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Perličky z expozic a depozitářů  
Vlastivědného muzea v Šumperku

Vánoční dárek

„Vzpomínám si, jak mně kdysi ještě jako ma-
lému děvčeti tatínek chystal vánoční dárek. V době 
předvánoční bývalo vždy plno tajemného šukání 
i  zvuků po domě, tentokráte však převládalo kle-
pání kladívkem a zvuky pilky. Když jsem se ptala 
po původu těchto zvuků, bylo mi řečeno, to že asi 
andílkové už chystají dárky k  Ježíšku. Když ko-
nečně přišel tak toužebně očekávaný Štědrý den 
a po zaznění zvonku otevřely se dveře sousedního 
pokoje, naskytlo se mým zvědavým očím překva-
pení, o kterém se mně ani nesnilo. Pod velkým, bo-
hatě cukrovím ověšeným a osvětleným stromečkem 
stál opravdický kupecký krám.“ Takto na Vánoce 

Kupecký krámek vyrobený Adolfem Kašparem před Vánocemi roku 1914.  Foto: P. Rozsíval

Jitka Kašparová před kupeckým krámkem, vánočním 
dárkem.  Foto: sbírky VM Šumperk
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a polic, na pultě byly váhy se závažím a vedle kupa 
papírových sáčků, na kterých bylo vytištěno jméno 
firmy Jitka Kašparová. Není proto divu, že malá Ji-
tka měla z dárku obrovskou radost a celé dny pro-
dávala a  vážila zboží. Vánoce měl Adolf Kašpar 
moc rád, nejraději vyráběl vánoční dárky i ozdoby 
na stromeček vlastnoručně sám, neboť se svojí paní 
neměl rád kupované věci. I dnes každého potěší dá-
rek, který je vyroben s láskou a vlastníma rukama. 

P. Janíčková, Vlastivědné muzeum Šumperk

Perličky z expozic a depozitářů muzea, Předplatné

vzpomíná dcera malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara 
Jitka. A právě tento kupecký krámek se dodnes za-
choval a můžete si jej prohlédnout v útulném ate-
liéru umělcova domu v Lošticích. Při jeho výrobě si 
jistě Kašpar vzpomněl na svá dětská léta, která strá-
vil v Bludově, kde měli jeho rodiče obchod. Model 
je vyroben z dřevěných prkének a barevně vymalo-
ván. Na vývěsním štítě je nápis „J. K. obchod zbo-
žím smíšeným“. Když jej Jitka dostala, byl krámek 
vybaven zbožím pečlivě rozděleným do  zásuvek 

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2016 nezmění. Předplatné tak činí 288 Kč 
na celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České 
pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Na stáncích přitom bude stát jedno 
číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.

I letos si chceme zazpívat Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby na první svátek vánoční, která 
zazní v 16.30 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Zpívat se bude 
i v mladoňovském kostele v neděli 27. prosince v 15 hodin.

Předplatitelé mohou vyhrát vstupenky na kulturní akce

Přijďte si zazpívat „Rybovku“

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šumperka 
předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát volné vstu-
penky na některé pořady domu kultury a divadla, 
na filmová představení v kině Oko či knihu Mar-
kéty Pilátové nazvanou Kulaté rámy slov, jež vychází 
u  příležitosti letošního festivalu Město čte knihu. 
Další ceny připraví Vlastivědné muzeum Šumperk 
a také město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci 
Kulturního života Šumperka, tel. č. 583 214 193, 
724  521  552. Ti, kteří si koupí listopadové 

a prosincové číslo Kulturního života, mohou pouze 
vyplnit a  zaplatit přiloženou složenku. Částku lze 
uhradit i převodem na účet č. 3904041001/5500, 
variabilní symbol 002016, do zprávy pro příjemce 
je nutné uvést jméno a plnou adresu odesílatele. 
Pokud chcete dostat lednové číslo Kulturního života 
Šumperka, které vychází ještě před letošními Váno-
cemi, včas, je potřeba předplatné zaplatit do středy 
16. prosince 2015! Do  slosování budou zařazeni 
předplatitelé, kteří zaplatí složenku do  pondělí 
4. ledna 2016. -zk-

Kdo by se rád zpěvem zapojil do  tělesa stvo-
řeného právě pro tuto událost a potěšil tak sebe 
i  ostatní, nechť se přihlásí na  adrese jakub.ji-
rgl@gmail.com a uvede své celé jméno, hlas, te-
lefon a zda se zúčastní obou zkoušek i koncertů. 
Ke společné práci jsou srdečně zváni všichni, kteří 

chtějí přiložit ruku k dílu a zachovat tak hezkou 
šumperskou tradici. Zkoušky budou probíhat 
v neděli 22. a 29. listopadu od 19 do 21 hodin 
v  klášterním kostele v Kladské ulici. Přihlášky, 
prosím, posílejte nejpozději do 10. listopadu.  

J. Jirgl
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Blues Alive slaví 20 let! S dějinami československého  
blues i s jedním z nejrespektovanějších amerických 

kytaristů Warrenem Haynesem
Největší středoevropská přehlídka blues, šumperský festival Blues Alive, slaví letos dvacetiny. Ti, 
kteří od  čtvrtka 12. do  soboty 14. listopadu zamíří do místního domu kultury, se mohou těšit 
na nabitý celodenní i celonoční program s hvězdami zahraničního blues a předními českými a slo-
venskými hudebníky.

„Slavíme kulaté výročí, takže jsme chtěli něco 
mimořádného, aby festival vypadal jinak než 
běžné ročníky. To se promítlo do programu všech 
tří hlavních večerů,” říká ředitel festivalu Vladimír 
Rybička. Vzápětí prozrazuje, že hvězdou toho prv-
ního a současně celého letošního Blues Alive bude 
Warren Haynes, jeden z nejrespektovanějších ame-
rických kytaristů. „V  Šumperku zahraje plnohod-
notný nezkrácený koncert, který odstartují dvě 
předkapely, jedna polská a jedna americká. Páteční 
program se tematicky týká výhradně českého blues 
a v sobotním naopak převládají Američané,“ upřes-
ňuje Rybička.

Během druhého večera tak nejen čeští hudebníci 

jako Jiří Suchý, Ondřej Havelka s Melody Makers, 
Bluesberry, Luboš Andršt, Jan Spálený a  ASP, ale 
i  slovenští ZVA 12-28 provedou diváky dějinami 
československého blues - od nejstaršího po součas-
nost. O  závěrečnou tečku za  jubilejním ročníkem 
se v  sobotu postarají muzikanti, kteří sice v Šum-
perku již vystoupili, ale nyní přijedou s novým pro-
gramem či jinými kapelami. „Budou mezi nimi 
například americká bluesová kytaristka a  zpěvačka 
Sue Foleyová, legenda amerického blues a  spolu-
hráč Muddyho Waterse Bob Margolin i představi-
tel toho nejsyrovějšího ze současné chicagské scény 
Studebaker John,“ dodává ředitel festivalu.

Tři hlavní večerní koncerty doplní řada dalších 

Hvězdou prvního festivalového večera a současně celého letošního Blues Alive bude Warren Haynes, jeden z nej-
respektovanějších amerických kytaristů.  Foto: archiv
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hudebních akcí. Počínaje koncertem v  H-clubu 
s Linwood Lee Taylor Triem z USA a českou kape-
lou Ladě přes výjimečnou poctu B. B. Kingovi Lu-
boše Andršta s  kapelou v  klášterním kostelu, kde 
skladby legendy blues doplní i  doprovodné slovo, 
až po  tematické odpoledne, tentokrát s  kapelami, 
které prošly soutěží Blues Aperitiv. Chybět nebu-
dou ani tradiční noční jam sessions ve foyer domu 
kultury a v Pivnici Holba, koncert pro školy a pro-
jekce filmu v kině Oko, které letos uvede snímek 
The Blues Brothers.  

Dvacáté výročí je samozřejmě důvodem k  ma-
lému festivalovému ohlédnutí. Málokdo si možná 
vzpomene, že například první ročník v  roce 1996 
trval pouze jeden den, během něhož vystoupilo šest 
českých kapel v  čele s  Lubošem Andrštem a  zaví-
talo na něj na čtyři sta návštěvníků. „Na Blues Alive 
již jezdí druhá generace návštěvníků, polovina má 
méně než čtyřicet let, jsou tu k vidění i dvacátníci. 
Těší nás, že bluesmani „nevymírají“, že se i po dva-
ceti letech udržuje věkový průměr,“ říká dramaturg 
festivalu Ondřej Bezr. Lidé si podle něj také zvykli, 
že blues není výlučně ortodoxní, a přijímají hudeb-
níky s velkými žánrovými přesahy v celé dramatur-
gické šíři. „Blues totiž není přesně daná struktura, 
ale je to pocit a atmosféra. A tu lze najít i tam, kde 
to není na první poslech slyšet,“ soudí Bezr.

Pod hlavičkou šumperského festivalu, nad nímž 
převzali záštitu ministr kultury Daniel Herman, 
olomoucký hejtman Jiří Rozbořil a senátor a šum-
perský starosta Zdeněk Brož, se bude koncertovat 
nejen na  „domácí“ scéně a  v  polském Chorzówě, 
kde proběhne velký koncert v neděli 15. listopadu, 
ale také v sedmi dalších polských městech, v Brati-
slavě a  ve  Vídni. Satelitní koncerty jsou napláno-
vány rovněž v  Českých Budějovicích, v  Holešově, 
v  Praze a  dalších čtrnácti českých a  moravských 
městech. 

Uspořádat akci takového rozsahu by samo-
zřejmě nebylo možné bez sponzorů. „V  této sou-
vislosti bych chtěl poděkovat našim marketingovým 
partnerům, především pak Daňovému poraden-
ství Tomáš Paclík, které je generálním partnerem 
už šestnáctý rok. Bez pomoci všech bychom akci 

takového rozsahu nezvládli. Poděkování patří rov-
něž hanušovické Holbě a  šumperským firmám 
Dormer Pramet a  SHM. Velmi si vážíme i  pod-
pory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje 
a města Šumperka, stejně jako přízně České rozvo-
jové organizace,“ zdůrazňuje Rybička.

Podobně jako v  minulosti se i  letošní ročník 
festivalu Blues Alive těší zájmu médií. Reklamní 
kampaň odstartuje tisková konference v  Praze 
a  v  prvním listopadovém týdnu budou Vladimír 
Rybička s  dramaturgem festivalu Ondřejem Ber-
zem hosty Dobrého rána s Českou televizí. O šum-
perském bluesování pravidelně informují významné 
celostátní deníky. „Český rozhlas Olomouc opět za-
znamená všechny festivalové koncerty a  v  kopro-
dukci s  ním již tradičně vydáme CD, které bude 
bonusem ke vstupence příští rok,“ konstatuje ředi-
tel festivalu. 

Blues Alive odstartuje největší hvězda festivalu, 
kytarista Warren Haynes

Hlavní hvězdou úvodního večera bude ve  čtvr-
tek 12. listopadu Warren Haynes. Jeden z  nejre-
spektovanějších amerických kytaristů odehraje 
samostatný koncert, jako předkapely vystoupí Jan 
Galach Band z  Polska a  The Record Company 
z USA. „Kdybychom se měli probrodit veškerými 
dosavadními hudebními aktivitami Severokarolí-
ňana Warrena Haynese, šla by nám z toho hlava ko-
lem. Vášnivě bezbřehý kytarista, precizní kapelník, 
suverénní skladatel a aranžér, emotivní vokalista se 
značným hlasovým fondem, ale i písničkář a celoži-
votní vlasáč, je totiž workoholik každým coulem,“ 
píše hudební publicista a muzikant Ondřej Konrád 
v profilu Warrena Haynese v říjnovém čísle maga-
zínu UNI.

A  nelze než souhlasit. Hlavní hvězda letošního 
dvacátého ročníku Blues Alive je bez nadsázky jed-
ním z nejsledovanějších kytaristů amerického kon-
tinentu. V  jeho hudbě se snoubí rockový drive 
s hlubokými kořeny jak černé (blues) tak bílé (ame-
ricana) americké hudby. Proslul především jako le-
ader bluesrockového jam bandu Gov‘t Mule a také 
jako dlouholetý sólový kytarista legendární skupiny 
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The Allman Brothers Band. Zároveň je velmi ak-
tivní na  sólové dráze. „Warren Haynes hrál s  vel-
kými hvězdami jako Eric Clapton nebo Dave 
Matthews Band. Do Šumperka přijede s novou só-
lovou deskou Ashes & Dust, která vyšla letos v čer-
venci, ale vrátí se i  ke  starší tvorbě, kterou diváci 
znají,“ říká dramaturg festivalu Ondřej Bezr. 

Warren Haynes přijíždí nejen na Blues Alive, ale 
do  České republiky vůbec poprvé. „Odehraje ni-
koli zkrácený festivalový set, nýbrž plnohodnotný 
koncert tak, jak si to on ve  své pozici i  jeho čeští 
fanoušci zaslouží. Prostoru k  tomu, aby vytahal 
z rukávu všechna svoje muzikantská esa, bude mít 
dost,“ doplňuje dramaturga Vladimír Rybička. 

Ještě před tím, než si bluesoví fajnšmekři vychut-
nají Warrena Haynese, „rozjedou“ letošní blueso-
vání dvě předkapely. Vítěz loňského Blues Aperitivu 
Jan Galach Band, jehož ozdobou je zpěvačka Karo-
lina Cygonek, patří mezi nejvýznamnější polské hu-
debníky současnosti. Čisté blues je v  jeho projevu 
spojeno v  originální směs s  dalšími žánry, kapela 
umí spustit tvrdě a syrově, stejně jako křehce a sofis-
tikovaně. „V americké kapele The Record Company 
přijíždí do  Šumperka zase jednou žhavá bluesová 
současnost s příslibem obrovské koncertní atrakce. 
Jejich hudební mix syrového klasického soundu 
Muddyho Waterse, Howlin’ Wolfa nebo Johna Lee 
Hookera se snoubí s garážovým feelingem a kapele 
nedělá problém hrát třeba ani coververze písniček 
Stooges Iggyho Popa,“ přibližuje americkou před-
kapelu Bezr.

Den druhý: koncert v H-clubu, pocta B. B. Kin-
govi, průřez dějinami československého blues 
od raných začátků

Letos potřetí se dalším oficiálním šumperským 
dějištěm festivalu stane místní H-club. V  pátek 
13. listopadu zde od  14 hodin vystoupí americké 
Linwood Lee Taylor Trio. „Linwood Lee Taylor je 
talentovaný americký bluesman, jehož hudební styl 
vychází z bluesových legend a také výborně ovládá 
akustickou kytaru. U nás jsme zatím neměli příleži-
tost tohoto výborného kytaristu potkat, ale letošní 
velká „Blues Alive Tour“, na  němž jej doprovází 

slovenský basista Matej Černý a český bubeník To-
máš Hobzek, to změní,“ míní dramaturg. Na Ame-
ričany naváže koncert opavské formace Ladě, která 
zvítězila v  Blues aperitivu v  roce 2010. Současný 
band, jehož hlavními oporami jsou charismatický 
zpěvák a  textař Michael Kubesa a  kytarista Petr 
Uvira, je ozdobou každého festivalu a  se svou ne-
zařaditelnou hudbou může hrát prakticky kde-
koliv  – osloví návštěvníky bluesových, jazzových, 
rockových i  alternativních akcí. Každý si v  jejich 
mimořádně osobitém projevu najde to svoje. 

Luboš Andršt se představí týž den a ve stejném 
čase, tedy od druhé odpolední, v rámci doprovod-
ného programu v  klášterním kostele, a  odehraje 
speciální program Pocta B. B. Kingovi, který zemřel 
letos 14. května a  s  nímž měl možnost si několi-
krát naživo zahrát. V rámci klubového pořadu An-
dršt na BB Kinga zavzpomíná, ale hlavně zahraje se 
svým Blues Bandem řadu jeho skladeb. 

Večerní hlavní koncert v pátek 13. listopadu je 
dramaturgicky pojatý jako chronologická pocta 

Ondřej Havelka s Melody Makers zahrají staré ame-
rické bluesové a swingové skladby.  Foto: archiv
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Tečkou za pátečním večerem bude vystoupení nejslav-
nějšího českého bluesového kytaristy Luboše Andršta 
s Blues Bandem.  Foto: archiv

českému blues. „Koncepce druhého večera, předsta-
vit naživo dějiny československého blues od raných 
začátků, mě napadla již loni,“ přiznává Bezr. Vzá-
pětí prozrazuje, že večer zahájí ZVA 12-28 ze Slo-
venska, kteří letos slaví pětadvacáté výročí založení. 
„Slovenští přátelé ze Zvolena patří k  „rodinnému 
stříbru“ festivalu a jsou zde vždycky vítáni s otevře-
nou náručí. Zatímco na české bluesové scéně vět-
šina muzikantů neustále obrušuje klasické bluesové 
standardy, prezentuje převzatou tvorbu a  snaží se 
napodobit svoje americké vzory, „Zetvéáčka“ na to 
jdou po  svém. Jejich projev se nepodobá ničemu 
nejen na středoevropské, ale ani na americké blue-
sové scéně,“ konstatuje dramaturg festivalu.

