie historického programu v průběhu dne
1. scéna (hlavní scéna pódium): 10.00 – Zahájení 
programu moderátory * 10.10 – Rytířské půtky 
a klání * 10.45 – Kterak se na  turnaj připraviti * 
11.30 – Barbaři v Šumperku * 12.15 – Ve jménu 
svaté Barbory aneb ukázky středověkých palných 
zbraní * 12.30 – Romantika pod balkonem, ve-
selé šermířské představení * 13.00 – Šumperský 

Během Slavností města nebudou opět chybět rytířské 
souboje a klání.                  Foto: archiv
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Klášterní hudební slavnosti přinesou i letos  
mimořádné hudební zážitky

fraucimor, dobové tance * 13.30 – Huncfut – 
písničky staré a nejstarší * 16.00 – Ktož jsú boží 
bojovníci, bitva a  symbolická ukázka husitského  
válečnictví na  počest 600 let odkazu mistra Jana 
Husa * 16.30–17.00 – Vyhodnocení dětských her 
a  soutěží * 17.00–21.00 Program regionálních 
klubů, skupin a kroužků * 20.30 – Šikování prů-
vodu * 21.00 – Průvod zástupců stavů Moravy, 
Slezska a Čech pod svými korouhvemi a se svými 
družinami * 21.45 – Slavnostní ceremonie * 
22.15 – Ohňová show * 22.30 – Ohňostroj
2. scéna (pohádková scéna Vila Doris): 10.00 – 
Kterak se hrávalo za středověku * 11.00 – Dopolední 
pohádka pro malé a nejmenší * 12.00 – Katovská 
pohádka * 13.00 – Tilia – O králi, kterému byla 
zima * 14.00 – Bujaré tance šumperských krčem 
a veselic * 15.00 – Představeníčko pro malé a velké 
* 18.00 – v budově Vily Doris se odehraje divadelní 
představení: Pravda (s)hoří… možná
3. scéna (rytířské a žoldnéřské ležení): Dva hu-
sitské obrněné vozy – unikátní možnost vidět 
a doslova si osahat repliky Žižkovy vozové hradby 

* Rytířské stany, brnění, zbroje a zbraně * Rytířský 
fotokoutek – půjčovna kostýmů a brnění pro malé 
i velké s možností se vyfotit na vlastní fotoaparát, 
nebo telefon a odnést si krásnou památku na slav-
nosti * Historický kolotoč pro malé a nejmenší
4. scéna (interaktivní hry a  soutěže): Na  před-
tištěné kartičky se píší výsledky z  pěti vybraných 
disciplín, za  splnění všech disciplín čeká na  sou-
těžící drobná cena, ty nejlepší v  kategorii mladší 
a starší čeká v závěru programu pasování na rytíře, 
a to přímo z ruky pana purkmistra, nebo jeho po-
věřeného zástupce. * Patero her z historie: U rytíře, 
Erby, Žoldnéřský výcvik, Soutěž Robina Hooda, 
Věnečky * 16.30–17.00 Vyhodnocení dětských her 
a soutěží
Další atrakce: 10.00–15.00 Jízda na  koních * 
15.00–15.30 Ukázka westernové drezury a  práce 
s koňmi (Ranch Viktorie) * 16.30–17.00 Ukázka 
výcviku psů (ZKO 637 Šumperk–Vikýřovice) 
* 17.00–18.00 Možnost vyzkoušet si překážky 
s vlastním psem
Více na www.sumperk.cz.

Již podeváté se mohou příznivci klasické vážné hudby těšit na hudební festival Klášterní hudební 
slavnosti. Pro letošní ročník připravili pořadatelé nejen mnoho lákavých koncertů, ale také mož-
nost zakoupit vstupenky pohodlně z domova on-line na webových stránkách festivalu www.klas-
ternihudebnislavnosti.cz.

Od 28. června do 12. července se v sedmi měs-
tech a  obcích převážně Olomouckého, ale také 
Pardubického a  Moravskoslezského kraje usku-
teční devět koncertů. Záštitu nad festivalem pře-
vzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
Radovan Rašťák a  šumperský starosta Zdeněk 
Brož. 

Zahajovací koncert festivalu v neděli 28. června 
v klášterním kostele v Šumperku se ponese ve velmi 
svátečním duchu. „Ve spolupráci s cyklem koncertů 
Klasika Viva oslavíme společně patnáct let koncertů 
v Šumperku. V této souvislosti jsme připravili pro 

všechny příznivce hudební lahůdku. Historicky 
poprvé provedeme v  Šumperku barokní operu,“ 
říká ředitel festivalu Roman Janků. Operu sklada-
tele Giuseppe Scarlattiho Armida nastuduje pro 
festival soubor Musica Florea pod vedením Marka 
Štryncla, který se zaměřuje na dobovou interpretaci. 
Taneční složka pak bude v  režii souboru Hartig, 
jenž se pod vedením Heleny Kazárové specializuje 
na rekonstrukce dobových tanců. V hlavních pěvec-
kých rolích se představí sopranistky Alice Martini 
a Lucie Rozsnyó a tenorista Jaroslav Březina. 

Koncertem v  sobotu 4. července v  sále KKC 
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Rapotín uctí pořadatelé hudebního génia čes-
kého skladatele Antonína Dvořáka. V  kompo-
novaném pořadu zazní Smyčcový kvartet č. 10 
Es dur „Slovanský“ a  Smyčcový kvartet č. 12 
F dur „Americký“. Večer zpestří čtení výňatků 
z Dvořákova životopisu a korespondence. Skladby 
Antonína Dvořáka zahraje světově uznávané 
Doležalovo kvarteto a  mluveným slovem večer 
provede přední česká herečka Valérie Zawadská. 

Na dalších dvou koncertech vystoupí mimořádné 
vokálně instrumentální těleso, které si v  loňském 
roce připomnělo již padesát let své existence, soubor 
Linha Singers. Na koncertech v neděli 5. července 
v Králíkách (klášterní kostel na Hedeči) a v pondělí 
6. července v kulturním domě v Loučné zazní kla-
sické skladby i evropské lidové písně ve swingovém 
hávu tak, jak to originálně předvádějí právě Linha 
Singers. 

Největší hvězdou festivalu bude v letošním roce 
houslista Pavel Šporcl. „Tohoto momentálně nej-
známějšího českého houslistu nemusíme před-
stavovat, ale není bez zajímavosti, že v  Šumperku 

vystoupil naposledy v roce 2003,“ připomíná Janků. 
Letos přijede Pavel Šporcl na tři koncerty. V úterý 
7. července v  Šumperku a  ve  středu 8.  července 
v  Jeseníku zahraje sólový program nazvaný „Pocta 
Paganinimu“. Zazní přitom skladby J.S. Bacha, N. 
Paganiniho, E. Ysaye a  dalších. 9. července pak 
v Krnově vystoupí se skladbami J.S. Bacha a dalšími 
hudebními lahůdkami pro sólové housle. 

V sobotu 11. července mohou příznivci festivalu 
zamířit na  komorní koncert do  hudebního sálu 
na zámku v Bludově, kde vystoupí kytarista Libor 
Janeček s programem skladeb pro kytaru z období 
baroka a klasicismu.  

Závěrečný koncert bude patřit hudbě orches-
trální. „Poprvé přivítáme v  Šumperku Komorní 
filharmonii Pardubice s  dirigentem Marko 
Ivanovičem,“ prozrazuje ředitel festivalu. V neděli 
12. července tak šumperský klášterní kostel rozezní 
hned dvě symfonie, a to symfonie č. 8 h moll Franze 
Schuberta zvaná „Nedokončená“ a  symfonie č. 5  
c moll Ludwiga van Beethovena „Osudová“. 

Podrobný program, včetně povídání k  jednot- 

Operu skladatele Giuseppe Scarlattiho Armida nastuduje pro šumperský festival soubor Musica Florea. 
Foto: M. Světlík
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livým účinkujícím, lze nalézt na  internetových 
stránkách festivalu www.klasternihudebnislavnosti.
cz. Na nich si mohou zájemci on-line rezervovat či 
přímo zakoupit vstupenky na  jednotlivé koncerty. 
Pro ty, kteří jich chtějí navštívit více, navíc připra-
vili pořadatelé cenově zvýhodněné balíčky, jež lze 
koupit pouze na uvedené webové adrese. „Také le-
tos je možné zakoupit zvýhodněné vstupné. Stačí si 
pouze vybrat data pro kombinaci,“ zdůrazňuje Janků 
a dodává, že stačí jen v odkazu „Vstupenky online“ 
kliknout na vybranou kombinaci.                  -zk-

1. koncert festivalu Klášterní hudební slavnosti
MUSICA FLOREA, HARTIG: 
G. Scarlatti – Armida
Neděle 28. června od 20 hodin v klášterním kostele

Soubor Musica Florea vznikl v roce 1992 jako 
jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově 
poučené interpretace hudby v  České republice. 
Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. 
Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podlo-
žená studiem dobových pramenů a estetiky a kre-
ativní oživování zapomenutých interpretačních 
stylů i  prostředků tvoří nezbytný základ činnosti 
souboru a jsou zároveň zárukou jeho renomé.

Repertoár souboru zahrnuje instrumentální 
komorní hudbu, světské i  duchovní vokálně-
-instrumentální skladby, orchestrální koncerty 

Soubor Hartig se věnuje již řadu let interpretaci tanců různých historických epoch.                         Foto: archiv

i monumentální skladby symfonické, operní a ora-
torní od počátků baroka po 20. století.

Soubor hostuje na  významných světových fes-
tivalech a  spolupracuje s význačnými sólisty i  an-
sámbly. Obdržel řadu prestižních ocenění. V roce 
2009 obdržel soubor diplom za  nejlepší inter-
pretaci děl J. S. Bacha na festivalu v chorvatském 
Varaždinu.

Od  roku 2002 pořádá Musica Florea vlastní 
koncertní řady s důrazem na prezentaci nově obje-
vených děl i skladeb, které si zasluhují návrat k in-
terpretační původnosti.

Soubor Hartig se pod uměleckým vedením 
Heleny Kazárové věnuje již řadu let interpretaci 
tanců různých historických epoch od pozdní rene-
sance po  raný romantismus a předvádí je na  růz-
ných typech kulturních akcí doma i  v  zahraničí. 
Repertoár souboru tvoří jak tance plesové, tak i vir-
tuosní tance divadelní od  konce 16. do  počátku 
19. století. Jako jediný v  Čechách začal soubor 
na počátku své činnosti studovat též tance doby ba-
roka podle autentických pramenů, tedy grafických 
zápisů v tzv. Beauchamp-Feuilletově notaci, a jako 
jediný dosáhl v tomto oboru mezinárodní profesi-
onální úrovně. Od  svého založení v  roce 1997 se 
tanečníci souboru zúčastnili kromě svých vlastních 
koncertních programů také řady prestižních diva-
delních projektů.
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Bratrušovskou tragédii připomíná kniha a nový web
Třetím rokem připomíná jednu z nejtragičtějších událostí druhé světové války na Šumpersku, po-
pravu šestnácti vlastenců gestapem na bratrušovské střelnici, k níž došlo poslední březnový den 
roku 1945, pamětní deska osazená v místě hromadného hrobu a  také lípa z Bratrušova. A  le-
tos, u příležitosti sedmdesátého výročí tragédie, ji přibližuje i reedice knihy Miroslava Zapletala 
„Na  úsvitě svobody. Bratrušovská tragédie 31. března 1945.“, kterou připravila šumperská 
radnice ve spolupráci s místním muzeem. Publikace je k dostání zdarma v Informačním centru 
a v místních knihkupectvích. V elektronické verzi si ji mohou zájemci stáhnout z webových stránek 
www.bratrusovskatragedie.cz. Zde je ke zhlédnutí i video s filmovým záznamem exhumace a ná-
sledného národního pohřbu zavražděných vlastenců.

Zapletalova kniha, jež vyšla po  osmačtyřiceti le-
tech jen s drobnými úpravami, byla poprvé veřejnosti 
představena v pondělí 4. května při příležitosti piet-
ního setkání u  bratrušovského památníku obětem 
druhé světové války. „Když mě vedení města po-
žádalo, abych text, který jsem před třiceti lety četl, 
znovu prošel a posoudil, byl jsem překvapen tím, jak 

je dílo stále živé a  aktuální,“ uvedl historik Zdeněk 
Doubravský. Publikace je podle něj výjimečná 
především svojí literárně dramatickou výstavbou, 
která není vlastní žádnému historickému materiálu. 
„I když psal text opírající se o fakta, vzniklo dílo li-
terární kvality. Začíná kapitolou Pátrání, na  jejímž 
konci se dozvídáme velmi krutou pravdu. Pak líčí 

Reedici knihy Miroslava Zapletala připravili pracovníci šumperské radnice ve spolupráci s místním muzeem. 
Grafika je dílem Gró Atelieru.  Foto: -zk-
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upoutá na první pohled grafickou úpravou. Ta je dí-
lem Jiřího Giesla ze šumperského Gró Atelieru. „Když 
jsem dostal do rukou původní knihu, nejprve jsem si 
s ní nevěděl moc rady. Jakmile jsem se ale do ní začetl, 
napadlo mě zvolit minimalistický design, který by 
mohl oslovit i mladší generaci. Z toho vychází i ba-
revné pojetí,“ vysvětlil grafik Jiří Giesl. Z černé obálky 
tak kromě jména autora a názvu vystupuje šestnáct 
červených bodů, jež evokují kulky, které ukončily 
život mladých vlastenců. Tento prvek se opakuje 
i  uvnitř celé knihy, kterou procházejí fotografie za-
vražděných hrdinů. „V  tomto případě jsem použil 
červený filtr, neboť jsme originální snímky neměli 
k dispozici a museli tak použít fotografie z původní 
publikace,“ dodal Giesl.

