


OBSAH ČÍSLA
Tip KŽŠ na srpen

Mezinárodní folklorní festival

Revival invaze

Sanatorka.  
Domovem tisíce dětí – domovem lásky

Autorka obálky: Anežka Kovalová

Kulturní život, společenský měsíčník města Šumperka. 
Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787  93 Šumperk, 
IČO: 303  461. Redakce: PhDr.  Zuzana Kvapilová. Redakční 
rada: předseda – Mgr.  Z. Daňková, Mgr.  Olga Hajduková, 
PaedDr. Zdeněk Doubravský, Mgr. M. Buchtová, MgA. Kamil 
Navrátil, MgA. Matěj Kašík, M. Horáková, Mgr. D. Tempírová-
-Kotrlá, Bc.  M. Kouřilová. Adresa redakce a  předplatného: 
Sudkov 20, 788 21 Sudkov, tel.: 724 521 552. Cena: 12 Kč. 
Roční předplatné pro mimošumperské odběratele 276 Kč, pro 
šumperské 132 Kč, včetně poštovného. Podávání novinových 
zásilek povoleno Oblastní správou pošt v  Ostravě, čj. 
2596/92-P/1 ze dne 16. 11. 1992. Grafické zpracování: FTV - 
production, tiskárna: KartoTISK, s.r.o. Šumperk. Evidenční 
číslo: MK ČR E 16464. Vychází vždy k 27. dni v měsíci.

Od 12. do 17. srpna proběhne v Šumperku Mezi-
národní folklorní festival.

Sedmý ročník oblíbené open air akce Revival in-
vaze vypukne v Pavlínině dvoře 21. srpna.

V Galerii mladých šumperského muzea je k  vi-
dění výstava historických i  současných fotografií 
„Sanatorky“.
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Perličky z expozic a depozitářů  
Vlastivědného muzea v Šumperku

Jak na opakovaný tisk adres bez počítačů?

Dnes je docela snadné vytisknout v krátké době 
tisíce výpisů z účtů a dalších informací z bank, po-
jišťoven, spořitelen a  jiných ústavů a  společností 
i  s  adresami, které v  paměti uchovává počítač. 
Avšak před nástupem výpočetní techniky tomu tak 
nebylo, a přesto měsíc co měsíc existovala potřeba 
tisku stále jedněch a  týchž adres. Za  tím účelem 
naši předkové zkonstruovali stroje adresovací. Díky 
pracovníkům Československé státní spořitelny 
v  Šumperku, kteří nepotřebné stroje nevyhodili 
a nabídli je muzeu, dochovala se ve  sbírce muzea 
v Šumperku nezbytná dvojice těchto strojů, které 
jsou dnes již ojedinělými doklady těchto zařízení 
v České republice, kde se nacházejí jen v technic-
kých muzeích a v několika málo muzeích dalších. 

Tlak rozvíjejícího se průmyslu a  peněžnictví si 
koncem 19. století vynutil ve  Spojených státech 
zkonstruování adressografu, jehož obdobu vyvinuli 
v  roce 1907 v  Německu pod výrobním názvem  
Adrema (adressiere maschinell). Obě verze, jak 
americká, tak německá, sestávaly ze dvou strojů. 
Pomocí prvního z nich bylo třeba zhotovit štoček, 
vlastně vyrazit do zinkového plechu potřebná pís-
mena žádané adresy, pomocí druhého se z tohoto 
štočku písmena otiskla na obálku.

Razicí stroje byly obsluhovány ručně, později 
pro potřebu velkého množství nových adres nahra-
dil lidskou sílu elektromotor. Stroj Adrema ucho-
vávaný v šumperské muzejní sbírce je konstruován 
pro ruční ovládání s možností připojení k elektro-
motoru. K  volbě požadovaného písmene sloužilo 
litinové kolo spojené převody s  ukazatelem pís-
men a jiných znaků na kruhu umístěném nad ce-
lým zařízením. Otáčením litinového kola tiskař 
nejen nastavil šipku na  požadované písmeno, ale 
současně pomocí mechanizmu natočil zvolené pís-
meno na vodorovně uložené kruhové matrici a pa-
trici, mezi něž byl vložen plechový adresní štítek. 

Ten se mechanicky po  vyražení písmena posunul 
a  byl připraven k  vyražení dalšího písmena, pří-
padně byl nainstalován ke zhotovení dalšího řádku. 
Sešlápnutím páky byl razicí mechanizmus uveden 
do  pohybu, čelisti matriky a  patriky se přitiskly 
a  oboustranně vytlačily do  adresního štítku plas-
tické písmeno. A děj se opakoval, dokud celá ad-
resa nebyla napsána.

Adresní štítek tak byl připraven k pravidelně se 
opakujícímu tisku. Vkládal se společně s desítkami 
dalších podobných štočků do  zásobníku tiskař-
ského stroje, odkud byl posuvným mechanizmem 

Adresovací razicí stroj Adrema na  vyražení adres 
do plechových štítků. Po zvolení písmena či znaku do-
šlo sešlápnutím páky k jejich vyražení do plechového 
štítku.  Sbírky VM Šumperk, foto Pavel Rozsíval
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ovládaným ruční pákou vsunut po  vodicí liště 
do  pracovní polohy. Zde byl přitlačen pryžovým 
polštářem páky přes tiskařskou pásku k obálce vlo-
žené obsluhou do  stroje. Následným odkloněním 
páky byl použitý plechový štítek vysunut ze stroje, 
zatímco další štítek současně putoval do míst, kde 
mohl být vzápětí otisknut. Tímto strojem bylo 
možné vytisknout za hodinu tisíc až půl druhého 
tisíce adres. Oba stroje Adrema, razicí i  tiskařský, 

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.

sloužily v Československé státní spořitelně v Šum-
perku až do  šedesátých let minulého století. Jsou 
dokladem vynalézavosti svých konstruktérů a spo-
lečně s  různými typy psacích strojů, kalkulátorů, 
rozmnožovacích a  kopírovacích strojů uchovávají 
technickou úroveň a krásu designu někdejších kan-
celářských strojů a  zařízení uložených v depozitá-
řích šumperského muzea.  

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

Tiskařský stroj Adrema na tištění adres z plechových štítků. Z jednoho zásobníku do druhého putovaly adresní 
štítky po pracovní liště, pohybem páky byly mechanicky posunovány a současně otištěny přes tiskařskou pásku 
na obálku.  Sbírky VM Šumperk, foto Pavel Rozsíval
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Šumperk roztančí folklorní soubory

Ulice Šumperka ovládnou v polovině srpna hudba, tanec a folklorní veselí. Do města se sjedou 
stovky účastníků tradičního Mezinárodního folklorního festivalu, který letos čeká jubilejní pěta
dvacátý ročník.

Jedna z nejznámějších folklorních přehlídek v re-
publice letos proběhne od  středy 12. do  pondělí 
17. srpna. „Prostřednictvím lidových písní, hudby, 
tanců a  lidových her si tímto způsobem připomí-
náme zvyky a obyčeje svých předků. A u zahranič-
ních souborů se snažíme, aby lidé poznali jednotlivé 
země jinak, než je vidí například v televizi,“ říká ře-
ditelka festivalu Libuše Drtilová ze Sdružení přátel 
folkloru Severní Hané. To spolu s  městem Šum-
perkem, Folklorním sdružením České republiky 
a  s  pomocí postřelmovské Markovice a  šumper-
ských Seniorů Mezinárodní folklorní festival po-
řádá. „Na letošní přehlídce se představí na pět set 
padesát umělců ze šesti lokalit tuzemských a devíti 
zahraničních,“ podotýká ředitelka festivalu.

Organizátoři měli letos opět z  čeho vybírat. 
Na pěší zóně, v parku „u sovy“ a na pódiu v Pavlí-
nině dvoře tak budou moci diváci obdivovat sou-
bory z Itálie, Rumunska, Slovenska, Srbska, Peru, 

Kostariky, Ameriky, Indonésie a Nového Zélandu.
Z českých a moravských souborů se představí ty 

z jižní Moravy, Valašska, Hané, Lašska, západních 
Čech a  samozřejmě domácí Senioři, Cimbálová 
muzika Zbyňka Hrdličky, postřelmovská Marko-
vice a Markovička. 

Jednotlivá vystoupení budou probíhat pod ši-
rým nebem na malé scéně „u sovy“, dějištěm hlav-
ních pořadů a sobotní veselice pak bude velká scéna 
v Pavlínině dvoře. Chybět nebude ani tradiční sou-
těž, v  níž diváci vyberou nejsympatičtější soubor, 
a to prostřednictvím lahví se jmény souborů. Svého 
favorita budou moci ohodnotit finanční částkou 
dle vlastního uvážení. „Zvláštní cenu udělí sou-
boru, který nejvíce pochopil smysl festivalových 
tradic, i pořadatelé. Výsledky obou soutěží vyhlá-
síme v neděli a vybrané peníze předáme stejně jako 
loni místnímu dětskému domovu,“ připomíná 
pravidla ředitelka festivalu a dodává, že stejně jako 

Velkému zájmu veřejnosti se každoročně těší zejména vystoupení souborů z „exotických“ zemí.  Foto: -pk-
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v uplynulých ročnících i letos se zahraniční soubory 
představí divákům nejen v Šumperku, ale i  v  Jese-
níku, v Loučné nad Desnou, ve Velkých Losinách, 
v Postřelmově, v Libině, v Lošticích a v polské Nyse. 

Úvod festivalu patří dožínkám, předcházet jim 
bude soutěž o nejchutnější kotlíkový guláš

Vlastní srpnový folklorní maraton odstartují 
ve  středu 12. srpna v 15.30 hodin na malé scéně 
„u  sovy“ tuzemské folklorní soubory, v  17 hodin 
se pak dostane ke slovu Cimbálová muzika Zbyňka 
Hrdličky. Čtvrtek 13. srpna se již tradičně ponese 
v duchu oblastních dožínek. Těm bude, stejně jako 
loni, předcházet soutěž o  nejchutnější kotlíkový 
guláš, během níž budou moci ukázat svůj kuchař-
ský um i zájemci z řad veřejnosti. Stačí se jen včas 
zaregistrovat. „Podmínkou je vlastní kotlík na va-
ření o  obsahu minimálně patnáct litrů a  včasná 

registrace na  oddělení kultury a  vnějších vztahů 
šumperské radnice,“ říká šumperský radní Jiří 
Gonda, který nad akcí převzal záštitu. Ke kotlíkům 
se soutěžící postaví úderem sedmé ranní a uvařeno 
by měli mít do jedné po poledni. „Odborná porota 
vybere nejchutnější kotlíkové guláše, vítězům se sa-
mozřejmě dostane ocenění,“ dodává Gonda.

Dožínkový průvod se vydá pěší zónou na velkou 
scénu v Pavlínině dvoře ve 14.30 hodin a po přiví-
tání hostů se dostanou ke slovu folklorní soubory. 
Celý čtvrteční program pak zakončí o půl páté se-
tkání slovenských folklorních souborů, aneb pod-
večer s  lidovou písní a  tancem z  různých oblastí 
našich sousedů.

Páteční program: přehlídka lidových řemesel, 
koncert zahraničních souborů a ohňostroj

Malá scéna „u sovy“ a přilehlé Sady 1. máje bu-
dou v  pátek od  půl deváté ráno hostit jarmark, 
který nabídne přehlídku lidových řemesel za účasti 
tuzemských folklorních souborů. Ve 14 hodin zde 
pak odstartuje „minifestiválek“ dětských folklor-
ních souborů nazvaný „Půjdem si hrát na sluníčko“.

