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Perličky z expozic a depozitářů 

Vlastivědného muzea v Šumperku

Tři Grácie vás v muzeu roztančí

V šumperském muzeu se můžeme často setkat 

s význačnými uměleckými díly, jež vznikla na půdě 

našeho regionu. Avšak v řadě případů jsou do 

muzejních sbírek darovány i jedinečné předměty, 

dotýkající se svou podstatou samotného vývoje 

evropského umění. Takovým mimořádným dokla-

dem je například sousoší „Tři Grácie“, signované 

Jean-Baptistem Carpeauxem (1827-1875), věhlas-

ným umělcem, jehož tvorba ovlivnila sochařství 

19. století.

Bronzové sousoší zobrazující trojici mladých dí-

vek je osazeno na podstavci z červeného mramo-

ru. Aktérkami scény jsou tři Grácie, usmívající se 

nahé tanečnice Aglaiá, Eufrosyné a Th aliá, které 

se vzájemně drží jedna druhé a společně pobíhají 

v kruhu kolem stromu. V umění jsou často chá-

pány jako služebné bohyně Venuše a již od antiky 

bývají zobrazovány v charakteristickém seskupení, 

kde dvě krajní postavy jsou tvářemi obráceny k di-

vákovi, kdežto prostřední se odvrací. Přestože jsou 

„šumperské grácie“ umístěny do kruhové základny, 

lze spatřit snahu o dodržení schématu i na tom-

to provedení. Roztančené dívky, plné radostného 

elánu, symbolizovaly v antice trojitou stránku štěd-

rosti - dávání, přijímání a opětování darů. V rene-

sanci je začali humanističtí fi lozofové považovat za 

tři stádia lásky - krásu, touhu a naplnění, nebo za 

ztělesnění cudnosti, krásy a lásky. 

Při detailnějším průzkumu díla můžeme spatřit 

zřetelnou signaturu autora „JB. Carpeaux”. Tento 

všestranně nadaný umělec si dokázal v druhé polo-

vině 19. století vytvořit vlastní výtvarný projev, kte-

rý byl velmi svébytný a zároveň obnovoval antickou 

tradici. Jeho snahu o nepřetržitou hru světla a stínu 

a dynamiku kruhového i vertikálního pohybu mů-

žeme nalézt i na šumperském bronzovém sousoší, 

které vychází z jeho nejznámějšího díla „Tanec“, 

jež zhotovil pro pařížskou operu Palais Garnier 

v letech 1865-1869. Zakázce jistě předcházela 

řada skic a modelů. V této době tak zřejmě vznikl 

i návrh díla, které bylo údajně odlito do bronzu 

v roce 1874 francouzskou fi rmou Susse Frères, jejíž 

označení je uvedeno rovněž na bronzové realizaci. 

Jakou cestou muselo dílo projít, než se dostalo do 

Šumperka, není úplně jasné. Zřejmě bylo získáno 

do soukromé sbírky dnes neznámého šumperské-

ho měšťana, nicméně první zmínka o přítomnosti 

„Tří Grácií“ v Šumperku je uvedena až v písemné 

dokumentaci Okresního ústavu národního zdraví 

Bronzové sousoší má své čestné místo v sále, prezentu-

jící život měšťanské společnosti v 19. století. 

 Foto: VM Šumperk
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Výročí bratrušovské tragédie připomíná reedice knihy 

v Šumperku, kde bylo sousoší vedeno jako „drobný 

krátkodobý předmět“. V roce 2001 bylo okresním 

úřadem darováno do šumperských muzejních sbí-

rek a trvale instalováno v expozici, díky čemuž je 

lépe dostupné široké veřejnosti. Lenka Kirkosová, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

31. března uplynulo sedmdesát let od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na Šum-

persku. V časných ranních hodinách posledního březnového dne roku 1945 bylo na bratrušovské 

střelnici gestapem popraveno šestnáct vlastenců. Město ve spolupráci s místním muzeem připravilo 

u příležitosti tohoto výročí a rovněž výročí konce druhé světové války reedici publikace Miroslava 

Zapletala „Na úsvitě svobody. Bratrušovská tragédie 31. března 1945.“. Beseda k této knize pro-

běhne ve čtvrtek 28. května ve 14 hodin v šumperské knihovně, po jejím skončení promítne kino 

Oko válečné drama Františka Vláčila podle scénáře Vladimíra Körnera Adelheid.

Původní publikaci vydal tehdejší Vlastivědný 

ústav v Šumperku již v roce 1967. „Její druhé vy-

dání prošlo jazykovou úpravou a má zcela nový gra-

fi cký design. Navíc je kniha doplněna o rozsáhlejší 

fotografi ckou přílohu s využitím vyšší kvality papíru 

a tisku,“ vysvětluje Bohuslav Vondruška z oddělení 

kultury a vnějších vztahů šumperské radnice. O re-

dakční úpravy se postaral historik Vlastivědného 

muzea v Šumperku Zdeněk Doubravský. „Poutavý 

text publikace popisuje pozadí a průběh tragických 

událostí na sklonku druhé světové války, kdy šum-

perské gestapo pozatýkalo, brutálně mučilo a nako-

nec zavraždilo šestnáct členů odbojové skupiny ze 

Šumperska,“ dodává Vondruška.

U příležitosti reedice knihy „Na úsvitě svobody. 

Bratrušovská tragédie 31. března 1945.“ chystá 

šumperská radnice ve spolupráci s Městskou kni-

hovnou besedu. Uskuteční se ve čtvrtek 28. května 

od 14 hodin v půjčovně pro dospělé v knihovně 

v ulici 17. listopadu. O knize, z níž bude předčítat 

Dan Holý, pohovoří historik Zdeněk Doubravský 

a referent oddělení kultury a vnějších vztahů šum-

Jedna ze stránek knihy „Na úsvitě svobody. Bratrušov-

ská tragédie 31. března 1945.“

Jedna ze stránek s fotodokumentací
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Bratrušovská tragédie po sedmdesáti letech

perské radnice Bohuslav Vondruška. Během besedy 

bude promítnut krátký fi lm se záznamem exhuma-

ce zavražděných vlastenců na bratrušovské střelnici. 

Vstup je zdarma.

Po skončení besedy uvede kino Oko válečné 

drama Františka Vláčila podle scénáře Vladimíra 

Körnera Adelheid z roku 1969.  Promítání začíná 

v 15.30 hodin a vstupné je třicet korun. -zk-

K sedmdesátému výročí konce druhé světové vál-

ky a osvobození Československa přistoupilo vedení 

města Šumperka k novému vydání publikace Mi-

roslava Zapletala „Na úsvitě svobody. Bratrušovská 

tragédie 31. března 1945.“, kterou v roce 1967 vy-

dal Vlastivědný ústav v Šumperku. Také od popravy 

šestnácti odbojářů na bratrušovské střelnici letos 

uplynulo dlouhých sedmdesát let, a přesto je i dnes 

její memento aktuální. Proto je důstojné toto výročí 

připomenout odborně zpracovaným textem s vy-

užitím množství pramenného materiálu. S laskavým 

svolením dcer Miroslava Zapletala, paní Drahomíry 

Bečvarovové a paní Jany Kubíčkové, přichystali pra-

covníci městského úřadu ve spolupráci s pracovníky 

Vlastivědného muzea v Šumperku vydání této publi-

kace v novém grafi ckém provedení.

Autor JUDr. Miroslav Zapletal, někdejší učitel na 

střední ekonomické škole a významný vlastivědný 

pracovník, zažil sám brutalitu věznic gestapa a do-

kázal se vcítit do osudů zatčených a vyslýchaných. 

Z těchto neblahých zkušeností vyvěrá Zapletalův 

zásadový postoj k nacismu. Jako autor řady článků 

o historii a vlastivědě, čerpající ze své praxe odpověd-

ného redaktora periodika Kulturní život Šumperka 

a člena redakce vlastivědného sborníku Severní Mo-

rava, dokázal dát své práci o tragédii literární formu, 

která umocňuje strhující děj. Se znalostí dobových 

reálií využil archivních pramenů a neopatrný a ne-

zdařený pokus o získání zbraní končící popravou 

šestnácti převážně mladých mužů vylíčil sobě vlast-

ním živým stylem a poutavě voleným syžetem.

Současné moderní technologie umožňují podtrh-

nout význam Zapletalovy práce a zařadit do ní větší 

množství kvalitně tištěných archivních fotografi í ze 

sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a soukro-

mého archivu Petra Možného.

Dílo Miroslava Zapletala, obsahové bohatosti 

a faktografi cké hodnoty, se nyní po čtyřiceti osmi 

letech dočkalo péčí vedení města Šumperka, zvláš-Jedna ze stránek s fotodokumentací

Obálka knihy
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Zastavení s poezií

tě zásluhou pracovníka oddělení kultury a vnějších 

vztahů MěÚ Šumperk Bohuslava Vondrušky a grafi -

ka Jiřího Giesla (Gró Ateliér), nového zaslouženého 

vydání. Veřejnosti bude představeno při vzpomín-

kovém setkání na bratrušovské střelnici v pondělí 

4. května a v Městské knihovně Šumperk o tři týdny 

později ve čtvrtek 28. května.  

 Zdeněk Doubravský

Šumperská básnířka Miluše A. Šajnohová, člen-

ka Obce spisovatelů ze střediska Ostrava, má na 

svém kontě již několik básnických sbírek. Z těch 

posledních připomeňme Pradědovy letokruhy, jež 

vyšly v roce 2010 a poprvé byly představeny a také 

pokřtěny na horské chatě Paprsek. Na ně volně na-

vazuje básnická sbírka Paprsek jitřního zvonu, kte-

rou vydala loni v červenci v elektronickém naklada-

telství ŽÁR. Redakci Kulturního života Šumperka 

nabídla letos v březnu Miluše A. Šajnohová ke 

zveřejnění dvě básně napsané k výročí konce druhé 

světové války a k výročí upálení Jana Husa. -red-

Sluncový svět

Léto se vetkává

do jarních stvolů

svět sluncový světlí

až do hlubin tmy

Na horách hřbitůvky

spí v klíně času

kostíny pěšáků

tlí v míru spolu

Rodičky netušily

prázdno okolo stolů

synové nechtěli mířit

a přece zamířili

Velmocní válečníci

náš sluncový svět

ďábelsky odslunili

Léto zas odletí

z hřebenů střech

pod zemí podzimek

ozimně vzklíčí

Zešeří šeroví

v stařinách stromů

šňůrkatě zaslzí

na strunách ticha

své pasti na světlo

započne líčit

Hvězdný svit pulzuje

ve svitcích věčnosti

prchavých životů

i v prachových sedlinách

všech vzdušných zámků

Na dráze mléčné

znamení rybí

vypouští mlíčí

aby svět sluncový

neměl zas

na kahánku

Rozhrnu déšť

a jiskérky jiker

rozešlu všem

jež v sobě si nosí

poštovní schránku

 M.A. Šajnohová, 28.6. 2014

Vesmírný čas

1.

Vesmírné měření času

v dualitě našeho bytí

Vesmírné hledání Luny

pod lampou zhasnutou

Vesmírné hledání hlasu

lidského svědomí

Vesmírné hledání harmonie

mezi světlem a tmou

2.

Hořící hranice

Plameny pro kacíře

Už dlouhých šest set let

svit světla z popela

3.

Hořící obydlí

vtěsnaná do hmoždíře

Bojiště - tratoliště

HIROŠIMA  A  NAGASAKI !

Stín v ozáření

sežehnut doběla

Zrůdná sprchová past

Plnění kremačních pecí

Továrna na smrt

Hnědá mozková kůra

zplodila HOLOCAUST

4.

Zasetý vítr

už zase vzklíčil

a do hloubky koření
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Druhá světová válka v kině Oko

Lidé po celém světě si připomenou sedmdesát let od konce nejkrvavějšího válečného konfl iktu v dě-

jinách lidstva. Šumperské kino Oko u této příležitosti uvede fi lmy Kód Enigmy, Adelheid a Smrt 

si říká Engelchen.

Kód Enigmy vypráví příběh matematického génia, 

který díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 

2. světovou válku, a zachránil tak tisíce lidských životů. 

Kino uvede fi lm v pondělí 11. května v 19.15 hodin. 

„V rámci Filmového klubu bude ve středu 6. květ-

na od 20 hodin uvedena fi lmová adaptace knižního 

bestselleru Ladislava Mňačka Smrt si říká Engelchen 

v režii oscarových tvůrců Jana Kadára a Elmara Klo-

se,“ říká ředitel kina Oko Kamil Navrátil. Vzápětí 

připomíná, že snímek vyniká tím, že je jedním z mála 

československých fi lmů vyrobených na začátku šede-

sátých let, který zobrazuje partyzánské hnutí zcela bez 

předsudků a jakýchkoli ideologických nánosů.

Do třetice pak Oko promítne ve čtvrtek 28. květ-

na od 15.30 hodin válečné drama Adelheid Fran-

tiška Vláčila. Příběh se odehrává v Československu 

po konci 2. světové války. Je sondou do ticha mezi 

dvěma lidmi, mezi dvěma národy, které spolu žily 

staletí v jedné zemi. Děj se odehrává v roce, kdy 

toto soužití skončilo. Hudba Zdeňka Lišky je inspi-

rována Bachem a Straussem.  -red-

Kód Enigmy vypráví příběh matematického génia, 

který díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 

2. světovou válku.  Foto: archiv

Spuštěná hledí

Vyhrůžky řinčením

Tuš černočerná

rámuje smrt

a chtivě děsí

NELIDSKÝ PAŘÁT

HLAVA  A  NŮŽ !

Člověčí pochodeň

v železné kleci!

