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Největší hvězdou festivalu bude houslista Pavel 
Šporcl.

Sochařské sympozium proběhne v týdnu od sobo-
ty 11. července na rejchartické louce u tamního 
obecního úřadu.

Galerie Šumperska se proměnila ve velkou 
prázdninovou hernu nazvanou Pojďte, děti, 
budeme si hrát.
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Perličky z expozic a depozitářů  
Vlastivědného muzea v Šumperku

Kdo ještě dnes ví, co byla krystalka.

Ve  sbírkách Vlastivědného muzea v  Šumperku 
je řada zajímavých dokladů vývoje techniky v mi-
nulých dvou stoletích. Například nedávná výstava 
v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích představila 
mezi jiným ucelenou vývojovou řadu konstrukč-
ních variant pracích mechanizmů až po pračky au-
tomatické. Na šumperské výstavě předmětů běžné 
denní potřeby byly před několika lety vystaveny 
také radiopřijímače z dvacátých a třicátých let mi-
nulého století. Vedle nich se ztrácela malá oválná 
věcička nazývaná krystalka. A o ní budou následu-
jící řádky.

Ve dvacátých letech 20. století se s rozvojem ra-
diokomunikace objevily na  trhu i  v Českosloven-
sku první rozhlasové přijímače, ale byly ještě velmi 
drahé. A  tak se zrodili radioamatéři. Z  odstřižků 

plechu zhotovovali kondenzátory, z podkovovitého 
magnetu a krabičky od krému na boty sluchátko, 
v lomech hledali krystaly leštěnce olovnatého a od-
měnou těmto černým posluchačům byly slastné 
chvíle u rozhlasového vysílání. Co na tom, že pří-
jem byl nekvalitní. Přijímač, který si zhotovili, měl 
název krystalka.

Jednoduchá krystalka přeměňovala ve slyšitelný 
zvuk pouze energii zachycenou anténou, neměla 
zesilovací schopnost a  nepotřebovala zdroj elek-
trické energie k  napájení. Příslušná stanice se la-
dila obvodem sestávajícím z cívky a kondenzátoru. 
Detektor, krystal leštěnce olovnatého, usměr-
nil vysokofrekvenční energii a  sluchátka přemě-
nila elektrickou energii ve  zvukovou. K  dobré 
funkci krystalky byla zapotřebí dobrá anténa. 
Aby detektor (usměrňovač) dobře fungoval, bylo 
nutno se drátkem lehce dotknout vhodného místa 

Krystalka z třicátých let 20. století.  Sbírky VM Šumperk
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„Záznam divadelní hry Čtvrté dohody do-
konce přišel na flash disku,“ upřesňuje informace 
ředitel kina Oko Kamil Navrátil. Filmy se dnes již 
neposílají kurýrem Českých drah. Ty na mnoha 
místech službu zrušily a uvolnily tak místo České 
poště.

„Výhodou digitalizace je, že si kino film na-
hraje na server a pošle ho do dalšího kina. Premiéra 
filmu tak může být ‚day and date‘ stejně na celém 
světě. U filmového pásu bylo vždy potřeba, aby byl 
film fyzicky v  kině. Dnes stačí film nahrát a  mít 
od studia vystavený klíč na konkrétní termíny pro-
mítání,“ líčí přednosti, které s sebou přinesla digi-
talizace, Navrátil. Vzápětí podotýká, že technologie 
ve spojení se satelitem umožňuje v neposlední řadě  
přenášet živě koncerty, balety či opery. „V  sezoně 
2014/2015 přilákal alternativní obsah téměř tisí-
covku návštěvníků. Více než deset tisíc diváků na-
vštívilo promítání ve 3D, což je asi šestina celkové 
návštěvnosti,“ uzavírá Navrátil.      -red-

Perličky z expozic a depozitářů muzea, Digitalizace kina Oko

na krystalu ve skleněné trubičce, což nebylo vždy 
jednoduché. Ve zdokonalených „krystalkách“ tuto 
funkci zastala dioda.

Oblíbenost krystalek se záhy dostala k  výrob-
cům, a tak se objevily malé přijímače se sluchátky 
i na  trhu, tentokrát již produkované sériově z  ty-
pizovaných komponentů. Taková je i krystalka ze 
sbírky Muzea v Šumperku představená na fotogra-
fii. Otáčením knoflíku uprostřed přístroje, spo-
jeného s  otočným kondenzátorem, bylo možné 

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 288 Kč pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje  

prostřednictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč.
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka,  

tel.č. 583 214 193, 724 521 552.

naladit stanici, přičemž rozsah ladění nebyl velký. 
Zdířky sloužily k  připojení nezbytné antény 
a uzemnění. Skleněná trubička ukrývala krystal, je-
hož povrchu se dotýkala jehla ovládaná pohodlně 
knoflíkem. Stačilo připojit sluchátka, najít vhodné 
místo na krystalu a naladit stanici. V době, kdy roz-
hlasový přijímač byl vzácností a o televizi ještě ni-
kdo nevěděl, nastávaly příjemné chvíle poslechu 
nejlépe v pohodlném křesle nebo na pohovce. 

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

Místo rozměrných boxů, kterých mohlo být pro je-
den film i několik, přišly s digitalizací na řadu menší 
disky.  Foto: archiv

V šumperském kině Oko proběhne oslava pátého výročí od digitalizace. Kromě možností projekce 
ve 3D se do programu dostaly nové pořady.

Kino Oko oslaví pět let od digitalizace

15. července to bude pět let, kdy se v Šumperku 
promítalo poprvé ve 3D. V tomto formátu bavil di-
váky Shrek. Digitalizace přinesla i  změnu v  distri-
buci filmů. Místo posílání rozměrných boxů, kterých 
mohlo být pro jeden film i několik, přišly na  řadu 
menší disky, kdy jich i na více filmů stačí jeden. 
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Klášterní hudební slavnosti přinesou i letos  
mimořádné hudební zážitky

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

Od 28. června do 12. července se v sedmi měs-
tech a obcích převážně Olomouckého, ale také Par-
dubického a  Moravskoslezského kraje uskuteční 
devět koncertů. Záštitu nad festivalem převzal ná-
městek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Raš-
ťák a šumperský starosta Zdeněk Brož. 

Zahajovací koncert festivalu v neděli 28. června 
v klášterním kostele v Šumperku se ponese ve velmi 
svátečním duchu. „Ve spolupráci s cyklem koncertů 
Klasika Viva oslavíme společně patnáct let koncertů 
v Šumperku. V  této souvislosti jsme připravili pro 
všechny příznivce hudební lahůdku. Historicky po-
prvé provedeme v  Šumperku barokní operu,“ říká 
ředitel festivalu Roman Janků. Operu skladatele 
Giuseppe Scarlattiho Armida nastuduje pro fes-
tival soubor Musica Florea pod vedením Marka  
Štryncla, který se zaměřuje na dobovou interpretaci. 

Taneční složka pak bude v režii souboru Hartig, jenž 
se pod vedením Heleny Kazárové specializuje na re-
konstrukce dobových tanců. V hlavních pěveckých 
rolích se představí sopranistky Alice Martini a Lucie 
Rozsnyó a tenorista Jaroslav Březina. 

Koncertem v sobotu 4. července v sále KKC Ra-
potín uctí pořadatelé hudebního génia českého 
skladatele Antonína Dvořáka. V  komponovaném 
pořadu zazní Smyčcový kvartet č. 10 Es dur „Slo-
vanský“ a Smyčcový kvartet č. 12 F dur „Americký“. 
Večer zpestří čtení výňatků z Dvořákova životopisu 
a  korespondence. Skladby Antonína Dvořáka za-
hraje světově uznávané Doležalovo kvarteto a mlu-
veným slovem večer provede přední česká herečka 
Valérie Zawadská. 

Na dalších dvou koncertech vystoupí mimořádné 
vokálně instrumentální těleso, které si v  loňském 

Operu skladatele Giuseppe Scarlattiho Armida nastuduje pro šumperský festival soubor Musica Florea.   
Foto: M. Světlík
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roce připomnělo již padesát let své existence, soubor 
Linha Singers. Na koncertech v neděli 5. července 
v Králíkách (klášterní kostel na Hedeči) a v pondělí 
6. července v kulturním domě v Loučné zazní kla-
sické skladby i evropské lidové písně ve swingovém 
hávu tak, jak to originálně předvádějí právě Linha 
Singers. 

Největší hvězdou festivalu bude v  letošním roce 
houslista Pavel Šporcl. „Tohoto momentálně nej-
známějšího českého houslistu nemusíme před-
stavovat, ale není bez zajímavosti, že v  Šumperku 
vystoupil naposledy v roce 2003,“ připomíná Janků. 
Letos přijede Pavel Šporcl na  tři koncerty. V úterý 
7. července v  Šumperku a  ve  středu 8.  července 
v  Jeseníku zahraje sólový program nazvaný „Pocta 
Paganinimu“. Zazní přitom skladby J.  S. Bacha, 
N. Paganiniho, E. Ysaye a dalších. 9. července pak 
v Krnově vystoupí se skladbami J. S. Bacha a dalšími 
hudebními lahůdkami pro sólové housle. 

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

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

Podrobný program, včetně povídání k  jednotli-
vým účinkujícím, lze nalézt na internetových strán-
kách festivalu www.klasternihudebnislavnosti.cz. 
Na  nich si mohou zájemci on-line rezervovat či 
přímo zakoupit vstupenky na  jednotlivé koncerty. 
Pro ty, kteří jich chtějí navštívit více, navíc připravili 
pořadatelé cenově zvýhodněné balíčky, jež lze kou-
pit pouze na uvedené webové adrese. „Také letos je 
možné zakoupit zvýhodněné vstupné. Stačí si pouze 
vybrat data pro kombinaci,“ zdůrazňuje Janků a do-
dává, že stačí jen v  odkazu „Vstupenky online“ 
kliknout na vybranou kombinaci. -zk-

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

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

Repertoár souboru zahrnuje instrumentální 
komorní hudbu, světské i  duchovní vokálně-
-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i mo-
numentální skladby symfonické, operní a  oratorní 
od počátků baroka po 20. století.

Soubor hostuje na významných světových festiva-
lech a spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly 
(např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, Nancy 
Argenta, Veronique Gens, Paul Badura – Skoda, 
Susanne Rydén, Orlando Consort, Les Pages et les 
Chantres du Centre de Musique Baroque de Ver-
sailles, Le Poeme Harmonique, Boni Pueri). Obdr-
žel řadu prestižních ocenění. Od roku 2002 pořádá 
Musica Florea vlastní koncertní řady s  důrazem 
na prezentaci nově objevených děl i skladeb, které si 
zasluhují návrat k interpretační původnosti.