První hlavní koncert zahraničních hostů nazvaný 
„Vítejte u nás“ se odehraje od 17 hodin na nádvoří 
Pavlínina dvora. O půl hodiny později obsadí tyto 
prostory praporečníci z Itálie a v 18 hodin zde bu-
dou k vidění ukázky historického šermu. Tradiční 
koncert zahraničních folklorních souborů se ode-
hraje od 18.30 hodin a  závěrečnou tečkou za pá-
tečním programem bude ve  22 hodin slavnostní 
ohňostroj. 

Sobota: Roztančená ulice, veselice s výukou tanců

Nejbohatší program nabídnou pořadatelé v  so-
botu 15. srpna. Kolem deváté ranní přijme na rad-
nici starosta města Zdeněk Brož zástupce všech 
souborů, hosté se poté představí před radnicí a ko-
lem půl jedenácté se pěší zóna promění v „Roztan-
čenou ulici“, kterou zaplaví stovky lidí. Soubory 
mezi nimi procházejí a  ukazují na  několika mís-
tech své umění. „Na  půl třetí odpolední jsme 

Během sobotního průvodu městem berou tanečníci 
do kola i přihlížející diváky.  Foto: -zk-
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Chybět nebude samozřejmě ani český a moravský folklor.  Foto: -pk-

naplánovali Den srbské kultury s přehlídkou lido-
vých krojů. Odehraje se na malé scéně u sovy,“ na-
hlíží do programu Libuše Drtilová.

Úderem páté odpolední se program přesune 
do areálu Pavlínina dvora, který bude hostit hlavní 
sobotní festivalový pořad nazvaný „Až pudeš 
do světa, zastav se!“. Na něj naváže od deváté ve-
černí tradiční veselice pod širým nebem v Pavlínině 
dvoře „pod kaštanem“. Její součástí bude i výuka li-
dových tanců.

Neděli zahájí mše svatá, odpolední vystoupení 
festivalové dění v Šumperku uzavře

Folklorem ožijí Sady 1. máje a Pavlínin dvůr také 
v neděli 16. srpna. „Zahájíme ji v devět hodin dopo-
ledne stejně jako loni mší svatou v Pavlínině dvoře. 
Zúčastní se jí samozřejmě folklorní soubory,“ pro-
zrazuje ředitelka festivalu. O čtyři a půl hodiny poz-
ději nabídnou v Pavlínině dvoře tuzemské soubory 

společné vystoupení nazvané „Veselá je dědina“. 
V 15.30 hodin bude stejný prostor patřit dětským 
zpěváčkům lidových písní v rámci pořadu „Zazpí-
vej slavíčku“ a  od  16.30 hodin pak scénu zaplní 
účastníci festivalu při závěrečnému pořadu „Leť pí-
sničko, leť“. Ten bude definitivní tečkou za festiva-
lovým děním ve městě. Na pondělí 17. srpna jsou 
totiž naplánována pouze vystoupení zahraničních 
souborů mimo Šumperk. Vybrané soubory zavítají 
i do několika dalších obcí a měst, konkrétně do Je-
seníku, Loučné nad Desnou, Velkých Losin, Po-
střelmova, Libiny, Loštic a polské Nysy.  

Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný program XXV. me-
zinárodního folklorního festivalu najdete na inter-
netové adrese www.festivalsumperk.cz. Pořadatelé 
si vyhrazují změnu programu. Za nepříznivého po-
časí budou hlavní pořady probíhat v Domě kultury 
Šumperk.
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STŘEDA 12. SRPNA
 ▶ Malá scéna „u sovy“

15.00 Zahájení festivalu starostou města Z. Bro-
žem * 15.30 Vystoupení tuzemských folklorních 
souborů * 17.00 Posezení u cimbálu 
 
ČTVRTEK 13. SRPNA

 ▶ Prostory u Vily Doris
8.30–12.30 III. ročník soutěže O  nejchutnější 
kotlíkový guláš

 ▶ Velká scéna v Pavlínině dvoře
12.30 Vyhodnocení a ocenění nejlepších „kotlí-
kářů“ – ochutnávky gulášů * 14.30 Dožínkový 
průvod, pěší zóna * 15.00 Oblastní dožínky 
s  programem folklorních souborů * 16.30 Se-
tkání slovenských folklorních souborů – pod-
večer s lidovou písní a tancem z různých oblastí 
našich sousedů

PÁTEK 14. SRPNA
 ▶ Malá scéna „u sovy“ a přilehlé Sady 1. máje

8.30 Jarmark – přehlídka lidových řemesel 
za účasti tuzemských folklorních souborů * 14.00 
„Půjdem si hrát na sluníčko“, minifestiválek dět-
ských folklorních souborů

 ▶ Velká scéna – Pavlínin dvůr
17.00 „Vítejte u nás přátelé“ * 17.30 Praporeč-
níci Itálie * 18.00 Historický šerm – ukázky * 
18.30 Koncert zahraničních folklorních souborů 
* 22.00 Ohňostroj k 25. výročí MFF Šumperk
 
SOBOTA 15. SRPNA

 ▶ Radnice
9.00 Přijetí zástupců souborů starostou města * 10.00 

Představení zúčastněných souborů před radnicí 
 ▶ Pěší zóna

10.30 „Roztančená ulice“
 ▶ Malá scéna „u sovy“

14.30 Den srbské kultury – přehlídka lidových 
krojů, gastronomie

 ▶ Velká scéna – Pavlínin dvůr
17.00 „Až pudeš do světa, zastav se!“, hlavní fes-
tivalový pořad, vystoupení domácích a zahranič-
ních souborů. * 21.00 „Veselice ve dvoře“ – výuka 
lidových tanců, k tanci a poslechu hrají a zpívají 
hudby zúčastněných souborů různých zemí, ote-
vřeno nejen pro členské soubory ale i  širokou 
veřejnost 

NEDĚLE 16. SRPNA
 ▶ Velká scéna – Pavlínin dvůr

9.00 Mše svatá za účasti folklorních souborů
 ▶ Velká scéna – Pavlínin dvůr

13.30 „Veselá je dědina“, tančí, hrají a zpívají tu-
zemské soubory * 15.30 „Zazpívej slavíčku“, vy-
stoupení dětských zpěváčků lidových písní * 
16.30 „Leť písničko, leť“, závěrečný festivalový 
pořad, ocenění vyhodnocených souborů

PONDĚLÍ 17. SRPNA
Vystoupení vybraných zahraničních souborů 
mimo Šumperk (Jeseník, Loučná nad Desnou, 
Postřelmov, Velké Losiny, Libina, Loštice, Nysa)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Celá akce bude doplněna účastí lidových řeme-
slníků, při nepřízni počasí budou hlavní pořady 
rea lizovány v Domě kultury Šumperk.

Program MFF, Výzva

PROGRAM XXV. MFF ŠUMPERK 2015

„Průmyslovka“ připomene šampionát v akrobatickém lyžování v Kunčicích, prosí o spolupráci
Výstavu ke třicátému výročí 1. neoficiálního mistrovství ČSSR v akrobatickém lyžování, jež pro-

běhlo v Kunčicích u Starého Města pod Sněžníkem v roce 1986, chystá na začátek příštího roku šum-
perská „průmyslovka“, která u zrodu tohoto šampionátu stála. V této souvislosti se obrací s prosbou 

na všechny, kteří mají jakýkoliv obrazový či textový materiál ke zmíněnému mistrovství, o jeho zapůj-
čení, případně věnování. Kontaktovat lze I. Tesaře, tel.č. 776 611 772, e-mail: tesar@vsps-su.cz.
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Tentokrát na Paprsek

Chata Paprsek se již pošesté stala místem křtu nové knihy. Letošní vítání tiskem vonícího novoro
zence však bylo v jednom ohledu výjimečným, neboť se křtila publikace plná pohlednic a fotografií 
věnovaná přímo Paprsku a jeho okolí.

Jak v úvodním textu knihy sděluje Petr Možný, 
nápad představit čtenářům Paprsek a  jeho okolí 
vznikl v loňském roce při křtu publikace „Králický 
Sněžník a okolí na starých pohlednicích a fotogra-
fiích“. Výběru a uspořádání pohlednic v nové knize 
nazvané „Putování k horské chatě Paprsek na sta-
rých pohlednicích a fotografiích“ se opět ujal Petr 
Možný, který ze své sbírky poskytl většinu obrazo-
vých dokumentů, textem čtenáře opět provází Zde-
něk Gába.

Autoři knihy se nechali inspirovat grafickým pro-
vedením jejich zdařilého „Králického Sněžníku“, 

čímž na  svou loňskou publikaci organicky navá-
zali. Vtipnou novinkou jsou turistické značky tras 
na Paprsek, umístěné dole na  stánkách, které nás 
doprovázejí k chatě a současně usnadňují orientaci 
v knize. Putování začínáme ve Starém Městě pod 
Sněžníkem a  zamíříme do  Velkého Vrbna kolem 
Buhlova bělidla, koupaliště, chaty Klubu česko-
slovenských turistů a  pod Koppovou skálou do-
razíme k ozdravovně. Pohledy na dnes již zaniklý, 
tajemný Lesní mlýn opředený pašeráckými zkaz-
kami nám připomenou někdejší existenci strážní 
služby na hranicích, jejíž příslušníci od třicátých let 

Předposlední červnovou sobotu proběhl na horské chatě Paprsek již šestý ročník akce nazvané Pradědovy leto-
kruhy, který uspořádal Klub českých turistů ve spolupráci se Střediskem volného času Doris a šumperskou měst-
skou knihovnou. Letos se zde křtila kniha Zdeňka Gáby a Petra Možného „Putování k horské chatě Paprsek 
na starých pohlednicích a fotografiích“.  Foto: V. Krejčí
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v  různých ročních obdobích. Jelikož se vzhled 
chaty téměř nezměnil, snad největším zásahem 
bylo vybudování terasy před okny restaurace, pů-
sobí tato pasáž knihy monotónně a opět se potvr-
zuje, že méně znamená více.

Závěr publikace náleží kapitole „Současný Pa-
prsek“ a vzhledem k řadě změn, kterými lokalita 
prošla, patří k  tomu nejzajímavějšímu, co kniha 
zájemci poskytne.

Po  loňské úspěšné knize věnované Králickému 
Sněžníku a  okolí se zájemcům o  přírodu a  minu-
lost našeho regionu dostává do  rukou kniha další, 
neméně zajímavá a  poskytující ojedinělý pohled 
do kraje v nejjižnější části Rychlebských hor. Za obě 
publikace náleží oběma autorům bezesporu dík, Pe-
tru Možnému, jenž „nedusí“ své poklady v albech či 
krabicích, ale podělí se o pohledy do krás zašlé minu-
losti s námi ostatními, a Zdeňku Gábovi, jehož zna-
lost kraje a vztah k němu se snoubí ve čtivém testu. 
Vydání knihy se ujalo opět Nakladatelství Pavel Šev-
čík – VEDUTA ve Štítech. Je dobře, že u nás takovéto 
nakladatelství věnující se programově publikacím s re-
gionální tematikou máme, a je také dobře, že knihy 
tohoto nakladatelství mají ohlas u čtenářské obce.  

Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

minulého století sídlili v nové budově dokumen-
tované několika fotografiemi. 

Již v  této první části se objevuje několik ne-
ostrých a  nekvalitních snímků označených jako 
reprofoto, které v tak reprezentativně pojaté pub-
likaci překvapí. Chápu snahu obrazově dokumen-
tovat význačné objekty a  lokality, ale v  případě, 
kdy jsou tyto již na  jiných fotografiích, je zhola 
zbytečné je duplicitně připomínat na nepříliš po-
vedených kopiích. Je třeba zvážit, zda nekvalitní 
snímky vůbec použít, neboť snižují estetickou 
hodnotu jinak velice zdařilého tisku.

Další stezka nás zavede z  Kunčic k  malebné 
Medvědí boudě. Cestu začínáme v  Květné, kde 
od roku 1790 do státního bankrotu v roce 1811 
stála sklárna, jejíž jméno přešlo na  jinou lich-
tenštejnskou sklárnu ve  Strání. Tento údaj bych 
v  jinak kvalitním textu uvítal, stejně tak ales-
poň zmínku o  sklárně ve  Velkém Vrbně, která 
zde existovala krátce po  roce 1615. Bohatý ob-
razový materiál poskytla knize atraktivní výchozí 
místa k Paprsku, obce Branná, Ostružná a nako-
nec osada Ramzová, z níž se vydáváme přes Petří-
kov opět k našemu cíli. Staré „mašinky“ ve stanici 
Ostružná a na Ramzové jen umocňují nostalgický 
pocit starých zašlých časů evokovaný ostatními 
fotografiemi.

Chata na Paprsku je nejdříve představena vzác-
nými fotografiemi dokumentujícími jak samou 
výstavbu, tak chvíle slavnostního otevření. Mezi 
nejstaršími snímky překvapí pohlednice s  obil-
ními poli kolem chaty, později vystřídaná v hle-
dáčku fotografa loukami s  pasoucími se ovcemi. 
Ze zasvěceného textu se dozvídáme zajímavosti 
z  historie chaty včetně informace, že zmíněná 
obilná pole byla nejvýše položenými poli na Mo-
ravě. Ojediněle dochovanými snímky bývají po-
hledy do  interiérů chaty, z  těch nejstarších jsou 
v knize hned dva. Tak jako v loňské publikaci do-
kreslují historii chaty a připomínají změny jejích 
majitelů reprodukce turistických odznaků a  ra-
zítek. Další fotografie představují chatu v  ob-
dobí od  třicátých do  devadesátých let. Paprsek 
je zdokumentován doslova ze všech stran a úhlů 

Publikace

Publikace „Putování k horské chatě Paprsek na  sta-
rých pohlednicích a fotografiích“ je dílem Petra Mož-
ného a Zdeňka Gáby. 
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Robert Poch připravuje k vydání již pátou knihu

Státní okresní archiv Šumperk zve na výstavu  
„Ze Šumperka až na konec světa“

Kniha, kterou šumperský autor Robert Poch na-
zval Kazajit, by měla vyjít koncem tohoto roku. Text 
je určený nejen Židům, kteří žijí a působí v České re-
publice, ale autor věří, že se naplní jeho záměr, aby 
přinejmenším částečně zpřístupnil židovské myšlení, 
především talmudickou etiku, zájemcům o judaismus 
a židovskou kulturu z řad studentů i široké veřejnosti. 

Robert Poch si především klade za cíl, aby kniha 
seznámila zájemce alespoň z malé části s myšlenko-
vým světem Talmudu a rabínské literatury, jejž au-
tor srozumitelně, se smyslem pro cit a míru, převedl 
do myšlení přítomnosti. Ukázky z knihy Kazajit na-
leznou zájemci na adrese http://kazajit.webnode.cz. 

-red-

U příležitosti Mezinárodního dne archivů, sla-
veného 9. června, zahájil šumperský okresní archiv 
ve čtvrtek 11. června výstavu, na které představuje 
ze svých sbírek mapy rozmanitých typů, například 
katastrální, vojenské, národnostní, hydrografické, 
geologické, školní a mnoho dalších. Mezi zajíma-
vosti patří mapa Bretaně z druhé poloviny 18. sto-
letí nebo panoramatická mapa Temže z 19. století, 
první návštěvníky zaujala také mapa evropských 
bojišť z 18. a 19. století. 

Výstavu doplňuje několik starších i  nověj-
ších územních plánů obcí a  měst šumperského 

okresu, prostřednictvím kterých je možné si po-
rovnat, do  jaké míry byly realizovány původní 
představy. Navíc si návštěvníci mohou pro-
hlédnout i  prolistovat několik atlasů z  archivní 
knihovny a  zjistit, jak vypadá například atlas 
z poloviny 19. století či jak precizní atlasy byly 
vydávány před sto lety. 

Výstava potrvá do  30. října, otevřena je vždy 
v pondělí a ve  středu od 8 do 17 hodin, po do-
mluvě též v úterý a  v pátek. K  jejímu zhlédnutí 
zve srdečně celý kolektiv archivu.   

H. Jarmarová, ředitelka SOA Šumperk

Výstava „Ze Šumperka až na konec světa“ je v archivu k vidění do 30. října.  Foto: archiv
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Kino čekají opravy, v dalších letech projde zevnějšek  
i interiér Oka výraznou proměnou
Opravami prochází v  těchto týdnech kino Oko, jde o  výměnu oken a bočních vstupních dveří. 
V dalších letech by pak měla přijít na řadu nová fasáda, prostor před biografem a také proměna 
interiéru. S ideovým návrhem vnějšího vzhledu budovy, přilehlého prostranství a interiéru se se
známili šumperští zastupitelé na svém červnovém jednání.

Kino Oko v době, kdy zde bylo Varieté, a poté v sedmdesátých letech.  Foto: archiv

Plánovaná rekonstrukce exteriéru posune kino 
„vizuálně“ do budoucnosti

Další rekonstrukce, která by jediný šumperský 
biograf posunula „vizuálně“ do budoucnosti, by se 
měla uskutečnit v  příštích letech. Řešení, jež na-
váže na historický vývoj a vrátí budově noblesní vý-
raz, je dílem architektů Ivo a Jana Skoumalových. 
„Fasáda je dnes ve špatném stavu, zaslouží si určitě 
rekonstrukci. Neutěšený je i  prostor před kinem 
s  asfaltovým povrchem a  volně umístěnými ost-
růvky s neudržovanou zelení,“ uvedl architekt Ivo 
Skoumal, podle něhož je i nedůstojně řešen bezba-
riérový přístup do kina. Velkým problémem je na-
víc zemní vlhkost, která vzlíná částečně do pilířů 
a nosného zdiva. 

Inspirací pro nový „kabát“ kina a především ře-
šení prostranství před biografem byly pro archi-
tekta realizace veřejných ploch v  zahraničí, jež se 
nebojí experimentovat a  používají výrazné barvy, 
prvky vložené do plochy a zeleň. „Základním prin-
cipem je vytvoření velké podesty, která je v úrovni 
hlavního vstupu a jež bude z čela vyrovnána schody 
a  na  ně navazující tmavou betonovou dlažbou. 

Přístup z  okolní plochy je přitom řešen ze dvou 
stran bezbariérovým spádovaným chodníkem, le-
movaným zelení, takže nám odpadá nutnost řešení 
opěrného zábradlí,“ vysvětlil architekt. Ten spolu 
se svým synem Janem rozdělil prostor před kinem 
do  tří funkčních zón. Střed směrem k  hlavnímu 
vchodu by měl mít výrazně červenou barvu, jež 
může imitovat koberec, po  jakém kráčejí filmové 
hvězdy při premiérách či na  předávání Oscarů. 
Tvořit by ho mohla kamínková drť s  pryskyřicí 
v červené barvě, která je velmi odolná a protisklu-
zová, takže se používá například u bazénů. „Do této 
plochy jsme vložili piktogramy se symbolem oka, 
které odkazují na název kina a vnášejí do nástup-
ního prostoru zajímavý prvek,“ prozradil Skoumal. 

Architekti navrhli také vybudování nového boč-
ního vstupu z  ulice přímo do  dnešního bufetu – 
budoucí kavárny Oko, která by v  létě měla mít 
předzahrádku, v  níž bude moci posedět nejméně 
šestnáct hostů. „Vlastní vchod bude sloužit nejen 
obsluze, ale umožní provoz předzahrádky i v době, 
kdy kino nepromítá a  není otevřená pokladna,“ 
podotkl Skoumal a upřesnil, že plochu pro před-
zahrádku bude vymezovat velkoformátová dlažba 
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ve  světlé barvě a  ze strany silnice a  průchozího 
chodníku ji budou lemovat mobilní truhlíky se ze-
lení. „Mimo letní sezonu bude tato část sloužit jako 
volný prostor,“ dodal architekt.

V pravé části pak vznikne na betonové zámkové 
dlažbě „setkávací“ odpočinková zóna s  rozmanitě 
rozmístěnými krychlemi z  přírodního lícovaného 
betonu. „Lidé si tu budou moci sednout, počkat 
na přátele, popovídat si. Jde ale o univerzální pr-
vek, který může být využit i jiným způsobem,“ po-
dotkl architekt.

Proměnou projde samozřejmě i  fasáda objektu. 
Navržena je v  decentní barevnosti v  odstínech 
světlé a tmavší šedé. „Zvažovali jsme různou barev-
nost, ale vzhledem k výrazné příchozí ploše se tato 
decentní kombinace jeví jako nejvhodnější. Je vý-
razným kontrastem k červenému nástupnímu ko-
berci. To bude ve spojení s boční zelení v truhlících 
působit velmi zajímavě,“ je přesvědčen Skoumal.

Hlavní vstup do  kina mezi jednotlivými pi-
líři a nikami v  tmavších odstínech bude zastřešen 

půldruhého metru vysazenou markýzou z průsvit-
ného polypropylenového materiálu. Ta bude mít 
v čele světelný LED panel pro prezentaci pořadů, 
jež v  kině v  daném čase probíhají. „Tuto živou 
upoutávku mohou sledovat všichni, kteří se budou 
kolem kina pohybovat,“ zmínil architekt. 

Obnovy by se mohl dočkat také nápis na horní 
atice označující název kina, jehož stav je dnes velmi 
špatný. Po repasi a obnově neonového osvětlení by 
ale možná mohl fungovat i v budoucnosti. „Pokud 
by zhodnocení jeho stavu ukázalo, že obnova je 
neekonomická, řešili bychom označení kina nově 
prosvětlenými písmeny,“ připustil Skoumal a zdů-
raznil, že rekonstrukce fasády a  venkovního pro-
storu by měla kinu navrátit důstojný vzhled. 

Obnova interiéru navodí atmosféru 
prvorepublikového biografu

V plánu jsou i opravy interiéru kina Oko, který 
zahrnuje pokladnu, kavárnu, foyer, šatnu a boční 

Takto by mohla budova kina Oko vypadat po rekonstrukci fasády.  
Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský

Návrh interiéru – prostor před šatnou.  Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský
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a věšáky s dubovou dýhou od firmy TON. Dubové 
prvky se pak ve větší míře objeví v celém řešeném 
prostoru, včetně celého šatnového bloku, který 
bude nosným interiérovým prvkem vstupní haly,“ 
prozradil architekt. Vzápětí dodal, že výraznou 
proměnou projde rovněž předprodej vstupenek. 
„Tvoří jej předsazený dubový modul, podsvícený 
LED páskem na antracitovém soklu, se skleněnou 
přepážkou s  otočnou miskou v  parapetní dubové 
desce. Počítáme i s osazením LCD monitoru a kru-
hových hodin,“ naznačil budoucí podobu Skou-
mal. Stěny vstupního prostoru, kavárny a  foyer 
podle něj oživí barevné plakáty s  filmovou tema-
tikou a chybět nebudou dubové police na propa-
gační materiály. Osvětlení je pak řešeno závěsnými 
svítidly, LED pásky a LED bodovkami.

Dnešní Kino Oko zahájilo provoz 20. prosince 
roku 1928 pod názvem Kino – Varieté. Později 
bylo přejmenováno na  Kapitol. Zásadní rekon-
strukce se budova dočkala v  roce 1968, kdy byla 
mimo jiné přemístěna původní promítací kabina, 

chodby vedoucí k sálu. Projekt tak řeší nové pod-
lahy, úpravy stěn, návrh podhledů a rozmístění sví-
tidel, vybavení nábytkem a další interiérové prvky. 
Obnova se přitom ponese v  retro stylu a měla by 
připomínat atmosféru prvorepublikového biografu.

 „Od  rekonstrukce v  sedmdesátých letech pro-
běhly v interiéru jen malé dílčí úpravy,“ připomněl 
architekt Ivo Skoumal, který ve svém návrhu zvolil 
jednotný koncept barevného a materiálového řešení 
hlavních interiérových prvků použitím přírodního 
dubového dřeva zasazeného do  antracitového po-
zadí. Stěny vstupní haly a  kavárny se zázemím, 
stejně jako všechny sádrokartonové podhledy, bu-
dou vymalovány bíle, foyer bude naopak „intimní“ 
díky antracitové barvě, kterou v  obloucích oživí 
bílý text nejslavnějších filmových „hlášek“. Boční 
chodby pak dostanou světle šedohnědou výmalbu. 
Podlahy ve  foyer a bočních chodbách by měl po-
krývat tmavě šedý koberec, pouze ve vstupní hale 
a kavárně bude položena tmavě šedá dlažba. 

„Interiér chceme vybavit stolky, židlemi, křesly 

Rekonstrukce kina Oko

Návrh interiéru kina Oko.  Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský
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do níž vedly krkolomné točité železné schody. Kino 
adaptované na  70 mm projekci zahájilo provoz 
29.  listopadu 1970. Zásadní přelom ale pro Oko 
znamenala v  roce 2010 digitalizace ve  standardu 

Rekonstrukce kina Oko, Zážitková karta

DCI, která umožňuje i  projekce ve  3D formátu, 
ještě předtím se podařilo modernizovat interiér ki-
nosálu. Jeho současná kapacita je 377 míst, z nichž 
dvě mají vyhrazena vozíčkáři. Z. Kvapilová

Nová zážitková karta Jeseníky Pass  
začala sloužit návštěvníkům hor

Více než sto dvacet slev, bonusů a netradičních zážitků přináší návštěvníkům jesenických hor nová 
zážitková karta Jeseníky Pass. Průlomová novinka v nejvyšších moravských horách začala turis
tům sloužit se začátkem letních prázdnin.

„Jeseníky Pass přináší návštěvníkům hor celou 
řadu benefitů. Držitelé karty mohou využívat vý-
hod od poskytovatelů toho nejlepšího, co Jeseníky 
v oblasti služeb nabízejí,“ představuje kartu hosta 
Andrea Závěšická, ředitelka Jeseníky – Sdružení 
cestovního ruchu. 

Do  pilotní sezony se podle Andrey Závěšické 
zapojilo osmdesát subjektů po  celých Jeseníkách, 
mimo jiné i  město Šumperk. „Díky kartě získají 
turisté nejen významné slevy a  bonusy, ale také 
ojedinělé zážitky. Například u  jednoho ze zapo-
jených partnerů mohou navštívit neveřejné pro-
story, včetně tajného schodiště,“ uvedla ředitelka 
projektu.

Veškeré podrobné informace ke  kartě, seznam 
akceptačních a  distribučních míst i  přehled po-
skytovaných benefitů najdou zájemci na  webo-
vých stránkách www.JesenikyPass.cz. Zde si 
mohou kartu také online objednat. Pro jednot-
livce stojí 99 korun na sezonu, rodinná karta přijde 
na 199 korun. Zdarma pak kartu získají ubytovaní 
hosté v  některých hotelech, penzionech a  lázních 
v rámci „ubytovacích balíčků“.

„Kromě nejrůznějších slev, bonusů a  nadstan-
dardních benefitů je Jeseníky Pass zároveň věrnostní 
kartou, na  kterou mohou uživatelé dlouhodobě 
sbírat body,“ připomíná Andrea Závěšická. Ta zá-
roveň dodává, že počet subjektů zapojených do sys-
tému není konečný a stále se zvyšuje.

Destinační karta hosta je běžnou součástí na-
bídky turisticky atraktivních míst po  celém světě 
a  rychle se zabydluje také v  mnoha lokalitách 

Nová zážitková karta Jeseníky Pass přináší návštěvní-
kům jesenických hor řadu slev, bonusů a netradičních 
zážitků. 

v  republice. Spuštění jednotné karty hosta Jese-
níků připravilo Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 
ve spolupráci s Olomouckým krajem.  -red-
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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-

Výstava Uniting Hands – Podejme si ruce v klášterním kostele

K šumperským proměnám: Kozinova ulice

Prohlídkové okruhy městem – Procházka z 13. do 21. století, Kde žily čarodějnice a Zrození „malé 
Vídně“ – a rozhledy z radniční věže probíhají v červenci a srpnu od pondělí do neděle vždy od 9 do 

12 hod. a od 13 do 17 hod. Prohlídky začínají po zakoupení vstupenky na stanovišti průvodců  
v suterénu radnice (vchod od morového sloupu) každou lichou hodinu u Lavičky vzkazů před radnicí. 

Rozhled z věže je každých 30 minut od stanoviště průvodců v suterénu radnice.
Expozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě v Kladské ulici 1 je v červenci a srpnu 

otevřena od pondělí do neděle vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. 
Podrobnosti na www.sumperk.cz v sekci Turista – Volný čas, podsekci Atraktivity.

V  červenci a  srpnu se veřejnosti opět otevírá kostel Zvěstování Panny Marie. Přístupný k  vol
ným prohlídkám je za dobrovolné vstupné každý den od 9 do 15 hodin. V jeho boční kapli je in
stalována výstava, kterou Šumperk připravil ve  spolupráci se slovenským partnerským městem 
Prievidza.

Dnes poměrně úzká ulička bývala v minulosti sou-
částí hlavní dopravní tepny vedoucí od městské Staré 
brány k  severovýchodu, k  Holubímu vrchu a  dál 
k Rapotínu. V roce 1606 byl nový městský hřbitov 
zřízen právě u  této cesty, kolem níž vznikala před-
městská zástavba. Kaple sv. Barbory se stala dominan-
tou tohoto místa až v roce 1753. Hřbitov byl zrušen 
v  roce 1886 a  v  následujícím desetiletí byl na  jeho 
místě zřízen městský park. Původní Hřbitovní ulice 
(Friedhofgasse) byla poté přejmenována na Parkovou 
(Parkgasse) a od roku 1945 nese název ulice Kozinova.

Mezi světovými válkami, jak ukazují historické 
fotografie, vévodila ulici budova bývalého měst-
ského špitálu sv. Martina s  věžičkou, z  níž se kdysi 
před bohoslužbou ve  špitální kapli rozezníval zvon. 

Další výstavná budova sousedící se špitálem směrem 
k městu byl hostinec U bavorského dvora, v minulosti 
vítající unavené příchozí do města. Dnes poměrně ti-
chou ulici naplňoval dopravní ruch a hlasy venkovanů 
mířících do zdejších obchodů.

Zrušením hlavního tahu kolem hřbitova u kaple 
sv. Barbory v polovině 19. století se stala tato kdysi 
„Hlavní třída“ Šumperka okrajovou uličkou a pří-
jmy obchodníků i hostinských dozajista klesly. Dal-
ším obdobím úpadku života v Kozinově ulici bylo 
období po druhé světové válce. Teprve od devade-
sátých let ulička znovu ožila a  provoz v  ní si za-
sloužil i úpravu vozovky, která byla před nedávnem 
dokončena.  

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk
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Kozinova ulice, někdejší Parkgasse, ve dvacátých a třicátých letech 20. století.  Foto: sbírky VM Šumperk

Současné snímky ukazují proměnu Kozinovy ulice nejen v letošním roce.  Foto: -zk-
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Ve vikýřovickém silničním muzeu je k vidění vý-
stava Válka na silnicích a mostech – z historie našich 
silnic a silničních mostů v letech 1938–1945. Právě 
silnice a mosty se ve válečných konfliktech často stá-
valy středem pozornosti jak útočníků, tak i obránců. 

Byly němými svědky přechodů vojenských jedno-
tek a přepravy vojenské techniky, byly ničeny postu-
pujícími i ustupujícími vojsky, narušovány leteckými 
bombami. Po  nich prchalo civilní obyvatelstvo, 
na svou často poslední cestu se po nich vydávaly ži-
dovské rodiny, hnány po nich byly oběti pochodů 
smrti. Ulice i náměstí obcí a měst byly demonstrací 
síly vítězů i  potupy poražených, místem podpory 
i protestů, otevřených střetů a bojů a místem posled-
ních životních okamžiků vzbouřenců i utlačovatelů. 
Proto i na osudech našich silnic mostů lze vyprávět 
příběh tragických let 1938–1945.

Na  výstavě se mohou návštěvníci seznámit na-
příklad s budováním dálnic v letech 1938 až 1943 
(české Baťovy dálnice, německé Hitlerovy dálnice 
nebo Sudetské dálnice), dálkové silnice Plzeň – Mo-
ravská Ostrava či s výstavbou jedné z naší nejkrás-
nější mostní stavby – Podolského mostu. V  rámci 
připomenutí prvorepublikových a  protektorátních 
dopravních předpisů a  značení se lze dovědět, jak 
to vlastně u nás bylo se zavedením pravostranného 
provozu.

Tragický rok 1938 připomínají mimo jiné osudy 
našich orientačních hraničních sloupů a závor, které 
stály na  hraničních přechodech, odhodlání i  smu-
tek je zobrazen na  fotografiích pochodujících čes-
koslovenských vojáků, kteří chtěli v době mobilizace 
na konci září 1938 bránit svou vlast a poté museli bez 
boje po Mnichovské dohodě její pohraničí opustit. 
Nadšení je vidět na tvářích německého obyvatelstva 
vítajícího německou armádu – své „osvoboditele“ 
a zejména svého Vůdce Adolfa Hitlera při jeho tri-
umfální cestě pohraničím na začátku října 1938. 

Konec republiky, okleštěné územními poža-
davky Německa, Polska a  Maďarska a  vytvořením 

Slovenského štátu, se naplnil v  březnu 1939, kdy 
po  cestách a  silnicích německá vojska dojela až 
na Hradčany, kde Hitler vyhlásil Protektorát Čechy 
a Morava. Z pohnutého života za protektorátu ur-
čitě zaujmou ukázky protektorátních peněz, deseti-
haléřové mince a stokorunové bankovky s motivem 
Karlova mostu, který se objevil i na tehdejších poš-
tovních známkách, podobně jako Bechyňský most.  
Osudy židovského obyvatelstva připomíná tzv. balí-
ková připouštěcí známka s motivem silnice do Te-
rezína, kterou oprávnění odesilatelé lepili přímo 
na balíčky adresované do ghetta Terezín. Na dobo-
vých fotografiích a pohlednicích náměstí a mostů na-
šich měst si návštěvníci připomenou, že je v mnoha 
případech čekalo nejen přejmenování po  nových 
vládcích, ale že se na nich uskutečnila řada manifes-
tací, přehlídek, na jedné z křižovatek v Praze – Libni 
byl spáchán atentát na  zastupujícího říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha a na ulici „U Prašného 
mostu“ skončil život jednoho z významných před-
stavitelů protifašistického ilegálního odboje štábního 
kapitána Václava Morávka.

Osudy našich mostů, silnic a ulic měst těžce po-
znamenaly také nálety spojeneckých bombardérů, 
které ve  snaze ničit průmyslové objekty vyrábějící 
pro německou armádu často zasáhly také obytné 
čtvrti s civilním obyvatelstvem. Pro mosty bylo nej-
těžším obdobím jaro 1945, kdy v  té době na  zá-
pad ustupující německá armáda ničila jeden most 
za  druhým, aby zpomalila postup Rudé armády. 
Květnová povstání nejen v Praze, ale v dalších mo-
ravských a českých městech, byla ve znamení pou-
ličních bojů, stavění barikád v ulicích i na mostech. 
Závěr výstavy je věnován osvobozování Čech a Mo-
ravy sovětskou a  americkou armádou, jejich vítání 
českým obyvatelstvem a závěrečným oslavám konce 
války na našem území. 

Výstavu připravilo Muzeum silnic ve  Vikýřovi-
cích v  partnerské spolupráci se šumperským Sou-
kromým vojensko – historickým muzeem Františka 

Výstava

Muzeum silnic ve Vikýřovicích láká na výstavu  
k 70. výročí konce 2. světové války
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uzavřena. „Uvítáme, když naši čtenáři přijdou vrátit 
knihy a vyměnit je za další ještě před revizí. V době 
uzavření knihovny mohou přečtené knihy vracet 
do schránky před budovou,“ podotýká ředitelka.

Zájemci si mohou knihy vypůjčit rovněž 
v knihovně Sever v  Temenické ulici 5. Ta bude ote-
vřena bez přerušení. Čtenářská legitimace přitom 
platí pro obě knihovny společně.  -red-

„V  rámci revize je třeba každou knihu načíst 
do revizního souboru a zjištěnou skutečnost porov-
nat s  databází všech registrovaných knih. Ty, které 
nenajdeme, musíme dohledávat a  také odstraňovat 
případné nedostatky v evidenci,“ říká ředitelka šum-
perské Městské knihovny Zdeňka Daňková. Vzápětí 
zdůrazňuje, že v  době revize není možné půjčovat 
knihovní fondy, knihovna tak bude pro veřejnost 

Knihovna v ulici 17. listopadu se v srpnu na týden uzavře

Městská knihovna

Revize knihovních fondů bude v půjčovně v ulici 17. listopadu 6 probíhat od čtvrtka 6. do pátku 
14. srpna. Knihovna se tak na osm dnů pro veřejnost uzavře.

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 8–11, 12–16 9–12, 13–17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8–11, 12–17 8–11, 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. Knihovna v ul. 17. listo
padu bude od 6. 8. do 14. 8. uzavřena z důvodu revize knihovních fondů.

Pontis Šumperk

Pátek 14. srpna od 14 do 18 hodin v Kavárničce „ne-
jen“ 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.

Hlavatého. Exponáty na výstavu, dobovou výzbroj 
a výstroj zapůjčily Vojensko-historický klub Erika – 
Muzeum K-S 14 „U Cihelny“ v Králíkách, Vojenské 
muzeum Králíky, Vlastivědné muzeum v Šumperku 
a Vlastivědné muzeum v Olomouci. Řada exponátů 

pochází z vlastních muzejních sbírek a z muzea Fran-
tiška Hlavatého. Dobové fotografie a archiválie las-
kavě poskytla řada českých a  moravských muzeí. 
Výstavu lze zhlédnout až do konce letošního roku.   

A. Turková, Muzeum silnic ve Vikýřovicích
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Dům kultury

Pátek 21. srpna od  19.30 hodin v  Pavlínině dvoře 
(v případě deště v Domě kultury)
REVIVAL INVAZE 2015: Robbie Williams, Kiss,  
Elán
Letní mejdan pod širým nebem s  muzikou, kte-
rou máte rádi! Hned na úvod vás rozparádí rocková 
legenda Kiss. Poté vás svým šarmem a  talentem 
okouzlí Robbie Williams. A  nakonec si společně 
zazpíváme známé hity s  kapelou Elán. Partnerem 
akce je Pivovar Holba.  Vstupné na stání 

v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 3. srpna
Lenka Falušiová: „Duch místa“, lepty
Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Vstup volný

Od 5. do 30. srpna
Michael Třeštík (*1947): „Pastelem i akrylem“
Vernisáž výstavy spojená s křtem knihy „Ta mož-
nost tu prostě je“ (nakladatelství Gasset, 2015) se 
uskuteční ve středu 5. srpna v 18 hodin. Galerie je 
přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Pen-
zionu G, který nad Galerií nabízí tříhvězdičkové 
ubytování. Výstavu i celý program Galerie finančně 
podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký 
kraj.  Vstup volný

PŘIPRAVUJEME
6. září   CÍBOVA NOHA
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 pro-
gramu vyhrazena!

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ 
KULTURY V SEZONĚ 2015/2016
POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Flamenco
So 10.00–12.00 hod. Lektorka Zuzana Balcárková. 
Zahájení 5. září (19.  9., 3.  10., 17.  10., 31.  10., 
14. 11., 28. 11., 12. 12.)  Kurzovné 2000 Kč/8 lekcí
Core Trening
Po a Čt 18.30–19.30 hod. Lektorka Hanka Plachá. 
Zahájení 14. a 17. září.  Kurzovné 40 Kč/1 lekce
Bodybuilding
Po  a  Út 18.30–19.30 hod. Lektorka Iva Krani-
chová. Zahájení 31. srpna. a 1. září.   

Kurzovné 50 Kč/1 lekce
Kalanetika
Čt 16.00–17.00 hod. Lektor Jiří Hrubý. Zahájení 
17. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
Pilates a strečink
Čt 17.00–18.00 hod. Lektor Jiří Hrubý. Zahájení 
17. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí



19Dům kultury

Shakti naam joga
Čt 17.00–18.30 hod. Lektorky Iva Pousková 
a Lenka Swarzová. Zahájení 3. září.   

Kurzovné 1500 Kč/10 lekcí
Aerobic
Po 17.30–18.30 hod. Lektorka Zuzana Králová. 
Zahájení 7. září.  Kurzovné 50 Kč/1 lekce
Kurz reálné sebeobrany
Út 19.00–20.30 hod. Lektor Oldřich Šubrt. Zahá-
jení 6. října.  Kurzovné 1500 Kč/10 lekcí

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI
Pohybová výchova (děti 4–6 let)
Po  16.15–17.15 hod. Lektorka Sabina Holbová. 
Zahájení 5. října.  Kurzovné 700 Kč/20 lekcí
Sportovní přípravka (děti 4–6 let)
St 15.30–16.30 hod. Lektor Miroslav Nečas. Zahá-
jení 23. září.  Kurzovné 700 Kč/20 lekcí
Sebeobrana (děti 6–15 let)
St 16.30–18.00 hod. Lektor Miroslav Nečas. Zahá-
jení 23. září.  Kurzovné 800 Kč/20 lekcí
Judo
St 18.00–19.30 hod. Lektor Miroslav Nečas. Zahá-
jení 23. září.  Kurzovné 1000 Kč/25 lekcí

TANEČNÍ KURZY
Pořádá Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého 
při Domu kultury Šumperk.
Dětský společenský tanec
Celoroční kurz pro děti od 4 do 14 let. Zahájení ří-
jen.  Kurzovné 900 Kč/pololetí
Základní taneční kurzy pro mládež středních 
škol
Po a Út 18.00–20.00 a 20.00–22.00 hod. Zahájení 
7. a 8. září.  Kurzovné 990 Kč
Taneční kurzy pro dospělé – začátečníci
Ne 17.45–19.45 hod. Zahájení 18. října. 

Kurzovné 1490 Kč/pár
Taneční kurzy pro dospělé – pokročilí
Ne 20.00–22.00 hod. Zahájení 18. října. 

Kurzovné 1490 Kč/pár

JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina aktivně! – začátečníci

St 16.30–18.00 hod. Zahájení 7. října. Lektoři Jan 
David a Přemysl David.  

Kurzovné 1600 Kč/15 lekcí
Angličtina – začátečníci
St 15.30–17.00 hod. Zahájení 16. září. Lektorka 
Edita Kovalová.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Angličtina – začátečníci II
St 17.00–18.30 hod. Zahájení 16. září. Lektorka 
Edita Kovalová.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Angličtina – mírně pokročilí 
Čt 15.30–17.00 hod. St 17.00–18.30 hod. Zahá-
jení 17. září. Lektorka Edita Kovalová.  

Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Angličtina – pokročilí 
Čt 18.00–19.30 hod. Zahájení 17. září. Lektorka 
Edita Kovalová.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Konverzační angličtina pro středně pokročilé
St 16.30–18.00 hod. Zahájení 7. října. Lektorka 
Eva Liškařová.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Němčina pro mírně pokročilé
Po 16.30–18.00 hod. Zahájení 15. září. Lektorka 
Alice Jurčíková.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Němčina aktivně! – I. roč., začátečníci
Čt 16.30–18.00 hod. Zahájení 8. října. Lektoři Jan 
David a Přemysl David.   

Kurzovné 1600 Kč/15 lekcí
Němčina aktivně! – II. roč., mírně pokročilí
Út 16.30–18.00 hod. Zahájení 6. října. Lektoři Jan 
David a Přemysl David. 

Kurzovné 1600 Kč/15 lekcí
Němčina aktivně! – I. roč., mírně pokročilí
Čt 16.30–18.00 hod. Zahájení 8. října. Lektoři Jan 
David a Přemysl David. 

Kurzovné 1600 Kč/15 lekcí
Němčina aktivně! – II. roč., začátečníci
Čt 16.30–18.00 hod. Zahájení 8. října. Lektoři Jan 
David a Přemysl David. 

Kurzovné 1600 Kč/15 lekcí
Přihlášky do  kurzů a  úhrady kurzovného přijí-
máme v  1. patře Domu kultury Šumperk, Fia-
lova 3, od 25. do 28. srpna každý den od 13.00 
do 17.00 hod., od 31.  srpna do 9. října v pon-
dělí 8.30–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod., v úterý 
a čtvrtek 8.30–12.00 hod. a 13.00–15.00 hod.
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stálice slovenské pop music,“ uvedla za pořadatele 
Michaela Horáková z Domu kultury Šumperk.

„Srpnová revivalová přehlídka má pravidelnou 
přízeň publika a atmosféra je vždy fantastická. Jistě 
k  tomu přispívá kvalitní zvuková a  světelná apa-
ratura, která dává koncertům kvalitu i  efekt,“ zve 
na akci ředitel Domu kultury Vladimír Rybička.

Vstupné na revivalový večer je 150 korun v před-
prodeji, v  den akce lístek podraží o  padesátiko-
runu. Více informací a on-line rezervace vstupenek 
na www.dksumperk.cz. -red-

Bližší informace o kurzech: telefon 583 363 038 nebo 
777  652  073, e–mail: kurzy@dksumperk.cz. Infor-
mace o tanečních kurzech u tanečního mistra Jiřího 
Hrubého na telefonním čísle 606 819 727.
ON-LINE PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ JIŽ NYNÍ 
NA WWW.DKSUMPERK.CZ
Prodej vstupenek v době letních prázdnin

Předprodej vstupenek Domu kultury je v  červenci 
a srpnu mimo provoz. Znovu se otevře začátkem září. 
Pokud si budete chtít zakoupit vstupenky, mů-
žete tak učinit v  dopoledních hodinách přímo 
v  pokladně Domu kultury (1. patro, kancelář 
č. 3), poté u odpolední služby nebo v Informačním 
centru Šumperk. -mh-

21. srpna přijedou do Šumperka američtí  
komiksoví rockeři Kiss

Sedmý ročník oblíbené open air akce Revival in-
vaze vypukne v Pavlínině dvoře v centru Šumperka 
od půl osmé večer. Vedle „Kissáků“, kteří uvedou 
všechny zásadní hitovky jako I Was Made For Lo-
vin’ You nebo Shout It Out Loud, naservírují pořa-
datelé další dva revivaly. Publikum svým talentem 
a šarmem okouzlí frontman kapely Robbie Williams  
Revival Brno a závěr přehlídky bude patřit zlidově-
lým hitům kapely Elán.

„Skupina Elán KontraBand odehraje téměř 
dvouhodinový výběr největších pecek od  této 

V pátek 21. srpna čeká Šumperk další invaze, tentokrát ale místo vojsk Varšavské smlouvy zde bu
dou řádit revivalové kapely v čele s napodobiteli komiksové legendy Kiss. Koncert pomalovaných 
rockerů bude zajímavým srovnáním mezi českým revivalem a americkým originálem, který zahrál 
v Praze v červnu letošního roku.

V pátek 21. srpna čeká Šumperk další invaze, tentokrát ale místo vojsk Varšavské smlouvy zde budou řádit re-
vivalové kapely v čele s napodobiteli komiksové legendy Kiss.  Foto: archiv
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Michael Třeštík (*1947), „Pastelem i akrylem“

Michael se vyjadřuje převážně slovem, je ale 
i  sběratelem starožitností a  především součas-
ného výtvarného umění. Píše o něm dobře a umí 
si vybrat. Závidí malířům jejich barvy. Nedalo 
mu to a  zkusil vlastní síly. Začal od  jednodu-
chosti půlené plochy. Prověřoval na  ní úči-
nek setkání bělob nebo černí různého složení 
v technikách tempery, akrylu a oleje, a svůj po-
kus nazval podle nich TAO. Nedařilo se mu na-
jít očekávané rozdíly. Napsal o tom svou zprávu 
a vzdal se; ale ne úplně…

„V  hlavě jsem měl tupé prázdno. Celý projekt 
se zhmotnil ve  strhující konceptuální studii mojí 
vlastní neschopnosti. Vyndal jsem lepenkové kra-
bice z  IKEA a  začal malířské potřeby balit. Nic. 
Nic není k  ničemu. Neuvěřitelně se mi ulevilo. 
Člověk se musí houževnatě snažit a  překonávat 
překážky, ale tlouct nepřetržitě hlavou do  zdi je 
nesmysl. Mám to za  sebou. Představil jsem si, jak 
bych v Nielsenu prošel mezi regály s papíry, skicáky 
a bloky, s pastely a vodovkami, kolem olejů, akrylů 
a temper a pak se bezradně díval na stovky tub za-
věšených dnem vzhůru, s názvy barev, pod kterými 
si nedovedu nic představit. Tak z toho jsem se právě 
vysvobodil. Konec, hotovo, vyřízeno…

Sakra, a co ty pastely?“ (Michael Třeštík)
Přešel k nim, znovu ve třech podobách, a vý-

stava je výsledkem nového pokusu. Prvním 
druhem je ostře kresebný soft pastel, který si vy-
zkoušel jen v malé sérii a odložil ji jako uzavře-
nou. Je vystavený v nikách, přilehlých k hlavní 
stěně. Na  ní je rozmístěný plošnější extra soft 
a třetím je až malířsky měkký PanPastel v nikách 
a na zdech u oken. S novou zkušeností vrátil se 
i  k  akrylu, rozloženému na  stolech uprostřed 
galerie. 

Známe se léta, oba zastoupeni v  jeho sbírce. 
Vystavoval tu kdysi výběr z ní pod názvem „Kra-
jiny bez nebe“, i  své vlastní xerografie povrchů 

Galerie J. Jílka

dřev či rezavých plechů. Jeho nový záměr nás za-
ujal a doprovodný text nadchl upřímností i hu-
morem. Připomněl mi dávnou myšlenku, snad 
také závist, tady vůči hudebníkům a  jejich do-
konalému systému uspořádání všech prvků 
skladby, jaký výtvarný projev nezná. I  proto 
jsme se na  výstavě tak snadno domluvili. Vy-
bavil se mi i  příklad výsostného básníka-teo-
retika Jaromíra Zeminy, pro kterého je vlastní 
zkušenost skvělého kreslíře tou nejlepší ces-
tou k  jádru obrazu jiných. Pro Michaela je to 
nejistý krok, ale i  klíč ke  komnatě bez podob-
ného pokusu uzamčené. Už to je víc než dost 
a  stálo za  trápení. Spolu s  textem nové knihy 
zaslouží si pozornost. Její křest je součástí ver-
nisáže, která proběhne ve  středu 5. srpna v ob-
vyklých 18.00 hodin nejenom za účasti autora, 
ale i vydavatele. Přijďte, jste pozváni na obojí.   

Miroslav Koval 

Bez názvu, PanPastel, papír 84 x 59,5 cm 
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Zájemci mohou opět využít zvýhodněného před-
platného. Předplatitelům totiž nabízí divadlo řadu 
výhod – počínaje výraznou slevou na předplatném 
oproti ceně při volném prodeji přes stabilně zajiš-
těná místa v hledišti až po  informování o  termínu 
představení, pokud si předplatitel toto oznámení 

objedná. Veškeré informace o předplatném lze získat 
v obchodním oddělení divadla, tel. č. 583 214 061, 
kl. 45, mobil 736 627 692 nebo e-mail obchod@
divadlosumperk.cz, ve  vitrínách před divadlem 
na  Hlavní třídě a  samozřejmě na  internetových 
stránkách www.divadlosumperk.cz.  -red-

Divadlo, Nová sezona

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 Kocourka Modroočka.

Divadelní sezona 2015/2016

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 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 vlast-
nostmi, které vstupují mezi lidi jako obtížně pře-
konatelné překážky. A  nevyhnou se ani postavám 
vyloženě nadpozemským. V  množství nedorozu-
mění pak vyvstává řada otázek. Inscenace o  jedné 
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Herecký soubor šumperského divadla v uplynulé sezoně.  Foto: P. Veselý

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 ži-
vot 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.

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. 

májové noci, kdy se toho v lesíku poblíž Athén to-
lik 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 tohoto významného anglistu byl Sen noci sva-
tojánské první hrou Williama Shakespeara, kte-
rou přeložil. Stejně tak v případě mladé režisérky 
Simony Nyitrayové jde o  první divadelní setkání 
s  nejuváděnějším dramatikem všech dob. Důleži-
tou složkou inscenace bude také hudba, kterou slo-
žil muzikant a herec Leoš Peteráč.
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emotivní představení, které zaujme všechny di-
vácké generace.

Jeho Naše městečko bude nepatetickou osla-
vou našeho života a hledání jeho smyslu. Bude to 

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. In-
scenace nechá diváky nahlédnout i do chvílí na sa-
motném 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!“

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) 
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 půvabnou 

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

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

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 
podobné a v lecčems dokonce stejné. 

V inscenaci jsou využity cizokrajné hudební ná-
stroje, melodie a  rytmy, ale rovněž i  vůně a  pa-
chy, které (nejen dětským) divákům napomáhají 

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 

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

premiéra: 19. září 2015
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V Šumperku opět proběhne S.M.A.D., tedy 
Setkání mladých amatérských divadelníků

dobrodružství. Zvědavý kocourek Modroočko se proto 
vydává na toulky po zahradě, aby tohle všechno poznal 
na vlastní kožíšek.

Pohádka, ozdobená spoustou písniček a svižné mu-
ziky, nenechá nejmenší diváky ani na okamžik vydech-
nout – strhující podívaná, plná napětí, dobrodružství, 
humorných situací a legračních honiček, předvede dě-
tem s moudrým nadhledem, jak úžasný a zajímavý je 
kočičí život a kolik překážek, nástrah a nebezpečí musí 
malý kocourek překonat, aby se z něj – za vydatné po-
moci kamarádů – stal dospělý a statečný kocour, který 
se dokáže postarat i o své přátele v nouzi.

Veselá hudební pohádka o tom, jak kočičí kluk po-
znává svět. Volně na motivy knížky Josefa Koláře. Pro 
děti od tří let.

Když se malý kocourek narodí, nemá to vůbec jed-
noduché. Svět kolem něj je plný tajemství, kouzel a ne-
známých tvorů a věcí. To se to velkým kočkám žije, 
když vědí, že Měsíc na obloze není miska s mlékem 
nebo že žížaly nekoušou, protože nemají zuby! Velké 
kočky a  kocouři se také znají s  jinými kočičími ka-
marády, anebo třeba i  s  krtkem, křečkem Brzobo-
hatým či cvičeným psem Fouskem – a tak si všichni 
dohromady užívají hromadu švandy a  napínavých 

Josef Kolář: Kocourek Modroočko, režie Miroslav Pokorný, premiéra: 25. září 2015

do tohoto odlišného světa vstoupit a po dobu trvání 
představení v  něm pobýt. Nepopisná scénografie 
umožňuje otevírat divákovu fantazii a představivost 

a  inscenování hojně využívající mimo jiné i  po-
stupů lidového divadla se nese v duchu dětské hra-
vosti a bezprostřednosti.

S.M.A.D. pořádají pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana NIPOSARTAMA a  Spo
lečnost Amatérské divadlo a svět ve spolupráci se šumperským divadlem, Střední zdravotnickou 
školou a šumperskou radnicí. Projekt se uskuteční od 14. do 23. srpna s finanční podporou Mini
sterstva kultury a města Šumperka.

Mladým začínajícím hercům nabídne divadlo 
semináře na  témata Herectví autentických situ-
ací, s nimiž je seznámí lektoři Lukáš Rieger (herec, 
pedagog herectví JAMU Brno) a Miroslav Ondra 
(herec, dramaturg, pedagog muzikálového herectví 
a hudebník), Borges: Evangelium podle Marka, jež 
vychází z adaptace povídky argentinského spisova-
tele Jorgeho Louise Borgese. Lektorem bude autor, 
herec a režisér Jakub Nvota. Divadelní a filmový re-
žisér Patrik Lančarič povede dílnu nazvanou Anton 
Pavlovič Čechov: Čajka/Racek a  lektorky Svatava 
Milková (herečka a choreografka) a Tereza Volán-
ková (herečka, režisérka a ve volných chvílích gra-
fička) dílnu Step Crawl Step Tap Step Shuffle Tap 
Step Chuck… „Velkou část dílny určitě věnujeme 
základům stepařské techniky, ale když to půjde, vy-
zkoušíme, do jaké míry lze step využít na prknech, 

co znamenají svět,“ říká Svatava Milková.
Nejen teoretický přehled o  způsobu fungování 

divadelního provozu, ale i  praktickou zkušenost 
plánování, realizace a kombinace tvůrčích a orga-
nizačních činností pak získají zájemci v Dílně di-
vadelního provozu, kterou povede herec, režisér 
a ředitel Divadla Komedie Praha Vojtěch Štěpánek.

Součástí šumperské divadelní dílny je rovněž do-
provodný program. V  sobotu 15. srpna tak bude 
od osmé večerní divadelní sál hostit hru Petra Kla-
rina Klára Valérie aneb Slepičí mor! V  pondělí 
17. srpna bude Peter Konečný v H-clubu od 20 ho-
din hovořit na téma Rychlé dějiny filmu, reklamy 
a  videoklipů. Ve  středu 19. srpna bude Hrádek 
od 20 hodin patřit Vdově po kapitánovi dunajské 
paroplavební společnosti: Nářek Mravence a o den 
později, tedy ve čtvrtek 20. srpna, ve stejnou dobu 
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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. 
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 

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 

KALD DAMU: Vinnetou aneb kámoš je víc jak 
zlato z Nugget-Tsilu. V pátek 21. srpna je na pro-
gramu od  osmé večerní Na  jevišti s  diváky nebo 
Hrádeček s  Divadelným súborem Zasesmelendve 

pri ZUŠ J. Rosinského z Nitry a jeho představením 
Kým kohúty noc zaženú, oceněným na  Scénické 
žatvě 2014. Závěrečné ukázky z dílen pak proběh-
nou v sobotu 22. srpna od 20 hodin. -red-

Zajímají vás hasiči a jejich historie? Pak zamiřte do výstavní síně šumperského muzea.  Foto: P. Kvapil
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V Galerii mladých šumperského muzea byla v polovině července otevřena výstava historických i současných fo-
tografií šumperské „Sanatorky“. Již během vernisáže, na kterou přišlo na dvě stě lidí, se setkala s velkým ohla-
sem.  Foto: M. Stuchlá

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 
představuje tradice a zvyklosti, udržované v České 
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 trvá do 15. září. 

GAlERiE MlAdýcH
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 trvá do 6. září.

GAlERiE ŠUMPERsKA
Pojďte, děti, budeme si hrát!
Velká prázdninová herna pod názvem Pojďte, 
děti, budeme si hrát představuje skládačky, hlavo-
lamy, kvizy, hry a spoustu dalších dovednostních 
úkolů pro malé i velké, kteří se nechtějí o prázd-
ninách nudit. Originální interaktivní exponáty 
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pocházející z truhlářské dílny Vlastivědného mu-
zea v  Šumperku návštěvníky nejen pobaví, ale 
také donutí trochu přemýšlet. Složit orloj, sestavit 
lomený oblouk 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.

Šumperský hafan
Osmý ročník soutěže pro pejsky všech ras, velikostí, 
barev a věku bez ohledu na původ opět nabídne zá-
bavné odpoledne pro psy, jejich chovatele, milov-
níky zvířat i rodinné příslušníky. Akce se uskuteční 
v neděli 9. srpna v Pavlínině dvoře.
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

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 po-
hádkovými postavami, u  jejichž zrodu stál jeden 
z  nejznámějších českých ilustrátorů. Výstava trvá 
do 6. září.

Muzejní minigalerie
Libuše Trunečková vystavuje obrazy
Na  počátku velkého koníčku Libuše Trunečkové 
byl dárek – malovaný kamínek, který výtvarnici 
přivedl k technice zvané enkaustika, tedy malování 
horkým voskem. Po mnoha pokusech s provizor-
ními materiály si postupně autorka nakoupila spe-
ciální enkaustické nástroje, vosky a papíry. Od  té 
doby už vyzkoušela koláže, kresbu černou tuší 
i malování na plátno. 
Libuše Trunečková, pro kterou je malování zaruče-
nou relaxační metodou, jak si udržet duševní po-
hodu, chodí dokonce malovat i  s dětmi do školy. 
Výstavu jejích obrazů mohou návštěvníci v miniga-
lerii zábřežského muzea zhlédnout 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 au-
diovizuálními prvky. Expozice je svým celkovým 



29

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 před-
stavuje unikátní sbírku loveckých trofejí ne-
jen z Čech, ale i  z Polska, Itálie, Indie a Afriky. 
Od  roku 2014 je součástí hlavního prohlíd-
kového okruhu i  výstava Pohádky na  zámku 
Úsov, přibližující lovecké trofeje originálním 
způsobem, který je blízký zejména nejmladším 
návštěvníkům. 

Úsov – kolébka lesnického školství na Moravě 
Expozice, která je od roku 2007 instalována v ně-
kdejším sídle lesnické školy (v tzv. staré škole), při-
náší 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 Lo-
vecko-lesnického muzea na  zámku v  Úsově. In-
teraktivnost výstavy je podtržena praktickými 
aktivitami zaměřenými na  doplnění znalostí 
žáků základních a  středních škol. Výstava trvá 
do 31. října. 
Bližší informace: V  červenci a v  srpnu je otevřeno 
od úterý do neděle od 9 do 19.30 hod. (časy začátku 
prohlídek  – každou půlhodinu, poslední prohlídka 
v 18 hodin).

pojetím určena nejen pro zapálené archeology, ale 
také pro širokou veřejnost.

Projekt pro celou rodinu: Poznávejme život 
v pravěku hrou
V prostorách muzea je otevřena interaktivní herna, 
kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké 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.

lOŠticE
Háčkovaný svět pověstí
Pověsti z  hradů, zámků a  podzámčí přibližuje 
originálním způsobem výstava Háčkovaný svět 
pověstí. Sbírka panenek Barbie a  jejich muž-
ských protějšků v háčkovaných šatech, doplněná 
šperky a nábytkem, pochází z dílny Simony Me-
cerodové a  Kateřiny Citové. Autorky, pro něž 
jsou ruční práce velkým koníčkem již od dětství, 
pracují se starými a často i poškozenými panen-
kami a  dávají jim novou 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 

Vlastivědné muzeum
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V HlAVĚ + předfilm láVA  Hrajeme pro děti
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 102 minuty, mládeži přístupný, české znění
Sobota 1. srpna v 15.30 hodin, pondělí 3., úterý 4. a  středa 5. srpna v 15.15 hodin, čtvrtek 13. srpna 
v 15.30 hodin
Animovaný film z Disneyho produkce.  Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 105 Kč 
 
bEz KAlHOt XXl 
USA, 2015, komedie, 115 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Sobota 1. srpna v 17.45 hodin, neděle 2. srpna ve 20.00 hodin
Poslední dech beroucí představení party striptérů v Myrtle Beach v hlavní roli s Chaningem Tatumem.  

Vstupné 120 Kč

MissiOn: iMPOssiblE - náROd GRázlŮ 
USA, 2015, akční, dobrodružný, thriller, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Sobota 1. srpna ve 20.00 hodin, neděle 2., pondělí 3., úterý 4. a středa 5. srpna v 17.30 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. 
Musí dokázat, že Syndikát existuje a nakonec ho zlikvidovat všemi možnými prostředky. Šance je ovšem 
víc než nulová!  Vstupné 120 Kč

VynálEz zKázy  Artvečer – FK, Projekt 100
Československo, 1958, dobrodružný, fantasy, sci-fi, rodinný, 78 minut, mládeži přístupný, české znění, 
anglické titulky
Neděle 2. srpna v 15.45 hodin, středa 19. srpna ve 20.00 hodin
Slavný film Karla Zemana vznikl v roce 1958 na motivy románů Julese Vernea.   

Vstupné 80 Kč, ve středu 19.8. členové FK 70 Kč 

iRAciOnální MUŽ 
USA, 2015, mysteriózní, 96 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pondělí 3. a úterý 4. srpna ve 20.00 hodin
V  novém filmu Woodyho Allena si profesor filozofie Abe Lucas (Joaquin Phoenix) prochází exis-
tenciální 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

MAllORy  Artvečer – FK, nejlepší dokument MFF Karlovy Vary
ČR, 2015, 101 minuta, mládeži přístupný
Středa 5. srpna ve 20.00 hodin
Helena Třeštíková sleduje 13 let hlavní hrdinku Mallory, se kterou se život nemazlil.   

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč
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MAlý dRáČEK  Hrajeme pro děti, 3d
Německo, 2014, animovaný, rodinný, 80 minut, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8. a neděle 9. srpna v 15.45 hodin
Kokosáček je létající drak, který nelétá, a Oskar je drak masožravec, který se stal vegetariánem. Společně 
s vynalézavou dikobrazicí Matildou musejí zachránit ostrov před nebezpečnou sopkou, která se po letech 
najednou probudila. Bude to ale možné jenom tehdy, pokud draci všech velikostí a barev uzavřou mezi se-
bou mír a spojí síly k záchraně nádherného ostrova.  Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. Šumperk.

nEsMRtElný 
USA, 2015, sci-fi, thriller, 116 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 6. srpna v 17.30 hodin, pátek 7. srpna ve 20.00 hodin, sobota 8. srpna v 17.30 hodin, neděle 
9. srpna ve 20.00 hodin
Průmyslový magnát Damian Hale (Ben Kingsley) ze své newyorské operační základny mistrovsky roze-
hrává mocenské hry. Po vzájemném odcizení se svou dcerou, aktivistkou Claire (Michelle Dockeryová), 
má Damian opravdový vztah pouze ke svému celoživotnímu příteli a pravé ruce Martinu O’Neilovi (Vic-
tor Garber). Ale diagnóza nevyléčitelné rakoviny přiměje Damiana podstoupit radikální lékařský zákrok, 
„odpoutání”, který pro něj zvrátí běh času.  Vstupné 120 Kč

Slavný film Karla Zemana Vynález zkázy vznikl v roce 1958 na motivy románů Julese Vernea.  Foto: archiv
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VyKOlEJEná 
USA, 2015, komedie, 122 minuty, přístupný od 15 let, titulky
Čtvrtek 6. srpna ve 20.00 hodin, pátek 7. srpna v 17.30 hodin, sobota 8. srpna ve 20.00 hodin, neděle 
9. srpna v 17.30 hodin
Žurnalistka Amy (Amy Schumerová) si po vzoru svého otce užívá divokého nevázaného života a poslední, 
o co stojí, je romantický a dlouhodobý vztah. Vše se může změnit, když při reportáži potká Aarona Con-
nerse, sportovního lékaře a velice milého, pohledného a schopného mladého muže v podání Billa Hadera. 
Dále hrají: Daniel Radcliffe, LeBron James.  Vstupné 120 Kč

sEdMERO KRKAVcŮ  Hrajeme pro děti
ČR, Slovensko, 2015, pohádka, fantasy, 97 minut, mládeži přístupný
Pondělí 10. srpna v 16.00 hodin, úterý 11. srpna v 16.15 hodin, úterý 18. srpna v 15.45 hodin
Pohádkový příběh podle klasické pohádky Boženy Němcové.  Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. Šumperk.

MiMOni  Hrajeme pro děti, 3d
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 94 minuty, mládeži přístupný, české znění
Pondělí 10. srpna v 18.00 hodin, středa 12. srpna v 15.45 hodin
Kevin, Stuart a Bob vyrazí na sraz zločinců, aby se dali do služeb nejhorší gaunerky všech dob – Scarlet 
Odkráglové.  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 

nEnAsytná tiFFAny 
ČR, 2015, dobrodružný, horor, sci-fi, 80 minut, přístupný od 15 let
Pondělí 10. srpna ve 20.00 hodin, úterý 11. srpna v 18.15 hodin
Pepa (Leoš Noha) tráví většinu času vysedáváním po hospodách. Aby si vydělal na skromné živobytí, vy-
krádá chaty a ukradené předměty prodává v zastavárně. Při jednom ze svých lupičských výpadů je málem 
chycen při činu a během následného útěku náhodou objeví starou videokameru.   Vstupné 110 Kč
 
dRUHá MízA 
USA, 2015, komedie, drama, 106 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Úterý 11. srpna ve 20.00 hodin, středa 12. srpna v 17.45 hodin
Manažer (Christopher Plummer) odkryje 40 let starý nedoručený dopis, který Dannymu (Al Pacino) na-
psal John Lennon. Píše v něm: „Zůstaň věrný sám sobě. Zůstaň věrný své hudbě.“ Chce mu tak podat po-
mocnou ruku v zorientování se v širých vodách slávy a úspěchu, v tom, co sám prožil. Na základě dopisu 
se Danny rozhodne zabrzdit a chytá druhou mízu.  Vstupné 110 Kč

lVí sRdcE  Artvečer - FK
Finsko, Švédsko, 2013, drama, 99 minut, přístupný od 15 let, titulky
Středa 12. srpna ve 20.00 hodin
Teppo tak stojí před těžkým rozhodnutím – splní si svůj sen o  otcovství a  rodině nebo zů-
stane věrný své celoživotní víře a přesvědčení založeného na diskriminaci, ignoranci a nenávisti?   

Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

PiXEly  Hrajeme pro děti, 3d
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Akční komedii Pixely hraje kino Oko pro děti hned několikrát.  Foto: archiv

USA, 2015, akční, komedie, sci-fi, 106 minut, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 13. srpna v 17.45 hodin, pátek 14. a sobota 15. srpna v 15.30 hodin, neděle 16. srpna v 17.45 hodin, 
pondělí 17. srpna v 15.45 hodin, úterý 18. srpna v 17.45 hodin, středa 19. srpna v 15.45 hodin, středa 
26. srpna v 15.30 hodin
Lidstvo čelí nové hrozbě! Prezident musí povolat svého nejlepšího kamaráda z dětství, videoherního šam-
piona z osmdesátých let Sama Bennera (Adam Sandler), který se nyní věnuje instalacím domácích kin, aby 
stanul v čele bývalého videoherního týmu, porazil mimozemšťany a zachránil planetu. Režie Chris Colom-
bus.  Vstupné 175 Kč
Ve čtvrtek 13. 8., v pátek 14. 8. a v pondělí 17. 8. je vstupné 150 Kč pro rodiče s dětmi. Za finanční 
dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. Šumperk.

FAntAsticKá ČtyřKA 
USA, 2015, akční, fantasy, sci-fi, 94 minuty, nevhodné mládeži do 12 let
Čtvrtek 13. srpna ve 20.00 hodin, pátek 14. srpna v 18.00 hodin, sobota 15. srpna ve 20.00 hodin, neděle 
16. srpna v 15.45 hodin, sobota 22. srpna v 17.30 hodin, pondělí 24. srpna v 15.30 hodin v českém znění
Pondělí 17. srpna v 18.00 hodin, úterý 18. srpna ve 20.00 hodin, středa 19. srpna v 18.00 hodin s titulky
Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci specifické superschopnosti, které se jim 
budou hodit v boji proti tyranovi, jenž má v úmyslu ovládnout svět.  Vstupné 130 Kč

scHMitKE 
ČR, Německo, 2014, komedie, 94 minuty
Pátek 14. srpna ve 20.00 hodin, pondělí 17. srpna ve 20.00 hodin
Příběh neotřele a originálně vyprávěného filmu se odehrává v současném Německu a Česku, jeho hlavní 
část pak na pomezí – v malém městečku uprostřed lesů na hřebenech Krušných hor. S lehkým komediál-
ním nadhledem nabízí mix napínavé detektivní zápletky s místy až dokumentárně realistickým pohledem 
na dnešní Sudety.  Vstupné 110 Kč

VĚČnĚ MlAdá 
USA, 2015, romantický, 110 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
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Sobota 15. srpna v 17.45 hodin, neděle 16. srpna ve 20.00 hodin 
Po letech osamocení se v Adalině životě objevuje Ellis Jones (Michiel Huisman), do kterého se zamiluje. 
Vše vypadá idylicky, ale jen do okamžiku, než se Adaline setká s otcem svého přítele Williamem (Harrison 
Ford). William totiž v Adaline pozná dívku, kterou před lety miloval…  Vstupné 120 Kč

MiMOni  Hrajeme pro děti
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 94 minuty, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 20. srpna v  15.30 hodin, pátek 21. srpna v  15.45 hodin, pondělí 31. srpna a  úterý 1. září 
v 16.00 hodin
Kevin, Stuart a Bob vyrazí na sraz zločinců, aby se dali do služeb nejhorší gaunerky všech dob – Scarlet 
Odkráglové.  Vstupné 120 Kč, děti 90 Kč 

KRycí JMÉnO U.n.c.l.E. 
USA, 2015, akční, dobrodružný, komedie, 116 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 20. srpna v 17.30 hodin, pátek 21. a sobota 22. srpna ve 20.00 hodin, neděle 23. a pondělí 24. srpna 
v 17.30 hodin, úterý 25. srpna ve 20.00 hodin, středa 26. srpna v 17.45 hodin
Znovu se potkáme se dvěma špičkovými agenty organizace U.N.C.L.E. (United Network Command for 
Law Enforcement). Američan Napoleon Solo (Henry Cavill) a Rus Illya Kuryakin (Armie Hammer) bo-
jují proti všem zločincům, kteří ohrožují svět.  Vstupné 120 Kč

dáREK 
USA, 2015, horor, psychologický thriller, 100 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 20. srpna ve 20.00 hodin, pátek 21. srpna v 17.45 hodin, neděle 23. srpna ve 20.00 hodin
Simon a Robyn (Jason Bateman a Rebecca Hallová) jsou mladí manželé, jejichž život jde přesně podle 
plánu. Náhodné setkání se Simonovým bývalým známým ze středoškolských let však tuto idylu promě-
ňuje v chaos.  Vstupné 120 Kč

UUUPs! nOE zdRHnUl…  Hrajeme pro děti
Německo, Belgie, Lucembursko, Irsko, 2015, animovaný, 84 minuty, mládeži přístupný, české znění
Sobota 22. a neděle 23. srpna v 15.45 hodin
Tvorečci Dejv a jeho syn Finík, dva malí Raťafáci, se dostali na Noemovu archu na poslední chvíli za po-
moci Grumpíků Lísky a její dcery Ley. Když však archa odplouvá, Finík a Lea na ní omylem nejsou. Pravé 
dobrodružství tak pro ně teprve začíná.  Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. Šumperk.

RytMUs sídlisKOVý sEn 
Slovensko, ČR, 2015, dokumentární, hudební, 90 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Pondělí 24. srpna ve 20.00 hodin, úterý 25. srpna v 18.00 hodin
Film vznikal 8 roků a zblízka dokumentuje život jedné z nejznámějších osobností česko-slovenské hudební 
scény. Patrik „Rytmus” Vrbovský vyrůstal v obyčejné rodině na sídlišti v Piešťanech a kvůli romskému pů-
vodu se nejednou střetl s předsudky okolí.  Vstupné 130 Kč

Ant-MAn  3d 
USA, 2015, akční, sci-fi, 117 minut, mládeži přístupný, české znění
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Úterý 25. srpna v 15.30 hodin
Marvelovští hrdinové jsou tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat a provést 
rafinovanou loupež, která zachrání celý svět.  Vstupné 130 Kč

EVAnGEliUM POdlE bRAbEncE  Artvečer – FK
ČR, 2014, dokumentární, 90 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Středa 26. srpna ve 20.00 hodin
Improvizovaná povídání odehrávající se na místech, jež pro Brabence a Kalenskou něco znamenají. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

bARbiE ROcK’n ROyAls  Hrajeme pro děti
USA, 2015, animovaný, 84 minuty, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 27. srpna v 16.00 hodin, pátek 28. srpna v 15.45 hodin
Připravte se na rock! V tomto optimistickém muzikálu, hvězdy Barbie ™ jako princezna Courtney, mo-
derní princezna, jejíž svět se obrátil vzhůru nohama, když si přehodí místa s Erikou, slavnou rockovou 
hvězdou. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč 

Dlouhou a náročnou životní pouť Radka Jaroše na  vrchol poslední osmitisícovky K2 mapuje snímek Cesta 
vzhůru.  Foto: archiv
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cEstA VzHŮRU 
ČR, 2015, dokumentární, sportovní, 90 minut, mládeži přístupný
Čtvrtek 27. srpna v 18.00 hodin, pátek 28. srpna ve 20.00 hodin
Dlouhá a náročná životní pouť Radka Jaroše až na vrchol poslední osmitisícovky K2. Co ho vede k tomu, 
že celý život dokáže balancovat na hraně mezi životem a smrtí?  Vstupné 100 Kč

PRidE 
Velká Británie, 2014, komedie, drama, 120 minut, nevhodný mládeži do 15 let, titulky
Čtvrtek 27. srpna ve 20.00 hodin, pátek 28. srpna v 17.30 hodin
V roce 1984, za dob vlády Margaret Thatcherové, přezdívané Železná lady, vrcholí v zemi nepokoje hor-
níků. Během Gay Pride v Londýně se skupina aktivistů rozhodne pomoci jejich rodinám a uspořádají pro 
ně sbírku. Odborový svaz horníků se ale zdráhá jejich pomoc přijmout. Důvod je prostý. Neradi by čelili 
obvinění, že hornický svaz otevřeně sympatizuje s gay hnutím.  Vstupné 110 Kč

PiXEly  Hrajeme pro děti 
USA, 2015, akční, komedie, sci-fi, 106 minut, mládeži přístupný, české znění
Sobota 29. a neděle 30. srpna v 15.45 hodin
Ve  snímku Pixely si mezigalaktičtí mimozemšťané vyloží obrazové záznamy klasických videoher 
jako vyhlášení války a zaútočí na Zemi bojovou technikou, která se těmito hrami přímo inspiruje.   

Vstupné 120 Kč 

HitMAn: AGEnt 47 
USA, 2015, akční, krimi, thriller, 96 minut
Sobota 29. srpna v 18.00 hodin, neděle 30. a pondělí 31. srpna ve 20.00 hodin, úterý 1. září v 18.00 hodin
Elitní nájemný vrah, který byl pomocí genetiky stvořen jako dokonalý stroj na zabíjení, je známý pouze 
podle dvou posledních čísel na čárovém kódu vytetovaném na zadní straně jeho krku. Agent 47 je vyvr-
cholením desetiletí výzkumu – a jeho existence navazuje na čtyřicet šest před ním klonovaných agentů ob-
dařených nebývalou silou, rychlostí, vytrvalostí a inteligencí.  Vstupné 110 Kč

blázniVá dOVOlEná 
USA, 2015, dobrodružný, komedie, 96 minut
Sobota 29. srpna ve 20.00 hodin, neděle 30. a pondělí 31. srpna v 18.00 hodin, úterý 1. září ve 20.00 hodin
Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Hrají: Ed Helms, Christina Applegateová, Leslie Mann, Chris 
Hemsworth, Charlie Day, Chevy Chase, Beverly D’Angelová.  Vstupné 120 Kč

Připravujeme: Everest, Hotel Transylvánie 2, Labyrint: Zkouška ohněm, Prázdniny v Provence, 40 dní 
pěšky do Jeruzaléma, Roger Waters The Wall, Balet Romeo a Julie – předprodej zahájen, Milenky starého 
kriminálníka. 

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



Pá 21. srpna
INVAZE

REVIVAL

ELÁN
Pavlínin dvůr Šumperk od 19:30 hod.

Vstupné v předprodeji 150 korun, v den akce 200 korun.

Více informací a online rezervace na www.dksumperk.cz

V případě deště se přehlídka přesouvá do velkého sálu DK Šumperk.

KISS
Hned na úvod Vás rozparádí rocková show s Kiss Czech Company, kdy zazní 

samozřejmě i známé pecky I Was Made For Lovin‘ You nebo Shout It Out Loud.

ROBBIE WILLIAMS
Všechny přítomné svým talentem i šarmem okouzlí Robbie Williams Revival Brno. 

Těšit se můžete na všechny zásadní megahity britské popstar.

A na závěr si společně zazpíváme s Elán KontraBand legendární songy
Voda čo ma drží nad vodou, Stužková, Kočka, Zal‘ubení nebo Láska moja.
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pro čtenáře Kulturního života. S tímto kuponem máte možnost zakoupit 
vstupenku na hlavní program Džemfestu s 20% slevou. Kupon je platný 
do 30. 9. 2015. Slevu lze uplatnit pouze v pokladně DK.

Pá 23. října 
DK Šumperk

MICHAL HRŮZA

LIGHT & LOVE

SLZA
TROCHA KLIDUMUNROE

MŇÁGA A ŽĎORP