Šum 

v podmořských kabelech:

Komáří sádlo

mazané na chleba

a k tomu

jalové kecy

Už dlouhých šest set let

svit světla z popela

Pravda je silná

Nedá se upálit

a trvale padělat

Zrůdná tma moci

ze strachu profi tuje

ale bude mít půst

až rozsévač větru

HOMO EGOISTIKUS

přestane růst

Dech statisíců

stříbrných klarinetů

odvane ze rtů

kvílící meluzínu

hrotitých minaretů

Dech miliónů 

stříbrných trubek

zatroubí tuš

HOMO SAPIENS  SAPIENS

nabídne světu

BEZEDNOU SLÁNKU

BOCHNÍK A NŮŽ

5.

Sluneční světlonoši

protnou štít mraků

v proutěných koších

zažehnou jitro

a s kometou jisker

zamíří k Hadonoši

v souhvězdí zodiaku

Vesmírný čas

zas světovým 

VELKODLAKŮM

poláme vaz

 M.A. Šajnohová 

 (LP 1415, 1945, 2015)
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Město rozdalo prestižní ocenění

V kulisách Studia S, jež před dvaceti lety přinášelo televizní zpravodajství o dění ve městě, se ode-

hrávalo letošní slavnostní předávání Cen města Šumperka. Večerem, jehož dějištěm byl v sobotu 

11. dubna do posledního místa zaplněný místní stánek Th álie, provázel moderátor Lukáš Kobza. 

Ten přivítal na jevišti divadla šumperské osobnosti a představil zajímavé projekty, jednu novo-

stavbu a také nejlépe zrekonstruovaný objekt loňského roku. Těm všem se dostalo uznání v podobě 

prestižního ocenění. 

V úvodu večera se přítomní v sále přenesli v do let 

1994 až 1998, kdy v Šumperku vysílalo Studio-S . 

Pětiminutový sestřih nazvaný „Takoví jsme byli“ 

připomněl, jak vypadalo město a jeho obyvatelé 

před více než dvěma desetiletími. Poté již dostala 

prostor krátká fi lmová představení novopečených 

držitelů Cen města za rok 2014. Místní radnice tak 

již několik let oceňuje práci a skutky jednotlivců 

i organizací a fi rem. Ocenění jim předávali pře-

vážně radní a zastupitelé, na jeviště ale vystoupali 

i někdejší starosta Petr Krill či náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje Radovan Rašťák. A ze zákulisí 

dorazily dokonce Rychlé šípy, které při předávání 

cen asistovaly. 

Letos porota složená ze zastupitelů města vybíra-

la z více než šesti desítek nominovaných osobností, 

akcí, počinů či událostí a návrhů na cenu Dům 

roku v oblasti rekonstrukce a v oblasti novostav-

by. Bez vítěze přitom ponechala kategorii Životní 

prostředí a ekologie. Nejprestižnějšího ocenění za 

přínos městu se pak dostalo geologovi Zdeňku 

Gábovi, kterého do pomyslné „Síně slávy“ uvedl 

Novopečení držitelé Cen města za rok 2014 se v závěru večera sešli na jevišti, aby se společně vyfotili v „konfe-

tovém“ ohňostroji a v kulisách Studia S.  Foto: P. Kvapil
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Nepochybně nejprestižnějším oceněním, které šumperská radnice již několik let uděluje, je Cena za přínos pro 

město. Letos ji z rukou starosty Zdeňka Brože převzal geolog Zdeněk Gába.  Foto: P. Kvapil 

starosta Zdeněk Brož. „Jsme hrdí a pyšní na to, jak 

úspěšné a aktivní lidi ve městě máme,“ zdůraznil 

starosta a vzápětí poděkoval všem oceněným.

Kulturní život Šumperka představuje v násle-

dujících řádcích oceněné v kategoriích Kultura 

a  Vzdělávání a především držitele Ceny za přínos 

městu, geologa Zdeňka Gábu.

Cenu za přínos městu obdržel geolog 

s duší básníka Zdeněk Gába

Souvky. Že vám tento pojem nic neříká? Pak 

vězte, že jde o drobnější kameny, které k nám byly 

přisunuty ledovcem ze severu Evropy. A především 

jim zasvětil svůj profesní život někdejší geolog 

a mineralog šumperského muzea Zdeněk Gába, 

jenž loni oslavil pětasedmdesátiny. Letos v dubnu 

ho do pomyslné šumperské „Síně slávy“ uvedl sta-

rosta města Zdeněk Brož.

Zdeněk Gába, rodák ze Zlína, který svá dětská 

a část studentských let prožil na jižní Moravě, na-

stoupil do šumperského muzea jako odborný pra-

covník - geolog v únoru roku 1968. „Považuji to za 

osudové štestí. Kde jinde bych se mohl tomu vše-

mu, co mě zajímá, věnovat profesně jako zde…,“ 

podotkl Zdeněk Gába, který patří k předním od-

borníkům na problematiku souvků u nás a jenž 

za celoživotní práci v tomto oboru obdržel čestné 

členství v evropské společnosti pro výzkum souvků 

se sídlem v Hamburku. Nevěnoval se ovšem pou-

ze této oblasti, ale i dalším geologickým tématům, 

problematice kamenoprůmyslu, vlastivědě Šum-

perska a Jesenicka, mapám, které jsou jeho velkou 

láskou, a také klimatologii a meteorologii, pro něž 

nadchl celou svou rodinu. Mnozí o něm vědí, že 

jeho velkou láskou je umění, zejména literatura 

a folklor, a především poezie, které se sám věnuje. 

Před osmnácti lety vydal svoji básnickou sbírku Lí-

tost 1, v roce 2011 pak Dlažební kostky.

Zdeněk Gába je autorem nebo spoluautorem 

více než dvaceti publikací. Z těch posledních při-

pomeňme „Králický Sněžník na starých pohledni-

cích a fotografi ích“ nebo „Vlastivědné zajímavosti 

z přírody Jeseníků“. Významná je rovněž práce 
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o bratrech Kleinových a je i autorem scénáře expo-

zice ve vikýřovickém Muzeu silnic. „Kdo mě zná, 

ví, že jsem celý život pracoval na sto procent. Dělal 

jsem to spíše pro národ a pro celé lidstvo. A toto 

město, zejména místní muzeum, mi smysluplnou 

práci umožnilo. Strávil jsem zde čtyřicet let, a když 

se ohlédnu, napadá mě jediné - že jsem měl štestí, 

že jsem se dostal zrovna do Šumperka,“ řekl při pře-

bírání ocenění Zdeněk Gába, jehož vyznání vzápětí 

odměnilo publikum v sále bouřlivým potleskem.

V oblasti Kultury ocenilo město 

výtvarnici Věru Kovářovou

Hledat v kresbě něhu, to znamená, vydat se za 

Věrou Kovářovou. Právě této výtvarnici udělila le-

tos šumperská radnice Cenu v kategorii Kultura. 

Umělkyně, která dnes žije a tvoří v Rejcharticích, je 

s kulturním děním v Šumperku úzce spjata. Svými 

ilustracemi doprovodila některé knižní publikace, 

například „O kamnech na jižní točně“, jež vyšla 

v rámci festivalu Město čte knihu. Je také „dvorní“ 

výtvarnicí cyklu Via Lucis, který doprovází svými 

grafi ckými listy, jež vytvářejí ojedinělý soubor do-

kumentů o setkání se zajímavými a výjimečnými 

osobnostmi kulturního a společenského života. Její 

grafi ky a litografi e jsou součástí soukromých a ve-

řejných sbírek.

V oblasti Vzdělávání si cenu odnesla 

Marie Jirmanová

Marii Jirmanové se stal tanec osudem. Více než 

dvě desítky let působí jako učitelka tanečního obo-

ru na místní Základní umělecké škole. Ona sama si 

tanec zamilovala v době studia baletu na ostravské 

konzervatoři. „V mládí jsem se věnovala atletice 

a v té době jsem úplně vážně zvažovala, že se dám 

k cirkusu. Ten ale byl daleko, takže jsem se nakonec 

rozhodla pro baletní školu, která byla blíž,“ svěřila 

se s úsměvem Marie Jirmanová, jejíž žáci sklízejí 

úspěchy v nejrůznějších tanečních soutěžích. Řadu 

z nich přivedla za dobu svého působení na místní 

„ZUŠce“ právě k uměleckému tanci, v němž dnes 

reprezentují město u nás i v zahraničí. „Tituly z ce-

lostátních kol v tanečních soutěžích a úspěchy jsou 

něco navíc. Hlavní je tanec a radost z něj, to, že 

se společně scházíme v sále a děti mohou projevit 

svoji fantazii,“ podotkla skromně učitelka tance, 

kterou město za její práci ocenilo v kategorii Vzdě-

lávání. -kv-

Výtvarnice Věra Kovářová si ze šumperského divadla 

odnesla ocenění v oblasti kultury.  Foto: -pk-

Marie Jirmanová působí jako učitelka tanečního oboru 

na místní „ZUŠce“ více než dvě desítky let.  Foto: -pk-
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Šumperské kavárny lákají na festival

První červnový víkend 

bude patřit Slavnostem města Šumperka

První ofi ciální ročník festivalu Dny Kávy Šumperk 2015 proběhne od pondělí 18. do soboty 

23. května. Během týdenní akce nabídnou vybrané šumperské kavárny vždy nějaký „extra bonus“, 

například představí nový produkt, nabídnou slevovou akci či ochutnávky.

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.   

Podobně jako loňský nultý ročník také letos dopl-

ní festival kulturní program v ulicích města, v nichž 

se objeví piano, šachové stolky, mobilní knihovna, 

vernisáže, hudební produkce… Novinkou pak jsou 

akce v zahradě Městské knihovny a v šumperském 

divadle, které bude hostit hlavní den festivalu. 

Šumperský kávový festival odstartuje v pondělí 

18. května ve 13 hodin v průchodu obchodního 

domu Jednota, až do desáté večerní zde nebude 

chybět piano, výstava a hudební produkce. Ve 

čtvrtek 21. května se zahrada Městské knihovny 

v ulici 17. listopadu promění od 14 do 18 hodin 

v kávový bar, z nabídky si zde mohou příchozí 

vybrat soutěž o nejlepší bábovku, výstavu foto-

grafi í či koncerty. Hlavní festivalový den se pak 

odehraje v sobotu 23. května v divadle. Od deváté 

dopolední do sedmé podvečerní je na programu 

prodejní prezentace aktuálních, nejen kávových, 

trendů a bohatý kulturní program. Vstup na 

všechny akce festivalu je zdarma.  -red-

„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 rytířské tábořiště, stany a přístřešky bo-

jovníků, zbraně a zbroje na stojanech, jež si budou 

moci návštěvníci vyzkoušet. 

„Novinkou letošních slavností je ukázka husitských 

obrněných vozů, rytířský fotokoutek a historický ko-

lotoč,“ prozrazuje referentka oddělení kultury a vněj-

ších vztahů. Vzápětí dodává, že odpoledne budou na 

třetí scéně probíhat bitva a symbolická ukázka husit-

ského válečnictví. Slavnosti nabídnou návštěvníkům 

rovněž tradiční jarmark s řemeslníky, jarmarečníky 

s rukodělnými a uměleckořemeslnými výrobky a stá-

nek z programu Ochutnejte Jeseníky. 

Poslední scéna pak bude patřit hlavně dětem, 

které se budou moci těšit na stylový kolotoč, skáka-

dla, prolézadla, projížďky na koních a malování na 

obličej. Děti i dospělí se budou moci také zapojit 

do soutěže Patero her. „V infostánku města Šum-

perka obdrží zájemci soutěžní kartičku s vyznače-

nými stanovišti, na kterých budou plnit nejrůznější 

úkoly. Jakmile získají potvrzení o splnění všech 

úkolů, předají vyplněnou kartičku zpět v informač-

ním stánku města a získají malou odměnu. Kartič-

ka je slosovatelná, losování proběhne v 17 hodin na 

hlavní scéně,“ upřesňuje Baborová.  

Celý den vyvrcholí velkým, loučemi osvíceným 

průvodem s rytíři, kejklíři, bubeníky, vlajkono-

ši, dudáky a tanečnicemi. Průvod projde tradič-

ně městem Hlavní třídou a Starobranskou ulicí 

k radnici. Zde jeho účastníci vyzvednou radní 
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Kraj ocenil Anežku a Miroslava Kovalovi

a zástupce partnerských měst a stejnou cestou 

se vrátí zpět do parku. Po slavnostní ceremonii, 

během níž moravští a slezští stavové projednají 

další osud vedlejších zemí Koruny české, rozzáří 

oblohu ohňostroj. Celodenní program zakončí 

koncert historické kapely. Více informací o pro-

gramu a doprovodných akcích bude zveřejněno na 

stránkách města www.sumperk.cz. -red-

Výjimečným počinům v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, literatury a v dalších katego-

riích se letos už podeváté dostalo uznání v podobě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti 

kultury za rok 2014. Během slavnostního vyhlašování ve čtvrtek 9. dubna, jehož dějištěm byl Ná-

rodní dům v Prostějově, převzali „křišťálovou“ Cenu za výjimečný počin roku v oblasti výtvarné-

ho umění manželé Anežka a Miroslav Kovalovi. Ocenění obdrželi za vlastní tvorbu, dramaturgii 

výstavní činnosti a vedení šumperské Galerie Jiřího Jílka.

Malířka a grafi čka Anežka Kovalová se narodila 

roku 1949 v Šumperku. Známá výtvarnice a peda-

gožka vystudovala malbu v ateliéru Karla Součka 

na AVU v Praze. Její práce se často objevují ve ve-

řejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí. 

V loňském roce se zúčastnila tří kolektivních výstav 

a své práce představila na samostatné výstavě.

Miroslav Koval se narodil roku 1944 v Havlíčkově 

Brodě. Studoval na pražské AVU u profesora Fran-

tiška Jirouška a od roku 1974 žije trvale v Sobotíně. 

Ve své tvorbě věnuje pozornost přírodě, rytmům 

a zákonům pohybu v ní. Tvoří ve volných cyklech 

drobné kresby. Loni se zúčastnil dvou kolektivních 

výstav a uspořádal jednu samostatnou výstavu.

Velmi záslužná je organizátorská činnost man-

želů Kovalových, kteří v Šumperku vedou Galerii 

Manželé Kovalovi převzali ocenění na večeru v prostějovském Národním domě, kterým již tradičně provázel 

Marek Eben.  Foto: archiv OK
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Kostely a kaple se na jednu noc otevřou veřejnosti

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. Mottem vizuálního stylu Noci kostelů je každý 

rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 139,12 z Knihy 

žalmů: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“

Jiřího Jílka. Ta si v roce 2014 připomněla dvacáté 

výročí svého trvání. Za tu dobu v ní proběhlo dvě 

stě čtyřicet autorských výstav umělců všech genera-

cí, ať již dnes velmi uznávaných a vysoce ceněných 

autorů nebo nedávných absolventů uměleckých 

škol, či vynikajících samouků. „Galerie má v rám-

ci Domu kultury Šumperk skvělý výstavní pro-

stor a zájem o její program, autory a výstavy v ní 

uskutečňované daleko překračuje regionální rámec 

a má své nezastupitelné místo v povědomí kulturní 

veřejnosti,“ zaznělo během slavnostního předávání 

Cen Olomouckého kraje. -kv-

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách 

otevřených kostelů po celé republice poznávat a obdi-

vovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které 

nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnos-

ti. O tom svědčí bohatý kulturně-duchovní program, 

v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované 

prohlídky, možnost nahlédnout do kostelních sakristií, 

vystoupat na věže či prožít liturgii, nebo jen v tichém 

zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křes-

ťanských chrámů. V Šumperku budou moci zájemci 

zamířit v pátek 29. května hned do šesti kostelů.

Nejkrásnější ozdobou původně hřbitovní kaple 

sv. Barbory postavené v roce 1755 v dnešních Jirásko-

vých sadech jsou freskové nástropní malby uničovského 

malíře Ignace Oderlitzkého. Za předmnichovské repub-

liky sloužila kaple jako kostelík českých škol a v rámci 

ekumenické spolupráce byla v osmdesátých a devadesá-

tých letech 20. století kaple v užívání pravoslavné círk-

ve. Nyní ji opět využívá římskokatolická církev. 

Klášterní kostel Zvěstování P. Marie, jehož počátky 

sahají do začátku 14. století a jenž byl po požáru města 

v roce 1669 opraven v barokním stylu, prošel po Sa-

metové revoluci nákladnou rekonstrukcí a veřejnosti se 

v plné kráse otevřel před deseti lety. V současné době 

ho již církev nevyužívá k bohoslužbám, ale probíhají 

zde koncerty, výstavy a další akce. 

Kostel sv. Jana Křtitele, který je v pramenech poprvé 

zmiňován v roce 1216, je v současné době děkanským 

chrámem a „živým srdcem“ šumperské farnosti. Jeho 

ozdobou je zrestaurovaná freska Ignáce Oderlitzkého 

znázorňující životní příběh sv. Jana Křtitele.

Výstavbu kostela Českobratrské církve evangelické 

v Revoluční ulici iniciovali němečtí protestanté v polo-

vině šedesátých let 19. století. Projektantem jednolodní 

novogotické stavby s malou věžičkou byl W. Knapek, 

stavbu provedl známý šumperský stavitel Josef Bayer. 

Kostel byl slavnostně otevřen v roce 1874 a o tři roky 

později k němu byla přistavěna věž a sakristie. Interiér 

kostela z 20. let minulého století je dílem vídeňského 

architekta Georga Bergera, v roce 1928 se pak začalo 

se stavbou fary. Kostel i faru užívali němečtí luterští 

evangelíci až do roku 1945, poté přešel do majetku 

Českobratrské církve evangelické. 

Areál kostela sv. Jana Evangelisty v Husitské ulici se 

začal stavět na podzim roku 1912, základní kámen ke 

stavbě vlastního kostela byl ovšem položen až 25. břez-

na 1914. Plány zhotovil vídeňský architekt Clemens 

M. Kamer, mimo jiné autor projektu evangelického 

kostela v Insbrucku. Nedílnou součástí areálu kostela 

je fara a přilehlá zahrada. 

Předposlední květnový pátek se otevřen rovněž 

chrám Sv. Ducha v ulici K.H. Máchy, jehož půdorys 

je zvětšenou replikou půdorysů prvních chrámů z dob 

mise sv. Cyrila a Metoděje konané na Velké Moravě. 

Chrám je navíc jedinou byzantskou stavbou v České 

republice. -zk-
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Vikýřovické Muzeum silnic vystavuje historické trojkolky

Klasika Viva nabídne spojení divadelní hry 

s klasickou živou hudbou

Další setkání jarní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana 

Janků, je poněkud neobvyklé. Nejde totiž o klasický koncert, ale o divadelní hru spojenou se živou 

hudbou. Nese název Jedna a jedna jsou tři a zazní v ní skladby Antonína Dvořáka. Na programu 

je v úterý 26. května od 19 hodin v divadle.Vstupenky za sto dvacet korun si mohou zájemci kou-

pit v pokladně divadla, v pokladně Domu kultury a v Informačním centru. 

Začátkem dubna byla v Muzeu silnic ve Vikýřovicích otevřena nová výstava historických trojko-

lek, které do muzea zapůjčil brněnský sběratel Jiří Fiala. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout do 

konce května.

Spojení divadelní hry s klasickou živou hudbou 

přibližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka, mi-

lující ženu Annu a milovanou tajnou lásku Josefínu. 

Obě vedou imaginární dialog o svém osudovém muži, 

rozdělený do klíčových epizod jejich pozoruhodného 

společného života od Dvořákových hudebních začát-

ků a prvních úspěchů v Praze přes turné Evropou až 

po slavnou premiéru Novosvětské symfonie v New 

Yorku. Ústřední myšlenkou hry je věčná pravda fi lo-

zofů života, že žít s bytostí milující, je větší štestí, než 

snít o životě s bytostí milovanou, protože štestí nelze 

vysnít, jen prožít. 

V režii Libora Hrušky se představí v roli Anny Ka-

teřina Seidlová a v roli Josefíny Lucie Kožinová. Jako 

Múza vystoupí Zuzana Kožinová a hlas Antonínu 

Dvořákovi propůjčil Libor Hruška. Během před-

stavení zazní následující skladby: Devátá symfonie 

„Z nového světa“ - E-moll - 4. věta Karneval, Mazu-

rek - housle a orchestr, Romance - housle a orchestr, 

Stabat Mater, Koncert H-moll pro violoncello a or-

chestr - 3. věta, Osmá symfonie „Anglická“ - G-dur - 

4. věta, Smyčcový kvartet F-dur „Americký“ - 4. věta, 

Smyčcový kvartet F-dur „Americký“ - 2. věta, Kon-

cert H-moll pro violoncello a orchestr - 2. věta, Kon-

cert A-moll pro housle a orchestr - 3. věta, Devátá 

symfonie „Z nového světa“ - E-moll - 1. věta, Devátá 

symfonie „Z nového světa“ - E-moll - 2. věta, Devátá 

symfonie „Z nového světa“ - E-moll - 4. věta. -red-

Unikátní kolekce dětských historických tříkolek 

Jiřího Fialy začala vznikat teprve v roce 2005, kdy 

zakoupil na jednom setkání historických kol ve 

Francii krásnou trojkolku pro svoji dceru. Zaujala 

ho natolik, že se začal věnovat jejich systematické-

mu sbírání. Následovalo pátrání přes internet, přes 

burzy a aukce. Jak Jiří Fiala vzpomíná, nejlevnější 

trojkolku nezískal v Čechách, ale paradoxně v USA: 

„…jelikož nikdo jiný v aukci nepřihodil, tak jsem 

trojkolku vyhrál za vyvolávací cenu 1,5 USD!“ Za 

necelých šest let se mu podařilo vytvořit unikátní 

sbírku více než sto dvaceti kusů historických troj-

kolek, která je pravděpodobně největší svého dru-

hu na světě. Exponáty pocházejí z celé Evropy, ale 

i z Ameriky a Austrálie, a dvě nejstarší trojkolky ze 

sbírky mají ve svém rodném listě rok 1865. 

Návštěvníci Muzea silnic se mohou seznámit s re-

prezentativním výběrem asi pětadvaceti těch nejuni-

kátnějších exponátů, zároveň ale jsou ve vitrínách 

vystaveny i modely trojkolek, dobové fotografi e 

a reprodukce výtvarných děl, na nichž jsou trojkolky 

vyobrazeny. Zajímavostí je, že i světoznámý impre-

sionista Claude Monet na jednom ze svých obrazů 

namaloval svého synka Jeana právě na trojkolce. 
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Lukáš Melník, letošní nositel Ceny Thálie, 

pochází ze Šumperka

V Národním divadle se v sobotu 28. března předávaly Ceny Th álie za mimořádné jevištní výkony 

v roce 2014. Trofej v podobě divadelní masky z autorské dílny Bořka Šípka si odneslo celkem pat-

náct umělců. Mezi nimi byl i šumperský rodák Lukáš Melník, jenž obdržel Cenu pro činoherce do 

33 let. Předal mu ji jako prvnímu legendární herec Luděk Munzar, kterého na jeviště doprovodila 

dcera Barbora.

Trojkolka vlastně vznikla z důvodu nebezpečnos-

ti jízdy na vysokém kole, které se rozšířilo na konci 

19. století. Jeho nevýhodou byla nestabilita a často 

také docházelo k nebezpečným pádům. Přesto řady 

velocipedistů vzrůstaly a brzy se dostavila vyloženě 

„bicyklová“ sportovní horečka. Na vysokém kole 

však nemohl jezdit každý. Například ženy na nich 

nemohly jezdit vůbec, o dětech a starších lidech ani 

nemluvě. Proto byl vynalezen tzv. tricykl - tříkolka, 

trojkolka - který se vyráběl v mnoha kombinacích. 

 A. Turková, 

 vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích

„Je to pro mě opravdu velká čest,“ řekl po převzetí 

ocenění Lukáš Melník, jenž po vystudování brněnské 

JAMU zakotvil v ostravském divadle Petra Bezruče. 

Vzápětí poděkoval někdejšímu uměleckému šéfovi 

tohoto divadla Janu Mikuláškovi za to, že jej hned po 

škole přijal do angažmá, a také režisérům, kteří mu dá-

vají krásné role, na nichž mohl herecky vyrůst. „Podě-

kování patří samozřejmě všem „Bezručákům“, rodině 

i Herecké asociaci,“ dodal Melník, kterého porota oce-

nila za to, že „podává vynikající výkony, zejména v psy-

chologicky složitých charakterech mladých mužů“. 

Lukáš Melník vyrůstal v Šumperku se třemi mladší-

mi sourozenci, původně vystudoval obor cestovní ruch 

na Střední odborné škole v Temenici a informační tech-

nologie na místní Vyšší odborné škole. Poté byl přijat 

na brněnskou JAMU do hereckého ročníku Oxany 

Smilkové a již během studií hostoval v několika tam-

ních divadlech. První stálé angažmá získal v ostravském 

Divadle Petra Bezruče, kde zakotvil natrvalo. Po ode-

hrání nezbytné dávky milovníků našel svůj obor v psy-

Na slavnostní události nechyběli Lukášovi blízcí - ro-

diče, bratři, přítelkyně s maminkou a kamarád, vý-

tvarník Václav Roháč.  Foto: archiv

Držitelem jedné z letošních Cen Th álie je Šumperan 

Lukáš Melník.  Foto: archiv
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K Šumperským proměnám: Dům na náměstí Míru 10

ZUŠ Šumperk

chologicky složitých charakterech mladých mužů. Hrál 

například Lenského v Evženu Oněginovi, Chlestakova 

v Revizorovi, Pavla Malinu v Petrolejových lampách, 

Christiána v Rodinné slavnosti, Ivana v Landsmano-

vých Pestrých vrstvách či Menuchima v Jobovi. Nyní 

studuje roli Porthose ve Třech mušketýrech, jejichž pre-

miéru plánují u „Bezručů“ na květen. 

„Jsem rád, že přicházejí i nabídky na účinkování 

v televizních projektech a ve fi lmu. Letos bude mít 

premiéru televizní fi lm Jan Hus, v němž jsem ztvárnil 

bratra titulního hrdiny, kterého hraje Matěj Hádek. 

Premiéru by měl mít zřejmě v květnu. A mám za se-

bou i natáčení pro stanici HBO,“ prozradil Melník, 

který již má na svém kontě několik televizních a seri-

álových rolí, například v Zázracích života, Kriminálce 

Anděl či Četnických humoreskách. Věnuje se také psa-

ní a fi lmové režii. S výtvarníkem Václavem Roháčem 

napsal knihu pro děti Poník jako sen a před dvěma lety 

spolu s Marcelem Škrkoněm vytvořil scénář a natočil 

celovečerní thriller Isabel. -zk-

Od pondělí 18. do pátku 22. května vždy od 15 do 

18 hodin v budově ZUŠ v Žerotínově ulici

Zápis žáků do hudebního oboru Základní umě-

lecké školy

Čtvrtek 21. května v 18 hodin v klášterním kostele

Absolventský koncert žáků pěveckého oddělení 

Pondělí 25. května v 18 hodin v kapli klášterního 

kostela

Koncert dechového oddělení 

Čtvrtek 28. května v 18 hodin v klášterním kostele

Absolventský koncert žáků ze třídy Danuše Da-

vidové 

Pátek 29. května v 18 hodin v divadle

Přehlídka tanečního oboru 

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, 

Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

Dokončení z minulého čísla

Po válce a odchodu německých obyvatel dozna-

la infrastruktura na náměstí Míru značných změn, 

které následně umocnila politická situace po roce 

1948. V domě č. 10 zanikla v roce 1946 pivnice 

Peklo a přestaly být užívány také prostory bývalé-

Bar v domě na náměstí Míru 10 po otevření v roce 1990.  Foto: sbírky VM Šumperk, dnešní foto P. Kvapil
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Objevena nová komedie s Vlastou Burianem! 

Premiéra bude na Džemfestu

ho kloboučnictví. Snaha využít místnost někdejší 

pivnice pro potřeby kroužku přátel umění vyzněla 

v šedesátých letech naprázdno. Teprve v dalším de-

setiletí byla v bývalém kloboučnictví zřízena prodej-

na Zverimex a zprovozněno bylo také pohostinství 

tradičně nazývané Peklo. Na podzim v roce 1989 

vystřídal prodejnu Zverimexu denní bar.

Při opravě fasády, která proběhla v nedávné 

době, nebyl obnoven stav průčelí z 19. století, ale 

byly respektovány formy z dvacátých let minulého 

století. Okna dnes opět rámují jednoduché šam-

brány a po jejich stranách vystupují z hmoty prů-

čelí pozůstatky bývalých pilastrů, modernizované 

odstupňovanými profi ly. V současnosti je dům na 

náměstí Míru č. 10 využíván především k bydlení, 

v prostorách bývalého baru působí již po několik 

let prodejna Rozmarýnek. Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

O tři roky později bylo již vedle baru hodinářství.  Foto: sbírky VM Šumperk, dnešní foto P. Kvapil

Zní to jako aprílový žert, ale je to pravda. Na Džemfestu bude k vidění fi lm s Vlastou Burianem 

v hlavní roli, který jste nikdy před tím nemohli vidět. Komedie vznikla v roce 1927, nese název 

Milenky starého kriminálníka a vedle Buriana v ní hraje Jindřich Plachta a tehdejší hvězda ev-

ropského formátu Anny Ondráková.

„Filmový pás byl slepen po kouscích z torza něko-

lika dochovaných kopií. Snímek byl léta rekonstruo-

ván a konečně letos na podzim dostaneme příležitost 

vidět svým způsobem novou komedii s Vlastou Bu-

rianem. Bezpochyby jde o jedinečný moment české 

kinematografi e,“ soudí pořadatel Ondřej Polák.

Milenky starého kriminálníka promítne festi-

val v rámci ČEZ fi lmové scény v sobotu 24. října 

v kině Oko od 19.30 hodin. A protože Džem-

fest je především hudební přehlídka, také fi lmo-

vá projekce se neobejde bez výrazné muzikální 

stopy. Neozvučený černobílý fi lm doprovodí 

improvizací dva brilantní klavíristé pocházející 

ze Šumperka, Zdeněk Dočekal a Jan Horníček. 

„Jsem rád, že projekci opatří hudbou právě tito dva 

skvělí muzikanti. Komediální příběh s Vlastou Bu-
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rianem tak dostane další umělecký rozměr, který 

umocní dobovou atmosféru fi lmu,“ míní Kamil 

Navrátil, ředitel kina Oko, které slavnostní večer 

spolupořádá.

Lístky na Milenky starého kriminálníka jsou již 

nyní v prodeji v pokladně kina Oko nebo na strán-

kách www.kinosumperk.cz. Cena je sto korun, ma-

jitelé vstupenky na hlavní hudební večer Džemfestu 

zaplatí o třicet korun méně. Pohár vína zdarma získá 

každý, kdo se projekce zúčastní oblečen v prvorepub-

likovém stylu.

V souvislosti s říjnovou fi lmovou událostí při-

pravilo Oko překvapení pro pravidelné návštěvníky 

kina v podobě dobové upoutávky - traileru. Krátký 

předfi lm z roku 1926 s názvem Lupič upozorňuje 

s vtipem diváky na nutnost zakoupit si lístek na fi lm 

Milenky starého kriminálníka. Kino Oko jej bude 

uvádět během jara a léta před vybranými fi lmy.  -red-

Středa 6. května od 15 hodin ve velkém sále DK

Zdravě myslet, zdravě žít

Přijďte si poslechnout, jak na to, aby se váš život dostal do rovnováhy a vy se z něj mohli těšit. Udělejte 

svůj první krok ke zdraví. Festivalem zdravého životního stylu diváky provedou Jitka Vlková z rádia Im-

puls spolu s odborníkem na výživu Petrem Havlíčkem a Petrou L. Krajčinovič, která je certifi kovanou 

koučkou, psycholožkou a autorkou řady scénářů pro komerční TV. Hostem akce je Renata Levá, autorka 

knihy „Nebyla jsem velká, byla jsem TLUSTÁ“, jako živý důkaz toho, že když člověk opravdu chce, doká-

že (téměř) cokoli.  Vstupné v předprodeji 99 Kč, v den akce 149 Kč

Středa 13. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Jiří Pavlica a Hradišťan

Známé seskupení Hradišťan přijíždí se svou u veřejnosti oblíbenou muzikou. Vystoupí společně s umě-

leckým vedoucím Jiřím Pavlicou, který je významný houslista a hudební skladatel. Partnerem koncertu je 

Pivovar Holba.  Vstupné 240 Kč, 280 Kč a 320 Kč

Úterý 19. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK 

Marián Varga

Slovenský hudební skladatel a hráč na klávesové nástroje Marián Varga se zásadně podílel na tvorbě popu-

lární hudby na Slovensku. Se skupinou Prúdy vytvořil známé album Zvoňte, zvonky. Dále vedl rockový 

soubor Collegium Musicum. Význámná je i jeho spolupráce s Pavolem Hammelem, s nímž nahrál hned 

pět alb.  Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

Středa 20. května od 18 hodin v G-klubu

CESTOPIS: Zdeněk Mikula 

Dramatické vyprávění postřelmovského rodáka Zdeňka Mikuly, který vás seznámí se zážitky z cest po po-

hoří Ťan - Šan a Pamir. Jedná se o výstupy na sedmitisícové vrcholy, ve kterých hlavní roli hrají ledovcové 

trhliny.  Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 21. května od 18 hodin v G-klubu

Setkání se živou stravou - Anna Hýžová

V cyklu ZÍSKEJ ZPĚT SVÉ ZDRAVÍ do Šumperka zavítá paní Anna Hýžová, autorka knih o vitariánství 

a lektorka kurzů živé stravy a nevaření. Nutná rezervace z důvodu omezené kapacity sálu! Kontakt: mar-
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cela.zavodna@seznam.cz, tel.č. 777 262 328.  Vstupné 150 Kč

Neděle 24. května od 15 hodin ve velkém sále DK

ŠLÁGRPARÁDA: Duo Adamis

Tříhodinová taneční zábava ve společnosti úspěšné hudební skupiny televizní stanice Šlágr!  Přijďte se pobavit 

a prožijte pohodové odpoledne ve společnosti populárních hudebníků Duo Adamis neboli Adéla a Milan. Zahrají 

oblíbené písničky plné krásných melodií. Partnerem koncertu je Pivovar Holba.  Vstupné s místenkou 150 Kč

Úterý 26. května od 19 hodin v sále Divadla Šumperk

KLASIKA VIVA: Jedna a jedna jsou tři - Divadlo ve věži

Spojení divadelní hry s klasickou živou hudbou přibližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka, milující 

ženu Annu a milovanou tajnou lásku Josefínu. Obě ženy vedou imaginární dialog o svém osudovém muži, 

rozdělený do klíčových epizod jejich pozoruhodného společného života od Dvořákových hudebních za-

čátků a prvních úspěchů v Praze přes turné Evropou až k slavné premiéře Novosvětské symfonie v New 

Yorku. Pořad se koná v rámci cyklu Klasika Viva.  Vstupné 100 Kč

Pátek 29. května od 10 do 20 hodin v G - klubu

Festival „BÝT ŽENOU“

K příležitosti světového dne Respektu k porodu se i v Šumperku uskuteční den pro ženy. Můžete se těšit 

na přednášky, workshopy, bellypaiting - témata o početí, těhotenství, porodu, „sebepřijetí“, přirozené 

antikoncepci a další. Prostor pro sdílení i diskuzi.  Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 150 Kč

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 příležitosti 

tohoto výročí vydali Komplet 55 - hudbou propojený svět, který je krásným dárkem pro jejich věrné fa-

noušky. Najdete na něm všechna alba plus nevydané rarity a DVD. To vše potvrzuje nezastupitelnou roli 

souboru na naší hudební scéně.  Vstupné 190 Kč, 220 Kč a 250 Kč

■ PRO DĚTI

Neděle 10. května od 10 hodin ve velkém sále DK

Sněhurka

Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Text je doplněn 

písničkami a živým doprovodem houslí, kytary, zobcové fl étny a rytmických nástrojů. Loutky jsou řezané 

marionety. Účinkuje Malé divadélko Praha.  Vstupné 70 Kč

Neděle 24. května od 10 hodin ve velkém sále DK

Pohádka z mléčné dráhy

Pohádky z mléčné dráhy tentokrát zavedou malé diváky až do dalekého vesmíru, kde se hlavní hrdina, druhý 

český kosmonaut Milan, setkává se dvěma mimozemskými bytostmi. Ale kromě toho, že jsou obě bytosti tak 

trochu mimo, je s nimi parádní legrace. Účinkuje Divadlo Tramtarie Olomouc.  Vstupné 70 Kč

■ D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever
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Galerie J. Jílka

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

■ VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 3. května

Anna Vančátová, „V radosti z malby“

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

Od 6. do 31. května

Viktor Kolář, „Canada/1968-73“, černobílá fotografi e 

Ostravský fotograf Viktor Kolář představí své černobílé fotografi e, které pořídil za svého exilu v Kanadě 

v letech 1968-1973. Zachytil na nich jedinečné okamžiky, děje, vztahy a proměny. Vernisáž k výstavě 

se uskuteční ve středu 6. května od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci 

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

podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.  Vstup volný

■ PŘIPRAVUJEME

11. - 14. června  DIVADLO V PARKU 

12. června  4TET

27. června - 13. července  KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI

21. srpna REVIVAL INVAZE: KISS, ROBBIE WILLIAMS, ELÁN

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK

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

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

perk.cz, www.bluesalive.cz. Změna programu vyhrazena!

Viktor Kolář (*1941), „Canada / 1968-73“, 

černobílá fotografi e

„/.../ Po celých pět let kanadského exilu mne prová-

zela moje kamera, se kterou jsem se snažil zachytit vše, 

co jsem denně prožíval. Byl to setrvalý boj se strachem, 

únavou - věrnými „spojenci“ v životě emigranta. 

Zachytit „nový svět“ bez autocenzury, to bylo mé 

jediné zadání /.../. Měl jsem u sebe starou Leicu /.../. 

A mám ji dodnes, protože tahle Leica představuje ne-

jen památku na otce, ale i kus mého života. To vlastně 

už není pro mě fotoaparát, ale starý kamarád“.

Viktor Kolář (z rozhovoru s Karlem Hvížďalou, 

podzim 2011)

Už trochu pozornějšímu pohledu neunikne, že 

fotograf Viktor Kolář je hlubinným ponorem mno-

hem blíž postupům Josefa Sudka než zběžné po-

uliční reportáži. Míří střídmou sevřeností snímku 

k nadčasovému jádru svého obrazu a jen zdánlivě 

je dokumentaristou náhodně zahlédnuté události. 

V záblesku její nevratné chvíle nalézá jeho niterné 

vazby a v proměnách místa vzájemné vztahy a si-

tuace lidí a věcí v něm zrcadlených. Jeho záznamy 

vypovídají i o přítomnosti nepřítomných, těch, co 

tu byli, co v nich zanechali stopu a znovu se vrace-

jí. Jsou pevným propojením místa a děje, v úplné 

souhře jedinečného okamžiku s každým zlomkem 

obrazové plochy i s prostorem v jeho celku. Pře-

devším dobře zná a vstřebává v nich syrovou duši 

Ostravy v její až živelné nespoutanosti. 
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Vystavuje tu ale úzký okruh sedmnácti snímků 

z rozsáhlejšího souboru z doby pětiletého exilu, 

kam koncem osmašedesátého roku odešel s kama-

rádem Milanem Sklenářem. Ten se později usadil 

v Gallupu v Novém Mexiku. On sám se ale domů 

vrátil, i s vědomím toho, jaké potíže ho tady čekají. 

V nebezpečných životních podmínkách a těžkou 

fyzickou prací v odlehlé pustině molybdenového 

dolu v severní Kanadě se proti nim obrnil a daleko 

za mořem dohledal toho, čím je dnes jeho fotogra-

fi e nezaměnitelná. Dozrál k ní a prosadil by se jistě 

i tam, ale rozhodl se pro návrat. Našel sílu a pročis-

til svou vlastní řeč, přímou a svobodnou i ve zdej-

ších, nepříznivých podmínkách.

Volbou kanadského cyklu pro šumperskou vý-

stavu obrací se ke kořenům své dosavadní cesty, 

k jejím prapočátkům. Vystavený soubor je tak 

klíčem k celé rozsáhlé, a přece uměřené výpovědi 

dominantního fotografa Ostravy. K fotografi ím 

publikovaným v řadě knih a zastoupeným v galeri-

ích Evropy i Ameriky, a je tak dobrou volbou. I ve 

skromném počtu snímků je příležitostí k hlubší-

mu seznámení s ní, a na vernisáži výstavy osobně 

i s jejich autorem. Přijďte, jste zváni na vernisáž 

ve středu 6. května v 18 hodin, nebo i jindy, na 

klidnou prohlídku výstavy, která končí v neděli 

31. května.  Miroslav Koval 

Galerie J. Jílka,  Pořady Domu kultury

Zdravě myslet, zdravě žít s Petrem Havlíčkem

„Festivalem zdravého životního stylu diváky prove-

dou Jitka Vlková z rádia Impuls spolu s odborníkem 

na výživu Petrem Havlíčkem a certifi kovanou kouč-

kou, psycholožkou Petrou L. Krajčinovič,“ uvedla 

produkční Domu kultury Michaela Horáková. 