Záměrem druhého večera je podle Ondřeje Bezra 
představit ve tvorbě zásadních osobností naší scény 
historii fenoménu českého blues. Anebo blues hra-
ného v  Česku, chcete-li. „V  průběhu pátečního 
večera budeme postupovat skutečně od  Adama, 
od  prvních dohledatelných podob importované 
muziky. Těžištěm ale bude především původní 
česká tvorba na bluesové bázi a vrcholné instrumen-
tální projevy českých hudebníků, vesměs klasiků to-
hoto žánru,“ říká Bezr. 

Ondřej Havelka s  Melody Makers, jedna 

z  nejpočetnějších kapel historie Blues Alive, za-
hrají staré americké bluesové a  swingové skladby. 
„V  repertoáru tohoto protřelého orchestru je řada 
amerických, ale i domácích bluesových písní. Svůj 
program přizpůsobí našemu žánrovému zaměření,“ 
ujišťuje dramaturg festivalu. 

Jako spojnice swingu s  rock’n’rollem a  divadly 
60. let se představí s kapelou Jiří Suchý, autor řady 
bluesových skladeb, které ovlivnily celou českou hu-
dební scénu. „Šéf divadla Semafor a jedna z nejpod-
statnějších osobností českého divadla i  populární 
hudby vůbec vystupuje mimo vlastní scénu zříd-
kakdy. Toho, že si zpěvák ve  svém diáři našel čas 
na vystoupení na Blues Alive, si nesmírně vážíme,“ 
zdůrazňuje Bezr.

K ortodoxnímu blues zavede posluchače nejstarší 
tuzemská, dosud fungující bluesová formace Blues-
berry. Parta kolem frontmana Petara Introviče se 
nesčetněkrát proměnila, zůstává ale stále na  svém. 
I  když od  počátku vycházela z  nahrávek americ-
kých zejména country-bluesových hudebníků, 
počeštěním jejich písní i  následnou vlastní hu-
dební tvorbou vybudovala vlastní ryzí českou, totiž 
hanspaulskou poetiku, která je jakýmsi průnikem 
pražské hospody, české trampírny i raného beatu.

Následovat bude zřejmě nejoriginálnější autor 
českého blues Jan Spálený s  ASPM. „Kdyby ně-
koho napadlo vyhlásit anketu o  nejvíce českého 
z  tuzemských bluesmanů, a  to v  nejlepším mysli-
telném slova smyslu, určitě by ji vyhrál Jan Spálený. 
Nikomu dalšímu se zatím nepovedlo toho na blue-
sové bázi tolik říct, nikomu se nepovedlo vytvořit 
natolik ojedinělý vlastní styl, ve kterém jsou slyšet 
ohlasy toho, co odjakživa rád poslouchal. Jan Spá-
lený je nezpochybnitelnou autoritou českého blues, 
jeho skutečným otcem, nebo možná kmotrem. 
Tento večer by bez jeho účasti vůbec nebyl mysli-
telný,“ soudí dramaturg. 

Tečkou za  pátečním večerem bude vystoupení 
nejslavnějšího českého bluesového kytaristy Luboše 
Andršta s Blues Bandem. „Na něm ukážeme, jak 
čeští bluesmani spolupracují se zahraničím. Připo-
meňme, že už na prvním ročníku Blues Alive před 
dvaceti lety s ním hrál Američan Ramblin´ Rex a že 
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Kanadskou zpěvačku a  kytaristku Sue Foleyovou do-
provodí americký „trubadúr“ a světoběžník Peter Karp, 
s nímž natočila svá poslední dvě alba.  Foto: archiv

Největším jménem sobotního koncertu je kytarista 
Bob Margolin, jenž se v roli hlavní hvězdy Blues Alive 
představil v roce 2006.  Foto: archiv

na bohaté a  rozmanité polské scéně Marek Piow-
czyk Trio, jež hlavní koncert zahájí, křižuje v klasic-
kém obsazení a s dynamickým výrazem mezi blues, 
rockem a funkem je jeho hudba rozhodně velkým 
příslibem pro budoucnost hudební scény našich se-
verních sousedů.

Do Šumperka zavítá rovněž kdyňská kapela Joanna 
Knitter Blues and Folk Connection, jež meziná-
rodní porotu loňského Blues Aperitivu zaujala na-
prosto profesionálním výkonem a doslova světovým 
soundem. Na pódiu velkého sálu domu kultury je 
vystřídá spojení nejslavnějšího maďarského harmo-
nikáře Mátyáse Pribojszkého s vynikajícím českým 
kytaristou Romanem Pokorným. „Přední český 
kytarista Roman Pokorný se na  profesionální hu-
dební scéně pohybuje od  samého začátku devade-
sátých let. V první dekádě své dráhy proslul hlavně 
jako jazzový a  fusion hráč, nasbíral řadu ocenění 
a  spolupracoval s  mnoha významnými hudebníky 

to byl právě Andršt, kdo jako první představil čes-
kým posluchačům tehdy americkou turistku, dnes 
domestikovanou „Pražandu“ Tonyu Gravesovou. 
Letos s  jeho Blues Bandem zahraje a zazpívá další 
Američan, Dani Robinson, který proslul ve  zdej-
ších krajích jako dokonalý hendrixovský revivalista. 
Těšme se, do jakých vod oba kytaristy společný pro-
jekt zavede,“ dodává Bezr.     

Sobotní večer: Retro Blues Alive
Večerní koncertování Blues Alive v  sobotu 

14.  listopadu připomene některé z  těch, kteří už 
v minulých letech na festivalu vystoupili, ale tento-
krát přijedou s jinými projekty. „V sobotu 14. listo-
padu zopakujeme po pěti letech koncept tzv. Retro 
Blues Alive, kdy většina účinkujících v Šumperku 
již hrála, ale letos je představíme s  novými kape-
lami nebo čerstvým programem,“ uvádí dramaturg 
festivalu. Bezesporu jeden z objevů poslední doby 
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různých žánrů. Na začátku nového století jej okouz-
lilo blues a  založil kapelu Blues Box Heroe. Vedle 
působení v  ní se i  nadále věnoval širokému spek-
tru dalších žánrů, jazzu, funky či latině,“ říká Bezr 
a dodává, že k ruce si Roman Pokorný přizval sku-
tečný all stars band z domácí scény, který doplnil 
hosty ze zahraničí, britským saxofonistou Osianem 
Robertsem a  fenomenálním maďarským harmoni-
kářem Mátyásem Pribojszkim. „Jedná se o absolutní 
hvězdu maďarské bluesové scény, jakéhosi jejího le-
adera. Jeho hra na harmoniku je považována za pl-
noprávnou součást výkladní skříně evropského 
blues,“ podotýká dramaturg. 

Sedmačtyřicetiletá kanadská zpěvačka a kytaristka 
Sue Foleyová patří k největším jménům současného 
„ženského blues“ a na Blues Alive poprvé koncerto-
vala jako sólistka se svou kapelou v  roce 2008. Le-
tos ji v  Šumperku doprovodí americký „trubadúr“ 
a světoběžník, multiinstrumentalista a zpěvák Peter 
Karp, s nímž natočila svá poslední dvě alba.

Chicagské blues zastoupí v  Šumperku Stu-
debaker John, který způsobil při svém prvním 
koncertování na  Blues Alive v  roce 2006 velkou 
senzaci nejen svým syrovým projevem, ve  kterém 

se skutečně nezapře zkušenost s  životem v  drs-
ných čtvrtích Chicaga, ale také dlouhou aktivní 
účastí na nočním jam sessionu, na němž rozdivo-
čelým fanouškům uštědřil pořádný nášup své mu-
ziky. „V jeho osobě se tak do Šumperka vrací nejen 
osobnost v pravém slova smyslu kultovní, ale také 
živoucí důkaz faktu, že chicagská bluesová scéna 
stále žije,“ soudí ředitel festivalu Vladimír Rybička.

Největším jménem sobotního koncertu je pak be-
zesporu šestašedesátiletý Bob Margolin, který pa-
tří k nejuznávanějším kytaristům současné bluesové 
scény a jenž se v roli hlavní hvězdy Blues Alive před-
stavil v roce 2006. „Za devět let, co jsme jej v Šum-
perku neviděli, stihl získat nejprestižnější žánrovou 
cenu Blues Music Award v kategorii kytaristů, na ně-
kolik dalších být nominován, získat ocenění i  jako 
hudební žurnalista a  spoluzaložit hudební vydava-
telství VizzTone. Jedním z počinů tohoto labelu je 
i Margolinovo zatím poslední album Blues Around 
The World. Na  něm jej doprovází italská kapela 
Mike Sponza Band. S ní kytaristu spojuje dlouholetá 
koncertní spolupráce,“ připomíná Bezr, podle něhož 
je na příkladu Boba Marglina vidět, že blues již není 
pouze americká záležitost, že jde o globální fenomén. 

Harmonikář Mátyás Pribojszki je absolutní hvězdou maďarské bluesové scény.  Foto: archiv
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Filmová projekce nabídne The Blues Bro-
thers Johna Landise, tematické odpoledne pak 
úspěšné formace Blues Aperitivu

Zatímco loni viděli diváci v  rámci tradiční so-
botní projekce v  kině Oko snímek bratrů Coeno-
vých V nitru Llewyna Davise, letos se mohou těšit 
na kultovní film Johna Landise The Blues Brothers 
z  roku 1980. „Kdo by je neznal, Elwooda a  Jakea 
Bluesovy, tohohle ‚Laurela a  Hardyho v  rytmu 
blues‘, jak je označili kdysi pradávno v  dobových 
recenzích. Nejen úspěch 
samotného originálního 
Blues Brothers Bandu, 
ale také spousty revivalů, 
po  světě se do  nezaměni-
telné image filmu stylizo-
vala řada kaváren, hospod 
a  klubů, stylová trička 
a další ošacení patří k nej-
cennějším kusům šatníku 
pyšných majitelů, v  době 
computerové vzniklo ne-
jen několik fanouškovských 
stránek, ale i  počítačové 
hry. Nic z toho samozřejmě 
vůbec nemusí nutně vypo-
vídat o  kvalitě samotného 
filmu. Nicméně The Blues 
Brothers v tomto ohledu činí 
výjimku. Velký kult – velká 
zábava. Pokud jste neviděli, přivstaňte si a nenechte si 
ujít,“ láká na projekci, která začíná v sobotu 14. listo-
padu v 11 hodin v kině Oko, ředitel festivalu.

„V případě tematického odpoledne s úspěšnými 
formacemi z  Blues Aperitivu bylo z  čeho vybírat. 
Ukazuje se, že soutěž není jen česká záležitost, jde 
o prestižní mezinárodní klání. Navíc zdejší úspěch 
zahraničním kapelám otevírá cestu k českému pu-
bliku,“ je přesvědčen dramaturg festivalu Ond-
řej Bezr. Když Jakub Kořínek v roce 2005 zvítězil 
v  Blues Aperitivu, bylo z  toho docela pozdvižení: 
mladého a už tak bravurního kytaristu znal skutečně 
jen málokdo, hrál sice bluesové standardy a některé 
jeho autorské písně z tohoto směru taky vycházejí, 

nicméně ryzím bluesmanem Jakub Kořínek není. 
Je prostě písničkářem se široce otevřenýma očima 
i ušima, a navíc velmi šikovným multiinstrumenta-
listou. Nicméně u kulatých oslav Blues Alive nesmí 
se zpěvačkou Kateřinou Misíkovou, s níž tvoří duo 
už drahně let, chybět. 

Jack Cannon byli v roce 2008 prvními maďar-
skými účastníky v historii Aperitivu a hned získali 
vítězství u poroty i návštěvníků. Trio, jehož hlavní 
hvězdou je foukačkář a  zpěvák György Zoltai, ni-

kdy otrocky nepřehrávalo 
vzory, nýbrž vždy přistu-
povalo ke  standardům 
tvůrčím způsobem a v ne-
poslední řadě prezentovalo 
i vlastní autorskou tvorbu. 

Polská dvojice Przy-
tula & Kruk se zhlédla 
v  předválečném akustic-
kém blues v  roce 2008. 
Od  té doby sklízejí zpě-
vák a  harmonikář Bartosz 
Przytuła s  hráčem na  ky-
taru a  dobro Tomaszem 
Krukem, posíleni o  bu-
beníka Macieje Kudlu, se 

svým repertoárem, ve  kte-
rém se slévá vlastní tvorba 
s  klasickými převzatými 
songy klasiků, jeden úspěch 

za druhým. „K jejich pozitivům kromě dokonalého 
zvládnutí stylu a  samotného hudebního projevu 
patří i  zjevná vzájemná propojenost protagonistů 
a  také nadhled a  smysl pro humor. A právě kom-
binací všech těchto kvalit přesvědčili v  roce 2012 
i  porotu šumperského Blues Aperitivu, která jim 
přiřkla jednu z  hlavních cen,“ připomíná drama-
turg festivalu.

Koncertování uzavřou jam sessions
Nedílnou součástí každého ročníku Blues Alive 

jsou tradiční noční jam sessions. Letos proběhne 
navíc afterparty po  čtvrtečním koncertu Warrena 
Haynese. Jejím dějištěm bude Pivnice Holba 

K permanentce na sobotu a neděli dostanou lidé 
i CD s vybranými nahrávkami z loňského roč-
níku a disk Best of, jenž je ohlédnutím za uply-
nulými devatenácti ročníky. 
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i  bez nich,“ zve na  výstavu kustod Jílkovy galerie 
Miroslav Koval. Zahájena bude vernisáží ve středu 
4. listopadu v 18 hodin a potrvá do neděle 29. lis-
topadu. Během festivalu navíc bude otevírací doba 
v galerii prodloužena až do deváté večerní. V restau-
raci domu kultury pak bude instalována stálá expo-
zice fotografií Ivana Prokopa a  Tomáše Turka, jež 
přibližuje předchozí ročníky Blues Alive.

 
Na koupi vstupenky je nejvyšší čas

Všichni, kteří si nechtějí listopadové blueso-
vání nechat ujít, by si měli včas opatřit vstupenky. 
„Na  festival se sjíždějí fanoušci z  celé republiky 
a  také Evropy. Bohužel se stává tradicí, že právě 
oni si lístky objednají a  na  domácí pak nezbu-
dou. Šumperané by proto neměli spoléhat na po-
slední chvíli a vstupenky si koupit, jinak hrozí, že 
se do sálu nedostanou. Nyní již máme kapacitu ze 
tří čtvrtin vyprodanou,“ připomíná ředitel domu 
kultury, podle něhož lze lístky rezervovat na  ad-
rese www.bluesalive.cz. Vzápětí dodává, že perma-
nentka na  sobotu a  neděli, jejíž součástí je i  CD 
s vybranými nahrávkami z loňského ročníku a disk, 
jež Best of, jenž je ohlédnutím za uplynulými de-
vatenácti ročníky, stojí stejně jako loni 790 korun. 
Za 570 korun jsou v prodeji lístky na sobotní hlavní 
koncert, včetně tematického odpoledne. Za vstupné 
na úvodní čtvrteční koncert Warrena Haynese za-
platí lidé 390 korun a páteční hlavní koncert při-
jde na  470  korun. Na  páteční odpolední koncert  
v H-clubu je pak vstupné 90 korun a na Andrštovu 
Poctu B. B. Kingovi 80 Kč. Ti, kdo zamíří na  so-
botní promítání filmu v kině Oko, zaplatí 50 Kč. 

Text zpracovala Z. Kvapilová, foto: Blues Alive

Závěrečná poznámka
Bližší informace na  www.bluesalive@cz. Vstu-

penky na všechny koncerty lze koupit v pokladně DK 
ve všední dny od 14 do 18 hod., tel.č. 583 214 279, 
případně rezervovat na tel. 583 214 276, e-mail: ko-
hajdova@dksumperk.cz. Letos speciálně k 20. výročí 
získají ti, kteří si pořídí permanentku, jako bonus ne-
jen CD se záznamem z loňského ročníku, ale navíc 
CD s průřezem devatenácti let Blues Alive.

a  hlavním účastníkem Martin Chik Blues Band. 
„Loni byl Martin Chik nepřehlédnutelnou posta-
vou šumperského festivalového mumraje, se svou 
kytarou obrážel všechny jamy i  okolní hospody 
a výrazně spoluvytvářel správnou otevřenou blueso-
vou atmosféru. Následně se se svým Blues Bandem 
přihlásil na soutěžní klání Blues Aperitiv a návštěv-
níci mu udělili svoji cenu diváků. Chikův výraz, 
se kterým se pokládá do bluesových standardů, je 
v nejlepším slova smyslu ‚pouliční‘ a svou bezpro-
středností umí skvěle zacházet s publikem. Což jsou 
dovednosti, které nikdy pro bluesmana nepřesta-
nou být podstatné. Volba, koho pozvat na  after-
party prvního festivalového večera k  rozjetí jam 
sessionu, byla v tomto případě naprosto jasná,“ po-
dotýká Vladimír Rybička. 

Páteční a  sobotní jam sessions budou po  skon-
čení hlavního večerního programu hostit dvě 
místa, a  to foyer domu kultury a  Pivnice Holba. 
Ve foyer se mohou posluchači v pátek těšit na slo-
venskou kapelu ZVA 12-28, v pivnici pak na čtve-
řici talentovaných muzikantů z  okolí Prahy The 
Kingsize Boogiemen, která zaujala v  roce 2011 
„aperitivovou“ porotu především vynikajícím 
zvládnutím klasického bluesového materiálu, za-
hraného s  nebývalou energičností a  v  neposlední 
řadě velkým nadhledem. V  sobotu 14. listo-
padu pak zahájí večerní setkání v  pivnici Joanna  
Knitnnerová a  ve  foyer domu kultury to rozjede 
polské Marek Piowczyk Trio. 

Festival doprovodí výstava fotografií z  uplynu-
lých ročníků

V Galerii Jiřího Jílka bude festival doprovázet vý-
stava snímků tří smluvních fotografů Blues Alive 
Ivana Prokopa, Tomáše Turka a  jeho syna Vojtě-
cha Turka. Ti se představí spolu se šesti dalšími, po-
rotou přizvanými fotografy, vybranými ze soutěže 
o živé snímky z minulých let – Michalem Fišerem, 
Taťánou Kurkovou, Jindřichem Opltem, Jarosla-
vem Poláškem, Milanem Ryškou a  Zbyňkem Zá-
chou. „Koncepci výstavy nechám na zúčastněných 
a  místo svých slov dávám v  listech, které výstavu 
přibližují, prostor snímkům samotným. Vystačí si 
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na  současné Kubě. Za  své knihy byla již třikrát 
nominována na cenu Magnesia Litera. „Osobnost 
autorky i příběhy, které ve  svých knihách čtená-
řům přibližuje, jsou pro pořadatele příležitostí se-
známit veřejnost s dílem samotné spisovatelky, ale 
také prezentovat prostřednictvím doprovodných 
akcí společenské, kulturní a vědecké kontakty Če-
chů s Latinskou Amerikou,“ podotýká Daňková.

Již první den, v  úterý 
3.  listopadu, tak budou znít 
v klášterním kostele latinsko-
-americké písně v podání me-
zinárodně proslulé zpěvačky 
Marty Töpferové. O den poz-
ději, ve  středu 4. listopadu, 
bude zahájena v  Hollarově 
galerii muzea výstava Otto 
Plachta Macuya – naučná 
stezka a odehraje se zde první 
pravidelné podvečerní čtení. 

Povídková kniha Markéty Pilátové Kulaté 
rámy slov bude veřejnosti slavnostně předsta-
vena na podvečeru v knihovně ve čtvrtek 5. listo-
padu v 17 hodin, současně přitom bude zahájena 
výstava ilustrací výtvarnice Veroniky Holcové. 
„Obě autorky budou sice v  době konání festi-
valu mimo Českou republiku, nicméně poslu-
chači se s  nimi budou v  tento podvečer setkat 
‚na dálku‘ prostřednictvím Skypu,“ ujišťuje ředi-
telka knihovny. 

Chybět nebude ani tradiční Čtenářská šta-
feta základními a  středními školami. Odstartuje 
ve  čtvrtek 6. listopadu a  novinkou je, že nepro-
běhne během jednoho nebo dvou dnů, ale v del-
ším čase ve  většině šumperských škol. „Markéta 

„Tento komorní festival si za  jedenáct let exis-
tence získal četné příznivce. Do čtení na  různých 
místech ve městě, která provázejí hudební vystou-
pení, filmy, výstavy a  besedy, se zapojují všechny 
kulturní instituce ve městě, děti ve školách, herci ze 
Šumperka i odjinud, ochotníci, senioři čtoucí dě-
tem…,“ říká ředitelka Městské knihovny Zdeňka 
Daňková a připomíná, že neobvyklý projekt má své 
kořeny v  partnerském městě 
Bad Hersfeldu. Během uply-
nulých let si ovšem šumper-
ská akce našla vlastní osobitou 
tvář. Společný oběma městům 
je nicméně její smysl  – pro-
střednictvím jednoho kon-
krétního titulu připomenout 
význam četby pro každého 
z nás. Zatímco loni tak orga-
nizátoři učinili prostřednic-
tvím pohádek, letos věnují 
pozornost tvorbě Markéty Pilátové. V rámci festi-
valu tak vychází povídková kniha nazvaná Kulaté 
rámy slov.

Markéta Pilátová tráví větší část roku v Brazí-
lii, ale jejím domovem jsou nedaleké Velké Losiny, 
kam se před několika lety přestěhovala a tráví zde 
svůj volný čas, pokud jí při pobytu v Česku nějaký 
zbývá. Ve své tvorbě pro dospělé, například v ro-
mánech Žluté oči vedou domů či Má nejmilejší 
kniha, čerpá právě ze zkušeností krajanské uči-
telky v Argentině a v Brazílii, kde již desátý rok učí 
potomky českých emigrantů náš jazyk a kulturní 
dějiny. V poslední knize Tsunami blues, která vy-
šla loni, pak přibližuje prostřednictvím dramatic-
kého příběhu mladé české dívky složitou situaci 

V listopadu se Šumperk začte do povídek Markéty Pilátové
Měsíc listopad se v Šumperku nese již jedenáctý rok ve znamení knihy. Místní radnice spolu s kni-
hovnou, SVČ Doris, kinem Oko, divadlem, vlastivědným muzeem, domem kultury, „ZUŠkou“ 
a šumperskými středními a základními školami nabídnou od úterý 3. listopadu do úterý 11. lis-
topadu další ročník literárního a filmového festivalu příznačně nazvaného Město čte knihu. A za-
tímco loni se četly pohádky nejen pro děti, letošní ročník je věnován tvorbě prozaičky Markéty 
Pilátové.
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tématu, zahájení výstavy fotografií Marcela Šose 
Okamžiky setkávání a  od  18 hodin čtení z  ro-
mánu Tsunami Blues v  podání Ivany Plíhalové. 
Četbu doprovodí autorskými poznámkami v pří-
mém přenosu z Brazílie Markéta Pilátová a o hu-
dební doprovod se postará loučenský Old Time 
Jazzband. Večer zakončí ve  20.15 hodin legen-
dární  hudební film Buena Vista Social Club, 
který proslavil kubánské muzikanty čtyřicátých 
let po celém světě.  

Neděle 8. listopadu bude patřit dětem. V 10 ho-
din dopoledne jim místní divadlo nabídne po-
hádku Kocourek Modroočko, na  odpoledne pak 
chystá Středisko volného času Doris Happening 
Za dětmi do Latinské Ameriky. Jeho dějištěm bude 
od 14 do 17 hodin Komín.

V  pondělí v  odpoledních hodinách seriál čtení, 
tentokrát v Klubu důchodců v Temenické ulici, do-
plní beseda Eduarda Mlčka o jeho životě v Argentině. 
Podvečerní čtení ve Vile Doris v 17 hodin pak bude 
spojeno s přednáškou Bohumíra Jánského „Kde pra-
mení Amazonka“, během níž bude řeč o výsledcích 
českých expedic při hledání pramene Amazonky. 

Seriál setkání nad literaturou Markéty Pilátové 
ukončí tradiční společenský večer. Uskuteční se 
v divadle v úterý 11. listopadu od 18 hodin.  

-zd, zk-

Program Město čte knihu 2015

Úterý 3. listopadu v 18.30 hodin v klášterním kostele
Marta Töpferová
Písně z Milokraje a latinskoamerického zpěvníku. 

Vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 60 Kč

Středa 4. listopadu v 17 hodin v muzeu
Otto Placht
Vernisáž výstavy. Povídku Zvuk jména, které nám 
dali, čtou studenti gymnázia.  Vstup volný

Čtvrtek 5. listopadu v 17 hodin v knihovně
Představení knihy Kulaté rámy slov
Prostřednictvím Skypu budou přítomny autorka 
knihy Markéta Pilátová z Brazílie a autorka ilustrací 

Pilátová bude přítomna prostřednictvím Skypu, 
takže s ní budou moci děti a studenti besedovat. 
Harmonogram se ale musí časově přizpůsobit ča-
sovému posunu i možnostem autorky,“ vysvětluje 
Daňková.  

Páteční podvečer bude 6. listopadu již tra-
dičně patřit studiu D 123. Jeho členové přečtou 
od 19 hodin v divadelním Hrádku několik poví-
dek z Knihy kulaté rámy slov.

Čtení na  různých místech ve  městě opět do-
provodí hudební vystoupení, filmy, výstavy, be-
sedy. Kino Oko tak kromě dvou českých filmů 
určených dětem promítne v  sobotu 7. listopadu 
dokumentární snímek Viva Cuba Libre, jež od-
haluje odvrácenou stránku života na  „ostrově 
svobody“. Následovat budou beseda k  tomuto 

V rámci letošního festivalu vychází povídková kniha 
Markéty Pilátové nazvaná Kulaté rámy slov. 
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hudebníky po celém světě. Vstupné 50 Kč

Neděle 8. listopadu v 10 hodin v divadle
Kocourek Modroočko  Vstupné 50 Kč

Neděle 8. listopadu ve 14 hodin na „Komíně“
Za dětmi do Latinské Ameriky 
Happening pro rodiče s dětmi s kreativními úkoly.  

Vstup volný

Neděle 8. listopadu v 16 hodin na „Komíně“
Vyhlášení vítězů soutěže a předání cen   

Vstup volný

Pondělí 9. listopadu ve  13.30 hodin v  Klubu dů-
chodců v Temenické ul. 5
Španělák
Čtou členové Divadla Šumperk. Čtení a  beseda 
s Eduardem Mlčkem Můj život v Argentině.   

Vstup volný

Pondělí 9. listopadu ve 14 v SONS v ul. 8. května 22
Klubové čtení  Vstup volný

Pondělí 9. listopadu v 17 hodin ve Vile Doris v ul. 
17. listopadu
V říši Cay Cai – Vilúa
Čtou studenti VOŠ a SPŠ Šumperk. Bohumír Ján-
ský: Kde pramení Amazonka. Beseda o výsledcích 
českých expedic při hledání pramene Amazonky.  

Vstupné dobrovolné

Úterý 10. listopadu v 18 hodin v divadle
Neboj tati, Háelpéčko
Čtou členové Divadla Šumperk. Společenský večer 
na závěr festivalu.  Vstupné 50 Kč

Veronika Holcová z Kanady. Povídku Kulaté rámy 
slov čtou Olga Kaštická a Petr Král.  Vstup volný

Pátek 6. listopadu v 19 hodin na Hrádku v divadle
Svatá Leluyá, Divoká hortenzie 
Čtou členové D 123.  Vstupné dobrovolné

Sobota 7. listopadu v 10 hodin v kině Oko
Město čte knihu v kině OKO: Malý pán 
Nový česko-slovenský loutkový film (2015). 

Vstupné 30 Kč

Sobota 7. listopadu ve 14 hodin v kině Oko
Město čte knihu v kině OKO: Sedmero krkavců
Nové zpracování klasické pohádky B. Němcové. 

Vstupné 50 Kč

Sobota 7. listopadu v 16 hodin v kině Oko
Město čte knihu v kině OKO: Viva Cuba Libre – 
Rapová vzpoura
Odvrácená stránka života na  „ostrově svobody“ + 
beseda v 17.30 hod. Okamžiky setkávání. Zahájení 
výstavy fotografií Marcela Šose.  Vstup volný

Sobota 7. listopadu v 18 hodin v kině Oko
Město čte knihu v  kině OKO: TSUNAMI 
BLUES
Čte Ivana Plíhalová. Autorské poznámky Markéta 
Pilátová z Brazílie. Hudba: Old Time Jazzband. 

Vstupné dobrovolné

Sobota 7. listopadu ve 20.15 hodin v kině Oko
Město čte knihu v  kině OKO: Buena Vista  
Social Club
Legendární hudební dokumentární film Wima 
Wenderse z  roku 1999 proslavil kubánské 

Křesťanské společenství žen Aglow Šumperk zve na představení
Divadelní společnost Kairos II: Hotel mezi dvěma světy

v sobotu 14. listopadu od 16 hodin v divadelním sále ZŠ ve Vrchlického ulici 22.
Místo mezi bytím a nebytím, kde jsme si všichni rovni. Brilantní příběh o životě, smrti a lásce.

Vstupné dobrovolné
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horší. Myslím si, že Hus je charismatický hrdina a to 
jsem v tomto televizním filmu postrádal,“ říká režisér 
a majitel společnosti Vistafilm Lubomír Hlavsa. Ten 
se domnívá, že Jan Hus v podání Vladimíra Javor-
ského toto charisma skutečně má. „Když jsme spolu 
poprvé jednali, ptal se mě, jestli nevadí, že měl ne-
dávno v Janu Husovi roli Václava IV., a já na to odpo-
věděl, že jestli bude hrát Husa tak, jako hrál Václava, 
bude to jedinečné. Jsem přesvědčen, že jsme vybrali 
toho nejlepšího. A přestože nejde o žádný velkofilm, 
myslím, že se nám podařilo zachytit právě onoho vel-
kého Jana Husa,“ soudí Hlavsa.

Dvaapadesátiminutový snímek navazuje na  te-
levizní dokumenty „David Zeisberger – apoštol 
indiánů“, „Pod ochranou Žerotínů“ a  „Hrabě Zin-
zendorf – Síla přesvědčení“, jež jsou v České televizi 
uváděny v rámci volného cyklu Protestantská histo-
rie. „Šestisté výročí upálení Jana Husa se letos přímo 
nabízelo. Věděl jsem samozřejmě, že televize uvede 
velký třídílný film o této výrazné osobnosti českých 
dějin, a kladl si otázku, zda se na něj mám dívat, aby 
mě to před natáčením neovlivnilo. Byl jsem pak rád, 
že jsem ho zhlédnul. Obrazově se mi velmi líbil, ale co 
se týče osoby samotného Jana Husa, tam už to bylo 

Vistafilm natočil snímek o Janu Husovi, 
premiéru bude mít v kině Oko
Film „Jan Hus – cesta bez návratu“, který vznikl v koprodukci České televize a šumperské spo-
lečnosti Vistafilm manželů Ivy a Luboše Hlavsových, bude mít premiéru v šumperském kině Oko 
v pátek 13. listopadu. Snímek, který v příběhu Husova italského žalářníka Roberta Tallia a ne-
věstky Markéty přibližuje historické události v Kostnici a poslední měsíce života Jana Husa, uvede 
Česká televize o letošních Vánocích. Diváci v něm kromě Vladimíra Javorského v hlavní roli uvidí 
například i šumperského rodáka Petra Štěpána, některé ze scén pak filmaři točili v našem regionu 
a ze Šumperska byla také velká část komparzistů.

Jan Hus v podání Vladimíra Javorského má velké charisma.  Foto: Vistafilm
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scény v Anežském klášteře v Praze, na hradech Toč-
níku, Helfštýně, Svojanově a na zámku ve Velkých 
Losinách. 

Snímek „Jan Hus – cesta bez návratu“ bude 
mít premiéru v České televizi v období vánočních 
svátků. Jako první ho ovšem zhlédnou Šumpe-
rané. Kino Oko film promítne v  pátek 13. listo-
padu od  18 hodin. Vstupenky za  padesát korun 
se již prodávají v  pokladně kina a  přes internet 
na webových stránkách Oka www.kinosumperk.cz. 
Dokument krátce uvede historik Martin Chadima 
a po jeho skončení bude následovat beseda s herci 
Vladimírem Javorským a  Lubošem Veselým a  se 
scénáristkou Milenou Štráfeldovou. „Petr Štěpán, 
který pochází ze Šumperka, bohužel kvůli premi-
éře Krále Leara nedorazí,“ lituje Hlavsa, jenž začíná 
připravovat ve spolupráci s Českou televizí natáčení 
dalšího filmu k  šestistému výročí upálení Husova 
přítele Jeronýma Pražského. 

„Jeroným měl daleko dramatičtější život než Hus 
a přijde mi v podstatě bližší i proto, že nejdříve od-
volal. To bych pravděpodobně udělal i já a mnozí 
další, ale většina z nás, podobně jako Jeroným, by 

Film není věrnou historickou rekonstrukcí, ale 
zdůrazňuje především některé z Husových myšle-
nek a snaží se je přiblížit současnému divákovi. Za-
chycuje závěrečnou část Husova života na  pozadí 
příběhu žalářníka a prodejné dívky, kteří k sobě na-
jdou vztah. Tím se prolíná pobyt Husa ve  vězení 
a jeho dospění k názoru, že nemá jiné cesty. „I když 
určitou dobu doufá a věří, že se zachrání, nakonec 
si uvědomí, že smyslem jeho života je za Pravdu ze-
mřít na hranici. I proto je v názvu filmu cesta bez 
návratu,“ vysvětluje režisér. 

Poradcem v  historických událostech byl filma-
řům teolog a historik Martin Chadima, který  se 
dlouhodobě věnuje studiu života a díla Jana Husa. 
„Příběh je sice částečně smyšlený, ale jeho jádro 
je pravdivé. Žalářník Robert skutečně existoval 
a Hus pro něj dokonce napsal ve vězení tzv. Trak-
tát o  manželství,“ podotýká Hlavsa, který je au-
torem námětu. Scénář pak zpracovala publicistka 
a dramaturgyně Českého rozhlasu Milena Štráfel-
dová. „Velice jsme si porozuměli, pochopila, že mi 
jde o komorní příběh a nikoliv o velkofilm. Při na-
táčení do scénáře zasáhl i Vláďa Javorský, který dia-
logy proškrtal a některé věty i vypustil. Například 
scéna Markétina pokání je nakonec beze slov a my-
slím, že je to tak mnohem silnější. To pro mě byla 
obrovská škola,“ přiznává režisér a dodává, že pů-
vodně mělo jít o  klasický polohraný dokument. 
„Jeden ze sponzorů mě však přesvědčil, abych film 
udělal více hraný, k  čemuž jsem zpočátku neměl 
odvahu. Byla to ale dobrá volba, především proto, 
že mi to umožnilo lépe vystihnout podstatu Hu-
sova vnitřního boje,“ zdůrazňuje Hlavsa.

Kromě Vladimíra Javorského se v hlavních rolích 
představí Eliška Křenková a Petr Štěpán. Po jejich 
boku pak vystupují Luboš Veselý, Miroslav Tábor-
ský, Pavel Rímský, Štěpán Benoni a Zdeněk Velen. 
„Žalářníka měl hrát původně Jan Šťastný, ale na-
konec to vzhledem k  jeho premiéře v divadle ne-
vyšlo. Zhruba měsíc před natáčením jsem proto 
oslovil Petra Štěpána a  byl jsem z  něho nadšený. 
Zahrál přesně tu osobu nadutého bývalého inkvi-
zitora, který se nejen díky Husovi postupně mění,“ 
říká režisér, jenž se svým štábem točil jednotlivé 

V hlavních rolích se představí Eliška Křenková a šum-
perský rodák Petr Štěpán.  Foto: Vistafilm
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herce pro hlavní roli. „Moje žena coby vedoucí vý-
roby přišla s výborným nápadem, co takhle Ondra 
Vetchý? Takže uvidíme, jsme teprve na začátku…,“ 
prozrazuje s úsměvem Hlavsa. Z. Kvapilová

s tím asi nemohla dál žít. I proto Jeroným vzal své 
odvolání zpět a nakonec skončil na hranici,“ připo-
míná režisér, který uvažuje opět o spolupráci na scé-
náři s Milenou Štráfeldovou. A má i vytipovaného 

Ve filmovém dokumentu hrají i Pavel Rímský a Luboš Veselý.  Foto: Vistafilm

Centrum pro rodinu, o.s., ve spolupráci s městem Šumperkem, Domem kultury Šumperk, Šumperským 
dětským sborem, Římskokatolickou farností Šumperk a sborem ČCE v Šumperku pořádají

XVII. ADVENTNÍ KONCERTY 

1. neděle adventní 29. listopadu v 16 hodin v evangelickém kostele
Kateryna Kolcová – zpěv, Radomíra Šlágrová – klavírní doprovod 

2. neděle adventní 6. prosince v 16 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie 
Jan Horníček – varhany, klavír; Helena Kocůrková – housle

3. neděle adventní 13. prosince v 16 hodin v kostele svatého Jana Křtitele
Avonotaj a hosté

Pondělí třetího adventního týdne 14. prosince v 17 hodin na náměstí Míru 
Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru 
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Řecích – Makedoncích nebo vystěhovaných rodinách 
‚kulaků‘,“ zdůrazňuje historik a  dodává, že novým 
tématem jsou také příběhy obyvatel zaniklých osad 
po druhé světové válce. Jde například o vyprávění Ig-
náce Žerníčka z osady Prameny u Kopřivné, Aloise 
Hirnicha z  Velkého Vrbna nebo Františka Stanzela 

„Jde o jedinečné lidské osudy, píši o zapomenutých 
hrdinech, o  lidech, kteří se báli, nacházeli a  ztráceli 
sílu, obětovali se za  to, co si dnes tolik užíváme  – 
svobodu. Příběhy vycházejí z autentických výpovědí 
pamětníků,“ říká o své knize Vít Lucuk, jenž s dikta-
fonem objíždí pamětníky. Počínaje veterány z druhé 
světové války a účastníky domácího odboje přes oběti 
holocaustu, volyňské Čechy, kteří se v  rámci pová-
lečné reemigrace vrátili do staré vlasti, až po politické 
vězně z  doby komunismu, církevní osobnosti, disi-
denty, ale i agenty a spolupracovníky StB. Jako jeden 
z mnoha „sběračů“ vzpomínek totiž pracuje pro ob-
čanské sdružení Post Bellum. Natáčí s pamětníky roz-
hovory a záznamy ukládá na internetový portál Paměť 
národa. „Zpracovávám také krátké nahrávky a texty 
do  mobilní aplikace Místa Paměti národa, která je 
interaktivním průvodcem po místech spjatých s pří-
běhy 20. století. Aplikace určí vaši polohu a  ukáže 
vám na mapě „místa paměti“ ve vašem okolí. Mnoho 
z nich je i na Šumpersku,“ popisuje autor knihy. 

„Mnoho lidí si myslí, že historie je uzavřená, že 
ožívá jen v knihách nebo filmech. Ale její přímí ak-
téři stále žijí a je důležité jejich vzpomínky zachovat. 
Nejobtížnější samozřejmě je, když se dozvíte, že pa-
mětník zemřel,“ přiznává Lucuk. Kniha o  zapome-
nutých hrdinech z  let 1938–1989 přitom vznikala 
tři roky, během nichž autor objel více než tři desítky 
pamětníků, sepisoval jejich záznamy vzpomínek, fo-
tografoval, skenoval jejich soukromá fotoalba a  ar-
chivní materiály. „Snažil jsem se o zpracování nových 
témat. Na  příbězích lidí třeba poukazuji na  různo-
rodý původ obyvatel našeho kraje, takže se v  knize 
více věnuji například německým a  českým starou-
sedlíkům. Nově se zde píše o Slovácích z Rumunska, 

Osudy zapomenutých svědků ze Šumperska,  
Staroměstska a Zábřežska ožily v knize Víta Lucuka

Třiatřicet dramatických příběhů o smrti, strachu bolesti, ale také o odvaze, vzdoru a statečnosti 
obsahuje kniha nazvaná Zapomenutí svědkové, jež navazuje na  publikaci Přežili svou dobu 
z roku 2011. Knihu mapující osudy zapomenutých hrdinů z období nacismu a komunismu, mezi 
nimiž je i šest Šumperanů, konkrétně Jan Aust, Slavěna Eliášová, Jaroslav Kočí, Alois Kubiš, Ni-
kolas Liontu a Karel Veselý, napsal historik Vít Lucuk z Vikýřovic a vydalo ji štítecké nakladatel-
ství Veduta. K dostání je v šumperských knihkupectvích.

Knihou Zapomenutí svědkové navázal Vít Lucuk 
na publikaci Přežili svou dobu, jež vyšla před čtyřmi 
lety. 
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vězením v Terezíně a půl roku byl vězněn v Masary-
kově ústavu v Praze, kde na něm a dalších dětech pro-
váděli Němci pokusy s očkovacími látkami.

Další ze šumperských zapomenutých svědků, Ni-
kolas Liontu, je slovanským Makedoncem. Stejně 
jako jeho rodina se stal ve čtyřicátých letech obětí vá-
lečných konfliktů v Řecku. Jeho otec Georgios zemřel 
na  konci druhé světové války po  zásahu granátem 
z britské válečné lodi, matka a její tři malí synové pak 
kvůli občanské válce opustili svou rodnou zem a byli 
posláni do Československa. Malý Nikolas poté prošel 
několika dětskými domovy. 

„Jaroslava Kočího v roce 1981 odsoudili za propa-
gaci fašismu. Přitom jen několika politickým pracov-
níkům ukázal otcem pořízené fotografie přátelského 
setkání vojáků Rudé armády a  wehrmachtu u  řeky 
Bug v  Polsku z  roku 1939. Chtěl jim tím dokázat 
dnes již dobře známý fakt, že komunistický Sovět-
ský svaz a nacistické Německo si mezi sebou rozdě-
lily Polsko,“ říká autor knihy. Vzápětí podotýká, že 
Jaroslavu Kočímu nechtěl nikdo pomoct s  rehabili-
tací, a tak se rozhodl pomoci si sám. Shodou několika 
okolností se mu podařilo v roce 1986 dostat na práva, 
která úspěšně absolvoval, a v  roce 1994 pak Vrchní 
soud v Praze původní rozsudek zrušil jako nezákonný. 

„Každý příběh je jedinečný. Jsem proto všem velice 
vděčný, že mi ho ‚darovali‘,“ zdůrazňuje Lucuk, který 
by příští rok chtěl vydat příběhy lidí z Jesenicka. „Už 
po tisku knihy Zapomenutí svědkové jsem se setkal 
s několika velmi zajímavými pamětníky ze Šumper-
ska a rád bych je do této knihy zařadil,“ uzavírá histo-
rik.  Z. Kvapilová

z osady Javořina u Nové Seninky na Staroměstsku.
Snad nejvíc Víta Lucuka zasáhl příběh jeho tety 

Slavěny Eliášové, volyňské Češky. Její rodina nere-
emigrovala jako ostatní Češi z  Volyně v  roce 1947 
do Československa, zůstala ve Volyni až do roku 1961 
a zažila tak realitu sovětského režimu. „Teta se v roce 
1971 provdala za Viktora Eliáše, který byl spolu s ro-
dinou jako kulak vysídlen na  Šumpersko a  jenž se 
před svatbou dvakrát pokusil o útěk z Českosloven-
ska na Západ. Osm let za to strávil v komunistických 
uranových lágrech na Jáchymovsku,“ přibližuje osud 
své rodiny Lucuk, podle něhož i ostatní příběhy před-
stavují silnou osobní zpověď.

Jan Aust, kterého za druhé světové války dvakrát 
uvěznili za protiněmecké výroky, je jeden z mála Če-
chů, který zůstal s  rodinou v  Šumperku obývaném 
Němci. Karla Veselého zase za druhé světové války za-
tklo gestapo za zapojení do odboje. Prošel věznicemi 
v  Malé pevnosti v  Terezíně, v  Budyšíně, v  Drážďa-
nech, v Berlíně, ve Straubingu a v Ebrachu. V dubnu 
1945 nastoupil na  tzv. pochod smrti do  koncent-
račního tábora Dachau. „Při tomto šestidenním po-
chodu zemřela většina vězňů. Ze čtyř tisíc jich přežilo 
jen dvanáct set. Ostatní buď zastřelili, umlátili nebo 
zemřeli hladem a vyčerpáním,“ připomíná Lucuk.  

Dramatický je i  osud dalšího Šumperana Aloise 
Kubiše, vzdáleného příbuzného Jana Kubiše, který 
provedl atentát na zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Spolu s  rodiči a  sestrou byl 
v pouhých deseti letech zatčen. V Praze musel identifi-
kovat, zda zná atentátníky podle jejich uřezaných hlav 
uchovaných ve skleněných dózách. Poté krátce prošel 

ZUŠ Šumperk
Sobota 7. a neděle 8. listopadu vždy od 8 do 13 hodin v koncertním sále ZUŠ 

V. ročník Celostátní soutěže v koncertním melodramu 

Pondělí 9. listopadu v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ
Hudební podvečer 

Neděle 22. listopadu v 16 hodin v klášterním kostele
Koncert Komorního smyčcového orchestru pro Charitu Šumperk 

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.
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repertoáru. Pravidelně vyučuje na  kurzech u  nás 
i  v  zahraničí. V  letech 2009–2010 hostoval jako 
první klarinetista v  BBC Symphony orchestra 
v  Londýně. Je oficiálním hráčem výrobce klari-
netů, francouzské firmy Selmer a  americké firmy 
Rico, na  jejíž plátky RESERVE hraje. V  sezoně 
2014/2015 vystoupil mimo jiné i sólově s Pražskou 
komorní filharmonií, Moravskou filharmonií Olo-
mouc, Jihočeskou komorní filharmonií, Talicho-
vým komorním orchestrem, nebo Benewitzovým 
kvartetem.

Smyčcové trio členů České filharmonie tvoří 
houslistka Magda Mašlaňová, violista Pavel Hořejší 
a violoncellista Ivan Vokáč. R. Janků

Karel Dohnal je laureátem řady významných 
mezinárodních soutěží (Pražské jaro, Řím, Bay-
reuth, Ostende, Sevilla, Londýn). Absolvoval Os-
travskou konzervatoř, Akademii múzických umění 
v Praze a stáže na vysokých školách v Londýně, Ber-
líně, Petrohradě a  Hilversumu. Během své dosa-
vadní kariéry koncertoval v mnoha zemích Evropy, 
Asie, Severní i  Jižní Ameriky. Spolupracoval na-
příklad s Tokyo String Quartet, sopranistkou Edi-
tou Gruberovou, s klavíristy Eugeny Samoilovem, 
Martinem Kasíkem a řadou našich i zahraničních 
orchestrů. Je členem Tria Amadeus a PhilHarmo-
nia Octet. 

Natočil několik CD jak sólového, tak komorního 

Klasika Viva nabídne klarinetistu Karla Dohnala 
a Trio českých filharmoniků

Další koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Ro-
mana Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 23. listopadu. V tento den bude od 19 hodin 
patřit klášterní kostel světově uznávanému hráči na klarinet Karlu Dohnalovi, jenž spolu s Triem 
českých filharmoniků nabídne šumperským posluchačům skladby B. H. Crussela, O. Respighiho, 
G. Conessona a R. Kokaie. Vstupenky za sto korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kul-
tury Šumperk a v informačním centru.

Uznávaný klarinetista Karel Dohnal vystoupí v klášterním kostele spolu s Triem českých filharmoniků.  
Foto: archiv
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pozvolna opustit, protože kdesi hluboko v inverz-
ních temnotách čekal pohostinný Švagrov s chut-
ným obědem a programem, který u  cizokrajných 
zpěváčků opět probudil bezbřehé nadšení, a  to 
navzdory pěti kilometrům chůze z  kopce dolů. 
V pozdním odpoledni pak zase domů do rodin.

Na  středu Norové objednali déšť, bylo tedy 
nutno věnovati se zpěvu. Nejprve dopoledne, kdy 
oba sbory zpívaly pro děti šumperských škol i dvou 
spřátelených sborů, kterým jsme koncert nabídli. 
Jeho výtěžek pak na  večerním koncertě převzali 
hosté jako příspěvek k sociálnímu programu, jímž 
je umožňováno členství zpěváčkům, pro něž by ji-
nak bylo finančně nedostupné. 

Víme již, že je dost zbytečné dětské publi-
kum nabádat, aby při koncertě hlasitě nehovořilo 

V  úterý těžká mračná deka dusila město. Uvě-
řili jsme norským meteorologům, kteří v  oblasti 
horní nádrže vodního díla Dlouhé Stráně věštili 
mrazivý slunečný den, a vypravili se tam. Dlouho 
bylo zatěžko brát předpověď vážně, avšak příkrov 
nad námi postupně nabýval jasu a kousek pod vr-
cholem jsme se vynořili z oblačného moře. Traviny 
i kleč obalil hustý kožich námrazy a cizokrajné děti, 
bez sebe nadšením, se vyptávaly, zda tohle je ten 
sníh, o němž tolik slyšely. Chlapec bez hnutí pozo-
roval bělostnou oblačnou pláň i zářící slunce a po-
tom se svěřil paní Henriettě: „Až se vrátím domů, 
řeknu mamince, že jsem byl v nebi.“ Paní Henrietta 
hocha pohladila a ujistila nás, že nic takového do-
sud žádné z dětí nezažilo. Zamlčeli jsme, že mnozí 
domorodí občané rovněž tak. Leč bylo nám nebe 

Necelé čtyři dny strávil dětský sbor – Eastern Cape Children’s Choir – z Port Elisabeth v Jihoaf-
rické republice v péči Šumperského dětského sboru. V letošním roce, zvlášť bohatém na návštěvy, 
to byl již pátý zahraniční partner šumperských zpěváčků. Tak jako čtyři předchozí, i tento pobyt 
finančně podpořily Olomoucký kraj a město Šumperk, mnoha dalšími způsoby pak bezpočet po-
mocníků i sympatizantů. Mezi pondělním večerem, kdy si hosty do svých domovů odvedly šumper-
ské rodiny, a deštivým čtvrtečním ránem, kdy na palubě rakouského autobusu protinožci opustili 
Šumperk, dva dny přetékající zážitky.

Z Jižní Afriky až do Šumperka a zase zpátky

Dětský sbor Eastern Cape Children’s Choir z Jihoafrické republiky rozezpíval zaplněný klášterní kostel.   
Foto: archiv ŠDS
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díky možnosti stihnout ještě pár hodin vyučování, 
u hostů díky skvělému obědu v jídelně 1. základní 
školy. Poté moc pěkné přijetí na  radnici, pohledy 
z radniční věže, chvíle odpočinku a znovu příprava 
na koncert i jeho provedení. Večerní klášterní kos-
tel pukal ve švech a početné šumperské publikum 
opět osvědčilo svou schopnost odměnit inter-
prety, kteří dovedou. Co více? Ještě společný ve-
čer. Rodiny přispěly k  bohaté tabuli i  bylo třeba 
zavírati okna Komína, aby rodné SVČ Doris ne-
přišlo kvůli večernímu výskotu do řečí. Věřme, že 
to bylo bohatství zážitků, jež umocnilo přirozený 
temperament hostů měrou, která chvílemi připa-
dala chladným Středoevropanům snad až přílišná. 

Krásné dny skončily a hosté s mnohokrát opako-
vanými slovy díků na rtech opustili Šumperk, aby 
po Hamburku, Halle nad Sálou, Praze a Brně zamí-
řili k poslední štaci svého pátého evropského turné, 
k Jablonci nad Nisou. Je pátek, pozdní večer a já již 
teď v duchu přeji klidný a bezpečný pondělní let 
přes Dubaj k nejjižnějšímu cípu Afriky. T. Motýl

Během koncertu v  klášterním kostele se představili 
i domácí Motýli.  Foto: archiv ŠDS

Mrazivý slunečný den, v němž se cizokrajné děti vydaly na Dlouhé Stráně, v nich vyvolal obrovské nadšení. Poté 
je přivítal Švagrov obědem a bohatým programem  Foto: archiv ŠDS

a netropilo alotrií, pokud je tento nebaví. Baví-li, 
nastává ticho samočinně. Tak i  tentokrát, neboť 
oba sbory zpívaly se zaujetím a děťátka na svých se-
dadlech tedy zaujatě naslouchala. Spokojenost byla 
oboustranná a  nadále pokračovala. U  domácích 
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Od úterý 3. listopadu do úterý 10. listopadu
Město čte knihu
Jedenáctý ročník literárního a filmového festivalu 
bude prezentovat tvorbu české prozaičky Markéty 
Pilátové. Podrobný program najdete na www.mes-
tocteknihu.cz.

Úterý 3. listopadu od 19 hodin v G-klubu
Osudové vztahy, horoskopy a sny
Jak na nás působí osudové vztahy, horoskopy a sny 
z pohledu tajemna a paranormálních jevů nám při-
blíží záhadolog Milan Doležal z České Lípy. Pořad 
moderuje herec Jarek Hylebrant.   

Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 120 Kč

Čtvrtek 5. listopadu od 19 hodin ve velkém sále DK
Věra Špinarová
Celovečerní koncert stálice, která je jednou z nej-
lepších a  nejvýraznějších osobností českého popu 
a rocku. Kromě mnoha ocenění v podobě zlatých 
a platinových desek patří také mezi prvních pět nej-
prodávanějších českých interpretek za  posledních 
deset let! Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas, tem-
perament a  vitální vystupování na  koncertech se 
může mnoho let řadit mezi nejžádanější zpěvačky. 
Její repertoár zdobí celá řada původních hitů, na-
příklad Raketou na Mars, Meteor lásky, Music box, 
Bílá jawa 250, Jednoho dne se vrátíš, Píseň svou mi 
tenkrát hrál nebo Měj mě rád. 

Vstupné 390 Kč, 370 Kč a 350 Kč

Neděle 8. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK
První koncert Růžových dětí
Nejmladší zpěvačky a  zpěváci Šumperského dět-
ského sboru se představují veřejnosti. 

Vstupné 50 Kč

Od čtvrtka 12. do soboty 14. listopadu v prostorách DK
Blues Alive
Warren Haynes (USA) a  mnoho dalších. Jubi-
lejní XX. ročník největší středoevropské přehlídky 

bluesové muziky. Bližší informace a  online rezer-
vace na www.bluesalive.cz.

Sobota 21. listopadu od 9 do 20 hodin v prostorách DK
Den zdraví
Bohatý celodenní program zaměřený na různé cesty 
ke zdraví. Přednášky – Miroslav Hrabica, Kateřina 
Konrádová, Libuše Novotná, Marcela Závodná, 
Pavel Dvořáček, Zdeňka Tónová, Jitka Kulihová, 
Barbora Zelená a další. Cvičení – Port de Bra, ta-
nec, Hatha joga, Qi kong, jóga pro děti a  muzi-
kohraní. Workshopy – pro ženy, výroba barefood 
sandálů, bylinkové balzámy, rodinné konstelace, 
automasáž chodidel. Prodej zelených potravin, by-
linek, zdravé kosmetiky, knih a ochutnávky zdra-
vého vaření, řeckého vína a nápojů z Levandulové 
kavárny. To vše během jednoho dne pod střechou 
Domu kultury Šumperk.  Vstupné 60 Kč/1 cvičení, 

přednáška, vstupné celodenní 180 Kč

Sobota 21. listopadu od 20 hodin ve velkém sále DK
Maok
Koncert slovenského multiinstrumentalisty, sklada-
tele meditační, filmové a divadelní hudby. Ochut-
nejte hudbu, kdy můžete propojit klid a  pohodu 
se zážitkem vynikajícího hudebního improvizátora. 
Více informací o Maokovi a  jeho hudební ochut-
návka na www.maok.net.  

Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč  
(se vstupenkou na Den zdraví 100 Kč)

Pondělí 23. listopadu od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Karel Dohnal a  Trio českých 
filharmoniků
Listopadová část cyklu Klasika Viva se odehraje 
ve společnosti světově uznávaného hráče na klarinet 
spolu se smyčcovým Triem českých filharmoniků.

Vstupné 100 Kč

Středa 25. listopadu od 19 hodin ve velkém sále DK
Irská taneční show
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Velkolepý projekt plný irského tance, stepu, pod-
manivé hudby, světelných efektů a  kostýmových 
převleků pro všechny věkové kategorie diváků. Le-
tos vám taneční soubor Merlin ze Slovenska před-
staví nový program Irské taneční show – Love In 
Flames.  Vstupné 300 Kč, 250 Kč a 220 Kč

Pátek 27. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples SOŠ
Tradiční studentská slavnost spojená s plesovou zá-
bavou.  Vstupné 150 Kč

Pátek 27. listopadu od 18 hodin v kině Oko
Horování: Snow Film Fest 
Tradiční podzimní přehlídka těch nejlepších filmů 
se zimní tematikou opět zahrnuje snímky, které 
byly v předchozím roce oceněny na nejprestižněj-
ších světových festivalech. Vybrané filmy jistě za-
ujmou každého milovníka sněhu, ledu a  zimních 
sportů obecně. Více na www.SnowFilm.cz. 

Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 120 Kč 
(se vstupenkou na sobotní Horování sleva 20 Kč)

Sobota 28. listopadu od 17 hodin ve velkém sále DK
Horování
23. ročník setkání horolezců, dobrodruhů, tu-
ristů a  milovníků extrémních sportů i  přírody. 
Pavel Paloncý (extrémní vytrvalostní závody), 
Tom Obtulovič (ojedinělý trek v Nepálu), Katka 
Mandulová (stopování v Tibetu), Ondra Beneš 
s  Editou Vopatovou (stěnové lezení v  Brazílii), 
Pepé Piechowicz (výstava fotografií) a  další... 
Moderuje Hana Písková, po celý večer hraje Beg 
Bie Country.
Doprovodný program: SOUTĚŽ V  BOULDE-
RINGU! (v  prostorách 3. základní školy – Hlu-
chák) – informace a propozice na plakátech a www.
dksumperk.cz/horovani.
Hlavním partnerem Horování je Pivovar HOLBA, 
akci dále podpořily firmy SHM, Kubíček VHS, Ti-
lak, Singing Rock, Nuget a horolezecký klub Ho-
ral. Mediální partneři: Týden na  severu, REJ.cz 
a MenuSumperk.cz.  Vstupné v předprodeji 120 Kč, 

v den akce 150 Kč, děti do 6 let zdarma

Neděle 29. listopadu od  16 hodin v  evangelickém 
kostele
I. adventní koncert
Účinkují: Kateryna Kolcová (zpěv), Radomíra 
Šlágrová (klavírní doprovod). Výtěžek ze vstupného 
bude věnován na dobročinné účely. 

Vstupné dobrovolné

PRO DĚTI
Neděle 1. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
Prasečí slečinky, aneb prasečinky
Je lepší být prasečí slečinkou, nebo jitrnicí? A že pý-
cha předchází pád, to na vlastní kůži poznají dvě 
rozmazlené slečinky. V této úsměvné komedii ne-
chybí veselé písničky a velké barevné loutky. Hraje 
Divadýlko z pytlíčku. Pro děti od 3 let. 

Vstupné 70 Kč

Neděle 22. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
Stop pohádka
Můžou si děti stvořit svého hrdinu? Můžou ho 
vybavit vlastnostmi, dovednostmi a  pomocníky? 
V  tomto představení ano. Hraje Divadýlko Kuba 
Plzeň. Pro děti od 5 let.  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 1. listopadu
Lubomír Janečka: „Bronzy a kresby“ (k hlavám 
Václava Havla, Jiřího Šetlíka a Emila Juliše)
Výstavu i celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj. 

Vstup volný

Od 4. do 29. listopadu
„XX. výročí festivalu Blues Alive Šumperk“, 
snímky devíti fotografů
Tři prestižní fotografové festivalu Blues Alive 
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Šumperk, Ivan Prokop, Tomáš Turek a  jeho syn 
Vojtěch Turek. Doplněni dalšími šesti, porotou 
přizvanými fotografy, vybranými ze soutěže o živé 
snímky z minulých let. Vernisáž výstavy proběhne 
ve  středu 4. listopadu v 18 hodin. Galerie je pří-
stupná denně, stačí jen zazvonit na  recepci Pen-
zionu G, který nad galerií nabízí tříhvězdičkové 
ubytování. Výstavu i celý program galerie finančně 
podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký 
kraj.  Vstup volný

PŘIPRAVUJEME
5. prosince  PLES GYMNÁZIA ŠUMPERK
6. prosince  PAVEL NOVÁK – Od čerta
  k Ježíškovi
6. prosince  II. ADVENTNÍ KONCERT

9. prosince  IVAN KUSNJER – vánoční
  koncert
11. prosince  PLES VOŠ a SOŠ
  ŠUMPERK
13. prosince  HANÁCKÉ BETLÉMEK –  
  pohádka pro děti
13. prosince  III. ADVENTNÍ KONCERT
15. ledna   MARTINA TRCHOVÁ
19. února   STROMBOLI

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

Přijďte do domu kultury udělat něco pro své zdraví

Šumperské publikum přivítá 
temperamentní Věru Špinarovou

V sobotu 21. listopadu od devíti hodin se dveře Domu kultury Šumperk otevřou mnoha možnos-
tem, jak podpořit své zdraví. Můžete si přijít zacvičit, zatančit, vyrobit bylinkové výrobky, bare-
food sandály, nebo si poslechnout zajímavou přednášku.

Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i  temperamentní a vitální vystupování na koncertech patří 
Věra Špinarová již mnoho let mezi nejžádanější zpěvačky v České a Slovenské republice. A šum-
perské publikum se jí dočká už 5. listopadu, kdy dorazí do domu kultury i s Adam Pavlík Bandem.

Svou účast přislíbili přednášející Miroslav Hra-
bica, autor řady knih o nemocech a souvislostech, 
zakladatelka naturopatistických poraden v  České 
republice Kateřina Konrádová, známá šumper-
ská terapeutka Kristina Baudyšová a  mnoho dal-
ších. „To je jen střípek z bohatého programu, který 
na vás o listopadové sobotě čeká. Cest ke zdraví je 
hodně a  každý si může najít tu svou,” prozradila 
produkční domu kultury Petra Zsáková. 

Ve foyer domu kultury se navíc představí prodejci 

zdravé výživy, poradny, Levandulová kavárna ze 
Zábřehu, přijede výrobce lidových hudebních ná-
strojů a dozvíte se, co je to stoneboards nebo ba-
refood obuv. Netradiční vaření kávy zajistí kavárna 
Picola a nebude chybět ani zdravý oběd od Moniky 
Sulasové a ochutnávka řeckých vín. „Vstup do fo-
yer je volný a  každý je vítán,” doplnila Zsáková. 
O závěr celodenní akce se postará slovenský instru-
mentalista a skladatel meditační hudby Maoka.

-red-

Za  svou kariéru vydala celkem třináct desek. 
Kromě mnoha ocenění v podobě zlatých a platino-
vých desek patří mezi prvních pět nejprodávanějších 

českých interpretek za posledních deset let. Od lis-
topadu je k dispozici první DVD Věry Špinarové. 
Komplet Největší hity live, jenž obsahuje koncertní 
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DVD + CD, mapuje průřez její dlouholetou, ale ne 
vždy doceněnou kariérou. Přináší všechny oblíbené 
písně v  současném a  rockovějším aranžmá, které 
je jejímu srdci nejbližší. Její pověstný koncertní 
temperament byl poprvé zaznamenán na  DVD 
a představuje Věru Špinarovou bez příkras, s ryzím 
naturelem a  písničkami, které se stávají hity tou 
nejpřirozenější cestou, zlidověním.

Prestižní záležitostí v  roce 2007 bylo pozvání 
na koncert Joe Cockera, který nemá nikdy na svých 
koncertech hosty ani předskokany. Věra Špina-
rová byla pozvána jako host na ostravský koncert. 

Věra Špinarová dorazí do domu kultury i s Adam Pavlík Bandem.  Foto: archiv

„Koncerty probíhají během celého roku a jsou stále 
vyprodány. Těšit se můžete na celou řadu známých 
písní, například Meteor lásky, Music box, Bílá jawa 
250, Raketou na Mars nebo Měj mě rád. Největ-
ším hitem se však stala píseň Jednoho dne se vrátíš, 
jejíž melodie je z filmu Tenkrát na západě,“ uvedla 
za  pořadatele produkční domu kultury Michaela 
Horáková.
Nenechte si tedy ujít koncert české Janis Joplin, 
který se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu od sedmé 
večerní ve velkém sále domu kultury.  -red-

Merlin přiveze Lásku v plamenech
Po třech úspěšných tanečních představeních Mystery Of Dance, Celtic Energy a Fantasy Of Dance, 
které se hrály po celé České republice, přináší známý taneční soubor Merlin na svém turné irskou 
taneční show s názvem Love in Flames – Láska v plamenech. A 25. listopadu se na toto představení 
můžeme od sedmé večerní těšit i v Domě kultury Šumperk.

„Merlin se svým zaměřením na  irské tance řadí 
k nejprestižnějším a nejúspěšnějším tanečním sou-
borům ve střední Evropě. Z jejich vystoupení je cítit 
obrovskou pozitivní energii a to, že tanečníci si po-
hyb na  jevišti a kontakt s divákem užívají,“ uvedla 
produkční domu kultury Michaela Horáková. 

Dynamická taneční show podle ní nadchne nejen 
milovníky tance bez rozdílu věku. Současný příběh, 
ve  kterém něžná láska čelí nástrahám moderního 
světa, se odehrává v kulisách podmanivě krásné pů-
vodní irské hudby. Jak to už v pohádkách bývá, láska 
a dobro zvítězí a zlo je po právu potrestáno. 
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Charakteristický hudební rytmus, dech beroucí ta-
neční virtuozita tanečníků a  sehraného kvalitního 
souboru, rafinovaná práce nohou a  strhující irský 
step, to vše je plné pozitivní energie, emocí a  ra-
dosti ze života – tedy ingrediencí, které v  dnešní 

uspěchané době všichni vyhledáváme. „Atmosféru 
programu působivě zvýrazňují také kostýmové pře-
vleky a velkolepý světelný design, které efektně do-
tvářejí dokonalý umělecký zážitek z  představení,“ 
dodala Horáková. -red-

Galerie J. Jílka

„XX. výročí festivalu Blues Alive Šumperk“
Po pěti letech vrací se do galerie tři smluvní foto-

grafové festivalu Blues Alive Šumperk, Ivan Prokop 
(*1954), Tomáš Turek (*1970) a  jeho syn Voj-
těch Turek (*1993), spolu se šesti dalšími, poro-
tou přizvanými hosty, vybranými ze soutěže o živé 
snímky z minulých let: Michalem Fišerem (*1962), 
Taťánou Kurkovou (*1958), Jindřichem Opl-
tem (*1955), Jaroslavem Poláškem (*1965), Mila-
nem Ryškou (*1955) a Zbyňkem Záchou (*1961). 

Koncepci výstavy i  podobu vernisáže nechávám 
na zúčastněných a místo svých slov dávám v dopro-
vodných listech prostor snímkům samotným. Vy-
stačí si i bez nich. 
Výstava, zahájená ve  středu 4. listopadu v obvyk-
lých 18 hodin za  účasti všech vystavujících foto-
grafů, končí v  neděli 29. listopadu. V  průběhu 
festivalu (ve dnech od 12. do 14.11.) bude oteví-
rací doba v galerii prodloužena až do 21 hodin. Ur-
čitě přijďte.  Miroslav Koval

Reprodukce po jedné od každého z vystavujících, v bloku, v trojicích nad sebou. 
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Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
Út 3. 11. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Pá 6. 11. Město čte knihu: Svatá Leluyá, Divoká  

hortenzie Čtou členové Studia D123, 
Hrádek 

19.00 Vstupné 
dobro-
volné

So 7. 11. Sen noci svatojánské P, VK 19.00 240 Kč
Ne 8. 11. Město čte knihu: Kocourek Modroočko VK 10.00 50 Kč
Út 10. 11. Město čte knihu: Neboj tati, Háelpéčko 

Čtou herci Divadla Šumperk, společenský  
závěrečný večer 

VK 18.00 50 Kč

St 11. 11. Sen noci svatojánské G, VK 17.00 150 Kč
Čt 12. 11. S tvojí dcerou ne D, VK 17.00 150 Kč
Pá 13. 11. Sen noci svatojánské školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
Pá 13. 11. IMPRA – nebuď pussyvní tour H. Firla  

a O. Král, vítězové Studentské Thálie 2015, Hrádek 
VK  19.00 70 Kč

Horování, Divadlo

Horování se podívá do daleké Kanady i k českému Labi

Divadlo

Tradiční setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů se v Domě kul-
tury Šumperk uskuteční poslední listopadový víkend. Již 23. ročník osobité akce s názvem Horo-
vání zavede i  letos návštěvníky na extrémní místa naší planety. Akce vedle hlavního sobotního 
programu nabídne také samotný večer věnovaný outdoorovým filmům.

Hlavní program Horování přivítá v  so-
botu 28.  listopadu ve  velkém sále domu kultury 
od  17  hodin přední horolezce a  dobrodruhy: 
Pavla Paloncýho (extrémní vytrvalostní závody), 
Toma Obtuloviče (ojedinělý trek v Nepálu), Katku 
Mandulovou (stopování v  Tibetu), Ondru Be-
neše s Editou Vopatovou (stěnové lezení v Brazílii) 
a další. Autorem tradiční doprovodné výstavy fo-
tografií bude letos Pepé Piechowicz. Akci tradičně 
moderuje Hanka Písková a stejně tak obvyklé bu-
dou hudební vstupy bluegrassové skupiny Beg Bie 
Country v přestávkách mezi cestopisy.

V pátek 28. listopadu mohou strávit milovníci 
hor ve  společnosti extrémních lidských výkonů 
na  filmovém plátně. „Ve  spolupráci s  přehlíd-
kou Snow Film Fest jsem vybrali ty nejzajíma-
vější snímky a připravili filmovou scénu Horování. 

Promítat začneme v pátek 27. listopadu od 18 ho-
din v  šumperském kině Oko,“ zve pořadatelka 
Michaela Horáková a dodává, že filmová scéna Ho-
rování nabídne přehlídku těch nejlepších filmů se 
zimní tematikou, které byly v  předchozím roce 
oceněny na nejprestižnějších světových festivalech. 
Zájemci tak zhlédnou snímky Kashmir Marka Ko-
gelmanna, Arrowhead Brendy Piekarskiové, Few 
Days Tomáše Galáska, Nezkrotnou Antarktidu Kei-
tha Ladzinskiho, The Pamír Game Jakuba Strausse 
a  bonusové filmy Afterglow, An Education, Artic 
Air a From the road. Letošní ročník Horování v so-
botu opět doprovodí populární dopolední soutěže 
ve 3. ZŠ v lezení na umělé stěně, které začnou o půl 
desáté ráno. Více informací o  programu získáte 
na www.dksumperk.cz nebo www.snowfilmfest.cz. 

-red-
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Pražská Sedmá divadelní přiveze do Šumperka hru Federer–Nadal.  Foto: archiv

Datum Titul Skupina Čas Cena
St 18. 11. Aládín a jeho kouzelná lampa školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Čt 19. 11. Federer–Nadal Sedmá divadelní Praha VK 19.00 260 Kč
Pá 20. 11. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 9.00 70 Kč
Pá 20. 11. Hrádek pro krále aneb Pocta Tommymu 

Dorseymu a Jacku Teagardenovi Hraje 
Hotsy Totsy Five, host T. Velínský (trombon) 

VK 19.30 100 Kč, 
studenti 
50 Kč

So 21. 11. Noc divadel 2015 18.00 Vstup 
zdarma

Út 24. 11. Sen noci svatojánské školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
Čt 26. 11. Sen noci svatojánské školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
So 28. 11. Lenka Dusilová – akustické turné VK 19.00 250 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.
divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po–Pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstu-
penek vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: Zubko András – „Banát“, 
fotografie, výstava bude zahájena 7. 11. v 17 hod. a potrvá do 15. 12. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. 
Změna programu vyhrazena!

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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Listopadovou premiéru Snu noci svatojánské  
režíruje Simona Nyitrayová

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Letošní druhou premiérou šumperského divadla je Shakespearův Sen noci svatojánské v režii Si-
mony Nyitrayové. Odehraje se v sobotu 7. listopadu od 19 hodin. Po premiéře je připraveno pose-
zení s hudbou v Zrcadlovém sále a ve foyer.

Komedie o  tajemstvích (lásky), fantasy příběh 
odehrávající se v  čarovném lese, pohádka plná 
nadpřirozených bytostí. Shakespearovu Snu noci 
svatojánské můžeme přiřadit spoustu přívlastků. 
Ve  spletitém ději, v  němž se odehrává mnoho 
zvratů, si k sobě hledají cestu tři zamilované páry, 
které nesoupeří jen s řadou náhod a omylů, kupou 
podvodů a  lží, ale především se svými dobrými 
a  špatnými vlastnostmi, které vstupují mezi lidi 
jako obtížně překonatelné překážky. A  nevyhnou 
se ani postavám vyloženě nadpozemským, jakými 
jsou královna víl Titánie a král elfů Oberon, kteří 
se s oblibou hádají při měsíčku. V množství nedo-
rozumění pak vyvstává řada otázek: Kdo miluje 
Lysandra? Koho si vezme Hermie? Proč se kluci 

a holky někdy nemohou dohodnout? A co je to ta 
LÁSKA??? Inscenace o  jedné májové noci, kdy se 
toho v  lesíku poblíž Athén tolik událo, v  podání 
herců šumperského divadla hledá odpovědi.

Nezodpovězenou otázkou zatím zůstává, zda se 
divákům podaří rozlišit, co je sen a  co skutečnost. 
Ale – záleží na  tom vůbec? Tvůrci zvolili překlad 
Martina Hilského, který se jim zdá moderní, vtipný 
a  poetický zároveň. Pro tohoto významného ang-
listu byl Sen noci svatojánské první hrou Williama 
Shakespeara, kterou přeložil. Stejně tak v  případě 
mladé režisérky Simony Nyitrayové jde o první di-
vadelní setkání s nejuváděnějším dramatikem všech 
dob. Důležitou složkou inscenace bude také hudba, 
kterou složil muzikant a herec Leoš Peteráč.  -red-

Divadlo Šumperk zve na
Noc divadel

v sobotu 21. listopadu
Ve třetím ročníku nabídne Noc divadel hrátky pro malé i velké. Kutilské povahy si budou moci opět 
něco vyrobit, dychtivci po divadelních prknech budou mít šanci se na ně postavit a ti, kteří se chtějí 

jenom koukat, budou přímo zírat, protože divadlo bude svítit – kromě noční prohlídky, kdy se zahalí 
do hávu noci a nabídne efektní historický exkurz do dějin světového divadla.

Sraz v 18.30 hodin u radnice s lampionem v ruce – průvod k divadlu
19.00–21.00 Divadlo ze všech stran... všem a pro všechny, vystoupí i Folí de la Fúl, ZUŠ a Intro

23.00 Noční prohlídka divadla – Než došlo divadlo do Šumperka

německého městského muzea v Šumperku (1896) 
budou započaty již v  poslední čtvrtině letošního 
roku výstavou, která při této příležitosti představí 
muzejní sbírky v tak trochu jiném pojetí. Návštěv-
níky čekají „nej“ exponáty vybrané ze sbírek šum-
perského, zábřežského a  mohelnického muzea, 

VýstaVní síň
Muzejní NEJ
Muzejní nejstarší, nejmenší, nejslavnější, nejfeno-
menálnější i  nejnebezpečnější exponát – to vše je 
k  vidění v následujících měsících ve  výstavní síni 
šumperského muzea. Oslavy 120. výročí založení 
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výtvarných umění v Praze, který se už v době stu-
dií snažil vymezovat proti konvencím, je proslulý 
zejména svými velkými obrazy inspirovanými ně-
kolikaletým pobytem u peruánských domorodých 
obyvatel z indiánského kmene Šipibó u města Pu-
callpa, zájmem o  šamanství a  zkušenostmi z  vizí 
způsobených rostlinnou drogou – ayahuascou. 
Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 4. listo-
padu v  rámci festivalu Město čte knihu a  potrvá 
do 3. ledna 2016.

Galerie mladých
Vřesová studánka
Výstava představí poutní místo Vřesová studánka 
v  Jeseníkách prostřednictvím textů, elektronického 
promítání i  dochovaných autentických předmětů 
a připomene odkaz historicky dlouhodobě využíva-
ného poutního místa. Výstava bude zahájena verni-
sáží 30. října v 17 hodin a potrvá do 17. ledna 2016.

Galerie Šumperska
Třicetiletá válka a Šumpersko
Třicet let trvající válečný konflikt představuje vý-
stava, uskutečněná k  370. výročí dobytí šumper-
ského zámku císařskými oddíly po štědrovečerním 
přepadu města roku 1645. Připomíná i  některá 
další ozbrojená střetnutí na  Šumpersku, včetně 
opětovného dobývání Šumperka Švédy v následu-
jícím roce. Historické dokumenty a  další expo-
náty přibližují složení armád a způsob vedení boje 
i  tehdejší výzbroj a  výstroj vojáků. Výstava trvá 
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.

Přednášky
Až příliš dlouhá léta zla a utrpení. Třicetiletá válka 
z pohledu moderní historie. První moderní válka 

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. Výstava trvá do 14. února 2016.

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

Malíř ztraceného času
Výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana pře-
nese návštěvníky šumperského muzea do  období 
prehistorie a  ukáže jim svět plný dobrodružství 
a  dětských motivů. Umělec, známý širokou ve-
řejností zejména ilustracemi knih Lovci mamutů, 
Vin netou nebo Dvacet tisíc mil pod mořem, zavede 
děti i dospělé na široké pláně savan, do hlubokých 
pralesů a džungle a  vystoupá s nimi do vysokých 
hor. Výstavu připravil Památník národního písem-
nictví ve  spolupráci s  Josefem Ptáčkem. Výstava 
bude zahájena vernisáží ve  čtvrtek 12.  listopadu 
v 17 hodin a potrvá do 14. února 2016.

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  jednotlivých 
skupinách preparátů. Interaktivnost výstavy podtr-
hují praktické aktivity, zaměřené na doplnění zna-
lostí žáků základních i středních škol. Výstava trvá 
do 1. listopadu.

Otto Placht – Obrazy
Výtvarnou tvorbu Otty Plachta, silně ovlivněnou 
exotickým prostředím amazonského deštného 
pralesa, představí výstava uspořádaná ve  spolu-
práci s  Městskou knihovnou Šumperk v  rámci 
festivalu Město čte knihu. Absolvent Akademie 

Vlastivědné muzeum
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v dějinách lidstva se mírou brutality, bezbřehého ná-
silí a  utrpení obyvatelstva stala předobrazem světo-
vých válek dvacátého století. Období „zlých let“ 
evropských dějin přiblíží slovem i obrazem historik 
Vlastivědného muzea v Šumperku Zdeněk Doubrav-
ský. Přednáška se uskuteční v  úterý 24. listopadu 
v 17 hodin v přednáškovém sále šumperského muzea.
Informace: tel. č.: 583  363  070, tel., fax: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: 
út–ne 9–12 hod., 12.30–17 hod. Otevírací doba Ga-
lerie Šumperska: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 hodin. 
Změna programu vyhrazena!

zábřeh
Stálé expozice: Z  historie města a  okolí, Jan 
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.

Betlémy srdcem
Výstava představí tvorbu současné regionální lidové 
výtvarnice Miloslavy Vašíčkové z  Třeštiny, která 
betlémy vyrábí již od  roku 1989. Mnohé z  nich 

jsou i  ve  sbírkách Vlastivědného muzea v  Šum-
perku a  mnohých dalších. Umělkyně se ve  své 
tvorbě věnuje figurální keramice i  užitkové kera-
mice točené na  kruhu podle tradičních postupů. 
Vytváří keramické betlémy, ve kterých vedle scény 
narození Ježíška najdeme figurky řemeslníků a oby-
čejných lidí při jejich všedních i nevšedních činnos-
tech. Do betlémů zařazuje architekturu z blízkého 
okolí, nechybějí v nich hrad Bouzov a zámek Úsov 
či kostel v Třeštině. Výstava bude zahájena verni-
sáží ve  čtvrtek 19. listopadu v 17 hodin a potrvá 
do 7. února 2016.

Muzejní minigalerie
Martin Fojtů – Kolemjdoucí 
Minigalerie zábřežského muzea poskytuje tentokrát 
prostor mladému fotografovi Martinovi Fojtů. Au-
tor, který zatím nikde nevystavoval, upoutal svou 
kolekcí černobílých fotografií nazvanou Kolem-
jdoucí Jindřicha Štreita natolik, že se známý do-
kumentární fotograf a pedagog rozhodl uvést jeho 
vernisáž. Výstava trvá do 6. prosince.
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 techniky, popří-
padě vyluštit různé kvizy, hádanky a sestavit skládačky.
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Když jsem já sloužil to první léto… 
Výstava s názvem zapůjčeným z lidové písně „Když 
jsem já sloužil to první léto…“ a podtitulem Chov 
hospodářských zvířat. Etnografická výstava, před-
stavující život obyčejných lidí, volně navazuje 
na  výstavu „Chléb náš vezdejší“, jež se věnovala 
chlebu a jeho přípravě. Tentokrát se výstava zamě-
řuje na chov hospodářských zvířat jako jednoho ze 
zdrojů obživy v minulosti. Zastoupeny jsou kráva, 
kůň, koza, ovce, prase, drůbež, ale i pes a kočka. 
Výstava také představuje předměty, které člověk po-
užíval při chovu hospodářských zvířat. Nechybí vý-
tvarné ztvárnění domácích zvířat v lidovém umění, 
např. na džbánech, obrázcích na skle nebo dřevo-
řezbách. Výstavu doprovází mnoho interaktivních 
her, pomocí nichž mohou nejmenší návštěvníci po-
znávat život domácích zvířat. Pro děti z mateřských 
a  základních škol jsou opět připraveny i  interak-
tivní prohlídky spojené s  tvořením. Výstava trvá 
do 15. listopadu.

Řezbářské betlémy
Ručně vyřezávané betlémy regionálních neprofesi-
onálních autorů, zejména těch současných, před-
staví výstava s vánoční tematikou v mohelnickém 
muzeu. Každý z řezbářů, jehož díla budou na vý-
stavě zastoupena, vytváří betlémy po  svém, každý 
má jiné výtvarné cítění, jiné ambice a  motivace. 
Někteří vyřezali pouze jeden betlém pro svou ro-
dinu nebo pro radost okolí, jiní vyřezávají betlémy 
pro větší okruh zájemců.  I když všichni zachycují 
v  jádru stejnou betlémskou vánoční událost, je-
jich ztvárnění je různé. Na výstavě nebudou chybět 
ani betlémy staré přes stovku let ze sbírek Vlasti-
vědného muzea v  Šumperku. Výstava bude zahá-
jena ve  středu 25. listopadu v  9 hodin a  potrvá 
do 31. ledna 2016.

Akce a přednášky
Spolkový a společenský život v Mohelnici v mi-
nulosti (do roku 1945) 
Ve čtvrtek 12. listopadu se od 17.30 hodin uskuteční 
přednáška Zbyňka Žouželky na téma spolkový a spole-
čenský život v Mohelnici v minulosti (do roku 1945).

Předvánoční řemeslný den v muzeu 
V sobotu 28. listopadu čeká od 9 do 16 hodin ná-
vštěvníky vánoční tvoření pro děti i  dospělé. Pří-
stupná bude také výstava řezbářské betlémy. Akce 
se zúčastní členky Mohelnického spolku ručních 
řemesel, řezbář a dřevorytec Jaroslav Beneš a Pavel 
Alexander Taťoun, malíř a grafik z Loštic.
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.

ÚsoV
Od 1. listopadu do 31. března je Lovecko-lesnické 
muzeum v Úsově uzavřeno. V tomto období je pro-
hlídka možná jen po  předchozí objednávce (platí 
pouze pro organizované skupiny).
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Na  návštěvníky bude čekat i  malé překvapení. 
V jedné z místností bude umístěn originál obrazu 
(olej na plátně) z přebalu knihy s názvem „Zavátý 
život“ z roku 1941 zapůjčený Památníkem národ-
ního písemnictví.

Na výstavě ani tentokráte nebudou chybět sbír-
kové předměty šumperského muzea. Ty se představí 
v  podobě barevných školních nástěnných obrazů 
z  padesátých let 20. století a  velkoformátových 

Výstavy

Bezplatné vstupy a změna otevírací doby ve státní svátek
V den státního svátku v úterý 17. listopadu 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. 

Příběh Otty Plachta v barvách džungle 
ožije v Hollarově galerii

Zdeněk Burian – Malíř ztraceného času
Šumperské muzeum zve návštěvníky na  výstavu reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana, kterou 
připravil Památník národního písemnictví ve spolupráci s Josefem Ptáčkem. Ve třech tematicky 
zaměřených místnostech se budete moci přenést do období prehistorie, dobrodružství a dětských 
motivů. Společně navštívíme široké pláně savan, hluboké pralesy a džungle, vystoupáme do vyso-
kých hor, poplujeme po nebezpečných řekách, necháme nahlédnout do romantických i pošetilých 
lidských životů.

Výtvarnou tvorbu Otty Plachta, silně ovlivně-
nou exotickým prostředím amazonského deštného 
pralesa, představí výstava uspořádaná ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Šumperk v rámci festivalu 
Město čte knihu. Pražský rodák a  absolvent Aka-
demie výtvarných umění, který se už v době stu-
dií snažil vymezovat proti konvencím, je proslulý 
zejména svými velkými obrazy inspirovanými ně-
kolikaletým pobytem u peruánských domorodých 
obyvatel z indiánského kmene Šipibó u města Pu-
callpa, zájmem o  šamanství a  zkušenostmi z  vizí 
způsobených rostlinnou drogou – ayahuascou. 
Svět, ve kterém lidé přežívají jen tak, jak jim to pro-
středí dovolí, líčí Otto Placht jako prostředí neu-
stálé změny, cyklu života, zrození i zániku. 

S  vlastními autorskými výstavami Otto Placht 
začal v roce 1984. O devět let později se v Miami 
během své výstavy setkal s peruánským šamanem 
Pablem Amaringem, který ve stejné síni vystavoval 
obrazy svých vizí. Jeho dílo ho oslovilo natolik, že 
se za ním vypravil do jihoamerické Pucallpy, kam 
se v  následujících letech často vracel, až se nako-
nec na dva roky usadil v nedaleké indiánské vesnici 
San Francisco. Daleko od civilizace a jejích vymo-
žeností v sobě objevil novou kreativní energii, vy-
cházející z magické energie džungle. 

Autorův „příběh v  barvách džungle“ zahájí 
ve středu 4. listopadu v 17 hodin vernisáž v Holla-
rově galerii šumperského muzea.  

Martina Buchtová

černobílých reprodukovaných fotografií s rozměry 
110 x 80 a  190 x 120 cm s  pohledy do  pravěké 
krajiny s vymřelými ještěry. Ve vitrínách si budete 
moci prohlédnout několik desítek knižních titulů 
ilustrovaných geniálním a velkým umělcem, např. 
knihy Lovci mamutů, U veliké řeky, Minehava, Su-
pové Mexika, Vinnetou, Černý mustang, Indiánské 
příběhy, Poklad Inků a mnoho dalších. 

Pro zájemce všech věkových kategorií budou 
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do Rytířského sálu ve  čtvrtek 12. listopadu 2015 
v  17 hodin, kde úvodním slovem zahájí vernisáž 
Josef Ptáček. Putovní výstava potrvá do 14. února 
2016.

Josef Ptáček, Dagmar Tempírová-Kotrlá

připraveny komentované prohlídky a zvídaví návštěv-
níci si budou moci zasoutěžit formou pracovního listu.

Přijďte se potěšit a zavzpomínat na dobu roman-
tiky, dobrodružství, na  cesty do  dob dávno mi-
nulých a  možná už i  dnes trochu zapomenutých 

Výstava, Městská knihovna

Knihovna Sever láká na přednášku a výstavu

Městská knihovna

Z. Burian: Poklad Inků Z. Burian: Zavátý život 

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.

Knihovna Sever v Temenické ulici chystá na čtvr-
tek 26. listopadu besedu nazvanou Drahé kameny 
a  minerály. O  jejich tajemné síle, moci, léčivých 

účincích a  kráse bude přednášet Danuše Popra-
chová. Beseda, spojená s prodejní výstavou, začíná 
v 17 hodin. Vstup je volný. -red-
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USA, Kanadu, Argentinu a Thajsko a objevuje se 
na významných pódiích, jako například Queen Eli-
zabeth Hall v  Londýně, Blue Note v  New Yorku 
nebo Bardentreffen Festival v Norimberku. -zd-

Marta Töpferová (nar. 1975) je jednou z nejza-
jímavějších zpěvaček a  písničkářek své generace. 
V mládí zpívala klasickou a lidovou hudbu ve sbo-
rech v Čechách a ve Spojených Státech. Po emigraci 
do USA v roce 1987 se naučila španělsky a prosa-
dila se jako osobitá umělkyně a  skladatelka latin-
skoamerické hudby. Martin hluboký hlas, lyrické 
písně a  unikátní doprovod na  čtyrstrunné cuatro 
a kytaru zaujaly posluchače po celém světě. Etablo-
vala se na hudební scéně v New Yorku a spolupra-
cuje s nejlepšími hudebníky z oblasti latiny, jazzu 
i vážné hudby, a tato zkušenost se odráží v jedineč-
ném stylovém mixu její vlastní tvorby. V roce 2012 
se Marta vrátila do Čech a začala psát písně v rod-
ném jazyce inspirované moravským folklorem a slo-
vanskou hudbou pro její nový soubor Milokraj.

Marta Töpferová vydala sedm alb, čtyři ve  špa-
nělštině, dvě v  češtině a  jedno v  angličtině. Je 
mezinárodně uznávaná jako jedna z čelních před-
stavitelek tzv. worldmusic, procestovala Evropu, 

Písně z Milokraje a latinskoamerického zpěvníku zazní během koncertu Marty Töpferové, jenž 
odstartuje v úterý 3. listopadu v 18.30 hodin v klášterním kostele letošní festival Město čte knihu. 
Na housle ji doprovodí Stanislav Palúch, na cimbál pak Marcel Comendan.

Středisko volného času Doris

Festival Město čte knihu zve na koncert Marty Tőpferové

Během koncertu Marty Töpferové zazní písně z Milo-
kraje a latinskoamerického zpěvníku.  Foto: archiv

Sobota 7. listopadu 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

Sobota 7. listopadu od 9 hodin – neděle 8. listopadu 
do 13.30 hodin v „SEV“ Švagrov
Martinské slavnosti
Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi, dlabání dýní 
a  vydání se se zářícími lucerničkami hledat ta-
jemství Martina, mletí mouky, zadělávání těsta 

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

Středa 4. listopadu od 18 do 20 hodin na „K“
Řemeslná dílna pro dospělé – Keramika
Volná tvorba z  keramické hlíny. Informace Hana 
Janů, tel. č. 725 003 982, janu@doris.cz.  Cena 80 Kč
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Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Spirituály a gospely v originálním podání Lee Andrewa Davidsona

v úterý 1. prosince od 18 hodin v klášterním kostele
Hudební doprovod  X-tet Víta Fialy

  
Lee Andrew Davison je v Praze usazený americký zpěvák tmavé pleti a světlých jazzových idejí. 

V repertoáru má jak klasické jazzové evergreeny, tak i spirituály s gospel-songy. Narodil se a vyrostl 
v americkém státě Oklahoma mezi kovboji a indiány a v tradici náboženského života. Spirituály, 
gospel, zpěv v kostele, to bylo jeho první hudební školení. Po ukončení konzervatoře se usadil 

v Bostonu, kde se stal dirigentem Gospelového sboru Harvardovy univerzity a také zpíval s různými 
skupinami – všechno od gospelu po avantgardní jazz. V létě 1991 se přestěhoval do Prahy a navázal 

spolupráci s předními českými jazzmany. Doprovod tvoří zpravidla jeho Trio v obsazení klavír, 
kontrabas, kytara, ale často bývá hostem X-tetu Víta Fialy nebo Bohemia Big Bandu. Publiku předává 

při svých koncertech neopakovatelnou energii…
Pořad sponzorují: Irea s.r.o., Vápenka Vitošov, Urdiamant s.r.o. Šumperk – diamantové nástroje, 

APATOR Metra s.r.o, Petr Waniek – rozvoz květin, P-LINE František Porteš – fotografické 
práce, Tilak Šumperk, a.s., Ruční papírna Velké Losiny a.s., město Šumperk, Petr Viktorín – 

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

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

na  chleba a  pečení domácího chleba. Informace 
Renata Čechová, tel. č. 606 758 410, cechova@do-
ris.cz.
 
Neděle 8. listopadu od 16 hodin ve velkém sále domu 
kultury
První koncert Růžových dětí
Informace Ivana Žurková, tel. č. 725 012 639, zur-
kova@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Středa 18. listopadu od 18 do 20 hodin na „K“
Řemeslná dílna pro dospělé – Pletení z pedigu
Drobnosti z pedigu – košíčky, ozdoby, tužkovník... 
Informace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@
doris.cz.  Cena 80 Kč

Pátek 20. listopadu od 15 do 19 hodin na „K“
Bramborová dílna
Výtvarná dílna, kde budeme tvořit, tiskat i  péct 
z brambor. Ateliér je otevřený od 15 do 19 hod., 
můžete se zapojit kdykoliv  v  tomto čase. Infor-
mace Zuzana Vavrušová, tel. č. 731 610 039, vav-
rusova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Středa 25. listopadu 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 27. listopadu 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

Sobota 28. listopadu od 9 hodin – neděle 29. listo-
padu do 13.30 hodin v „SEV“ Švagrov
Těšení se na Vánoce I.
Víkendový pobyt pro tvořivé slečny, mámy, tety, 
babičky a  jejich vnoučky. Výroba adventních de-
korací, vystřihovánek z papíru na okna, výroba bet-
lému z přírodních materiálů, závěs nad stůl, filcování 
z  ovčí vlny, večerní povídání… Informace Renata 
Čechová, tel. č. 606 758 410, cechova@doris.cz.
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občerstvení, taneční vystoupení... S  sebou: přezů-
vky, dobrou náladu, oblek čertíka či čertice (není 
podmínkou pro vstup). Pozor, soutěžíme o nejhez-
čího čertíka a čertici! Informace Jiří Kamp, tel. č. 
774 908 122, kamp@doris.cz.  

Rodinné vstupně 50 Kč, jednotlivec 20 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.

Sobota 28. listopadu od 8.30 do 10 hodin na „K“
Pohyb srdcem pro všechny s Věrou Formánkovou
1. Dumping (cvičení na malých trampolínách při 
hudbě) a posilování celého těla, 2. Dance aerobik 
s posilováním celého těla. Podle počtu přihlášených 
do  lekce se rozjede nejvíce obsazená lekce. Infor-
mace Věra Formánková, tel. č. 604 614 104, for-
mankova@doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Neděle 29. listopadu od 16 do 18 hodin na „K“
Čertoviny
Mikulášská besídka pro děti – odpoledne plné 
her a  soutěží s  čerty, anděly a  Mikulášem, čer-
tovská muzika, andělská tombola, Mikulášovo 

SVČ Doris, Pontis

Pontis Šumperk – Univerzita volného času

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

Čtvrtek 5., 11. (10.30–12.00), 19. a 26. listopadu 
od 13.30 do 15 hodin v „KS“
Sdělujeme pocity malbou

Čtvrtek 5. listopadu od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 10. listopadu od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Čtvrtek 19. listopadu od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 23. listopadu od 16 hodin v „KS“
Přednáškový cyklus: 
Ludmila Kovaříková (Využití a  výroba bylin-
ných olejů a bylinek v praxi)

Vstupné 50 Kč

Úterý 24. listopadu 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 
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Jóga IV

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

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

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.

od 8.30 a od 9.30 hodin v „S“ 
Cvičení pro seniory

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

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

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

Každou středu od  10 hodin v  „P“ a  každý čtvrtek  
od 9 hodin v DPS Alžběta
Trénování paměti

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

Každou středu od 18.15 hodin v „S“

Pontis, Kino Oko

Kino Oko

mrkáČek bill   hrajeme pro děti
Austrálie, 2015, animovaný, rodinný, 91 minuta, mládeži přístupný, české znění
Neděle 1. listopadu v 15.45 hodin
Animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly Billa a jeho přátel.  Vstupné 100 Kč
V neděli 1. 11. je vstupné 80 Kč pro rodiče s dětmi. Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., 
a PLATIT a.s. Šumperk.

celebrity s.r.o.  
ČR, 2015, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný
Neděle 1. listopadu v 17.45 hodin, pondělí 2. listopadu ve 20.00 hodin, úterý 3. listopadu v 17.45 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
Pondělí 2. listopadu v 18.00 hodin, úterý 3. listopadu ve 20.00 hodin
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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

GanGster ka  
ČR, 2015, krimi, drama, thriller, 100 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Středa 4. listopadu v 15.45 hodin, středa 25. listopadu v 15.00 hodin
Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy 
„Padrino Krejčíř“.  Vstupné 100 Kč, ve středu 25. 11. senioři 60 Kč 

mládí  artvečer – Fk
Itálie, Francie, Švýcarsko, Velká Británie, 2015, drama, 118 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Středa 4. listopadu v 17.45 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

koza  artvečer – Fk
Slovensko, ČR, 2015, drama, road movie, 75 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Středa 4. listopadu ve 20.00 hodin
Bývalý olympionik, boxer Peter Baláž, přezdívaný Koza, žije se svou partnerkou Mišou v ghettu sociálně 
vyloučených. Miša nečekaně otěhotní a je rozhodnuta nechat si dítě vzít. Nutí Kozu, aby sehnal peníze 
na potrat. Koza, který už delší dobu netrénuje, se rozhodne vstoupit opět do ringu, ale nechce vydělat 
na potrat – chce získat peníze na to, aby Mišu přesvědčil, že si dalšího potomka mohou dovolit. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

dokonalý ŠÉF  
USA, 2015, komedie, drama, 100 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 5. listopadu ve 20.05 hodin, pátek 6. listopadu v 18.00 hodin, neděle 8. listopadu v 17.30 hodin
Známý šéfkuchař se snaží dát dohromady tým pro nejlepší restauraci na světě. Hrají Omar Sy, Bradley Co-
oper, Uma Thurman, Jamie Dornan, Daniel Brühl a další.  Vstupné 120 Kč

snoopy a charlie broWn: peanuts Ve Filmu  hrajeme pro děti, 3d/2d
USA, 2015, animovaný, rodinný, 88 minut, mládeži přístupný, české znění
Pátek 6. listopadu v 16.00 hodin, neděle 8. listopadu v 15.30 hodin 3D
Pátek 13. a sobota 14. listopadu v 16.00 hodin, neděle 15. listopadu v 15.30 hodin, úterý 17. listopadu 
v 15.45 hodin 2D
Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus a ostatní postavičky z oblíbené partičky „Peanuts“ se představí na filmovém 
plátně? tak, jak jste je ještě? nikdy neviděli: v počítačové animaci a ve 3D.  Vstupné 130 Kč 3D, 110 Kč 2D
Pro rodiče s dětmi je v pátek 6. 11. a v neděli 8. 11. vstupné 110 Kč. Za finanční dar děkujeme firmám 
SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. Šumperk.

Kino Oko
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spectre  
Velká Británie, USA, 2015, akční, dobrodružný, krimi, thriller, 150 minut, přístupný od 15 let, titulky
Čtvrtek 5. listopadu v 17.15 hodin, pátek 6. listopadu ve 20.00 hodin, neděle 8. listopadu v 19.30 hodin, 
pondělí 9. a středa 11. listopadu v 17.15 hodin, sobota 14. listopadu ve 20.00 hodin, neděle 15. listopadu 
v 19.45 hodin, úterý 17. listopadu ve 20.00 hodin
James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. 
Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu...  Vstupné 120 Kč

MĚSTO ČTE KNIHU V OKU
malý pán 
ČR, Slovensko, 2014, loutkový, rodinný, 75 minut, mládeži přístupný
Sobota 7. listopadu v 10.00 hodin
Nový československý loutkový film. Hrají: Saša Rašilov, Valérie Zawadská, Zuzana Bydžovská, Miroslav 
Krobot, Pavel Liška a další.  Vstupné 30 Kč

sedmero krkaVcŮ 
ČR, Slovensko, 2015, pohádka, fantasy, 97 minut, mládeži přístupný
Sobota 7. listopadu ve 14.00 hodin
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové. Režie Alice Nellis. Vstupné 50 Kč

ViVa cuba libre – rapoVá Vzpoura
USA, 2013, 73 minuty, mládeži přístupný, titulky
Sobota 7. listopadu v 16.00 hodin

Očekávanou dvacátou čtvrtou filmovou bondovku Spectre uvede Oko v listopadu hned několikrát. Foto: archiv
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S myšlenkou hrozby vězení sleduje raperskou partu Los Aldeanos, která propůjčuje svůj hlas všem státem 
šikanovaným, neprávem stíhaným a týraným Kubáncům. Jejich hudbu vláda zakazuje, jejich koncerty se 
konají tajně v odlehlých částech země, sami rapeři čas od času končí ve vězení. Ideu svobody, kterou hu-
debníci šíří, však represe zastavit nedokáže. 

Vstup volný – nabídka platí do obsazení sedadel. Po skončení debata s fotografem Marcelem Šosem. 

Doprovodný program
Sobota 7. listopadu v 17.30 hodin
Okamžiky setkávání Zahájení výstavy fotografií Marcela Šose 
Sobota 7. listopadu v 18.00 hodin
Tsunami blues Čte Ivana Plíhalová. Autorské poznámky Markéta Pilátová z Brazílie (spojení přes Skype). 
Hudba: Old Time Jazzband.  Vstupné dobrovolné

buena Vista social club 
Německo, USA, Velká Británie, Francie, 1999, dokumentární, hudební, 105 minut, titulky
Sobota 7. listopadu ve 20.15 hodin
Legendární snímek Wima Wenderse exkluzivně v Oku!  Vstupné 50 Kč

stáŽista 
USA, 2015, komedie, 121 minuta, mládeži přístupný, titulky
Pondělí 9. listopadu ve 20.05 hodin, úterý 10. listopadu v 17.30 hodin
Robert De Niro v roli Bena Whittakera, sedmdesátiletého vdovce, který si uvědomil, že odchod do dů-
chodu není až tak skvělý, jak se říká. Využije příležitosti vrátit se znovu do hry a stane se vedoucím stážistou 
módního webu, který založila a provozuje Jules Ostinová (Anne Hathawayová).  Vstupné 110 Kč

the Who: liVe in hyde park 
Velká Británie, 2015, hudební, 85 minut
Úterý 10. listopadu ve 20.00 hodin
Záznam letošního koncertu z Londýna, kde The Who doslova ovládli dav 70 000 fanoušků. Přijďte si užít 
pohlcující atmosféru a hity Pinball Wizard, Behind Blue Eyes, My Generation, Baba O‘Riley, Won‘t Get 
Fooled Again, Who Are You a další. Na koncertě vystoupili Roger Daltrey a Pete Townshend, kteří stáli 
u zrodu kapely, a přidal se k nim syn Ringo Starra bubeník Zak Starkey a baskytarista Pino Palladino.

Vstupné 180 Kč

opři Žebřík o nebe  artvečer – Fk
ČR, 2014, dokumentární, 100 minut, mládeži přístupný
Středa 11. listopadu ve 20.05 hodin
Marián Kuffa je farářem v malé vesnici Žakovce pod Tatrami na Slovensku. Na  faře se stará o bezdo-
movce, bývalé vězně, děvčata a kluky z dětských domovů, tělesně postižené a týrané matky s dětmi. Okolo 
250 lidí. Někdo zemře, někdo se narodí, někdo odejde...  Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč 

husí kŮŽe  2d/3d 
USA, 2015, horor, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 12. listopadu v 17.00 hodin, sobota 14. listopadu v 18.00 hodin, neděle 15. listopadu v 17.30 hodin, 3D
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Pondělí 16. listopadu v 15.30 hodin, úterý 17. listopadu v 17.45 hodin 2D
Ukazuje se, že existují reálné důvody, proč je Stine takový podivín... Je totiž vězněm své vlastní předsta-
vivosti. Příšery, kterými se jeho knihy proslavily, jsou skutečné, a Stine své čtenáře chrání tím, že tato 
monstra drží uvězněná ve svých knihách. Když Zach neúmyslně příšery z rukopisů vypustí a ty začnou te-
rorizovat celé městečko, je na Stineovi, Zachovi a Hannah, aby je znovu vrátili do knih, kam patří. 

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

straiGht outta compton 
USA, 2015, životopisný, hudební, drama, 147 minut, přístupný od 15 let, titulky
Čtvrtek 12. listopadu v 19.15 hodin
Ulice kalifornského Comptonu bývaly jedním z  nejnebezpečnějších míst v  Americe. Právě tady, 
v místě, jehož život řídily drogové gangy a pravidelné policejní šťáry, se narodila pětice kluků, kteří od-
sud dokázali vypadnout. Ze své frustrace, nenávisti a naštvání se rozhodli vyzpívat. Stvořili žánr zvaný 
„gangsta rap“ a skupinu N. W. A., která patří k nejkontroverznějším hudebním sestavám historie.   

Vstupné 100 Kč

Jan hus – cesta bez náVratu 
ČR, 2015, dokumentární drama za účasti tvůrců, 60 minut
Pátek 13. listopadu v 18.00 hodin
Příběh Husova italského žalářníka Roberta Tallia a nevěstky Markéty, který popisuje historické události 
v Kostnici a poslední měsíce života Jana Husa. Tento film však nemá být věrnou historickou rekonstrukcí, 
ale za cenu určité fabulace má především zdůraznit některé z Husových myšlenek a přiblížit je současnému 
divákovi.  Vstupné 50 Kč

steVe Jobs 
USA, 2015, drama, životopisný, 122 minut, přístupný od 15 let, titulky
Pátek 13. listopadu ve 20.00 hodin, pondělí 16. a středa 18. listopadu v 17.30 hodin
Jeho vášeň a vynalézavost byly hnací silou v digitálním věku. Nicméně jeho radikální a revoluční tech-
nologie měly za následek vysokou oběť. V konečném důsledku to ovlivnilo jeho rodinný život a možná 
i  jeho zdraví. V tomto odhalujícím filmu ukážeme zákulisí života Stevena Paula Jobse, včetně založení 
firmy Apple a jeho prvopočáteční testy a triumfy tohoto moderního génia. Režie Danny Boyle.  

Vstupné 120 Kč

Režisér Danny Boyle natočil drama popisující život Steva Jobse.  Foto: archiv
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blues brothers  V rámci blues alive 
USA, 1980, akční, komedie, muzikál, road movie, 133 minuty, titulky
Sobota 14. listopadu v 11.00 hodin
Kultovní film, který ovlivnil celou generaci.  Vstupné 50 Kč (předprodej Dům kultury)

paVarotti a přátelÉ: duety 
Itálie, 2015, hudební, 70 minut
Pondělí 16. listopadu ve 20.00 hodin
Na koncertu vystoupí s Pavarottim jeho nejbližší přátelé Bono, Celine Dion, Elton John, Mariah Carey, 
Sheryl Crow, Sting a další.  Vstupné 250 Kč, při koupi abonmá 200 Kč

eJzenŠteJn V GuanaJuatu  artvečer – Fk
Mexiko, Nizozemsko, Finsko, Belgie, Francie, 2014, romantický, životopisný, komedie, 90 minut, pří-
stupný od 18 let, titulky
Středa 18. listopadu ve 20.00 hodin
„Boxuji za svobodu kinematografického vyjádření!“ Tento výrok sice v nejnovějším filmu Petera Greena-
waye zazní z úst Sergeje Ejzenštejna, klidně by ale jeho autorem mohl být i sám britský režisér. Od pro-
gramového bořiče filmových klišé a zákonitostí se dá čekat ledacos, jen ne klasický životopisný snímek.

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

black mass: ŠpinaVá hra 
USA, 2015, krimi, drama, životopisný, 123 minuty, přístupný od 15 let, titulky
Čtvrtek 19. listopadu v 17.30 hodin, pátek 20. listopadu ve 20.00 hodin
Filmové drama líčí příběh nesourodého spojenectví, které se vymklo kontrole.  Vstupné 110 Kč

hunGer Games: síla Vzdoru 2. Část  2d/3d 
USA, 2015, dobrodružný, drama, sci-fi, 147 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 19. listopadu ve 20.00 hodin, pátek 20. listopadu v 17.15 hodin, pondělí 23. listopadu ve 20.00 
hodin, neděle 29. listopadu v 19.30 hodin 3D
Sobota 21. listopadu v 19.00 hodin, neděle 22. listopadu v 19.30 hodin, úterý 24. a středa 25. listopadu 
v 17.15 hodin 2D
V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, ale bude se bojovat o budoucnost obyvatel celého Panemu.

Vstupné 3D 150 Kč, 2D 120 Kč

aldabra: byl Jednou Jeden ostroV  hrajeme pro děti, 3d/2d
ČR, 2014, rodinný, dobrodružný, 73 minuty, mládeži přístupný
Pátek 20. a sobota 21. listopadu v 15.30 hodin 3D 
Neděle 22. listopadu v 17.45 hodin, čtvrtek 26. listopadu v 16.00 hodin 2D
Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol 
Aldabra, jež se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití. Hlas vypra-
věče: Oldřich Kaiser.  Vstupné 3D 150 Kč, 2D 110 Kč
V pátek 20. 11. a v sobotu 21. 11. je pro rodiče s dětmi vstupné 130 Kč. Za finanční dar děkujeme 
firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. Šumperk.
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Jo nesbo: doktor proktor a prdící práŠek  hrajeme pro děti
Norsko, 2014, rodinný, 87 minut, mládeži přístupný, české znění
Sobota 21. listopadu v 17.15 hodin, neděle 22. listopadu v 16.00 hodin
Hlavním hrdinou je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina s ohnivými vlasy jménem 
Bulík. Ten se právě přistěhoval do čtvrti v Oslo, kde žije Proktor a Líza. Jakmile se mu podaří zjistit, že po-
divín doktor Proktor vynalezl opět něco šíleného, musí u toho být!  Vstupné 90 Kč
Pro rodiče s dětmi je vstupné 70 Kč. Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. 
Šumperk.

rosa a dara a JeJich Velká dobrodruŽstVí  hrajeme pro děti
ČR, 2016, animovaný, 60 minut, mládeži přístupný
Neděle 22. listopadu ve 14.30 hodin
Animovaný seriál pro celou rodinu. Sedmiletá dvojčata Rosa a Dora zažívají spolu s rošťáckým psem Lai-
kem, úžasnou babičkou vynálezkyní a dědou, co dokáže všechno opravit, napínavá dobrodružství, díky 
kterým se dozví spoustu zajímavých věcí o světě kolem nás.  Vstupné 70 Kč
Pro rodiče s dětmi je vstupné 50 Kč. Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s. 
Šumperk.

u moře 
USA, 2015, drama, romantický, 122 minuty, přístupný od 15 let, titulky
Pondělí 23. listopadu v 17.30 hodin, úterý 24. listopadu ve 20.00 hodin
Romantické drama o cestě ke schopnosti milovat vypráví příběh manželského páru, jehož vztah prochází 
krizí. Režie Angelina Jolie, hrají Brad Pitt, Angelina Jolie.  Vstupné 110 Kč

berani  artvečer – Fk
Island, 2015, drama, 90 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Středa 25. listopadu ve 20.00 hodin
V odlehlém islandském údolí vedle sebe žijí Gummi a Kiddi, bratři, kteří spolu kvůli dávné křivdě 40 let ne-
promluvili ani slovo. Jediné, co oba sdílejí, je láska k ovcím.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Romantické drama U moře vypráví příběh manželského páru, jehož vztah prochází krizí.  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.

Victor Frankeinstein 
USA, 2015, drama, horor, 109 minut
Čtvrtek 26. listopadu v 17.45 hodin, pátek 27. listopadu ve 22.00 hodin, sobota 28. listopadu v 17.45 ho-
din, pondělí 30. listopadu ve 20.00 hodin
Oživit mrtvou hmotu a stvořit z ní živou bytost dokázali zatím jen Bůh a Viktor Frankenstein. 

Vstupné 110 Kč

GanGster ka: aFriČan 
ČR, 2015, krimi, drama, thriller, 98 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Čtvrtek 26. a sobota 28. listopadu ve 20.00 hodin, neděle 29. listopadu v 17.30 hodin, pondělí 30. listo-
padu v 18.00 hodin
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa 
jeho zločinného života. Káčko už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na povrch veškerý odpad, 
který po něm zbyl.  Vstupné 130 Kč

hodný dinosaurus  hrajeme pro děti, 3d
USA, 2015, animovaný, rodinný, komedie, 100 minut, mládeži přístupný, české znění
Pátek 27. listopadu v 16.00 hodin, sobota 28. listopadu ve 15.45 hodin, pondělí 30. listopadu v 15.30 hodin
Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři nikdy 
nevyhynuli?  Vstupné 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč

Připravujeme: Padesátka, Star Wars: Síla se probouzí, Malý princ, Most špiónů

Koncem listopadu se mohou děti těšit na animovanou komedii Hodný dinosaurus.  Foto: archiv
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VSTUPENKY A UBYTOVÁNÍ:
Blues Alive, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk 
Monika Kohajdová, tel.: 583 363 034, fax: 583 214 287 
e-mail: kohajdova@bluesalive.cz 
www.bluesalive.cz
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Penzion G***
Fialova 3, 787 01 Šumperk 
tel: 583 363 050, 777 193 190 
e-mail: info@penziong.eu
www.penziong.eu
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PRODEJ 
ORIGINÁLNÍCH 
TRIČEK A CD

LINWOOD LEE TAYLOR TRIO (USA/SK/CZ)
07.11. HOŘICE-HOŘICE JAZZ NIGHTS
08.11. PRAHA-REDUTA
09.11. NERATOVICE
10.11. ŽATEC
11.11. VARNSDORF
12.11. TRUTNOV
13.11. ŠUMPERK
14.11. BOSKOVICE
15.11. BRNO-STARÁ PEKÁRNA
16.11. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
17.11. OSTRAVA-JIH
18.11. VSETÍN
19.11. VYŠKOV
20.11. NOVÝ JIČÍN
21.11. ČESKÝ TĚŠÍN
22.11. DOLNÝ KUBÍN

THE RECORD COMPANY (USA)
04.11. WIEN (A)
05.11. BRATISLAVA (SK)
06.11. ČESKÉ BUDĚJOVICE
07.11. HOLEŠOV
08.11. DOBROMIERZ (PL)
09.11. GŁOGÓW (PL)
10.11. TORUŃ (PL)
12.11. ŠUMPERK
13.11. GRODKÓW (PL)
14.11. ŁÓDŹ (PL)
15.11. CHORZÓW (PL)
17.11. OLSZTYN (PL)
18.11. ELBLĄG (PL)

KONCERT V POLSKU:
15.11. / 18:00 – MDK "BATORY", CHORZÓW
JURAJ SCHWEIGERT & THE GROOVE TIME (SK) 
THE RECORD COMPANY (USA)
BOB MARGOLIN WITH MIKE SPONZA BAND (USA/IT)

XX

KONCERTY V ŠUMPERKU 

MODERUJE MAREK HLAVICA

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA:

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ K 20. LETŮM FESTIVALU 

RESTAURACE DOMU KULTURY:

STÁLÁ EXPOZICE FOTOGRAFIÍ Z BLUES ALIVE