Soubor Hartig se pod uměleckým vedením He-
leny Kazárové věnuje již řadu let interpretaci tanců 
různých historických epoch od  pozdní renesance 
po raný romantismus a předvádí je na různých ty-
pech kulturních akcí doma i  v  zahraničí. Reper-
toár souboru tvoří jak tance plesové, tak i virtuózní 
tance divadelní od konce 16. do počátku 19. sto-
letí. Jako jediný v Čechách začal soubor na počátku 
své činnosti studovat též tance doby baroka po-
dle autentických pramenů, tedy grafických zápisů 
v tzv. Beauchamp-Feuilletově notaci, a jako jediný 
dosáhl v  tomto oboru mezinárodní profesionální 
úrovně. Od  svého založení v  roce 1997 se taneč-
níci souboru zúčastnili řady prestižních divadelních 
projektů. 
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Houslový virtuos Pavel Šporcl bude nepochybně největší hvězdou festivalu. Zahraje sólový program nazvaný 
„Pocta Paganinimu“.  Foto: archiv

2. šumperský koncert festivalu KHS
PAVEL ŠPORCL: Pocta Paganinimu
Úterý 7. července od 20 hodin v klášterním kostele

Pavel Šporcl, houslový virtuos a  jeden z nejžáda-
nějších českých umělců. Díky svému umění, výrazné 
osobnosti i nekonvenčnímu vystupování slaví úspěchy 
na významných pódiích u všech generací posluchačů. 

Na housle začal hrát v pěti letech. Vystudoval Praž-
skou konzervatoř a  hudební fakultu AMU u  pro-
fesora Václava Snítila. V  letech 1991–96 studoval 
v  USA na  prestižních školách a  univerzitách pod 
vedením vynikajících pedagogů Dorothy De Lay, 
Itzhaka Perlmana, Masaa Kawasakiho a  Eduarda  
Schmiedera. 

Je nositelem významných cen a  ocenění, koncer-
tuje po celém světě, spolupracuje s řadou významných 
umělců, domácích i  zahraničních orchestrů. Světově 
uznávaný kritik a historik Henry Roth zařadil Pavla 
Šporcla – jako jediného z českých houslistů mladé ge-
nerace – do své knihy „Housloví virtuosové: Od Pa-
ganiniho po 21. století“. Jeho vystoupení jsou velmi 
dobře přijímána jak širokou veřejností, tak odbornou 
kritikou.

Koncerty Pavla Šporcla ve  svých programech 
uvádějí prestižní hudební festivaly. Jeho rozsáhlý 

repertoár zahrnuje čtyři desítky houslových kon-
certů, nespočet sonát, komorních a virtuózních děl. 
Vedle stěžejní klasické hudby koncertuje i s  jinými 
žánry: s cikánskou kapelou odehrál přes 250 vystou-
pení v mnoha zemích světa, včetně Číny. Je častým 
hostem televizních a  rozhlasových pořadů.  Pavel 
Šporcl hraje na modré housle postavené Janem Špi-
dlenem v roce 2005 a na smyčce Petra Auředníka.

Pavel Šporcl se snaží přiblížit klasickou hudbu 
co nejširšímu kruhu posluchačů. Často vystupuje 
na výchovných koncertech pro školy, které mají díky 
jeho podání mezi mladými lidmi mimořádný ohlas. 
Od roku 2011 vyučuje hru na housle na hudební fa-
kultě AMU v Praze. 

Prostřednictvím svých vystoupení podporuje be-
nefiční projekty nadací a neziskových organizací a je 
patronem SOS vesniček, Centra pěstounských rodin 
a Asociace Apla pomáhající lidem s autismem. Je pa-
tronem festivalu Hudba Znojmo. 

3. šumperský koncert festivalu KHS
KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE: 
Franz Schubert – Symfonie č.  8 h moll „Nedo-
končená“, Ludwig van Beethoven – Symfonie č. 5 
c moll „Osudová“
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Během závěrečného koncertu bude klášterní kostel hostit Komorní filharmonii Pardubice.  Foto: Fr. Renza

Neděle 12. července od 20 hodin v klášterním kostele
Franz Schubert a jeho Nedokončená symfonie: 

Symfonie č. 8, již dnes známe převážně pod názvem 
Nedokončená, není jediným nedokončeným Schu-
bertovým dílem a dokonce někdy nese i číslo 7, o čísla 
sedm a osm se s ní střídá Velká symfonie C dur. Exis-
tuje několik projektů, které skladatel odložil, aby se 
k nim vrátil buď později, až přijde čas vhodného ná-
padu nebo aby je nechal být, protože se ocitly ve slepé 
uličce. Nedokončená k  takovým dílům patří, nebyl 
to Schubertovi vyhrazený čas, který by mu neumož-
nil dílo dokončit.

Podle data na titulním listě partitury na něm praco-
val v roce 1822, kdy zkomponoval dvě věty. Třetí jen 
načrtl. Proč? Zdá se, že práce na třetí větě ho zavedla 
do slepé uličky. Nehodila se k předchozím a Schubert 
se ocitl v tvůrčí krizi. Síla už hotové práce potřebovala 
finále a finále nápad. Ten ve dvaadvacátém nepřišel 
a skladatel se už k práci na symfonii bohužel nevrátil.

Po čtyřicet let pak torzo vlastnil Schubertův štýr-
skohradecký přítel Anselm Hüttenbrenner, od  ně-
hož ho získal až Johann Herbeck, hudební ředitel 
vídeňské Společnosti přátel hudby. A  to pod pod-
mínkou, že spolu s Schubertovou skladbou bude uve-
dena i  Hüttenbrennerova vlastní, Předehra c  moll. 
Herbeck podmínku splnil a tak se geniální dílo mrt-
vého skladatele 17. prosince 1865 konečně dostalo 
na veřejnost.

Ludwig van Beethoven – Symfonie č. 5 c moll 
„Osudová“, op. 67: Svou pátou symfonii c moll psal 

Ludwig van Beethoven v letech 1807–1808. Obecně 
známý motiv první části symfonie si prý zapsal po-
dle ptačího zpěvu.

Při poslechu tohoto geniálního díla si vždy uvědo-
mujeme, jak velkého osobního vítězství Beethoven 
vytvořením Symfonie c moll dosáhl. Ve zmíněném 
roce 1807 měl mladý skladatel za sebou řadu život-
ních obtíží. Připomeňme jeho autoritativního otce, 
tenoristu dvorní kapely v Bonnu, který poté, co ob-
jevil Ludwigův nepochybný talent, snažil se ho snad 
až násilím nutit ke studiu klavírní hry a skladby. 
V roce 1787 mu zemřela matka a on se musel vrátit 
ze studií ve Vídni do rodného Bonnu a starat se o své 
dva sourozence. A  hned na počátku umělecké ka- 
riéry ho postihla těžká nemoc sluchu. Beethoven sice 
dosáhl poměrně významného společenského posta-
vení jako vynikající pianista i úspěšný skladatel, ale 
přesto nikdy nežil v hmotném dostatku. Od roku 
1816 pak zcela přestal slyšet. Navíc nikdy nenalezl 
uspokojení v milostném vztahu.

Přičtěme k tomu Beethovenovo neuhasína-
jící úsilí o překonání konvenčních tvůrčích zvyk-
lostí, jeho vlastenecké zaujetí, ale i skutečnost, že 
sluchové postižení ho zavedlo do společenské izo-
lace, a máme před sebou obraz tvůrce, který na-
vzdory trpkým ranám osudu vyjadřuje i ve své páté 
symfonii optimistický pohled na život a svět: závě-
rečná část symfonie dospívá k útěšné radosti. Ener-
gie nezlomného skladatelova optimizmu vítězí nad 
zlobou a násilím. -red-
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Vytvoření galerie pod širým nebem nazvané Andělárium podporuje už druhým rokem šumperská 
radnice. Originální umělecká díla ozvláštní tzv. Andělskou stezku vedoucí ze Šumperka přes loni 
zrealizovaný Čarovný les a Tulinku do rejchartického údolí. Čtyři první andělé ji přitom „zdobí“ 
od začátku června. Další, kteří vzniknou během červencového prvního oficiálního sochařského 
sympozia „Andělárium – galerie pod širým nebem 2015“, sem přestěhují příští rok. Tvůrci ne-
obvyklého projektu, jenž v  loňském roce zaštítilo občanské sdružení Obnova kulturního dědic-
tví údolí Desné, by tak rádi do podhůří Jeseníků přilákali milovníky umění i přírodních krás. 
Šumperk tuto iniciativu podpoří darováním kmenů stromů na výrobu soch a finančním příspěv-
kem ve výši osmdesát tisíc korun, které má na tento účel vyčleněné v rozpočtu. Se stejnými část-
kami pak mohou tvůrci projektu počítat i v následujících třech letech.

„Rádi bychom vytvořili unikátní uměleckou 
sbírku dřevěných soch a současně zhodnotili městské 
pozemky a  stávající turistické stezky,“ říká mluvčí 
projektu a umělecký řezbář Tomáš Wurst. Myšlenka 
uspořádat první sochařské sympozium se zrodila již 
před pěti lety, poprvé se ale uskutečnilo v roce 2013. 
Romana Krestýnová, Tomáš Wurst, Marek Suchan 

a  Jiří Račák se nechali inspirovat překrásnou kra-
jinou a  loukami v  Rejcharticích natolik, že při-
zvali ke  spolupráci další kolegy řezbáře a  sochaře. 
„Oslovili jsme i  rejchartické domorodce, kteří se 
pro náš projekt upřímně nadchli. A o podporu nad 
touto bohulibou činností jsme požádali faráře a na-
šeho kamaráda Milana Palkoviče z  Velkých Losin, 

Sochy dřevěných andělů krášlí louku v centru Rejchartic už čtvrtým rokem. Dnes jsou zde tři, v červenci přibyde 
dalších sedm.  Foto: P. Kvapil

Andělé doprovázejí turisty na stezce ze Šumperka  
do Rejchartic, umělci chystají Andělárium
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které patří Šumperku, jenž finančně podpořil loň-
ské sochařské sympozium a věnoval také dřevo, totiž 
od  začátku června „doprovázejí“ turisty na  trasách 
mezi Šumperkem a Rejcharticemi. „V nejbližší době 
bychom rádi doplnili sochy o tzv. keše, což vyzna-
vači geocachingu nepochybně uvítají,“ prozrazuje 
Tomáš Wurst.

Tzv. Andělské stezky přitom naváží na  loni ote-
vřený šumperský Čarovný les. „Projekt je zajímavý 
i z hlediska možnosti přeshraniční spolupráce s měs-
tem Nysa. V budoucnu bychom na něj mohli získat 
dotaci, a posílit tak turistický ruch v regionu,“ říká 
šumperský místostarosta Tomáš Spurný.

V  této souvislosti schválili zastupitelé na  svém 
březnovém jednání podporu projektu Andělária 
v letech 2015–2018 v celkové hodnotě čtyři sta ti-
síc formou každoročně uzavírané veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z městského rozpočtu. 
Osmdesát tisíc ze zmíněné částky přitom představuje 
hodnotu poskytnutého materiálu, zbývajících tři sta 
dvacet tisíc pak půjde na výrobu soch, jejich usazení, 
údržbu a propagaci Andělária. -zk-

který přislíbil patronát a duchovní a  teoretické ve-
dení, abychom netápali v dané andělské symbolice. 
V jeho pojetí je anděl poslem krásy,“ připomíná za-
čátky projektu Wurst, který spolu s dalšími sochaři 
a  řezbáři založil začátkem roku Spolek Artibi. Ten 
nyní jedná se Sdružením cestovního ruchu Jeseníky 
a  Olomouckým krajem o  možnosti získání dotace 
na letošní sympozium. 

První oficiální „Andělárium – galerie pod širým 
nebem 2015“, jehož odborným garantem bude 
Galerie Jiřího Jílka, proběhne v  týdnu od  soboty 
11. července a jeho dějištěm bude opět rejchartická 
louka u tamního obecního úřadu. Sochy zde bude 
kromě Romany Krestýnové, Tomáše Wursta a Anto-
nína Suchana tvořit dalších pět pozvaných umělců – 
domácí Miroslav Dudycha, postřelmovský Jaroslav 
Minář, Brňan Jiří Prchal, Václav Kyselka z Velké Bí-
teše a  Petr Eschler z  Olomouce. Slavnostní verni-
sáž hotových děl proběhne v  sobotu 18. července 
a bude spojena s hudebním vystoupením šumper-
ské folkové kapely „Shodou okolností“ od 16 hodin. 
Od  páté odpolední pak proběhne dražba malých 
skulptur a  grafik výtvarníků a  řezbářů. Zajištěno 
bude i občerstvení pro veřejnost.

„V pořádání tvůrčích dílen chceme v dalších le-
tech pokračovat. Rejchartická louka by měla slou-
žit jako depozitář, odkud se sochy budou stěhovat 
na Andělské stezky v okolí,“ vysvětluje mluvčí pro-
jektu. Realizaci sympozií by přitom mohli finančně 
podpořit podnikatelé. „Sochy, na jejichž výrobu zís-
káme sponzorský příspěvek, budou opatřeny cedul-
kou se jménem či logem daného sponzora. Ten bude 
zmíněn i v propagačních materiálech, na poutačích, 
plakátech a v tisku,“ podotýká Wurst.

Sochy dřevěných andělů krášlí louku v  centru 
Rejchartic už čtvrtým rokem. V současnosti zde stojí 
tři, jež vlastní zmíněná obec. Čtyři andělské bytosti, 

Andělská stezka, sochařské sympozium

Čtyři andělské bytosti od  začátku června „doprová-
zejí“ turisty na  trasách mezi Šumperkem a Rejchar-
ticemi.  Foto: T. Wurst

První oficiální sochařské sympozium „Andělárium – galerie pod širým nebem 2015“
od soboty 11. do soboty 18. července na louce u obecního úřadu v Rejcharticích

Slavnostní vernisáž hotových děl spojená s hudebním vystoupením šumperské folkové kapely  
„Shodou okolností“ proběhne v sobotu 18. července od 16 hodin, od 17 hodin proběhne dražba  

malých skulptur a grafik výtvarníků a řezbářů.
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Od Švagrova po Slovensko a co bylo mezi tím

Vždycky začínáme stejně. Děti se setkají na pra-
covním soustředění (tentokrát již potřetí v novém 
Švagrově) a  vlak se rozjede. První a  jediná krátká 
zastávka na  konci června příštího roku. Zahajo-
vací koncert již 6. září, ke stému výročí vysvěcení 
Starokatolického kostela. O  týden později odjezd 
na šestnáctidenní zájezd do Itálie. Na druhé frontě 
současně rozbíháme zkoušky mladších oddělení 
sboru. V  polovině října víkendové soustředění 
na  Komíně, další víkend otvíráme nové meziná-
rodní centrum dětského a  mládežnického sboro-
vého zpěvu v Hannoveru a nejsme na to sami. To 
už na dveře klepe listopad a hned na jeho počátku 
První koncert Růžových dětí, toho jména dvacátý 
druhý. Opět uplyne necelý týden a  naše děti vy-
stupují na  národní přehlídce nejlepších dětských 
sborů této země, Porta musicae Nový Jičín. Hla-
sivky ještě nestačily vychladnout a den po návratu 
již dětské hlasy rozeznívají klášterní kostel v symbi-
óze s Lukášem Hurníkem, hostem festivalu Město 
čte knihu. Série adventních koncertů, tradiční Vá-
noční koncert Šumperského dětského sboru a zpí-
vání koled u radnice, jehož výtěžek obdrží Dětské 
centrum Pavučinka, naplní prosincové možnosti 
až po  okraj. V  prázdninových dnech děti užívají 
volna, zatímco dospělí horečně připravují druhou 
polovinu sezony. 

Po obvyklé účasti na Tříkrálové sbírce České ka-
tolické charity ji zahajuje pololetní soustředění 
kořeněné nabídkou Jihočeské filharmonie České 
Budějovice na  společné provedení téměř hodino-
vého opusu Karla Jenkinse The Armed Man – Mas 
for peace. Při pohledu na více než sto stran parti-
tury se tlučeme do hlavy, že jsme na nabídku přijali. 
O tři měsíce později po provedení v Českém Krum-
lově naopak děkujeme souhře okolností, že nás 
k tomuto výjimečnému zážitku přivedla. To je však 
ještě daleko, pomalu končí únor a  do  Šumperka 

na „Koncert s kamarády“ přijíždí Loučňáček, aby 
společně s našimi zpěváky potěšil publikum šum-
persko-loučenské. Blíží se první jarní den a  to je 
období zvýšeného nebezpečí sborového zpěvu. Za-
číná dvěma koncerty Růžových dětí, které společně 
s koncertním sborem Motýli vyzpěvují dětem ma-
teřských škol a prvních tříd, zvouce je tímto způso-
bem do našich řad. Bezprostředně následuje Jarní 
koncert Motýlů a Plameňáků v klášterním kostele, 
v  polovině následujícího týdne pak Jarní koncert 
mladších dětí v divadle, kde se beznadějně vypro-
danému sálu představí třicítka předškolních dětí, 
jimž říkáme Zpívánky, a Růžové děti se zkušeněj-
šími Barevnými dětmi koncert doplní. Blíží se Ve-
likonoce a  jsme lehce napjatí. Čekáme totiž dva 
sbory ze zahraničí a  to je vždy trochu kompliko-
vané. Naštěstí rodiny opět nezklamou a  sto pět 
hostů si rozeberou k pětidenní péči. Pak svou troš-
kou do mlýna přispěje i počasí a zbývá tedy doufat, 
že také koncerty se vydaří. Vydařilo se vše a dobře 
tak, neboť nemálo peněz na tento rozsáhlý podnik 
věnoval Olomoucký kraj i město Šumperk a my ne-
radi vzbuzujeme dojem, že peníze nebyly vynalo-
ženy účelně.

Sezona ovšem nabírá na obrátkách. Pouhý týden 
po  odjezdu sborů ze švýcarského Locarna a  fran-
couzského Lablachere zaplaví prostoru klášterního 
kostela jedenadvacet sborů 45. ročníku festivalu 
Zlatá lyra. Šest stovek zpívajících dětí se postará 
o  náplň maratonu pěti koncertů, jejichž úrovni 
se podivuje i  zkušená porota odborníků na  slovo 
vzatých. Následující víkend opět dýcháme čerstvý 
vzduch švagrovský, majíce poslední, tuto sezonu již 
čtvrté, pracovní soustředění. Bylo toho rozhodně 
zapotřebí, blíží se Vltavské cantare, sedmý ročník 
festivalu dětských sborů, jehož součástí je prove-
dení již zmíněné skladby Karla Jenkinse. Český 
Krumlov nás přivítá slunečným podvečerem poté, 

Skončila padesátá třetí sezona Šumperského dětského sboru a opět to nebyla sezona, v níž by se 
mnoho nedělo. Je tedy čas na malé ohlédnutí.
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Choir, jenž již desítky let vyhrává soutěže na čty-
řech kontinentech. V  tomto důstojném společen-
ství proběhne poslední, tradiční, Benefiční koncert, 
jenž je možno v podání našich dětí v letošní sezoně 
v Šumperku slyšet, a jehož výtěžek podpoří činnost 
nadačního fondu Dobrý anděl. Ani tím však ještě 
nekončíme. Druhý den ráno (je čtvrtek desátého 
června) společně odjíždíme do  Hradce Králové 
na festival Sborové slavnosti Hradec Králové 2015, 
kde v  důstojném společenství dalších věhlasných 
sborů (Dětský sbor Českého rozhlasu Praha, Kanti-
léna Brno, Jitro Hradec Králové, Severáček Liberec, 
Canto Náchod a  již zmíněný Cantemus Nyíregy-
háza) zpíváme sami i s ostatními, letos již podruhé 
s  orchestrálním průvodem, tentokrát hradecké 
filharmonie. To je téměř vše. V době, kdy jdou tyto 
řádky do tisku, je před námi již jen týdenní puto-
vání bratrským Slovenskem a na něj bezprostředně 
navazující příprava další sborové sezony.

Spolu s dětmi jsme ve všech případech reprezen-
tovali Šumperk, Olomoucký kraj i Českou repub-
liku způsobem, který zainteresovaní a informovaní 

co jsme odpoledne strávili v  sále Jihočeské filhar-
monie v  Českých Budějovicích při první zkoušce 
na provedení tohoto objemného hudebního kusu. 
V  průběhu rozšířeného víkendu v  okolí státního 
svátku pak proběhnou čtyři samostatná vystoupení 
a ono velkolepé, desítkou sborů provedené symfo-
nické dílo. Zážitky, které lze vyprávět jen obtížně 
a nedostatečně. 

Čas do  konce května, vyplněný horečnou pří-
pravou na  červnové finále, uplynul velmi rychle 
a  opět jsme vtaženi do  víru měsíce, jenž tradičně 
patří k  neklidným. A  tak v  rychlém sledu pro-
běhne poslední, rodičovské veřejnosti otevřené, se-
tkání Zpívánků, jednodenní zájezd Růžových dětí 
i  závěrečný koncert Barevných dětí a Plameňáků, 
jimiž letošní aktivity mladších dětí končí. Pokra-
čujeme zápisem nových dětí a  s  radostí přivítáme 
téměř čtyřicet nových tvářiček dychtících začít si 
se sborovým zpíváním. Přicházejí stále další ještě 
ve chvíli, kdy už prostor klášterního kostela zvučí 
znělými hlasy vynikajícího ansámblu z  maďarské 
Nyíregyházy, dětského sboru Cantemus Children’s 

Motýli před koncertem v Assisi.  Foto: archiv ŠDS
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V  pondělí 29. června se veřejnosti opět otevře 
kostel Zvěstování Panny Marie. Přístupný k volným 
prohlídkám bude za dobrovolné vstupné každý den 
od 9 do 15 hodin. V jeho boční kapli je nově insta-
lována výstava, kterou Šumperk připravil ve spolu-
práci se slovenským partnerským městem Prievidza.

Výstava obrazů nese název „Uniting Hands“ 
s českým podtitulem „Podejme si ruce“ a jejím au-
torem je v Prievidzi dobře známý výtvarník, grafik, 
designér a  galerista roman turcel. Jedná se o  se-
stavu devatenácti obrazů stylizovaných rukou, jež 

jsou věnovány slavným světovým osobnostem. Ně-
které z nich, například režisér Miloš Forman, zpě-
vák Peter Dvorský, zpěvák Sting nebo Dalajlama, 
vepsaly do obrazu svá poselství.

Výstava je k vidění do 31. srpna. Během celých 
prázdnin na ní návštěvníci mohou vyplnit anketní 
lístky a nominovat tak jakoukoliv osobnost ze Šum-
perka. Samotný roman turcel pak z návrhů jednu 
vybere a namaluje podle ní dvacátý obraz do série. 
Ten bude slavnostně odhalen během ukončení vý-
stavy na konci srpna. -red-

Uplynulá sezona ŠDS, Výstava

Výstava Uniting Hands – Podejme si ruce  
v klášterním kostele

považují za  mimořádný. Týká se to úrovně inter-
pretační i úrovně společenské, jíž se naše děti trvale 
prezentují. Celkem dvě stě dvacet dětí se v  letoš-
ním roce více či méně podílelo na veřejné činnosti 
sboru a  současně způsobem, jenž klade velké ná-
roky na jejich ochotu, výdrž a zodpovědnost, roz-
víjelo svou osobnost směrem, na který mohou být 
všichni, rodiči počínaje a republikou konče, pyšní. 
Město Šumperk a  Olomoucký kraj jsou si mno-
hočetného přínosu našeho sboru vědomi, a proto 
sbor opakovaně finančně podporují. V  letošním 
roce úhrnná částka z obou zdrojů dosáhla výše pět 
set deset tisíc korun. Je to moc dobře, protože díky 
této vstřícnosti rodiče zpěváčků mohli a  ještě bu-
dou moci na převážně veřejnou činnost svých dětí 

doplatit „pouze“ něco přes milion korun. Náš po-
zorný zřizovatel, Středisko volného času Doris, pak 
může mít o starost méně, protože dětský sbor, který 
má takový záběr, nutně překračuje finanční i orga-
nizační možnosti jakékoliv zřizovatelské organi-
zace v  této republice. Přestože obecně jsou dětské 
sbory považovány za výrazný kulturní fenomén, je-
jich systémová podpora je dosud nulová. Proto si 
nesmírně vážíme přízně rodičů, zřizovatele, občan-
ského sdružení Kruh přátel Šumperského dětského 
sboru, města, kraje, bývalých členů sboru a těch ne-
mnoha sponzorů, kteří podstatu naší činnosti po-
chopili a pomocnou ruku opakovaně podávají. Jim 
i  všem dalším, kteří rozumí, přejeme krásné letní 
týdny.  T. Motýl, sbormistr ŠDS

Prohlídkové okruhy městem – Procházka z 13. do 21. sto-
letí, Kde žily čarodějnice a Zrození „malé Vídně“ – a rozhledy 
z  radniční věže probíhají v  červenci od  pondělí do  neděle 
vždy od  9 do 12 hod. a od 13 do  17 hod. Prohlídky začí-
nají po zakoupení vstupenky na  stanovišti průvodců v  sute-
rénu radnice (vchod od  morového sloupu) každou lichou 
hodinu u Lavičky vzkazů před radnicí. Rozhled z věže je ka-
ždých 30 minut od stanoviště průvodců v suterénu radnice.

Expozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě 
v Kladské ulici 1 je v  červenci otevřena denně od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Podrobnosti 
na www.sumperk.cz v sekci Turista – Volný čas, podsekci Atraktivity.
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V  lednovém čísle loňského roku mohli čtenáři 
Kulturního života Šumperka porovnat vzhled re-
konstruované administrativní budovy společ-
nosti Pramet Tools v  Uničovské ulici s  jejím 
stavem po výstavbě v šedesátých letech. Moderni-
zace v Prametu pokročila a nyní můžeme předsta-
vit i novou vrátnici. Na  snímku z první poloviny 
sedmdesátých let minulého století vidíme vstup 
do podniku, jak byl znám od počátku padesátých 
let, kdy v tehdejším Závodu první pětiletky začala 
výroba železoprachových jader. V  sedmdesátých 

letech, k nimž se hlásí fotografie, produkoval pod-
nik umělé diamanty jako jeden z prvních výrobců 
na světě. V současnosti odchází z modernizovaných 
provozů společnosti Pramet Tools na trh obráběcí 
nástroje ze slinutého karbidu.

Dnes vás v Uničovské ulici uvítá nová, moderně 
navržená vrátnice, která svým pojetím navázala 
na realizaci zrekonstruované administrativní budovy 
a společně s parkovací plochou a budoucími úpra-
vami okolí naprosto mění vzhled tohoto místa.   

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

K šumperským proměnám:  
Nová vrátnice společnosti Pramet Tools Šumperk

Administrativní budova a vrátnice podniku Pramet v polovině sedmdesátých let 20. století…  Foto: archiv

Máte doma staré fotografie šumperských ulic nebo domů? Jste ochotni je zapůjčit redakci pro 
využití v rámci seriálu Šumperské proměny?

Kontaktujte prosím redakci Kulturního života Šumperka, tel. č.: 724 521 552,  
e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz.
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…a v roce 2014 před zbouráním.  Foto: P. Kvapil

Nově vyřešený prostor vrátnice společnosti Pramet Tools v současnosti.  Foto: P. Kvapil
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Dům kultury

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI

Neděle 28. června od 20 hodin v klášterním kostele
KHS: G. Scarlatti – Armida
Zahajovací pořad 9. ročníku mezinárodního fes-
tivalu Klášterní hudební slavnosti Šumperk. His-
toricky poprvé budou mít diváci možnost vidět 
barokní operu i v našem městě. 

Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den akce 290 Kč

Úterý 7. července od 20 hodin v klášterním kostele
KHS: Pavel Šporcl
Houslový virtuos a  jeden z  nejžádanějších čes-
kých umělců slaví úspěchy u všech generací po-
sluchačů díky svému umění, výrazné osobnosti 
i  nekonvenčnímu vystupování. V  rámci Kláš-
terních hudebních slavností uvede pořad Pocta 
Paganinimu.

Vstupné v předprodeji 270 Kč, v den akce 310 Kč 

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

Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den akce 210 Kč

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Od 1. července do 3. srpna
Lenka Falušiová: „Duch místa“, čárový lept
Dokonalý šerosvit pramení z vnitřní záře jemné 
škály odstínů a sytosti barvy tisku. Inspiraci pro 

svou tvorbu čerpá především ze světa mimo civi-
lizaci. V některých grafikách se propojuje snový 
svět spolu s  vypozorovanou realitou. Verni-
sáž k výstavě se uskuteční ve  středu 1. července 
od  18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí 
jen zazvonit na  recepci Penzionu G, který nad 
Galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu 
i celý program Galerie finančně podporuje Mini-
sterstvo kultury ČR a Olomoucký kraj. 

Vstup volný

PŘIPRAVUJEME
21. srpna   REVIVAL INVAZE 2015:
  ROBBIE WILLIAMS, KISS,
  ELÁN
6. září   CÍBOVA NOHA
11. září   KONCERT NA STŘEŠE
20. září   LA KANTÝNA – divadlo
24. září   CAVEMEN – divadlo
25. září   KATAPULT
2. října   DAVID DEYL S KAPELOU
9. října   JIŘÍ KOLBABA
16. října   SLET BUBENÍKŮ
17. října   ŘECKÁ ZÁBAVA
22. října   KONCERT K VÝROČÍ 
  REPUBLIKY
23. října   DŽEMFEST: Mňága a Žďorp, 
  Michal Hrůza, Slza, Light &
  Love a další
5. listopadu  VĚRA ŠPINAROVÁ
12.–14. listopadu  BLUES ALIVE

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787  01 
Šumperk, tel. č.: 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 
tel. č. předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 
do  18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, 
www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz. 
Změna programu vyhrazena!
Přehled kurzů 2015/2016 v příštím čísle.
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Galerie J. Jílka

Je-li Tma klidná, pohne se Jas, lept, 55 x 58 cm, 2014 

Lenka Falušiová (*1988), „Duch místa“, lepty

Příroda a Vesmír v člověku vyvolávají představu Boha. 
Duše vyzývá přírodu, aby ukázala čím chce skutečně být.
Příroda vyzývá duši, aby ukázala čím je...
Je nezbytné vnímat okolní prostor pro splynutí s duší. 
Naladit se na sílu Ticha, kdy se v člověku probouzí po-
třebná prázdnota, pro překlad slov nekonečna.
Pocit je počátkem myšlenky, která má v sobě vůli k bytí. 
Myšlenky jsou stíny našich pocitů, které jsou zároveň 
součástí světla. 
Světlo vzbuzuje dojem nadpřirozenosti, je-li obklo-
peno temnotou.
Tma ukazuje tajemství mystického vědomí.
Z paprsků hvězd je utkaná věčnost.

Lenka Falušiová 
Dokonalý šerosvit (nebo spíš ze tmy se rodící 

světlo) pramení z vnitřní záře jemné škály odstínů 

a sytosti barvy tisku. Svou přesností téměř fotogra-
fickou tu připomene pralesní snímky Bohumíra 
Prokůpka (1954-2008), víc malíře než fotografa, 
a  stejně i  foto-houštiny Petra Zinkeho (*1966), 
grafice pojetím blízké k nerozeznání. 