Vzápětí dodala, že jednotlivé vstupenky jsou 

navíc slosovatelné, takže návštěvníci mohou vy-

hrát zajímavé ceny. Akce začíná ve středu 6. května 

od třetí hodiny odpolední ve velkém sále Domu 

kultury. Vstupné je v předprodeji za 99 korun, na 

místě pak za 149 korun. On-line rezervace lístků 

na www.dksumperk.cz. -red-

Přijďte si 6. května do Domu kultury poslechnout, jak na to, aby se váš život dostal do rovnováhy 

a vy se z něj mohli těšit. Udělejte svůj první krok ke zdraví. Těšit se můžete jak na přednášku ve spo-

lečnosti známých osobností, tak na prezentace místních dodavatelů zboží a služeb v oblasti zdraví.

Montreal 1972.  Foto: V. Kolář

Vancouver 1969.  Foto: V. Kolář
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V Šumperku proběhne festival „Být ženou“

Modlitba za vodu zazní i v Šumperku

K příležitosti Mezinárodního týdne respektu k porodu proběhne i v Šumperku malý festival na-

zvaný „Být ženou“. Jeho dějištěm bude v pátek 29. května od desáté dopolední do osmé večerní 

G-klub Domu kultury.

Už spoustu let moravské seskupení Hradišťan v čele s jeho primášem Jiřím Pavlicou sklízí právem 

nadšené ohlasy diváků na koncertech. A ve středu 13. května zavítá i do šumperského Domu 

kultury.

„Celý den se můžete těšit na zajímavé přednášky 

o plánování rodičovství, přirozené antikoncepci, 

početí, těhotenství, porodu a šátkování. Nedílnou 

součástí budou i informace, jak se stát sebevědo-

mou ženou a najít své poslání,“ uvedla produkční 

Domu kultury Petra Zsáková. Těhotné ženy zde 

budou moci například vyzkoušet bellypaiting, tedy 

památeční malování na bříško, pro děti bude při-

praven malý hrací koutek nejen s pastelkami, vyrá-

bět se zde budou i panenky z ovčí vlny a příchozí 

si budou moci vyzkoušet malování automatické 

kresby. „Po celou dobu bude možnost občerstvení 

a na závěr plánujeme překvapení v podobě malého 

koncertu,“ dodala produkční.  -red-

Inspiraci pro své skladby čerpá Hradišťan zejmé-

na z moravského folkloru, oslovuje však posluchače 

i svým přesahem do duchovních chorálů, renesanč-

ních balad či ryze autorské hudby. „V minulém roce 

Hradišťan vydal nové album s názvem Vteřiny křeh-

ké, které je nyní už i platinové. Návštěvníci šumper-

ského koncertu si budou moci poslechnout jak písně 

z aktuální desky, tak i hity Modlitba za vodu nebo 

Krátký popis léta,“ uvedla produkční Domu kultury 

Michaela Horáková. Koncert Hradišťanu s charisma-

tickým Jiřím Pavlicou se koná ve středu 13. května od 

půl osmé večer ve velkém sále Domu kultury.  -red-

Hradišťan s primášem Jiřím Pavlicou zavítají do Šumperka 13. května.  Foto: archiv
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Datum Titul Skupina Čas Cena

So 2.5.  Evergreeny 2015   VK  19.00  80 Kč

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

Út 5.5.  Pejsek a Kočička  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

St 6.5.  1 + 1 = 3  školy, dopr. volných míst  8.30  150 Kč

Čt 7.5.  Figarova svatba  D, VK  17.00  150 Kč

So 9.5.  Báthoryčka Těšínské divadlo Český Těšín  P, VK  19.00  290 Kč

Út 12.5.  Pejsek a Kočička  MŠ, dopr. volných míst  10.00  70 Kč

Út 12.5.  Slepice  VK  18.00 100 Kč, 

 účastníci Majálesu 70 Kč

St 13.5.  Vokální a beatboxový koncert vicemistra světa v beatboxu a v hudebním smyčkování -

 En.dru, Letní scéna v Sadech 1. máje  VK  18.00 120 Kč, 

 účastníci Majálesu 70 Kč

Čt 14.5.  Vysavač Studio DVA Divadlo Praha  A, VK  19.00  320 Kč

Pá 15.5.  Figarova svatba  školy, dopr. volných míst  8.30  150 Kč

So 16.5.  1 + 1 = 3    B, VK       19.00    150 Kč

Út 19.5.  Rychlé šípy, řečení Šípáci  školy, dopr. volných míst  10.00  150 Kč

Pá 22.5.  Kočičí Jazýčky Hrádek, Studio D123  VK  19.00  70 Kč

So 23.5.  Dny kávy v Šumperku Prodejní prezentace aktuálních trendů z kávového světa, přednášky,

 koncerty, divadlo  9.00-19.00 Vstup volný

Út 26.5.  KLASIKA VIVA: Jedna a jedna jsou tři  VK  19.00  120 Kč

Hru Norway Today s místními herci nastudoval režisér Jozef Krasula. Na Hrádku ji divadlo uvede v sobotu 

30. května.  Foto: P. Veselý
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Divadelní sezona 2015/2016

Divadlo již láká na novou sezonu

St 27.5.  Slepice   A, VK  19.00  150 Kč

Čt 28.5.  1 + 1 = 3  C, VK  17.00  150 Kč

Pá 29.5.  Přehlídka žáků tanečního oboru ZUŠ Šumperk  VK  18.00  Prodej

  lístků v ZUŠ

So 30.5.  Norway Today Hrádek, Studio D123  VK  19.00  70 Kč

Ne 31.5.  Pejsek a Kočička  VK  15.00  70 Kč

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

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

vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: Divadlo očima dětí - obrázky 

z pohádek, které děti v divadle viděly během této sezony, výstava bude zahájena 29.4. a potrvá 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!

Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne, režie Józef 

Zbigniew Czernecki, premiéra 12. září 2015

Situační komedie S tvojí dcerou ne z pera Antoní-

na Procházky je příběhem docela obyčejných man-

želských párů snažících se předejít možné manželské 

krizi. Jakýmsi styčným bodem je mladá dívka Sandra. 

Její rodiče jsou typickým manželským párem střední-

ho věku. Do jejich vztahu se vloudil stereotyp a vzá-

jemné soužití nenabízí již nic nového. Což tak vztah 

oživit a dát se dohromady s jiným manželským párem, 

Zajímavé premiéry chystá již nyní 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.

„Pro nadcházející sezonu jsme připravili velmi pest-

rou škálu žánrově rozdílných divadelních her. Snad se 

nám tak povedlo odpovědět na odvěkou otázku každé-

ho vedení divadla: „Jak správně namíchat skladbu re-

pertoáru, 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 nabíd-

ka pro příští sezonu bude pro naše stávající i budoucí 

návštěvníky lákavá a divácky zajímavá,“ říká ředitel 

šumperského divadla Matěj Kašík a připomíná, že 

lidé mohou opět využít zvýhodněného předplatného. 

Dosavadním předplatitelům přitom divadlo rezervuje 

jejich místa do 31. května.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod - počínaje 

výraznou slevou na předplatném oproti ceně při vol-

ném prodeji přes stabilně zajištěná místa v hledišti až 

po informování o termínu představení, pokud si před-

platitel toto oznámení objedná. „Abonentní průkaz je 

navíc přenosný, lze ho půjčit i darovat a při jeho ztrátě 

lze vystavit duplikát,“ 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 internetových strán-

kách www.divadlosumperk.cz. Zde najdou zájemci 

informace o divadle, repertoáru, hereckém souboru 

a mohou si zde také on-line rezervovat a koupit vstu-

penky na domácí i hostující představení s tím, že si 

přímo doma vytisknou vstupenku.  -red-
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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 rodi-

če 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 blízkosti 

mladé a energické dívenky mění v človíčka, který jako-

by 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 divác-

ky osvědčeného tandemu Józef Zbigniew Czernecki 

a Anna Franta (Hvězdy na vrbě, Prodaná nevěsta, Světá-

ci) a na skvělou zábavu prošpikovanou hudbou v podání 

bravurního klavíristy a skladatele Zdeňka Dočekala.

William Shakespeare: Sen noci svatojánské, režie 

Simona Nyitrayová, premiéra 7. listopadu 2015

Komedie o tajemstvích (lásky), fantasy příběh ode-

hrávající se v čarovném lese, pohádka plná nadpřiro-

zených 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 ne-

vyhnou se ani postavám vyloženě nadpozemským. 

V množství nedorozumění pak vyvstává řada otázek. 

Inscenace o jedné májové noci, kdy se toho v lesíku 

poblíž Athén tolik událo, v podání herců šumperské-

ho 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 vý-

znamného anglistu byl Sen noci svatojánské první hrou 

Williama Shakespeara, kterou přeložil. Stejně tak v pří-

padě mladé režisérky Simony Nyitrayové jde o první 

divadelní setkání s nejuváděnějším dramatikem všech 

dob. Důležitou složkou inscenace bude také hudba, 

kterou složil muzikant a herec Leoš Peteráč.  

Th orton Wilder: Naše městečko, režie Zdeněk Čer-

nín, premiéra 19. prosince 2015

Jsme každodenně bombardováni zprávami z celé-

ho světa, a to v takovém množství, že už ani nejsme 

schopni pocítit, jakou má ta či ona zvěst důležitost, 

obsah a spojitost s našimi osudy.

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 pohlcuje čím 

dál víc. A právě Wilderova hra Naše městečko 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 jejich smysl.

Wilderova hra, oceněná nejprestižnějšími literární-

mi cenami, prošla divadly všech kontinentů, a i když 

byla napsána v první polovině minulého století, její 

vyznění je současné. Tato hra vám nastaví laskavé zrca-

dlo života, v němž se rádi poznáte, 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 mezilidských vztahů. 

To ostatně prokázal u klasického dramatu Její pastor-

kyňa, která je ozdobou repertoáru šumperského diva-

dla. Černín dokáže i ve vyhrocených  situacích najít  

humor a porozumění člověku. Jeho Naše městečko 

bude nepatetickou oslavou našeho života a hledání 

jeho smyslu. Bude to emotivní představení, které za-

ujme všechny divácké generace. 

Jean-Loup Dabadie, Jérôme Savary: D´Artagnan 

aneb Tři mušketýři, režie Petr Veselý, premiéra 

20. února 2016

Divadlo se pustilo do odvážného kroku. Inscenovat 

Tři mušketýry. Titul, který je známý snad každému. 

O třech mušketýrech bylo natočeno mnoho fi lmů 

a divadlo nezůstává pozadu. I proto se divákům již 

známý režisér Petr Veselý (v Divadle Šumperk režíroval 

Černou komedii) pustí do tak náročného a výpravné-
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Stávající herecký soubor šumperského divadla.  Foto: P. Veselý

ho inscenování.

Režisér však vychází z původního divadelního scé-

náře 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 muš-

ketýry, s intrikami kardinála Richelieu na královském 

dvoře, ale také s půvabnou Constance Bonacieux. 

Nebude chybět zápletka s pátráním po královniných 

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 vy-

sokému 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 představe-

ní. Legendární hrdinové jsou zde a vzkazují: „Jeden za 

všechny, všichni za jednoho!“

Jaroslav Rudiš, Petr Pýcha: Léto v Laponsku, režie 

Petr Mančal, premiéra 2. dubna 2016

Divadelní road story o dlouhé cestě na sever. Je léto. 

Lucie a Leoš stopují do Laponska. Před sebou mají po-

lární kruh a za sebou hromadu problémů, o kterých si 

myslí, že zůstaly zapomenuté 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 nejznámější 

české autory své generace. Byl oceněn mnoha prestižní-

mi literárními cenami u nás i v zahraniční, jeho literární 

texty byly několikrát zfi lmovány. Žije v Německu. 

Petr Pýcha je autorem mnoha dramatických textů, 

které uvádějí česká divadla a rozhlas. Učí na gymnáziu 

češtinu a žije v Podkrkonoší. 

Za Léto v Laponsku získali autoři Cenu Českého 

rozhlasu a cenu v Dramatické soutěži Cen Alfréda Ra-

doka za rok 2005.  

POHÁDKY

Na motivy pohádek Tisíce a jedné noci: Aládín 

a kouzelná lampa, režie Vítězslav Větrovec, premi-

éra: 19. září 2015

Záměrem tvůrců inscenace Aládín a kouzelná lam-

pa je prostřednictvím jednoho příběhu z Tisíce a jed-
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Těšínské divadlo přiveze Báthoryčku

Bohumil Klepl se představí coby zamilovaný uklízeč 

nákupního centra

né noci a také díky několika zhudebněným arabským 

básním, vytvořit na jevišti zcela osobitý svět arabských 

pohádek v mnohém odlišný od světa těch českých. 

Vedlejším záměrem je rovněž zdůraznění kulturních 

odlišností mezi naším a arabským světem. Právě na 

klasickém pohádkovém půdorysu je zcela patrno, že 

ačkoli mohou být naše kultury v mnohém odlišné, 

v něčem jsou si podobné a v lecčems dokonce stejné. 

V inscenaci jsou využity cizokrajné hudební nástro-

je, melodie a rytmy, ale rovněž i vůně a pachy, které 

(nejen dětským) divákům napomáhají do tohoto od-

lišného světa vstoupit a po dobu trvání představení 

v něm pobýt. Nepopisná scénografi e umožňuje oteví-

rat divákovu fantazii a představivost a inscenování hoj-

ně využívající mimo jiné i postupů lidového divadla se 

nese v duchu dětské hravosti a bezprostřednosti.

Na motivy Rudolfa Těsnohlídka: Liška Bystrouška, 

režie Jiří Ondra, premiéra: 25. září 2015

Inscenace Liška Bystrouška je určena dětem i dospě-

lým. Román Rudolfa Těsnohlídka je dodnes klenotem 

české literatury, především díky svému nezaměnitel-

nému 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. 

Tvůrci inscenace se rozhodli příběh Lišky Bystrouš-

ky zasadit do blízkosti jesenických hor a lesů. Předsta-

vení je po výtvarné stránce výpravné a bohaté a vychází 

z atmosféry Jeseníků a rodné krajiny. Scénografi e 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, animace, kouzla a triky. To všechno 

je podpořeno autorskou hudbou Tomáše Alferiho.

Příběh baronky Báthoryové přiveze do Šumperka Těšínské divadlo. Báthoryčku Jany Kákošové, 

Jara Moravčíka a Henricha Leška nabídne v sobotu 9. května od sedmé podvečerní.

S jedinečnou komediální one man show v podání Bohumila Klepla přijede v květnu do Šumperka praž-

ské Studio DVA Divadlo. Hra Vysavač je na programu ve čtvrtek 14. května od sedmé podvečerní.

Příběh baronky Báthoryové přerostl časem v legen-

du. Dočkal se románové podoby, fi lmového zpracová-

ní ve velkofi lmu Juraje Jakubiska a slovenská divadla 

ho uváděla jako muzikál. Je výsadou legend, že se tu 

a tam odchylují od historických faktů. Možná i proto 

se každé zpracování osudu Alžběty Báthoryové snaží 

o vlastní pohled na tuto historickou událost.

V hlavní roli Alžběty Báthoryové se v Šumper-

ku představí Lucie Bergerová, laureátka ceny Th álie. 

Režie se v Těšínském divadle ujal Jaroslav Moravčík. 

Představení je určeno pro premiérovou skupinu, část 

lístků je však ve volném prodeji. Zájemci si je mohou 

za sto dvacet korun koupit v pokladně divadla nebo 

v Informačním centru, jež sídlí v místním muzeu. -zk-

Bohumil Klepl se v jedinečné komediální one 

man show představí coby zamilovaný uklízeč z ná-

kupního centra. Máte chuť nechat si vysát každo-

denní starosti z hlavy? Přijďte se podívat na tuto 

romantickou komedii plnou vtipných eskapád, ne-

uvěřitelných hrdinských kousků, trapných nárazů 

na držku a snění. Patrik Hartl, autor hitu Hvěz-

da s Evou Holubovou a režisér nejúspěšnější české 

one man show Caveman, představuje výjimečný 

komediální talent Bohumila Klepla v osvěžujícím 

milostném příběhu, který vás zaručeně příjemně 

naladí. -red-
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

- VÝSTAVNÍ SÍŇ -

■ Cestou křížů

V oslavách Velikonoc se prolínají dvě tradice - oslavy 

jara jako obnovy života přírody a křesťanský příběh 

o smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Právě na ten se 

letos zaměřila velikonoční výstava, která představuje 

pozoruhodnou sbírku křížů z období 16.-20. stole-

tí. Kolekce čítající 90 křížů je výsledkem sběratelské 

vášně Františka a Boženy Hojgrových z Hrabové 

u Zábřehu. Vůbec poprvé si bude moci veřejnost 

prohlédnout i řezbářskou realizaci křížové cesty od 

regionálního umělce Břetislava Vávry z Klopiny. 

Výstava Cestou křížů byla připravena ve spoluprá-

ci s olomouckým arcibiskupstvím, jež v roce 2013 

sbírku manželů Hojgrových odkoupilo, a Muzeem 

Kroměřížska. Výstava trvá do 24. května. 

- RYTÍŘSKÝ SÁL -

■ V čem jste se, dámy, vdávaly…

Dámská svatební móda 20. století se stane téma-

tem nové výstavy šumperského muzea. Výstava se 

zaměří 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 vidění budou i módní doplňky, svatební foto-

grafi e a oznámení. Výstava bude zahájena vernisáží 

v pátek 15. května v 19 hodin v rámci akce Muzej-

ní noc a potrvá do 30. srpna.

- GALERIE ŠUMPERSKA -

■ Šperkovnice šumperského muzea 

Rozmanitému fondu šperků a bižuterie je poprvé 

v historii šumperského muzea věnována samostat-

ná výstava, jež představuje náhrdelníky, náušnice, 

přívěsky a řadu dalších zajímavých ozdob z archeo-

logických a historických sbírek. Převážná část šper-

ků a bižuterie, které návštěvníci na výstavě uvidí, 

byla nalezena při záchranných archeologických vý-

zkumech nebo je muzeum získalo darem. Doposud 

však byly prezentovány veřejnosti spíše jako doplň-

ková záležitost jiných výstavních projektů. Výstava 

trvá do 7. června.

- HOLLAROVA GALERIE -

■ Ohrožené rostliny střední Moravy

Výstava Ohrožené rostliny střední Moravy předsta-

ví řadu lučních, mokřadních a lesních druhů, vy-

skytujících se na střední Moravě, kde se setkávají tři 

fytogeografi cké oblasti - karpatská, hercynská a pa-

nonská. Pro každou z nich jsou typické jiné druhy 

rostlin, proto je květena tohoto území tak boha-

tá. V regionu se nachází chráněná krajinná oblast 

Litovelské Pomoraví a řada maloplošných zvláště 

chráněných území. Ohrožené druhy se zachovaly 

i v několika lokalitách, které nemají územní ochra-

nu. Velká část území je intenzivně zemědělsky 

Střevíčník pantofl íček (Cypripedium calceolus) je silně 

ohrožená orchidej rostoucí na humózních, zásaditých 

půdách ve světlých lesích a na křovinatých stráních. 

Má největší a nejnápadnější květy ze všech našich or-

chidejí.  Foto: Petr Peluha
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Rozmanitému fondu šperků a bižuterie je poprvé v historii šumperského muzea věnována samostatná výstava. 

Zhlédnout ji mohou zájemci do 7. června.  Foto: P. Kvapil

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 ochrán-

ců přírody Hořepník Prostějov a Vlastivědného 

muzea v Olomouci. Výstava bude zahájena v úterý 

5. května v 9 hodin a potrvá do 28. června.

- 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.

- AKCE A PŘEDNÁŠKY - 

■ Muzejní noc 

Netradiční program chystá šumperské muzeum 

na páteční večer 15. května od 19 do 22 hodin. 

V rámci akce Muzejní noc proběhne nejen verni-

sáž výstavy „V čem jste se, dámy, vdávaly…“, ale 

i módní přehlídka historických a současných sva-

tebních šatů. Na výstavě Šperkovnice šumperského 

muzea čeká návštěvníky ukázka tvoření různých 

druhů šperků, zájemci si rovněž budou moci za-

koupit výrobky místních šperkařek. Přístupné bu-

dou všechny krátkodobé výstavy.    

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

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

muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-ne 9-12 

hod., 12.30-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumper-

ska: út-ne 9-12 hodin, 12.30-17 hodin. Změna pro-

gramu vyhrazena!

- ZÁBŘEH -

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

kymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

■ Fenomén Igráček

Interaktivní výstava Fenomén Igráček procestovala 

téměř celou republiku a nyní se zastavila v zábřež-
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ském muzeu. Návštěvníci výstavy mohou zavzpomí-

nat na oblíbené postavičky a obdivovat jejich novou 

zmodernizovanou podobu s patřičným vybavením 

pro nejrůznější činnosti. Multifunkční sety v rozlo-

žitelných kufřících umožňují dětem vytvářet různá 

prostředí a svůj vlastní svět. Výstava je zapůjčená 

z Technického muzea v Brně a vznikla ve spolupráci 

s fi rmou EFKO. Výstava trvá do 31. května.  

■ Výstava v muzejní minigalerii

Spirála Zábřeh

Od 8. dubna je v zábřežské muzejní minigalerii 

k vidění nová výstava. Výtvarnice a učitelka z po-

radenského, terapeutického a vzdělávacího centra 

Spirála Jarmila Brablecová-Krňávková představuje 

nejen své vlastní obrazy, ale i výtvory, které stvořili 

žáci docházející do poradenského centra. Výstava 

trvá do 17. května.

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

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

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

12.30-17 hod.

- MOHELNICE -

■ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

■ Stálá archeologická expozice Pravěk Mohelnicka

Klasická instalace je doplněna moderními audiovi-

zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-

tím určena nejen pro zapálené archeology, ale také 

pro širokou veřejnost.

■ Projekt pro celou rodinu: Poznávejme život 

v pravěku hrou

V prostorách muzea je otevřena interaktivní her-

na, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké 

techniky, popřípadě vyluštit různé kvizy, hádanky 

a sestavit skládačky.

■ Město a lidé. Mohelnice a její obyvatelé ve fo-

tografi ích

Výstava fotografi í ze sbírek Vlastivědného muzea 

v Šumperku prezentuje život obyvatel města od po-

čátku 20. století do přelomu 80. a 90. let 20. stole-

tí. Výstava trvá do 30. srpna.

■ Akce a přednášky

■ Pravěký den v muzeu

Venkovní i vnitřní prostory mohelnického muzea 

oživí stanoviště, kde budou mít malí i velcí ná-

vštěvníci možnost vyzkoušet si různé pravěké do-

vednosti či techniky. K dispozici bude také pravěká 

herna a expozice pravěku s doprovodem archeolo-

ga šumperského muzea. Akce se uskuteční v pátek 

29. května od 9 do 16 hodin.

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-sum-

perk.cz, e-mail: 

mohelnice@muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: 

Po zavřeno, út-ne 9-12 hod., 12.30-17 hod.

- LOŠTICE -

■ Zítra nevařím, protože peru, žehlím, uklízím...

Žádná dnešní domácnost se neobejde bez po-

mocníků, kteří ulehčují práci a šetří čas. Ovšem 

nebylo tomu tak vždycky. Už si ani nedovedeme 

představit, jak se pralo bez automatické pračky, jak 

vypadaly staré šicí stroje nebo vysavače, jak těžká 

byla žehlička či k čemu se vlastně používal mandl. 

Uklízení, praní a žehlení byla namáhavá práce, kte-

rá často zabrala celé dny. 

Výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šum-

perku a jeho poboček je zaměřena na čtyři hlavní 

pomocníky žen, a to pračku (ždímačku), žehličku, 

šicí stroj a vysavač. K výstavě jsou připraveny ko-

mentované prohlídky a dílny pro děti základních 

i mateřských škol. Výstava trvá do 24. května.

■ 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 pokla-

dů muzea
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Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-

para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 

Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně 

tragického osudu místní židovské komunity.

■ Akce a přednášky 

Od zítřka vařím aneb Derniéra výstavy o praní, 

žehlení a úklidu

Speciální program nabídne v pátek 22. května od 

9 do 16 hodin Památník Adolfa v Lošticích. Ná-

vštěvníky budou v tento den čekat komentované 

prohlídky spojené s nevšedním tvořením, a to ne-

jen pro děti. Bude se vyrábět mýdlo, polštářek pod 

hrnek, za příznivého počasí si zájemci budou moci 

na dvoře vyzkoušet dokonce i praní prádla v nec-

kách pomocí valchy. Taktéž si budou moci potěž-

kat žehličku z 19. století, aby ocenili v současnosti 

užívanou podstatně lehčí žehličku napařovací. 

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, 

ale i z Polska, Itálie, Indie a Afriky. Od roku 2014 je 

součástí hlavního prohlídkového okruhu i výstava 

Pohádky na zámku Úsov, přibližující lovecké trofe-

je 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 zka-

meněliny severní Moravy pomocí geologických 

předmětů z depozitářů muzea v Šumperku a Lovec-

ko-lesnického muzea na zámku v Úsově. Interak-

tivnost výstavy je podtržena praktickými aktivitami 

zaměřenými na doplnění znalostí žáků základních 

a středních škol. Výstava bude zahájena v pátek 

1. května a potrvá do 30. září. 

Bližší informace: V květnu bude otevřeno od úterý do 

neděle od 9 do 19 hod. (časy začátku prohlídek - kaž-

dou půlhodinu, poslední prohlídka v 17.30 hodin).

Otevírací doba Vlastivědného muzea 
v Šumperku a jeho detašovaných zařízení 

ve dnech státních svátků 1. května a 8. května
Všechna zařízení (Muzeum v Šumperku, 

Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice 

a Památník Adolfa Kašpara) budou otevřena 

pouze v dopoledních hodinách 

od 9 do 12 hodin - vstup zdarma.

Otevírací doba Lovecko-lesnického muzea 

na zámku v Úsově zůstává v tyto dny 

nezměněna, 8.5. bude vstupné vybíráno 

dle platného ceníku.

Mezinárodní den muzeí 
Jelikož tento rok vychází 18. května na pondělí 

(zavírací den), zpřístupní Vlastivědné muzeum 

v Šumperku v rámci oslav Mezinárodního dne 

muzeí zdarma všechna svá zařízení o den dříve, 

tedy v neděli 17. května.

Výstup na radniční věž

Zažijte rozhledy z radniční věže v pátek 1. května 2015 od 9 ho 17 hod.

Vstup vedlejším vchodem radnice - vstupné zdarma
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Městská knihovna   

Muzejní noc se letos nese ve svatebním duchu

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

Šumperské muzeum se opět vrací k oblíbené tradici Muzejní noci. V pořadí již devátý ročník se 

ponese v duchu svatební módy 20. století a ruční tvorby šperků.

V pátek 15. května se mohou návštěvníci muzea 

těšit na vernisáž výstavy „V čem jste se, dámy, vdá-

valy…“, která se zaměří na svatební šaty z dob, kdy 

módu ještě neurčovaly svatební salóny a nevěsty si 

šaty vyráběly svépomocí nebo si je nechávaly šít na 

zakázku v krejčovstvích. Nebude chybět ani módní 

přehlídka historických a současných svatebních šatů. 

Od 19 do 22 hodin budou přístupné všechny 

krátkodobé výstavy - Cestou křížů, Šperkovnice 

šumperského muzea, Ohrožené rostliny střední 

Moravy i již zmíněná nově zahájená výstava „V čem 

jste se, dámy, vdávaly…“. Návštěvníci se rovněž bu-

dou moci nechat inspirovat tvorbou šumperských 

šperkařek, vytvoří si vlastní originální šperk nebo si 

budou moci koupit již hotový. 

Muzejní noc bude zahájena vernisáží v 19 hodin, 

od 20 hodin pak bude následovat módní přehlídka.

 M. Buchtová

▶ Letošní Muzejní noc zahájí vernisáž výstavy „V čem 

jste se, dámy, vdávaly…“. K vidění na ní budou mimo 

jiné i dobové fotografi e.  Foto: sbírky VM

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

Městská knihovna Šumperk zve na výstavu

Eliška Maradová - „Burundi - za vůní kávového zrna a za mozoly rukou, co jej vypěstovaly“ 

Prodejní výstava fotografi í je v půjčovně v ulici 17. listopadu k vidění do 17. června.
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V knihovně zazní poezie a hudba

Knihovnice chystají besedu

Zahrada knihovny se promění v kavárnu 

s hudebními vystoupeními

Besedu nazvanou „V péči Barnevernet“ chys-

tají na středu 6. května šumperské knihovnice. 

Hostem bude Petr Bušina, který se svou rodi-

nou strávil šest měsíců u pěstounské rodiny na 

ekofarmě v Norsku. Povídání o tom co zažili, 

co viděli a co nového se naučili v této krásné 

skandinávské zemi, bude spojeno s promítáním 

fotografi í. Beseda začíná v půjčovně pro dospělé 

v ulici 17. listopadu v 18.30 hodin a vstupné je 

dobrovolné. -red-

V rámci akce nazvané „Dny kávy Šumperk“ láká šumperská Městská knihovna na příjemně strá-

vené odpoledne v zahradě. Během něj proběhne nejen soutěž O nejlepší bábovku ke kávě, ale také 

vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže a hned několik hudebních vystoupení. A chybět nebude 

samozřejmě široká nabídka kávy.

Zahrada Městské knihovny v ulici 17. listopadu se 

ve čtvrtek 21. května promění v „kavárnu“. „O kávu 

se postarají kavárny Pikola a Kavalerie ve spolupráci 

s pražírnou Rebel Bean. My máme na starosti do-

provodný program,“ říká ředitelka knihovny Zdeň-

ka Daňková a dopňuje, že kávový „dýchánek“ bude 

probíhat od 14 do 18 hodin. Jeho součástí bude 

soutěž O nejlepší bábovku ke kávě. Tu mohou lidé 

donášet od 14 do 15.30 hodin, vyhodnocení je pak 

naplánováno na čtvrtou odpolední. Ještě před tím, 

v 15.30 hodin, vyhlásí knihovnice vítěze výtvarné sou-

těže pro děti nazvané „Světem s bílou holí aneb jak ne-

vidomí poznávají svět“ a malou výstavu došlých prací 

v prostorách půjčovny pro mládež zahájí. „Po celého 

odpoledne si budou moci zájemci prohlédnout rovněž 

výstavu fotografi í Elišky Maradové z jejího dvouletého 

pracovního působení v Burundi, hornaté země v srdci 

Afriky, místa, kde zraje jedna z nejlepších káv světa,“ 

podotýká Daňková a dodává, že zájemci si zde mohou 

koupit také výrobky řemeslné dílny z Burundi.

Kávové odpoledne v zahradě zpestří hudební 

vystoupení místních skupin a souborů. Odstartuje 

je ve 14 hodin relaxační bubnování nevidomých. 

O půl hodiny později se pak představí pod ve-

dením Karla Cvrka Drum Orchestra, soubor vy-

znavačů zejména západoafrických rytmů, jenž se 

v současnosti zaměřuje i na rytmy z jiných koutů 

světa a vlastní tvorbu.

Úderem čtvrté odpolední dostane prostor Tro-

cha Klidu, tedy šumperské duo Dan Holý a Michal 

Juřička. Tito vítězové soutěže předkapel o regionál-

ní „předskokanství“ kapele Chinaski hrají hudbu 

ve stylu folk/pop s vlastními texty. Závěr pak bude 

patřit v Šumperku usazenému britskému hudební-

kovi Darrenu Eveovi, který hraje od poloviny loň-

ského roku ve dvojici s řecko-českým bubeníkem 

Nikosem Mistakidisem. Společně objeli už několik 

hudebních festivalů a jejich tvorbu novináři přirov-

návají k Heftu Buckleymu či Murphine. Na zahra-

dě knihovny vystoupí od 17 hodin. -zk-

V pátek 29. května budou prostory knihovny v ulici 17. listopadu patřit dalšímu pořadu z cyklu 

Poezie a hudba. Jeho hosty budou Hanny Firla a Zdeněk Dočekal. Začátek je naplánován na 

18.30 hodin a vstup přijde na padesát korun.
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Pontis Šumperk

Hanny Firla a Zdeněk Dočekal. Zpěvák a kla-

vírista. Herec a hudebník. Improvizátor a sklada-

tel. Dva kamarádi, rodáci ze Šumperka, s vlivem 

pražským, spojí své individuality do večera „Poezie 

a Hudba“. Tentokrát v Městské knihovně Šumperk 

zazní poezie a texty Michala Horáčka a hudba Petra 

Hapky. 

Hanny Firla: Student třetího ročníku Konzerva-

toře a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze, obor muzikálové 

herectví, čerstvý držitel Studentské Th álie za nejlep-

ší herecký výkon. Člen herecko-improvizačního 

seskupení IMPRA (3 ceny Studentské Th álie). Od 

roku 2013 hraje v Divadle Hybernia.

Zdeněk Dočekal: Studoval taktéž „Ježkárnu“, 

ovšem obor klavír. Autor scénické hudby a mu-

zikant, který tvoří například v souborech D21, 

Studio Ypsilon, Cabaret Calembour nebo VOICE-

BAND. Od roku 2007 doposud trvale spolupra-

cuje s Komorní činohrou, kde se podílí na všech 

inscenacích režiséra Jiřího Bábka. -zd-

Pátek 7. května od 10 hodin v „KS“

Oslava Dne matek

Vystoupení dětí z MŠ Šumperk.  Vstup zdarma

Čtvrtek 7. května od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 12. května od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů 

Čtvrtek 21. května od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 26. května od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

 

Každé pondělí od 13 hodin, od 14 hodin a od 15 ho-

din v „KS“

Konverzace v němčině pro seniory - mírně po-

kročilí; začátečníci; pokročilí

Každé úterý a každou středu od 8.30 hodin, každý 

čtvrtek od 10 hodin v „P“

Cvičení s fl exibary

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

Výtvarná dílna

 

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

din v „P“ 

Cvičení pro seniory na židlích

Každou středu od 10.30 hodin v „P“

Cvičení pro seniory

Každou středu od 10 hod. a každý čtvrtek od 

10.30 hodin v „P“

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v DPS Alžběta

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“ 

Rehabilitační cvičení pro seniory

Každý čtvrtek od 14 hodin v „P“

Kroužek ručních prací

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

Konverzace v angličtině - začátečníci; mírně po-

kročilí

Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.dagmar@
pontis. cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 

Informace o dalších aktivizačních programech získáte na www.pontis.cz.
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Středisko volného času Doris

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

MAYANTU

ve středu 20. května od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Host večera - Otto Placht, někdy nazývaný malíř džungle

Otto Placht (*1962 Praha) je český malíř a nekonvenční výtvarník známý především jako „malíř 

džungle“. V osmdesátých letech vystudoval AVU a od roku 1990 do 1993 působil v Ateliéru 

monumentální tvorby Jiřího Načeradského. Původně se věnoval tvorbě podle teorie fraktálů a chaosu. 

V roce 1993 se setkal v Miami s obrazy umělce Pabla Amaringa, inspirovanými halucinogenní 

ayahuascou. Amarignova tvorba ho natolik uchvátila, že odjel do peruánské Pucallpy. Několik let žil 

v džungli s indiány kmene Šipibó, jejichž estetikou je značně ovlivněn. Oženil se tam s indiánkou 

Monikou a mají spolu dvě děti. Peru se stalo jeho druhým domovem, tropická příroda inspirací. 

Od roku 1993 proslul zejména svými velkými obrazy inspirovanými právě pobytem 

v jihoamerické džungli. První výstava Plachtových amazonských obrazů se konala v roce 1997 

v Galerii Václava Špály. Od té doby autor vystavuje pravidelně. Žije střídavě v Praze a Pucallpě, 

kde rovněž vyučoval jako hostující profesor na tamější univerzitě.

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

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

Tilak Šumperk, a.s., Ruční papírna Velké Losiny a.s, město Šumperk, Petr Viktorín - zámečnické 

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

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Každé pondělí, každé úterý, každý čtvrtek (kromě 

1. čtvrtku v měsíci) a každý pátek od 15 do 18 hodin 

v MC na „K“

Volná herna

Pro rodiče s dětmi do 6 let. Kuličkový bazén, tram-

polína, molitanová stavebnice, hračky, kostky... 

možnost uvařit si kávu, čaj. Informace Eva Pšenčí-

ková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, psenciko-

va@doris.cz. Pro rodiče s dětmi.  Vstupné 40 Kč

Každou středu od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

Rehabilitační cvičení v těhotenství, cvičení na 

balónech, umění dýchání při porodu, informace 

o průběhu hospitalizace, předávání vzájemných 

zkušeností maminek. Informace Eva Pšenčíková, 

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

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

 Cena lekce 65 Kč

Pátek 8. května od 12 do 18 hodin v parku u Vily 

Doris

Kloboukový den 

Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi plné atrakcí, 

tvoření, soutěží a vystoupení dětských skupin a záj-

mových kroužků. Klauni z Balónkova, trampolína, 

lezecká stěna, soutěž o nejoriginálnější klobouk. 

Občerstvení, sladkosti. Informace Eva Pšenčíková, 

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

Sobota 16. května od 9 do 14 hodin v keramické díl-

ně U Radnice ve 2. patře
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Kino Oko

Keramika pro každého

Poslední sobotní keramika v tomto školním roce. 

Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospě-

lé, glazování výrobků. Informace Hana Janů, tel.č. 

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

Od soboty 16. května od 9 hodin do neděle 17. května 

do 13 hodin v „SEV“ Švagrov

Růžová slavnost

Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi na SEV Švag-

rov. Zpěvem a tancem si připomene svátek zvaný 

letnice. Vytvoříme jeho symboly - květy, věnce 

a holubice. V průvodu královniček v bílých šatech 

ozdobených květy a stuhami se vydáme vyčistit 

a probudit studánku. Informace Martin Kuchtík, 

tel.č. 725 082 503, kuchtik@doris.cz.

Středa 20. května 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

Středa 20. května od 18.30 hodin v sále Vily Doris 

Via Lucis: MAYANTU

Host večera - Otto Placht, někdy nazývaný jako 

malíř džungle. Informace Petr Konupčík, tel.č. 731 

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

Čtvrtek 21. května od 9.30 do 11.30 hodin v MC 

Komínkov

Kurz masáží miminek a starších dětí

Pro zájemce, kteří chtějí porozumět a najít cestu ke 

svému děťátku. Teplo rodičovské lásky má nesmír-

nou sílu, obzvlášť pokud je provedená tak příjemným 

způsobem, jako je jemná masáž. Jedná se o láskypl-

nou masáž, která obsahuje tři druhy dětských masáží, 

a to: 1. tradiční indická masáž, 2. masážní metody 

ze Švédska, 3. masáž chodidla, která vychází z prvků 

refl exní terapie. Využívají se také prvky dotykové re-

laxace, jógy, muzikoterapie. Informace Eva Pšenčíko-

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

 Cena 200 Kč

Neděle 31. května od 14 do 18 hodin v „SEV“ Švagrov

Cesta z lesa aneb Den otevřených duší Švagrova

Příjemně strávený den v prostorách Švagrova s tvo-

řivými dílnami pro děti, prohlídkou objektu a ta-

jemnou výpravou do lesa. Večerní slavnostní oheň 

se zpíváním. 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 Komín-

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

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

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

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

AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D  3D

USA, 2015, akční, dobrodružný, sci-fi , 150 minut, mládeži přístupný, české znění

Pátek 1. května v 16.00 hodin, pondělí 4., úterý 5. a středa 6. května v 17.00 hodin, sobota 9. května 

v 17.00 hodin

Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší 

hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Th ora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawke-

ye, musejí čelit děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé planety.  Vstupné 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč

OVEČKA SHAUN VE FILMU   Hrajeme pro děti

Velká Británie, Francie, 2015, animovaný, rodinný, komedie, 85 minut, mládeži přístupný, české znění
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Pátek 1. května ve 14.15 hodin, sobota 9. a neděle 10. května v 15.00 hodin

Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat, co 

farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak 

mít zase jeden odpočinkový den.  Vstupné 100 Kč

JE PROSTĚ BÁJEČNÁ 

USA, 2014, 93 minuty, komedie, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pátek 1. května v 19.00 hodin, sobota 2. května v 17.00 hodin, neděle 3. května ve 20.00 hodin

Živelná komedie plná zmatků a dobře mířených facek. Hrají Jennifer Anistonová, Owen Wilson.  Vstupné 120 Kč

AVENGERS: AGE OF ULTRON 

USA, 2015, 150 minut, akční, dobrodružný, sci-fi , mládeži přístupný, titulky

Pátek 1. května ve 21.00 hodin, sobota 2. května v 19.00 hodin, neděle 3. a neděle 10. května v 17.00 hodin

Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší 

hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Th ora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawke-

ye, musejí čelit děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé planety.  Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč 

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU 3D  Hrajeme pro děti 3D 

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

Sobota 2. a neděle 3. května v 15.00 hodin

SpongeBoba, mořskou houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křupavého kraba, 

Avengers: Age of Ultron uvidí diváci v květnu hned několikrát.  Foto: archiv
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milují děti na celém světě, protože je tělem i duší dobrodruh, který ke všemu přistupuje s humorem.  Vstupné 130 Kč

EX MACHINA 

USA, Velká Británie, 2015, drama, sci-fi , thriller, 108 minut, přístupný od 15 let, titulky

Pondělí 4. a úterý 5. května ve 20.00 hodin, čtvrtek 7. května v 19.45 hodin

Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou kliku. Ve fi remní soutěži vyhrál hlavní cenu, týdenní po-

byt na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana (Oscar Isaac). V okamžiku, kdy 

uprostřed pustiny vyskočí z vrtulníku, který ho na místo dopravil, dojde mu, že na tenhle týden jen tak 

nezapomene.  Vstupné 110 Kč

SMRT SI ŘÍKÁ ENGELCHEN   Artvečer - FK, u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války

Československo, 1963, 129 minut, drama, válečný, české znění

Středa 6. května ve 20.00 hodin

Adaptace stejnojmenného dobového knižního bestselleru Ladislava Mňačka. Film vyniká tím, že je jedním 

z mála československých fi lmů vyrobených na začátku 60. let, který zobrazuje partyzánské hnutí zcela bez 

předsudků a jakýchkoli ideologických nánosů.  Hrají Jan Kačer, Eva Poláková, Vlado Müller a další. Režie 

Elmar Klos a Jan Kadár.  Vstupné 60 Kč, členové FK 40 Kč 

JIMMYHO TANČÍRNA  Artvečer - FK 

Velká Británie, Irsko, Francie, 2014, drama, 109 minut, přístupný od 15 let, titulky

Čtvrtek 7. května v 17.30 hodin, pátek 8. května v 19.30 hodin, středa 27. května v 19.30 hodin

Před vypuknutím Irské občanské války otevřel oddaný a odvážný aktivista Jimmy Gralton na irském 

venkově taneční sál, kde se lidé mohli vzdělávat, bavit, diskutovat, sportovat a hlavně tancovat. Popularita 

Jimmyho tančírny rostla a postupně se stala místem revolučních myšlenek, rozvíjení talentů, svobody 

a splněných snů. Její volnomyšlenkářská reputace však upoutala pozornost státu a církve. 

 Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

POPELKA  Hrajeme pro děti

USA, 2015, 105 minut, dobrodružný, drama, rodinný, mládeži přístupný, české znění

Pátek 8. května v 15.15 hodin

Pohádka o malé Elce, jejíž otec, kupec, se po smrti její matky znovu ožení. Když ale Elčin otec nečekaně 

zemře, Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny.  Vstupné 80 Kč, rodiče s dětmi 60 Kč 

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

DEJTE MI POKOJ! 

Francie, 2014, komedie, 79 minut, mládeži přístupný, titulky

Pátek 8. května v 17.30 hodin, sobota 9. a neděle 10. května ve 20.00 hodin, pondělí 11., úterý 12. a středa 

13. května v 17.30 hodin

Francouzská komedie o tom, jak také může skončit snaha poslechnout si v klidu gramodesku z blešího 

trhu... V hlavní roli exceluje francouzský komik Christian Clavier, kterého si můžete pamatovat z fi lmů 

Co jsme komu udělali?, Asterix a Obelix a Návštěvníci.  Vstupné 110 Kč

KÓD ENIGMY   U příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války

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

deži do 12 let, titulky
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Pondělí 11. května v 19.15 hodin

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

2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských životů.  Vstupné 80 Kč

VATIKÁNSKÁ MUZEA 3D  3D

USA, 2014, dokumentární, 66 minut, mládeži přístupný, titulky

Úterý 12. května v 19.15 hodin

Nechte se provést tou nejúžasnější uměleckou sbírkou na světě! Exkluzivně v kině Oko můžete nahléd-

nout do uměleckých sbírek Vatikánkých muzeí, které tvoří jeden z největších muzejních komplexů světa. 

Během této prohlídky nahlédnete samozřejmě i do útrob Sixtinské kaple. Nenechte si proto ujít tuto 

jedinečnou příležitost a nechejte se inspirovat díly od Leonarda da Vinciho, Michelangela, Caravaggia či 

Vincenta van Gogha. Vstupné 200 Kč

RUDÁ MAŠINA  Artvečer - FK

USA, Rusko, 2014, dokumentární, 76 minut, mládeži přístupný, titulky

Středa 13. května v 19.15 hodin

Film zkoumá to, jak se ve sportu odráží společenská a kulturní hnutí, a hledá ve vzestupu a pádu týmu Rudá 

armáda paralely s vývojem Sovětského svazu. Rudá mašina (Red Army) je pozoruhodný příběh studené války 

na zimních stadionech, a muže, který se vzepřel mocnému aparátu.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

MALÝ PÁN   Hrajeme pro děti

ČR, SR, 2014, loutkový, rodinný, 75 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 14. května v 17.00 hodin, pátek 15., sobota 16. a neděle 17. května 15.30 hodin, pondělí 18. a úterý 

19. května v 17.00 hodin, středa 20. května v 16.00 hodin

Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu 

zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco scháze-

lo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub. Vydá se za Prázdnou hlavou, aby mu poradila, kde ten záhadný 

dům najde. Hrají Saša Rašilov, Valérie Zawadská, Zuzana Bydžovská, Miroslav Krobot, Pavel Liška a další. 

 Vstupné 110 Kč

Ve čtvrtek 14.5. v 17.00 hodin a v pátek 15.5. v 15.30 hodin je pro rodiče s dětmi vstupné 90 Kč. 

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

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D  3D

Austrálie, 2015, sci-fi , akční, dobrodružný, thriller, 120 minut, přístupný od 15 let, titulky

Čtvrtek 14. května v 18.45 hodin, pátek 15. května 17.15 hodin

Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob, jak přežít, je vydat 

se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v je-

jímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi 

odcizil něco nenahraditelného. Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny své gangy a ve vysokooktanové 

silniční válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely.  Vstupné 140 Kč

LADÍME 2 

USA, 2015, komedie, hudební, 113 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky

Pátek 15. května ve 20.00 hodin, sobota 16. a neděle 17. května v 17.15 hodin

Celá Amerika jim leží u nohou a dokonce je pozvou, aby zazpívaly prezidentu Obamovi k narozeninám. 
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Jenže stačí drobná technická komplikace, v níž fi guruje zpěvačka s příznačnou přezdívkou Tlustá Amy, 

bezmocně visící na lanech před Barrackovými zraky částečně tak, jak ji Bůh stvořil. Z Barden Bellas, do-

savadních miláčků země, je najednou ten nejvděčnější terč.  Vstupné 110 Kč

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA  

Austrálie, 2015, sci-fi , akční, dobrodružný, thriller, 120 minut, přístupný od 15 let, titulky

Sobota 16. a neděle 17. května v 19.30 hodin, pondělí 18. a úterý 19. května v 18.45 hodin, středa 20. květ-

na v 17.30 hodin

Režisér George Miller, zakladatel postapokalyptického žánru a duchovní otec legendární série „Šílený 

Max“, se v dalším pokračování nazvaném „Šílený Max: Zběsilá cesta“ vrací do světa bojovníka silnic Maxe 

Rockatanskyho.  Vstupné 120 Kč

1001 GRAMŮ  Artvečer - FK

Norsko, 2014, drama, 93 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, 

Středa 20. května ve 20.00 hodin

Ve fi lmu 1001 gramů se Bent Hamer poprvé zaměřuje výhradně na křehký emocionální život ženské 

postavy, norské vědkyně Marie (Ane Dahl Torpová), který koresponduje s jejím odborným zaměřením. 

Marie je jedním z pověřených strážců prototypu národního kilogramu, předmětu tvořeného z 90% plati-

nou a z 10% iridiem. V podobně křehké rovnováze se nachází i Mariin citový život, který ve fi lmu projde 

hned několika zkouškami.  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

ZEMĚ ZÍTŘKA  Hrajeme pro děti 

USA, 2015, sci-fi , mysteriózní, 130 minut, mládeži přístupný, české znění

Čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23. a neděle 24. května a úterý 26. května v 17.30 hodin, neděle 31. května 

v 15.00 hodin

Napínavý příběh někdejšího dětského génia, který je znechucen nad okolním světem a spolu s chytrou 

a optimistickou teeneagerkou Case se vydává na nebezpečnou pouť odhalit tajemství záhadného místa. 

Hrají George Clooney, Hugh Laurie, Judy Greerová. Režie Brad Bird.  Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč

            

ŽIVOT JE ŽIVOT 

ČR, 2015, komedie, 95 minut, nevhodný mládeži do 12 let

Čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23. a neděle 24. května ve 20.00 hodin, pondělí 25. května v 17.30 hodin, 

úterý 26. května ve 20.00 hodin, středa 27. května v 17.30 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 fi lmu objeví ve dvojroli dvou zcela rozdílných mužů.  Vstupné 120 Kč

HURÁ NA FOTBAL 3D  Hrajeme pro děti 3D

Argentina, Španělsko, Indie, USA, 2013, animovaný, dobrodružný, rodinný, sportovní, 106 minut, mlá-

deži přístupný, české znění

Pátek 22., sobota 23. a neděle 24. května v 15.15 hodin

Malý Amadeo je mistrem ve stolním fotbale. Porazí sice ve hře místního tyrana, ale musí bojovat o svojí 

vytouženou lásku.  Vstupné 150 Kč

V pátek 22.5. v 15.15 hodin je pro rodiče s dětmi vstupné 130 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmám 

SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.
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POLTERGEIST 3D  3D

USA, 1982, horor, 114 minut, přístupný od 15 let 

Pátek 22. a sobota 23. května ve 22.00 hodin, pondělí 25. května v 19.30 hodin 

Nové zpracování klasického příběhu o rodině, jejíž poklidný život se obrátí naruby, když se v jejich domě 

začnou dít podivné věci. Útoky děsivých bytostí se stále stupňují a rodina musí čelit nejhorší noční můře 

ve chvíli, kdy zmizí jejich nejmladší dcera.  Vstupné 140 Kč

ADELHEID  U příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války 

Československo, 1969, drama, psychologický, válečný, 99 minut, mládeži přístupný

Čtvrtek 28. května v 15.30 hodin

Film režiséra Františka Vláčila, natočený podle stejnojmenné novely Vladimíra Körnera. Děj se odehrává 

v Sudetech krátce po skončení druhé světové války.  Vstupné 30 Kč

MALÁ Z RYBÁRNY 

ČR, 2015, animovaný, loutkový, 75 minut, nevhodný mládeži do 12 let

Čtvrtek 28., pátek 29. a sobota 30. května v 17.30 hodin

Hluboko pod mořskou hladinou, doprovázen rybím orchestrem, vypráví hlas moře příběh Mořského krá-

le a jeho dcery Malé. Stejně jako mnozí jiní opustil král se svou stařičkou matkou a třemi dcerami - Malou, 

Ondřej Vetchý a Simona Stašová řeší ve fi lmu Život je život milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale pře-

devším svoje vlastní.  Foto: archiv
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Prostřední a Nejstarší - vydrancované vody a odešli žít mezi lidi.   Vstupné 100 Kč

DÍTĚ ČÍSLO 44 

USA, 2015, drama, thriller, 137 minut, přístupný od 15 let, titulky

Čtvrtek 28. května v 19.15 hodin, pondělí 1. června v 19.45 hodin, úterý 2. června v 17.15 hodin

Degradovaný policista ve vyhnanství navzdory stalinistickému režimu pátrá po sériovém vrahovi. Ohrožu-

je tak na životě sebe, svou ženu i každého, kdo by mu jen trochu pomohl.  Vstupné 120 Kč

HURÁ NA FOTBAL   Hrajeme pro děti

Argentina, Španělsko, Indie, USA, 2013, animovaný, dobrodružný, rodinný, sportovní, 106 minut, mlá-

deži přístupný, české znění

Pátek 29. a sobota 30. května v 15.15 hodin

Malý Amadeo je mistrem ve stolním fotbale. Porazí sice ve hře místního tyrana, ale musí bojovat o svojí 

vytouženou lásku.  Vstupné 110 Kč

V pátek 29.5. v 15.15 hodin je pro rodiče s dětmi vstupné 90 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmám 

SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

DEN BLBEC 

Německo, 2014, komedie, akční, krimi, 115 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Sobota 30. května v 19.30 hodin, neděle 31. května a 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

SAN ANDREAS 3D  3D

USA, 2015, dobrodružný, katastrofi cký, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Pátek 29. května v 19.15 hodin, neděle 31. května v 19.45 hodin, 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

Připravujeme: Džemfest ČEZ fi lmová scéna: Milenky starého kriminálníka, Mimoni, Andílek na nervy, 

Sedmero krkavců, Insidious 3 - Počátek, Jurský svět

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 před-

stavení. Bližší inf. na telefonu 583 212 000. Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVA: Jsem pěstoun

Putovní výstava velkoformátových portrétů pěstounů veřejnosti přibližuje prostřednictvím konkrétních 

příběhů život pěstounských rodin a ukazuje, že pěstounské péči se věnují muži a ženy různých profesí, 

věku i vzdělání. Výstava trvá do 31. května.
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