Publikace Na úsvitě svobody je k dostání bezplatně 
v  Informačním centru, jež sídlí v  muzeu, a  také 
v  knihkupectvích Tón a Duha. V pdf formátu si ji 
mohou zájemci rovněž zdarma stáhnout z webových 
stránek www.bratrusovskatragedie.cz, které město vy-
tvořilo ve spolupráci s muzeem. Jejich návštěvníci se 
zde nejen dočtou o bratrušovské tragédii, ale mohou 
si prohlédnout bohatý obrazový materiál a také mapu 
s vyznačením míst, jež s tragédií souvisejí. Zhlédnout 
mohou rovněž video s  filmovým záznamem exhu-
mace zavražděných vlastenců, která proběhla 16. 
a  17. ledna 1946, a  následného národního pohřbu 
umučených odbojářů, jejž město vystrojilo 20. ledna 
1946 a kterého se zúčastnilo dvacet tisíc lidí.        -zk-

v chronologickém sledu události a v poslední kapitole 
Kati popisuje okolnosti zadržení a  potrestání dvou 
nejvýznamnějších aktérů celé tragédie, gestapáků 
Prellberga a  Hufera,“ popsal význam Zapletalovy 
práce Doubravský a dodal, že díky moderním tech-
nologiím bylo do  knihy zařazeno i  více archivních 
fotografií ze sbírek muzea a  ze soukromého archivu 
Petra Možného. 

Že se kniha čte jako detektivka, potvrzuje také 
historik Drahomír Polách. „Jsem moc rád, že opět 
vyšla. Ta původní nám totiž pomáhala dostat se 
ke skutečnému místu tragédie,“ zdůraznil Drahomír 
Polách. Mnozí si podle něj i  dnes myslí, že k  vraž-
dění došlo u památníku obětem druhé světové války 
u  silnice směrem na  Bratrušov. „Ve  skutečnosti se  
poprava odehrála asi o pět set metrů dál v lese v pů-
vodním areálu střelnice. V  minulosti zde byl hrob 
vyznačen a  starala se o  něj manželka zavražděného 
Adolfa Schwarzera. Po okupaci v roce 1968 ale bylo 
místo téměř nepřístupné,“ podotkl Polách, který 
spolu s  dalšími členy spolku Pátrači po  historii 
Bratrušova a okolí místo hromadného hrobu v roce 
2013 identifikovali, vyčistili od  náletových dřevin, 
vysadili zde lípu a  s  přispěním šumperské radnice 
nechali osadit pamětní desku odkazující na  místo 
tragické události z  31. března 1945. Klub českých 
turistů pak přeložil místní turistickou trasu Po šum-
perském psaníčku tak, aby k němu zájemce spolehlivě 
přivedla.

Druhé upravené vydání Zapletalovy publikace 

Bratrušovská tragédie

Hromadný hrob popravených vlastenců připomíná 
pamětní deska a  lípa, kterou vysadil spolek Pátrači 
po historii Bratrušova a okolí.                          Foto: -zk-

Obálka knihy



11Noc kostelů

Kostely a kaple se na jednu noc otevřou veřejnosti

Také letos mohou návštěvníci ve  stovkách ote-
vřených kostelů po  celé republice poznávat a  ob-
divovat duchovní a  umělecké skvosty křesťanství, 
které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i  živé 
přítomnosti. O  tom svědčí bohatý kulturně–du-
chovní program. V  Šumperku budou moci zá-
jemci zamířit v pátek 29. května do pěti kostelů, 
vzhledem k  probíhající revitalizaci Jiráskových 
sadů bude totiž tamní kostel sv. Barbory uza-
vřen. Návštěvníkům se tak otevřou klášterní 
kostel Zvěstování P.  Marie v  Kladské ulici, kos-
tel sv. Jana Křtitele na  Kostelním náměstí, kostel 
Českobratrské církve evangelické v Revoluční ulici, 
kostel sv. Jana Evangelisty v Husitské ulici a Chrám 
Svatého Ducha v ulici K.H. Máchy.           –zk–

Program noci kostelů v Šumperku
Kostel sv. Jana Křtitele na  Kostelním náměstí: 
17.50–18.00 Slavnostní zvonění * 18.00–19.00 
Mše svatá * 19.00–21.50 Prohlédněte si kostel 
zblízka – individuální prohlídka * 19.00–20.00 
Dobrodružná cesta kostelem pro děti * 19.00–
21.30 Stoupej k výšinám – výstup na kostelní věž 
* 19.00–22.00 Výstava ornátů a  bohoslužebných 
předmětů, včetně možnosti nahlédnutí do matrik 
od  roku 1950 a  zjištění data křtu, kmotrů a  po-
dobně v  sakristii * 20.00–20.30 Nechte se oslo-
vit historií a  krásou – komentovaná prohlídka * 
21.50–22.00 Duchovní slovo, závěrečná modlitba
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 
v Kladské ulici: 18.00 Jarní koncert Pavla Hrdiny 
a hostů * 19.00–21.00 hod. Kostel bude přístupný 
pro volné prohlídky (bez výkladu průvodce)
Chrám Svatého Ducha v  ulici K.H. Máchy: 
18.00–18.45 Prohlídka chrámu s  pořadateli 
* 19.00–19.45 Pobožnost k  Spasiteli, zpívaná 
východní bohoslužba * 20.00–21.20 Pozvání 

k  setkání s  vírou, nadějí a  láskou * 21.40–22.00 
Ticho kostela promlouvá…, nekomentovaná pro-
hlídka chrámu * 22.00 Uzavření chrámu
Kostel Českobratrské církve evangelické 
na  nám. Svobody: 8.00–19.00 Dobrodružná 
hra v  kostele – program pro děti * 19.00–19.15 
Úvodní slovo * 19.15–19.30 Rok M. J. Husa *  
20.00–23.00 Biblický maraton – opisování biblic-
kých textů * 20.00–20.15 Malý varhanní koncert 
* 20.00–23.00 Možnost prohlídky historického 
hodinového stroje ve  věži kostela * 20.00–23.00 
Výstava spisů M. J. Husa a  historických biblí * 
20.45–21.15 Zpěvy z  Taizé * 21.30–21.45 Rok 
M. J. Husa* 22.00–22.145 Malý varhanní kon-
cert * 22.30–23.00 Od folku po metal – moderní 
křesťanská hudba * 23.15–23.45 Zpěvy z Taizé * 
23.55–24.00 Slovo na závěr
Kostel sv. Jana Evangelisty v  Husitské ulici: 
Prohlídka s  výkladem o  historii Starokatolické 
církve v  Šumperku. Prohlídka kostela sv. Jana 
Evangelisty. Prohlídka hodinového stroje a zvonů. 
Výstava liturgických předmětů.

Poněkud netradičním způsobem se v pátek 29. května otevřou šumperské kostely. Akce nazvaná 
Noc kostelů, jež probíhá v celé republice, nabídne zejména lidem, kteří stojí mimo církev či na je-
jím okraji, možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Určena je i těm, kteří víru 
v Boha a cestu do společenství církve teprve hledají. 

Během Noci kostelů se otevře i kostel sv. Jana Křtitele. 
Foto: -pk-
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velkolosinský Old Time Jazzband, křest je na-
plánován na 12.15 hodin a loučenská kapela zde 
bude hrát až do  druhé odpolední. Příležitostné 
razítko a účastnický list pak mohou zájemci zís-
kat od 10 do 14 hodin. „Pro ty, kteří si netrouf-
nou dorazit pěšky nebo na kole, opět vypravíme 
autobus. Zájemci se mohou přihlásit v půjčovně 
pro dospělé v knihovně v ulici 17. listopadu, pří-
padně telefonicky na čísle 583 283 138,“ dodává 
ředitelka knihovny. Autobus podle ní odjíždí 
v 9 hodin z autobusového nádraží (v 8.45 odjezd 
ze zastávky MHD 2 v Šumavské ulici, v 9.05 hod. 
ze zastávky v Bratrušovské ulici) a předpokládaný 
příjezd do Šumperka je do 17 hodin. „Doufáme, 
že i  letos přiláká akce řadu pěších turistů, cyk-
listů, ale také příznivců tradičního jazzu,“ uzavírá 
Daňková.              -zk-

Název akce si pořadatelé „vypůjčili“ od Miluše 
Anežky Šajnohové. Právě její sbírka básní nazvaná 
Pradědovy letokruhy se v  červnu v  roce 2010 
na  Paprsku křtila. „Další rok jsme na  Paprsku 
představili publikaci Historie Klubu čes-
kých turistů Šumperk, poté Historické toulky 
Šumperskem od Drahomíra Polácha a loni knihu 
Zdeňka Gáby a Petra Možného Králický Sněžník 
a  okolí na  starých pohlednicích a  fotografiích. 
Akce zamýšlená původně jako jednorázová se tak 
stala součástí turistické a  současně kulturní na-
bídky začínajícího léta,“ říká ředitelka knihovny 
Zdeňka Daňková, která je současně předsedkyní 
šumperských turistů. 

A  křtít se bude i  letos. „Loňskou publikaci 
Zdeňka Gáby a  Petra Možného uvítali všichni 
milovníci zdejšího kraje. Letošní titul od stejných  
autorů je vlastně jejím volným pokračováním a ne-
pochybně najde své čtenáře,“ prozrazuje Daňková. 
Kniha „Putování k  horské chatě Paprsek na  sta-
rých pohlednicích a  fotografiích“ ukazuje histo-
rický vzhled oblíbených turistických horských 
center, jako jsou Staré Město, Branná, Ostružná, 
Ramzová, Petříkov a další obce Staroměstska.

Některé z  dobových snímků, jež kniha obsa-
huje, přitom veřejnost uvidí poprvé. Až na  ně-
kolik výjimek je poskytl šumperský sběratel Petr 
Možný, který také vybral pohlednice a  stanovil 
jejich uspořádání. O doprovodné texty se pak po-
staral Zdeněk Gába, bývalý dlouholetý odborný 
pracovník Vlastivědného muzea v  Šumperku. 
Publikaci vydává již tradičně nakladatelství Pavel 
Ševčík - Veduta Štíty a zájemci si ji budou moci 
na Paprsku zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Kniha se pokřtí na Paprsku v sobotu 20. června. 
Akci již tradičně zahájí v  pravé poledne 

Publikace „Putování k horské chatě Paprsek na starých  
pohlednicích a fotografiích“ se představí  
během Pradědových letokruhů na Paprsku

Publikace „Putování k horské chatě Paprsek na  sta-
rých pohlednicích a  fotografiích“ je dílem Petra 
Možného a Zdeňka Gáby.

Již šestý ročník akce nazvané Pradědovy letokruhy chystají Klub českých turistů ve spolupráci se 
Střediskem volného času Doris a šumperskou Městskou knihovnou. Proběhne v sobotu 20. června 
a jeho dějištěm bude opět horská chata Paprsek.
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Ve středu 3. června vyjíždějí Růžové děti na svůj 
výroční zájezd. Nebude to dlouhé putování, pro-
tože stejně brzy začnou pršet dotazy „pane uči-
teli, kdy už tam budeme?“ Takový zájezd ovšem 
obsahuje mnohé z pozdějších dlouhých putování. 
Koncert, společné stolování, turistickou atrakci 
i směnu finančních prostředků za vysněné zboží.

Hned příští den, tedy ve  čtvrtek 4. června, se 
v klášterním kostele sejdou zpěváčci dvou mladších 
sborových oddělení – Barevné děti a  Plameňáci. 

Mají za  sebou společný vydařený zájezd, který si 
užili v polovině května, a teď se připravují na roz-
loučení se sborovým rokem. Zazpívají rodičům 
i dalším příznivcům od 18 hodin.

V úterý 9. a ve středu 10. června očekáváme pří-
chod nových zájemců o sborový zpěv. Dvoudenní 
zápis je příležitostí pro všechny děti dvou před-
školních ročníků a  také děti prvních a  druhých 
tříd základní školy. Proběhne ve  zkušebně sboru 
na Komíně vždy od 14 do 17 hodin. Nejde o žádný 

ZUŠ Šumperk, ŠDS

ZUŠ Šumperk

Z původně nenápadně zaplněného kalendáře se opět vyklubal pestrý sborový rok. Výjimkou není 
ani měsíc červen, poslední úsek našeho pěveckého snažení.

Od pondělí 1. do středy 24. června vždy od 16 do 18 hodin v budově ZUŠ v Žerotínově ulici
Zápis žáků do tanečního oboru Základní umělecké školy

Od pondělí 1. do středy 24. června vždy od 16 do 17 hodin v budově ZUŠ v Žerotínově ulici
Zápis žáků do literárně dramatického oboru Základní umělecké školy

Od pondělí 1. do středy 24. června vždy od 16 do 17 hodin v budově ZŠ v ulici Dr. E. Beneše
Zápis žáků do výtvarného oboru Základní umělecké školy

Pátek 12. června ve 14 hodin v Galerii mladých Vlastivědného muzea
Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Šumperk, projekt: „Vzpomínková fotokniha“

Pondělí 15. června v 17 hodin v Jižním křídle Domu kultury
Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Šumperk

Středa 17. června v 18 hodin v klášterním kostele
Závěrečný koncert Komorního smyčcového orchestru ZUŠ Šumperk 

Čtvrtek 18. června v 17 hodin v klášterním kostele
Slavnostní vyřazení absolventů I. a II. stupně ZUŠ Šumperk 

Pátek 19. června od 16 hodin v zahradě ZUŠ
Evropský den hudby 
Akce se koná pouze za příznivého počasí.
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

Červen v Šumperském dětském sboru
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konkurz, zapíšeme všechny, kteří mají chuť zpívat. 
Pokud jim to zatím nejde, naučíme, žádný strach.

Sotva za posledními nováčky dveře zaklapnou, 
již se v klášterním kostele budou scházet zpěváci 
ke zkoušce před večerním benefičním koncertem. 
Je stále středa 10. června a v 19 hodin začíná pě-
vecké setkání domácích Motýlů a  vynikajícího 
Cantemus Children’s Choir z maďarského města 
Nyíregyháza. Oba sbory jsou letošními hosty 
významného mezinárodního festivalu „Sborové 

Po nahlédnutí do osudů domu č. 10 na náměstí 
se opět vracíme do  ulic na  okraji Šumperka. I  zde 
nacházíme stavebně zajímavé vilky a rodinné domy. 
O jednom z nich, postaveném na kdysi rodící se ulici, 
bude dnešní pojednání.

Zástavba na  území Šumperka kolem staré his-
torické cesty vedoucí z  města do  Bludova přes 
Bludoveček, nazývané po  staletí Bludovská cesta, 
začala vznikat na přelomu 19. a 20. století, kdy zde 
nedaleko křižovatky s  dnešní Zábřežskou ulicí byly 
v  blízkosti Prosingerovy cihelny postaveny první 
vilky. Ty ještě stály na tehdejší Lessingstrasse, vedoucí 
sem od  restaurace Koruna. Teprve s  výstavbou dal-
ších rodinných domů kolem zmíněné komunikace 
vznikla potřeba pojmenování vznikající ulice, která 
dostala název Zierotingasse, Žerotínova ulice. Avšak 
teprve po druhé světové válce došlo v Bludovské ulici, 
jak byla nově pojmenována, k další zástavbě a starou 
komunikaci začaly lemovat rodinné domy.

Na pozemcích bývalé cihelny měli někteří z oby-
vatel Šumperka pronajaty zahrádky, které se několika 
z nich jevily jako vhodné stavební místo v poměrně 
tiché ulici. Na  žádost těchto zájemců o  výstavbu 
rodinných domů přistoupilo vedení města 1. ledna 
1971 ke zrušení pronájmu a práva k užívání zahrá-
dek a následně k přípravě pozemků pro stavbu rodin-
ných domů. Tak zde byl mezi jinými vystavěn také 
typizovaný dům Bludovská 28, navržený podle tehdy 

slavnosti Hradec Králové“ a  šumperský koncert 
předznamenává další tři společné dny v  Hradci 
Králové.

Letošní sborovou sezonu uzavře koncertní sbor 
Motýli týdenním zájezdem na  Slovensko. Po  ně-
kolika letech chceme další generaci našich dětí se-
známit s krásami této blízké země a projedeme ji 
v celé délce oběma směry. Věříme, že také slovenští 
posluchači budou s koncerty spokojeni.

T. Motýl, sbormistr ŠDS

moderního nahlížení na architekturu bydlení, s pro-
stornými okny v čelní stěně, garáží v přízemních pro-
storách a rovnou střechou, který byl dán do užívání 
v lednu roku 1975.

Na počátku nového století nemohla stavba ze se-
dmdesátých let vyhovovat energetickým nárokům 
na  současné bydlení. Její majitelé Ondřej Zelený 
s manželkou Kamilou se rozhodli dům přestavět po-
dle svých představ. S architektonickým návrhem jim 
pomáhal Pavel Volf a  s projekčními pracemi Marek 
Gerža. Realizace stavby byla uskutečněna a  v  roce 
2014 dokončena pod vedením Josefa Janáčka – firma 
JPS. Objekt prošel řadou modernizací, z nichž nej-
viditelnější je nástavba se svažující se tabulovou 
střechou. Citlivé barevné řešení fasády působí na pří-
chozího příjemným dojmem.

Z odborného posudku můžeme mimo jiné vyčíst: 
Vznikl tak osobitý dvougenerační dům splňující pa-
rametry jak estetické, tak i  funkční. Plně vyhovuje 
energetickým nárokům pasivního domu s  předpo-
kládanou úsporou na  vytápění přesahující padesát 
procent původních nákladů. Vhodně architektonicky 
zapadá do koncepce Bludovské ulice a je její ozdobou.

Jmenovaní realizátoři přestavby rodinného 
domu Bludovská 28 obdrželi letos za  své zda-
řilé dílo Cenu města Šumperka v  kategorii 
Architektura – rekonstrukce.

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

K Šumperským proměnám: Cena města Šumperka  
v kategorii architektura – rekonstrukce zamířila  
tentokrát do Bludovské ulice
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Rodinný dům v Bludovské ulici před přestavbou…               Foto: Městský úřad Šumperk

…a po přestavbě.                Foto: Městský úřad Šumperk



16 Dům kultury

Čtvrtek 4. června od 19 hodin ve velkém sále DK 
Spirituál kvintet
Jedna z  prvních českých folkových skupin, která 
letos slaví padesát pět let od svého založení. K pří-
ležitosti tohoto výročí vydali Komplet 55 – hudbou 
propojený svět, který je krásným dárkem pro jejich 
věrné fanoušky. Najdete na něm všechna alba plus 
nevydané rarity a DVD. To vše potvrzuje nezastu-
pitelnou roli souboru na naší hudební scéně.

Vstupné 190 Kč, 220 Kč a 250 Kč

Sobota 6. června od 19 hodin ve velkém sále DK 
Mikulov baví Šumperk
Oblíbená akce s degustací vín z Mikulovské vinař-
ské podoblasti. K  poslechu hraje Cimbálová mu-
zika Podluží.                Vstup volný

Pátek 12. června od 19 hodin ve velkém sále DK 
4TET
Originální seskupení, jehož precizní a osobitý pro-
jev se snoubí s  již pověstnou dokonalostí a profe-
sionalitou Jiřího Korna a  brilantními vokálními 
výkony Davida Uličníka (tenor), Jiřího Škorpíka 
(tenor) a  Dušana Kollára (bass). Gentlemani 
v  cylindrech opět připravili originální podívanou 
v nové verzi programu. Těšit se můžete jak na pře-
kvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmo-
nie Jiřího Škorpíka, tak na temperamentní herecké 
a „taneční“ výkony všech aktérů na jevišti… To vše 
rozhodně nenechá nikoho chladným! 

Vstupné na sezení za 430 Kč a 470 Kč 

DIVADLO V PARKU
XXII. ročník festivalu profesionálních diva-
del pořádá Divadlo Šumperk a  Dům kultury 
Šumperk.

Čtvrtek 11. června od 21 hodin na letní scéně (event. 
divadlo)
Kolega Mela Gibsona 
One man show Martina Trnavského v  komedii 

o zážitcích jednoho herce. Hraje Divadelní spolek 
Frída.            Vstupné 200 Kč

Pátek 12. června od 21 hodin na letní scéně (event. 
divadlo)
Když se zhasne 
Mrazivá komedie, která knokautuje vaše bránice. 
Hraje Divadlo Do Houslí.         Vstupné 200 Kč

Sobota 13. června od 21 hodin na letní scéně (event. 
divadlo)
Biostory 
Komedie o  tom, jak se viditelně prospěšná idea 
může v rukou „nepravých“ stát pastí pro ty slabší, 
hledající. Hraje Divadlo MALÉhRY. 

Vstupné 200 Kč

Neděle 14. června od 21 hodin na letní scéně (event. 
divadlo)
1+1=3 
Komedie vypráví příběh manželské nevěry, která se 
vzpírá svému prozrazení. Hraje Divadlo Šumperk.

Vstupné 100 Kč

Pátek 26. června od 19 hodin na nádvoří H-clubu 
(v  případě deště uvnitř klubu), sobota 27. června 
od 20 hodin v Music Machine
L´ETNO 
Přehlídka etno & world music a  alternativní 
kultury. Hlavní večer účinkují Avlija, Nautika, 
Shamania Mania a  další. Druhý večer vystoupí 
Darren Eve + Nikos Mistakidis, Koudelna a další. 
Prodej vstupenek pouze na místě. 

Vstupné hlavní večer 26.6. za 80 Kč, 
druhý večer 27.6. za 30 Kč 

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI

Neděle 28. června od 20 hodin v klášterním kostele
KHS: G. Scarlatti – Armida
Zahajovací pořad 9. ročníku mezinárodního 

Dům kultury
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festivalu Klášterní hudební slavnosti Šumperk. 
Historicky poprvé budou mít diváci možnost vidět 
barokní operu i v našem městě. 

Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den akce 290 Kč

Úterý 7. července od 20 hodin v klášterním kostele
KHS: Pavel Šporcl
Houslový virtuóz a jeden z nejžádanějších českých 
umělců slaví úspěchy u všech generací posluchačů 
díky svému umění, výrazné osobnosti i nekonvenč-
nímu vystupování. V rámci Klášterních hudebních 
slavností uvede pořad Pocta Paganinimu. 

Vstupné v předprodeji 270 Kč, v den akce 310 Kč

Neděle 12. července od 20 hodin v klášterním kostele
KHS: Komorní filharmonie Pardubice
Závěrečný koncert 9. ročníku mezinárodního fes-
tivalu Klášterní hudební slavnosti. Proslulá díla 
F. Schuberta Nedokončená a  L. van Beethovena 
Osudová uvede Komorní filharmonie Pardubice.

Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den akce 210 Kč

D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin
RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia 
Rubi.

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 31. května
Viktor Kolář, „Canada/1968-73“, černobílá 
fotografie 
Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj. 

Vstup volný

Od 3. do 26. června
Ivana Kubová (*1961), „Grafika“
Grafička, malířka, pedagožka Ivana Kubová 
do  Šumperka přiveze svoje grafiky, typické sytou 
barevností, precizností, opakujících se motivů 
a znakových prvků. Vernisáž k výstavě se uskuteční 
ve středu 3. června 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

PŘIPRAVUJEME
21. srpna   REVIVAL INVAZE 2015:
  ROBBIE WILLIAMS, KISS,
  ELÁN
25. září   KATAPULT
2. října   DAVID DEYL S KAPELOU
9. října   JIŘÍ KOLBABA
23. října   DŽEMFEST: Mňága 
  a Žďorp, Michal Hrůza, Slza,
  Light & Love a další
12.–14. listopadu  BLUES ALIVE

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

LETNÍ KURZY
PILATES
S. Václavková, pondělí 17.20–18.20 v  sále pohy-
bové výchovy
JÓGA
A. Provazníková, středa 17.00–18.30 ve zkušebně

KURZY 2015/2016
POHYBOVÉ, JAZYKOVÉ, TANEČNÍ, PRO 
DĚTI
PŘIHLÁŠKY DO  KURZŮ A  ÚHRADY 
KURZOVNÉHO PŘIJÍMÁME v 1. patře Domu 
kultury Šumperk: pondělí a  středa 8.30–12.00, 
13.00–17.00 hod., úterý a  čtvrtek 8.30–12.00, 
13.00–15.00 hod.
Bližší informace o  kurzech: tel.č. 583  363  038 
a  777  652  073, e–mail: kurzy@dksumperk.cz. 
Informace o tanečních kurzech: tel.č. 606 819 727.
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Spirituál kvintet, původně mužské kvarteto zalo-
žené v roce 1960, je formací, která nejen v prvních le-
tech vyšlapávala cestu českému folkovému hnutí, ale 
jež po celou dobu své existence přinášela osobitý re-
pertoár, imponující svou šíří i osobitým ztvárněním. 
Skupina, po roce 1989 zprofesionalizovaná, odehrála 
už tisíce vystoupení a prodala statisíce desek.

„Můžete se těšit na celovečerní recitál, na kterém si 
posluchači připomenou všechny zásadní písně z bo-
haté a  úspěšné historie kapely,“ uvedla produkční 
Domu kultury Michaela Horáková. Vzápětí upřes-
nila, že legendární Spirituál kvintet vystoupí ve čtvr-
tek 4. června ve velkém sále Domu kultury. Koncert 
začíná o půl osmé večer a cena vstupenky se pohybuje 
od  190 do  250 korun. Více informací a  rezervace 
vstupenek na www.dksumperk.cz.          -red-

v den akce pak na tři stovky. „Skupiny kamarádů 
tak mohou ušetřit na  vstupném hezké peníze, 
které jim pak zbydou na občerstvení během festi-
valu,“ dodává s úsměvem Ondřej Polák.

Festival Džemfest, který se koná od roku 2000 
v  polovině října v  Šumperku, patří mezi nejú-
spěšnější akce v kraji. Každý ročník je vyprodaný 
(1600  lidí na  hlavní scéně) a  zřejmě se jedná 
o  největší rockový festival konaný pod střechou 
v republice.

Vedle hlavního programu se v rámci Džemfestu 
koná řada doprovodných kulturních akcí, jako 

Akce pojmenovaná Zajíc v  pytli se koná už 
třetím rokem a  její popularita u  návštěvníků 
Džemfestu stále roste. „První rok jsme takto pro-
dali asi dvě stovky vstupenek, vloni už přes tři 
stovky. Je to nejlepší ocenění naší mnohaleté práce, 
když lidé takto dopředu nakupují lístky na festival, 
aniž by znali program, moc si vážíme jejich dů-
věry,“ uvedl pořadatel Ondřej Polák.

Vstupenky za  výhodnou cenu 150 korun si 
mohou zájemci již nyní objednávat na webových 
stránkách www.dzemfest.cz. Po  zveřejnění pro-
gramu 1. června lístky podraží na  250 korun, 

Koncert, Džemfest

Pětapadesátiletý Spirituál kvintet zazpívá v Šumperku

Džemfest i letos prodává lístky s tajemstvím

Jedna z prvních folkových skupin přijede do Šumperka, aby si s fanoušky připomněla 55. výročí 
svého vzniku. K této příležitosti vydala Komplet 55 – Hudbou propojený svět, na kterém najdete 
všechna alba plus nevydané rarity a DVD. To vše potvrzuje nezastupitelnou roli souboru na naší 
hudební scéně.

Festival Džemfest zahájil předprodej vstupenek na 16. ročník, který se uskuteční 23. října v Domě kul-
tury Šumperk. Lístky jsou k mání za poloviční cenu. Má to ale háček. Pořadatelé nezveřejnili program.

▶ Spirituál kvintet přijede do Šumperka první červ-
nový čtvrtek.             Foto: archiv
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například literární večery, alternativní koncerty 
či filmová scéna. Džemfest se pravidelně orien-
tuje také na  sociální oblast, využívá popularity 
u  mladých lidí při kampani Daruj Fest, kterou 
mobilizuje k darování krve a krevní plazmy. Každý 
rok Džemfest navštěvují děti z dětských domovů, 

aby na vlastní kůži zažily (často svůj první) festi-
val. V roce 2014 vystoupila v hlavním programu 
Džemfestu kapela The Tap Tap, kterou tvoří dva-
cet hudebníků z Jedličkova ústavu v Praze. On-line 
objednávka Zajíce v pytli na www.dzemfest.cz.

-red-

„Diváci se mohou těšit na brilantní vokální výkony, 
zajímavou kostýmovou  úpravu a originální podívanou 
v  nové verzi programu, který měl premiéru na  pod-
zim roku 2012,“ podotkla produkční Domu kultury 

Ivana Kubová (*1961), „Grafika“

Tak jako je pro Annu Vančátovou podnětná před-
stavivost dětí, které i  proto ráda učí, je pro Ivanu 
podobně významná role arteterapeutky. Jak už loni 
v šumperské městské knihovně řekl kolega z léčebny 
ve Šternberku, MUDr. Tomáš Přikryl, platí, že děti, 
duševně nemocní a  výtvarníci mají k  sobě blízko 
a jejich svobodné vidění světa je navzájem inspiru-
jící. Na rozdíl od Anny, pro kterou je příběh v malbě 
nezbytný, vystačí si Ivana jen s  volným záznamem 
přírody v její obecnosti. Živou krajinou jí může být 
stejně tak vzorek na utěrce jako rýha na zdi, cokoli, 
co v ní vyvolá vzpomínku a napoví jinou možnost 
uspořádání celku obrazové plochy.

Začala velkoplošnou olejomalbou na  plátně, 
v  dobrém duchu ovlivněna i  profesorem na  aka-
demii, Františkem Hodonským. Na stáži v Ženevě 
v ateliéru grafiky výchozí formát výrazně zmenšila, 
a v leptu, později už trvale v technice suché jehly, ať 
v kombinaci s monotypem či bez něho nebo jindy 
i v barevném linorytu se našla a zabydlela dodnes. 
Vyhovuje jí mnohem víc než drahá a  zdlouhavě 
vrstvená malba. Čeho se ale drží, je sytá barva 

a proces rukodělnosti. Vyhýbá se všem novým, od-
osobněným prostředkům a je tím doma i v galerii, 
která na  práci rukou, jako na  jedné ze zásadních 
podmínek ve volbě autorů, trvá. 

Ivana střídá i v řadě variací barevné podání tisku 
a  výchozí rozvrh plochy získává užitím odlišných 
barev monotypu bohatě proměnlivou podobu. 
Rozvíjí ji i  v  opakování znakových prvků, jemně 

Michaela Horáková. Koncert začíná v pátek 12. června 
od  sedmé večerní ve  velkém sále Domu kultury. 
Vstupné činí 430 a 470 korun. Více informací a on-line 
rezervace vstupenek na www.dksumperk.cz.         -red-

Oblíbený 4TET se vrací do Šumperka

Galerie J. Jílka

Vokální soubor 4TET si šumperské publikum velmi oblíbilo. I proto se v polovině června uskuteční 
další koncert v Domě kultury Šumperk.

Z cyklu „Kruhy“, 2002, monotyp, papír, 60 x 60 cm
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Čtvrtek 4. června od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.             Vstupné 50 Kč

Úterý 9. června od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů 

Sobota 13. června od 10 do 22 hodin v „P“
PONTISDAYS
Den otevřených dveří.

Čtvrtek 18. června od 14 hodin v „KD“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.            Vstupné 50 Kč

Úterý 23. června od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
 
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 flexibary

Každé úterý (sudý týden) 9 hodin v „P“
Výtvarná dílna
 
Každé úterý od 9.30 hodin a každý čtvrtek od 11 hodin 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: T. Weingartová, tel. č.: 
606 756 770, 583 211 766, e-mail: weingartova.te-
reza@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ 
= Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 
68. Informace o dalších aktivizačních programech zís-
káte na www.pontis.cz.

rozehraných ve volné kresbě rydlem od ruky; v ma-
lých posuvech měkké geometrie organické povahy 
a  v  prolínání do  sebe zasouvaných kruhů rytmu 
oblých linií a bodů. Míra jejich účinnosti pramení 
v síle přítomného okamžiku, spočívá v jeho napětí 
a  v  souladu všech tónů snad až hudebně laděné 

skladby. A na nás zbývá nechat se vtáhnout, pono-
řit se do jejího víření a naslouchat mu bez otázek, 
v čiré radosti…

Výstava, zahájená ve středu 3. června v 18 hodin 
za účasti autorky, potrvá až do neděle 28. června. 
Jste zváni, přijďte.           Miroslav Koval

Pontis Šumperk

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 264 Kč pro mimošumperské 
odběratele, kterým se měsíčník distribuuje Česká 
pošta. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí 132 Kč. 

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci 
Kulturního života Šumperka,  

tel. č. 583 214 193, 583 437 352.
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Divadlo

Datum
St 3. 6. 

Čt 4. 6. 
Út 9. 6. 

Divadlo v parku na Letní scéně (event. divadlo)
Čt 11. 6. 
Pá 12. 6. 
So 13. 6. 
Ne 14. 6.
Čt 18. 6.

Čt 25. 6. 
Pá 26. 6. 

So 27. 6. 

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, dopro-
dej vstupenek vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: Divadlo očima 
dětí  – obrázky z pohádek, které děti v divadle viděly během této sezony, výstava trvá do 30.6. 
Výstava děl uměleckých škol AVE ART Ostrava a Střední školy obchodu, gastronomie a designu 
PRAKTIK s.r.o. Olomouc. Změna programu vyhrazena!

Pohádku Čertův švagr mohou děti zhlédnout nejen v divadelním sále, ale v sobotu 27. června na ně čeká Velká 
čertovská „show“ na přehradě Krásné. Foto: P. Veselý

Cena
70 Kč

150 Kč
70 Kč

200 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč
40 Kč,
děti 20 Kč
70 Kč
100 Kč,
50 Kč
30 Kč

Titul 
O pejskovi a kočičce

Slepice
Čertův švagr

Divadelní spolek Frída Brno: Kolega Mela Gibsona
Divadlo Do Houslí Pardubice: Když se zhasne
Divadlo MALÉhRY Brno: Biostory
Divadlo Šumperk: 1+1=3
3. akademie Veselé školky Šumperk 
Přehlídka kroužků pro děti 
Norway Today Hrádek, Studio D123
23. Hrádek pro krále aneb Pocta Billie Holidayové 
Teens Jazzband Velké Losiny
Velká čertovská „show“ na přehradě Krásné 
Na motivy pohádky Čertův švagr

Skupina
MŠ, dopr. 
volných míst
D, VK
školy, dopr. 
volných míst

VK
VK
VK
VK
VK

VK
VK

VK

Čas
10.00

17.00
10.00

21.00
21.00
21.00
21.00
16.00

19.00
19.30

16.00
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Během dvacátého festivalového ročníku zhlédli 
porotci pět inscenací – Figarovu svatbu, komedii  
1 + 1 = 3, Její Pastorkyni, hru Rychlé šípy, řečení 
Šípáci a komedii Slepice. „Jednotlivé hry jsme zhlédli 
bez předsudků, s otevřenýma očima, s touhou něco 
zažít a vidět. Snažili jsme se najít hereckou osobnost, 
která na jevišti přináší postavu konkrétní a jedineč-
nou a  jež dokáže diváky provést celým příběhem,“ 
řekl během slavnostního vyhlášení výsledků, jež se 
odehrávalo v Zrcadlovém sále, umělecký šéf ostrav-
ského Divadla Loutek Václav Klemens, který před-
sedal odborné porotě. V  ní kromě něj usedli Petr 
Veselý a Petr Klimeš. Nejvíce je přitom zaujali Dana 
Růžičková v roli Kostelničky v Její pastorkyni a Jan 

Kroneisl coby Stanley v komedii 1 + 1 = 3.
Naprosto shodný názor měla letos i  porota di-

vácká. Dana Růžičková podle ní nejvíc „perlila“ 
v Její pastorkyni a v komedii Slepice, Jan Kroneisl 
zase porotu zaujal svým úžasným přístupem 
ke  všem rolím. „Letošní sezona byla skvělá, před 
všemi herci smekáme. I  proto se velmi těžko vy-
bíralo,“ vyzdvihla letošní repertoár předsedkyně 
divácké poroty.

Členové studentské poroty považují za  nejvý-
raznější ženskou osobnost divadelního souboru 
v  této sezoně Lucii Šmejkalovou alias Dlouhé 
Bidlo v  Rychlých šípech. Její kolega Jan Kroneisl 
je pak podobně jako ostatní porotce oslovil jako 

V končící sezoně zaujali Růžičková s Kroneislem

Podle odborné poroty podali v končící sezoně nejlepší herecký výkon Dana Růžičková a Jan Kroneisl. 
Foto: P. Kvapil

Ocenění za nejlepší ženský a mužský herecký výkon v sezoně 2014/2015 si v  sobotu 25. dubna 
odnášeli z místního stánku Thálie Dana Růžičková a Jan Kroneisl. Výkony členů místního ansám-
blu hodnotily během třídenního Festivalu Miloše Movnara opět tři poroty. Ty se shodly, že letos 
byla volba těch nejvýraznějších herců mimořádně těžká. Divácky nejúspěšnější hrou se na základě 
hlasování diváků stala komedie 1 + 1 = 3.
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Billie Holidayová byla vůbec první interpret-
kou, které dělal Teens Jazzband (v  současnosti 
již kapela Hotsy Totsy Five) poctu. Událo se 
tak v  září 2009, kdy jsme vzpomněli smutných 
50 let od  zpěvaččina úmrtí. Připomenout však 
tuto vynikající zpěvačku opět, a  to po  bezmála 
šesti letech, navíc u příležitosti tak významného 
jubilea, je jistě správné. Za  dobu, kdy proběhl 
první „Hrádek pro krále“, již Teens Jazzband ob-
měnil nejen svůj název, ale i sestavu a repertoár. 
Návštěvníci Pocty Billie Holidayové si tedy jistě 
opět přijdou na své. Nezbývá, než připomenout 
možnost zakoupení vstupenek v  předprodeji 
Divadla Šumperk, neboť předchozí, únorová po-
cta, byla zcela vyprodána.          -bla-

divadla, zatčen za loupežné přepadení banky a vy-
slýchán policií. Za necelou hodinu a půl povypráví 
svůj příběh, v němž se dozvíme nejen o  jeho po-
hnutém hereckém i  osobním životě, ale i  jak se 
jednou setkal v  letadle z  Kanady do  Frankfurtu 
s Melem Gibsonem a to jej zasáhlo na celý život. 

Ve čtvrtek 11. června si budou moci diváci vyčis-
tit hlavu od povolební kocoviny. Komedie Kolega 
Mela Gibsona, v  níž září Martin Trnavský z  br-
něnského Divadelního spolku Frída, totiž pomáhá. 
Komorní příběh pro jednoho herce začíná ve chvíli, 
kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního 

„úchvatný“ Stanley v komedii 1 + 1 = 3. 
Po  několikaleté přestávce byla letos udělena 

cena Štěk roku, tedy představitel nejlepší drobné 
role. V té podle názoru porotců exceluje Petr Král 

v roli Zavadilky v Rychlých šípech. A nově dostala 
příležitost hodnotit uplynulou sezonu také široká 
veřejnost. Divácky nejúspěšnější hrou se tak stala 
komedie 1 + 1 = 3.             -zk-

Hrádek pro krále, Divadlo v parku

100 let Billie Holidayové

Letní scéna ožije Divadlem v parku

V pátek 26. června proběhne od 19.30 hodin na Hrádku šumperského divadla další jazzová pocta. 
Ta minulá, dvaadvacátá, se zaměřila na život a dílo kornetisty Bobbyho Hacketta, jenž by se letos 
dožil sta let. Ve stejném roce, tedy roku 1915, se narodila i jedna z nejuznávanějších jazzových 
zpěvaček – Billie Holidayová.

Divadlo Šumperk a místní Dům kultury pořádají v červnu již tradičně festival profesionálních 
divadel známý jako Divadlo v parku. Jeho dvaadvacátý ročník proběhne od čtvrtku 11. do neděle 
14. června a všechna představení bude od deváté večerní hostit letní scéna v Sadech 1. máje, za ne-
příznivého počasí pak šumperské divadlo.

▶ Další jazzová pocta na Hrádku se zaměří na Billie 
Holidayovou. Foto: archiv



24 Divadlo v parku

A Trnavský to nemá lehké, devadesát minut textu 
leží výhradně na něm, ale zvládá to bravurně. 

Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyor-
ské společnosti. On je prominentní gynekolog, ona 
majitelka a  šéfkuchařka vyhlášené italské restau-
race. Jejich manželství však nelze pokládat za  ide-
ální - vlastně je to hotové peklo na zemi, se kterým 
nelze jen tak skoncovat. Může za to předmanželská 
smlouva, jež obsahuje maličký dodatek: ten z man-
želů, který prokáže tomu druhému nevěru, může 
požádat o  rozvod a  veškerý majetek mu přitom 
zůstane. Vánoční večírek, který manželé pořádají, 
se tak promění v  rozvodové bitevní pole, kde se 
bojuje zbraněmi nejtěžšího kalibru… Tolik stručný 
děj mrazivé komedie Když se zhasne, s níž v pá-
tek 12. června přijede do  Šumperka pardubické 
Divadlo do Houslí a jež byla v roce 2012 uvedena 
na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. Ten 
každoročně představuje nejlepší komedie vzniklé 
za uplynulou divadelní sezonu.

O  den později, v  sobotu 13. června, zavítá 
na  šumperskou letní scénu brněnské divadlo tří 

hereček, Daniely Zbytovské, Barbory Seidlové 
a Nikoly Zbytovské, MALÉhRY. Přiveze komedii 
o  tom, jak se na  jedné straně viditelně prospěšná 
idea může v  rukou „nepravých“ stát pastí pro 
ty slabší, hledající. Děj hry Biostory je zasazen 
do prostředí fiktivního Bio-kurzu, na němž se se-
tkávají tři ženy - výživová poradkyně na mateřské 
dovolené, zubní hygienistka a psychiatrička.

Dvaadvacátý ročník Divadla v  parku uzavře 
v neděli 14. června úderem deváté večerní domácí 
soubor. Ten letos nastudoval pod vedením režiséra 
Romana Groszmanna komedii Raye Cooneyho 
1   +  1 = 3, jež vypráví příběh manželské nevěry, 
která se vzpírá svému prozrazení.                           -zk-

Místní soubor se představí s komedií 1 + 1 = 3. Foto: P. Veselý

Divadlo Šumperk a Dům kultury Šumperk
pořádají XXII. ročník festivalu profesionálních divadel

DIVADLO V PARKU
od čtvrtka 11. do neděle 14. června vždy od 21 hodin  

na letní scéně, za nepříznivého počasí v divadle
Kolega Mela Gibsona * Když se zhasne * 

Biostory * 1 + 1 = 3
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„Pro nadcházející sezonu jsme připravili velmi 
pestrou škálu žánrově rozdílných divadelních her. 
Snad se nám tak povedlo odpovědět na odvěkou 
otázku každého vedení divadla: „Jak správně na-
míchat skladbu repertoáru, abychom uspokojili 
diváky, kteří chtějí večer v  hledišti při komedii 
zapomenout na  své každodenní starosti, a  jak 
na  druhou stranu oslovit i  ty, kteří milují velká 
dramata, tituly, u  kterých se diváci nenudí, ale 
které navíc provokují k  zamyšlení?“ Věřím, že 
nabídka pro příští sezonu bude pro naše stáva-
jící i  budoucí návštěvníky lákavá a  divácky zají-
mavá,“ říká ředitel šumperského divadla Matěj 
Kašík a  připomíná, že lidé mohou opět využít 
zvýhodněného předplatného. Dosavadním před-
platitelům přitom divadlo rezervuje jejich místa 
do 31.  května.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod  –  

počínaje výraznou slevou na  předplatném oproti 
ceně při volném prodeji přes stabilně zajištěná 
místa v hledišti až po informování o termínu před-
stavení, pokud si předplatitel toto oznámení ob-
jedná. „Abonentní průkaz je navíc přenosný, lze ho 
půjčit i darovat a při jeho ztrátě lze vystavit dupli-
kát,“ zdůrazňuje Kašík. 

Veškeré informace o předplatném lze získat v ob-
chodním oddělení divadla u Silvie Novákové, tel. č. 
583  214  061, kl. 45, mobil 736  627  692 nebo  
e-mail info@divadlosumperk.cz, ve vitrínách před 
divadlem na Hlavní třídě a  samozřejmě na  inter-
netových stránkách www.divadlosumperk.cz. Zde 
najdou zájemci informace o  divadle, repertoáru, 
hereckém souboru a mohou si zde také on-line re-
zervovat a koupit vstupenky na domácí i hostující 
představení s tím, že si přímo doma vytisknou vstu-
penku.                           -red-

Nová sezona

Divadlo láká na novou sezonu

Divadelní sezona 2015/2016

Zajímavé premiéry chystá na  příští sezonu šumperské divadlo. Kromě komedie S  tvojí dcerou 
ne, Shakespearova Snu noci svatojánské, Wilderova Našeho městečka a Tří mušketýrů se mohou 
diváci těšit i na Léto v Laponsku Jaroslava Rudiše a Petra Pýchy. Pro malé návštěvníky pak herci 
nastudují dvě pohádky – Aládína a kouzelnou lampu a Lišku Bystroušku.

Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne, režie Józef Zbigniew Czernecki, premiéra 12. září 2015

Situační komedie S  tvojí dcerou ne z  pera 
Antonína Procházky je příběhem docela obyčej-
ných manželských párů snažících se předejít možné 
manželské krizi. Jakýmsi styčným bodem je mladá 
dívka Sandra. Její rodiče jsou typickým manželským 
párem středního věku. Do  jejich vztahu se vloudil 
stereotyp a vzájemné soužití nenabízí již nic nového. 
Což tak vztah oživit a  dát se dohromady s  jiným 
manželským párem, který prožívá obdobnou situaci? 
Není problém. Oba manželské páry si snad padnou 
do oka a mohou tak spolupracovat formou různých 
oživení na záchraně svých manželství.

Ale kdo dohlédne na Sandru v době, kdy se rodiče 

chtějí opětovně sbližovat a poznávat něco nového? Je 
tady strýc Luboš, jenž dostane za úkol mít mladou 
slečnu ve svém zorném poli a dbát o její čest. Jenže 
postarší seriózní pán neboli strýček Luboš se v blíz-
kosti mladé a  energické dívenky mění v  človíčka, 
který jakoby zrovna prožíval vrchol své puberty. 

Celý propletenec různých vtípků, gagů a  nej-
různějších nedorozumění ještě navíc okoření svou 
přítomností zloděj Česťa. Pro diváky je tato posta-
vička „čestného zloděje“ nejsympatičtější z  celého 
představení.

V této inscenaci se můžete těšit na práci již divácky 
osvědčeného tandemu Józef Zbigniew Czernecki 
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v podání bravurního klavíristy a skladatele Zdeňka 
Dočekala.

a  Anna Franta (Hvězdy na  vrbě, Prodaná nevěsta, 
Světáci) a na skvělou zábavu prošpikovanou hudbou 

Nová sezona

Stávající herecký soubor šumperského divadla. Foto: P. Veselý

William Shakespeare: Sen noci svatojánské, režie Simona Nyitrayová, premiéra 7. listopadu 2015

Thorton Wilder: Naše městečko, režie Zdeněk Černín, premiéra 19. prosince 2015

Komedie o  tajemstvích (lásky), fantasy příběh 
odehrávající se v  čarovném lese, pohádka plná 
nadpřirozených bytostí. Shakespearovu Snu noci 
svatojánské můžeme přiřadit spoustu přívlastků. 
Ve  spletitém ději, v  němž se odehrává mnoho 
zvratů, si k sobě hledají cestu tři zamilované páry, 
které nesoupeří jen s řadou náhod a omylů, kupou 
podvodů a  lží, ale především se svými dobrými 
a  špatnými vlastnostmi, které vstupují mezi lidi 
jako obtížně překonatelné překážky. A nevyhnou se 
ani postavám vyloženě nadpozemským. V množství 
nedorozumění pak vyvstává řada otázek. Inscenace 
o  jedné májové noci, kdy se toho v  lesíku poblíž 

Jsme každodenně bombardováni zprávami 
z celého světa, a to v takovém množství, že už ani 

Athén tolik událo, v  podání herců šumperského 
divadla hledá odpovědi. Nezodpovězenou otázkou 
zatím zůstává, zda se divákům podaří rozlišit, co je 
sen a co skutečnost. Ale – záleží na tom vůbec? 

Tvůrci zvolili překlad Martina Hilského, který 
se jim zdá moderní, vtipný a poetický zároveň. Pro 
tohoto významného anglistu byl Sen noci svatoján-
ské první hrou Williama Shakespeara, kterou pře-
ložil. Stejně tak v případě mladé režisérky Simony 
Nyitrayové jde o  první divadelní setkání s  nej-
uváděnějším dramatikem všech dob. Důležitou 
složkou inscenace bude také hudba, kterou složil 
muzikant a herec Leoš Peteráč.

nejsme schopni pocítit, jakou má ta či ona zvěst 
důležitost, obsah a spojitost s našimi osudy.
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nastaví laskavé zrcadlo života, v němž se rádi po-
znáte, sami sobě zasmějete a  uvědomíte si věci, 
na které jaksi nezbývá čas. A přesto právě ony jsou 
podstatou života.

Režisér připravované šumperské inscenace 
Zdeněk Černín je mistrem v  rozplétání mezilid-
ských vztahů. To ostatně prokázal u  klasického 
dramatu Její pastorkyňa, která je ozdobou reper-
toáru šumperského divadla. Černín dokáže i ve vy-
hrocených  situacích najít  humor a  porozumění 
člověku. Jeho Naše městečko bude nepatetickou 
oslavou našeho života a hledání jeho smyslu. Bude 
to emotivní představení, které zaujme všechny di-
vácké generace.

s půvabnou Constance Bonacieux. 
Nebude chybět zápletka s pátráním po královni-

ných diamantových přívěscích, které D´Artagnana 
zavede až do Londýna za vévodou z Buckinghamu 
a  posléze i  do  komnat zrádné Milady de Winter. 
Inscenace nechá diváky nahlédnout i  do  chvílí 
na samotném sklonku D´Artagnanova života…

Naše představení bude vskutku výpravné. Díky 
vysokému počtu postav v této inscenaci posílí náš 
soubor také hostující herci. Můžete se těšit na hru 
z  období vlády Ludvíka XIV. plnou šermířských 
soubojů, která je vhodná jak pro školy, tak i  jako 
rodinné představení. Legendární hrdinové jsou zde 
a vzkazují: „Jeden za všechny, všichni za jednoho!

nejznámější české autory své generace. Byl 
oceněn mnoha prestižními literárními cenami 
u nás i v zahraniční, jeho literární texty byly ně-
kolikrát zfilmovány. Žije v Německu. Petr Pýcha 
je autorem mnoha dramatických textů, které 
uvádějí česká divadla a  rozhlas. Učí na  gym-
náziu češtinu a  žije v  Podkrkonoší.  Za  Léto 
v  Laponsku získali autoři Cenu Českého roz-
hlasu a cenu v Dramatické soutěži Cen Alfréda 
Radoka za rok 2005.

Jako by se nás citově nedotýkaly. Jako by z nich 
zmizelo to hlavní – člověk. Nemáme čas přemýšlet 
nejen o tom, co se děje kolem nás, ale ani o tom, 
co se děje s  námi. Globalizovaný svět nás pohl-
cuje čím dál víc. A právě Wilderova hra Naše měs-
tečko nám laskavou, humornou formou ukazuje 
obyčejný život s každodenními problémy, kterým 
rozumíme, trápíme se jimi, ale když je vidíme 
na jevišti, dokážeme se jim zasmát a pochopit je-
jich smysl.

Wilderova hra, oceněná nejprestižnějšími lite-
rárními cenami, prošla divadly všech kontinentů, 
a  i když byla napsána v první polovině minulého 
století, její vyznění je současné. Tato hra vám 

Divadlo se pustilo do  odvážného kroku. 
Inscenovat Tři mušketýry. Titul, který je známý 
snad každému. O třech mušketýrech bylo natočeno 
mnoho filmů a divadlo nezůstává pozadu. I proto 
se divákům již známý režisér Petr Veselý (v Divadle 
Šumperk režíroval Černou komedii) pustí do  tak 
náročného a výpravného inscenování.

Režisér však vychází z  původního divadelního 
scénáře dvojice francouzských autorů Jérôme 
Savaryho (1942) a Jean-Loupa Dabadieho (1938) 
v  překladu Jiřího Žáka. D´Artagnanův osud 
budeme sledovat od  dětství přes jeho příchod 
do  Paříže, seznámení s  mušketýry, s  intrikami 
kardinála Richelieu na královském dvoře, ale také 

Divadelní road story o dlouhé cestě na sever. 
Je léto. Lucie a Leoš stopují do Laponska. Před 
sebou mají polární kruh a  za  sebou hromadu 
problémů, o kterých si myslí, že zůstaly zapome-
nuté doma. Ale během čekání na silnici začíná 
minulost znovu ožívat. Česká komedie s hořkou 
příchutí pro pět herců vás zavede do rodinných 
příběhů, které jsou i  vašimi příběhy, jež dobře 
znáte. 

Jaroslav Rudiš patří v  současné době mezi 

Nová sezona

Jean-Loup Dabadie, Jérôme Savary: D´Artagnan aneb Tři mušketýři, režie Petr Veselý,  
premiéra 20. února 2016

Jaroslav Rudiš, Petr Pýcha: Léto v Laponsku, režie Petr Mančal, premiéra 2. dubna 2016
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Dámská svatební móda 20. století je tématem nové 
výstavy šumperského muzea. Výstava se zaměřuje 
na šaty z dob, kdy módu ještě neurčovaly svatební 
salóny a nevěsty si šaty vyráběly svépomocí nebo si 
je nechávaly šít na  zakázku v krejčovstvích. K vi-
dění jsou i  módní doplňky, svatební fotografie 
a oznámení. Výstava trvá do 30. srpna.

GALERIE ŠUMPERSKA
Šperkovnice šumperského muzea 
Rozmanitému fondu šperků a bižuterie je poprvé 
v  historii šumperského muzea věnována samo-
statná výstava, jež představuje náhrdelníky, ná-
ušnice, přívěsky a  řadu dalších zajímavých ozdob 

VÝSTAVNÍ SÍŇ
Hasiči – pracovitost, statečnost, obětavost. 
130 let od založení župní hasičské jednoty č. VII 
pro severní Moravu
Vůbec první výstava o  hasičích pořádaná šum-
perským muzeem nabídne jedinečnou příležitost 
představit sbírky muzea a jeho poboček veřejnosti. 
Na výstavě se podílí také Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje a  další organizace a  spolky. 
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 4. června 
v 17 hodin a potrvá do 30. září. 

RYTÍŘSKÝ SÁL 
V čem jste se, dámy, vdávaly…

Nová sezona, Vlastivědné muzeum

Vlastivědné muzeum v Šumperku

podobné a v lecčems dokonce stejné. 
V inscenaci jsou využity cizokrajné hudební ná-

stroje, melodie a rytmy, ale rovněž i vůně a pachy, 
které (nejen dětským) divákům napomáhají do to-
hoto odlišného světa vstoupit a  po  dobu trvání 
představení v  něm pobýt. Nepopisná scénografie 
umožňuje otevírat divákovu fantazii a  předsta-
vivost a  inscenování hojně využívající mimo jiné 
i postupů lidového divadla se nese v duchu dětské 
hravosti a bezprostřednosti.

Tvůrci inscenace se rozhodli příběh Lišky 
Bystroušky zasadit do  blízkosti jesenických hor 
a lesů. Představení je po výtvarné stránce výpravné 
a  bohaté a  vychází z  atmosféry Jeseníků a  rodné 
krajiny. Scénografie se inspiruje místy, která si děti 
i  jejich rodiče mohou pamatovat ze skutečného 
pohledu na přírodu, jež je obklopuje. Pohádkovou 
atmosféru dotvářejí výrazné masky a kostýmy, ani-
mace, kouzla a triky. To všechno je podpořeno au-
torskou hudbou Tomáše Alferiho.

Záměrem tvůrců inscenace Aládín a  kouzelná 
lampa je prostřednictvím jednoho příběhu z Tisíce 
a  jedné noci a  také díky několika zhudebněným 
arabským básním vytvořit na  jevišti zcela oso-
bitý svět arabských pohádek v  mnohém odlišný 
od  světa těch českých. Vedlejším záměrem je rov-
něž zdůraznění kulturních odlišností mezi naším 
a arabským světem. Právě na klasickém pohádko-
vém půdorysu je zcela patrno, že ačkoli mohou být 
naše kultury v  mnohém odlišné, v  něčem jsou si 

Inscenace Liška Bystrouška je určena dětem i do-
spělým. Román Rudolfa Těsnohlídka je dodnes 
klenotem české literatury, především díky svému 
nezaměnitelnému vtipu. Současně však otevírá silné 
téma vztahu člověka k přírodě, soužití lidí a  zvířat, 
úcty k rodnému kraji, domovu i rodině. 

Liška Bystrouška je divadelním zpracováním dnes 
již legendárních příhod malé liščí dámy. V představení 
vystupují lidské, zvířecí i nadpřirozené (pohádkové) 
postavy, které spolu během hry žijí a promlouvají. 

Pohádky
Na motivy pohádek Tisíce a jedné noci: Aládín a kouzelná lampa, režie Vítězslav Větrovec, 

premiéra: 19. září 2015

Na motivy Rudolfa Těsnohlídka: Liška Bystrouška, režie Jiří Ondra, premiéra: 25. září 2015
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Litovelské Pomoraví a  řada maloplošných zvláště 
chráněných území. Ohrožené druhy se zacho-
valy i  v  několika lokalitách, které nemají územní 
ochranu. Velká část území je intenzivně zemědělsky 
využívána a mnoho přírodovědně cenných lokalit 
bylo v minulosti zničeno. To, co se z nich zacho-
valo, jsou jen ostrůvky přírody v kulturní krajině, 
o  něž je třeba pečovat. Výstava vznikla ve  spolu-
práci základní organizace Českého svazu ochránců 
přírody Hořepník Prostějov a Vlastivědného muzea 
v Olomouci. Výstava trvá do 28. června.

GALERIE MLADÝCH
Moje místo pro setkávání
Výstava je výsledkem několikaměsíčního pravidel-
ného setkávání seniorů se studenty ze Střední zdra-
votnické školy Šumperk a Střední školy sociální péče 
a služeb Zábřeh. Nad šálkem kávy či čaje se senioři 
svěřovali studentům se svými životními příběhy, 
které se vážou k určitým místům v Šumperku a jeho 
blízkému okolí. Vyprávění o lesním baru, bývalé tan-
čírně a dalších oblíbených místech seniorů zachycuje 
i fotokniha, kterou doplnili kresbami žáci výtvarného 
oboru při Základní umělecké škole Šumperk.
Návštěvníci výstavy si budou moci také prohlédnout 

z  archeologických a  historických sbírek. Převážná 
část šperků a bižuterie, které návštěvníci na výstavě 
uvidí, byla nalezena při záchranných archeologic-
kých výzkumech nebo je muzeum získalo darem. 
Doposud však byly prezentovány veřejnosti spíše 
jako doplňková záležitost jiných výstavních pro-
jektů. Výstava trvá do 7. června.

Pojďte, děti, budeme si hrát!
Velká prázdninová herna pod názvem „Pojďte, děti, 
budeme si hrát“ představí skládačky, hlavolamy, 
kvizy, hry a  spoustu dalších dovednostních úkolů 
pro malé i  velké, kteří se nechtějí o  prázdninách 
nudit. Výstava bude zahájena v  úterý 16. června 
v 9 hodin a potrvá do 30. září. 

HOLLAROVA GALERIE
Ohrožené rostliny střední Moravy
Výstava Ohrožené rostliny střední Moravy předsta-
vuje řadu lučních, mokřadních a lesních druhů, vy-
skytujících se na střední Moravě, kde se setkávají tři 
fytogeografické oblasti – karpatská, hercynská a pa-
nonská. Pro každou z nich jsou typické jiné druhy 
rostlin, proto je květena tohoto území tak bohatá. 
V  regionu se nachází chráněná krajinná oblast 

Vlastivědné muzeum

Dámská svatební móda 20. století je tématem nové výstavy šumperského muzea.  Foto: -zk-
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představí svá díla, která nazývá geometrickou abs-
trakcí. Po  dlouhé době tvorby v  grafických pro-
gramech se před čtyřmi roky rozhodl přenést své 
návrhy z  počítače na  plátno. Umělec, jehož díla 
vznikají převážně akrylovými barvami a spreji, na-
chází podle svých slov největší inspiraci v street artu 
a graffiti, ale i v práci Victora Vasarelyho, maďar-
ského malíře, grafika a sochaře, a Zdeňka Sýkory, 
českého malíře moderního umění. Výstava trvá 
do 28. června.
Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@mu-
zeum-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 Mohelnicka
Klasická instalace je doplněna moderními audiovi-
zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-
tím určena nejen pro zapálené archeology, ale také 
pro širokou veřejnost.

Projekt pro celou rodinu: Poznávejme život 
v pravěku hrou
V prostorách muzea je otevřena interaktivní herna, 
kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké tech-
niky, popřípadě vyluštit různé kvizy, hádanky a se-
stavit skládačky.

Město a  lidé. Mohelnice a  její obyvatelé 
ve fotografiích
Výstava fotografií ze sbírek Vlastivědného muzea 
v Šumperku prezentuje život obyvatel města od po-
čátku 20. století do přelomu 80. a 90. let 20. sto-
letí. Výstava trvá do 30. srpna.

PŘEDNÁŠKY A AKCE
Miroslav Demel – Kousek země
Autorské čtení z  nové sbírky básní Kousek země 
Miroslava Demela z  Mohelnice spojené s  křtem 

dobové fotografie jednotlivých míst Šumperka 
a  okolí, na  které senioři rádi vzpomínají. Projekt, 
jehož výsledkem je tato výstava a také Vzpomínková 
fotokniha, si kladl za cíl aktivizovat seniory a mladé 
lidi, a podpořit tak mezigenerační setkávání a spolu-
práci dvou rozličných věkových skupin.
Výstava bude zahájena v pátek 12. června ve 14 ho-
din křtem Vzpomínkové fotoknihy. Výstava potrvá 
do 12. července.

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-sum-
perk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celo-
ročně: 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!

ZÁBŘEH
Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Eskymo 
Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

Radek Pilař dětem pro radost
Výstava, která je uspořádána u příležitosti 50. výročí 
zahájení pravidelného vysílání pořadu Večerníček, 
přibližuje výtvarnou tvorbu Radka Pilaře věnova-
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  nejznáměj-
ších českých ilustrátorů. Výstava bude zahájena 
v sobotu 6. června v 9 hodin a potrvá do 6. září.  

VÝSTAVA V MUZEJNÍ MINIGALERII
Michal Kořínek – Geometrická abstrakce
Návštěvníci zábřežského muzea se mohou těšit 
na  další výstavu v  takzvané muzejní minigalerii. 
Třiatřicetiletý designér a  grafik Michal Kořínek 
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ale i z Polska, Itálie, Indie a Afriky. Od roku 2014 je 
součástí hlavního prohlídkového okruhu i výstava 
Pohádky na  zámku Úsov, přibližující lovecké tro-
feje originálním způsobem, který je blízký zejména 
nejmladším návštěvníkům. 

Úsov – kolébka lesnického školství na Moravě 
Expozice, která je od roku 2007 instalována v ně-
kdejším 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.

Zkameněliny severní Moravy
Výstava s  geologickou tematikou představuje 
zkameněliny severní Moravy pomocí geologic-
kých předmětů z  depozitářů Muzea v  Šumperku 
a  Lovecko-lesnického muzea na  zámku v  Úsově. 
Interaktivnost výstavy je podtržena praktickými ak-
tivitami zaměřenými na doplnění znalostí žáků zá-
kladních a středních škol. Výstava trvá do 31. října. 

AKCE
Safari na zámku Úsov
Různé techniky lovu si budou moci návštěvníci vy-
zkoušet v neděli 7. června na akci Safari na zámku 
Úsov. Zručnost a  lovecké dovednosti si malí 
i velcí zájemci otestují v disciplínách, jako je hod 
na cíl, hod oštěpem, střelba z  luku, hod bolasem, 
střelba z kuše na běžící terč, střelba z pušky a další. 
V průběhu akce budou rovněž probíhat prohlídky 
Lovecko-lesnického muzea v Úsově. Akce se usku-
teční od 9 do 19 hodin.
Bližší informace: V červnu bude otevřeno od úterý 
do  neděle od  9 do  19 hod. (časy začátku pro-
hlídek  – každou půlhodinu, poslední prohlídka 
v 17.30 hodin).

knihy a  autogramiádou se uskuteční v  pátek 
12. června v 17.30 hodin v mohelnickém muzeu. 
Hostem bude spisovatel Milan Valenta.

Mohelnická muzejní noc
V pátek 26. června se od 18 do 22 hodin uskuteční 
v pořadí již druhá mohelnická muzejní noc. 
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
Háčkovaný svět pověstí
Pověsti z hradů, zámků a podzámčí přiblíží origi-
nálním způsobem výstava Háčkovaný svět pověstí. 
Sbírka panenek Barbie a jejich mužských protějšků 
v háčkovaných šatech doplněná šperky a nábytkem 
pochází z  dílny Simony Mecerodové a  Kateřiny 
Citové. Autorky, pro něž jsou ruční práce velkým 
koníčkem již od dětství, pracují se starými a často 
i poškozenými panenkami a dávají jim novou po-
dobu. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 28. května 
v 9 hodin a potrvá do 30. srpna.

Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-
slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

Adolf Kašpar, Kapitoly z  dějin Loštic, Z  po-
kladů muzea
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 
A. 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 předsta-
vuje unikátní sbírku loveckých trofejí nejen z Čech, 
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Netradiční program přichystalo šumperské muzeum na páteční večer 15. května. V rámci Muzejní noci pro-
běhla nejen vernisáž výstavy „V čem jste se, dámy, vdávaly…“, ale i módní přehlídka historických a současných 
svatebních šatů. 

V čem jste se, dámy, vdávaly?
O  tom, že svatební šaty nebyly vždy bílé a  pro jinou příležitost téměř nepoužitelné, se mohou 
přesvědčit návštěvníci šumperského muzea. Výstava „V čem jste se, dámy, vdávaly…“ přibližuje 
svatební šaty z dob, kdy módu ještě neurčovaly svatební salóny a nevěsty si šaty často vyráběly 
svépomocí nebo si je nechávaly šít na zakázku v krejčovstvích.

Foto: M. Mašek

Generace našich maminek, babiček a prababiček 
často uvažovala při výběru svatebních šatů velmi 
prakticky. Dámy se vdávaly v  jednoduchých kos-
týmcích i  v  barevných šatech různé délky, jež si 
mohly následně obléci do kostela, na ples či jinou 
slavnostní událost. 

Až do 19. století se nosily svatební šaty v nejrůz-
nějších barvách kromě bílé. První bílé svatební šaty 
si oblékla královna Viktorie v  roce 1840, když si 
brala prince Alberta. Záhy po  jejím sňatku se za-
čaly nosit bílé svatební šaty v Anglii i  v Americe. 
K nám tento trend přišel ještě později. Jaké šaty si 
nevěsta ve svatební den oblékla, záviselo také na je-
jím společenském postavení. Svatební oděv dívky 

na vesnici se lišil od jiného svátečního oděvu spíše 
jen různými doplňky, zatímco nevěsty z bohatých 
rodin si již na přelomu 19. a 20. století pořizovaly 
bílé svatební šaty určené pouze pro tuto příležitost.

Výstava „V čem jste se, dámy, vdávaly…“, která 
představuje svatební módu 20. století, se uskuteč-
nila zejména díky velké ochotě žen, které si své 
svatební šaty ponechaly jako vzpomínku a  nyní 
je laskavě zapůjčily šumperskému muzeu. „Na vý-
zvu, zveřejněnou na  webových stránkách muzea 
a v tisku, reagovaly desítky dam z našeho regionu 
a zapůjčily téměř stovku svatebních šatů, které do-
plnily fotografiemi a různými svatebními doplňky. 
Vše obohatily i  vyprávěním o  svých svatebních 



33Výstava

2015 uspořádá SHD Šumperk-Temenice soutěž 
pro děti a  předvede ukázku z  hasičských soutěží. 
Hasičskou výstavu zakončí 23. září jednodenní 
seminář na téma „Historie a současnost hasičstva“ 
pro odbornou i laickou veřejnost. 

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 4. června 
v  17 hodin ve  výstavní síni šumperského muzea 
a potrvá do 30. září.              M. Buchtová

Šumperské muzeum připravilo k  tomuto výročí 
výstavu nazvanou Hasiči – pracovitost, statečnost, 
obětavost. Jedná se o vůbec první výstavu k tomuto 
tématu pořádanou muzeem, a  tudíž i  jedinečnou 
příležitost představit sbírky muzea a  jeho poboček 
veřejnosti. Nejrozměrnějším exponátem na  výstavě 
bude hasičská stříkačka z Úsova, nejstarším předmě-
tem hasičský hák s  tulejí z  období 16.–17. století. 
Výstavu doplní například hasičský tesák, sekerky, 
přilby, diplomy, pozvánky na plesy, brožury a publi-
kace, slaměné koše k hašení požárů, obrázek na skle 
a závěsné štíty se sv. Floriánem, patronem hasičů. 

Na výstavě participuje Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk; 
Bezpečný Šumperk z.s.; Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a  Slezska, Okresní sdružení hasičů 
Šumperk; Státní okresní archiv Šumperk; firma 
HATECH – hasicí technika Jaroslav Žálčík 
a Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout za-
jímavé předměty (prapory, poháry, ruční hasičské 
stříkačky, uniformy, vyznamenání, kroniky, proud-
nice, hadice apod.), které zapůjčí sbory dobro-
volných hasičů z  deseti okrsků okresu Šumperk. 
Profesionální hasiči představí svoji výstroj a výzbroj 
používanou při akcích na  záchranu životů a  ma-
jetku před požáry.

V  průběhu výstavy proběhne několik akcí. 
V době prázdnin se 29. července uskuteční Hasičský 
dětský den, jehož garantem bude HZSOL, ÚO 
Šumperk a 19. září v rámci šumperské ligy T.F.A. 

Výstavní síň muzea obsadí hasiči
V letošním roce si připomínáme 130 let od založení VII. župní hasičské jednoty pro severní Moravu 
(r. 1885), pro tehdejší soudní okresy Zábřeh, Mohelnice, Šumperk, Šilperk (Štíty) a Litovel (jejich 
české části) a také 85 let od úmrtí Jana Huby, starosty hasičské župy č. XVII, která byla založena 
v roce 1891 pro Šumpersko a Šilpersko (Štítecko).

První čeští hasiči v Lošticích, 1894.   Foto: sbírky VM

dnech, o peripetiích při shánění bot, závojů, mate-
riálů na šaty a dalších nezbytností, které si vysnily 
pro svůj velký den. A  za  to jim patří velký dík,“ 
přiblížila vznik výstavy etnografka šumperského 
muzea Mária Kudelová.

Část vystavovaných exponátů pochází i ze sbírky 
Vlastivědného muzea v Šumperku. Výstava, která 
vedle módních doplňků nabízí i  dobové svatební 
fotografie a oznámení, trvá do 30. srpna.

M. Buchtová
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vybraných zvířat. Dále si postaví lomený oblouk, 
pyramidu nebo roubenku. Vyzkoušejí si také mo-
del flašinetu nebo střílení na medvěda. 

Dovednostní a  vědomostní úkoly zaměst-
nají nejen šikovné ruce, ale i  chytrou hlavičku. 
Prázdninová herna bude v Galerii Šumperska umís-
těna od 16. června až do 30. září.

M. Buchtová

Návštěvníci budou mít možnost zahrát si mini-
golf, a dokonce i kuličky. Vyzkoušejí si, zda mají tr-
pělivost hodináře a sestaví si pohádkový orloj. Čeká 
je i obří hrad z kostek, který budou moci postavit 
podle návodu nebo zcela libovolně podle svého 
vkusu. Zda dávali pozor v  hodinách zeměpisu, 
ukáže mapa světa, na níž budou mít menší i větší 
návštěvníci za  úkol hledat domovský kontinent 

Galerie Šumperska se promění ve velkou 
interaktivní hernu pro děti

Městská knihovna

Své fotografie vystaví v knihovně Kazimierz Stazskow

V polovině června se Galerie Šumperska promění ve velkou interaktivní hernu. Šumperské mu-
zeum tentokrát nepředstaví sbírkové předměty, ale šikovnost pracovníků své truhlářské dílny. 
Prázdninová herna s názvem „Pojďte, děti, budeme si hrát“ nabídne originální skládačky, hlavo-
lamy, kvizy, hry a spoustu dalších dovednostních úkolů pro malé i velké, kteří se nechtějí během 
letního volna nudit doma.

Jméno Kazimierze Stazskowa není v Šumperku neznámé. Tento fotograf z partnerského města 
Nysa zde již několikrát vystavoval své snímky, mnohdy ve spolupráci s místními fotografy. A letos 
v červnu se do prostor šumperské Městské knihovny opět vrátí.

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, prodejní 
výstava fotografií Eliška Maradová – „Burundi – za vůní kávového zrna a za mozoly rukou, co jej 
vypěstovaly“ trvá do 17. června.

Plánovaná výstava nazvaná „Kazimierz 
Stazskow – „65“ – STÁLE NA CESTĚ“ ho ten-
tokrát představí jako nadšeného cestovatele 

do vzdálených zemí po celém světě. Zahájena bude 
vernisáží ve čtvrtek 18. června v 17 hodin v půj-
čovně pro dospělé v ulici 17. listopadu. O hudební 
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do  vzdálených zemí po  celém světě. A  samotná 
vernisáž bude jistě příležitostí k  setkání autorů, 
kteří vystavovali v  rámci spolupráce knihoven 
v Šumperku a v Nyse,“ soudí Daňková.           -red-

doprovod se postará Old Time Jazzband z Loučné 
nad Desnou.

Kazimierz Staszkow patří mezi osobnosti, které 
svou činností bohatě přispěly k  rozvoji kontaktů 
a  ke  vzájemnému poznání obyvatel česko – pol-
ského příhraničí. Kromě fotografování a pořádání 
výstav se podílí na vzniku řady publikací o Nyse 
a okolí od turistických průvodců po pověsti svého 
kraje, pořádá přednášky, výlety, cyklovýlety…

První výstava Kazimierze Stazskowa NYSA se 
v Šumperku konala v knihovně u příležitosti Dnů 
Nysy od  3. do  10. října roku 2001. „Týdenní 
instalace výstavy připadala pořadatelům krátká, 
a  tak jsme se dohodli na  jejím opakování o  rok 
později ve  Velkých Losinách a  na  uspořádání 
další výstavy v  Šumperku – tentokrát na  téma 
Nasze pogranicze. Obě výstavy proběhly hned 
v následujícím roce a od té doby jsme v pravidel-
ném kontaktu,“ říká ředitelka šumperské Městské 
knihovna Zdeňka Daňková. Vzápětí podotýká, že 
díky vzájemné spolupráci vznikla řada zajímavých 
projektů, například v roce 2008 společná putovní 
výstava nazvaná „Z jesenických chodníků a stezek: 
Kazimierz Stazskow – Ivo Netopil – Vojta Krejčí – 
Honza Valchař“ či o rok poději fotografická sou-
těž Turistické zajímavosti pohraničí. V roce 2012 
pak představil Kazimierz Stazskow v  šumperské 
knihovně a  následně v  dalších knihovnách regi-
onu svůj fotografický soubor VODA. „Letošní vý-
stava představí autora jako nadšeného cestovatele 

Středisko volného času Doris

Kazimierz Stazskow se tentokrát představí jako na-
dšený cestovatel do vzdálených zemí po celém světě.

Foto: archiv

Do 15. června v Jižním křídle Domu kultury
Cesty
Výstava dětí a  maminek z  výtvarných kroužků 
Výtvarného centra SVČ U  Radnice. Informace 
Romana Večeřová, tel.č. 725 486 227, vecerova@
doris.cz.

Každou středu (do  10.6.) od  17 do  18.30 hodin 
v MC Komínkov
Cvičení pro nastávající maminky

Rehabilitační cvičení v těhotenství, cvičení na ba-
lónech, 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

Čtvrtek 4. června od 18 hodin v klášterním kostele
Koncert Barevných dětí a  Plameňáků 
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Sobota 20. června od  15 do  20 hodin v  „SEV“ 
Švagrov
Svatojánská slavnost
Sobotní svatojánské odpoledne ve Švagrově. Tento 
letní voňavý svátek je nejlépe prožít přímo v pří-
rodě. Setkáme se s  jejími skrytými obyvateli - 
skřítky, rusalkami, vílami a  sv. Janem. Nasbíráme 
bylinky a  posedíme u  svatojánského ohně. 
Informace Renata Čechová, tel.č. 606  758  410, 
cechova@doris.cz. 

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris 
Šumperk: Vila Doris – 17. listopadu 2, Šumperk: 
tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 583  214  214, 
Komín – Komenského 9, Šumperk: tel.č. 
583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-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.

Šumperského dětského sboru
Informace Ivana Žurková, tel.č. 725 012 639, zur-
kova@doris.cz.

Čtvrtek 10. června od 18 hodin v klášterním kostele
Benefiční koncert 
Zpívají Motýli a  Cantemus Children’s Choir 
z  Maďarska. Informace Ivana Žurková, tel.č. 
725 012 639, zurkova@doris.cz.

Středa 17. června 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

Pátek 19. června od 17.30 do 19.30 hod. v parku u Vily Doris
Akademie – Tornádo Šumperk
Vystoupení všech oddělení tanečního klubu 
Tonádo Šumperk. Informace Zdeňka Brandejská, 
tel.č. 725 071 558, brandejska@doris.cz.

Šumperská nokturna
Letní podvečerní čas přímo vybízí ke společným setkáním. Šumperská nokturna již po několik let 
nabízejí taková zastaveníčka – s hudbou, s přáteli, s interprety, jejichž výběr není vázán žádným 
pravidlem. Tyto letní koncerty si již za řadu let našly své posluchače pro svůj charakter a neopako-
vatelnou atmosféru usínajícího dne, vedoucí ke ztišení a rozjímání o křehkosti okamžiku.

Na prvním koncertu letošního „minifestiválku“ 
přivítáme v  pondělí 8. června mladé šumperské 
interprety – Komorní sbor a Kytarový soubor 
ZUŠ a  dva nadějné muzikanty Tomáše Žůrka 
a  Ladislava Mlčocha, kteří za klavírního dopro-
vodu Petra Vočka přednesou Dvojkoncert F-dur 
od Františka Vincence Kramáře. 

Druhý večer ve středu 10. června bude patřit 
milým hostům – Pěveckému sboru Šternberk, 
který nás provede hudbou různých žánrů 
a období.

Poslední večer v pátek 12. června svou hudbou 
naplní Kytarový orchestr ZUŠ Zábřeh. Naplní nás 
nevšedním zážitkem poslechu dvanácti kytar, kyta-
rového dua i sólových výstupů.            Vít Rozehnal

Šumperská nokturna 2015 – PROGRAM
Pondělí 8. června od 20.30 hod. na Kostelním náměstí
Komorní sbor ZUŠ Šumperk, Petr John – zpěv 
a kytara, sbormistryně Hana Johnová
Kytarový soubor ZUŠ Šumperk, vedoucí Eliška 
Pulkertová
Tomáš Žůrek a Ladislav Mlčoch – klarinet, Petr 
Voček – klavírní doprovod

Středa 10. června od 20.30 hod. na Kostelním náměstí
Pěvecký sbor Šternberk, sbormistři Lucie Brázdová, 
Tomáš Nikl, Pavel Maška

Pátek 12. června od 20.30 hod. na Kostelním náměstí
Kytarový orchestr ZUŠ Zábřeh, vedoucí Jan Holota
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DEN BLBEC 
Německo, 2014, komedie, akční, krimi, 115 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pondělí 1. června v 17.30 hodin 
Třicátník Till Reiners (Axel Stein) vede klidný, nekomplikovaný a průměrný život. Pracuje jako pokladník 
v bance a jeho manželství s Miriam je šťastné, i když po všech těch letech společné harmonie pomalu vjíždí 
do vyjetých kolejí do stanice Nuda. Bod zlomu na sebe ale nenechá dlouho čekat.            Vstupné 110 Kč

DÍTĚ ČÍSLO 44 
USA, 2015, drama, thriller, 137 minut, přístupný od 15 let, titulky
Pondělí 1. června v 19.45 hodin, úterý 2. a středa 3. června v 17.15 hodin
Degradovaný policista ve  vyhnanství navzdory stalinistickému režimu pátrá po  sériovém vrahovi. 
Ohrožuje tak na životě sebe, svou ženu i každého, kdo by mu jen trochu pomohl. Hrají: Tom Hardy, Gary 
Oldman.                    Vstupné 120 Kč

SAN ANDREAS                         3D
USA, 2015, dobrodružný, katastrofický, 110 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Úterý 2. června ve 20.00 hodin  
Tektonický zlom San Andreas vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy stupnice, Pilot 
záchranářského vrtulníku (Dwayne Johnson) a  jeho bývalá manželka se vydají na  cestu z Los Angeles 
do San Franciska zachránit svou jedinou dceru.              Vstupné 130 Kč

Kino Oko
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Americký thriller Dítě číslo 44 uvádí kino Oko začátkem června. Foto: archiv
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STÁLE SPOLU                     Artvečer – FK
ČR, 2014, dokumentární, 75 minut, mládeži přístupný
Středa 3. června ve 20.00 hodin
Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají devět dětí, se kterými bydlí v maringotkách na šumavské 
louce – bez televize, počítače a tekoucí vody. Autoritativní Petr sám sebe nazývá „profesionálním otcem.” 
Potomky vede ke  svobodě a  souznění s  přírodou a  zároveň se je snaží chránit před škodlivým vlivem 
konzumní společnosti.                  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

SEDMERO KRKAVCŮ            Hrajeme pro děti
ČR, SR, 2015, pohádka, fantasy, 97 minut, mládeži přístupný
Čtvrtek 4. a pátek 5. června v 15.30 hodin a v 17.30 hodin, sobota 6. a neděle 7. června v 15.30 hodin, 
pondělí 8. a úterý 9. června v 17.00 hodin, středa 10. června v 17.30 hodin, pátek 12., sobota 13. a neděle 
14. června v 15.30 hodin, sobota 20. června v 16.00 hodin, neděle 21. června v 15.30 hodin
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. 
Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh 
o odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky.            Vstupné 120 Kč
Ve čtvrtek 4.6. a v pátek 5.6. v 15.30 hodin je vstupné 100 Kč pro rodiče s dětmi. Za finanční dar 
děkujeme firmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

ŠPIÓN 
USA, 2015, 120 minut, komedie, akční, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 4., pátek 5. a  sobota 6. června v 19.30 hodin, neděle 7. června v 17.30 hodin, úterý 9. června 
v 19.00 hodin, úterý 16. června ve 20.00 hodin
Plnoštíhlá analytička, která jen málokdy opustí svůj psací stůl s počítačem, se jako dobrovolnice stane 
neohroženou hrdinkou, která zabrání ďábelské globální katastrofě. Hrají Melissa McCarthy, Jason 
Statham, Jude Law, 50 Cent.                Vstupné 120 Kč

Kino Oko

Snímek Slepá překvapuje bohatou vizualitou i absurdním humorem.  Foto: archiv
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SLEPÁ                        Artvečer – FK
Norsko, 2014, drama, 96 minut, přístupný od 18 let, titulky
Středa 10. června v 19.30 hodin
Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid nová zákoutí vlastní představivosti. Láska, touha i obavy se v nich 
zhmotňují s intenzitou, která si v ničem nezadá s vnějším světem. Kde je hranice mezi fantazií a realitou? 
Dráždivá sonda do vnitřního světa slepé ženy překvapuje bohatou vizualitou i absurdním humorem.

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

INSIDIOUS 3: POČÁTEK 
USA, 2015, horor, 97 minut, přístupný od 15 let, titulky
Sobota 6. června v 17.30 hodin, neděle 7. června ve 20.00 hodin, pondělí 8. června v 19.00 hodin
Nová kapitola děsivé hororové série se odehrává v době před strašidelnými zážitky rodiny Lambertů.

Vstupné 140 Kč

ŽIVOT JE ŽIVOT                           Hrajeme pro seniory 
ČR, 2015, komedie, 95 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Středa 10. června v 15.30 hodin, sobota 13. června ve 20.00 hodin
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale 
především svoje vlastní. Za snímkem stojí autoři úspěšné veselohry Láska je láska. Ondřej Vetchý se navíc 
ve filmu objeví v dvojroli dvou zcela rozdílných mužů.       Vstupné 110 Kč, senioři 60 Kč 

JURSKÝ SVĚT                         3D
USA, 2015, akční, dobrodružný, sci-fi, thriller, 125 minut, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 11., pátek 12., sobota 13., neděle 14., pondělí 15., úterý 16. a středa 17. června v 17.30 hodin
Minulé problémy nejvýdělečnější atrakce na světě jsou dávno zapomenuty a vedení přemýšlí, čím si zajistit 
ještě větší návštěvnost. Jejich projekty jsou úžasné, jen se neměly vymknout kontrole. Praještěři se vracejí 
v novém filmu v produkci Stevena Spielberga. Hrají: Chris Pratt, Omar Sy, Irrfan Khan, Ty Simpkins 
a další.                   Vstupné 140 Kč

AVENGERS: AGE OF ULTRON                        3D
USA, 2015, akční, dobrodružný, sci-fi, 150 minut, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 11. června ve 20.00 hodin
Iron Man, Kapitán Amerika, Thor, Hulk, Black Widow a Hawkey musí čelit děsivému nebezpečí.

Vstupné 130 Kč

KRÁLOVA ZAHRADNICE 
Velká Británie, 2014, drama, komedie, romantický, 116 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pátek 12. června 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

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA                 2D/3D 
Austrálie, 2015, sci-fi, akční, dobrodružný, thriller, 120 minut, přístupný od 15 let, titulky
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Pondělí 14. června (3D), pondělí 15. června (2D) ve 20.00 hodin
Režisér George Miller, zakladatel postapokalyptického žánru a  duchovní otec legendární série „Šílený 
Max“, se vrací do světa bojovníka silnic Maxe Rockatanskyho.              Vstupné 130 Kč(3D), 110 Kč(2D)

LÁSKA ŠÍLENÁ                         Artvečer - FK
Rakousko, Lucembursko, Německo, 2014, historický, drama, 96 minut, přístupný od 15 let, titulky
Středa 17. června ve 20.00 hodin
V Berlíně začátkem 19. století mladý německý básník Heinrich touží po romantické sebevraždě ve dvojici 
a neúnavně hledá spřízněnou lidskou duši, která by byla ochotná s ním dobrovolně ukončit svůj pozemský 
život.                        Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

ANDÍLEK NA NERVY 
ČR, 2015, komedie, rodinný, 105 minut, mládeži přístupný
Čtvrtek 18. a  pátek 19. června v  16.00 hodin, sobota 20. června v  18.00 hodin, neděle 21. června 
v 17.30 hodin, pondělí 22., úterý 23. a středa 24. června v 17.00 hodin, sobota 27. června v 17.30 hodin, 
neděle 28. června v 19.30 hodin, pondělí 29. a úterý 30. června v 17.30 hodin
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si musí po smrti matky vybrat, zda žít v dětském domově nebo 
na malé vesnici s otcem, kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí na ni zpočátku působí jako zoo plné 
exotů, kteří jsou sice zajímavou náplní pro její blog, ale žít se s nimi nedá. Její otec navíc úspěšně vzdoruje 
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Českou komedii Andílek na nervy uvede kino Oko hned několikrát. Foto: archiv
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všem pokusům o převýchovu a raději se věnuje své praxi zvěrolékaře a poklidnému popíjení s kamarády. 
Vstupné 110 Kč

ODEBRAT Z PŘÁTEL 
USA, 2014, horor, thriller, 83 minuty, přístupný od 15 let, titulky
Čtvrtek 18. a pátek 19. června v 18.15 hodin, pondělí 22. a úterý 23. června v 19.15 hodin
Skupinu přátel na online chatu pronásledují záhadné síly pomocí účtu jejich mrtvé kamarádky. 

Vstupné 120 Kč

JURSKÝ SVĚT   
USA, 2015, akční, dobrodružný, sci-fi, thriller, 125 minut, mládeži přístupný, titulky
Čtvrtek 18. června ve 20.00 hodin, pátek 26. června v 19.30 hodin
Praještěři se vracejí v novém filmu v produkci Stevena Spielberga. Hrají: Chris Pratt, Omar Sy, Irrfan 
Khan, Ty Simpkins a další.                 Vstupné 120 Kč

POUTNÍK: NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA                   Artvečer - FK
Brazílie, 2014, životopisný, drama, hudební, 112 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
Pátek 19. června ve 20.00 hodin, neděle 21. června v 19.45 hodin, středa 24. června v 19.15 hodin 
Film o úžasné životní pouti Paula Coelha, na jejímž konci se stal spisovatelem příběhů, které baví miliony 
čtenářů na celém světě.       Vstupné 110 Kč, po předložení průkazky do Městské knihovny a členové FK 90 Kč

LETNÍ KINO – TOČÁK: STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL 
Švédsko, 2013, dobrodružný, komedie, drama, 114 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pátek 19. června ve 21.00 hodin
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců, kde v tomto věku tráví svůj zbývající čas, pro něj 
chystají velkou narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík ještě nechce zůstat v bačkorách v křesle. Má docela 
jiné plány. Rozhodne se pro útěk. Poté, co vyleze z okna, se vydává na úžasný a naprosto nepředvídatelný 
výlet…             Vstupné 80 Kč, prodej na místě

LETNÍ KINO – ZAHRADA KINA: HODINOVÝ MANŽEL 
ČR, 2014, komedie, 100 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Sobota 20. června ve 21.00 hodin
Z nedostatku pracovních příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé” a zakrátko si najdou 
klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav 
často i velmi specifická přání a potřeby. To se však pomalu přestává líbit partnerkám a manželkám našich 
hrdinů...            Vstupné 80 Kč, předprodej pokladna Oka

MIMONI                           Hrajeme pro děti 3D
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 94 minuty, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27., neděle 28., pondělí 29. a úterý 30. června v 15.30 hodin
Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. Když nikoho 
takového nemají, upadají do depresí. Naštěstí Kevin, Stuart a Bob se rozhodnou tísnivou situaci vyřešit. 
Vyrazí na sraz zločinců, aby se dali do služeb nejhorší gaunerky všech dob – Scarlet Odkráglové. 

Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč 

Kino Oko
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MIMONI              Hrajeme pro děti
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 94 minuty, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 25. června v 17.30 hodin             Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč 

SEJMI PREZIDENTA 
Finsko, Velká Británie, Německo, 2014, akční, dobrodružný, 110 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 25. června v 19.30 hodin, pátek 26. června v 17.30 hodin, sobota 27. června v 19.45 hodin, neděle 
28. června v 17.30 hodin
Poté, co teroristé sestřelí letadlo Air Force One, prezident Spojených států (Samuel L. Jackson) zůstává 
napospas divočině.... Je tu jediný člověk, který ho může zachránit – třináctiletý kluk jménem Oskari 
z domorodého kmene, který se chystá složit zkoušku dospělosti. Jeho úkol spočívá v přežití v nehostinné 
krajině Laponska.                   Vstupné 120 Kč

VINCENTŮV SVĚT 
USA, 2015, komedie, 100 minut, přístupný od 15 let, titulky
Pondělí 29. a úterý 30. června v 19.45 hodin 
Filmová hvězda Vincent Chase společně s kamarády Ericem, Turtlem a Johnnym jsou zpět. A s novým 
byznysem. Některé jejich ambice se změnily, ale pouto mezi nimi je stále silné.            Vstupné 120 Kč

Připravujeme: Ant-Man, Terminátor Genysis, Bez kalhot XXL, Méďa 2, V  hlavě, Milenky starého 
kriminálníka. 

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.
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Především děti se mohou těšit na animovaný film Mimoni. Foto: archiv