Ostrá kresba rydlem, zaměřená na větve stromu, 
zastupuje les v  jeho úplnosti. Viděné s  vysněným 
se prolíná a pevně tu srůstá v jediném. O snovém 
vcítění do  motivu zmiňuje se Lenka sama. Na-
vzdory věrné podobě zobrazeného nejde jí o  po-
pisnost. Míří na pomezí skrytých zákoutí vědomí. 
Někde tak budí i  úzkost a  navodí neklid Vácha-
lových vizí, Munchových obrazů nebo i Traklovo 
„hebkého zastření mysli“. Ve stavu sebezapomnění 
(v soustředěném spolubytí a ztotožnění s motivem) 
otevírá se jí ale v průběhu kreslení především neko-
nečný prostor svobody. A  spočinutí v hebkém ti-
chu očistné samoty lesa vede ji k jádru, do středu, 
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záruční nebo Celibát. Duo Light & Love zase 
bourá české rádiové žebříčky úspěšnou písní 
Blueberry sky,“ představuje účinkující pořada-
tel akce Ondřej Polák. „Na  Džemfestu uslyší 

V  pátek 23. října vystoupí v  Domě kultury 
Šumperk kultovní skupina Mňága a Žďorp, au-
tor řady úspěšných písní Michal Hrůza, dále 
skupina Slza a dvojice Light & Love. „Skupina 
Slza nyní patří v  Česku mezi nejhranější in-
terprety, každý určitě zná její velké hity Lhůta 

Galerie J. Jílka, Džemfest

Z pytle vyskočili Michal Hrůza a Mňága

Pořadatelé Džemfestu slibovali, že letos na festivalu zahraje jedna legendární kapela, jeden hit-
maker a dvě vycházející hvězdy českého hudebního nebe. Po zveřejnění programu je zřejmé, že 
slovo dodrželi do puntíku.

k duši přírody v její ryzí průzračnosti.
Hned napoprvé vybaví se akvatinty Jitky Chriš-

tofové (*1977), absolventky z  ateliéru Vladimíra 
Kokolii. Vzájemná blízkost je očividná. Jitčina po-
doba lesa je věcnější a živá tkáň se v ní jen mlčky 
zrcadlí. Ta Lenčina je o poznání epičtější. Tušíme 
skrytý příběh za obrazem; je jeho očekáváním. Spo-
lečná výstava byla by výborná a  jistě by si navzá-
jem rozuměly.

Šťastná je i Lenčina volba studia u civilně stříd-
mého Jiřího Lindovského a  Dalibora Smutného 
s  jeho až portrétními květy z noční zahrady. Pod-
vědomý vliv a zjevná mravní podpora obou jí pro-
spívá. Dodává jistotu, vede k pokoře a k vytrvalosti 

v úctě k řemeslu. Snadněji tak odolává tlaku trendů 
současné krátkodeché světovosti. 

Setkání s  její výpovědí a  jejím směřováním 
do hlubiny je radostí. Znovu potvrzuje, že nic ne-
zaniká, s novým životem se vrací a  trvá navzdory 
všemu zpochybnění. Že nuda je jen vnitřní prázd-
notou a skutečnost je nevyčerpatelná.

Výstava mimořádně krásných grafických listů 
studentky pražské akademie, která je doma v ne-
dalekém Vrbně pod Pradědem, zahájena ve středu 
1.  července v  18 hodin, potrvá až do  neděle 
2. srpna. Určitě si ji nenechte ujít. Jste zváni na se-
tkání s nimi a na vernisáži i s jejich citlivou autor-
kou. Miroslav Koval

Kultovní skupina Mňága a Žďorp přijede na Džem-
fest Foto: archiv

Chybět nebude ani Michal Hrůza.  Foto: archiv
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návštěvníci také opavskou kapelu Munroe a ví-
těze vyhledávací soutěže Džemkap, kterého vy-
bereme během června,“ doplnil.

Džemfest zveřejňuje program vždy 1. června 
poté, co skončí slevová akce na  vstupenky Za-
jíc v pytli, během které si mohou zájemci kou-
pit lístek na Džemfest za poloviční cenu, aniž by 
ale znali přesný program. „Letos jsme takto pro-
dali necelé dvě stovky vstupenek,“ spočítal On-
dřej Polák.

Vedle hlavního dění v Domě kultury nabídne 
Džemfest bohatý doprovodný program. Ten 

začne 16. října koncertem skupiny O5 a  Ra-
deček v  Loučné nad Desnou a  bude pokračo-
vat 22. října recitálem písničkáře Jana Buriana 
v  šumperské knihovně. Festival pak vyvrcholí 
24. října v kině Oko, kde se uskuteční ČEZ fil-
mová scéna Džemfestu. Ta chystá unikátní pro-
jekci nově objevené komedie Milenky starého 
kriminálníka s Vlastou Burianem v hlavní roli. 
Němý film z roku 1927 doprovodí improvizační 
hrou přímo před plátnem klavíristé Zdeněk Do-
čekal a Jan Horníček. Více na www.dzemfest.cz. 

-red-

„Pro nadcházející sezonu jsme připravili velmi 
pestrou škálu žánrově rozdílných divadelních her. 
Snad se nám tak povedlo odpovědět na  odvěkou 
otázku každého vedení divadla: „Jak správně na-
míchat skladbu repertoáru, abychom uspokojili 
diváky, kteří chtějí večer v hledišti při komedii za-
pomenout na své každodenní starosti, a jak na dru-
hou stranu oslovit i ty, kteří milují velká dramata, 
tituly, u  kterých se diváci nenudí, ale které navíc 
provokují k  zamyšlení?“ Věřím, že nabídka pro 
příští sezonu bude pro naše stávající i  budoucí 
návštěvníky lákavá a  divácky zajímavá,“ říká ře-
ditel šumperského divadla Matěj Kašík a  připo-
míná, že lidé mohou opět využít zvýhodněného 
předplatného. 

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod – po- 
čínaje výraznou slevou na předplatném oproti ceně 
při volném prodeji přes stabilně zajištěná místa 
v  hledišti až po  informování o  termínu předsta-
vení, pokud si předplatitel toto oznámení objedná. 
„Abonentní průkaz je navíc přenosný, lze ho půj-
čit i darovat a při jeho ztrátě lze vystavit duplikát,“ 
zdůrazňuje Kašík. 

Veškeré informace o  předplatném lze získat 
v obchodním 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 in-
ternetových stránkách www.divadlosumperk.cz.  

-red-

Pontis Šumperk

Divadlo láká na novou sezonu

Zajímavé premiéry chystá na nadcházející sezonu šumperské divadlo. Kromě komedie S tvojí dce-
rou ne, Shakespearova Snu noci svatojánské, Wilderova Našeho městečka a Tří mušketýrů se mo-
hou 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.

Pátek 17. července od 14 do 18 hodin v Kavárničce 
pro seniory
Taneční odpoledne pro seniory
Hrají Staří kamarádi  Vstupné 50 Kč

Bližší informace k  akcím: T. Weingartová, tel. č.: 
606 756 770, 583 211 766, e-mail: weingartova.te-
reza@pontis.cz. V měsících červenci a srpnu neprobíhají 
žádné aktivizační programy. Více na www.pontis.cz.
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Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne, režie Józef Zbigniew Czernecki, premiéra 12. září 2015

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

Ale kdo dohlédne na Sandru v době, kdy se rodiče 
chtějí opětovně sbližovat a poznávat něco nového? Je 
tady strýc Luboš, jenž dostane za úkol mít mladou 

slečnu ve svém zorném poli a dbát o její čest. Jenže 
postarší seriózní pán neboli strýček Luboš se v blíz-
kosti mladé a  energické dívenky mění v  človíčka, 
který jakoby zrovna prožíval vrchol své puberty. 

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

V  této inscenaci se můžete těšit na  práci již di-
vácky osvědčeného tandemu Józef Zbigniew Czer-
necki a  Anna Franta (Hvězdy na  vrbě, Prodaná 
nevěsta, Světáci) 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 pří-
běh odehrávající se v čarovném lese, pohádka plná 
nadpřirozených bytostí. Shakespearovu Snu noci 
svatojánské můžeme přiřadit spoustu přívlastků. 
Ve spletitém ději, v němž se odehrává mnoho zvratů, 
si k sobě hledají cestu tři zamilované páry, které ne-
soupeří jen s řadou náhod a omylů, kupou podvodů 
a  lží, ale především se svými dobrými a  špatnými 
vlastnostmi, které vstupují mezi lidi jako obtížně 
překonatelné překážky. A  nevyhnou se ani posta-
vám vyloženě nadpozemským. V množství nedoro-
zumění pak vyvstává řada otázek. Inscenace o jedné 
májové noci, kdy se toho v lesíku poblíž Athén tolik 

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

Tvůrci zvolili překlad Martina Hilského, který se 
jim zdá moderní, vtipný a poetický zároveň. Pro to-
hoto významného anglistu byl Sen noci svatojánské 
první hrou Williama Shakespeara, kterou přeložil. 
Stejně tak v případě mladé režisérky Simony Nyi-
trayové jde o  první divadelní setkání s  nejuvádě-
nějším dramatikem všech dob. Důležitou složkou 
inscenace bude také hudba, kterou složil muzikant 
a herec Leoš Peteráč.

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

Jsme každodenně bombardováni zprávami z ce-
lého světa, a to v takovém množství, že už ani ne-
jsme 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 
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Herecký soubor šumperského divadla v uplynulé sezoně.  Foto: P. Veselý

Režisér připravované šumperské inscenace Zde-
něk Černín je mistrem v  rozplétání mezilidských 
vztahů. To ostatně prokázal u klasického dramatu 
Její pastorkyňa, které bylo ozdobou repertoáru 
šumperského divadla. Černín dokáže i ve vyhroce-
ných  situacích najít  humor a porozumění člověku. 
Jeho Naše městečko bude nepatetickou oslavou na-
šeho života a hledání jeho smyslu. Bude to emo-
tivní představení, které zaujme všechny divácké 
generace.

život s každodenními problémy, kterým rozumíme, 
trápíme se jimi, ale když je vidíme na jevišti, doká-
žeme se jim zasmát a pochopit jejich smysl.

Wilderova hra, oceněná nejprestižnějšími lite-
rárními cenami, prošla divadly všech kontinentů, 
a  i  když byla napsána v  první polovině minulého 
století, její vyznění je současné. Tato hra vám nastaví 
laskavé zrcadlo života, v němž se rádi poznáte, sami 
sobě zasmějete a uvědomíte si věci, na které jaksi ne-
zbývá čas. A přesto právě ony jsou podstatou života.

v  překladu Jiřího Žáka. D´Artagnanův osud bu-
deme sledovat od dětství přes jeho příchod do Pa-
říže, seznámení s mušketýry, s intrikami kardinála 
Richelieu na královském dvoře, ale také s  půvab-
nou Constance Bonacieux. 

Nebude chybět zápletka s pátráním po královni-
ných diamantových přívěscích, které D´Artagnana 
zavede až do Londýna za vévodou z Buckinghamu 
a  posléze i  do  komnat zrádné Milady de Winter. 
Inscenace nechá diváky nahlédnout i  do  chvílí 

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

Režisér však vychází z  původního divadelního 
scénáře dvojice francouzských autorů Jérôme Sa-
varyho (1942) a  Jean-Loupa Dabadieho (1938) 

Jean-Loup Dabadie, Jérôme Savary: D´Artagnan aneb Tři mušketýři, režie Petr Veselý,  
premiéra 20. února 2016
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nejznámější české autory své generace. Byl oce-
něn mnoha prestižními literárními cenami 
u nás i v zahraniční, jeho literární texty byly ně-
kolikrát zfilmovány. Žije v Německu. 

Petr Pýcha je autorem mnoha dramatických 
textů, které uvádějí česká divadla a  rozhlas. 
Učí na gymnáziu češtinu a žije v Podkrkonoší.  
Za  Léto v  Laponsku získali autoři Cenu Čes-
kého rozhlasu a cenu v Dramatické soutěži Cen 
Alfréda Radoka za rok 2005.

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

Jaroslav Rudiš patří v  současné době mezi 

Jaroslav Rudiš, Petr Pýcha: Léto v Laponsku, režie Petr Mančal, premiéra 2. dubna 2016

na samotném sklonku D´Artagnanova života…
Naše představení bude vskutku výpravné. Díky 

vysokému počtu postav v této inscenaci posílí náš 
soubor také hostující herci. Můžete se těšit na hru 

z  období vlády Ludvíka XIV. plnou šermířských 
soubojů, která je vhodná jak pro školy, tak i  jako 
rodinné představení. Legendární hrdinové jsou zde 
a vzkazují: „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“

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

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

Tvůrci inscenace se rozhodli příběh Lišky Bys-
troušky zasadit do blízkosti jesenických hor a lesů. 
Představení je po výtvarné stránce výpravné a bo-
haté a vychází z atmosféry Jeseníků a rodné krajiny. 
Scénografie se inspiruje místy, která si děti i jejich 
rodiče mohou pamatovat ze skutečného pohledu 
na  přírodu, jež je obklopuje. Pohádkovou atmo-
sféru dotvářejí výrazné masky a kostýmy, animace, 
kouzla a triky. To všechno je podpořeno autorskou 
hudbou Tomáše Alferiho.

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

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

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

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

premiéra: 19. září 2015

Na motivy Rudolfa Těsnohlídka: Liška Bystrouška, režie Jiří Ondra, premiéra: 25. září 2015
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

Na výstavě se podílí také Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk. 
Výstava trvá do 30. září.  

RYTÍŘSKÝ SÁL 
V čem jste se, dámy, vdávaly…
Dámská svatební móda 20. století je tématem nové 
výstavy šumperského muzea. Výstava se zaměřuje 
na šaty z dob, kdy módu ještě neurčovaly svatební 
salóny a nevěsty si šaty vyráběly svépomocí nebo si 
je nechávaly šít na  zakázku v krejčovstvích. K vi-
dění jsou i  módní doplňky, svatební fotografie 
a oznámení. Výstava trvá do 30. srpna.

HOLLAROVA GALERIE
Háčkovaný svět tradic
Sbírka panenek Barbie v háčkovaných šatech, která 
představí tradice a  zvyklosti, udržované v  České 

VÝSTAVNÍ SÍŇ
Hasiči – pracovitost, statečnost, obětavost. 
130 let od založení župní hasičské jednoty č. VII 
pro severní Moravu
Vůbec první výstava o hasičích pořádaná šumper-
ským muzeem nabízí jedinečnou příležitost před-
stavit sbírky muzea a  jeho poboček veřejnosti. 
Nejrozměrnějším exponátem je hasičská stříkačka 
z Úsova, nejstarším předmětem hasičský hák s tu-
lejí z období 16.–17. století. Výstavu dále doplňují 
například hasičský tesák, sekerky, přilby, diplomy, 
pozvánky na  plesy, brožury a  publikace, slaměné 
koše k hašení požárů, obrázek na skle a závěsné štíty 
se sv. Floriánem, patronem hasičů. Návštěvníci zde 
zhlédnou například i  prapory, poháry, ruční ha-
sičské stříkačky, uniformy, vyznamenání, kroniky, 
proudnice a  hadice, které zapůjčily sbory dobro-
volných hasičů z  deseti okrsků okresu Šumperk. 

Zajímají vás hasiči a jejich historie? Pak zamiřte do výstavní síně šumperského muzea.  Foto: P. Kvapil
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republice, 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 podobu. Výstava bude zahájena ve čtvr-
tek 2. července v 9 hodin a potrvá do 15. září. 

GALERIE MLADÝCH
Moje místo pro setkávání
Výstava je výsledkem několikaměsíčního pravidel-
ného setkávání seniorů se studenty ze Střední zdra-
votnické školy Šumperk a Střední školy sociální péče 
a služeb Zábřeh. Nad šálkem kávy či čaje se senioři 
svěřovali studentům se svými životními příběhy, 
které se vážou k určitým místům v Šumperku a jeho 
blízkému okolí. Vyprávění o lesním baru, bývalé tan-
čírně a dalších oblíbených místech seniorů zachycuje 
i fotokniha, kterou doplnili kresbami žáci výtvarného 
oboru při Základní umělecké škole Šumperk.
Návštěvníci výstavy si budou moci také prohléd-
nout dobové fotografie jednotlivých míst Šumperka 
a okolí, na které senioři rádi vzpomínají. Projekt, je-
hož výsledkem je tato výstava, a také Vzpomínková 
fotokniha, si kladl za cíl aktivizovat seniory a mladé 
lidi, a podpořit tak mezigenerační setkávání a spolu-
práci dvou rozličných věkových skupin.
Výstava trvá do 12. července.

Sanatorka. Domovem tisíce dětí – domovem lásky
Cílem výstavy je přiblížit veřejnosti historii budovy, 
pro kterou se vžilo označení „Sanatorka“, ve foto-
grafiích i  autentických výpovědích bývalých pa-
cientů a  zaměstnanců, a  uchovat tak vzpomínku 
na  tuto kdysi impozantní stavbu. Historické fo-
tografie, pohledy a  další dokumenty pocházejí ze 
sbírky šumperského muzea a ze soukromých sbírek 
bývalých zaměstnanců, pacientů a místních sběra-
telů, kteří je pro tuto příležitost laskavě zapůjčili.
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 16. čer-
vence v 18 hodin a potrvá do 6. září.

GALERIE ŠUMPERSKA
Pojďte, děti, budeme si hrát!
Velká prázdninová herna pod názvem Pojďte, děti, 

budeme si hrát představuje skládačky, hlavolamy, 
kvizy, hry a  spoustu dalších dovednostních úkolů 
pro malé i  velké, kteří se nechtějí o  prázdninách 
nudit. Originální interaktivní exponáty pocháze-
jící z truhlářské dílny Vlastivědného muzea v Šum-
perku návštěvníky nejen pobaví, ale také donutí 
trochu přemýšlet. Složit orloj, sestavit lomený ob-
louk nebo vytvořit nádobu ze střepů, to chce určitě 
nejen šikovné ruce, ale i chytrou hlavičku. 
Herna je v Galerii Šumperska umístěna do 30. září. 

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
Prázdninový den v muzeu 
Návštěvníky šumperského muzea čeká 29. čer-
vence od  9 do  16 hodin tradiční prázdninové 
soutěžení. V  Pavlínině dvoře budou rozmístěna 
stanoviště se soutěžemi inspirovanými aktuál-
ními výstavami šumperského muzea, zejména vý-
stavou Hasiči – pracovitost, statečnost, obětavost 
a prázdninovou interaktivní hernou Pojďte, děti, 
budeme si hrát. Pokud malí návštěvníci úspěšně 
absolvují všechna stanoviště, dočkají se drobné 
odměny. Letošní Prázdninový den v muzeu pro-
běhne ve  spolupráci s  Hasičským záchranným 
sborem Olomouckého kraje, územním odborem 
Šumperk.
Informace: tel. č.: 583  363  070, tel., fax.: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: 
út–ne 9–12 hod., 12.30–17 hod. Otevírací doba Ga-
lerie Šumperska: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 hodin. 
Změna programu vyhrazena!

ZÁBŘEH
Stálé expozice: Z  historie města a  okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
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LOŠTICE
Háčkovaný svět pověstí
Pověsti z hradů, zámků a podzámčí přibližuje origi-
nálním způsobem výstava Háčkovaný svět pověstí. 
Sbírka panenek Barbie a jejich mužských protějšků 
v  háčkovaných šatech, doplněná šperky a  nábyt-
kem, pochází z  dílny Simony Mecerodové a  Ka-
teřiny Citové. Autorky, pro něž jsou ruční práce 
velkým koníčkem již od dětství, pracují se starými 
a často i poškozenými panenkami a dávají jim no-
vou podobu. 
Výstava trvá do 30. srpna.

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

Adolf Kašpar, Kapitoly z  dějin Loštic, Z  po-
kladů muzea
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 
A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mis-
trův ateliér. Expozice seznamuje také s historií 
Loštic, včetně tragického osudu místní židovské 
komunity.
Informace: tel. č.: 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 tro-
feje originálním způsobem, který je blízký zejména 
nejmladším návštěvníkům. 

Úsov – kolébka lesnického školství na Moravě 
Expozice, která je od roku 2007 instalována v ně-
kdejším sídle lesnické školy (v tzv. staré škole), při-
náší poznatky a  zajímavosti ze studia lesnických 
oborů v minulosti i současnosti.

Radek Pilař dětem pro radost
Výstava, která je uspořádána u příležitosti 50. vý-
ročí zahájení pravidelného vysílání pořadu Večer-
níček, přibližuje výtvarnou tvorbu Radka Pilaře 
věnovanou dětem. Návštěvníci se na  výstavě po-
tkají nejen s loupežníkem Rumcajsem, jeho ženou 
Mankou a malým Cipískem, ale i s dalšími pohád-
kovými postavami, u jejichž zrodu stál jeden z  nej-
známějších českých ilustrátorů. 
Výstava trvá do 6. září.  
Informace: tel. číslo: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, ote-
vřeno celoročně: po zavřeno, út–ne 9–12 hod., 12.30–
17 hod.

MOHELNICE
Stálá expozice Z dějin Mohelnicka
Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-
těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 
roku 2005! 

Stálá archeologická expozice Pravěk Mohelnicka
Klasická instalace je doplněna moderními audiovi-
zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-
tím určena nejen pro zapálené archeology, ale také 
pro širokou veřejnost.

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

Město a  lidé. Mohelnice a  její obyvatelé 
ve fotografiích
Výstava fotografií ze sbírek Vlastivědného muzea 
v Šumperku prezentuje život obyvatel města od po-
čátku 20. století do přelomu 80. a 90. let 20. století. 
Výstava trvá do 30. srpna.
Informace: tel.  č.: 583  430  693, www.muzeum-
-sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: po zavřeno, út–ne 9–12 hod., 
12.30–17 hod.

Vlastivědné muzeum
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a středních škol. Výstava trvá do 31. října. 

AKCE
Víkend s pohádkou 
Prohlídky s  pohádkovou bytostí proběhnou o  ví-
kendu 18. až 19. července od  9 do  18 hodin. 
Na nádvoří zámku bude také probíhat doprovodná 
akce, na programu bude například divadelní před-
stavení i maškarní ples pro děti. 
Bližší informace: V  červnu je otevřeno od  úterý 
do neděle od 9 do 19 hod. (časy začátku prohlídek – 
každou půlhodinu, poslední prohlídka v  17.30  ho-
din), v červenci bude otevřeno od úterý do neděle od 9 
do 19.30 hod. (časy začátku prohlídek – každou půl-
hodinu, poslední prohlídka v 18 hodin).

