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Hostem koncertu k výročí vzniku republiky bude 
houslista Jan Mráček.

V Galerii Jiřího Jílka se představí výtvarník a so-
chař Lubomír Janečka.

Kino Oko nabídne přímý přenos Hamleta z lon-
dýnského Národního divadla.

Perličky z expozic a depozitářů muzea  .................1
Nová Netopilova publikace přibližuje krásu 
Jeseníků  ..............................................................2
Výročí vzniku republiky připomene koncert 
olomoucké Moravské filharmonie  .......................3
V listopadu se Šumperk začte do povídek Markéty 
Pilátové  ..............................................................5
K šumperským proměnám  .................................6
Motýli přivítají sbor z Jihoafrické republiky  ........9
Dům kultury  ....................................................10
Jiří Kolbaba zve na cestu po Americe  ................12
„Do Šumperka se už moc těším,“ říká zpěvák 
David Deyl  .......................................................13
Slet bubeníků představí i bojové písně husitů  ...14
Zpívající Džemfest láká na hitové kapely  ..........15
Galerie J. Jílka  ..................................................17
Divadlo  ............................................................18
Divadlo si připomene patnáct let od svého 
znovuotevření  ...................................................20
LiStOVáNí nabídne Vieweghovy povídky  .........21
Vlastivědné muzeum  ........................................22
Nová výstava představí to „nej“  
z muzejních sbírek  ............................................25
Třicetiletá válka a Šumpersko  ............................26
Městská knihovna  .............................................28
V knihovně zazní poezie a hudba  ......................28
„Masaryčka“ se v říjnu na tři dny  
otevře veřejnosti  ...............................................29
Pontis Šumperk  ................................................30
Turisté se vydají na Pochod po šumperském 
psaníčku i s Toulavým kočárkem  ......................31
SVČ Doris ........................................................32
Živě (nejen) v Oku  ...........................................34
Kino Oko  .........................................................35



1Perličky z expozic a depozitářů muzea

Perličky z expozic a depozitářů  
Vlastivědného muzea v Šumperku

Krasavci s klikou

Přestože shromažďování technických zařízení 
a přístrojů do domácnosti, kromě výrobků míst-
ních podniků, nepatří k  prioritám regionálních 
muzeí, nacházejí se v  jejich depozitářích a v  ex-
pozicích zajímavé „kousky“ zhotovené i  daleko 
za  hranicemi českých zemí. Tyto technické pa-
mátky mohli návštěvníci muzea v  Šumperku 
obdivovat na výstavách „Usnadňovaly práci, zpří-
jemňovaly volný čas“ a „V naší kanceláři“. Mezi 
představenými gramofony několika generací byly 
na první z výstav k vidění také dva klikové. Oba 
již patří do  období soumraku mechanických 
gramofonů.

Od vynálezu gramofonové desky a gramofonu 
Emile Berlinerem už uplynulo několik desítek 

let. K  pohonu přístroje sloužila nadále stočená 
pružina natahovaná klikou a chvění gramofonové 
jehly v  drážkách desky bylo přenášeno přímo 
na  membránu umístěnou ve  zvukovce a  zesilo-
váno zvukovodem.

Právo na svůj patent prodal Berliner dalším fir-
mám. Známých i méně známých výrobců „mlu-
vících a  zpívajících“ přístrojů tak přibylo. Mezi 
těmi méně známými dodávala na  trh gramo-
fony i  firma mající v  ochranné známce ležícího 
lva a  název Leophon. Její přístroj nacházející se 
ve  sbírkách šumperského muzea je zabudován 
do  dřevěné skříňky, do  níž je také vložen zvu-
kovod tvořený jednou rozšiřující se troubou. 
K  uzavření jeho ústí slouží dvoukřídlá dvířka. 
Gramofon je již opatřen brzdou talíře a  regulá-
torem otáček.

Luxusní kufříkový gramofon vyrobený ve Velké Británii mezi léty 1930 a 1933.   
Sbírky VM Šumperk, foto E. Petrášová
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Elegantněji než právě popsaný působí luxusní 
kufříkový gramofon vyrobený firmou The Gramo-
phone Company Ltd. ve Velké Británii počátkem 
třicátých let 20. století. Za  jeho kvalitu ručí svě-
toznámá ochranná známka „His Master´s  Voice“ 
se zpodobením Berlinerova psa Nippera poslou-
chajícího „hlas svého pána“ (his master´s  voice). 
Čistý a hlasitý poslech umožňují kvalitní zvukovka 
HMV No 5A a  zvukovod zabudovaný ve  skříňce 
a vyúsťující v zadní části přístroje. Možnost zasta-
vení talíře a regulátor otáček jsou již samozřejmostí. 
Vysunovací klika k natahování pružiny se při pře-
nášení přístroje upevňovala dovnitř kufříku. Ná-
hradní jehly byly umístěny v odklápěcím zásobníku 
na rohu přístroje. 

Gramofony značky His Master´s Voice se u nás 
prodávaly pouze v luxusních obchodech, mezi něž 
patřila prodejna Karel Hašler a spol. v Praze, jejíž 
štítek lze nalézt na vnitřní straně víka. V počátcích 
nastupující nové generace gramofonů s elektrickým 
pohonem a  zesilováním zvuku byly klikové pří-
stroje ještě po nějakou dobu vyráběny a kupovány 
spotřebiteli pro svoji levnější cenu a malou váhu.  

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

Nová Netopilova publikace přibližuje krásu Jeseníků

Gramofon značky Leophon, pravděpodobně z dvacá-
tých let 20. století.   

Sbírky VM Šumperk, foto E. Petrášová

Na knižním trhu je nová výpravná obrazová publi-
kace „Krása Jeseníků“ známého fotografa jesenické pří-
rody Ivo Netopila. Autor v ní na dvou stech devadesáti 
snímcích objevuje nevšední krásu Jeseníků od  Králic-
kého Sněžníku po Hrubý Jeseník. 

V  knize samozřejmě najdeme Praděd, Šerák a  Ke-
prník, Velkou kotlinu, Hučivou a  Divokou Desnou, 
rašeliniště na Rejvízu a Skřítku, Vozku a další známé tu-
ristické lokality, ale i místa a zákoutí méně známá nebo 
úplně neznámá, a  možná právě tím ještě působivější 
a krásnější. Kromě toho, že snímky evokují zážitek krásy, 
uklidňují, překvapují a  inspirují, mnohé mají i doku-
mentární hodnotu. Objevují rovněž věci nové, nepo-
psané – například skalní mísu na skalce u Ferdinandova, 
více skalních tvarů, o nichž ví a které zná snad jen hrstka 
zasvěcených, opomíjené ledové jevy… Kniha, kterou 

vydalo nakladatelství Veduta Štíty, je opatřena němec-
kým a  anglickým překladem. K  dostání je ve  všech 
knihkupectvích a informačních centrech.                    -red-

Publikace Krása Jeseníků právě vychází. 
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Výročí vzniku republiky připomene koncert olomoucké 
Moravské filharmonie s Janem Mráčkem, předcházet mu 

bude křest knihy Zapomenutí svědkové
Výročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost při-
pomene během slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc. Pod taktovkou dirigenta 
Petra Vronského nabídne ve čtvrtek 22. října v  19.30 hodin ve  velkém sále Domu kultury je-
den z nejstarších symfonických ansámblů u nás předehru k opeře Hubička B. Smetany, Koncert 
pro housle a orchestr a moll od Antonína Dvořáka a dále Symfonii č. 5 c moll „Osudová“ L. van 
Beethovena. Jako speciální host vystoupí laureát mezinárodní soutěže Pražské jaro – houslista Jan 
Mráček. Koncert pořádají v rámci cyklu Klasika Viva, kterou zaštiťuje Agentura J+D Romana 
Janků, město Šumperk a místní Dům kultury, finančně ho podpořil Olomoucký kraj. Vstupenky 
za sto padesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury a v Informačním centru 
Šumperk. V úvodu slavnostního večera bude představena kniha Zapomenutí svědkové od Víta Lu-
cuka, kterou vydalo nakladatelství Veduta Štíty a jež je volným pokračováním publikace „Přežili 
svou dobu“, a bude předána dosud žijícím osobám, o nichž pojednává. 

Moravská filharmonie patří k  předním a  nej-
starším symfonickým orchestrům v  České repub-
lice. Sídlí v  Olomouci, v  historické metropoli 
Moravy. V  čele Moravské filharmonie stály vý-
znamné osobnosti české hudební kultury, za  je-
jím dirigentským pultem se střídali přední světoví 
dirigenti.

Za  více než padesát let svého působení si Mo-
ravská filharmonie vytvořila mimořádně rozsáhlý 
a  rozmanitý repertoár. Orchestr věnuje pozor-
nost velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. sto-
letí. Je samozřejmé, že Moravská filharmonie 
patří k autentickým interpretům klasiků české ná-
rodní hudební kultury – A. Dvořáka, B. Smetany, 

Výročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost připomene během slav-
nostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc.  Foto: archiv
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L. Janáčka a B. Martinů.
Moravská filharmonie intenzivně propaguje sou-

dobou českou i světovou hudební tvorbu, o čemž 
svědčí, že již premiérovala více než 250 novinek. 
V poslední době se Moravská filharmonie specia-
lizuje na CD nahrávky hudby soudobých autorů.

S  velkým ohlasem vystupovala v  převážné vět-
šině evropských států, do mnoha míst v zahraničí 
se vrací pro velký ohlas obecenstva i kritiky opako-
vaně téměř každý rok. Zúčastnila se významných 
mezinárodních hudebních festivalů.

Moravská filharmonie je kulturní institucí, která 
se podílí na organizaci uměleckého a koncertního 
života v  Olomouci. Je organizátorem a  pořada-
telem hudebního festivalu Dvořákova Olomouc 
a Mezinárodního varhanního festivalu. Pravidelně 
pořádá i Mezinárodní dirigentské kurzy. 

Petr Vronský, původně velmi úspěšný housli-
sta, začal svou dirigentskou dráhu v r. 1971 v pl-
zeňské opeře, odkud přešel do  Ústí nad Labem 
jako šéf operního souboru. Pro jeho umělecký roz-
voj byly rozhodující úspěchy v dirigentských sou-
těžích v Praze (1970), ve francouzském Besanconu 
(1971) a  v  Berlíně, v  soutěži H. von Karajana 
(1973). V  roce 1978 se stal dirigentem a  v  le-
tech 1983–1991 šéfdirigentem Státní filharmonie 
Brno, se kterou hostoval v mnoha zemích Evropy, 
v USA a v Japonsku. V době svého brněnského pů-
sobení se věnoval pedagogické činnosti na JAMU. 

V  období 2002–2005 byl šéfdirigentem Janáč-
kovy filharmonie Ostrava a od  září roku 2005 se 
stal čestným šéfdirigentem Moravské filharmonie 
Olomouc a  působí jako docent oboru dirigování 
na  hudební fakultě pražské AMU. Petr Vronský 
je pravidelně zván k  předním orchestrům celého 
světa, spolupracuje rovněž s  nejlepšími orchestry 
u  nás (Česká filharmonie, Symfonický orchestr 
FOK, Státní filharmonie Brno, SOČR) a operními 
scénami u nás (Národní divadlo Praha, Státní opera 
Praha, Janáčkova opera Brno, Divadlo J.  K. Tyla 
Plzeň) i  v  zahraničí (Kammeroper Wien, Dance 
Thea tre Haag). Jeho repertoár zahrnuje přes dvě stě 
klasických, moderních, operních a  symfonických 
děl. Je považován za  všestranného dirigenta širo-
kého záběru s mimořádným temperamentem a ci-
tem pro interpretaci.

Jan Mráček začal na housle začal hrát v pěti le-
tech ve třídě Magdalény Mickové. V roce 2003 se 
stal laureátem soutěže Prague Junior Note a  pře-
stoupil k  Jiřímu Fišerovi, u  kterého studoval 
do roku 2013 a pod jehož vedením absolvoval Praž-
skou konzervatoř. V  roce 2004 hrál v  Rudolfinu 
s mistrem Josefem Sukem v cyklu „Josef Suk uvádí 
mladé talenty“ a  také se zúčastnil Letních hous-
lových kurzů Václava Hudečka. V  současné době 
studuje na prestižní hudební univerzitě ve Vídni, 
Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien, pod vedením uznávaného sólisty a dlouho-
letého koncertního mistra Wiener Symphoniker 

Moravskou filharmonii bude dirigovat Petr Vronský.  
Foto: archiv

Jako speciální host šumperského koncertu vystoupí 
laureát mezinárodní soutěže Pražské jaro, houslista 
Jan Mráček.  Foto: archiv
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Jedenáctý ročník festivalu Město čte knihu bude věnován tvorbě prozaičky Markéty Pilátové. A tak 
jako každý rok bude i letos festival provázet kniha. Nese název Kulaté rámy slov a opět ji vydává 
nakladatelství Veduta Štíty.

Jana Pospíchala. 
Je několikanásobným vítězem Kociánovy 

houslové soutěže v Ústí nad Orlicí, dále držitelem 
předních umístění na  kurzech Václava Hudečka 
a  absolutním vítězem Concertina Praga v  roce 
2006. Vítězství sbíral rovněž v  celostátní soutěži 
konzervatoří, v  mezinárodní soutěži Beethove-
nův Hradec apod. K  největším úspěchům v  jeho 
houslové kariéře patří 1. místo na světové houslové 
soutěži Fritze Kreislera ve Vídni z roku 2014, kde 
jako jednu z cen obdržel sólový koncert s Vídeň-
skými filharmoniky a  natočení CD pro Naxos. 
V  témže roce obdržel 1. cenu na  mezinárodní 

houslové soutěži Stefanie Hohl Violinwettbewerb 
ve Vídni. Dále k jeho velkým úspěchům patří titul 
nejmladšího Laureáta soutěže mezinárodního festi-
valu Pražské jaro v roce 2010, v roce 2011 se stal 
v  historii nejmladším sólistou symfonického or-
chestru Českého rozhlasu.

Jako sólista spolupracuje s  četnými hudeb-
ními tělesy doma i  ve  světě, je členem klavírního 
tria Lobkowitz Trio, se kterým v roce 2014 získal 
3.  místo na  mezinárodní soutěži komorní hudby 
Antonína Dvořáka a  v  září téhož roku 1. místo 
a cenu publika na mezinárodní hudební soutěži Jo-
hannesa Brahmse v rakouském Pörtschachu. -rj-

V listopadu se Šumperk začte do povídek Markéty Pilátové

Markéta Pilátová (nar. 1973) ve své tvorbě pro dospělé 
čerpá ze zkušeností krajanské učitelky v Argentině a v Bra-
zílii, kde již desátý rok učí potomky českých emigrantů 
náš jazyk a kulturní dějiny. Ve svém posledním románu 
Tsunami blues (vyd. 2014) přibližuje prostřednictvím 
dramatického příběhu mladé české dívky složitou si tuaci 
na  současné Kubě. Za  své knihy byla již třikrát nomi-
nována na cenu Magnesia Litera. Markéta Pilátová tráví 
větší část roku v Brazílii, ale jejím domovem jsou neda-
leké Velké Losiny, kam se před několika lety přestěhovala 
a tráví zde svůj volný čas, pokud jí při pobytu v Česku ně-
jaký zbývá.  

Osobnost autorky i příběhy, které ve svých knihách čte-
nářům přibližuje, jsou pro pořadatele příležitostí seznámit 
veřejnost s dílem samotné spisovatelky, ale také prezento-
vat prostřednictvím doprovodných akcí společenské, kul-
turní a vědecké kontakty Čechů s Latinskou Amerikou. 
Již první den, v úterý 3. listopadu, tak budou znít v kláš-
terním kostele latinsko-americké písně v podání meziná-
rodně proslulé zpěvačky Marty Töpferové, o den později 
bude zahájena v  Hollarově galerii muzea výstava Otto 
Plachta Macuya a  odehraje se první pravidelné podve-
černí čtení. V knihovně představí své ilustrace výtvarnice 

Veronika Holcová a spolu s ní a s Markétou Pilátovou se 
budou moci posluchači setkat „na dálku“ prostřednictvím 
Skypu. Na něm bude Markéta Pilátová přítomna i během 
dopoledních čtení na většině šumperských škol.  

Čtení na různých místech ve městě opět doprovodí hu-
dební vystoupení, filmy, výstavy, besedy. Kino Oko tak 
například kromě dvou českých filmů určených dětem 
promítne v  sobotu 7. listopadu dokumentární snímek 
Viva Cuba Libre, jež odhaluje odvrácenou stránku života 
na  „ostrově svobody“. Následovat budou beseda, zahá-
jení výstavy fotografií Marcela Šose Okamžiky setkávání 
a čtení z románu Tsunami Blues s hudebním doprovodem 
loučenského Old Time Jazzbandu. Večer zakončí film 
Sedm dní v Havaně, který ukazuje Havanu v roce 2011. 
V pondělí pak seriál čtení doplní beseda Eduarda Mlčka 
o jeho životě v Argentině a přednáška Bohumíra Jánského 
o výsledcích českých expedic při hledání pramene Ama-
zonky. A na své si přijdou i děti. V neděli jim místní diva-
dlo nabídne pohádku Aládín a kouzelná lampa, Středisko 
volného času Doris zase happening Za dětmi do Latinské 
Ameriky na Komíně. Seriál setkání nad literaturou Mar-
kéty Pilátové ukončí tradiční společenský večer v divadle 
v úterý 11. listopadu. -zd, zk-
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K šumperským proměnám: Po bývalé městské střelnici 
a hasičské zbrojnici se doslova zaprášilo

Budova šumperské střelnice v roce 1903, kdy byla pří-
stavba (vlevo na  snímku) zbourána a  uliční křídlo 
objektu bylo následně rozšířeno.   

Foto: sbírky VM Šumperk

Nedávná demolice stánku šumperského hasič-
ského záchranného sboru přilákala pozornost mé-
dií. Bouralo se a  bouralo. Po  odjezdu buldozerů 
nezůstalo po budově ani památky. Na jejím místě 
vyroste nové, současným požadavkům odpovída-
jící sídlo šumperských hasičů. Jelikož byl zmizelý 
objekt v  minulosti jedním z  významných kultur-
ních a společenských stánků ve městě, ohlédněme 
se krátce po jeho starší historii.

Obrana města samotnými měšťany se stala 
po napoleonských válkách již jen romantickou mi-
nulostí. Zůstaly vzpomínky na  střetnutí se Švédy, 
v  němž přišlo o  život i  několik obyvatel města. 
Po třicetileté válce došlo k nové organizaci obran-
ných sil Šumperka, když bylo v roce 1687 založeno 
měšťanské střelecké bratrstvo. Že se s dobře vycvi-
čenými a  vyzbrojenými měšťany nadále počítalo 
při obraně města, dokázali v  roce 1758 obyvatelé 
Olomouce, kteří vedle armádních sil hrdinně brá-
nili své město proti pruským obléhatelům a mnoho 
z nich si vysloužilo odměnu za věrnost a statečnost, 
někteří i v podobě nobilitace. 

Šumperské měšťanské střelecké bratrstvo mělo 
svou první střelnici v  městském příkopu pod 

zámkem. Nedaleko stál i první spolkový střelecký 
dům. Zde se každoročně konaly prestižní soutěže 
o krále střelců. Členství ve spolku bylo čestnou po-
vinností a  vedení bratrstva a  velení bylo výsadou 
nejpřednějších měšťanů a  později šumperských 
podnikatelů. Koncem 18. století začalo město roz-
prodávat pozemky městského příkopu, který byl 
zasypáván, a v jeho některých úsecích byla zřízena 
parková úprava. Byl to počátek stěhování šumper-
ské střelnice. Jak píše Drahomír Polách, další střel-
nice byla umístěna do  prostoru mezi dnešním 
domem v ulici Gen. Svobody č. 29 a sady Bohu-
slava Martinů, avšak i  toto místo musel střelecký 
spolek v roce 1804 kvůli stavební činnosti opustit. 
Další provizorní střelnice byla zřízena v roce 1806 
na Bludovečku poblíž panského dvora. Absence dů-
stojného sídla měšťanského střeleckého bratrstva se 
odrazila na jeho činnosti a upadala i prestiž spolku.

Po  napoleonských válkách, v  roce 1824, získal 
střelecký spolek s finanční pomocí předních podni-
katelů konečně hospodářskou usedlost s pozemky 
v  dnešní Nemocniční ulici, kde nechal vystavět 
s podporou města střelecký dům, v němž byla i piv-
nice, a  v  zahradě zřídil novou střelnici. Tehdy se 

Městský střelecký dům vystavěný šumperským stavite-
lem Josefem Bayerem.  Foto: sbírky VM Šumperk
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Uliční křídlo budovy střelnice v roce 1940.  Foto: sbírky VM Šumperk

Stanice šumperského hasičského záchranného sboru v roce 2013.  Foto: sbírky VM Šumperk
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společenským sálem vyzdobeným nástropní mal-
bou F. Wolfa se stala důstojným místem spole-
čenských a  kulturních událostí v  Šumperku až 
do výstavby společenského domu, dnešního diva-
dla, na počátku 20. století. V městském střeleckém 
domě se konaly plesy, odbývaly slavnosti, pořá-
dala divadelní představení, včetně několika návštěv 
umělců vídeňské opery. Podle plánů architekta 
Karla Seidla byla pro potřeby střelců postavena 
v zahradě hala. V její blízkosti později vznikly cyk-
listická dráha a kluziště. Střelnice se tak stala nejen 
kulturním a  společenským centrem, ale také jed-
ním z prvních šumperských středisek sportu.

Důstojné sídlo hostilo v  roce 1881  1. morav-
ské zemské střelecké závody, kterých se zúčastnilo 
na  tři sta střelců z dvaadvaceti moravských střelec-
kých spolků. V  roce 1910 se v  Šumperku konaly 
pod záštitou a  za osobní účasti arcivévody Reinara 
11.  moravské střelby, na kterých nechyběly přední 
politické špičky tehdejšího Markrabství moravského 

počítalo s městskými střelci převážně pro zajištění 
pořádku ve městě, zvláště při mimořádných událos-
tech a v neklidných dobách. Události revolučních 
let 1848 a  1849 daly šumperským ostrostřelcům 
vyniknout ve  zformované městské gardě, jejíž ve-
litelský sbor tvořili nejbohatší měšťané a  pod-
nikatelé. Členové střeleckého spolku nosili šedý 
frak se stříbrem protkanými šňůrami, modré kal-
hoty, vysoké holínky a klobouk s perem. Tyto os-
trostřelce nám vtipně přiblížil v  karikatuře Vlasta 
Burian. Avšak skutečnost byla jiná. Střelecký spo-
lek byl vysoce prestižním společenstvím a o jeho ve-
dení a činnost se vedly vážné spory. Proto se také 
stal střelecký dům místem společenských setkání 
zvláště bohatých obyvatel města.

K původní budově byly v polovině 19. století při-
stavěny jídelna, kuřárna a lednice. I tak prostory ne-
dostačovaly, a proto šumperský stavitel Josef Bayer  
střelecký dům v  roce 1861 přestavěl. Reprezenta-
tivní budova v  neogotickém slohu s  nádherným 

Objekty hasičské stanice v Nemocniční ulici zbourala dodavatelská firma velmi rychle. Nová stanice zde vyroste 
nejpozději do konce příštího roku.  Foto: P. Kvapil
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Motýli přivítají dětský sbor z Jihoafrické republiky

Na  počátku třetího říjnového týdne zavítá do  Šumperka vzácný host, Eastern Cape Children’s 
Choir z jihoafrického Port Elizabeth. V péči svých hostitelů, Šumperského dětského sboru, pobude 
od pondělí 12. do čtvrtka 15. října. V rámci nevelkých časových možností je pro ně připraven pes-
trý program.

Úterní výlet zavede hosty na  Dlouhé stráně, 
a  pokud počasí dovolí, užijí si krás podzimní je-
senické přírody procházkou z horní nádrže tohoto 
vodního díla do  Švagrova. Středisko ekologické 
výchovy SVČ Doris zde pro ně připraví jeden ze 
svých zajímavých programů. 

Středa 14. října je věnována koncertům. Do-
poledne, spolu s  hostitelským sborem, zazpí-
vají v klášterním kostele pro děti základních škol 
8. května a Šumavské. Koncert je benefiční a jeho 
výtěžek bude věnován ve  prospěch programu, 
kterým hostující sbor podporuje své zpěváky 
s nelehkým sociálním zázemím. Poté seznámení 
s městem Šumperkem, přičemž budou hosté při-
vítáni i jeho představiteli v obřadní síni radnice. 
Úderem šesté začíná v  klášterním kostele spo-
lečný koncert obou sborů. Jedná se již o čtvrtou 
letošní akci z cyklu „Motýli a jejich zahraniční ka-
marádi“, který prostřednictvím grantů podpořilo 

město Šumperk i Olomoucký kraj. Příznivci sbo-
rového zpěvu tak mají výjimečnou příležitost 
obohatit svou sbírku dosud vyslechnutých kon-
certů dalším zajímavým titulem. Po koncertě se 
děti obou sborů setkají ve velké zkušebně Komína 
a  při tradiční společenské zábavě užijí kulinář-
ských zázraků hostitelských rodin i  společných 
hudebních hříček, jejichž vzájemné předávání 
k  těmto setkáváním neodmyslitelně patří. Poté 
se naposledy společně odeberou do  rodin, které 
o hosty po celou dobu skvěle pečují a  jimž také 
patří velké poděkování.

Ve čtvrtek ráno se děti rozloučí a my zamáváme 
s přesvědčením, že Šumperk opět navždy bude pa-
třit ke krásným vzpomínkám velké skupiny obyva-
tel jiného koutu tohoto světa.

Ještě připomenutí – společný koncert ve středu 
14. října v 18 hodin, klášterní kostel Šumperk 

T. Motýl, sbormistr ŠDS

a další významní hosté. V té době již byla zbořena 
nevzhledná přístavba, kterou v  dnešní ulici Ne-
mocniční nahradilo nově vystavěné křídlo budovy 
respektující výšku Bayerovy stavby. Obě křídla sjed-
notila nová fasáda, novobarokně upravená.

Přestože se kulturní akce a  řada společenských 
slavností přesunuly do  německého spolkového 
domu, zůstávala restaurace na střelnici oblíbeným 
místem svátečních posezení a sál místem reprezen-
tačních plesů. Proto byl sál ještě v roce 1929 opat-
řen štukovou výzdobou se střeleckým emblémem, 
klubovna spolku byla zvětšena a rekonstrukcí pro-
šla i střelecká hala.

Po druhé světové válce se soutěže ve střelbě odbý-
valy na bratrušovské střelnici a střelecké terče měst-
ské střelnice osiřely. Sál a přilehlé prostory budovy 

však společenským účelům sloužily dál. Až do roku 
1964 se zde konaly plesy, kulturní akce, slavnostní 
shromáždění i schůze. V první polovině šedesátých 
let bylo rozhodnuto adaptovat bývalý střelecký 
dům pro potřeby šumperského sboru požárníků. 
Nastala nová kapitola tohoto objektu, které se bude 
vhodné věnovat ke  slavnostnímu otevření nového 
sídla šumperského hasičského záchranného sboru. 

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

Poznámka na  závěr: Zájemce o  působení šum-
perského střeleckého spolku a cyklistického spolku 
i o bruslení na kluzišti najde řadu zajímavých infor-
mací v článcích Drahomíra Polácha uveřejněných 
v knize Historie šumperského sportu, vydané měs-
tem Šumperkem v roce 2012.
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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 rá-
diích 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

Pátek 9. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Jiří Kolbaba: Ukradená země (cesta napříč USA)
Populární dobrodruh a cestopisný zpravodaj rádia 
Impuls se vrací do Šumperka. Tentokrát se vydáme 
přes Atlantik až do  Severní Ameriky, kde není 
o krásné záběry a dobrodružné historky nouze. Při 
neobvykle dlouhé cestě z  New Yorku na  západní 
pobřeží a zpět navštívíme známá i neznámá města, 
ale zejména fantastické Národní parky jihozápadu 
USA. Vzdáme hold několika chrámům americké 
divočiny, hrdinným indiánům, kterým byla tato 
země ukradena, i méně známým fenoménům sou-
časné Ameriky. USA, cestovatelsky velmi vděčná 
země, nabídne nová zamyšlení a množství objevi-
telských inspirací. 

Vstupné v předprodeji 170 Kč, v den akce 200 Kč

Sobota 10. října od 18 hodin ve velkém sále DK
Setkání absolventů a  profesorů SEŠ a  OA Šum-
perk 2015
Setkání pro všechny, kteří chtějí zavzpomínat 
na  svá studentská nebo profesorská léta strávená 
na této škole. Pro více informací navštivte www.oa-
-sumperk.cz. Vstupné v předprodeji OA Šumperk 

150 Kč, v den akce v pokladně DK 200 Kč

Pondělí 12. října od 13 do 16 hodin v G-klubu
Rétorika a šarm s Janem Přeučilem

Praktický seminář určený pro všechny, kteří se 
chtějí zdokonalovat v mluveném projevu. Jak svou 
řečí a  vystupováním působíte na  ostatní? Jak vy-
padáte, když sedíte, představujete se, když podáte 
ruku? Můžeme ovlivnit, jak budeme na  ostatní 
působit. Praxí ověřené zkušenosti a následné rady 
získáte od  herce a  lektora rétoriky Jana Přeučila. 
Na  seminář je potřeba se předem přihlásit, počet 
míst je omezen. Tel. č.: 777 652 073, kurzy@dk-
sumperk.cz, www.dksumperk.cz.   

Vstupné 500 Kč, studenti 250 Kč

Středa 14. a čtvrtek 15. října od 9 do 17 hodin ve vel-
kém sále DK
Prezentační výstava ŠKOLA
Rozhodujete se, na  jakou školu nastoupíte po zá-
kladní škole? Ve  výběru vám může pomoci právě 
prezentační výstava středních škol a odborných uči-
lišť.  Vstup volný

Pátek 16. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Slet bubeníků
Pavel Fajt, Tomáš Reindl, Pavel Koudelka, Vladi-
mír Richter, Aleš Procházka, Jan Mikušek, Marek 
Olbrzymek, Miroslav Šonka, Alex Bershadsky (Iz-
rael), Affetto, Kamila Kama (Izrael).
Dech beroucí rytmická show v  podání světových 
bubeníků a instrumentalistů. Partnerem akce je Pi-
vovar Holba a.s.   

Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den akce 250 Kč

Čtvrtek 22. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
KLASIKA VIVA: Koncert k  výročí republiky – 
Moravská filharmonie Olomouc, host Jan 
Mráček 
Koncert k  výročí vzniku samostatného Českoslo-
venského státu v  rámci cyklu Klasika Viva. Mo-
ravská filharmonie Olomouc zahraje pod vedením 
dirigenta Petra Vronského, jako speciální host vy-
stoupí laureát mezinárodní soutěže Pražské jaro – 
houslista Jan Mráček. Na programu zazní skladby 
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B. Smetany, A. Dvořáka a  L. van Beethovena. 
Slavnostní večer pořádá Olomoucký kraj a město 
Šumperk ve spolupráci s DK Šumperk. 

Vstupné 150 Kč

Pátek 23. října od 17.30 hodin ve velkém sále DK
DŽEMFEST: Michal Hrůza, Slza, Mňága 
a Žďorp, Light&Love, Munroe, Trocha klidu
Hlavní festivalový večer 16. ročníku hudebně-fil-
mové přehlídky Džemfest. Festival pořádá také bo-
hatý doprovodný program, například ojedinělou 
filmovou projekci v kině Oko v  sobotu 24. října. 
Více informací a on-line rezervace na www.dzem-
fest.cz. Partneři akce jsou: stavební firma Expe-
rior, Pivovar Holba, Skupina ČEZ, České dráhy, 
Sateza, CBA, město Šumperk, Olomoucký kraj 
a Jeseníky – SCR. 

Vstupné v předprodeji 249 Kč, v den akce 299 Kč

Sobota 31. října od 20 hodin ve velkém sále DK
Řecká zábava
15. ročník tradičního společenského večera pořá-
daného Řeckou obcí Šumperk. K tanci a poslechu 
hraje Michalis Amanatidis a Chaos (Mnichov, Ně-
mecko).  Vstupné 190 Kč

PRO DĚTI
Neděle 11. října od 10 hodin ve velkém sále DK
Popelka
Krásná loutková pohádka o Popelce je nejhraněj-
ším představením Evy Hruškové, které navíc zís-
kalo i řadu ocenění. Interaktivní pohádka s velkými 
marionetami a písničkami. Hraje Eva Hrušková.

Vstupné 70 Kč

Neděle 25. října od 10 hodin ve velkém sále DK
Jak pejsek potkal sluníčko
Barevná a hravá pohádka pro nejmenší i jejich ro-
diče s jednoduchými písničkami o sluníčku, které 
nedopatřením spadne na zem. Hraje Divadlo Ma-
těje Kopeckého.  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 4. října
Otakar Zemina (1899–1990): „Malby, kresby, 
loutky“
Výstavu i celý program galerie finančně podporuje Mi-
nisterstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.   

Vstup volný

Od 7. října do 1. listopadu
Lubomír Janečka: „Bronzy a kresby“ (k hlavám 
Václava Havla, Jiřího Šetlíka a Emila Juliše)
Jádrem říjnové výstavy (od  roku 1985 Čecho-
američana) Lubomíra Janečky jsou snímky bron-
zové hlavy Václava Havla pro sídlo Rady Evropy 
ve Štrasburku a pro Kongres USA ve Washingtonu. 
Hlava je provázena souborem přípravných kreseb 
k ní, ale i ke dvěma jiným, tu v bronzu vystaveným 
hlavám: básníka Emila Juliše a  historika umění 
Jiřího Šetlíka. Vernisáž k  výstavě se uskuteční 
ve středu 7. října od 18 hodin. Galerie je přístupná 
denně, stačí jen zazvonit na  recepci Penzionu G, 
který nad galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. 
Výstavu i celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj. 

Vstup volný

PŘIPRAVUJEME
5. listopadu  VĚRA ŠPINAROVÁ
8. listopadu PRVNÍ KONCERT 
  RŮŽOVÝCH DĚTÍ
12.–14. listopadu  BLUES ALIVE
21. listopadu  DEN ZDRAVÍ + MAOK –
  koncert
25. listopadu  IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
28. listopadu  HOROVÁNÍ
6. prosince  PAVEL NOVÁK – Od čerta
  k Ježíškovi
9. prosince  IVAN KUSNJER – vánoční
  koncert
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Při neobvykle dlouhé cestě z New Yorku na zá-
padní pobřeží a zpět navštívíme známá i neznámá 
města, ale zejména fantastické národní parky ji-
hozápadu USA. Vzdáme hold několika chrámům 
americké divočiny, hrdinným indiánům, kterým 
byla tato země ukradena, i  méně známým feno-
ménům současné Ameriky. „USA je cestovatelsky 
velmi vděčná země, která nabídne nová zamyšlení 
a  množství objevitelských inspirací,“ představuje 
svůj pořad populární fotograf.

Jiří Kolbaba je vynikající vypravěč zážitků z výprav 
do zahraničí, který inspiruje diváky k jejich vlastním 
cestám a  fotografování. „Část jeho vyprávění bude 
proto věnována i  zásadám kompoziční tvorby a  ti-
pům pro fotografování na cestách,“ nastínila podobu 
diashow pořadatelka Michaela Horáková. 

Dobrodruh vystoupí v Domě kultury Šumperk 
v  pátek 9. října od  půl osmé večer. Vstupné je 
v předprodeji 170 korun, v den akce pak za 200 ko-
run. -red-

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787  01 
Šumperk, telefonní číslo: 583  214  276, tel./fax: 
583 214 287, telefonní číslo předprodeje vstupenek: 

583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksum-
perk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.blue-
salive.cz. 
Změna programu vyhrazena!

Jiří Kolbaba zve na cestu po Americe

Charismatický zpěvák David Deyl se v premiéře  
představí šumperskému publiku

Populární dobrodruh a  cestopisný zpravodaj rádia Impuls Jiří Kolbaba se po  půl roce vrací 
do Šumperka. Po přednášce o strhujících cestách v tropickém ráji na tichomořském ostrově Bali 
nyní zavítáme až do slavné Severní Ameriky.

Talentovaný zpěvák a skladatel David Deyl 2. října poprvé přijede do Šumperka se svou kapelou, 
kterou tvoří Václav Krahulík (piáno), Petr Šťastný (kytara, zpěv), Šimon Marek (violoncello), Lu-
káš Čunta (basa) a Ondřej Veselý (bicí), aby nám společně zahráli úspěšné písně Akorát či Počí-
tám, jež můžete znát z rádií.

Jiří Kolbaba zavítá 9. října do Šumperka.   
Foto: archiv

Zároveň nám představí nové album V  Ozvě-
nách, které vydal na konci minulého roku již pod 
svým vydavatelstvím DADE. Obsahuje dvanáct 

skladeb ve  stylu klasického crossoveru, nahra-
ných za  doprovodu Severočeské filharmonie Tep-
lice pod taktovkou dirigenta Marka Štilce. „Dá se 
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říct, že jsem takovým pokračovatelem naší hudební 
tradice. Děda byl učitelem hudby, máma vede 
dětský sbor Koťata. I obě sestry mají hudební vzdě-
lání. K muzice mě ale paradoxně nepřivedl nikdo 
z nich, i když vliv na mě samozřejmě měli. To s tá-
tou jsem už jako tříletý kluk seděl u klavíru. Za to 
mu dneska zpětně moc děkuji,“ vzpomíná na  své 
hudební začátky zpěvák David Deyl. Startem jeho 
hudební kariéry se stalo debutové album Hlavo-
lam, vydané v  roce 2009. O  dva roky později se 
k němu přidala druhá deska Zásah.

Jako svého předskokana na  pražském koncertu 
si ho vybrali například Lionel Richie nebo James 
Blunt. Na  kontě má také spolupráci s  Karlem 
Gottem, Helenou Vondráčkovou nebo Monikou 
Absolonovou. Dále získal několik prestižních oce-
nění jak v Čechách, tak v zahraničí.

„Šumperské publikum okouzlí mimořádnou bar-
vou hlasu a  sugestivním podáním svých vlastních 
písní se silnou melodickou linkou, kterou podtr-
huje hrou na klavír. Navíc patří k nejhranějším in-
terpretům v  českých a  slovenských rádiích,“ uvádí 

David Deyl.  Foto: archiv

produkční Domu kultury Michaela Horáková.
Koncert charismatického Davida Deyla s  kape-

lou se uskuteční v pátek 2. října od půl osmé večer 
ve velkém sále domu kultury. Těšit se můžete i na au-
togramiádu. Vstupné je v předprodeji za 230 korun, 
v den akce lístek podraží na 280 korun. On-line re-
zervace lístků na www.dksumperk.cz. -red-

„Do Šumperka se už moc těším,“ říká zpěvák David Deyl
Šumperské publikum se může těšit na další premiéru. Už 2. října se totiž v Domě kultury usku-
teční koncert charismatického zpěváka Davida Deyla. Společně se svou kapelou nám představí jak 
oblíbené písně Akorát, Hry o nás a Počítám, které můžete znát z českých a slovenských rádií, ale 
i skladby z nové desky. Proto jsme mu při této příležitosti položili pár otázek.

Na konci minulého roku jste vydal nové album. Mů-
žete nám ho představit?
Třetí album V  ozvěnách vyšlo v  listopadu 2014 
a je celé natočené se živým orchestrem Severočeské 
filharmonie Teplice pod taktovkou dirigenta Marka 
Štilce, což je v  českém prostředí celkem unikátní 
záležitost. Opustil jsem klasický mainstreamový 
pop rock a našel jsem, co je mému srdci nejbližší, 
což jsou baladické písně s orchestrem. Tento žánr 
se nazývá classical crossover. Na albu najdete dva-
náct skladeb, polovinu tvoří mé autorské písně, na-
příklad Přísahám nebo Motýl bez křídel. A v druhé 
části se posluchači mohou těšit na převzaté písně. 
Jsou mezi nimi například skladby Broken Vow 

(Dokud Dýchám) od Joshe Grobana nebo For Al-
ways (Pojď dál) od Johna Williamse z filmu Artifi-
cial Intelligence, což je velmi dojemná píseň. 

Jaké jsou ohlasy veřejnosti na toto album?
Mám z  tohoto alba obrovskou radost, protože si 
za ním nejvíc stojím. Dělali jsme na něm skoro dva 
roky. A velmi mě těší, že posluchači ho náležitě oce-
ňují a líbí se jim.

Z jakého důvodu jste si vybral právě tento žánr?
Mám klasické hudební vzdělání u  paní profe-
sorky Slavíčkové a  hlas, který se k  tomuto žánru 
hodí. Vždy se mi líbily muzikály, takové ty větší 
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formy. Mou tvorbu ovlivnilo, jaké interprety jsem 
si oblíbil. Ať už to byli Simple Plan, OneRepublic, 
Sunrise Avenue, Bruno Mars nebo Ronan Keating. 
K tomuto žánru jsem prostě musel dospět. 

Titulní píseň V ozvěnách se dočkala i svého klipového 
ztvárnění. Jak tento videoklip vznikal?
Klip se natáčel v Táboře v Husitském muzeu, kde 
jsou krásné gotické klenby. Ty ozvěny jsou signi-
fikantní pro skály, což v  daném případě nahradilo 
gotické prostředí. V  klipu představila své taneční 
umění i Lucie Drábková, kterou si pro svá vystou-
pení vybral i Kanye West. A o režii videoklipu, který 
není úplně jednoduchý a u nás zcela běžný, se po-
staral velmi nadaný Drahoslav Lysák. Dokázal spojit 
scénický tanec s prostředím gotiky a do toho zakom-
ponoval mou píseň. Myslím si, že se podařilo sklou-
bit všechny faktory, které dohromady skvěle fungují.
 
A víte už, který klip bude následovat?
S největší pravděpodobností to bude na píseň Mít 
Tě blíž, ale uvidíme. Vím, že je to asi nejoblíbenější 
píseň mých fanoušků, co se nového alba týče.

Dostala se k nám informace, že chystáte na podzim 
nějaké překvapení. Můžete aspoň naznačit, o  co by 
se mělo jednat?
Konkrétní úplně nebudu, ale má to něco společného 
s Vánocemi. Asi si koupím kapra a budu na Staro-
městském náměstí prodávat rybí polévku. (smích)

Jaký máte největší zážitek z koncertu, kde jste byl jako 
divák?
Asi OneRepublic před Lennym Kravitzem v Praze, 
kdy jsem je viděl a slyšel úplně poprvé. Bylo to ne-
skutečně dobré a odzpíval jsem s nimi celý koncert! 

Lidé vedle mě si mysleli, že jsem blázen. (smích)

2. října se v premiéře představíte i šumperskému pub-
liku. Navštívil jste už někdy naše město?
Šumperkem jsem jen projížděl na jiné vystoupení. 
Nemohu proto říct, že bych měl zatím možnost si 
prohlédnout město a okolí. O to více se tam těším 
a myslím si, že to bude krásný koncert a lidi si od-
nesou skvělý prožitek z dobré hudby.

Do Šumperka přijedete i se svou kapelou. Popište nám 
krátce každého jejího člena.
S kapelou vystupuji už skoro šest let, tak se z nás 
za ty roky stali přátelé. Nejdéle se mnou vystupuje 
kapelník Petr Šťastný, který hraje i  v  kapele Car-
tonnage, spolupracoval s  Michaelem Pavlíčkem 
na  dvou projektech a  učí na  ZUŠ v  Kutné hoře. 
Baskytarista Lukáš Čunta je pedagogem na pražské 
konzervatoři, kde vzdělává studenty hře na kytaru. 
Ondřej Veselý hraje na bubny a perkuse. Nově se 
naše kapela rozrostla o další dva excelentní členy. 
Prvním z nich je violoncellista Šimon Marek, který 
studuje prestižní Akademii múzických umění a  je 
zakladatelem Kvintesence Quartetu. Vyzdvihl bych 
klavírního virtuosa Václava Krahulíka, kterého ob-
divuji už z dob mých studií na Pedagogické fakultě 
v Ústí nad Labem, kde také působí jako pedagog. Je 
mi ctí, že s ním mohu hrát, protože on tomu dává 
tu pravou atmosféru, co tam prostě chybělo.

A  na  závěr vzkaz pro návštěvníky šumperského 
koncertu…
Velmi děkuji i s celou kapelou za pozvání, moc si 
toho vážíme a už se na Vás moc těšíme. 

Děkuji za rozhovor.    Michaela Horáková

Slet bubeníků představí i bojové písně husitů
Už počtrnácté se v Česku koná tradiční Slet bubeníků, který bude v mnoha ohledech jiný než ty 
předchozí. Ty byly totiž převážně věnovány střetu etnické hudby a evropského pojetí hry různých 
hudebních žánrů z celého světa. Tentokrát se ale bubeníci více zaměří na Evropu, konkrétně čer-
pají inspiraci od pouští Blízkého východu až po Vltavu. Nezapomenutelný hudební zážitek čeká 
16. října samozřejmě i šumperské publikum.
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Zpívající Džemfest láká na hitové kapely a Vlastu Buriana
V pátek 23. října vypukne jedna z nejoblíbenějších kulturních událostí v našem kraji. Šestnáctý 
ročník festivalu Džemfest se uskuteční v Domě kultury Šumperk a nabídne koncerty kapel Mňága 
a Žďorp, Slza, Light & Love nebo zpěváka Michala Hrůzu.

„Jako podtitul turné je zvolen slogan KTOŽ JSÚ 
BOŽÍ BUBENÍCI. Válečné hordy husitů a  tábo-
ritů, jejich touha a nadšení po změně tvořily dějiny. 
Bojové písně husitů před každou bitvou otřásaly se-
bevědomím nepřátel a pomáhaly jim vítězit,“ upřes-
ňuje umělecký vedoucí projektu Pavel Fajt. Vzápětí 
prozrazuje, že tyto písně zazní ve velmi netradičních, 
bubnových aranžích právě na letošním Sletu.

Základ tvoří jako vždy hráči na klasické západní 
bicí nástroje používané v  rockové i  etno hudbě 
(Pavel Fajt, Pavel Koudelka), které podpoří muž-
ské hlasy sboru Affetto a izraelská zpěvačka Kamila 
Kama přinášející do programu silný, výrazový zpěv. 
Perkuse má na  starost Tomáš Reidl. Atmosféru 

bude dotvářet izraelský světoběžník Alex Bershad-
sky na elektrickou basu. 

„V rámci dvouhodinového koncertu zazní inspi-
race gregoriánským chorálem, husitskými písněmi. 
Můžeme se těšit na  hřmotné bubenické polyryt-
mické groovy hrané na  bicí soupravy, tympány, 
elektroniku a  basové bubny,“ uvedla produkční 
Domu kultury Michaela Horáková a dodala, že Slet 
bubeníků se uskuteční ve velkém sále Domu kul-
tury v pátek 16. října od půl osmé večer. Vstupné 
je v předprodeji dvě stě korun, v den akce podraží 
lístek o padesátikorunu. Více informací a on-line 
rezervace na  www.dksumperk.cz a  www.sletbube-
niku.cz. -red-

„V posledních letech je náš festival pravidelně 
vyprodaný a mezi nejhezčí okamžiky patří, když 
zaplněný sál zpívá společně s účinkujícími. Proto 
jsme se letos rozhodli, že program poskládáme ze 
samých hitových kapel, aby se celým Džemfestem 
táhl sborový zpěv a skvělá nálada,“ řekl pořadatel 
Ondřej Polák. Jak dále uvedl, je spokojený, že se 
program festivalu podařilo sestavit jak z osvědče-
ných jmen, tak i z nových objevů hudební scény. 
„Vypočítávat hity Michala Hrůzy nebo Mňágy 
a  Žďorp asi nemá smysl, protože jich je hodně 
a každý je zná. Ovšem návštěvníci se mohou tě-
šit i  na  mladou kapelu Slza, která se v  poslední 
době proslavila dvěma megahity Celibát a Lhůta 
záruční. Kapelu Light & Love zná veřejnost zase 
díky hitovce Blueberry sky, která patří mezi nej-
hranější singly v českých rádiích,“ dodal Polák.

Vedle uvedených umělců uslyší návštěvníci 
Džemfestu také opavskou kapelu Munroe a vítěze 
vyhledávací soutěže Džemkap, formaci Trocha 
klidu ze Šumperka, která si letos na  jaře zahrála 
jako předskokan na turné kapely Chinaski.

Vstupenky na Džemfest stojí 249 korun a jsou 
Na Džemfest přijal pozvání i zpěvák Michal Hrůza. 

Foto: archiv
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již v  prodeji. Buď na  obvyklých předprodej-
ních místech (DK Šumperk, KD Zábřeh, Akord 
Šumperk) nebo si je lze objednat on-line na www.
dzemfest.cz.

Vedle hlavního programu v Domě kultury na-
bídne Džemfest bohatý doprovodný program. Ten 
začne 16. října koncertem skupiny O5 a Radeček 
v Loučné nad Desnou a bude pokračovat 22. října 
recitálem písničkáře Jana Buriana v  šumperské 
knihovně. Festival pak vyvrcholí 24. října v kině 
Oko, kde se uskuteční ČEZ filmová scéna Džem-
festu. Ta promítne v premiéře nově objevenou ko-
medii Milenky starého kriminálníka s  Vlastou 
Burianem v hlavní roli. Němý film z  roku 1927 
doprovodí improvizační hrou přímo před plát-
nem klavíristé Zdeněk Dočekal a  Jan Horníček. 
Více na www.dzemfest.cz. -red- Přijede i kapela Slza.  Foto: archiv

Kapelu Mňága a Žďorp není třeba představovat. Foto: archiv



17Galerie J. Jílka

Galerie J. Jílka

Lubomír Janečka (*1948): Bronzy a kresby

Pátá šumperská výstava Lubomíra Janečky je 
zaměřena na  práci sochařskou. Jejím jádrem jsou 
snímky bronzové hlavy Václava Havla pro sídlo 
Rady Evropy ve  Štrasburku a  pro Kongres USA 
ve Washingtonu. Je provázena souborem příprav-
ných kreseb k ní a ke dvěma jiným, tu vystaveným 
hlavám básníka Emila Juliše a historika umění Ji-
řího Šetlíka. Vznikly souběžně hned s  několika 
variacemi Havlovy hlavy v létě roku 2012 v nesku-
tečně krátkém čase a  ve  skromných podmínkách 
domku v Uherském Brodě. 

Už samo zadání Havlovy hlavy, v  obou mís-
tech osazení právem skvěle přijaté, vyvolalo ale 
tady doma řadu nedorozumění, střetů se závistí 

a  nesmyslných pomluv. Zuřivá protestní petice 
proti ní sepsaná sochařem Michalem Blažkem 
a  pak podepsaná řadou nahodilých návštěvníků 
oslavy narozenin Svatopluka Karáska, kteří hlavu 
vůbec neviděli, stejně jako tehdy ještě ani autor pe-
tice sám, znejistila některé zúčastněné natolik, že se 
od ní na čas raději v tichosti distancovali. Vrcholem 
směšnosti bylo nečekané Blažkovo setkání s výsled-
nou hlavou ve slévárně v Horní Kalné. Netušíc, že 
jde o ni, nadšeně ji pochválil. Vím dobře, o čem tu 
mluvím. Na  rozdíl od  kritiků byli jsme přímými 
svědky, viděli Luboše v Brodě při práci, a nevím, 
kdo by se mu v ní i  za  daleko lepších podmínek 
mohl vyrovnat.  

Množství kreseb, jimiž se dohledával výrazu tváře 
Václava Havla a  kterého tu v  jeho nezaměnitelné 

Václav Havel, barevná kresba 
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Datum Titul Skupina Čas Cena
Pá 2. 10. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
So 3. 10. O kocouru Mikešovi Divadlo Scéna Zlín VK 15.00 70 Kč
Út 6. 10. Aládín a jeho kouzelná lampa MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 7. 10. S tvojí dcerou ne G, VK 17.00 150 Kč
Čt 8. 10. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 8.30 70 Kč
So 10. 10. S tvojí dcerou ne B, VK 19.00 150 Kč
Út 13. 10. Beseda se Zdeňkou Jordánovou 

Pořádá RC Vikýrek 
VK 17.00 250 Kč

St 14. 10. Aládín a jeho kouzelná lampa MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Čt 15. 10. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Pá 16. 10. Aládín a jeho kouzelná lampa MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
So 17. 10. Kočičí jazýčky Hrádek, Studio D123 VK 19.00 70 Kč
Út 20. 10. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 21. 10. Norway Today Hrádek VK 19.00 70 Kč
Čt 22. 10. Aládín a jeho kouzelná lampa MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Pá 23. 10. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 9.00 70 Kč
So 24. 10. S tvojí dcerou ne 

Slavnostní představení k 15. výročí 
VK 19.00 75 Kč – 

50 % 

Galerie J. Jílka, Divadlo

roli před i  po  listopadu 1989 sám nezažil, bylo 
až fascinující. Část jich, podobně jako portrét-
ních kreseb Jiřího Šetlíka a Emila Juliše, už rozdal, 
a do poslední chvíle nebudu vědět, kolik z nich se 
podaří na výstavu zapůjčit. Přestože něco z nedo-
stupného doplní jenom fotografie, je mimořád-
nou událostí. Původní představa jejího následného 
uspořádání v  pražské Knihovně Václava Havla se 
zadrhla na tamních změnách a je odložena na poz-
ději. Ta zdejší je shodou okolností v programu ga-
lerie dvě stě padesátá a je tak i jubilejní. Zahájena 
ve  středu 7. října v  18 hodin, potrvá do  neděle 
1. listopadu. Jste zváni.  Miroslav Koval

Bronzová hlava Václava Havla pro Washington. ▶

Galerie Jiřího Jílka
Do 4. října
Otakar Zemina (1899–1990): „Malby, 
kresby, loutky“

Divadlo
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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 ho-
din, doprodej vstupenek vždy hodinu před začátkem 

představení. Výstava v prostorách divadla: Martin 
Sausage Dohnal: „Ohryzek pomeranče“ (kresby 
a skulptury z ytongu), výstava trvá do 30.10. Vý-
stava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu 
vyhrazena!

V komedii S tvojí dcerou ne se mohou diváci těšit na Danu Růžičkovou a Petra Komínka.  Foto: P. Veselý

Datum Titul Skupina Čas Cena
znovuotevření zrekonstruovaného divadla sleva

Út 27. 10. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Čt 29. 10. S tvojí dcerou ne C, VK 17.00 150 Kč
So 31. 10. LiStOVáNí.cz: Zpátky ve hře (Michal 

Viewegh) Čtení na jevišti za oponou 
VK 19.00 100 Kč

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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života Šumperka některé z těch, jež „byli u toho“, 
s otázkou, co by popřáli divadlu do dalších patnácti 
let. Odpovídají tehdejší starosta města Petr Krill 
a herci, kteří v Našich furiantech účinkovali.

Petr Krill, tehdejší starosta města: „Když naše 
divadlo před patnácti lety povstalo z popela v ještě 
krásnější podobě, než bylo, získali jsme v jeho bu-
dově krásnou architektonickou dominantu, která 
spolu se stálým souborem zařadilo naše město mezi 
významná centra kultury v republice. Měl jsem tu 
čest úvodním projevem otevřít obnovené divadlo 
při premiérovém představení Našich furiantů. Zá-
věrem svého vystoupení jsem pak popřál divadlu 
do  dalších let především přízeň budoucích před-
stavitelů města, dobrou dramaturgii pro všechny 
generace i výchovu mládeže, pohodu mezi hlediš-
těm a jevištěm, a aby divadlo denně ‚svítilo‘. A to je 

Na  slavnostní otevření divadla se sjeli pozvaní 
hosté z  blízka i  daleka. Mezi těmi, kteří zaplnili 
hlediště, byly osobnosti politického i  kulturního 
života, poslanci, starostové z  okolí, představitelé 
podniků a  firem, čestní občané. Znovuotevření 
byl přítomen také kanadský chargé dáffaires Alain 
Latulippe a  nechyběly ani delegace zahraničních 
partnerských měst – německého Bad Hersfeldu, 
holandského Maarssenu a polské Nysy. „Po požáru 
jsem tu plakal smutkem a teď pláču z radosti, pro-
tože Šumperk má znovu divadlo, které si zaslouží. 
Přál bych si, aby tento stánek kultury, chrám Thá-
lie, sloužil skutečně všem, a  aby svítil nejen lam-
pami, ale především radostí,“ řekl po  premiéře 
Našich furiantů první šumperský porevoluční sta-
rosta Ctirad Medlík.

Po  patnácti letech oslovila redakce Kulturního 

Divadlo si připomene patnáct let od svého znovuotevření

Před patnácti lety, v sobotu 7. října 2010, opět ožila požárem zdevastovaná a nově opravená budova 
šumperského divadla. Herecký soubor, který do té doby působil v provizorních podmínkách tehdej-
šího Divadla 123, nabídl premiérovému publiku v režii Jaromíra Janečka Naše furianty Ladislava 
Stroupežnického, v nichž si vedle členů šumperského souboru zahrál i hostující Ivan Vyskočil.

Premiéra Našich furiantů v sobotu 7. října 2010 ve znovuotevřeném šumperském divadle.  Foto: E. Vychodilová
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stereotypu či nevěrám, ale také skoro jisté smrti. 
Stárnoucí hrdina ji sice přežije, ovšem záhy se 
ocitne ve víru těžkých následků. Jedním z nich je 
rozvod spojený s  rozvratem Oskarových dosavad-
ních jistot. Viewegh, což jistě LiStOVáNí potvrdí, 
zůstává čtivý, svižný, ironický, melancholicky gro-
teskní. Účinkují Markéta Lánská a Alan Novotný. 
Součástí bude prodej podepsaných knih.  -red-

LiStOVáNí za  svých třináct let existence ni-
kdy neuvedlo žádnou knihu Michala Viewegha. 
Zlomem je jeho poslední sbírka povídek „Zpátky 
ve hře“, kterou vydalo nakladatelství Druhé město 
v letošním roce a jež dokazuje, že autor se do hry 
nevrací, naopak v  ní zůstává. Viewegh v  povíd-
kách vystavuje svou oblíbenou postavu Oskara 
kritickým životním momentům: manželskému 

LiStOVáNí nabídne Vieweghovy povídky Zpátky ve hře
Další z řady oblíbeného cyklu pořadů Čtení na jevišti za oponou chystá na říjen šumperské di-
vadlo. V rámci projektu LiStOVáNí.cz Lukáše Hejlíka přivezou Markéta Lánská a Alan Novotný 
knihu Zpátky ve hře od Michala Viewegha. Pořad je na programu v sobotu 31. října a začíná 
v 19 hodin.

i odpověď na otázku, kterou bych dnes ještě dopl-
nil o přání, aby každá návštěva divadla byla hlubo-
kým zážitkem, který podpoří pozitivnější vnímání 
dnešního světa.“

Petr Král (role Filipa Dubského): „Je říjnový 
večer roku 2000 a do pěší zóny města Šumperka 
se rozsvěcují světla nové budovy divadla. Naši fu-
rianti zahajují novou epochu v dějinách naší pro-
fesionální scény. Nádherný film, který se odvíjí 
v se riálu patnáct následujících let, je tvořen a po-
skládán tituly naší i světové dramatiky. Přeji vám, 
následovníkům, plamen a zapálení jenom v srdcích 
a ne šlehající ze střechy divadla. Zlomte vaz!“ 

Bohdana Pavlíková (role Markytky): „Mé mi-
lované šumperské divadlo. Byla bych moc ráda, 
abys do  dalších patnácti let nevyhořelo. Aby ne-
vyhořelo vedení, zaměstnanci, herci a diváci. Aby 
všichni nacházeli nové impulzy, proč se v  Tobě 

vídat a setkávat se. Jsi magickým místem. Místem 
jednoho okamžiku a vícerých zážitků. Mně v Tobě 
bylo moc hezky. A vždycky se do Tvých útrob budu 
ráda vracet!!! Protože Tě, šumperské divadlo, mám 
moc ráda! Navždy Tvá Bóďa.“

Jakub Stránský (role Karla Kudrličky): „Di-
vadlu bych rád popřál, aby si udrželo svou života-
schopnost, kterou vždy obdivuhodně mělo, a aby 
se mu nejen v těch následujících patnácti letech vel-
kým obloukem vyhnuli všichni ti, kteří si pod zá-
minkou, že ‚dělají‘ divadlo, jen honí ego a vlastní 
prospěch – a že jich není málo.“

Patnáctileté výročí znovuotevření zrekonstru-
ované budovy si divadlo připomene v  sobotu 
24. října slavnostním představením hry S tvojí dce-
rou ne. V tento den nabídne veřejnosti vstupenky 
na představení, které začíná o sedmé večerní, s pa-
desátiprocentní slevou. -red-
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Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 8. října 
v 17 hodin a potrvá do 14. února 2016.

RYTÍŘSKÝ SÁL 
Dřevořezby a hlína
Autorská výstava R. Krestýnové a manželů Eichle-
rových trvá do 8. listopadu.

HOLLAROVA GALERIE
Výrobky z kostí a parohů
Kosti, lebky, parohy a  výrobky z  nich předsta-
vuje výstava převážně se zoologickou tematikou 
v  Hollarově galerii šumperského muzea. Zoolo-
gické a historické předměty ze sbírek muzea v Šum-
perku a  Lovecko-lesnického muzea na  zámku 
v  Úsově doplňují informační texty o  jednotli-
vých skupinách preparátů. Interaktivnost výstavy 

VÝSTAVNÍ SÍŇ
Muzejní NEJ
Muzejní nejstarší, nejmenší, nejslavnější, nejfe-
nomenálnější i  nejnebezpečnější exponát – to vše 
bude k vidění v následujících měsících ve výstavní 
síni šumperského muzea. Oslavy 120. výročí za-
ložení německého městského muzea v  Šumperku 
(1896) budou započaty již v poslední čtvrtině le-
tošního roku výstavou, která při této příležitosti 
představí muzejní sbírky v tak trochu jiném pojetí. 
Návštěvníky čekají „nej“ exponáty vybrané ze sbí-
rek šumperského, zábřežského a mohelnického mu-
zea, Havelkova muzea, Památníku Adolfa Kašpara 
v Lošticích a Lovecko-lesnického muzea v Úsově. 
Záměrem výstavy je rovněž přiblížit práci kurátora 
sbírek prostřednictvím interaktivních prvků v cvič-
ném depozitáři.

Na výstavě v Hollarově galerii je vystaven i tento lovecký tesák s rukojetí z rohoviny.  Foto: sbírky VM Šumperk
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podtrhují praktické aktivity, zaměřené na doplnění 
znalostí žáků základních i  středních škol. Výstava 
trvá do 1. listopadu.

GALERIE MLADÝCH
Mé světy – fotografie Ondreje Zupka
Výstava fotografií Ondreje Zupka potrvá 
do 18. října.

Vřesová studánka
Výstava představí poutní místo Vřesová studánka 
v Jeseníkách prostřednictvím textů, elektronického 
promítání i  dochovaných autentických předmětů 
a  připomene odkaz historicky dlouhodobě využí-
vaného poutního místa. Výstava bude zahájena ver-
nisáží 30. října v 17 hodin a potrvá do 17. ledna 
2016.

GALERIE ŠUMPERSKA
Pojďte, děti, budeme si hrát!
Velká prázdninová herna pod názvem Pojďte, děti, 
budeme si hrát představuje skládačky, hlavolamy, 
kvizy, hry a  spoustu dalších dovednostních úkolů 
pro malé i velké, kteří se nechtějí nudit. Originální 
interaktivní exponáty pocházející z truhlářské dílny 
Vlastivědného muzea v Šumperku návštěvníky ne-
jen pobaví, ale také donutí trochu přemýšlet. Složit 
orloj, sestavit lomený oblouk nebo vytvořit nádobu 
ze střepů, to chce určitě nejen šikovné ruce, ale 
i chytrou hlavičku. 
Herna je v Galerii Šumperska umístěna do 8. října.

Třicetiletá válka a Šumpersko
Třicet let trvající válečný konflikt představí 
od  22.  října výstava, uskutečněná k  370. výročí 
dobytí šumperského zámku císařskými oddíly 
po štědrovečerním přepadu města roku 1645. Při-
pomene i některá další ozbrojená střetnutí na Šum-
persku, včetně opětovného dobývání Šumperka 
Švédy v následujícím roce. Historické dokumenty 
a další exponáty přiblíží složení armád a způsob ve-
dení boje i tehdejší výzbroj a výstroj vojáků.
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 22. října 
v 17 hodin a potrvá do 31. ledna 2016.

STÁLÁ EXPOZICE 
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a  dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem – zcela automa-
tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích.
Informace: tel. č.: 583  363  070, tel., fax: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: 
út–ne 9–12 hod., 12.30–17 hod. Otevírací doba Ga-
lerie Šumperska: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 hodin. 
Změna programu vyhrazena!

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

Tajemství grafiky
Repríza výstavy Tajemství grafiky prozrazuje v zá-
břežském muzeu vše podstatné o umělecké grafice. 
Odhaluje nejen zákulisí grafických technik, ale 
představuje především cenné listy ze známé Luka-
sovy sbírky staré světové grafiky. 
Výstava výstižně objasňuje 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). Představuje také grafické nástroje, lisy i ho-
tové štočky například od  Františka Hoplíčka či 
Bohuslava Ošťádala. 
Mezi vybranými exponáty se nacházejí grafické listy 
z 16. století až po současnost, od výrazných osob-
ností světového formátu po  grafiky regionálního 
významu. Na  výstavě samozřejmě nechybí tvorba 
Václava Hollara, jehož dílo je tentokrát prezento-
váno ilustracemi Ezopových bajek z let 1662–1666.
Výstava trvá do 8. listopadu.

Muzejní minigalerie
Atelier DS – Dana Sedlářová, práce s kůží
Další výstava, kterou od 12. září nabízí minigalerie 
zábřežského muzea, představuje výtvarná díla Dany 
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Sedlářové. Hlavní činností autorky se širokým vý-
tvarným záběrem je práce s kůží. Technikou batiky 
vytváří z hovězí kůže nejen obrazy, ale i  vázy pro 
suché instalace, dózy, šperkovnice, lampy, opasky 
a šperky. Výstava trvá do 25. října.

Akce
HOLLAR × REMBRANDT. Velikáni z grafické 
sbírky Karla Lukase
Přednáška představí dvě významné osobnosti světo-
vého umění. Zaměří se na jejich životní cesty a gra-
fická díla vybraná ze sbírky Karla Lukase. Přednáška 
se uskuteční 14. října v 17 hodin.
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… 
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 vě-
novala chlebu a jeho přípravě. Tentokrát se výstava 

zaměřuje na  chov hospodářských zvířat jako jed-
noho ze zdrojů obživy v  minulosti. Zastoupeny 
jsou kráva, kůň, koza, ovce, prase, drůbež, ale i pes 
a kočka. Výstava také představuje předměty, které 
člověk používal při chovu hospodářských zvířat. 
Nechybí výtvarné ztvárnění domácích zvířat v lido-
vém umění, např. na džbánech, obrázcích na skle 
nebo dřevořezbách. Výstavu doprovází mnoho in-
teraktivních her, pomocí nichž mohou nejmenší 
návštěvníci poznávat život domácích zvířat. Pro 
děti z mateřských a základních škol jsou opět při-
praveny i  interaktivní prohlídky spojené s  tvoře-
ním. Výstava trvá 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! představuje 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 dokresluje 
interiér školní třídy a učební pomůcky používané 
v  první polovině 20. století, zapůjčilo Muzeum 
J. A. Komenského. Výstava trvá 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 mistrův 
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.
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Zkameněliny severní Moravy
Výstava s geologickou tematikou představuje zka-
meněliny severní Moravy pomocí geologických 
předmětů z  depozitářů muzea v  Šumperku a  Lo-
vecko-lesnického muzea na zámku v Úsově. Interak-
tivnost výstavy je podtržena praktickými aktivitami 
zaměřenými na doplnění znalostí žáků základních 
a středních škol. Výstava trvá do 31. října. 

Akce
Halloween
Poslední říjnovou sobotu obsadí Úsov zámecká 
strašidla, aby stejně jako minulý rok oslavila Hallo-
ween. I letos čekají návštěvníky prohlídky podzem-
ních prostor a další atrakce pro děti i dospělé.  Akce 
se uskuteční 31. října od 18 do 22 hodin.
Bližší informace: V  září je otevřeno od  úterý 
do  neděle od  9 do  16.15 hod. (časy začátku pro-
hlídek  – každou půlhodinu, poslední prohlídka 
ve 14.45 hodin), v říjnu je otevřeno od úterý do ne-
děle od  9  do  16.15  hod. (časy začátku prohlídek  – 
9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00 
a 14.45 hodin).

ÚSOV
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov předsta-
vuje unikátní sbírku loveckých trofejí nejen z Čech, 
ale i z Polska, Itálie, Indie a Afriky. Od roku 2014 je 
součástí hlavního prohlídkového okruhu i výstava 
Pohádky na  zámku Úsov, přibližující lovecké tro-
feje originálním způsobem, který je blízký zejména 
nejmladším návštěvníkům. 

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

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.

Bezplatné vstupy a změna otevírací doby ve státní svátek
V den státního svátku 28. října bude otevřeno muzeum v Šumperku (kromě stálé expozice), muzeum 

Zábřeh, muzeum Mohelnice a Památník Adolfa Kašpara pouze v dopoledních hodinách od 9 do 12 hodin. 
V tento den budou 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.

Nová výstava představí to „nej“ z muzejních sbírek
Muzejní nejstarší, nejmenší, nejslavnější, nejfenomenálnější, nejnebezpečnější – to je pouhý ná-
znak z celkového výčtu exponátů, které bude možné spatřit v prostorách výstavní síně šumperského 
muzea od čtvrtka 8. října.

V  roce 2016 oslaví Vlastivědné muzeum 
v Šumperku sto dvacet let od založení německého 
městského muzea, jehož sbírky se staly základním 
kamenem pro ty současné, čítající téměř sto pa-
desát tři tisíc evidenčních čísel sbírkových před-
mětů, což odpovídá třem stům tisícům kusů věcí 

movitých. Odborní pracovníci muzea se rozhodli 
jít této příležitosti trochu napřed a  již letos pre-
zentovat všechny muzejní sbírky šumperského, 
zábřežského a  mohelnického muzea, Havelkova 
muzea, Památníku Adolfa Kašpara v  Lošticích 
a  Lovecko-lesnického muzea v  Úsově na  výstavě 
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Třicetiletá válka a Šumpersko

„Nikdy dřív a  dlouho ani poté nebyla vedena 
válka v tak velkém měřítku a na tak velikém území, 
nikdy předtím neuplatnily armády takovou bruta-
litu a  ničivou sílu. Tisíce případů naprosté ztráty 
smyslu pro spravedlnost, masakrů na  nevinných, 
zabíjení zajatců jako na  jatkách, bezmyšlenkovi-
tého mučení, obětí moru, kanibalismu, bezbře-
hého násilí na obyvatelích měst a vesnic, rabování 
a  čirého vandalismu navždy poznamenalo tuto 

první moderní válku, které se krutostí vyrovnaly 
až světové války dvacátého století,“ konstatují slova 
švédského historika Petera Englunda na úvod při-
pravované výstavy „Třicetiletá válka a Šumpersko“.

Po loňské prezentaci prvního ze světových váleč-
ných konfliktů 20. století je nyní pozornost tvůrců 
zaměřena na  třicet let trvající ozbrojené střetnutí 
dvou politických uskupení, které jeho součas-
níci znali pod označením „Dlouhá válka“. Letošní 

„Muzejní nej“. 
Hlavním cílem je představit předměty z  pod-

sbírek archeologie, historie a  výtvarného umění, 
geologie, zoologie a  botaniky trochu netradičně, 
respektive s  příznačným, leč v  některých přípa-
dech poněkud odlehčeným, přízviskem „nej“. Při 
výběru exponátů, na kterém se podíleli všichni ku-
rátoři sbírek, totiž nezůstalo pouze u běžných cha-
rakteristik největší či nejstarší, ale vybíraly se také 
exponáty nejexotičtější či nejokatější. Návštěvníci 
se mohou těšit například na  nejextravagantnější 
muzejní předměty, kterými jsou modely od návr-
háře Luďka Hanáka, nejjedovatější rostlinu, oměj 

šalamounek, nebo nejdražší restaurovaný před-
mět, dřevěné projížďkové sáně s malovaným žero-
tínským erbem datované do poloviny 19. století. 

Záměrem výstavy je rovněž přiblížit práci ku-
rátora sbírek, jejíž podstatnou část tvoří právě 
péče o sbírky, jejich kvalitní doplňování, zhodno-
cení a prezentace. Proto bude na výstavě vytvořen 
na  několik měsíců cvičný depozitář, ve  kterém si 
zájemci mohou vyzkoušet, co obnáší odborná čin-
nost v muzeu, kupříkladu jak se vytváří evidenční 
záznam o  předmětu. Výstava, která bude zahá-
jena ve čtvrtek 8. října v 17 hodin vernisáží, potrvá 
do 14. února 2016. Lenka Kirkosová

Nejfotogeničtější sbírkový předmět – Tři Grácie (Jean-Baptiste Carpeaux, 2. polovina 19. století).  
Foto: P. Rozsíval
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o  tehdejší výzbroji, ale i výstroji vojáků, která je 
představena kyrysy, přilbami a  typickými oděvy. 
Centrem výstavy je pak scéna představující císař-
ské před šumperským zámkem.

Výstava přibližující dávný válečný konflikt 
mohla vzniknout jen s  pomocí řady institucí. 
S výběrem exponátů pomohli a ochotně je zapůj-
čili pracovníci Vlastivědného muzea v Olomouci, 
správy Národního památkového ústavu Kroměříž, 
státních zámků ve Velkých Losinách a Šternberku, 
pracovníci Arcibiskupství Olomouc jako vlastníka 
a  Muzea Kroměřížska jako správce sbírky zbraní 
z hradu Mírova umístěné na zámku Chropyně.
Jako partner se na realizaci výstavy významně po-
dílí Sdružení přátel historie Magna Moravia ze 
Šumperka, jehož Červený mušketýrský pluk švéd-
ského generála Banera se představí na  vernisáži 
ve  čtvrtek 22. října. Výstava v Galerii Šumperska 
potrvá do 31. ledna 2016. Zdeněk Doubravský

výstava se uskutečňuje k 370. výročí dobytí šum-
perského zámku císařskými oddíly po štědrovečer-
ním přepadu města roku 1645. Připomíná nejen 
tuto událost, ale i některá další ozbrojená střetnutí 
na  Šumpersku, včetně opětného dobývání Šum-
perka Švédy v následujícím roce.

Třicetiletým konfliktem ve  střední Evropě 
i  v  regionu provázejí informační texty v  listova-
cích souborech a  na  posterech. Stručný přehled 
o  průběhu války zorientuje návštěvníka v  teh-
dejších událostech a  poté ho nechá nahlédnout 
do  běžného života vojáka, připomenutého nain-
stalovanou scénou polního ležení. Další doku-
menty přibližují složení armád a  způsob vedení 
boje, včetně popisu dvou ze stěžejních bitev. Zá-
jem upoutá tehdejší výzbroj vojsk. Nebudou chy-
bět typické muškety, kopí, halapartny, kordy, 
meče a  dýky, svou výzbroj představí také dělo-
střelectvo. Řada rytin doplňuje představu nejen 

Armáda na pochodu (rytina).  Z obrazových dokumentů použitých na výstavě.
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o událostech, osobnostech a určitých tématech čer-
paných z  bohaté nabídky generacemi shromáždě-
ných vědomostí. První bibliografie Severní Moravy 
byla vydána v  roce 1988 a  obsahovala data prv-
ních padesáti svazků, druhá, vydaná v roce 1999, 
nabídla bibliografické údaje čísel 51 až 75. Oba 
uvedené přehledy sedmdesáti pěti svazků uspořá-
dal dnes již zesnulý Zdeněk Filip. Tu současnou 
k  vydání připravil historik Vlastivědného muzea 
v Šumperku Zdeněk Doubravský.

Bibliografie vlastivědného sborníku Severní Mo-
rava 76 – 100 je v prodeji za 50 Kč ve foyer šumper-
ského muzea a v Informačním centru Šumperk. 

Martina Buchtová

Vydání jubilejního stého čísla vlastivědného 
sborníku Severní Morava v  loňském roce zavr-
šilo padesát osm let práce několika generací vlas-
tivědných pracovníků, historiků a  přírodovědců. 
2 529 příspěvků, většinou uveřejněných v osvědče-
ných stálých rubrikách, vytváří ze jmenovaného pe-
riodika skutečnou „encyklopedii“ severní Moravy, 
jak byl časopis výstižně označen. Takovouto dlou-
holetou tradici nemůže vykázat mnoho regionál-
ních vlastivědných periodik v rámci českých zemí.

Bibliografie jsou nezastupitelnou pomůckou, 
využívanou badateli a  dalšími zájemci o  příro-
dovědu, vlastivědu a  historii regionu, umožňují 
snadnou orientaci při vyhledávání informací 

Bibliografie, Městská knihovna

Vyšla nová bibliografie sborníku Severní Morava

V knihovně zazní poezie a hudba

Městská knihovna

Cenný studijní materiál posledních 25 svazků vlastivědného sborníku Severní Morava se stává 
opět přehlednějším. Vlastivědné muzeum v Šumperku vydalo v pořadí již třetí bibliografii, která 
tentokrát mapuje svazky 76 až 100.

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Sobota 8–12 8–12 zavřeno

Půjčovní doba od září

Bližší informace: tel. č.: 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz, výstava 
amatérského malíře Josefa Luckého „Krajina“ trvá do 4. listopadu.

Ve  čtvrtek 22. října budou prostory knihovny 
v ulici 17. listopadu patřit dalšímu pořadu z cyklu 
Poezie a hudba. Jeho hostem bude Jan Burian. Za-
čátek je naplánován na  17 hodin a  vstup přijde 

na  sto korun, se vstupenkou na  Džemfest pak 
na padesát korun.

Jan Burian vydal tři alba zhudebněné poezie. 
Tvrdí, že neexistuje rozdíl mezi básní a písňovým 
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místa“. Od 14.30 a od 15.30 hodin pak budou pro-
bíhat prohlídky budovy Masarykovy školy v  ulici 
28. října 1 spojené s prezentací projektu rekonstrukce 
budovy na  knihovnu, vzdělávací a  komunitní cent-
rum. Na pátou odpolední je v těchto prostorách při-
praven literárně hudební recitál „Fejeton mezi tóny“ 
Blanky Vykydalové a Hynka Pálky. 

V  pátek 9. října od  deseti hodin dopole-
dne se v  prostorách budoucí půjčovny pro 

Pro školy je na čtvrtek 8. a pátek 9. října připravena 
exkurze nazvaná Kam budeme chodit do  knihovny, 
zájemci o  prohlídku se mohou registrovat předem 
v půjčovně pro mládež na tel. č. 583 283 138. Ve čtvr-
tek 8. října představí ve 13 hodin knihovna ve stáva-
jících prostorách v ulici 17. listopadu 6 novou službu 
pro veřejnost, konkrétně elektronické knihy, a násle-
dovat bude komentovaná prohlídka prostor knihovny 
v ulici 17. listopadu nazvaná „Kde a proč máme málo 

Beseda, Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří budovy Masarykovy školy před zahájením rekonstrukce na knihovnu, vzdě-
lávací a komunitní centrum chystají od 8. do 10. října šumperská radnice spolu s Městskou kni-
hovnou. Zájemci si v tyto dny budou moci prohlédnout stávající prostory, připravena bude beseda 
o historii první české šumperské školy a také informace o projektu plánované rekonstrukce. Sou-
částí programu budou rovněž setkání bývalých učitelů a žáků škol, které zde sídlily.

textem, že jsou jen dobré a  špatné básně. Svým 
pořadem o  poezii se vás bude snažit přesvědčit, 

nenechte si to ujít. Bývá při tom i hodně legrace… 
-zd-

Knihovnice chystají besedu

„Masaryčka“ se v říjnu na tři dny otevře veřejnosti

Besedu nazvanou „Makedonie 2014“ chys-
tají na  čtvrtek 15. října šumperské knihovnice. 
Hostem bude Ivo Müller, který pohovoří o  kvě-
tinové hřebenovce pohoří Šar-Planina, lesních 
klášterech, mizejících vesničkách či botanizování 
ve  stopách zoologa Julia Komárka. Chybět ne-
budou úvahy zpod balkánského nebe či témata 

Ochrid – pravoslavné dědictví Cyrila a Metoděje, 
mniši na březích modrého jezera, Skopje – město 
plné soch, Matka Tereza a Alexandr Veliký, Srbsko: 
zarůstající stezky Staré planiny.

Beseda začíná v  půjčovně pro dospělé v  ulici 
17. listopadu v 17 hodin a vstupné je padesát ko-
run. -red-

Vizualizace budovy někdejší „Masaryčky“ po rekonstrukci. 
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Pontis Šumperk – Univerzita volného času

Každý čtvrtek vždy od 8 do 10 hodin v „P“
Počítačový kurz  Vstupné 50 Kč/lekce

Čtvrtek 1., 8. (10.30–12.00), 15., 22. a 29. října 
od 13.30 do 15 hodin v „KS“
Sdělujeme pocity malbou

Čtvrtek 3. října od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 13. října od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Čtvrtek 15. října od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Sobota 24. října od 16 hodin v „KS“
Přednáškový cyklus: Karel Kocůrek 
(Jeseníky v proměnách času)   

Vstupné 50 Kč

Úterý 27. října od 16 do 17.30 hodin v „S“
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 flexi-barem 

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 flexi-bary

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

mládež na  „Masaryčce“ uskuteční slavnostní pře-
dávání čtenářských legitimací prvňáčkům, přihlá-
šeným do knihovny v rámci akce „Poprvé do školy, 
poprvé do knihovny“. Ve 13.30 hodin zvou pořada-
telé k setkání bývalé učitele a žáky 2. základní školy. 
Ve 14.30 a v 15.30 hodin jsou plánovány opět pro-
hlídky budovy spojené s  prezentací projektu re-
konstrukce. V  17 hodin je pak připravena beseda 

K historii první české školy v Šumperku, pohovoří 
o ní Milena Filipová a Drahomír Polách.

V  sobotu 10. října bude někdejší „Masaryčka“ 
hostit od 13.30 hodin setkání bývalých učitelů a žáků 
Střední školy památkové péče. O půl hodiny později, 
ve dvě odpoledne, proběhne poslední komentovaná 
prohlídka budovy. Samotné zahájení rekonstrukce 
budovy předpokládá město příští rok. -zk-
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Kroužek ručních prací

Každý čtvrtek od 17 hodin v „S“ 
Flexi-bary 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. Permanentky se zvýhodněním a  kupóny 
na  jednotlivé aktivity je nutné uhradit na  re-
cepci nebo pokladně na  Gen.  Svobody 68. In-
formace o dalších aktivizačních programech získáte 
na www.pontis.cz.

Příznivci turistiky se mohou vydat v sobotu 3. října na Pochod po šumperském psaníčku spojený 
s výstupem na Háj. Dvaadvacátý ročník pochodu, který se jde jako Memoriál Josefa Janků a je za-
řazen do celorepublikové aktivity KČT Vystup na svůj vrchol, startuje od Vily Doris. Letos se opět 
organizátoři pochodu připojili k celostátnímu projektu Klubu českých turistů nazvanému Toulavý 
kočárek, zaměřenému na turistiku rodin s malými dětmi, včetně těch nejmenších v kočárku. Na ně 
Pochod po šumperském psaníčku pamatuje krátkými trasami.

Turisté se vydají na Pochod po šumperském psaníčku 
i s Toulavým kočárkem

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

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“

„Nejkratší pětikilometrová trasa vychází od Vily 
Doris, kde se startuje mezi devátou a desátou dopo-
lední, přes park na Skřivánčím dvoře. O něco delší 
osmi a jedenáctikilometrová pak vede městským le-
sem novou galerií dřevěných pohádkových postav 
a na Holubí vrch,“ říká předsedkyně šumperského 
Klubu českých turistů Zdeňka Daňková a dodává, 
že společným cílem je Muzeum silnic ve Vikýřovi-
cích. Účastníci pochodu, pro něž bude připraveno 
občerstvení, účastnický list a příležitostné razítko, 
si podle ní budou moci prohlédnout exponáty 
muzea. 

Čtyři klasické trasy Pochodu po  šumperském 
psaníčku měří jedenáct, patnáct, pětadvacet, pět-
atřicet a padesát kilometrů, na cyklisty pak čeká 
kilometrů pětačtyřicet. Start je mezi sedmou 

a desátou dopolední od Vily Doris a cílem je již 
zmíněné Muzeum silnic ve Vikýřovicích, kam by 
měli účastníci pochodu dorazit do  páté odpole-
dní. Startovné je pětatřicet korun, děti nad pět let 
a členové Klubu českých turistů zaplatí o deset ko-
run méně. -zk-



32 SVČ Doris

Statická ukázka klubových letadel. Více informací:  
Jiří Kamp, tel. č. 774 908 122, kamp@doris.cz.

Vstup zdarma

Středa 14. října od 18 hodin v klášterním kostele
Koncert dětských sborů Eastern Cape Children’s 
Choir (JAR) a Motýli Šumperk
Informace Ivana Žurková, tel. č. 725 012 639, zur-
kova@doris.cz.  Vstupné dobrovolné

Středa 14. října od 18 do 20 hodin na „K“
Řemeslná dílna pro dospělé
Filcování jehlou – šperk, ozdoba na  kabát... Infor-
mace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@doris.cz.

Cena 80 Kč

Sobota 17. října od 9 do 14 hodin v keramické dílně na „K“
Keramika pro každého
Tvoření z keramické hlíny pro děti i dospělé. Infor-
mace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@doris.cz. 

Cena 50 Kč

Úterý 20. října od 8 do 15 hodin u Vily Doris
Den stromů
Přijďte s námi oslavit svátek stromů. Prostřednic-
tvím zábavného programu se děti na několika sta-
novištích dozví zajímavosti o  stromech. Délka 
programu cca 1,5 hod. Určeno pro třídní kolek-
tivy 1. stupně, kapacita omezená, nutné přihlá-
sit předem. Informace Lenka Kantorová, tel.  č. 
733 712 901, kantorkova@doris.cz. 

Cena 35 Kč/osoba

Od 21. října každé úterý, středu, čtvrtek a pátek vždy 
od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Pro rodiče s  dětmi. K  dispozici kuličkový bazén, 
trampolína, molitanová stavebnice, hračky… Mož-
nost uvařit si kávu, čaj. Informace Eva Pšenčíková, 
tel. č. 731 186 053, psencikova@doris.cz. 

Cena 40 Kč

Pátek 2. října od 9.30 do 11.30 hodin v MC na „K“
Kurz masáže miminek a starších dětí
Tradiční indická masáž, masážní metody ze Švéd-
ska, masáž chodidla – reflexní terapie. Informace 
Eva Pšenčíková, tel. č. 731 186 053, psencikova@
doris.cz.  Cena 200 Kč

Sobota 3. října od 8.30 do 14 hodin na „K“
MČR – krajské kolo v deskových hrách
Dvě stolní deskové hry QUOIDOR a  RUMMI-
KUB. Hraje se turnajovým způsobem. Každý 
účastník obdrží drobnou cenu. Postup do celostát-
ního finále v Praze (28. 11. 2015). Více informací 
Jaroslav Ondráček, tel.  č. 725  005  784, j.ondra-
cek@doris.cz.

Sobota 3. října od 8.30 do 14 hodin na „K“
Pexesiáda 2015
Mistrovství Šumperka v pexesu. Tradiční akce, tra-
diční hra. Nerozhoduje věk, ale zapamatování si… 
„Kde to leží?“ Hraje se turnajovým způsobem. Ka-
ždý účastník obdrží drobnou cenu. Každý, kdo do-
nese nerozstříhané nové pexeso, dostane výměnou 
originální (jiné) PEXESO. Více informací Jaroslav 
Ondráček, tel. č. 725 005 784, j.ondracek@doris.cz.

Od pondělí 5. do úterý 6. října vždy od 8 do 18 hodin 
na Třemešských rybnících
Podzimní festival ptactva
Poznávání běžných druhů ptáků. Ukázka odchytu, 
určování a kroužkování. Akce je určena pro širokou 
veřejnost i  školní kolektivy, které je nutné nahlá-
sit předem. Více informací Lenka Kantorová, tel. č. 
733 712 901, kantorkova@doris.cz.

Sobota 10. října od 14 hodin na letišti u Šumperka
Drakiáda
Středisko ekologické výchovy vás zve společně 
s  Aero klubem Šumperk na  hromadné pouštění 
draků s  doprovodným programem. Výroba zvířá-
tek z  kaštanů a  větrníků, hravé atrakce pro děti. 

Středisko volného času Doris
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Sobota 24. října od 9 do 16 hodin v „SEV“ Švagrov
Den stromů
Den pro děti a jejich rodiče v SEV Švagrov. Stezka 
za  moudrostí stromů na  počest jejich svátku. In-
formace Renata Čechová, tel. č. 606 758 410, ce-
chova@doris.cz. 

Pátek 30. října od 10 do 17 hodin na „K“
Jablečné hody
Podzimní jablečné tvoření, pečení, zavařování  
a ochutnávání. Vytvoříme jablečný receptář, zava-
říme jablíčkový kompot, upečeme jablečný štrúd-
lík, ochutnáme jablka a  jablečný čaj... Přijďte, 
budete se u nás mít jak na hodech. S sebou: menší 
zavařovací sklenici i  s  víčkem. Informace Zuzana 
Vavrušová, tel. č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz. 

Cena 80 Kč

Bližší informace: Vila Doris – 17. listopadu 2, 
tel. č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Ko-
mín – Komenského 9, tel. č. 583 285 943 (DVPP), 
583  283  327 (I-téčko: IT), 583  285  624 (Arte-
dílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583  285  623 (Ateliér: AT), recepce 583  283  481, 
SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel. č. 606 758 410, 
http://www.doris.cz.

Středa 21. října od 17 do 20 hodin v AT na „K“
Sedánky pro mamky
Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 
Eva Pšenčíková, tel.č. 731 186 053, psencikova@
doris.cz.  Cena 80 Kč

Pátek 23. října od 9.30 do 11.30 hodin v MC na „K“
Setkání kojících maminek
Podpůrná skupina kojících matek s  dětmi spolu 
s  poradkyní kojení. Informace Eva Pšenčíková, 
tel. č. 731 186 053, psencikova@doris.cz. 

Cena 200 Kč

Pátek 23. října od 18 hodin
Koncert dětských sborů
Zpívají Barevné děti a  Plameňáci Šumperského 
dětského sboru a  jejich host Plamínek Severáčku 
Liberec. Místo koncertu v  jednání. Informace 
Ivana Žurková, tel. č. 725 012 639, zurkova@do-
ris.cz.  Vstupné dobrovolné

Sobota 24. října od 9 do 16 hodin v „SEV“ Švagrov
Dřevořezání s Marcelem
Dlabání do dřeva a výroba šperku, misky nebo so-
chy. Informace Marcel Minář, tel. č. 725 083 206, 
minar@doris.cz.

SVČ Doris, Via Lucis

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
„Cesta mezi himálajskými vrcholy pohledem (ne) horolezce“

ve středu 21. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu
Host večera – Jiří Žák

V roce 2014 Jiří Žák se skupinou svých kamarádů uspořádal expedici do Himálaje s cílem vylézt 
trekový vrchol Imja Tse – Island Peak. Jak to vše proběhlo a dopadlo, se můžete dozvědět na setkání 

s Jiřím Žákem s promítáním fotografií a videí.

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 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.
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pak vstupné dvě stě padesát korun za jedno před-
stavení. „Při zakoupení minimálně čtyřech a více 
vstupenek na minimálně čtyři různá představení 
se cena každé vstupenky snižuje o padesát korun,“ 
zdůrazňuje Navrátil. -red-

„Na  sezonu 2015/2016 Živě (nejen) v  Oku 
jsme pro naše diváky připravili exkluzivní na-
bídku přenosů baletů, oper a nově i divadla,“ říká 
ředitel kina Oko Kamil Navrátil. Po  zářijovém 
přenosu z Královského baletu Londýn podle něj 
diváci nepochybně ocení herecké umění Bene-
dicta Cumberbutche, známého z Kódu Enigmy či 
Sherlocka Holmese, v hlavní roli Hamleta. Toho 
bude kino živě přenášet ve čtvrtek 15. října. Od-
lehčením programu budou 16. listopadu duety 
Pavarotti a přátelé s Bono Voxem nebo Stingem 
a 16. prosince si diváci užijí klasický balet Lous-
káček. „Již teď jsou v prodeji lístky na  světovou 
premiéru baletu Frankenstein, který chystáme 
na 18. května 2016,“ láká na novou sezonu Ka-
mil Navrátil a připomíná, že podrobný program 
je k dispozici na www.kinosumperk.cz.

Vstupné na  operu je tři sta korun za  jedno 
představení. Na balety, Hamleta a Pavarottiho je 

Živě (nejen) v Oku

Dvaadvacetiletý poutník svou stand-up projekcí 
baví tisíce lidí

Po úspěšné sezoně přímých přenosů oper a baletů 2014/2015 nabízí kino Oko opět přímé pře-
nosy opery a baletu, nově pak přenosy divadla. Prvním byl 22. září balet Sergeje Prokofjeva Ro-
meo a Julie.

Ladislav Zibura v létě pěšky ušel 1400 kilometrů napříč rozpáleným Tureckem a Izraelem na cestě 
do Jeruzaléma. Když chtěl v Brně promítat fotografie pro své přátele v kavárně, přihlásilo se mu 
přes dva tisíce lidí. Poté, co třikrát vyprodal kino pro pět set lidí, rozhodl se vypravit na turné 
po České republice. Publikum baví svým kousavým humorem a podařilo se mu vytvořit zcela nový 
žánr – cestovatelskou stand-up show.

Přímý přenos Hamleta z londýnského Národního di-
vadla s  Benedictem Cumberbutchem v  hlavní roli 
uvede Oko 15. října.  Foto: archiv

Když se dvaadvacetiletý student žurnalistiky 
a  ekonomie Ladislav Zibura vydal z  tureckého 
Edirne na pěší pouť do  Jeruzaléma, netušil, co ho 
čeká. Zkušenosti z poutí do Říma a Jeruzaléma ho 
naučily, že nejlepší je putovat bez mapy a být od-
kázaný jen na  pomoc místních. „Člověk nemůže 
poznat zemi lépe, než když ji projde sám a pěšky. Sa-
mota ho nutí k tomu, aby se bavil s místními – a zá-
žitky se prostě nemohou rovnat těm, které má při 

výletu s cestovkou,“ vysvětluje svou motivaci Zibura.
Přestože se na pouti do Jeruzaléma potýkal s pu-

chýři, několikrát ho napadli psi, málem ho postře-
lili a trpěl nesnesitelnými vedry, po čtyřiceti dnech 
se mu podařilo do Jeruzaléma dorazit. Po půl roce 
od  svého návratu se Zibura rozhodl o  své zkuše-
nosti veřejně podělit také prostřednictvím projekcí. 
„Vytvořil jsem facebookovou událost, abych zjis-
til, jak velkou kavárnu zamluvit. Nakonec se mi 
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MARŤAN  3D/2D 
USA, 2015, sci-fi, akční, dobrodružný, 134 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 1. října v 17.15 hodin, pátek 2. a sobota 3. října, úterý 20. října ve 20.00 hodin 3D
Neděle 4. a pondělí 5. října v 17.15 hodin, úterý 6. října, neděle 11. října ve 20.00 hodin 2D
Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem zahynul v prašné bouři. Zbytek jeho 
posádky planetu opustil v domnění, že je mrtvý. Ale Watney přežil a ocitne se tak omylem sám na nepřá-
telské planetě. Má k dispozici jen hubené zásoby a tak musí využít veškerý důvtip, invenci a technické zna-
losti, aby nejen přežil, ale také nalezl způsob, jak vyslat signál na Zemi, že je naživu. Režie: Ridley Scott.

Vstupné 150 Kč 3D, 120 Kč 2D

WILSONOV 
ČR, Slovensko, 2015, komedie, krimi, 115 minut, mládeži přístupný
Čtvrtek 1. října ve 20.00 hodin, pátek 2. a  sobota 3. října v 17.30 hodin, neděle 4. a pondělí 5. října 
ve 20.00 hodin, úterý 6. října v 17.30 hodin, středa 7. října v 16.30 hodin, čtvrtek 8. října v 17.30 ho-
din, pátek 9. října ve 20.00 hodin, úterý 13. října v 19.30 hodin, sobota 17. října v 19.00 hodin, neděle 
18. října, úterý 20. října v 17.30 hodin

Kino Oko

přihlásilo přes 2000 lidí. A mně nezbylo, než do-
mluvit ten největší prostor – kino Scala s kapacitou 
pět set lidí. Poprvé jsem ho vyprodal za čtyři dny, 

podruhé už za  čtyři hodiny,“ dodává mladý dob-
rodruh a dodává, že v šumperském Oku vystoupí 
19. října od 19.30 hodin. -red-

Kino Oko

Na česko-slovenskou komedii Wilsonov se mohou diváci v říjnu těšit hned několikrát.  Foto: archiv
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První světová válka právě skončila a  v  jednom zapadlém městě kdesi ve  střední Evropě začíná primá-
tor Dangl snít svůj velký sen. Plánuje připojení města ke Spojeným státům americkým a přejmenování 
na Wilsonov (na počest svého přítele, prezidenta Woodrova Wilsona). Vše klape, až na jeden nepříjemný 
problém! Ve městě prý řádí tajemný vrah. Hrají Jiří Macháček, Vojtěch Dyk, Táňa Pauhofová, Jan Kraus 
a další.  Vstupné 140 Kč

PIDIOBŘI   Hrajeme pro děti, 3D
Velká Británie, 2014, rodinný, dobrodružný, dokumentární, 43 minuty, mládeži přístupný, české znění
Sobota 3. října ve 14.15 hodin, neděle 4. října v 16.15 hodin, středa 7. října v 19.00 hodin, sobota 10. 
a neděle 11. října ve 14.30 hodin, středa 14. října v 16.00 hodin
Nahlédněte do života malých tvorů ve velkém vyprávění Jiřího Lábuse. 

Vstupné 80 Kč, rodiče s dětmi 60 Kč 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2  Hrajeme pro děti
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 92 minuty, mládeži přístupný, české znění
Sobota 3. října v 15.30 hodin, neděle 4. října ve 14.15 hodin, čtvrtek 29. října v 15.30 hodin 
Rodina Dráculů se vrací s novou dávkou dobrodružství v dalším pokračování strašidelné komedie! 

Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč 
Ve čtvrtek 29. října speciální prázdninová cena 80 Kč pro všechny.

MARGUERITE  Artvečer - FK
Francie, ČR, Belgie, 2015, komedie, drama, 127 minut, mládeži přístupný, titulky
Středa 7. října ve 20.00 hodin 
Paříž dvacátých let. Marguerite Dumontová je zámožná žena, milovnice hudby a opery. Už celé roky pra-
videlně zpívá pro své hosty. Jenže zpívá zoufale falešně a nikdo jí nikdy neřekl pravdu. Vše se zkomplikuje, 
když se rozhodne zazpívat před skutečným publikem, v pařížské Opeře. 

Vstupné 120 Kč, členové FK 110 Kč

MUŽ NA LANĚ  2D/3D 
USA, 2015, drama, 123 minuty, mládeži přístupný, titulky
Čtvrtek 8. října ve 20.00 hodin, pátek 9. října v 17.30 hodin, pátek 16. října ve 20.00 hodin 3D
Sobota 10. října ve 20.00 hodin, neděle 11. října v 17.30 hodin, pondělí 12. října v 19.30 hodin 2D
Vizuální filmový zážitek režijního mistra Roberta Zemeckise (Forrest Gump, Trosečník, Let). Po povrchu 
Měsíce se prošlo dvanáct lidí. Mezi věžemi Světového obchodního centra ale přešel jen jediný člověk a ni-
kdy ho už žádný nebude následovat.  Vstupné 160 Kč 3D, 130 Kč 2D

PAN    Hrajeme pro děti, 2D/3D
USA, 2015, fantasy, dobrodružný, rodinný, mládeži přístupný, české znění 
Pátek 9. října v 15.30 hodin, sobota 10. října v 17.30 hodin, neděle 11. října v 15.30 hodin 3D
Pátek 16. října v 15.30 hodin, sobota 17. října v 17.00 hodin, neděle 18. října v 15.30 hodin, neděle 
25. října v 16.00 hodin 2D
Pan (Levi Miller) je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostředí londýnského sirotčince, ve kterém strá-
vil celý svůj život, není pro takového chlapce to nejvhodnější místo. Až jednou v  noci se stane něco 
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neuvěřitelného – Pan opustí sirotčinec a ve své fantazii se ocitne ve fantaskním světě pirátů, válečníků 
a pohádkových bytostí obývajících Zemi Nezemi.  Vstupné 130 Kč 3D, 100 Kč 2D

V HLAVĚ  Hrajeme pro děti, 2D/3D
USA, 2015, 102 minuty, mládeži přístupný, české znění
Sobota 10. října v 15.30 hodin 2D
Středa 28. října v 15.30 hodin 3D
Animovaný film z Disneyho produkce nás přenese do řídícího centra, které je uvnitř hlavy teenagerky Ri-
ley, odkud jí pomáhají vypořádat  se s nástrahami všedních dní její emoce Euforie, Strach,  Vztek, Nechuť 
a Deprese.  Vstupné 80 Kč 2D, 130 Kč 3D
Ve středu 28. října vstupné 110 Kč pro rodiče s dětmi. 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Pondělí 12. října v 17.30 hodin
PYRAMIDY: SESKOK DIVŮ – Cedric Dumont se konečně odhodlá splnit si dlouholetý sen – proletět 

Příběh nezkrotného uličníka Pana zavede děti do  světa pirátů, válečníků a pohádkových bytostí obývajících 
Zemi Nezemi.  Foto: archiv



38 Kino Oko

se ve wingsuit obleku nad pyramidami v Gíze. * PANAROMA – V červenci 2014 se Edu Marín pustil 
do největší výzvy svého života. Projektu, jehož cílem bylo vylézt na Pan Aroma. * NA KŘÍDLECH DI-
VOKÝCH KONÍ – Jen málokdo se může pochlubit, že viděl skutečné divoké koně v přírodě. Ti praví di-
vocí koně dnes totiž žijí pouze v Mongolsku. * FIND YOUR LOVE – Film, který pojednává o motivaci 
vystoupit ze zóny pohodlí a učinit skok do neznáma. * SKATEPORNING – Skateporning je především 
nové tuzemské video z dílny Lip Production, které mapuje partu kámošů, co si plní své sny. * CESTA 
626  – Krátký český dokumentární film o výstupu našich horolezců na vrchol hory Ganek ve Vysokých 
Tatrách.

Úterý 13. října v 17.30 hodin
ŽÍT PRO VÁŠEŇ – Dva přátelé přelézají v zimních tatranských stěnách cesty W. Stanislawského a na-
cházejí jeho odkaz. * VELIKONOČNÍ REGATA 2015 – Dokument o 16. ročníku Velikonoční regaty – 
největšího českého offshore závodu jachet. * ZAM FO(U)R WHEELS – Splněný freeriderový sen člověka 
upoutaného na invalidní vozík.

Středa 14. října v 17.30 hodin
WAKEPORNING – Wakeporning navazuje na úspěšnou sérii extrémních dokumentů z dílny LIP Pro-
duction. * ROLLING IN THE ALPS – Překročit Alpy od severu k jihu, zcela samostatně během je-
diného měsíce. To znamená zvládnout 1  200 kilometrů a  34  000 metrů převýšení. * MRAZIVOU 
ALJAŠKOU NA KOLE – Film vypráví o účasti cyklisty Jana Kopky na závodě Iditarod na Aljašce. Zá-
vod má 1000 mil a je bez podpory. * OKAMŽIK RADOSTI – Poetický dokumentární film o kráse 
horolezeckého sportu.
Bližší informace na www.outdoorfilms.cz.  Vstupné 80 Kč/jeden festivalový den

MLÁDÍ  Artvečer - FK
Itálie, Francie, Švýcarsko, Velká Británie, 2015, drama, 118 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Středa 14. října v 19.30 hodin 
V luxusním lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý rok setkávají staří přátelé Fred Ballinger 
(Michael Caine) a Mick Boyle (Harvey Keitel). Letos se zde Fred léčí pod dozorem své dcery (Rachel 
Weiszová) a mezi léčebnými kúrami s Mickem vzpomínají na své pestré životy hudebního skladatele a fil-
mového režiséra a se suchým humorem komentují své chátrající tělesné schránky. Režie Paolo Sorrentino.

Vstupné 110 Kč, členové FK 80 Kč 

LANCE ARMSTRONG: PÁD LEGENDY  
USA, 2015, thriller, drama, sportovní, 104 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 15. října v 17.00 hodin, středa 21. října v 17.30 hodin 
Thriller Lance Armstrong: Pád legendy mapuje vzrušující příběh cyklistické kariéry Lance Armstronga 
z přelomu tisíciletí, kdy zápasí s rakovinou a kdy on i jeho američtí kolegové cyklistice dominují a mění 
tento dříve ryze evropský sport na světový fenomén.  Vstupné 130 Kč

HAMLET  Živě Národní divadlo Londýn
Velká Británie, 2015, 180 minut, mládeži přístupný, titulky
Čtvrtek 15. října v 19.45 hodin
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Populární představitel postavy Sherlocka Holmese Benedict Cumberbatch (nominovaný na Oscara za roli 
ve filmu Kód Enigmy, vítěz divadelní ceny Olivier za hlavní roli ve hře Frankenstein) v titulní roli Shake-
spearovy mistrovské tragédie. Dychtivě očekávané představení, které bylo vyprodáno během několika ho-
din už rok před svou premiérou, režíruje Lyndsey Turner.  Vstupné 250 Kč, při koupi abonmá 200 Kč

PURPUROVÝ VRCH  
USA, 2015, horor, 119 minut, přístupný od 15 let, titulky
Pátek 16. října v 17.30 hodin, sobota 17. října ve 21.00 hodin, neděle 18. října ve 20.00 hodin
Severozápadní cíp Anglie je plný více či méně prosperujících panství. Jedno z nich je však velmi speciální. 
A právě do něj se brzy po svatbě přestěhuje mladá dívka Edith Cushing (Mia Wasikowska). Jejím novo-
manželem je okouzlující sir Thomas Sharpe (Tom Hiddleston), který zde žije společně se svou sestrou lady 
Lucille (Jessica Chastainová). Edith však velmi brzy začíná zjišťovat, že její manžel není tím, kým se zdál 
být.  Vstupné 120 Kč

MIMONI   Hrajeme pro děti
USA, 2015, animovaný, komedie, rodinný, 94 minuty, mládeži přístupný, české znění
Sobota 17. října v 15.00 hodin 
Nejžlutější událost tohoto roku.  Vstupné 110, děti do 15 let 90 Kč 

40 DNÍ PĚŠKY DO JERUZALÉMA 
ČR, 2015, cestovatelský stand-up, poutnický rock‘n‘roll, 100 minut, mládeži přístupný
Pondělí 19. října v 19.30 hodin
Opustil kavárnu, sbalil svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh na záda a vypravil se pěšky do Jeruzaléma. 
Bez mapy a orientačního smyslu se mu podařilo ujít 1400 kilometrů. V Albatrosu vychází i stejnojmenná 
kniha.  Vstupné 100 Kč
 
AFERIM!  Artvečer - FK
Rumunsko, Bulharsko, ČR, Francie, 2015, drama, historický, komedie, dobrodružný, western, 108 mi-
nut, přístupný od 15 let, titulky
Středa 21. října ve 20.00 hodin
Pokus zahledět se do minulosti, vydat se na cestu do způsobů myšlení na začátku 19. století – včetně všech 
gnozeologických nedokonalostí, které jsou s takovým počínáním neodmyslitelně spjaté. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč

POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC  
USA, 2015, akční, dobrodružný, fantasy, nevhodné mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 22. října v 17.30 hodin, pátek 23. října ve 20.00 hodin, neděle 25. října ve 20.00 hodin, pondělí 
26. a úterý 27. října v 17.30 hodin
Navždy odtržen od své rodiny Kaulder (Vin Diesel) tráví stovky let tím, co umí nejlépe – loví a zabíjí ča-
rodějnice.  Vstupné 130 Kč

ZTRACENI V MNICHOVĚ 
ČR, 2015, komedie, drama, psychologický, 105 minut, mládeži přístupný
Čtvrtek 22. října ve 20.00 hodin, pátek 23. října v 17.45 hodin, sobota 24. října v 16.00 hodin, neděle 
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25. října v 17.45 hodin, pondělí 26. a úterý 27. října ve 20.00 hodin, středa 28. října v 17.45 hodin 
Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu Daladierovi, se na pozvání ředitele 
Francouzského kulturního institutu ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské do-
hody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje některé důležité věty a prohlášení. Papouška 
za dramatických okolností unese český novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních citací Da-
ladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál. Režie Petr Zelenka (Samotáři, Knoflíkáři, Rok ďábla).

Vstupné 140 Kč

MRKÁČEK BILL  Hrajeme pro děti
Austrálie, 2015, animovaný, rodinný, mládeži přístupný, české znění 
Pátek 23. října v 15.30 hodin, sobota 24. a neděle 25. října ve 14.00 hodin, pátek 30. října v 15.30 ho-
din, sobota 31. října ve 14.45 hodin
Animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly Billa a jeho přátel.  Vstupné 100 Kč
V pátek 23. října vstupné 80 Kč pro rodiče s dětmi. 
Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. Šumperk.

MILENKY STARÉHO KRIMINÁLNÍKA  Džemfest 
Československo, 1927, komedie, 106 minut, mládeži přístupný
Sobota 24. října v 19.30 hodin
Vlasta Burian se vyprávěním smyšlených historek o vraždách svých milenek pokouší uniknout manželství 
s energickou Anny Ondrákovou. Němou krimikomedii z roku 1927 doprovodí skvělí hráči na klavír Zde-
něk Dočekal a Honza Horníček. Dress Code: První republika. 

Vstupné 100 Kč/po předložení vstupenky na Džemfest 70 Kč 

DÁMA VE ZLATÉM  Artvečer - FK
USA, Velká Británie, 2015, drama, 110 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Středa 28. října ve 20.00 hodin
Šedesát let poté, co byla za druhé světové války nucena utéct z milované Vídně, se Maria Altmannová (He-
len Mirrenová) rozhodne získat zpět rodinný majetek, který jí byl zabaven nacisty. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

FAKJŮ PANE UČITELI 2 
Německo, 2015, komedie, 115 minut, nevhodné mládeži do 12 let, české znění
Čtvrtek 29. a pátek 30. října v 17.30 hodin, sobota 31. října v 16.45 hodin
Všemi milovaný kantor Zeki Müller je zpět.  Vstupné 120 Kč

CELEBRITY S.R.O. 
ČR, 2015, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný
Čtvrtek 29. a pátek 30. října ve 20.00 hodin, sobota 31. října v 19.00 hodin 
Komedie Miloslava Šmídmajera (Probudím se včera) o tom, co se děje v zákulisí natáčení jednoho neko-
nečného TV seriálu. V hlavní roli se představí Jiří Mádl.  Vstupné 120 Kč

PARANORMAL ACTIVITY: GHOST DIMENSION  3D 
USA, 2015, horor, 95 minut, přístupný od 15 let, titulky



Sobota 31. října ve 21.00 hodin
Do Palo Alto v Kalifornii se přestěhuje nová rodina, kterou tvoří Ryan, Emily, jejich šestiletá dcera Laila 
a Ryanův mladší bratr Mike. Důvod stěhování je Ryanova nová práce designera videoher. Před přestěho-
váním žili v New Yorku, kde před rokem přišli o dceru. Jenže i v novém domově si rodina brzy uvědomí, 
že něco není v pořádku.  Vstupné 140 Kč

Připravujeme: 007 Spectre, Gangster Ka: Afričan, Hodný dinosaur, Viktor Frankenstein, Aldabra, Hun-
ger games: Síla vzdoru 2, Dokonalý šéf

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Film režiséra Petra Zelenky ztraceni v Mnichově uvádí Oko v závěru října.  Foto: archiv

Pozor: program kina, on-line prodej a rezervace vstupenek přes internet 
na webových stránkách kina www.kinosumperk.cz. 

Předprodej vstupenek: po–pá od 14.00 hodin, so a ne hodinu před začátkem prvního představení. 
Přijímáme platební karty. Platnost rezervací vstupenek hodinu do začátku představení. 

Bližší informace na telefonu 583 212 000. 
Změna programu vyhrazena.



GENER�LN� PARTNER:

Klasika Viva se koná pod záštitou starosty Města Šumperka, za podpory Města Šumperka , za podpory Olomouckého kraje a NADACE ŽIVOT UMĚLCE

HLAVNÍ PARTNEŘI:GENERÁLNÍ PARTNER:

Čtvrtek 22. 10. 2015 – Šumperk, velký sál DK Šumperk v 19.30 
PRODEJ VSTUPENEK: Vstupenky a informace v pokladně DK Šumperk v pracovní dny mezi 14 - 18 hod., tel. 583 214 279. www.klasikaviva.cz

Vstupné 150 Kč. Pro držitele Karty Klubu přátel Klasika Viva sleva ze vstupného 20 Kč. 

Program:
B. Smetana: Hubička - předehra k opeře, A. Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll,

L. van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll „Osudová“

JAN MRÁČEK housle

KONCERT
K VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

SAMOSTATNÉHO 
STÁTU

MORAVSKÁ 
FILHARMONIE OLOMOUC

               PETR VRONSKÝ  dirigent

KONCERT POŘÁDAJÍ    
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:


