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Od 17. do 20. září proběhne v Šumperku Meziná-
rodní festival duchovní vokální hudby.

Během turné KATAPULT Retro Tour 2015 zaví-
tá kapela Oldy Říhy 25. září do Šumperka.

První pohádková premiéra v divadle zavede děti 
do arabského světa pohádek Tisíce a jedné noci.
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Perličky z expozic a depozitářů  
Vlastivědného muzea v Šumperku

Kolekce pytláckých zbraní náleží k  evropským 
unikátům

Doposud představené unikáty a  zajímavosti ze 
sbírek Vlastivědného muzea v  Šumperku povětši-
nou sloužily bohulibým účelům. Dnes se ale vy-
dáme na  úsovský zámek, abychom si představili 
kolekci zbraní, které se s bohulibými záměry míjely 
a byly trnem v oku zvláště hajným.

Na přelomu 19. a 20. století, kdy byly na podnět 
lesního rady Julia Wiehla a  se souhlasem knížete 
Liechtensteina sváženy první exponáty budoucího 
Lovecko-lesnického muzea do  zámku v  Rabens-
burgu na Dyji, nikdo netušil, jakou podobu bude 
budoucí muzeum mít, a už vůbec nikdo nevěděl, 

co vše se podaří získat. Když bylo v roce 1900 roz-
hodnuto přestěhovat doposud shromážděné příro-
dovědné sbírky, doklady o práci lesníků a předměty 
dokumentující honitbu a myslivost z nevyhovují-
cích prostor dolnorakouského zámku do  Úsova, 
putovalo v  krabicích i  několik pytláckých zbraní. 
V úsovském zámku tak bylo vybaleno pět pytlác-
kých pušek s brašnou na broky a dvě pistole. Vedle 
nich se vyjímala střelná zbraň v bambusové vycház-
kové holi, jejíž spoušťový mechanismus je umístěn 
v násadci hole a rukojeti. Základ pozdější rozsáhlé 
kolekce pytláckých zbraní byl na světě.

Brzy se ukázalo, že pro lesní úřady, kde pušky 
a  jiné zbraně zabavené pytlákům nezničili, se na-
skýtá vítaný způsob, jak se těchto nežádoucích 

Puška perkusní zabavená v lesním revíru Moravská Třebová.  Sbírky VM Šumperk, foto P. Rozsíval

Střelná zbraň důmyslně zakomponovaná do vycházkové hole je dokladem vynalézavosti pytláků.   
Sbírky VM Šumperk, foto P. Rozsíval

Pytlácká puška zhotovená ze zkrácené sériově vyráběné hlavně, zapalování zátravkou mezi objímkami, lesní re-
vír Rataje.  Sbírky VM Šumperk, foto P. Rozsíval
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předmětů elegantně zbavit. Vedle zastaralých pušek 
darovaných do muzea hajnými a myslivci putovaly 
do Úsova i zbraně pytlácké. Jejich větší množství do-
dali z lesních revírů v Ratajích, Břeclavi a některých 
dalších míst. Významným obohacením sbírky bylo 
85 palných zbraní z knížecího lesního úřadu v Mo-
ravské Třebové, většinou pušek s perkusními zámky 
různě upravených pro nezákonný lov, osm pytlác-
kých pistolí, mezi nimi i  tři dvouhlavňové a  opět 
jedna vycházková hůl s ukrytou hlavní a spouštěcím 
mechanizmem. Součástí kolekce byla drátěná oka 
na zvěř a další netradiční výbava pro lov. I mezi zbra-
němi dodanými lesní správou ve Vaduzu byly dvě 
pušky označené jako pytlácké. Ne vždy ale byl jejich 
původ zaznamenán do knihy přírůstků.

Většina těchto nezákonně držených zbraní se do-
stala do lovecko-lesnického muzea v letech 1900 až 
1904, později jen výjimečně. Lidskou vynalézavost 
a zručnost při jejich výrobě a úpravách mohli ná-
vštěvníci obdivovat v oddělení muzea věnovanému 
lovu a  myslivosti. Po  rekonstrukci zámeckého 

paláce v  letech 1983 až 1990 jsou lovecké a pyt-
lácké zbraně v sále, který je zařízený jako zámecká 
zbrojnice. Nejoriginálnější z  pytláckých zbraní 
jsou umístěny na  dřevěném panelu. Jsou mezi 
nimi pušky a pistole upravené z běžně vyráběných 
typů, ale i  podomácku vyrobené unikáty. Soubor 
107  zbraní zabavených pytlákům, z nichž většina 
je ve  zbrojnici úsovského zámku vystavena, patří 
k největším kolekcím těchto zbraní v Evropě.   

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

Dny evropského dědictví nabízejí bohatý program

Pytlácká pistole unikátní domácí konstrukce, v mo-
sazné hlavni odpalovací váleček uložený v trubce s pe-
rem a jištěný při natažení svislou západkou.   

Sbírky VM v Šumperku, foto P. Rozsíval

Pytlácká puška s perkusním zámkem a zkrácenou hlavní, která usnadňovala ukrytí zbraně pod oděvem.  
Sbírky VM v Šumperku, foto P. Rozsíval

Měsíc září se již několik let nese v celé republice 
i v Šumperku ve znamení Dnů evropského dědic-
tví, které město pořádá ve  spolupráci se Sdruže-
ním historických sídel Čech, Moravy a  Slezska. 
Letos připadají na  sobotu 12. a  neděli 13. září 
a v  jejich rámci se zpřístupní návštěvníkům nej-
významnější památky zdarma. Otevřeny budou 
mezi devátou ranní a pátou odpolední a provádět 

jimi budou zkušení odborní průvodci. Zájemci 
si budou moci prohlédnout také interiéry di-
vadla a  průvodce jim přiblíží rovněž historii ži-
dovského hřbitova. V  Šumperku bude hlavním 
lákadlem zahajovací koncert populární šumperské 
skupiny O5 a RADEČEK k příležitosti připome-
nutí 10.  výročí ukončení rekonstrukce klášter-
ního kostela Zvěstování Panny Marie. A zájemci 
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budou moci sbírat turistická razítka, za něž dosta-
nou malou odměnu. 

Výročí rekonstrukce klášterního kostela 
připomene koncert kapely O5 a RADEČEK

Již ve  čtvrtek 10. září se v  kos-
tele Zvěstování Panny Marie roze-
zní od sedmé večerní struny kytar 
oblíbené šumperské kapely O5 
a RADEČEK. Její členové si pro 
připomenutí desátého výročí 
ukončení náročné rekonstrukce 
klášterního kostela, jež probíhala 
od  začátku 90. let do  roku 2005, 
připravili koncert ve  speciálním akus-
tickém provedení.

Památkami provedou zkušení průvodci

Dny evropského dědictví každoročně otevírají 
veřejnosti nejzajímavější památky, budovy, objekty 

a prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 
zcela nepřístupné. V Šumperku se tak zájemci mo-
hou v sobotu 12. září podívat do barokního kos
tela sv. Barbory v  Jiráskových sadech, známého 
výpravnými freskami Ignáce Oderlického. Z dílny 

tohoto uničovského malíře pocházejí 
i  nádherné zrestaurované nástropní 

malby v  barokním farním kostele 
sv. Jana Křtitele, jehož jádro po-
chází z  konce 13.  století a  který 
byl z  velké části nově vybudo-
ván po požáru města v roce 1669. 
Kromě interiérů kostela budou 

moci návštěvníci zavítat i  do  pří-
zemí a patra věže. 
Druhou zářijovou sobotu se návštěv-

níkům otevře rovněž pozdně barokní měš-
ťanský tzv. Geschaderův dům v  Kladské ulici, 
v němž žila mimo jiné rodina Jindřicha Peschkeho, 
která patří k  nejtragičtějším obětem čarodějnic-
kých procesů v 17. století. Zde si mohou zájemci 
prohlédnout zasedací místnosti, arkády i  půdní 

Během předloňských Dnů evropského dědictví se křtilo pokračování Šumperských proměn, tentokrát na přelomu 
tisíciletí.  Foto: -pk-
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prostory. Ve sklepích tohoto tzv. Evropského domu 
setkávání je navíc otevřena netradičně pojatá ex-
pozice, vybavená průvodcovským systémem gui-
dePORT, jež čarodějnické procesy na  Šumpersku 
i  atmosféru středověkého města přibližuje. V  so-
botu 12. a  v  neděli 13. září se přitom vstupné 
do expozice neplatí.

Z  Geschaderova domu mohou lidé zamí-
řit do  protějšího barokního kostela Zvěstování 
Panny Marie s  gotickým jádrem, který se může 
pochlubit zrestaurovaným mobiliářem. „V kostele 
je navíc k  vidění výstava romana turcela z  part-
nerského města Prievidza ‚Uniting Hands/Podejme 
si ruce‘,“ říká referent oddělení kultury a vnějších 
vztahů šumperské radnice Bohuslav Vondruška. 
O  den později, v  neděli 13. září, si pak budou 
moci zájemci volně prohlédnout klášterní kostel 
od 9 do 15 hodin.

Ti, kteří zatouží po pohledu na město z ptačí per-
spektivy, mohou v sobotu 12. září od 9 do 17 ho-
din a v neděli 13. září od 9 do 15 hodin zdarma 
vystoupat na  věž radnice, odkud je krásný vý-
hled nejen na  samotný Šumperk, ale i  na  okolí 
a díky dalekohledu rovněž na Praděd, Petrovy ka-
meny a další vrcholy Jeseníků. Své expozice a aktu-
ální výstavy zpřístupní zdarma rovněž Vlastivědné 

muzeum v Šumperku, Muzeum silnic  ve Vikýřo-
vicích a Státní okresní archiv Šumperk. V sobotu 
12. září budou opět otevřeny bývalý žerotínský 
zámek, tzv. Zámeček, a  také divadlo. „I  zde bu-
dou přítomni průvodci, kteří poskytnou odborný 
komentář,“ podotýká Vondruška. Vzápětí zdůraz-
ňuje, že během soboty 12. září pořádá Střední škola 
železniční, technická a služeb ve spolupráci s Pars 
nova, a. s. Den řemesel. „V  rámci Roku průmy-
slu a technického vzdělávání a v rámci Regionální 
sektorové dohody v oblasti elektrotechniky OK se 
představí obory vyučované na škole. Jarmark bude 
probíhat od 9 do 15 hodin na tzv. Točáku,“ upřes-
ňuje referent.

A na neděli 13. září jsou po roční pauze připra-
veny komentované prohlídky šumperského ži
dovského hřbitova. „Po  historii šumperských 
Židů bude provázet známý badatel Gerhard Wa-
nitschek,“ prozrazuje Vondruška. V neděli budou 
navíc pro velký zájem veřejnosti zpřístupněny i rad-
niční věž, expozice Čarodějnické procesy  a kostel 
Zvěstování Panny Marie. „Po  celou dobu konání 
akce bude probíhat hra se sbíráním turistických ra-
zítek z  jednotlivých památek, úspěšní sběratelé se 
mohou těšit na  malý dárek,“ prozrazuje referent 
a připomíná, že bližší informace lze najít na www.
sumperk.cz v  sekci Turista a  Volný čas, podsekci 
Dny evropského dědictví.

Muzea i archiv lákají na zajímavé výstavy

Vlastivědné muzeum, které sídlí v  tzv. Pavlí-
nině dvoře, bude v sobotu 12. září návštěvníky lá-
kat na  prohlídku stálé expozice prostřednictvím 
audioprůvodce GuidePORT a na zajímavé výstavy. 
Ve výstavní síni je k vidění výstava „Hasiči – pra-
covitost, statečnost, obětavost“. O  poschodí výš, 
v  Hollarově galerii, je instalována výstava „Háč-
kovaný svět tradic“, která pochází z dílny Simony 
Mecerodové a Kateřiny Citové a představuje sbírku 
panenek Barbie v háčkovaných šatech, a v Galerii 
Šumperska si především děti užijí výstavu „Pojďte, 
děti, budeme si hrát!“. V Galerii mladých pak vy-
stavuje své fotografie Ondrej Zupka. 

Sbírejte razítka s Dny evropského dědictví
Vyzvedněte propagační leták Dnů evrop-

ského dědictví v Šumperku v Informačním 
centru Šumperk, v recepci průvodců na rad-

nici, v expozici Čarodějnické procesy a během 
akce ve všech památkách otevřených o víkendu 
12. a 13. září, navštivte je a sbírejte razítka pa-

mátek do kuponu, jenž je součástí letáku. 
Pokud získáte alespoň šest razítek z devíti mož-
ných, dostanete malou odměnu. Letáky a po-

drobná pravidla lze nalézt rovněž na www.
sumperk.cz v sekci Turista a Volný čas, pod-

sekci Dny evropského dědictví. Úspěšní sběra-
telé razítek si mohou svou odměnu vyzvednout 

v Informačním centru na Hlavní třídě 22, 
tel. č.: 583 214 000, e-mail: icsumperk@se-

znam.cz, od soboty 12. září.
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Zájemci mohou v  sobotu 12. září zavítat 
i do Muzea silnic ve Vikýřovicích se stálými expo-
zicemi „Via Est Vita – Silnice je život“, „Po stopách 
bratří Kleinů“ a „Z historie a současnosti našich sil-
ničních mostů“. K  vidění zde je i  výstava „Válka 
na  silnicích a  mostech“ a  fotografie Jiřího Štrajta 
pod názvem „Návrat k motorům“.

Své brány otevře v sobotu 12. září zájemcům opět 
Státní okresní archiv na  konci ulice Bří Čapků, 
který u této příležitosti nabídne kromě zpřístupně-
ných depozitářů s uloženými dokumenty i výstavu 
nazvanou „Ze Šumperka až na kraj světa“. Na ní 
představuje ze svých sbírek mapy rozmanitých 
typů, například katastrální, vojenské, národnostní, 
hydrografické, geologické, školní a mnoho dalších. 
Mezi zajímavosti patří mapa Bretaně z druhé polo-
viny 18. století nebo panoramatická mapa Temže 
z 19. století, první návštěvníky zaujala také mapa 
evropských bojišť z 18. a 19. století. „Výstavu do-
plňuje několik starších i novějších územních plánů 
obcí a měst šumperského okresu, prostřednictvím 
kterých je možné si porovnat, do jaké míry byly re-
alizovány původní představy,“ upřesňuje ředitelka 

archivu Hana Jarmarová. Vzápětí dodává, že ná-
vštěvníci si mohou prohlédnout i prolistovat něko-
lik 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. Z. Kvapilová

Program Dnů evropského dědictví

Čtvrtek 10. září
Kostel Zvěstování Panny Marie | 19.00 hod.
Koncert O5 a RADEČEK
Slavnostní koncert úspěšné šumperské kapely k 10. vý-
ročí ukončení rekonstrukce klášterního kostela ve spe-
ciálním akustickém provedení.  Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek v  Informačním centru 
Šumperk, Hlavní třída 22, 787  31 Šumperk, tel.: 
583 214 000, e-mail: icsumperk@seznam.cz

Sobota 12. září 
Radnice | 9.00–17.00 hod.

Ve výstavní síni šumperského muzea je k vidění výstava přibližující historii hasičů v tomto regionu.  Foto: -pk-
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Prohlídkové okruhy městem – Procházka z 13. do 21. století, Kde žily čarodějnice a Zrození „malé 
Vídně“ – a Rozhledy z radniční věže probíhají v srpnu od pondělí do neděle vždy od 9 do 12 hod. 
a od 13 do 17 hod., v září pak denně od 9 do 15 hod. Prohlídky se zahajují 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 srpnu otevřena 
denně od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., v září pak denně od 9 do 15 hod. 

Podrobnosti na www.sumperk.cz v sekci Turista – Volný čas, podsekci Atraktivity.

Vyhlídky z radniční věže
Geschaderův dům | 9.00–17.00 hod.
Expozice Čarodějnické procesy (poslední pro-
hlídka expozice v 16.15 hod.)
Komentované prohlídky domu (zasedací místnosti, 
arkády, půdní prostory)
Kostel Zvěstování Panny Marie | 9.00–17.00 hod.
Komentované prohlídky kostela 
Výstava „Uniting Hands/Podejme si ruce“
Kostel sv. Jana Křtitele | 9.00–17.00 hod.
Komentované prohlídky kostela (přízemí a  patro 
věže, mobiliář kostela, fresky Ignáce Oderlického 
a ostatky patrona města sv. Theodora) 
Kostel sv. Barbory | 9.00–17.00 hod.
Komentované prohlídky interiéru kostela s  fres-
kami Ignáce Oderlického
Divadlo Šumperk | 9.00–17.00 hod.
Komentované prohlídky šumperského divadla (za-
čátek prohlídek v 10.00, 11.00, 15.00 a 16.00 hod.)
Zámek
Komentované prohlídky budovy bývalého zámku 
(začátek prohlídek v 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hod.)
Pavlínin dvůr | 9.00–17.00 hod.
Výstavy a expozice Vlativědného muzea v Šumperku: 
Výstavní síň: Hasiči – pracovitost, statečnost, obě-
tavost * Galerie Šumperska: Pojďte, děti, budeme 
si hrát! * Stálá expozice VM v Šumperku: Příroda 
a  dějiny severozápadní Moravy * Hollarova gale-
rie: Háčkovaný svět tradic * Galerie mladých: „Mé 
světy“ – fotografie Ondreje Zupka
Státní okresní archiv Šumperk | 9.00–16.00 hod.
Komentované prohlídky archivu

Výstava Ze Šumperka až na kraj světa 
Začátek prohlídek v 9.30, 10.30, 13.30 a 14.30 hod.
Muzeum silnic ve  Vikýřovicích u  Šumperka | 
10.00–16.00 hod.
Stálé expozice „Via Est Vita – Silnice je život“,  
„Po stopách bří Kleinů“ a „Z historie a současnosti 
našich silničních mostů“. Výstavy „Válka na silni-
cích a mostech“ a „Návrat k motorům“ – fotogra-
fie Jiřího Štrajta.
Den řemesel | Točák | 9.00–15.00 hod.
Střední škola železniční, technická a  služeb 
Šumperk
Přehlídka oborů vzdělání školy ve  spolupráci 
s PARS nova, a.s., v rámci Roku průmyslu a tech-
nického vzdělávání a Regionální sektorové dohody 
v oblasti elektrotechniky OK. 

Neděle 13. září
Radnice | 9.00–15.00 hod.
Vyhlídky z radniční věže
Geschaderův dům | 9.00–15.00 hod.
Expozice Čarodějnické procesy (poslední pro-
hlídka ve 14.15 hod.)
Kostel Zvěstování Panny Marie | 9.00–15.00 hod.
Volné prohlídky kostela a výstava Uniting Hands
Židovský hřbitov | 9.00–15.00 hod.
Prohlídky židovského hřbitova s komentářem historika 
Gerharda Wanitschka (v 9.00, 11.00 a 13.00 hod.)

Změna programu vyhrazena 
Vstup zdarma do všech uvedených památek (kromě 
koncertu)
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Dvorní fotograf Šumperských proměn odešel

Fotograf Josef Pavlíček si hned dvakrát splnil svůj sen. Nejprve v roce 2011 publikací nazvanou 
Šumperk ve fotografiích Josefa Pavlíčka a o dva roky později knihou Šumperské proměny na pře-
lomu tisíciletí. Žádné další publikace se však již veřejnost nedočká. Josef Pavlíček, který byl dvor-
ním fotografem seriálu Šumperské proměny v našem měsíčníku, letos v červnu zemřel. Rodina, 
přátelé a známí se s ním rozloučili 9. června.

Josef Pavlíček, který se narodil 30. prosince roku 
1926 v Brně, žil v Šumperku od roku 1947. Řadu 
let pracoval jako rentgenový laborant a  jeho ko-
níčkem byla dokumentární i umělecká fotografie. 
V letech 1967–1969 absolvoval obor výtvarné foto-
grafie na lidové konzervatoři v Ostravě u J. Šmoka. 
V Šumperku založil v roce 1955 poradní sbor pro 
fotografii při tehdejším Okresním kulturním stře-
disku, v roce 1972 organizoval a zahájil vlastní vý-
stavou činnost Fotokabinetu při Severomoravském 
divadle. Obesílal celostátní i mezinárodní výstavy 
a získával četná uznání. Vedle fotografie se věnoval 

i  audiovizuální tvorbě, za  niž získal řadu ocenění 
na celonárodních přehlídkách.

Čerpal především z vlastního archivu, který vzni-
kal už před více než padesáti lety, kdy začal spo-
lupracovat s  tehdejším Vlastivědným ústavem. 
Dalším mezníkem pro něj bylo setkání se Stani-
slavou Rybičkovou a Františkem Spurným. V roce 
1984 společně „rozjeli“ Proměny pro Kulturní ži-
vot Šumperka. Od té doby byl stálým členem re-
dakční rady tohoto měsíčníku, pro který mimo 
jiné vytvořil i sérii snímků věží a věžiček na titulní 
stránku obálek v  roce 2002. Téměř žádný z  jeho 

Josef Pavlíček nefotil pouze proměny šumperských ulic, ale zachycoval i nejrůznější dění v Šumperku.  Foto: -zk-
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která obsahovala srovnávací snímky šumperských 
ulic a budov, jež léta vycházely ve zmíněném kultur-
ním měsíčníku. O dvaadvacet let později pak zpra-
coval ve spolupráci s Milenou Filipovou Šumperské 
proměny na přelomu tisíciletí. Ještě před tím, v roce 
2011, spatřila světlo světa publikace Šumperk ve fo-
tografiích Josefa Pavlíčka. -zk-

snímků města nevznikl napoprvé. Na většinu míst 
se Josef Pavlíček opakovaně vracel, abych je zastihl 
v tom správném světle a ničím nezastíněné. Jako fo-
tograf si všímal především zajímavých detailů, které 
běžně lidem unikají. 

Výsledek spolupráce s KŽŠ na sebe nedal dlouho 
čekat. V roce 1992 vyšla kniha Šumperské proměny, 

Rozloučení, Festival duchovní vokální hudby

Kostnický sbor, který vznikl přímo pro šumperský festival, provede posluchače moderní, převážně severskou du-
chovní hudbou.  Foto: archiv

Září, to je XII. mezinárodní festival duchovní vokální hudby

„Hudba je největší dar, který ponechal Bůh člo-
věku, když ho vyhnal z  ráje. Bez něho bychom ne-
unesli tíhu a smutek svého vyhnanství. Nespouštěj se 
jí nikdy. I kdybys byl tím nejchudším a nejbídnějším 
člověkem na světě, nezahyneš, dokud ti ona bude znít 
v srdci.“ Jan Čep

A právě duchovní hudba vzniká z přesvědčení, že 
má schopnost podílet se na odpoutání lidské my-
sli od ulpívání na tomto hmotném světě a přenést 
nás do  vznešenějších dimenzí, k  rozjímání, vytr-
žení. Když zní, když se zpívá, když se vnímá, dostá-
váme se až na dna srdcí, která se navzájem spojují 

ve shromáždění. Šumperský festival tento dar pře-
dávání ducha hudbou má a pokusí se i v tyto svá-
teční dny vám nabídnout vstoupit do prostor, které 
hledáme s nadějí, že nám přinesou něco nového. 

Mezinárodní festival otevře brány těchto pro-
stor vstupním koncertem, který jsme nazvali Re-
citál světové duchovní hudby v podání vídeňských 
sólistů. Simona Eisingerová a  Andrea Linsbaue-
rová nás provedou největšími díly světové du-
chovní hudby. V dílech J. S. Bacha, G. F. Händela, 
W.  A.  Mozarta, J. Haydna si budeme moci uvě-
domit, jak úžasným darem je sdělení skrze hudbu. 
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Recitál světové duchovní hudby zahájí vídeňské sólistky

PROGRAM FESTIVALU

Čtvrtek 17. září od 19 hodin v klášterním kostele 
Simona Eisingerová – soprán, Andrea Linsbauerová – klavír

Pátek 18. září od 19 hodin v klášterním kostele
Oculos meos Šumperk, sbormistr Vít Rozehnal, Motýli Šumperk, sbormistři Helena Stojaníková, 
Tomáš Motýl, Miešaný zbor Žilina (Slovensko), sbormistr Štefan Sedlický

Sobota 19. září od 19 hodin v klášterním kostele 
Oculos meos Šumperk, sbormistr Vít Rozehnal, Voicemix Konstanz (Německo), sbormistr Stef
fen Schreyer, Cantus Jaroměř, sbormistr Pavel Smékal

Neděle 20. září od 9 hodin v klášterním kostele 
Ekumenická bohoslužba za hudebního doprovodu zúčastněných sborů

Můžeme očekávat opravdu strhující výkon. 
Druhý festivalový den bude patřit našim milým 

„Motýlkům“. Jsou již pravidelným účastníkem fes-
tivalových dní a vždy dokážou něčím novým pře-
kvapit. Já se však těším na jejich provedení už pro 
nás známého díla F. Poulenca Litanies a  la Vierge 
Noire. Je to opravdu mistrovský kousek s ojedině-
lým provedením. V druhé části koncertu vystoupí 
Miešaný zbor ze Žiliny. Tento sbor umí překvapit 
specifickým vyjádřením obsahu hudební myšlenky. 
Šéf sboru Štefan Sedlický nás určitě vyvede ze zaje-
tých představ, jak interpretovat duchovní hudbu. 
Vzácné shromáždění muzikantů nám jistě přinese 
mnoho podnětů.

Ve třetím dni budeme svědky zvláštního úkazu. 
Vystoupí těleso, které vzniklo přímo pro náš festi-
val. Z dómského sboru v Kostnici – ach, ten ne-
šťastný Kostnický sněm – se vyčlenilo pár dívek, 
které nás provedou moderní, převážně severskou, 

duchovní hudbou. Specifický rukopis dirigenta 
sboru Steffena Schreyera, hlavního sbormistra 
a varhaníka kostnické katedrály, vždy zaujme. Je cí-
tit mnohá léta, která strávil ve Švédsku na prestiž-
ních dirigentských postech. Po  tomto komorním 
sboru nám zazpívá Cantus z Jaroměře, který je plný 
nadšených pěvců. Odhodlání pojmout niternost 
projevu z nich přímo čiší. A tak se pod jejich vede-
ním projdeme zahradami kolem Kuksu a mezi so-
chami Matyáše Brauna budeme moci v sobě nechat 
znít moudrost věků.

Během festivalové neděle se při ekumenické bo-
hoslužbě představí všechny sbory, aby poděkovaly 
za  dary, které jim byly naděleny. Zazpívá i  nově 
vzniklý šumperský sbor Oculos meos, který jako 
mladičký hostitel bude uvádět jednotlivé festiva-
lové dny.

Zveme vás do těchto dní. Pojďte se projít čers-
tvými krajinami hudby. V. Rozehnal

Simona Eisingerová – lyrický koloraturní so-
prán, Andrea Linsbauerová – klavír * Program: 
G. F. Händel – Devět německých árií, J. S. Bach – 
Janovy pašije, BWV 245, W. A. Mozart – m Adagio 
in F-Dur, KV 580, J. Haydn – Stvoření, Hob. XXI: 

2, Malá varhanní mše, Hob. XXII: 7, W. A. Mo-
zart – Slavnostní nešpory, KV 339.

Obě protagonistky tohoto koncertu, který se 
uskuteční ve čtvrtek 17. září od 19 hodin v kláš-
terním kostele, jsou velmi výrazné tváře vídeňského 
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hudebního života. Osobitě procítěné vyjádření nej-
hlubších témat duchovních dějů dovedla nadějnou 
sopranistku a  excelující klavíristku na  společnou 
cestu, která je zdobena mnoha úspěchy na  světo-
vých hudebních scénách. Tento koncert probíhá 
v  rámci XII. Mezinárodních hudebních slavností 
duchovní vokální hudby. 

Simona Eisingerová je dcerou slovenských di-
plomatů ve Vídni. Studovala zpěv na konzervatoři 
a  soukromé vysoké škole ve  Vídni a  absolvovala 
také obor mezinárodní obchod na  Ekonomické 
Universitě ve  Vídni. Úspěšná je také v  klasickém 
baletu, stepu a v latinskoamerických tancích. Opa-
kovaně zvítězila v  různých mezinárodních pěvec-
kých soutěžích. Od  svého debutu v  Stadttheater 
v Badenu v roce 2007 je na volné noze a hostuje 
v různých operních domech – jako jsou Volksoper 
Wien, Theater an der Wien, Landestheater Linz, 
Stadttheater Klagenfurt, Staatstheater am Gärtner-
platz v Mnichově a Theater Luzern.

Simona Eisingerová spolupracuje s mezinárodně 
známými umělci (Brigitte Fassbaenderová, Emmy 
Wernerová, Christof Loy a Marc Albrecht). Její re-
pertoár zahrnuje role jako Pamina a  první dáma 
v Mozartově Kouzelné flétně, Frasquita v Bizetově 
Carmen, Mařenka v  Humperdinckově Perníkové 
chaloupce, Despina v  Mozartově Cosi fan tutte, 
Olympie v  Offenbachových Hoffmannových po-
vídkách. Simona Eisingerová koncertuje a dává só-
lové recitály po celé Evropě, pravidelně vystupuje 
v Severní Americe, Číně a Japonsku.

Andrea Linsbauerová se narodila ve  Vídni, 
studovala u  Nataši Veljkovič ve  Vídni a  u  Tho-
mase Kerbla na  bývalé Brucknerově konzerva-
toři v  Linci. Důležité hudební impulzy obdržela 

nabídkou ke studiu u Thomase Kreuzbergera a Wally  
Salio. Po dokončení studia se věnovala studiu vo-
kálního doprovodu a  hudebnímu managementu. 
Od té doby dostala nabídky na účinkování na vý-
znamných mezinárodních a evropských festivalech 
včetně „Semanas Musicales de Frutillar“ (Chile), 
„Wexford Festival“, „Erregal Festival“ (Irsko), 
hostovala v  „National Concert Hall“ v  Dublinu, 
v „Glinkově Kapele“ v Petrohradě, v Národní opeře 
v Kyjevě, v Teatro Carlo Felice v Janově a v Teatro 
Verdi v Padově. Andrea Linsbauerová byla opako-
vaně hostem Rakouského kulturní fóra v zahraničí, 
mimo jiné v Oslo, Budapešti, Bratislavě a Berlíně. 
Koncertně vystupovala v  Belgii, Švédsku, USA 
a v Číně. Od roku 2003 přednáší na „Institutu ev-
ropských studií“ ve  Vídni. V  roce 2006 založila 
soubor Ars vocalis, ve kterém působí jako klavíris-
tka a umělecká vedoucí. -vr-

Andrea Linsbauerová se představí během prvního fes-
tivalového koncertu.  Foto: archiv

„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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Klasika Viva vstupuje do druhé poloviny
Do své druhé poloviny vstupuje v září cyklus koncertů nazvaný Klasika Viva, který ve spolupráci 
se šumperským Domem kultury pořádá Agentura J+D Romana Janků. Zajímavý projekt se stal již 
nedílnou součástí místního hudebního života, a veřejnost se tak i v nadcházejících měsících může 
těšit na řadu zajímavých koncertů a bohaté zážitky. Redakce KŽŠ v této souvislosti požádala Ro-
mana Janků o krátký rozhovor.

V září odstartuje druhá polovina letošního cyklu Kla-
siky Viva. Ještě než prozradíte, na koho se mohou mi-
lovníci klasické hudby těšit, ráda bych se krátce vrátila 
k uplynulému půlroku i k letním Klášterním hudeb-
ním slavnostem. Jak jste s koncertováním a se zájmem 
veřejnosti spokojený?
Musím se přiznat, že opravdu převládá spoko-
jenost. Pravdou je, že některé koncerty Klasiky 
Viva na  jaře, především ten květnový v  divadle, 
byly navštíveny méně, než jsme čekali, ale i tak dr-
tivá většina z  nich přilákala spousty návštěvníků. 

Samostatnou kapitolou je zájem posluchačů o kon-
certy festivalu Klášterní hudební slavnosti. Všechny 
koncerty v Šumperku byly téměř vyprodány. Místa 
mimo Šumperk ovšem hlásí také skvělá čísla o ná-
vštěvnosti, takže opravdu velká spokojenost. 
Ke  koncertům se já sám nechci moc vyjadřovat, 
protože pro mě byly všechny nádherné a na mimo-
řádně vysoké umělecké úrovni. Vyjadřovat by se 
měli spíše jejich návštěvníci.

Nyní již přejděme k  nadcházejícímu prvnímu 

Úvodní koncert letošního ročníku Klášterních hudebních slavností hostil klášterní kostel. K vidění byla v Šum-
perku poprvé barokní opera. Armidu Giuseppe Scarlattiho nastudoval pro šumperský festival soubor Musica Flo-
rea, taneční složka pak byla v režii souboru Hartig.  Foto: Z. Nováček
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poprázninovému koncertu Klasiky Viva. Koho během 
něj šumperským posluchačům představíte? 
Představíme mimořádně talentovaného sedmnácti-
letého absolutního vítěze rozhlasové soutěže Con-
certino Praga 2015, klavíristu Matyáše Nováka. 
V současnosti student pardubické konzervatoře je 
jedním z  největších talentů klavíru u  nás, o  tom 
nenechá nikoho na pochybách i  volba programu. 
V klášterním kostele zazní 21. září nejtěžší skladby 
pro klavír F. Liszta doplněné skladbami J. Haydna.

Říjen je již tradičně spojen s  koncertem k  výročí 
založení samostatného státu. Jaký program letos 
nabídnete? 
Moravská filharmonie Olomouc přiveze do Šum-
perka velmi atraktivní program a ještě atraktivněj-
šího sólistu. Posluchači si budou moci vychutnat 
předehru k opeře B. Smetany Hubička, 5. symfo-
nii L. van Beethovena c moll a především houslový 
koncert A. Dvořáka a moll v podání českého hous-
listy Jana Mráčka. Ten je nejen laureátem soutěže 
Pražské jaro, ale je také absolutním vítězem světové 
houslové soutěže Fritze Kreislera 2015 ve Vídni. 

Velký zájem je tradičně o koncerty v čase předvánoč-
ním. Prozradíte, kteří umělci do Šumperka zavítají, 

a program listopadového a prosincového koncertování? 
V listopadu se můžeme těšit na vystoupení klarine-
tisty Karla Dohnala, který si pro Šumperk připravil 
program společně s  Triem českých filharmoniků. 
Všichni umělci zde budou vystupovat poprvé.
Vánoční koncert bude tentokráte věnován muž-
ské pěvecké hvězdě operního nebe, barytonistovi 
Ivanu Kusnjerovi. Jde o světově uznávaného pěvce, 
který vystupuje na  všech předních světových pó-
diích, jako jsou milánská La Scala nebo Vídeňská 
státní opera, a  je sólistou opery Národního diva-
dla v Praze. Takže určitě nás čeká velký umělecký 
zážitek.

Které umělce nabídnete v příštím roce? 
Pro příští rok připravujeme mnoho atraktivních 
koncertů s neméně zajímavými umělci. V současné 
době jsou všechny termíny v jednání, nicméně ur-
čitě bychom rádi získali projekt Gipsy Fire Pavla 
Šporcla, chceme nabídnout cembalový recitál, opět 
bychom rádi pozvali Evu Urbanovou a také Adama 
Plachetku. Další jména by byla čirou spekulací, ale 
nechme se překvapit.

Děkuji za rozhovor.
Z. Kvapilová

Zářijová Klasika Viva nabídne talentovaného 
klavíristu Matyáše Nováka

První koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Ro-
mana Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 21. září. V tento den bude od 19 hodin patřit 
klášterní kostel fenomenálnímu sedmnáctiletému klavíristovi Matyáši Novákovi, který je i letoš-
ním absolutním vítězem rozhlasové soutěže Concertino Praga. Posluchačům nabídne mimo jiné 
nejtěžší skladby pro klavír F. Liszta doplněné skladbami J. Haydna. Vstupenky za sto korun si mo-
hou zájemci koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a Informačním centru.

Matyáš Novák (nar. 20. 6. 1998) začal hrát na 
klavír v pěti letech. Na jeho uměleckém rozvoji se 
podíleli M. Vlčková, J. Turková, M. Langer a I. Ka-
hánek. V současné době je studentem gymnázia 
J.  K. Tyla v Hradci Králové, Konzervatoře Par-
dubice ve třídě Jitky Fowler Fraňkové a rovněž 

studentem věhlasné klavírní akademie Incontri col 
Maestro v italské Imole ve třídě Vovky Ashkena-
zyho. Tento vítěz řady národních i mezinárodních 
soutěží zároveň navštěvuje hodiny klavírní impro-
vizace a skladby u Jiřího Pazoura, pedagoga Praž-
ské konzervatoře.
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Od šesti let hrál navíc Matyáš Novák na housle. 
I v tomto oboru dosáhl řadu úspěchů, např. 2. cena 
na Kocianově houslové soutěži (Ústí nad Orlicí 
2010). Je držitelem cen Zlatý oříšek 2012 a Ta-
lent královéhradecké kultury 2013. Na skladatel-
ské soutěži Artistes en herbe v Lucembursku získal 
cenu prezidentky a zakladatelky soutěže.

Jako sólista vystoupil s Filharmonií Brno, Ko-
morní filharmonií Pardubice, komorním orches-
trem Quattro a opakovaně  s Filharmonií Hradec 
Králové. Matyáš koncertuje doma i v zahraničí 
(Německo, Rakousko, Polsko, Lucembursko, Špa-
nělsko) a účastní se domácích i zahraničních hu-
debních festivalů (Hudba Znojmo 2010, Jihočeský 
festival Concertina Praga 2012, 2013, Za po-
klady Broumovska 2013, II. Festival internacional 

de música de Sóller 2014) a mistrovských kurzů 
(V. Ashkenazy, J. Dvarionas, G. Gruzman, X. Hra-
nická, I. Kahánek, M. Kasík, I. Klánský, A. Kou-
youmdian, D. Kuyken, M. Langer, M. Rezek, 
A.  Bonatta). V letošním roce získal první cenu 
a  cenu Heleny Karáskové pro absolutního vítěze 
v mezinárodní rozhlasové soutěži mladých hudeb-
níků Concertino Praga 2015, kde soutěžil v katego-
rii duo s houslistkou Larisou Palochovou, a rovněž 
1. cenu, titul laureáta a absolutní vítěz oboru klavír 
ve 13. ročníku mezinárodní interpretační soutěže 
Pro Bohemia v Ostravě.

Matyáš je vyhledávaným komorním hráčem 
a korepetitorem, velkým znalcem a milovníkem že-
lezniční dopravy, členem Českého svazu chovatelů, 
ve volném čase rád peče. -rj-

Novináři píší o Matyáši Novákovi jako o geniálním dítěti či vycházející hvězdě klasické hudby.  Foto: archiv

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.
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Neděle 6. září od 10 hodin na Bratrušovském 
koupališti
Cíbova noha 2015
Muzikanti, jak je neznáte! Přijďte fandit na 6. roč-
ník turnaje šumperských kapel v nohejbalovém 
sportu. Účast přislíbila družstva: Beg Bie Country, 
Zwattlox, Dying Passion, O5 a Radeček, Remote 
Djs, The Finally, Kabaret Dr. Caligariho, Šrouby, 
Petr Juřička, Shockwave, Koblížci a další. Partne-
rem akce je BAR & BAR.  Vstup volný

Čtvrtek 10. září od 19 hodin ve velkém sále DK
Jazz Q Martina Kratochvíla
Do Šumperka po letech zavítá i s Oskarem Pe-
trem art-rocková skupina Jazz Q v čele s klávesis-
tou a skladatelem Martinem Kratochvílem, který je 
zároveň autorem hudby k desítkám filmových a te-
levizních projektů. Jazz Q patří k nejzásadnějším 
hudebním tělesům, jakými se může česká kultura 
od 60. let pyšnit. Kompoziční košatost a aranžér-
ská nápaditost, podpořená hráčskou technikou, 
dělá z koncertů této legendární kapely nezapome-
nutelný kulturní zážitek.  Vstupné na sezení  

v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Neděle 20. září od 19 hodin na jevišti velkého sálu DK
La Kantýna
Nenechte si ujít omamný příběh lásky, horka, roz-
kvetlých gardénií – La Kantýna. Mexický kabaret 
o šíleném spisovateli vám představí Divadlo Anička 
a Letadýlko. Příběh, kde je všechno tak trochu na-
opak – živí mají depku a mrtví chtějí žít. Rajčata 
vypravují, pálivé občerstvení hřeje, smrtka si la-
kuje nehty, mrtví zpívají a živá mexická kapela Los 
Hybleros hraje a hraje.  Vstupné na sezení  

v předprodeji 150 Kč, v den akce 180 Kč

Pondělí 21. září od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Matyáš Novák
V rámci úvodního koncertu 2. pololetí cyklu 
Klasika Viva 2015 se můžete těšit na recitál 

fenomenálního sedmnáctiletého klavíristy Maty-
áše Nováka, který je i letošním absolutním vítězem 
rozhlasové soutěže Concertino Praga. 

Vstupné 100 Kč

Čtvrtek 24. září od 19 hodin ve velkém sále DK
Caveman
Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, 
co dělá muže mužem a ženu ženou. O rozdílech 
mezi námi, lásce, partnerství a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví. Pořádá Point s.r.o. 

Vstupné na sezení 330 a 360 Kč

Pátek 25. září od 19 hodin ve velkém sále DK
Katapult
Hlupák váhá, Až, Někdy příště, Lesní manekýn 
nebo Já nesnídám sám. Tyto a mnohé další le-
gendární hity zahraje již brzy skupina Katapult 
v  šumperském domě kultury, kam se pravidelně 
a s úspěchem vrací. Tentokrát ovšem půjde o zcela 
mimořádnou show k 40. výročí založení kapely. 
Slavnostní koncert bude plný překvapení a  skvělé 
muziky, na kterou chodí dnes už čtyřgenerační pu-
blikum.  Vstupné na stání  

v předprodeji 250 Kč, v den akce 290 Kč

Pátek 2. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
David Deyl s kapelou
Nenechte si ujít koncert charismatického zpěváka 
Davida Deyla, který poprvé přijede do Šumperka 
se svou kapelou. Společně nám zahrají známé písně 
Akorát či Počítám, které jsou velmi úspěšné v rádi-
ích jak v Čechách, tak na Slovensku. Zároveň nám 
představí nové album V ozvěnách, které vyšlo na 
konci minulého roku a spolupracoval na něm se 
Severočeskou filharmonií Teplice.  Vstupné  

na sezení v předprodeji 230 Kč, v den akce 280 Kč

PRO DĚTI
Neděle 20. září od 10 hodin na jevišti velkého sálu DK
Kill Will
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William S. je nejslavnější světový dramatik. Ale stal 
se mu malér! Ztratilo se mu jeho plnicí pero. Teď 
se pero toulá světem a vypráví příběhy dětem. Po-
hádku pro děti od 6 let vám zahraje Divadlo Anička 
a Letadýlko.  Vstupné 70 Kč

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 30. srpna
Michael Třeštík (*1947), „Pastelem i akrylem“
Výstavu i celý program Galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Vstup volný

Od 2. září do 4. října
Otakar Zemina (1899–1990), „Malby, kresby, 
loutky“
Výstavu uvede autorův syn, PhDr. Jaromír Zemina, 
který tu své kresby představil před deseti lety. Oba měli 
všechny předpoklady pro dráhu malíře, ale shodně zvo-
lili jinou cestu. Otakar Zemina, absolvent akademie 
u  Jakuba Obrovského a Vojtěcha Hynaise, dal před-
nost pedagogice, ale až v závěru života se vrátil k malbě. 
Syn Jaromír kreslil hlavně v mládí, aby se pak už plně 
věnoval teorii. Zkušenost s kresbou mu ale výrazně na-
pomáhá a s jeho skvělými texty lze jen těžko co srovná-
vat. Otcova výstava dopoví, co synova otevřela...
Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 2. září od 
18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvo-
nit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tří-
hvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie 
finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olo-
moucký kraj.  Vstup volný

PŘIPRAVUJEME
9. října   JIŘÍ KOLBABA
16. října   SLET BUBENÍKŮ
22. října   KONCERT K VÝROČÍ

  REPUBLIKY
23. října   DŽEMFEST: Michal Hrůza, 
  Mňága a Žďorp, Slza, 
  Light & Love a další
31. října  ŘECKÁ ZÁBAVA
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
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
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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
Kurz reálné sebeobrany
Út 19.00–20.30 hod. Lektor Oldřich Šubrt. Zahá-
jení 6. října.  Kurzovné 1500 Kč/ 10 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.
Bližší informace o  kurzech: telefon 583  363  038 
nebo 777 652 073, e–mail: kurzy@dksumperk.cz. 
Informace o tanečních kurzech u tanečního mistra 
Jiřího Hrubého na telefonním čísle 606 819 727.

ONLINE PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ 
NA WWW.DKSUMPERK.CZ
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Otakar Zemina (1899–1990), „Malby, kresby, 
loutky“

Moc rád bych napsal alespoň něco ke zdejší vý-
stavě Otakara Zeminy, vím ale pramálo o jeho kres-
bách, natož o loutkách, skoro nic o obrazech a sotva 
co nového mohu přidat ke slovům jeho syna Jaro-
míra, básníka ve všem, co napíše nebo i  jen říká. 
Čím žije, co vidí kolem sebe i co pietně střežené 
probouzí ve své paměti. Nechám vše raději na něm 
a jenom poděkuji za zapůjčení věcí pro něho tak 
vzácných, s celým jeho životem spjatých a vlastní 
cestou prohloubených stop plynoucího času.

Z toho mála, co znám, zjevně vyzařuje jejich vzá-
jemné pouto těsného prolínání a střídavého přebí-
rání rolí. Oba měli všechny předpoklady pro dráhu 
malíře, ale oba raději volili jinou cestu. V tom, 
čeho se přesto souběžně s ní dohledali, shodně tíhli 
k čisté linii kresby bez oprav a v ní k podobě živě 
viděného, ať jednou v tradičním duchu a jindy 
v  uvolněné zkratce výtvarného znaku. To pro tu 
jednotu troufnu si přece cosi na okraj k výstavě 
staršího z nich poznamenat.

V otcově kresebné vzpomínce na Vincence Kra-
máře zřetelně vidím synovu podobiznu tatínka s ar-
chem papíru v ruce, uchovanou z času Jaromírova 
raného dětství a vystavenou tu před neuvěřitelnými 
deseti lety. Navzdory ještě nejistým tahům je shoda 
udivující. Skrze ni lépe rozumím jeho trvalému pří-
klonu k věcnosti ve výtvarném cítění a v zasvěce-
ném psaní textů k autorům „odněkud“, co přímo 
anebo i jen ze vzpomínky na domov čerpají novou 
krev ryzí životodárné síly. 

Hlava, 1986, rozmývaná tuš na papíře 

A podobně v synovi vidím zrcadlit se jeho otce. 
Připomíná mi známé Jaromírovy kresby. Dívám se 
na jednu z nich, visící u nás doma na zdi, a předjí-
mám z ní, co jistě potvrdí i rozsahem skromná vý-
stava dnešní. Chyběla by tu; okruh obou Zeminů 
v Galerii přesvědčivě završuje. Úvodním slovem Ja-
romíra Zeminy zahájena ve středu 2. září v 18 ho-
din, potrvá do neděle 4. října. Přijďte.  

Miroslav Koval

Dům kultury zve na koncert Jazz Q Martina Kratochvíla
ve čtvrtek 10. září od 19 hodin ve velkém sále DK.

Jazz Q patří k nejzásadnějším hudebním tělesům, jakými se může česká kultura od 60. let pyšnit. 
Kompoziční košatost a aranžérská nápaditost, podpořená hráčskou technikou, dělá z koncertů této 

legendární kapely nezapomenutelný kulturní zážitek.
Vstupné na sezení v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč.
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Ve výtvarné soutěži jsme vybrali ke každému 
představení obrázek. Děti, které se podílejí na pla-
kátku, získávají dvě vstupenky na vybranou po-
hádku v Domě kultury. Všem malým výtvarníkům 
děkujeme, výsledky najdete na našich stránkách 
www.dksumperk.cz 

Novinkou je permanentka na pohádky. Při za-
koupení tří vstupenek na libovolné pohádkové 
představení je ta čtvrtá zcela zdarma. Kartičku 
si stačí vyzvednout a nechat vyplnit v pokladně 
Domu kultury, kde získáte také další bližší infor-
mace.  -mh-

Přivítejte pohádkový podzim s Domem kultury

„Katapult je rodinná kapela, přijďte se přesvědčit,“ 
láká Olda Říha

I ve školním roce 2015/16 připravil šumperský Dům kultury pro děti i jejich rodiče pestrou na-
bídku pohádek. Sezonu zahájí autorské divadlo Anička a Letadýlko s loutkovou pohádkou Kill 
Will. V říjnu je na programu představení Evy Hruškové a Jana Přeučila, kteří do Šumperka za-
vítají se svou Popelkou. Závěr roku pak bude patřit Pavlovi Novákovi s pořadem Krásné Vánoce, 
v němž společně s dětským sborem Ptáčata zazpívají jeho autorské písně i tradiční koledy.

Speciálním celoročním turné KATAPULT Retro Tour 2015 oslaví kapela zpěváka a kytaristy Oldy 
Říhy 40. výročí existence. Mezi zastávkami výroční koncertní šňůry nechybí ani Šumperk, kde Ka-
tapult během kariéry mnohokrát s úspěchem vystoupil.

Zda to Katapultu pořád šlape jako kdysi, se mohou přijít přesvědčit fanoušci v pátek 25. září.  Foto: archiv

Za uplynulých čtyřicet let písničky Katapultu 
zlidověly a na jeho koncerty dnes chodí čtyřgene-
rační publikum. „Stala se z nás taková rodinná ka-
pela a to je víc, než jsem si kdysi mohl přát. Je to 
největší pocta, kterou může jakákoliv kapela na 

celém širém světě dosáhnout,“ míní frontman ka-
pely Olda Říha. 

„Vedle příběhů ze života lidí, které zpíváme v na-
šich písních a které fanouškové prožívají, je to také 
určitě tím, že jsme po celou dobu nezměnili svoji 
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image a chování, ať už na jevišti nebo v soukromí,“ 
dodal zpěvák.

Mnohaletou pouť Katapultu českou hudební 
scénou postihly dva tvrdé existenční údery. V le-
tech 1980–1985 měla skupina zakázáno nahrá-
vat nové desky, její jméno se nesmělo objevit 
v žádném z tehdejších médií a střídavě v různých 
krajích měla zákaz koncertovat. Ještě smutnější 
událostí byla smrt baskytaristy Jiřího Šindeláře 
v  roce 2009. Z původní sestavy Katapultu tak 
zůstal Říha sám. Ještě téhož roku byla ale kapela 

obnovena v nové omlazené sestavě a o rok poz-
ději dokonce vydala novinkové album Radosti 
života.

Zda to Katapultu pořád šlape jako kdysi, se mo-
hou přijít přesvědčit fanoušci do šumperského 
Domu kultury, kde v pátek 25. září zazní hity jako 
Až, Hlupák váhá, Někdy příště, Lesní manekýn 
nebo Já nesnídám sám. Koncert začne v 19 hodin. 
Vstupenky v předprodeji vyjdou na 250 korun, 
v den akce lístek podraží na 290 korun. Více infor-
mací a on-line rezervace na dksumperk.cz. -mh-

Blues Alive oslaví dvacetiny ve velkém, 
přijede i Warren Haynes

Jeden z nejsledovanějších amerických kytaristů současnosti Warren Haynes bude hlavní hvězdou 
jubilejního dvacátého ročníku mezinárodního festivalu Blues Alive, který se uskuteční od 12. do 
14. listopadu v Šumperku.

„Protože slavíme kulaté výročí, postavili jsme pro-
gram festivalu poněkud odlišně od běžných ročníků,“ 
uvedl ředitel festivalu Vladimír Rybička. „Zahájíme ho 
ve čtvrtek plnocenným koncertem hlavní hvězdy, tedy 
Warrena Haynese, který bude mít dvě předkapely, 
jednu polskou a jednu americkou. Páteční program se 
tematicky týká výhradně českého blues a v sobotním 
naopak převládají Američané,“ upřesnil. 

V hudbě Warrena Haynese se snoubí rockový drive 
s hlubokými kořeny jak černé (blues) tak bílé (ameri-
cana) americké hudby. Proslul především jako leader 
bluesrockového jam bandu Gov‘t Mule a také jako 
dlouholetý sólový kytarista legendární skupiny The 
Allman Brothers Band. Zároveň je velmi aktivní na só-
lové dráze. A právě nové vlastní album Ashes & Dust, 
které vyjde koncem letošního července, přijede před-
stavit do Šumperka. 

Koncert v pátek 13. listopadu je dramaturgicky vy-
myšlen jako chronologická pocta českému blues. Večer 
zahájí Ondřej Havelka s Melody Makers, který před-
staví ranou orchestrální podobu téhle hudby. Následu-
jící Jiří Suchý zosobní počátky autorské tvorby v tomto 
žánru. Bluesberry jsou bezesporu nejstarší českou stále 
činnou bluesovou kapelou, Jan Spálený je podle po-
řadatele nejoriginálnějším českým bluesovým tvůrcem 

a Luboš Andršt, který večer zakončí, nepochybně nej-
známějším instrumentalistou tohoto žánru. 

Luboš Andršt se představí týž den odpoledne 
v rámci doprovodného programu, kdy v šumperském 
klášterním kostele odehraje speciální program Pocta 
B. B. Kingovi, s nímž měl možnost si několikrát na-
živo zahrát. V rámci pořadu Andršt na BB Kinga za-
vzpomíná, ale hlavně zahraje se svým Blues Bandem 
řadu jeho skladeb. 

Sobotní večer Blues Alive připomene některé z těch, 
kteří už v minulých letech na festivalu vystoupili, ale 
tentokrát přijedou s jinými projekty. Týká se to ame-
rické bluesové kytaristky a zpěvačky Sue Foley, legendy 
amerického blues Boba Margolina i představitele toho 
nejsyrovějšího ze současné chicagské scény Stude-
bakera Johna. 

Festivalovou nabídku jako tradičně doplňuje 
rozsáhlý doprovodný program – koncerty a jam 
sessiony nebo filmové projekce. Permanentka 
na festival, k níž majitel obdrží dvě CD nahrá-
vek z  minulých ročníků festivalu, stojí 790 Kč. 
Vstupné na koncert Warrena Haynese, na který se 
nevztahuje permanentka, činí 390 Kč. Vstupenky 
lze rezervovat na www.bluesalive.cz, kde je k dispo-
zici i kompletní podrobný program.  -red-
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„Filmový pás byl slepen po kouscích z torza 
několika dochovaných kopií. Snímek byl léta 
rekonstruován a konečně letos na podzim do-
staneme příležitost vidět svým způsobem no-
vou komedii s Vlastou Burianem. Bezpochyby 
jde o jedinečný moment české kinematografie,“ 
uvedl pořadatel Ondřej Polák.

Milenky starého kriminálníka promítne fes-
tival v rámci ČEZ filmové scény v sobotu 
24.  října v kině Oko od 19.30 hodin. A pro-
tože Džemfest je především hudební přehlídka, 
také filmová projekce se neobejde bez výrazné 
muzikální stopy. Neozvučený černobílý film do-
provodí improvizací dva brilantní klavíristé po-
cházející ze Šumperka Zdeněk Dočekal a Jan 
Horníček. 

„Jsem rád, že projekci opatří hudbou právě 

tito dva skvělí muzikanti. Komediální příběh 
s Vlastou Burianem tak dostane další umě-
lecký rozměr, který umocní dobovou atmosféru 
filmu,“ míní Kamil Navrátil, ředitel kina Oko, 
které slavnostní večer spolupořádá.

Lístky na Milenky starého kriminálníka jsou 
již nyní v prodeji v pokladně kina Oko nebo 
na stránkách kinosumperk.cz. Cena je sto ko-
run, majitelé vstupenky na hlavní hudební večer 
Džemfestu zaplatí o třicet korun méně. Pohár 
vína zdarma získá každý, kdo se projekce zú-
častní oblečen v prvorepublikovém stylu.

V souvislosti s říjnovou filmovou událostí 
připravilo Oko překvapení pro pravidelné ná-
vštěvníky kina v podobě dobové upoutávky – 
traileru. Ten kino Oko uvádí před vybranými 
filmy. -red-

Premiéra filmu, Divadlo

Objevena nová komedie s Vlastou Burianem! 
Premiéra bude na Džemfestu
Zní to jako aprílový žert, ale je to pravda. Na Džemfestu bude k vidění film s Vlastou Burianem 
v hlavní roli, který jste nikdy před tím nemohli vidět. Komedie vznikla v roce 1927, má název Mi-
lenky starého kriminálníka a vedle Buriana v ní hraje Jindřich Plachta a tehdejší hvězda evrop-
ského formátu Anny Ondráková.

Divadlo

Datum
 So 5. 9. 

Čt 10. 9. 
So 12. 9.

So 12. 9.  
So 19. 9.
Út 22. 9.
Pá 25. 9.

So 26. 9. 
Út 29. 9.
St 30. 9.

Cena
30 Kč, pro-
dej na místě 
70 Kč
Vstup volný

240 Kč
70 Kč
70 Kč
 70 Kč

150 Kč
80 Kč
140 Kč

Titul 
Pohádka pro malé i velké na přehradě Krásné: 
Čertův švagr
Kočičí jazýčky, Hrádek, Studio D123
Dny evropského dědictví: Komentované 
prohlídky divadla
S tvojí dcerou ne
Aládín a jeho kouzelná lampa
Norway Today Hrádek
Kocourek Modroočko

1 + 1 = 3       
Evergreeny – „Když nám bylo šestnáct“, foyer
S tvojí dcerou ne

Skupina

VK

P, VK
P, VK
VK
MŠ, dopr. 
volných míst
VK
VK
A, VK

Čas
16.00

19.00
10.00, 11.00, 
15.00, 16.00
19.00
15.00
19.00
10.00

19.00
19.00
19.00
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Divadlo se v sobotu 12. září otevře veřejnosti

Čertův švagr zavítá na Krásné
Představení Čertův švagr na motivy pohádky Boženy Němcové odehrají herci šumperského diva-
dla na přehradě Krásné. Malí i velcí se na něj mohou těšit v sobotu 5. září od čtvrté odpolední. 
Lístky za třicet korun se budou prodávat až na místě, na přehradě Krásné.

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.
divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po–Pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstu-
penek vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: Martin Sausage Do-
hnal – „Ohryzek pomeranče“ (kresby a skulptury z ytongu), výstava bude zahájena 12. 9. v 17 hod. 
a potrvá do 30. 10. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk a Střední školy obchodu, gastronomie a de-
signu PRAKTIK s.r.o. Olomouc. Změna programu vyhrazena!

Pohádku Aládín a jeho kouzelná lampa uvidí malí diváci poprvé v sobotu 19. září.  Foto: P. Veselý

Město Šumperk se Sdružením historických sí-
del Čech, Moravy a Slezska letos opět pořádá 
Dny evropského dědictví. V jejich rámci se nej-
širší veřejnosti otevřou brány nejvýznamnějších 

šumperských památek. K akci se po roce opět 
připojí šumperské divadlo. Jeho komentované 
prohlídky se uskuteční v 10, v 11, v 15 a   16 ho-
din. -red-

Tvůrci představení hledali nové způsoby, jak 
se posunout ve vyjádření. Na scéně se tak objevují 
loutky, symboly, živí herci a masky. Dominantní 
částí scény jsou staré loutkové divadlo, loutky mari-
onety a panely ztvárňující hlavní hrdiny a prostředí, 

jež nabízí variabilní možnosti pro hraní. Představení 
je výtvarně pojato tak, aby navodilo atmosféru ko-
čovných skupin, které kdysi putovaly po českých ves-
nicích a městech. Cílem je podnítit fantazii dětského 
diváka. Jste srdečně zváni se svými dětmi. -red-

Divadlo
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Martin Sausage Dohnal se narodil se 11. května 
1969 v Hranicích na Moravě. Od dvou let žil 
v  Šumperku, kde navštěvoval základní školu 
a  gymnázium. V roce 1987 vstoupil do armády 
jako posluchač Vojenské akademie Antonína Zá-
potockého v Brně, po Sametové revoluci pak ode-
šel do civilu.

Výtvarnou tvorbou se zabývá od mládí, veřejně 

prezentovat se začíná od roku 1992 a na svém 
kontě má řadu výstav. Na základní škole navštěvo-
val lidovou školu umění, další umělecké vzdělání 
nemá a je autodidaktem. V současné době kreslí, 
maluje a vytváří skulptury z ytongu.

Pracuje jako grafik a výtvarník na volné noze 
a v současnosti žije a tvoří v malebné vesničce Po-
jedy u Nymburka. -red-

Výstava v divadle, Premiéra

Martin Sausage Dohnal představí své kresby  
a skulptury z ytongu

S tvojí dcerou ne, první premiérovou hru nové sezony, 
režíruje Józef Zbigniew Czernecki

Letošní divadelní sezonu zahájí Divadlo Šumperk v sobotu 12. září vernisáží výstavy kreseb 
a  skulptur z ytongu Martina Sausage Dohnala. Během vernisáže, jejímž hostem bude hudební 
skladatel a šumperský rodák David Rotter, bude pokřtěna obrazová monografie Ohryzek pome-
ranče autora výstavy. Vernisáž se uskuteční od 17 hodin v Galerii divadla, jež je zpřístupněna 
vždy jednu hodinu před představením nebo v rámci jakéhokoliv programu v divadle, a výstava 
potrvá do 31. října.

Letošní první premiérou je hra Antonína Procházky nazvaná S tvojí dcerou ne v režii Józefa Zbig-
niewa Czerneckiho. Odehraje se na prknech šumperského divadla v sobotu 12. září od 19 hodin. 
Po premiéře je připraveno posezení s hudbou v Zrcadlovém sále a ve foyer.

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

Ale kdo dohlédne na Sandru v době, kdy se ro-
diče chtějí opětovně sbližovat a poznávat něco no-
vého? 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 Lu-
boš se v blízkosti 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 prošpikova-
nou hudbou v podání bravurního klavíristy a skla-
datele Zdeňka Dočekala.
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Józef Zbigniew Czernecki
Režisér desítek televizních a divadelních in-

scenací různých žánrů – činohra, muzikál, ope-
reta, opera – v Polsku, v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku. A také na Ukrajině, v Gruzii, Anglii 
a ve Spojených státech. Autor řady scénářů, dra-
matizací, divadelních adaptací a mnoha souborů 
přednášek, „skript“ pro studenty a článků pro di-
vadelní programy a odborná periodika. 

Jeho tvorba: televizní a divadelní inscenace, te-
oretické projekty společně s Annou Franta byly 
oceněny v mnoha soutěžích a následně pak vy-
zdviženy v publikacích a na výstavách nejen 
u nás, ale i v zahraničí – Paříž, Amsterodam, 

Manchester.
Z jeho posledních inscenací je třeba připo-

menout nadšené recenze a mimořádný divácký 
úspěch hry Tango – S. Mrožek a Revizor – 
N. Gogol v pražském Divadle Bez zábradlí. Dále 
pak Na širém moři – S. Mrožek a Bílá labuť – 
A. Strindberg v Divadle Gong Praha. 

Podobně jako v našem divadle je třeba zmínit 
inscenace Jo, není to jednoduché; Hotel Modrá 
hvězda; Hvězdy na vrbě; Prodaná nevěsta aneb 
Naše cesta a Světáci realizované se stejným tý-
mem – Anna Franta (scéna a kostýmy) a Zdeněk 
Dočekal (hudba), které měly u šumperských di-
váků nebývalý úspěch. -red-

Premiéra

Komedii S tvojí dcerou ne nastudoval se šumperskými herci režisér Józef Zbigniew Czernecki (na snímku upro-
střed). Premiéru bude mít 12. září.  Foto: DŠ
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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 in-
ternetových stránkách www.divadlosumperk.cz. 

-red-

Zájemci mohou až do konce září opět vyu-
žít zvýhodněného předplatného. Předplatitelům 
totiž nabízí divadlo řadu výhod – počínaje vý-
raznou slevou na předplatném oproti ceně při 
volném prodeji přes stabilně zajištěná místa 
v hledišti až po informování o termínu před-
stavení, pokud si předplatitel toto oznámení 

Divadlo láká na novou sezonu

Představujeme nové tváře divadla: rozhovor 
s Patrikem Franclem

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

Patrik Francl, narozen roku 1991 ve Zlíně, je čerstvým absolventem oboru herectví zlínské školy 
umění. Již od dětství směřoval k tvůrčí práci. Zpočátku se věnoval výtvarné činnosti, během stře-
doškolského studia scenáristice, divadelní režii a především ochotnickému herectví, které ho na-
konec přivedlo k myšlence stát se profesionálním hercem. Na divadle si nejvíce cení diváka, právě 
pro něj si tuto práci zvolil.

Jak se Vám líbí Šumperk jako město a jakou atmosfé-
rou na Vás „dýchlo“ místní divadlo?
Šumperk na mě zatím působí jako malebné město, 
které jsem během svého prvního měsíce zkoušek, 
poznával a objevoval při večerních procházkách. 
Oblíbil jsem si ulici před divadlem. Je krásně rušná, 
plná lidí, různých obchůdků a holubů.
 
Můžete stručně zrekapitulovat Vaše dosavadní půso-
bení na předchozích scénách, Vaše role ve škole či celou 
Vaši cestu k divadlu?
Moje cesta vedla přes ochotnické herectví, nadšení 
pro divadlo psát, režírovat. Herectví nakonec pře-
vládlo. Šumperk je mojí první scénou. Během stu-
dia jsme se spolužáky hráli v inscenaci My fair Lady 
Městského divadla Zlín a v prostorách stejného di-
vadla také odehráli svá absolventská představení. 
Zahrál jsem si Abbého v Rozmarném létě, hlavní 

roli v inscenaci Nejspíš sníš, tedy herce, který hraje 
Hamleta (snad někdy přijde i ten Hamlet), odehrál 
jsem asi deset postav ve zdramatizovaném Křtu sva-
tého Vladimíra a dokonce i Ježíše Krista (ten byl 
docela oříšek) ve hře Hra od anglického dramatika 
Jonathana Chadwicka.
 
V jakém jste narozen znamení? Myslíte si, že mělo ně-
jaký vliv na Vaše rozhodnutí stát se hercem?
Jsem býk. Svůj vliv to rozhodně mělo. Jako býk se 
takzvaně „zabejčím“ a jdu si za svým. Jednou jsem 
si řekl, že budu hercem, no a snad se tak i stalo.
 
Pokuste si vzpomenout na okamžik, kdy jste se roz-
hodl věnovat náročnému hereckému povolání a proč?
Na okamžik si už bohužel nevzpomenu, mám ve-
lice špatnou paměť, pamatuji si jen texty. Ale proč, 
to bych vám říct mohl. Jde mi o ten ojedinělý 
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Vzhledem k tomu, že tento rozhovor bude vyvěšen 
na nástěnce herecké kuřárny, aspoň doufám, a vět-
šina z mých kolegů si jej, aspoň doufám, přečte, 
nemůžu říct nic jiného, než že se mi v Šumperku 
pracuje skvěle, že jsem přišel do příjemného kolek-
tivu, a to bez ironie vážně přišel.
 
Existuje nějaká role, po které opravdu toužíte, nebo 
naopak taková, ze které máte respekt?
Toužím po každé, krásně záporné roli a respekt 
mám ze všeho, co hraji.
 
Můžete prozradit čtenářům Vaši oblíbenou knihu, 
film, hudbu?
Z knih mám rád například příběhy Sherlocka Hol-
mese, můj filmový bůh je Quentin Tarantino, Mi-
loš Forman, Joel Coen, Ethan Coen.
 
Jaká kuchyně Vás nejvíc oslovuje? Máte oblíbený 
recept?
Domácí! Oblíbený recept? Těžko říct. Sám umím 
jen vaječinu, bramborák a palačinky, ale miluju ří-
zek od mojí babičky! 

Děkuji za rozhovor.
Š. Čejková

Novým členem šumperského souboru je Patrik Francl.
Foto: archiv

pocit, který předá herec divákovi. Buďto jde o ra-
dost nebo třeba o zamyšlení nad sebou samým.
 
Můžete prozradit, jak se Vám nyní pracuje v novém 
působišti?

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Antarktida

ve středu 23. září od 18.30 hodin ve velkém sále DK
Host večera – Marek Holeček (horolezec) 

Marek Holeček se narodil 5. listopadu 1974 v Praze, vystudoval střední průmyslovou školu strojní. 
Vlastní firmu na výškové práce, revize a opravy budov. Věnuje se i filmování dokumentů 

a v současné době dokončuje svou první knihu. Marek Holeček je výborný horolezec s vyladěnou 
psychickou a fyzickou výbavou. Osobitým humorem, ve kterém je cítit, co má za sebou, baví 

posluchače na přednáškách a prezentacích o svých výkonech ve velehorách a místech, kde se životní 
podmínky příliš neslučují s těmi normálními pro život běžného člověka.

V lezení odmítá zažitou představu, že vrcholem veškerého snažení je dosažení co nejvyšší nadmořské 
výšky. Zaměřuje se proto na prvovýstupy a originální cesty. Na svém kontě má dvacet pět expedic, a to 
do většiny velehor světa. Leze alpským stylem, tedy výstroj, výzbroj a stravu si nosí na zádech v batohu. 

Vstupenky v ceně 70 Kč a 50 Kč (senioři a mládež) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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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. 

Výrobky z kostí a parohů
Kosti, lebky, parohy a výrobky z nich představí 
výstava převážně se zoologickou tematikou, která 
bude od 17. září k vidění v Hollarově galerii šum-
perského muzea. Zoologické a historické předměty 
ze sbírek muzea v Šumperku a Lovecko-lesnického 
muzea na zámku v Úsově doplní informační texty 
o jednotlivých skupinách preparátů. Interaktivnost 
výstavy podtrhnou praktické aktivity, zaměřené na 
doplnění znalostí žáků základních i středních škol. 
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 17. září 
v 17 hodin a potrvá do 1. listopadu.

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.

Mé světy – fotografie Ondreje Zupka
Výstava fotografií Ondreje Zupka bude zahájena 
v pátek 11. září a potrvá do 18. října.

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 

VÝSTAVNÍ SÍŇ
Hasiči – pracovitost, statečnost, obětavost. 
130 let od založení župní hasičské jednoty č. VII 
pro severní Moravu
Vůbec první výstava o hasičích pořádaná šumper-
ským muzeem nabízí jedinečnou příležitost před-
stavit sbírky muzea a  jeho poboček veřejnosti. 
Nejrozměrnějším exponátem je hasičská stříkačka 
z Úsova, nejstarším předmětem hasičský hák s tu-
lejí z období 16.–17. století. Výstavu dále doplňují 
například hasičský tesák, sekerky, přilby, diplomy, 
pozvánky na  plesy, brožury a  publikace, slaměné 
koše k hašení požárů, obrázek na skle a závěsné štíty 
se sv. Floriánem, patronem hasičů. Návštěvníci zde 
zhlédnou například i  prapory, poháry, ruční ha-
sičské stříkačky, uniformy, vyznamenání, kroniky, 
proudnice a  hadice, které zapůjčily sbory dobro-
volných hasičů z  deseti okrsků okresu Šumperk. 
Na výstavě se podílí také Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk. 
Výstava trvá do 30. září.  

RYTÍŘSKÝ SÁL 
Houby v muzeu
Ve dnech 17. až 19. září se v předsálí Rytířského 
sálu uskuteční již šestnáctý ročník tradiční výstavy 
hub. I letos bude v rámci výstavy otevřena mykolo-
gická poradna vedená B. Hlůzou ze Šternberka a Ji-
řím Lazebníčkem z Olomouce. 

Dřevořezby a hlína
Autorská výstava R. Krestýnové a manželů 
Eichlerových.
Výstava bude zahájena ve čtvrtek 24. září a potrvá 
do 1. listopadu.

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 
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Zajímají vás hasiči a jejich historie? Pak zamiřte do výstavní síně šumperského muzea.   Foto: P. Kvapil

úkolů pro malé i velké, kteří se nechtějí o prázdni-
nách nudit. Originální interaktivní exponáty po-
cházející z  truhlářské dílny Vlastivědného muzea 
v  Šumperku návštěvníky nejen pobaví, ale také 
donutí trochu přemýšlet. Složit orloj, sestavit lo-
mený 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
Hasičský den
V sobotu 19. září se od 13 hodin v rámci šumperské 

ligy T.F.A. 2015 uskuteční akce Hasičský den. 
Dobrovolní hasiči z Temenice předvedou v Pavlí-
nině dvoře ukázky z hasičských závodů, nebudou 
chybět ani soutěže pro děti.

Historie a současnost hasičstva
Dalším doprovodným programem k výstavě Ha-
siči – pracovitost, statečnost, obětavost bude jed-
nodenní seminář na téma „Historie a současnost 
hasičstva“ pro odbornou i laickou veřejnost, který 
se uskuteční ve středu 23. září v přednáškovém sále 
šumperského muzea.
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 
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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 pohád-
kovými postavami, u jejichž zrodu stál jeden z  nej-
známějších českých ilustrátorů. 
Výstava je prodloužena do 13. září.

Tajemství grafiky
Repríza výstavy Tajemství grafiky prozradí v zábřež-
ském muzeu vše podstatné o umělecké grafice. Od-
halí nejen zákulisí grafických technik, ale představí 
především cenné listy ze známé Lukasovy sbírky 
staré světové grafiky. 
Výstava výstižně objasní historii a technologický 
postup tisku základních grafických technik – tisk 
z výšky (dřevořez, dřevoryt, linoryt), tisk z hloubky 
(mědiryt, oceloryt, suchá jehla, lept, měkký kryt, 
akvatinta), tisk z plochy (litografie) a sítotisk (seri-
grafie). Představí také grafické nástroje, lisy i hotové 
štočky například od Františka Hoplíčka či Bohu-
slava Ošťádala. 
Mezi vybranými exponáty se nacházejí grafické 
listy z 16. století až po současnost, od výrazných 
osobností světového formátu po grafiky regionál-
ního významu. Na výstavě samozřejmě nebude 
chybět tvorba Václava Hollara, jehož dílo je ten-
tokrát prezentováno ilustracemi Ezopových bajek 
z let 1662–1666.
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 24. září 
v 17 hodin a potrvá do 8. listopadu.

Muzejní minigalerie
Libuše Trunečková vystavuje obrazy
Na  počátku velkého koníčku Libuše Trunečkové 
byl dárek – malovaný kamínek, který výtvarnici 
přivedl k  technice zvané enkaustika, tedy malo-
vání horkým voskem. Po mnoha pokusech s pro-
vizorními materiály si postupně autorka nakoupila 

speciální 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 audiovi-
zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-
tím určena nejen pro zapálené archeology, ale také 
pro širokou veřejnost.

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

Když jsem já sloužil to první léto… 
Ve středu 9. září bude v mohelnickém muzeu za-
hájena výstava s názvem zapůjčeným z lidové písně 
„Když jsem já sloužil to první léto…“ a podtitu-
lem Chov hospodářských zvířat. Etnografická vý-
stava, představující život obyčejných lidí, volně 
navazuje na výstavu „Chléb náš vezdejší“, jež se 
věnovala chlebu a jeho přípravě. Tentokrát se vý-
stava zaměří na chov hospodářských zvířat jako 
jednoho ze zdrojů obživy v minulosti. Zastou-
peny budou kráva, kůň, koza, ovce, prase, drůbež, 
ale i pes a kočka. Výstava také představí předměty, 
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ÚSOV
Loveckolesnické 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. 

Akce
Bílá paní na Úsově
V sobotu 19. září zavítá od 18 do 22 hodin na zá-
mek v Úsově Bílá paní. Tajemná průvodkyně pro-
vede návštěvníky po expozici Lovecko-lesnického 
muzea a vystoupá s nimi i na hradní ochoz. Na po-
temnělém nádvoří je nechá nahlédnout do Strašidel-
ného labyrintu a vyřešit Hádanky pánů z Vlašimi. 
Vstupné je 90 Kč pro dospělé a 45 Kč pro děti.

které člověk používal při chovu hospodářských zví-
řat. Nebude chybět výtvarné ztvárnění domácích 
zvířat v lidovém umění, např. na džbánech, obráz-
cích na skle nebo dřevořezbách. Výstavu doprovází 
mnoho interaktivních her, pomocí nichž budou 
nejmenší návštěvníci poznávat život domácích zví-
řat. Pro děti z mateřských a základních škol jsou 
opět připraveny i interaktivní prohlídky spojené 
s tvořením. Výstava bude zahájena 9. září v 9 hodin 
a potrvá do 15. listopadu.
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
Hola, hola, škola volá!
Výstava Hola, hola, škola volá! představí práci 
třech významných osobností našeho regionu, 
které se nejen dobře znaly, ale také se společně 
podílely na vývoji učebnic a školních učebních 
obrazů – Jana Jursu, Stanislava Lolka a Adolfa 
Kašpara. Slabikáře, čítanky a učební obrazy, jež 
dokreslí interiér školní třídy a učební pomůcky 
používané v první polovině 20. století, zapůjčilo 
Muzeum J. A. Komenského.
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 3. září 
v 17 hodin a potrvá do 29. listopadu.

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

Adolf Kašpar, Kapitoly z  dějin Loštic, Z  po
kladů muzea
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 
A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mis-
trův ateliér. Expozice seznamuje také s historií 
Loštic, včetně tragického osudu místní židovské 
komunity.
Informace: tel. č.: 583 445 256, pamatnik.lostice@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: po, út zavřeno, st–ne 9–12 hod., 
12.30–17 hod.

Vlastivědné muzeum
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hodin), v září je otevřeno od úterý do neděle od 9 do 
16.15 hod. (časy začátku prohlídek – každou půlho-
dinu, poslední prohlídka ve 14.45 hodin).

Bližší informace: V srpnu je otevřeno od úterý do 
neděle od 9 do 19.30 hod. (časy začátku prohlí-
dek  – každou půlhodinu, poslední prohlídka v 18 

Bezplatné vstupy a změna otevírací doby ve státní svátky

V rámci oslav Dnů evropského dědictví budou v sobotu 12. září zdarma přístupná všechna zařízení 
Vlastivědného muzea v Šumperku (Muzeum v Šumperku, Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice, Pa-
mátník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum v Úsově). 

V den státního svátku 28. září bude otevřeno Muzeum v Šumperku, Muzeum Zábřeh, Muzeum Mo-
helnice a Památník Adolfa Kašpara pouze v dopoledních hodinách od 9 do 12 hodin. V tento den bu-
dou zmíněná zařízení přístupná zdarma. Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově bude v tento 
den otevřeno od 9 do 16.15 hodin, vstupné bude vybíráno dle platného ceníku.

Dobrovolní hasiči předvedou v muzeu ukázku  
z hasičských soutěží

V muzeu proběhne tradiční výstava hub

V rámci šumperské ligy T.F.A. 2015 uspořádají dobrovolní hasiči z Temenice další ze série do-
vednostních soutěží. V Pavlínině dvoře se v sobotu 19. září od 13 hodin návštěvníkům předve-
dou v různých soutěžních disciplínách, které mají simulovat zásahovou činnost za použití dýchací 
techniky.

Od čtvrtka 17. do soboty 19. září proběhne ve Vlastivědném muzeu v Šumperku již šestnáctá vý-
stava hub. Jako každý předcházející rok bude i letos během výstavy otevřena mykologická poradna 
vedená mykology B. Hlůzou ze Šternberka a Jiřím Lazebníčkem z Olomouce. Návštěvníci výstavy 
si mohou nechat své nálezy hub odborně určit a mohou se také na realizaci výstavy spolupodílet 
tím, že před otevřením výstavy poskytnou své nálezy k prezentaci. Uvítáme jakékoliv druhy hub, 
které zájemci mohou během úterý 15. a středy 16. září odevzdávat v informačním centru nebo ve 
foyer šumperského muzea.

Soutěžící z řad dobrovolných i profesionálních 
hasičů předvedou rozbalení hadic a proudnic, sba-
lení hadic a uložení do přepravky, posun závaží na 
kolejnici údery kladivem, přeskok bariéry, přene-
sení figuríny, výstup po zpevněné konstrukci a vy-
ručkování závaží, podlezení překážky a běh do 
cíle se závažím, a to vše v plné zásahové výstroji. 

Nebudou chybět ani soutěže pro děti.
Dalším doprovodným programem k výstavě Ha-

siči – pracovitost, statečnost, obětavost bude i jed-
nodenní seminář na téma „Historie a současnost 
hasičstva“ pro odbornou i laickou veřejnost. Usku-
teční se ve středu 23. září od 10 hodin v přednáško-
vém sále šumperského muzea. M. Buchtová

Na šumperských mykologických výstavách bývá 
zpravidla vystaveno kolem dvou set druhů hub, 

v loňském roce dokonce více než 320 druhů. Tak 
velký počet druhů hub by autoři výstavy sami 
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děkujeme všem, kteří se podílejí na zdárném chodu 
šumperských výstav hub.

Výstava se koná v předsálí Rytířského sálu. Vzhle-
dem k tomu, že budou vystaveny živé houby, je ko-
nání výstavy časově omezeno pouze na tři dny.   

M. Zmrhalová

nebyli schopni zajistit, je to možné jen díky spo-
lupráci s veřejností a se studenty Střední odborné 
školy v Šumperku v rámci výuky. Studentům i je-
jich profesorům a několika houbařským nadšen-
cům vděčíme za významné přispění k bohatství 
druhů, jež každoročně vystavujeme. Touto cestou 

Výstava hub, kterou muzeum letos pořádá pošestnácté, se každoročně těší velkému zájmu veřejnosti.  
Foto: P. Kvapil

Městská knihovna    

Knihovna v ul. 17. listopadu 6, 
tel. 583 283 138 Knihovna Sever, Temenická 5

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Sobota 8–12 8–12 zavřeno

Půjčovní doba od září

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

výstava fotografií „Kazimierz Stazskow – „65“ – 
STÁLE NA CESTĚ“ trvá do 2. září.
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Josef Lucký se narodil 21. 9. 1912 v dolno-
rakouském St. André jako nejstarší ze čtyř dětí. 
Školní vzdělání získal na jižní Moravě (M. Budějo-
vice, Telč, Znojmo), kam se po první světové válce 
přestěhovali. Již v dětství rád a snad i dobře maloval. 

Více věnovat se mu ale začal až po roce 1950. 
Jeho zájem se soustředil na krajinomalbu. Vystřídal 
různé techniky, akvarel, olejomalbu, pastel a nako-
nec i temperu. Velmi činorodé období měl v šede-
sátých letech minulého století, kdy se utvořila při 
ZK ROH ČSD dílen v Šumperku skupina ama-
térských malířů. Techniku čerpal samostudiem jak 
z české i cizojazyčné literatury, tak i návštěvou vý-
stav a galerií (Praha, Drážďany, Berlín, Budapešť). 
Další významné období v jeho tvůrčí činnosti bylo 
po odchodu do důchodu. Byl samouk a jeho ateli-
érem byla kuchyň. Náměty čerpal při mnoha vy-
cházkách přírodou, ale také z fotografií a jiných 
předloh. -zd-

Knihovna ožije krajinou Josefa Luckého

Krajina je název výstavy amatérského malíře Josefa Luckého, kterou chystají na září šumperské 
knihovnice. Zahájena bude vernisáží v knihovně v ulici 17. listopadu ve čtvrtek 3. září v 17 ho-
din a potrvá do 4. listopadu.

Náměty čerpal Josef Lucký při mnoha vycházkách pří-
rodou. 

V knihovně se bude besedovat o Číně
Jitka Vernerová strávila v rámci svého studia dva semestry v Číně. O své postřehy, zajíma-
vosti a zážitky, které v ní nejlidnatější země světa zanechala, se podělí se zájemci během besedy 
v knihovně v ulici 17. listopadu. Naplánována je na čtvrtek 24. září od 17 hodin a vstupné činí 
padesát korun.

Během přednášky se Jitka Vernerová zaměří pře-
devším na život a studium v historicky významném 
městě Nanking, který se stal na deset měsíců jejím 
novým domovem. Dále pak na cestování, kdy měla 
možnost navštívit nejlidnatější město Číny – Šan-
ghaj, město Si-an se světově proslulou terakotovou 
armádou, město Kuej-lin s unikátní scenérií vá-
pencových homolí okolo řeky Li a nakonec hlavní 
město Peking s nejznámějšími historickými památ-
kami. Posluchačům se pokusí nastínit jak běžný 

Jitka Vernerová přiblíží během přednášky život 
v Číně.  Foto: -jv-
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výsledkům získala tzv. vládní stipendium Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy České re-
publiky na roční studijní pobyt do ČLR. Jejím 
novým domovem se tedy na deset měsíců stalo 
město Nanking v provincii Ťiang-su na východě 
ČLR. -zd-

život Číňanů, tak společenská tabu, kulturní zvyk-
losti a rozdíly, se kterými se musí každý člověk ze 
západního světa vypořádat.

Jitka Vernerová je studentkou 3. ročníku čínské 
filologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. Minulý rok díky svým studijním 

Pontis Šumperk

Čtvrtek 3. září od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 8. září od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů 

Čtvrtek 10., 17. a 24. září vždy od 8 do 10 hodin v „P“
Počítačový kurz  Vstupné 50 Kč / lekce

Čtvrtek 17. září od 13.30 do 15 hodin v „KS“
Sdělujeme pocity malbou

Čtvrtek 17. září od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 22. září od 10 hodin v „KS“
Přednáškový cyklus: Tereza Moravcová – Česká 
a zahraniční literatura, pravopis  Vstupné 50 Kč
 
Úterý 29. září od 16 do 17.30 hodin
Klub filatelistů
 
Každé pondělí od 13 hodin, od 14 hodin a od 15 ho-
din v DPS Alžběta
Konverzace v němčině pro seniory – mírně po
kročilí; začátečníci; pokročilí

Každý pátek od 12.30 a 14 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – pokročilí; začátečníci; 
mírně pokročilí

Každé pondělí od 17 hodin v „S“

Jóga pro záda, šíji a ramena

Každé pondělí od 19 hodin v „S“, každou středu od 
9.30 hodin v „P“ a každý čtvrtek od 10 hodin v „P“
Cvičení s flexibarem 

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

Každé úterý a každou středu od 8.30 hodin, každý 
čtvrtek od 10 hodin v „P“
Cvičení s flexibary

Každé úterý od 10.30 hodin v „P“, každou středu od 
8.30 a od 9.30 hodin v „S“ 
Cvičení pro seniory

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

Každé úterý od 14 hodin v „S“
Zdravotní cvičení
 
Každou středu od 10 hodin a každý čtvrtek od 
10.30 hodin v „P“
Trénování paměti

Každé úterý od 15.30, 17.00 a 18.30 hodin v „S“
Jóga I–III 

Každou středu od 10 hodin v „P“ a každý čtvrtek od 
9 hodin v DPS Alžběta
Trénování paměti
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Každý čtvrtek od 17 hodin v „S“ 
Flexibary pro ženy

Každý čtvrtek od 18.30 hodin v „S“ 
Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Weingartová, tel.  č.: 
606  756  770, 583 211 766, weingartova.tereza@
pontis.cz. „KS“ = Kavárnička nejen pro seniory, „S“ = 
středisko Sever, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Informace o dalších aktivizačních programech získáte 
na www.pontis.cz.

Každou středu od 17 hodin v „S“
Cvičení pro ženy

Každou středu od 18.15 hodin v „S“
Jóga IV

Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“ 
Rehabilitační cvičení pro seniory

Každý čtvrtek (lichý týden) od 14 hodin v „P“
Kroužek ručních prací

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize

ve středu 30. září od 18 hodin v G-klubu DK v sadech 1. máje
Host večera – Václav Větvička, český botanik a popularizátor vědy. 

Součástí pořadu bude prodej knih a autogramiáda.

Václav Větvička je český botanik a popularizátor vědy. V roce 1961 ukončil diplomovou prací Studie akátových 
porostů ve vltavském údolí studium oboru geobotanika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Publikoval řadu odborných a populárně vědeckých prací, za něž mu byla v roce 2004 udělena Medaile 
Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Je autorem či spoluautorem třinácti odborných knižních publikací.
Po vojenské základní službě od roku 1963 nastoupil jako stipendista do Botanického ústavu ČSAV 

v Průhonicích, kde v letech 1989–1992 dělal vedoucího Průhonického parku. V letech 1975–1992 vedl 
Pokusnou a aklimatizační stanici v Černolicích. V letech 1992–2007 byl ředitelem Botanické zahrady 

Přírodovědecké fakulty UK Na Slupi. Od podzimu 2007 je vedoucím zámeckého parku ve Štiříně.
Od roku 1997 vystupuje v ranním bloku ČRo 2 – Praha Dobré jitro, a to jak krátkými informacemi 
o rostlinách, tak občasným moderováním celého ranního nedělního bloku Dobrého jitra. Záznamy 

Dobrého jitra s Václavem Větvičkou vyšly knižně pod názvy Moje květinová dobrá jitra a Moje 
vzpomínková dobrá jitra. Zajímá se rovněž o výtvarné umění a výstavnictví. Je kmotrem růže keltské. 

Pořad sponzorují: Irea s.r.o., Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk – diamantové nástroje, 
APATOR Metra s.r.o, Petr Waniek – rozvoz květin, P-LINE František Porteš – fotografické práce, Tilak 
Šumperk, a.s., Ruční papírna Velké Losiny a.s, město Šumperk, Petr Viktorín – zámečnické a svářečské 

práce Nový Malín, Penzion Leoš Haltmar – Ramzová.
Vstupenky v ceně 70 Kč a 50 Kč (senioři a mládež) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Kino Oko

MIMONI   Hrajeme pro děti
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 94 minuty, mládeži přístupný, české znění
Úterý 1. září v 16.00 hodin
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Kevin, Stuart a Bob vyrazí na sraz zločinců, aby se dali do služeb nejhorší gaunerky všech dob – Scarlet 
Odkráglové.  Vstupné 120 Kč
 
HITMAN: AGENT 47 
USA, 2015, akční, krimi, thriller, 96 minut, titulky
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, přístupný od 15 let, titulky
Úterý 1. září ve 20.00 hodin, středa 2. září v 18.00 hodin
Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Hrají: Ed Helms, Christina Applegateová, Leslie Mann, Chris 
Hemsworth, Charlie Day, Chevy Chase, Beverly D’Angelo.  Vstupné 120 Kč

FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL ZEMAN  Artvečer - FK
ČR, Kanada, 2015, dokumentární, životopisný, 102 minuty, mládeži přístupný
Středa 2. září ve 20.00 hodin
Životopisný film, který se ohlíží za životem, dílem a významem klasika světového filmu. Zároveň odhaluje 
inspirativní zdroje jeho tvorby, ohlas ve světě a nahlédne do kuchyně průkopníka filmových triků.  

Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč 

MUNE: STRÁŽCE MĚSÍCE  3D, Hrajeme pro děti 
Francie, 2015, animovaný, 85 minut, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 3. září, pátek 4. září, sobota 5. září a neděle 6. září v 16.00 hodin
Malý faun Mune byl jmenovaný strážcem Měsíce, ale jelikož má málo zkušeností, způsobí ne-
hodu, která ohrozí nejen Měsíc, ale i Slunce. Aby napravil svoji chybu, musí se společně se svými přá-
teli postavit nebezpečnému Titánovi a vrátit nebeským tělesům jejich místo na obloze.   

Vstupné 130 Kč, rodiče s dětmi 110 Kč
Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. Šumperk.

NIKDY NENÍ POZDĚ 
USA, 2015, komedie, drama, hudební, 101 minuta, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 3. září, sobota 5. září v 18.00 hodin, neděle 6. září ve 20.00 hodin
Hlavní roli rockové hrdinky ztvárňuje držitelka mnoha cen Oscar a Zlatého glóbu Meryl Streepová, která 
se vrací domů, aby napravila své chyby ze své cesty za kytarovým snem. Podoba filmové dcery v podání 
Mamie Gummerové není čistě náhodná!?   Vstupné 140 Kč

MALLORY  Nejlepší dokument MFF Karlovy Vary
ČR, 2015, dokument, 101 minuta, mládeži přístupný
Čtvrtek 3. září ve 20.00 hodin
Helena Třeštíková sleduje 13 let hlavní hrdinku Mallory, se kterou se život nemazlil.  Vstupné 80 Kč

Kino Oko
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KURÝR: RESTART 
Francie, Čína, 2015, akční, 96 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pátek 4. září v 18.00 hodin, sobota 5. září ve 20.00 hodin, neděle 6. září v 18.00 hodin
Mix akce s úžasnými kung-fu scénami, vizuálně excelentními auto honičkami, zabijácky krásnou ženskou 
a známým bessonovským nadhledem.  Vstupné 120 Kč

DOMÁCÍ PÉČE  Nejlepší herečka MFF Karlovy Vary
ČR, 2015, komedie, drama, 92 minuty, mládeži přístupný
Pátek 4. září ve 20.00 hodin, úterý 8. září v 18.00 hodin, úterý 15. září ve 20.00 hodin, středa 16. září 
v 16.00 hodin
Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském venkově ošet-
řuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji 
začít hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její 
esoterické mentorce (Zuzana Krónerová) začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu 
snad i sebe samu... To vše k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle „hňupo-
viny“ nevěří.  

Vstupné 110 Kč, senioři ve středu 16. září 80 Kč 

WE ARE YOUR FRIENDS – PÁRTY ZAČÍNÁ 
USA, 2015, hudební, romantický, drama, 93 minuty, přístupný od 15 let, titulky
Pondělí 7. září v 18.00 hodin, úterý 8. září ve 20.00 hodin, středa 9. září v 18.00 hodin
Příběh o hledání vlastního stylu zasazený do světa elektronické hudby a hollywoodského nočního života, 
ve kterém ctižádostivý třiadvacetiletý DJ Cole (Efron) tráví dny tím, že kuje pikle se svými přáteli z dět-
ství, a po nocích pracuje na skladbě, se kterou udělá díru do světa.  Vstupné 110 Kč

DIOR A JÁ  
Francie, 2014, dokumentární, 89 minut, mládeži přístupný, titulky
Pondělí 7. září ve 20.00 hodin
Přeneste se do bájemi opředeného světa módního domu Christian Dior a vychutnejte si exkluzivní pohled 
do zákulisí první haute couture kolekce z dílny nového uměleckého ředitele Rafa Simonse. Hrají: Marion 
Cotillardová, Sharon Stoneová, Jenifer Lawrenceová a další.  Vstupné 100 Kč

VETŘELCI  Artvečer - FK
USA, Velká Británie, 1986, sci-fi, akční, thriller, horor, 137 minut 
Středa 9. září ve 20.00 hodin
Remasterovaná digitální premiéra kultovního sci-fi s více jak 15 minutami dříve neviděného materiálu.  

Vstupné 120 Kč, členové FK 100 Kč 

PIDIOBŘI  3D Hrajeme pro děti 
Velká Británie, 2014, rodinný, dobrodružný, dokumentární, 43 minuty, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 10. září a pátek 11. září, čtvrtek 17. září v 16.45 hodin, neděle 27. září ve 14.15 hodin, pondělí 
28. září ve 14.45 hodin 
Malí hrdinové, velké dobrodružství! Vypráví Jiří Lábus.  Vstupné 80 Kč, rodiče s dětmi 60 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. Šumperk.
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AMERICAN ULTRA 
USA, 2015, akční, komedie, 96 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 10. září v 18.00 hodin, pátek 11. září ve 20.00 hodin, sobota 12. září v 17.00 hodin
Pokojný život milovníka trávy a jeho přítelkyně v malém ospalém městečku je narušený, když Mika do-
běhne vlastní minulost a začne se o něho zajímat vláda USA.  Vstupné 120 Kč

GANGSTER KA 
ČR, 2015, krimi, drama, thriller, 100 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Čtvrtek 10. září ve 20.00 hodin, pátek 11. září v 18.00 hodin, sobota 12. září v 19.00 hodin, neděle 13. září 
v 17.15 hodin, pondělí 14. září ve 20.00 hodin, úterý 15. září, středa 16. září a čtvrtek 17. září v 18.00 ho-
din, pátek 18. září, neděle 20. září, neděle 27. září ve 20.00 hodin, pondělí 28. září v 18.00 hodin
Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy 
„Padrino Krejčíř“.  Vstupné 130 Kč

MUNE: STRÁŽCE MĚSÍCE  Hrajeme pro děti
Francie, 2015, animovaný, 85 minut, mládeži přístupný, české znění
Sobota 12. září v 15.15 hodin, neděle 13. září v 15.30 hodin, pátek 18. září, neděle 20. září v 15.45 hodin
Malý faun Mune byl jmenovaný strážcem Měsíce, ale jelikož má málo zkušeností, způsobí ne-
hodu, která ohrozí nejen Měsíc, ale i Slunce. Aby napravil svoji chybu, musí se společně se svými přá-
teli postavit nebezpečnému Titánovi a vrátit nebeským tělesům jejich místo na obloze.   

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč

Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty.  Foto: archiv
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Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. Šumperk.

SINISTER 2 
USA, 2015, horor, 97 minut, přístupný od 15 let, titulky
Sobota 12. září ve 21.00 hodin, neděle 13. září v 19.15 hodin, pondělí 14. září v 18.00 hodin
Nestěhujte se s dětmi do opuštěných venkovských domů. Čeká tam na vás ZLO.  Vstupné 120 Kč

ÚŽASNÝ BOCCACCIO  Artvečer - FK
Itálie, Francie, 2015, historický, drama, 120 minut, přístupný od 15 let, titulky
Středa 16. září ve 20.00 hodin
Florencie, Itálie, rok 1348. Zatímco v toskánském městě řádí nelítostná černá smrt, skupina mladých lidí 
šlechtického původu se uchyluje do vily v nedalekých horách. Aby jim neradostný čas lépe utíkal, rozhod-
nou se, že si ho ukrátí vyprávěním.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM 
USA, 2015, akční, sci-fi, thriller, 129 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 17. září ve 20.00 hodin, pátek 18. září, neděle 20. září, pondělí 21. září, úterý 22. září a středa 
23. září v 17.30 hodin, sobota 26. září v 17.30 hodin
V dalším pokračování akčního sci-fi Labyrintu čelí Thomas a jeho kamarádi zatím největší výzvě: hledají 
informace o tajemné a mocné organizaci známé jako W.C.K.D. Scénář byl natočen podle knižní před-
lohy.  Vstupné 120 Kč

FESTIVAL FILMŮ DAVIDA FINCHERA
SEDM 
USA, 1995, krimi, mysteriózní, thriller, 127 minut, přístupný od 15 let, titulky 
Sobota 19. září ve 14.00 hodin
Dvojice detektivů řeší záhadnou sérii vražd, motivovaných sedmi smrtelnými hříchy. 

ZMIZELÁ 
USA, 2015, drama, thriller, mysteriózní, 145 minut, přístupný od 15 let, titulky
Sobota 19. září v 16.45 hodin
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že nezmizela dobrovolně. 

KLUB RVÁČŮ 
USA, Německo, 1999, drama, thriller, 139 minut, přístupný od 15 let, titulky
Sobota 19. září ve 20.00 hodin
Filmová ikona konce devadesátých let o absolutní ztrátě hodnot, anarchistických hlubinách v každém 
z nás a životě v permanentním déjà vu konzumní společnosti.

DOPROVODNÝ PROGRAM
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Sobota 19. září v 9.00 hodin, v 10.00 hodin a v 11.00 hodin
Komentované prohlídky Oka
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Dobrodružné drama Everest uvádí kino Oko v závěru září.  Foto: archiv

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA
Sobota 19. září v 19.00 hodin 
Čtení z literární předlohy.
Vstupné: 60/50 Kč na jeden film zvlášť, 150/120 Kč na všechny tři filmy dohromady a doprovodný program. 
Snížené vstupné platí pro členy Filmového klubu, studenty a důchodce.

AMY 
Velká Británie, 2015, dokumentární, životopisný, hudební, 128 minut, nevhodný mládeži do 12 let, 
titulky
Pondělí 21. září ve 20.00 hodin, středa 23. září ve 20.00 hodin
Celovečerní dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou prostřednictvím dosud 
nezveřejněných archivních záběrů, rozhovorů, ale především skrze její hudbu a původní texty.   

Vstupné 100 Kč, členové FK ve středu 23. září 80 Kč 

ROMEO A JULIE  Živě z Královského baletu Londýn
Velká Británie, 2015, balet, 180 minut, původní znění
Úterý 22. září ve 20.15 hodin
MacMillanovo nevšední pojetí slavného Prokofjevova díla se zaměřuje především na emoční a psycholo-
gickou hloubku příběhu. Inscenaci nesou tři vášnivá pas de deux– první setkání milenců, slavná balkonová 
scéna a zdrcující závěr, v němž Romeo zoufale tančí s mrtvou Julií.  

Vstupné 250 Kč, při koupi abonmá 200 Kč

EVEREST  2D/3D 
USA, Velká Británie, 2015, dobrodružný, drama, thriller, 121 minuta, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
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Čtvrtek 24. září a pátek 25. září v 17.30 hodin 3D
Sobota 26. září ve 20.00 hodin, neděle 27. září v 17.30 hodin, pondělí 28. září ve 20.00 hodin, úterý 
29. září a středa 30. září v 17.30 hodin 2D
Rozhodli se zdolat nejvyšší horu světa. Byli zkušení, trénovaní a připravení na nejhorší. Ani to ale nemusí na 
nejnebezpečnějším místě na Zemi stačit. Hrají: Josh Brolin, Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Sam Worthing-
ton, Emily Watsonová, Keira Knightleyová, Robin Wrightová.  Vstupné 3D 140 Kč, 2D 120 Kč

LOVE  2D/3D 
Francie, 2015, drama, erotický, 130 minut, přístupný od 18 let, titulky
Čtvrtek 24. září ve 20.00 hodin 2D
Pátek 25. září ve 20.00 hodin 3D
Lásku ve všech jejích podobách ukazuje sexuálně explicitní, kontroverzní snímek argentinského provoka-
téra Gaspara Noého. Láska je vzrušující příběh o chlapci a dívce a další dívce. Milostný příběh, který osla-
vuje sex radostnou cestou.  Vstupné 100 Kč

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2  2D/3D 
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 90 minut, mládeži přístupný, české znění
Pátek 25. září a sobota 26. září v 15.30 hodin 3D
Neděle 27. září v 15.30 hodin, pondělí 28. září v 16.00 hodin 2D
Rodina Dráculů se vrací s novou dávkou dobrodružství v dalším pokračování strašidelné komedie!  

Vstupné 3D 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč, 2D 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč 

ROGER WATERS THE WALL 
Velká Británie, 2015, hudební, 165 minut, mládeži přístupný
Úterý 29. září ve 20.00 hodin
Hudebně-zážitková road movie. Film zachycuje světové koncertní turné zakládajícího člena legendární 
britské skupiny Pink Floyd v letech 2010 až 2013.  Vstupné 250 Kč

TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ KOMETY  Artvečer - FK
ČR, 2015, dokumentární, 100 minut, mládeži přístupný
Středa 30. září ve 20.00 hodin
Vloni v červnu zemřel Filip Topol. O půl roku později začal vznikat celovečerní dokumentární film Tako-
vej barevnej vocas letící komety, který vypráví o jeho životě a o historii jeho kapely Psí vojáci. Dokument 
by měl zachytit téměř celý život Filipa Topola, podstatu jeho osobnosti, jeho zájmy a propojení s kape-
lou.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Připravujeme: Muž na laně, Milenky starého kriminálníka, Marťan, Wilsonov, Celebrity s.r.o., Hamlet.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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