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 Lo-
vecko-lesnického muzea na zámku v Úsově. Interak-
tivnost výstavy je podtržena praktickými aktivitami 
zaměřenými na doplnění znalostí žáků základních 

Bezplatné vstupy a změna otevírací doby ve státní svátky
V neděli 5. července budou muzea v Šumperku, Zábřehu, Mohelnici a Památník Adolfa Kašpara  

otevřena pouze v dopoledních hodinách od 9 do 12 hodin. Vstup je zdarma. 
Otevírací doba Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově zůstává tento den nezměněna, 

vstupné bude vybíráno dle platného ceníku. 
V pondělí 6. července budou mimořádně muzea v Šumperku, Zábřehu, Mohelnici a Památník  

Adolfa Kašpara otevřena, a to od 9 do 12 hodin. Vstup je zdarma. 
Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově bude otevřeno od 9 do 19.30 hodin, 

vstupné bude vybíráno podle platného ceníku. 

Prázdninový den v muzeu se ponese 
ve znamení hasičů i interaktivní herny

Letošní prázdninový den v  muzeu proběhne 
ve  spolupráci s  Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje, územním odborem Šumperk. 
Profesionální hasiči v rámci odborného výkladu se-
známí veřejnost se zásahovou technikou a  podají 
informace o výjezdové činnosti hasičů. Součástí je-
jich prezentace bude i stánek preventivně výchovné 
činnosti zaměřený na výchovu a vzdělávání obyva-
telstva v oblasti požární ochrany a ochrany obyva-
telstva. Stánek se zaměří zejména na děti a mládež, 
formou různých her a rébusů získají informace tý-
kající se chování při mimořádných událostech, 
předcházení vzniku požáru a mnoho dalšího.

Prázdninový den pořádá muzeum pravidelně. Na své 
si během něj přijdou hlavně děti.  Foto: archiv VM
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Návštěvníci však nepřijdou ani o  již tradiční 
prázdninové soutěžení. V  Pavlínině dvoře budou 
29. července od  9 do  16 hodin rozmístěna sta-
noviště se soutěžemi inspirovanými aktuálními 

výstavami šumperského muzea, zejména prázdni-
novou interaktivní hernou. Pokud malí návštěv-
níci úspěšně absolvují všechna stanoviště, dočkají 
se drobné odměny. M. Buchtová

Autorem reliéfu ve štítu budovy je akademický sochař Julius Pelikán, jehož sochy byly rozmístěné i v přilehlém 
parku.  Foto: M. Stuchlá

Výstava připomene historii šumperské Sanatorky
Na konci Reissovy ulice směrem od šumperského nákupního centra stojí na okraji zarostlého parku 
budova, které místní neřeknou jinak než „Sanatorka“. Svého času chlouba města, soukromý hyd-
roterapeutický ústav, kam se jezdila léčit i exkluzivní zahraniční klientela, poté státní zařízení 
sloužící téměř šedesát let v boji proti dětské tuberkulóze a respiračním nemocem. Dnes však toto 
místo nabízí poněkud smutný pohled, dvacet let chátrající objekt už nelze zachránit a čeká ho 
demolice.

Výstava historických i  současných fotogra-
fií šumperského sanatoria, postaveného v  letech 
1898–99 v  blízkosti Šibeničního vrchu a  tak-
zvané Čarodějnické planiny, připomene také vý-
znamné osobnosti medicíny spojené s  léčbou 
dětské tuberkulózy v  předválečném i  poválečném 

Československu  – doktora Otakara Reisse a  do-
centa Vladimíra Vojtka – a jejich působení v Šum-
perku. Atmosféru každodenního života v  dětské 
plicní léčebně dokreslí vzpomínky bývalých pa-
cientů, zaměstnanců i jejich dětí.

Budova sanatoria za  dobu své existence prošla 
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mnohými stavebními úpravami, ta nejzásadnější, 
z poloviny dvacátých let minulého století, zcela po-
tlačila původní švýcarský ráz architektury. V tomto 
období byly v  okolí léčebny přistaveny také další 
obytné budovy a  jiné objekty. Svého času byla 
dětská plicní léčebna v  mnoha ohledech sobě-
stačná. Nacházel se tu ovocný sad, zahradnictví, 
dokonce i  chovný rybník. Zařízení, které během 
své existence vrátilo zpět do života tisíce dětských 
pacientů, se ani přes velké plány z let 1987–89 ne-
dočkalo přestavby. 

Cílem výstavy je přiblížit veřejnosti historii „Sa-
natorky“ ve  fotografiích i  autentických výpově-
dích pacientů a zaměstnanců a uchovat vzpomínku 
na  tuto kdysi impozantní budovu. Historické fo-
tografie, pohledy a  další dokumenty pocházejí ze 
sbírky šumperského muzea a ze soukromých sbírek 
bývalých zaměstnanců, pacientů a místních sběra-
telů, kteří je pro tuto příležitost laskavě zapůjčili. 

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. čer-
vence v 18 hodin v Galerii mladých šumperského 
muzea. M. Buchtová

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, 12–17 12–16 9–12, 13–17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8–11, 12–17 12–16 9–12, 13–17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba červenec a srpen

Bližší informace: tel. č.: 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz, výstava 
fotografií „Kazimierz Stazskow – „65“ – STÁLE NA CESTĚ“ trvá do 2. září. V pondělí 6. července bu-
dou obě půjčovny zavřeny.

MIMONI  Hrajeme pro děti
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 94 minuty, mládeži přístupný, české znění
Středa 1. července v 15.30 hodin, čtvrtek 2., pátek 3. a sobota 4. července v 16.00 hodin, neděle 5. čer-
vence v 15.45 hodin, pondělí 6., úterý 7., středa 8. a čtvrtek 9. července v 15.30 hodin, pátek 17. července 
v 15.30 hodin
Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. Když nikoho 
takového nemají, upadají do depresí. Naštěstí Kevin, Stuart a Bob se rozhodnou tísnivou situaci vyřešit. 
Vyrazí na sraz zločinců, aby se dali do služeb nejhorší gaunerky všech dob – Scarlet Odkráglové. 

Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč 

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA  3D
Austrálie, 2015, sci-fi, akční, dobrodružný, thriller, 120 minut, přístupný od 15 let, titulky
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Středa 1. července v 17.30 hodin
Režisér George Miller, zakladatel postapokalyptického žánru a duchovní otec legendární série „Šílený 
Max“, se vrací do světa bojovníka silnic Maxe Rockatanskyho.  Vstupné 130 Kč 

DÁMA VE ZLATÉM  Artvečer – FK
USA, Velká Británie, 2015, drama, 110 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Středa 1. července ve 20.00 hodin
Dáma ve zlatém vypráví pozoruhodný skutečný příběh ženy, která se rozhodla dosáhnout spravedlnosti 
a za každou cenu bojovat o dědictví, které její rodině právem náleželo. Šedesát let poté, co byla za druhé 
světové války nucena utéct z milované Vídně, se Maria Altmannová (Helen Mirrenová) rozhodne získat 
zpět rodinný majetek, který jí byl zabaven nacisty.  Vstupné 120 Kč, členové FK 100 Kč 

MÉĎA 2 
USA, 2015, 125 minut, komedie, přístupný od 15 let, titulky
Čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4. a neděle 5. července ve 20.00 hodin, pondělí 6., úterý 7. a středa 8. července 
v 17.30 hodin
Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blondýnami. 
Někteří si dokonce chtějí pořídit vlastní dítě! Mimořádně úspěšná komedie Méďa názorně předvedla, že 
když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru týče.  Vstupné 120 Kč

ŽIVOT JE ŽIVOT 
ČR, 2015, 95 minut, komedie, nevhodný mládeži do 12 let
Čtvrtek 2., pátek 3. a sobota 4. července v 18.00 hodin, pondělí 6. července ve 20.00 hodin
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale 
především svoje vlastní. Za snímkem stojí autoři úspěšné veselohry Láska je láska. Ondřej Vetchý se navíc 
ve filmu objeví v dvojroli dvou zcela rozdílných mužů.  Vstupné 110 Kč

VINCENTŮV SVĚT 
USA, 2015, komedie, 100 minut, přístupný od 15 let, titulky
Neděle 5. července v 17.45 hodin, úterý 7. července ve 20.00 hodin 
Filmová hvězda Vincent Chase společně s kamarády Ericem, Turtlem a Johnnym jsou zpět. A s novým 
byznysem. Některé jejich ambice se změnily, ale pouto mezi nimi je stále silné.  Vstupné 120 Kč

BÍLÝ BŮH  Artvečer – FK
Maďarsko, Německo, Švédsko, 2014, drama, 119 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Středa 8. července ve 20.00 hodin
Hlavním hrdinou filmového podobenství zpochybňujícího nadřazenost lidské rasy je pes Hagen, který je 
řízením osudu oddělen od svojí milující paničky, třináctileté Lili, a musí se naučit přežít na ulicích Buda-
pešti. Tam mu ze strany lidí stále hrozí nebezpečí, přesto se Hagenovi podaří získat psí společníky a pře-
žít, aby se ve strhujícím finále postavil do čela dvousethlavé smečky psů a vrátil svým trýznitelům vše 
i s úroky.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

MIMONI  Hrajeme pro děti, 3D
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 94 minuty, mládeži přístupný, české znění
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Pátek 10. července v 16.15 hodin, čtvrtek 16. července v 15.30 hodin
Vstupné 140 Kč, 120 Kč pro děti

TERMINÁTOR GENISYS 
USA, 2015, 126 minut, sci-fi, akční, thriller, dobrodružný, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
Sobota 11. července, pondělí 13. července ve 20.00 hodin, středa 15. července v 17.30 hodin, čtvrtek 23. čer-
vence ve 20.00 hodin
Lidé v blízké budoucnosti bojují proti všemocnému Skynetu, který se znovu pokouší zabít jejich vůdce 
Johna Connora tím, že v minulosti odpraví jeho matku. Do stejné řeky se ale dvakrát nikdy vstoupit 
nedá. Vstupné 120 Kč

SLOW WEST
Velká Británie, Nový Zéland, 2015, akční, thriller, western, 84 minuty, titulky
Čtvrtek 9. července ve 20.00 hodin, pátek 10. července v 18.15 hodin, středa 22. července ve 20.00 hodin
Sedmnáctiletý Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee) přicestoval ze Skotska do Colorada, aby zde našel ženu, 
do které se zamiluje. Vždycky si myslel, že je Amerika čistá a svobodná. Brzy však zjistí, že americká di-
vočina dokáže být hodně nebezpečná. Naštěstí se cestou setká s tajemným cizincem Silasem (Michael 
Fassbender), který souhlasí, že mu za úplatu bude dělat ochránce. Jejich cesta je plná nebezpečí, přestřelek 
a násilí, kdy jim oběma jde o život.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

TERMINÁTOR GENISYS  3D
USA, 2015, sci-fi, akční, thriller, dobrodružný, 126 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 9. července v 17.30 hodin, pátek 10. července ve 20.00 hodin, neděle 12. července v 17.30 hodin, 
úterý 14. července v 17.30 hodin
Lidé v blízké budoucnosti bojují proti všemocnému Skynetu, který se znovu pokouší zabít jejich vůdce 
Johna Connora tím, že v minulosti odpraví jeho matku. Do stejné řeky se ale dvakrát nikdy vstoupit 
nedá. Vstupné 150 Kč

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ  Hrajeme pro děti, 3D
Francie, 2014, animovaný, rodinný, 90 minut, mládeži přístupný, české znění
Sobota 11. a neděle 12. července v 15.30 hodin
Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou peří ani sokolí sílou. Je hubený, opelichaný a žije sám 
v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl táhnout do Afriky s hejnem ptačích kama-
rádů! Až se jednoho dne naskytne jedinečná příležitost. Sebere veškerou odvahu a vydává se za dobrodruž-
stvím. Vstupné 130 Kč, rodiče s dětmi 110 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. Šumperk.

DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU 
USA, Velká Británie, 2015, drama, 119 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
Sobota 11. července v 17.30 hodin, neděle 12. července ve 20.00 hodin, pondělí 13. července v 17.30 ho-
din, úterý 14. července ve 20.00 hodin
Příliš emancipované ženy to nikdy neměly lehké, na druhou stranu nikdy neměly nouzi o nápadníky, které 
jejich nezávislost přitahovala. Hrdinka tohoto příběhu má hned tři. Vybere si některého z nich? Nebo zů-
stane sama?  Vstupné 110 Kč
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Drama Daleko od hlučícího davu uvádí kino Oko v první polovině července.  Foto: archiv

JURSKÝ SVĚT  3D 
USA, 2015, akční, dobrodružný, sci-fi, thriller, 125 minut, mládeži přístupný, české znění
Pondělí 13., úterý 14. a středa 15. července v 15.00 hodin
Minulé problémy nejvýdělečnější atrakce na světě jsou dávno zapomenuty a vedení přemýšlí, čím si zajis-
tit ještě větší návštěvnost. Jejich projekty jsou úžasné, jen se neměly vymknout kontrole. Praještěři se vra-
cejí v novém filmu v produkci Stevena Spielberga. Hrají: Chris Pratt, Omar Sy, Irrfan Khan, Ty Simpkins 
a další.  Vstupné 140 Kč

SBOHEM JAZYKU  Oslava 5 let od digitalizace Oka, Artvečer – FK, 3D
Francie, 2014, drama, experimentální, 70 minut, přístupný od 15 let, titulky
Středa 15. července ve 20.00 hodin
Jean-Luc Godard se o svém nejnovějším filmu s lingvistickým názvem Sbohem jazyku vyjádřil: 
„Je to o muži a jeho ženě, kteří si již navzájem nerozumějí, protože nehovoří stejným jazykem.“   

Vstupné 130 Kč, členové FK 110 Kč

DOMÁCÍ PÉČE 
ČR, 2015, komedie, drama, 92 minuty, mládeži přístupný
Čtvrtek 16. července v 17.30 hodin, pátek 17., sobota 18. a neděle 19. července ve 20.00 hodin, pondělí 20. 
a úterý 21. července v 18.00 hodin,  středa 22. července v 15.30 hodin  
Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje 
spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít hle-
dat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její esoterické 
mentorce (Zuzana Krónerová) začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe 
samu... To vše k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle „hňupoviny“ nevěří.   

Vstupné 120 Kč, ve středu 22. 7. pro seniory 80 Kč!
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ANT-MAN  3D
USA, 2015, akční, sci-fi, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 16. července v 19.30 hodin, pátek 17. července v 17.30 hodin, sobota 18. července v 15.30 ho-
din, neděle 19. července v 17.30 hodin, pondělí 20. a úterý 21. července v 15.30 hodin, středa 22. července 
v 17.30 hodin
Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou schopnosti zmenšit své fyzické rozměry, ale 
současně znásobit svou sílu, se musí ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi 
Pymovi (Michael Douglas) ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku Ant-Mana, před zcela 
novými nebezpečími, která ho ohrožují.  Vstupné 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč 

METALLICA: THROUGH THE NEVER  Oslava 5 let od digitalizace Oka, 3D
USA, 2013, akční, hudební, 92 minuty, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Sobota 18. července v 18.00 hodin
Legendární americká kapela Metallica přináší na plátna kin zcela nový filmový zážitek. Film s názvem od-
kazujícím na stejnojmennou píseň z Black Album sleduje mladíka Tripa (Dane DeHaan), který na živém 
koncertě skupiny musí splnit nebezpečnou tajnou misi.  Vstupné 80 Kč

OVEČKA SHAUN VE FILMU  Hrajeme pro děti
Velká Británie, Francie, 2015, animovaný, komedie, dobrodružný, rodinný, 85 minut, mládeži přístupný, 
české znění
Neděle 19. července v 15.45 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 90 Kč, pro rodiče s dětmi 70 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. Šumperk.

Děj komedie Domácí péče se odehrává na jihomoravském venkově.  Foto: archiv
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ANT-MAN 
USA, 2015, akční, sci-fi, mládeži přístupný
Pondělí 20. a úterý 21. července ve 20.00 hodin – titulky
Pondělí 27. a úterý 28. července v 17.30 hodin – české znění

Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč 

V HLAVĚ + předfilm LÁVA  Hrajeme pro děti, 3D
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 102 minuty, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 23. července v 15.15 hodin, pátek 24., sobota 25. a neděle 26. července v 15.30 hodin, pondělí 27. 
a úterý 28. července v 15.15 hodin, středa 29. července v 15.30 hodin
Animovaný film z Disneyho produkce nás přenese do řídicího centra, které je uvnitř hlavy teenagerky  
Riley, odkud jí pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní její emoce Euforie, Strach, Vztek, Nechuť 
a Deprese.  Vstupné 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč 

BOJOVNÍK 
USA, 2015, sportovní, drama, 120 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 23. července v 17.30 hodin, pátek 24. července ve 20.00 hodin
Billy Hope (Jake Gyllenhall) je profesionální boxer. Jeho kariéra dosáhla vrcholu ve chvíli, kdy se stal šam-
piónem velterové váhy. Pocit vítězství mu však zhatí rodinná tragédie a život se mu náhle začne rozpadat 
na kusy. Zdá se, že nejtěžší boj ho teprve čeká.  Vstupné 120 Kč

PAPÍROVÁ MĚSTA 
USA, 2015, mysteriózní, 113 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pátek 24., sobota 25., neděle 26. a středa 29. července v 17.45 hodin
Po filmu Hvězdy nám nepřály přichází do kin další filmová adaptace podle románu spisovatele Johna 
Greena. Hrdinou příběhu je Quentin Jacobsen, normální, trochu bojácný kluk, který má od dětství rád 
nespoutanou sousedku Margo.  Vstupné 110 Kč

BEZ KALHOT XXL 
USA, 2015, komedie, 115 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Sobota 25., neděle 26., pondělí 27. a úterý 28. července ve 20.00 hodin
Děj filmu „Bez kalhot XXL” navazuje na první film tři roky poté, kdy Mike ukončil svou vrcholnou kari-
éru striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny Králové Tampy se chystají hodit ručník do ringu. Ale 
chtějí to udělat po svém: společně s legendární hlavní hvězdou Magickým Mikem chtějí vstoupit do světel 
reflektorů v posledním dech beroucím představení v Myrtle Beach a udělat tak tlustou čáru za minulostí. 

Vstupné 120 Kč

EX MACHINA  Artvečer – FK
USA, Velká Británie, 2015, drama, sci-fi, thriller, 108 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Středa 29. července ve 20.00 hodin
Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou kliku. Ve firemní soutěži vyhrál hlavní cenu, týdenní pobyt 
na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana (Oscar Isaac). V okamžiku, kdy upro-
střed pustiny vyskočí z vrtulníku, který ho na místo dopravil, dojde mu, že na tenhle týden jen tak neza-
pomene. Hudba Geoff Barrow (Portishead).  Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč
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V HLAVĚ + předfilm LÁVA  Hrajeme pro děti
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 102 minuty, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 30. a pátek 31. července v 15.45 hodin
Animovaný film z Disneyho produkce.  Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 105 Kč 

IRACIONÁLNÍ MUŽ 
USA, 2015, mysteriózní, 96 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 30. a pátek 31. července v 18.00 hodin
V novém filmu Woodyho Allena si profesor filozofie Abe Lucas (Joaquin Phoenix) prochází existenciální 
krizí a nedaří se mu nalézt smysl života, jeho slovy: „Nedokážu si vzpomenout, proč žiju.“ Obrat nastává 
po setkání s jednou jeho studentkou (Emma Stoneová), do které se zamiluje.  Vstupné 120 Kč

MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ 
USA, 2015, akční, dobrodružný, thriller, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 30. a pátek 31. července ve 20.00 hodin
Agentura IMF (Impossible Missions Force) je postupně likvidována bájným Syndikátem, který je náro-
dem grázlů a nájemných vrahů, kteří zabíjejí na zakázku. IMF stojí před rozpuštěním, ale to nechce dopus-
tit Ethan Hunt (Tom Cruise). Sestaví proto tým, aby společně čelili zatím nejtěžší misi ve svých životech. 
Musejí dokázat, že Syndikát existuje a nakonec ho zlikvidovat všemi možnými prostředky. Šance je ovšem 
víc než nulová!   Vstupné 120 Kč

Připravujeme: Fantastická čtyřka, Pixely, Krycí jméno U.N.C.L.E., Vykolejená, 40 dní pěšky do Jeruza-
léma, Roger Waters The Wall, Milenky starého kriminálníka

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Pozor: program kina, on-line prodej a rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina 
www.kinosumperk.cz. Předprodej vstupenek: po–pá od 14.00 hodin, so a ne hodinu před začátkem prv-
ního představení. Přijímáme platební karty. Platnost rezervací vstupenek hodinu do začátku předsta-
vení. Bližší inf. na telefonu 583 212 000. Změna programu vyhrazena.

V hlavě je animovaný film z Disneyho produkce.  Foto: archiv
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PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

Festival se koná pod záštitou starosty města Šumperka a senátora Mgr. Zdeňka Brože
a pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovana Rašťáka.

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ 
SLAVNOSTI 2015

PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:

www.klasternihudebnislavnosti.cz

 ŠUMPERK – DK Šumperk tel. 583 214 279, prac. dny 14–18, IC Šumperk tel. 583 214 000, 

prac. dny 8–16:30, JESENÍK – místa rezervačního systému MKZ Jeseník tel. 773 588 001, www.mkzjes.cz, 

KRNOV – TIC Krnov tel. 554 614 612, RAPOTÍN – IC Rapotín prac. dny 9–17, so 9–13, tel. 583 212 211, 

BLUDOV – DK Bludov tel. 583 238 177, KRÁLÍKY – KD Střelnice tel. 603 849 460 

nebo online na

GENERÁLNÍ 
PARTNER FESTIVALU

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI


