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Na letošním Preludiu zahraje i houslista Pavel 
Šporcl.

V Galerii Jiřího Jílka vystavuje své „Ikony příro-
dy“ Adam Dostál.

Kultovní kapela Stromboli vystoupí v domě 
kultury 19. února.
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Muzejní NEJ

Nejchlupatější savec

Na  výstavě „Muzejní NEJ“, kterou můžete 
zhlédnout do 14. února 2016, jsou prezentovány 
také přírodovědné sbírky. Z nich čtenářům předsta-
vujeme nejchlupatější exponát muzea. Tím je bobr 
evropský – castor fiber. Vystavený jedinec byl sra-
žen autem v obci Vlaské (u Hanušovic) na jaře roku 
2009. Do sbírek byl umístěn 12. června 2009.

Statný hlodavec je přizpůsobený k životu ve vodě, 
a to především svým velice bohatým ochlupením, 
23  000 až 30  000 chlupů na  1 cm2! Na  zadních 
končetinách má mezi prsty širokou a  silnou plo-
vací blánu. Svrchu silně zploštělý ocas je z větší části 
lysý a pokrytý zrohovatělými šupinami. Napomáhá 
nejen při plavání jako veslo či kormidlo, ale slouží 
i  jako signalizační zařízení, neboť hlasité plácnutí 
do vody je daleko slyšitelným varovným signálem.

Bobr evropský se vykytoval v  lesním pásmu 

Nejchlupatějším exponátem šumperského muzea je bobr evropský, kterého v roce 2009 srazilo auto v obci Vlaské. 
Foto: sbírky VM Šumperk

téměř celé Eurasie, avšak už před koncem 19. sto-
letí byl v Evropě na většině míst vyhuben.

Nová etapa výskytu bobrů u nás začala koncem 
šedesátých let 20. století, kdy se objevili – zpočátku 
nárazově a později stále častěji – jedinci migrující 
ze sousedních zemí. Postupně a  s  přispěním více 
než dvaceti zvířat vysazených v CHKO Litovelské 
Pomoraví (1991–1992, 1996) a Oderských vrších 
(1996–1997) bobři osidlují stále větší část území. 
Šíří se ve  Slezsku, v  povodí Desné a  podél řeky 
Moravy od soutoku s Moravskou Sázavou po sou-
tok s  Dyjí, včetně malých přítoků. Jak dokazuje 
bobr, který nedobrovolně ukončil život pod koly 
auta, zavítají proti proudu Moravy až k Hanušo-
vicím. V  současnosti se jejich populace odhaduje 
na 500 jedinců, ale toto číslo bude jistě podceněno. 
Do budoucna můžeme počítat s dalším nárůstem 
populace.

Milan Dvořák, Vlastivědné muzeum Šumperk
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„Věříme, že se nezapomenutelnými stanou 
také výjimečné koncerty připravené pro le-
tošní rok. Jejich společným jmenovatelem je 
barvitost a  rozmanitost sahající od  sólového 
vystoupení talentované laureátky Pražského 
jara přes vynikající výkon nejlepšího kvar-
teta v Čechách ve  spojení s uměleckým před-
nesem, krásu lidského hlasu v  pětinásobném 
podání až po virtuózní houslový koncert plný 
vášně a  emocí,“ říká jeden z  pořadatelů Pre-
ludia Roman Janků z  Agentury R+J. Vzápětí 
prozrazuje, že festival zahájí v pondělí 1. února 
společný projekt vynikající české herečky Valé-
rie Zawadské a momentálně jednoho z nejlep-
ších českých smyčcových kvartet – Doležalova 
kvarteta. „Posluchači se mohou těšit na díla Jo-
sefa Haydna, který byl velkou inspirací pro čes-
kého hudebního velikána Antonína Dvořáka, 
a  na  úryvky ze smyčcových kvartetů Anto-
nína Dvořáka „Slovanský“ a „Americký“,“ láká 
na  koncert Janků a  dodává, že během večera 
zazní také výňatky z  korespondence a  životo-
pisu Antonína Dvořáka v podání herečky Va-
lérie Zawadské.  

Během druhého festivalového koncertu, 
který je na  programu v  pondělí 15. února, si 
posluchači budou moci „vychutnat“ souhru 
lidských hlasů v  podání vokálního kvintetu 
Ensemble Frizzante, který interpretuje evrop-
skou světskou hudbu všech epoch a  staletí. 
„Soubor, jenž vznikl teprve nedávno na  půdě 
brněnského Národního divadla, se již nyní 
prezentuje mimořádným smyslem pro pro-
pojování hlasů a  především interpretací skla-
deb různých období,“ podotýká organizátor 

Třiačtyřicátý ročník festivalu „Preludium Aloise Motýla“, který „startuje“ první únorový den, 
bude přehlídkou rozmanitosti klasické hudby a zároveň poctou duchovnímu otci šumperského dět-
ského sboru, dnešních Motýlů Šumperk, Aloisi Motýlovi. Jeho láska k hudbě a laskavý humor totiž 
zanechaly v duších mnoha dětí i dospělých nesmazatelnou stopu.

43. ročník Preludia Aloise Motýla je přehlídkou 
rozmanitosti klasické hudby

Preludia. Program druhého koncertu nese ná-
zev „Poezie ve vokální hudbě“ a nabídne nejen 
vokální skladby čtyř různých epoch, ale také 
umělecký přednes Otakara Bláhy. 

Laureátka soutěže Pražské jaro a  vítězka 
mnoha dalších hudebních soutěží, klarine-
tistka Anna Paulová, se v Šumperku představí 
v  pondělí 29. února. Za  klavírní spolupráce 
Lukáše Klánského nabídne posluchačům pro-
gram z děl J. Brahmse, L. Bassiho, F. Chopina, 
B. Martinů a K. Husy.

Vyvrcholením festivalu se stane ve  středu 
17. března pořad Gipsy Fire – „gejzír nespou-
tané energie a  strhující virtuozity“ v  podání 
Pavla Šporcla a  Gipsy Way Ensemble. Oje-
dinělý projekt spojující houslové mistrovství 
našeho nejlepšího a  nejžádanějšího houslisty 
současnosti nabídne skladby lidové, tedy 
úpravy písní různých národů, ale také vlastní 
tvorbu Pavla Šporcla či skladby J. S. Bacha.

„Všechny koncerty Preludia Aloise Motýla se 
konají v  šumperském klášterním kostele vždy 
od  19  hodin, pouze závěrečný koncert Pavla 
Šporcla se uskuteční ve velkém sále domu kultury 
rovněž od sedmé večerní,“ zdůrazňuje Janků. Sou-
časně připomíná, že na koncerty lze využít slevové 
„Karty Klubu přátel Klasika Viva“, která nabízí 
dvacetikorunovou slevu na  nákup jedné vstu-
penky, či novinku letošního roku, tzv. „otevřenou 
vstupenku Klasika Viva“, jež opravňuje k návštěvě 
dvou libovolných koncertů s výjimkou březnového 
vystoupení Pavla Šporcla. Vstupenky si lze koupit 
v pokladně Domu kultury Šumperk v pracovní dny 
od 14 do 18 hodin nebo on-line na www.klasika-
viva.cz. -red-
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Koncerty a účinkující Preludia Aloise Motýla 2016

1. koncert – pondělí 1. února 
od 19 hodin v klášterním kostele 
Doležalovo kvarteto & Valérie Zawadská: A. Dvo-
řák  – Smyčcové kvartety „Slovanský“ a  „Americký“, 
výňatky z korespondence a životopisu

Doležalovo kvarteto: Tato mladá generace hu-
debníků přímo navazuje na původní soubor, který 
byl založen roku 1972 violistou Karlem Doleža-
lem a  po  celou dobu existence reprezentoval tra-
diční českou kvartetní školu. V  roce 2003 vyzval 
profesor Doležal mladé, přesto již zkušené hráče 
k převzetí jména kvarteta. Inaugurační koncert byl 
součástí komorního cyklu Symfonického orchestru 
hlavního města Prahy FOK. Doležalovo kvarteto 
konzultovalo s prof. Milanem Škampou, prof. Vác-
lavem Bernáškem, prof.  Jiřím Panochou a  jezdilo 
za  prof.  Eberhartem Feltzem do  Berlína. Zvlášť 

úzký vztah kvarteto udržuje s Natalií Prishepenko 
(Artemis Quartet), která je jejich mentorkou. Do-
ležalovo kvarteto reprezentovalo Českou republiku 
na Mezinárodní kvartetní soutěži v Osace, kde po-
stoupilo do semifinále. V říjnu 2009 získal soubor 
třetí cenu na soutěži Maxe Regera v Německu, je-
jíž součástí bylo vystoupení na  festivalu v  Itálii. 
O  rok později obdržel druhou cenu na  Meziná-
rodní Janáčkově soutěži v Brně. Doležalovo kvar-
teto vystupuje mimo republiku pravidelně také 
v Evropě, natáčí pro Českou televizi a Český roz-
hlas a připravilo mimo jiné světovou premiéru na-
hrávky Kvartetu B-dur Heinricha Wilhelma Ernsta 
či premiérovou nahrávku tomuto souboru věnova-
nému 4. kvartetu Ivana Kurze. Doležalovo kvarteto 
hraje ve složení: Václav Dvořák a Ondřej Pustějov-
ský – housle, Vojtěch Urban -–violoncello a Mar-
tin Stupka – viola.

Valérie Zawadská: Valérie Zawadská se naro-
dila ve Šternberku na Moravě. Třetí třídu základní 

Letošní Preludium zahájí Doležalovo kvarteto.   
Foto: archiv

Během večera zazní také výňatky z  korespondence 
a životopisu A. Dvořáka v podání Valérie Zawadské. 

Foto: M. Votavová
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školy absolvovala v Loučné nad Desnou. Právě zde 
začala navštěvovat taneční a pěvecký kroužek a za-
čala recitovat. A  to už byl jen krůček k  divadlu. 
Od dvanácti let se zapojila do činnosti v dětském 
divadelním kroužku a  pokračovala ve  svazáckém 
a  posléze v  „dospěláckém“ divadelním souboru. 
Na  gymnázium v  Šumperku byla přijata v  roce 
1973. Pokračovala také v recitaci a v letech 1973–
1975 opakovaně zvítězila na Wolkerově Prostějovu. 
V roce 1977 nastoupila do Severomoravského diva-
dla v Šumperku, kde získala angažmá jako „elév“. 
V roce 1978 byla přijata na DAMU v Praze, kterou 
absolvovala v roce 1982, a nastoupila do angažmá 
v Západočeském divadle v Chebu, kde strávila čtyři 
roky. Do Městských divadel pražských byla přijata 
v roce 1986 a k 31. prosinci 1993 sama ukončila 
angažmá. Od  1. ledna 1994 je na  „volné noze“. 
V  říjnu 2008 začala Valérie učit na  Mezinárodní 
konzervatoři Praha v Oddělení hudebně dramatic-
kého umění a  od  září 2010 do dubna 2014 byla 
vedoucí hereckého oddělení Mezinárodní kon-
zervatoře Praha. Od  října 2013 spolupracuje se 

Střední a Vyšší odbornou školou reklamní a umě-
lecké tvorby Michael v oblasti rétoriky. V součas-
nosti se Valérie věnuje hlavně divadlu a  poezii, 
pracuje pro rozhlas, televizi, film a v dabingu. Ne-
málo času věnuje také charitativní činnosti.

2. koncert – pondělí 15. února 
od 19 hodin v klášterním kostele
Ensemble Frizzante: Poezie ve vokální hudbě

Ensemble Frizzante: Tento vokální kvintet 
se zaměřuje na  evropskou světskou hudbu všech 
epoch a staletí. Má pět uměleckých vedoucích, pět 
dramaturgů a pět produkčních manažerů. V  sou-
časnosti nabízí program s  názvem „Poezie ve  vo-
kální hudbě“, v  rámci kterého představí básně 
Reinera Marii Rilka, Paula Verlaina, Jacquese Pré-
verta ve  zhudebnění Paula Hindemitha, Josepha 
Kosmy, Maura Zuccanteho a  také tvorbu anglic-
kých renesančních skladatelů a básníků. Členy jsou 
Eva Daňhelová, Veronika Slavíčková, Petr Pytlík, 
Antonín Libicher, Karel Václav Jeřábek.

Ensemble Frizzante: Tento vokální kvintet se zaměřuje na evropskou světskou hudbu všech epoch a staletí.  
Foto: archiv
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Klarinetistka Anna Paulová je laureátkou Pražského 
jara.  Foto: archiv

Lukáš Klánský: Patří k nejvýznamnějším a nejžádaněj-
ším českým klavíristům mladé generace.  Foto: archiv

3. koncert – pondělí 29. února 
od 19 hodin v klášterním kostele
Anna Paulová – klarinet, Lukáš Klánský – klavír

Anna Paulová: Narodila se v roce 1993 v Praze. 
Od šesti let chodila do hudební školy na zobcovou 
flétnu a  v  jedenácti letech začala hrát na  klarinet 
u pana učitele Karla Mezery. V té době získala ně-
kolik ocenění: v roce 2006 a 2009 získala 1. cenu 
v celostátním kole soutěže ZUŠ a 1. cenu v Sou-
těži Konzervatoře Plzeň. V lednu 2009 vystoupila 
jako sólistka s Pražskou komorní filharmonií pod 
vedením Leoše Svárovského. Od  září 2009 stu-
duje na  Pražské konzervatoři u  prof.  Milana Po-
láka. Úspěšně se zúčastnila několika národních 
i  mezinárodních soutěží. V  roce 2009 získala 1. 
cenu na Soutěži konzervatoří v Ostravě a 1. cenu 
na  mezinárodní klarinetové soutěži Marco Fi-
orindo v  Turíně (Itálie). V  roce 2010 získala 1. 
cenu na mezinárodní klarinetové soutěži v Kršku 

(Slovinsko), 1.  cenu na  mezinárodní soutěži 
v Markneukirchenu (Německo) a 1. místo na me-
zinárodní soutěži ve Wroclawi (Polsko). Zúčastnila 
se Klarinetového festivalu v  Žirovnici, Klarineto-
vých kurzů Ludmily Peterkové a Mezinárodní letní 
akademie v rakouském Payerbachu. 

Lukáš Klánský: Patří k nejvýznamnějším a nej-
žádanějším českým klavíristům mladé generace. 
Díky oceněním na  mnoha mezinárodních soutě-
žích a úspěšným vystoupení na festivalech v ČR, ale 
i  v Evropě, se stal jak vyhledávaným sólistou, tak 
komorním hráčem. V  roce 2014 získal jako člen 
Lobkowicz Tria první cenu na Mezinárodní soutěži 
Johannese Brahmse v rakouském Portschachu. Lu-
káš se narodil v roce 1989 v Praze. Od pěti let byl 
žákem prof. Růženy Učňové v Hudební škole hlav-
ního města Prahy. V  letech 2004–2010 studoval 
na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Evy Boguni-
ové. V roce 2010 začal studovat na Pražské HAMU 
ve  třídě svého otce, prof.  Ivana Klánského. Lukáš 
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Houslový virtuos Pavel Šporcl bude nepochybně největší hvězdou festivalu.  Foto: L. Hatašová

je laureátem mnoha mezinárodních soutěží. Vy-
stupuje s předními českými orchestry. Koncertuje 
v ČR i v  zahraničí. Publiku se představil na  fes-
tivalech, jako jsou Pražské Jaro, Světová klavírní 
tvorba, Svátky hudby Václava Hudečka, Tali-
chův Beroun nebo v Českém spolku pro komorní 
hudbu. Je členem úspěšného Lobkowicz tria. Pra-
videlně koncertuje s  předními českými umělci, 
jako například s Václavem Hudečkem, Kateřinou 
Javůrkovou nebo světově proslulým Pražákovým 
kvartetem.

4. koncert – středa 17. března 
od 19 hodin ve velkém sále domu kultury
Pavel Šporcl: Gipsy Fire

Pavel Šporcl: Narodil se v Českých Budějovi-
cích, je český houslový virtuos světového renomé. 
Jedná se o  velmi výraznou a  silnou uměleckou 
osobnost, laureáta mnoha předních houslových 
soutěží, dnes patrně vůbec nejpopulárnějšího 

českého umělce působícího v oblasti vážné hudby. 
Po studiích na konzervatoři a na AMU studoval 
houslovou hru v USA. 

Své posluchače navíc zaujal svým často velmi 
neformálním vystupováním a  oblékáním, kte-
rým se snažil obecenstvu co nejvíce přiblížit – 
vystupoval se stylizovaným „pirátským“ šátkem 
na hlavě. 

Koncerty Pavla Šporcla ve  svých programech 
uvádějí prestižní hudební festivaly. Jeho rozsáhlý 
repertoár zahrnuje čtyři desítky houslových kon-
certů, nespočet sonát, komorních a  virtuózních 
děl. Nechal si postavit unikátní modré housle 
pro 21. století od nejlepšího současného houslaře 
Jana Špidlena a  dalších. Od  roku 2011 vyučuje 
hru na housle na hudební fakultě AMU v Praze. 
Je držitelem těchto ocenění: soutěž ARD (1992), 
Holland Music Session World Tour Competi-
tion (1993), Cena společnosti Bohuslava Martinů 
(1996), Mezinárodní soutěž Pražského jara (1997), 
Medaile Za zásluhy (2015). -red-
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v korunách stromů, rozvážně kráčí kronikář Franz 
Harrer, další a další přicházejí i odcházejí v sedmi-
setletém městě.

Nabízejí se slova Vítězslava Nezvala z Pražského 
chodce: „Magičnost krásy je v tom, že budí touhu, 
a magičnost touhy je v tom, že si přeje splnění.“

Za  světlem, za  barvou, za  proměnou přírody 
a města dobíhám o prsa.

krajina dýchá s námi
vůněmi stromů a lidí
ve vzpomínkách bdí
znova a znova
probouzí se krásný vrch
nejsem tu cizí

(z připravované knihy Srdeční krajina)

Krásný vrch Šumperk

Mám rád Šumperk i Schönberg, šumný a krásný 
vrch, lesy hrubé i  nízké, bílé kameny i  černé ka-
meny, také ztracené kameny, dlouhé stráně i kozí 
hřbety, jelení loučky i  kačení loučky, vodu tříra-
mennou, stříbrnou, ztracenou, bublavou, pstruhy 
i siveny, lipany, okouny, zvonek vousatý, vraní oko, 
věsenku nachovou, bradáček srdčitý, rulu i  mra-
mor, vápenec či ametyst, protože krásná příroda 
patří do okolí krásného města.

Staré město se hlavně v noci podobá bludišti, než 
loudavé světlo přeskočí do nového dne. Na  ranní 
mši pospíchá statečný farář Kryštof Alois Lautner, 
pod uhasínající svítilnou žongluje Emil Mario Va-
cano, klavírní sonáta Eduarda Chiariho doznívá 

ZUŠ Šumperk, Z tvorby M. Kubíčka

Z nové tvorby Miroslava Kubíčka

ZUŠ Šumperk

Na nové, již šestnácté knize pracuje v současnosti šumperský básník Miroslav Kubíček, často ozna-
čovaný jako básník Jeseníků. Navazuje tak na poslední sbírku Přízeň přírody, která vyšla předloni 
k jeho osmdesátým narozeninám. Z připravované knihy prózy a poezie nazvané Srdeční krajina 
poskytl Miroslav Kubíček redakci KŽŠ několik textů.

M. Kubíček.  Foto: archiv

blízko k naději?

zlotřilá zloba
žene se světem
je slyšet a cítit bolest
znova a znova

slova nelze vískat
k hrobům je blíž
udeřit do srdcí nestačí
když je zloba blízká

(leden 2016)

Pondělí 8. února od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ 
Hudební podvečer
Úterý 9. února od 18 hodin v klášterním kostele
Koncert smyčcového oddělení

Bližší informace: 
Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 
11, http://www.zus-sumperk.cz.
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Spolupráce města s  Vlastivědným muzeem na  provozování turistického informačního centra 
v Pavlínině dvoře posledním dnem loňského roku skončila. Letos plánuje místní radnice otevřít 
nové městské informační centrum v  místech někdejší herny v  divadelní budově. Tuto koncepci 
schválili zastupitelé již loni v červnu, v prosinci pak uložili radním zapracovat do rozpočtu města 
na rok 2016 dotaci divadlu určenou na rekonstrukci zmíněných nebytových prostor pro potřeby 
informačního centra. Jeho podoba vychází z již hotového projektu a studie designu interiéru.

Informační centrum funguje na radnici, 
v květnu se přestěhuje do divadla

„Ve spolupráci s majetkoprávním odborem jsme 
oslovili pět místních architektů a interiérových de-
signérů. Ze tří dodaných nabídek byl vybrán ná-
vrh studia MDS – Miloslav Miszak, který nejvíc 
vyhovoval našim požadavkům na  kvalitu, termín 
vyhotovení studie a  designovým vzhledem již re-
alizovaných studií. Projekt stavebních prací nut-
ných k  realizaci rekonstrukce prostor v divadle je 
pak dílem projekční kanceláře Jiřího Fryse,“ uvedla 
vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
Helena Miterková a  připomněla, že ideový ná-
vrh rekonstrukce v listopadu schválili radní a poté 
se s  ním seznámili zastupitelé během pracovní 
schůzky. V prosinci pak divadlo vybralo ze tří na-
bídek zhotovitele stavebních prací. Vítězné firmě 
Prumhor spol. s.r.o. zaplatí za  rekonstrukci, která 

by měla být hotova do konce března, 2,4 milionu 
korun. 

„V lednu proběhla výběrová řízení na dodavatele 
mobiliáře, IT techniky a  technologie. S  instalací 
veškerého vybavení, jehož pořízení odhadujeme 
na 1,3 milionu, počítáme v dubnu,“ podotkla Mi-
terková, podle níž lze, vzhledem k  náročnosti re-
konstrukce nebytových prostor, předpokládat, že 
provoz nového informačního centra bude zahájen 
1. května. „Do té doby bude fungovat pro občany 
města a  turisty Czech point v  přízemí historické 
budovy radnice na náměstí Míru 1, kde jsou k pro-
deji suvenýry,“ upřesnila vedoucí odboru. Vzápětí 
podotkla, že v provozu jsou také webové stránky in-
formačního centra www.infosumperk.cz, na nichž 
se veřejnost dozví o plánovaných akcích. Turistické 

Celková barevná koncepce informačního centra respektuje barevný manuál města. 
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Volné vstupenky na pořady domu kultury, do vlastivědného muzea, kina Oko a divadla 
a další ceny vyhrávají tito předplatitelé Kulturního života Šumperka:

2 vstupenky na pořady domu kultury dle vlastního výběru (věnoval Dům kultury Šumperk): 
Ivana Szostková, Na výsluní 393, Rapotín, Karel Kovář, Rooseveltova 9, Šumperk, Jiří Hálek, Ho-
rova 9, Šumperk. Vstupenka na  výstavu (věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk): Marie Ne-
vařilová, Uničovská 22, Šumperk, Jana Müllerová, Nová Hradečná 124, Jarmila Zezulová, Nový 
Malín 442. Vstupenka na  divadelní představení (věnovalo Divadlo Šumperk): Jaroslav Pálka,  
Blanická 11, Šumperk, Vladislav Šupa, Myslbekova 28, Šumperk, Květuše Huťková, M. R. Štefánika 
22, Šumperk, Josef Janouš, nám. Míru 27, Šumperk. 2 vstupenky do kina Oko dle výběru (věno-
valo kino Oko Šumperk): Erika Vosáhlová, Kozinova 5, Šumperk, Jarmila Ficková, Králec 87, Anna 
Potěšilová, Bojnická 1, Šumperk. Kniha M. Pilátové Kulaté rámy slov (věnovala Městská knihovna 
Šumperk): Pavla Černá, Denisova 4, Šumperk, Jarmila Vychopňová, Trnkova 1, Šumperk. Ceny 
věnované městem Šumperk: Vratislava Krinesová, Lužickosrbská 5, Šumperk, Markéta Kirchne-
rová, Javoříčko 4, Šumperk, Ludmila Bílková, Bří Čapků 5, Šumperk, Ladislav Koutník, Temenická 
143A, Šumperk, Mária Chmelařová, J. z Poděbrad 44, Šumperk. 

Výherci si mohou své ceny vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v kulturních 
zařízeních, která ceny věnovala.

Hlavní prostor je koncipován ke komunikaci, prezentaci a informace pro návštěvníky. 

informace pak pracovnice města poskytují na  e-
-mailové adrese ic@sumperk.cz, na pevné telefonní 
lince 583 214 000 a v kanceláři č. 610 úřadovny 
MěÚ na nám. Míru 1. „Pro veřejnost je k dispozici 

také Informační centrum u  radnice a  Informační 
centrum pro mladé provozované Akademií Jana 
Amose Komenského na náměstí Míru 4,“ dodala 
Miterková. -red-
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Galerie J. Jílka

K Šumperským proměnám: Rohový dům na náměstí Míru 21

„Zelená ikona přírody“, akryl na plátně, 50 x 50 cm, 
2015 

Adam Dostál (*1980): „Ikony přírody“, malba

Pro Adama Dostála z Horní Loděnice je stálým 
zdrojem motivů malby příroda místa jeho domova. 
Cokoli vzdálenějšího, ale i člověk nebo zvíře, se v ní 
vyskytne málokdy a jen okrajově.  

Obrazy z prvního desetiletí jsou volným malíř-
ským podáním hutněji prorostlé barevnou hmo-
tou. Ty novější se kresebnou linií blíží víc grafice 
s  její ostrou stopou hrotu jehly. Světelnou prů-
zračností barev a  výrazným členěním tvarů se 
i  podobají skleněné vitráži, a  přece základní do-
jem z obojího způsobu práce zůstává nezměněný. 
To velké, anebo jen o trochu větší, se v nich pro-
líná s drobným, zobrazené ve významové velikosti, 
ve které ať celá rostlina nebo i jen jedna její buňka 
jsou v  dané roli a  na  svém místě stejně důležité. 
Častěji je to malý zemědíl a  jen někde rozlehlejší 
krajina, ale všechno to v  celém rozpětí Adamovy 
malby je navzájem zaměnitelné.  

Intimně laděná mikrokrajina, letmému pohledu 
ukrytá pláštěm zdánlivé všednosti (a její všudypří-
tomné zázraky i  nepatrného zlomku živé skuteč-
nosti), u něho připomíná vláčnou buněčnou tkáň, 
uspořádanou tu do mozaiky barevné plochy. Staví 
z ní obraz, někdy rámovaný souvislým řetězem ma-
lých, spolu s  ním motivem provázaných vzorků, 
jako je tomu v pravoslavných ikonách. Maluje tak 
snad svou ikonu přírody, prokazující úctu k beze-
dné hlubině její posvátnosti.

A  možná bezděčně vrací se malbou i  k  dávné 

lidské zkušenosti, do času před jejím zkoumáním 
a  pojmenováváním. Až k  pokoře prvotního do-
tyku v  bytostném setkání tváří v  tvář s  ní, v  ně-
mém úžasu před živoucí přírodou, která tu stále je 
v panenském stavu bezejmenná, jedinečností pro-
stoupená a v ryzí podstatě oduševnělá. Adam je ale 
na  cestě a  čas ukáže, kam ho dovede. Nevím, co 
z toho potvrdí a co se změní.

Je občas i slovem básník a obrazy jím i v listech 
doprovází. Nechme se pozvat. Výstava, zahájená 
za autorovy účasti ve středu 3. února v obvyklých 
18 hodin, potrvá do neděle 28. února. Přijďte.  

Miroslav Koval

Parcely na  náměstích ve  středověkých městech 
patřily vždy k  nejlukrativnějším a  domy na  nich 
stojící k nejvýstavnějším. Vždyť náměstí, rynk, bylo 
místem, kde se v krčmách a mázhauzech právová-
rečných domů odehrával společenský život, a přede-
vším, kde se obchodovalo v krámech a zákazníkům 

nabízelo zboží vlastních dílen. Zkrátka, náměstí 
bylo pulzujícím hospodářským srdcem města.

Při ústí dnešní Polské ulice do náměstí Míru stával 
v minulosti rohový dům a můžeme předpokládat, 
že svou honosností nezaostával za  jinými. Ně-
který z jeho zámožných majitelů k němu přikoupil 
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v přízemí svým potřebám, čemuž odpovídaly také 
dva vchody, do Prvoděvu lemovaný po obou stra-
nách výklady a  do  obchodu s  metrovým zbožím 
s  výkladem na  nároží domu. Nový majitel domu 
Adolf Stern zastupoval v Šumperku společnost ob-
chodující s  koberci a  textilním zbožím. Po  jeho 
smrti, krátce před rokem 1930, přešla nemovitost 
na  jeho nezletilé dědice v  pěstounské péči Berty 
Sternové.

Přesunutí obchodního a  společenského centra 
na Schillerovu ulici (Schillerstrasse, dnešní Hlavní 
třída) nemile zasáhlo podnikatele na náměstí u rad-
nice vedle důsledků velké hospodářské krize. Po-
stihlo nejen provoz kavárny, ale i obrat v obchodě 
s metrovým zbožím, jehož nájemce prodej ukončil. 
Tyto uvolněné prostory krátce využívala přepravní 
kancelář Kamily Berkové a od roku 1932 prodejna 
smíšeného zboží Roberta Lura, kterou před válkou 
převzal Odo Netopil. Také kavárník Adolf Hiemel 
byl nucen v roce 1932 uzavřít známé Café zur Gol-
denen Sonne v prvním patře domu. Na jeho místě 
si architekti Viktor Hartig a Hans Böth zařídili pro-
jekční kancelář. V domě našlo místo i knihovazač-
ství Adolfa Kranicha.

Do  osudů domu následně zasáhla válka. Pro 
české oděvní družstvo Prvoděv zde již místa nebylo. 
Zanikl i  obchod smíšeným zbožím. V  domě zů-
staly projekční kancelář firmy Viktor Hartig a Hans 
Böth a knihvazač Adolf Kranich. Nově v něm za-
čal provozovat sklenářství Karl Pudil vedle veteš-
nictví Anny Geidelové. Na  starou slávu luxusních 
obchodů alespoň vzdáleně navázala filiálka velkoob-
chodu s nábytkem. Drobný obchod a řemesla zde 
ještě reprezentovala prodejna vlny Josefiny Fröm-
melové a výsek koňského masa Silvestra Vejchody, 
do něhož se ovšem vcházelo z Lazebnické ulice.

Další rány přinesly poválečné změny. Provozní 
a  obytné prostory na  čas osiřely. Do  rohového 
domu na náměstí se nejdříve vrátilo oděvní druž-
stvo Prvoděv, později začleněné do Krajského svazu 
výrobních družstev se sídlem v  Olomouci, a  noví 
nájemníci nacházeli domovy v prvním patře rozdě-
leném příčkami na byty.  Dokončení příště 

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

sousední nemovitost a oba domy stavebně propo-
jil. V posledních desetiletích 18. století je vlastnila 
mydlářská rodina Heieků, tedy Hájků. Mýdla zde 
bylo třeba, neboť ulička, s níž nemovitost sousedila, 
dnešní Polská, se tehdy nazývala podle činnosti tam 
provozované Lazebnická (Badergasse). Za válek na-
poleonských už byl v  domě Franze Haika obecní 
hostinec a podle domovního znamení se tu říkalo 
U Slunce (Zur Sonne). Jak nám dochovala půvabná 
kresba Jana Evangelisty Kastnera, oba spojené domy 
měly štíhlé a k nebi směřující ostré štíty.

Nový majitel Jakob Stern, vlastník domu od roku 
1878, nechal nemovitost počátkem osmdesátých let 
19. století stavebně upravit. Sjednotil čelní fasádu 
kdysi dvou staveb, jak to již bylo provedeno u řady 
jiných domů na náměstí, a v této podobě předal ob-
jekt dalším generacím. Jestliže fasáda již výraznými 
změnami do dnešních dnů neprošla, se samotným 
využitím vnitřních prostor tomu bylo obráceně. Pří-
zemí nechal Stern přestavět pro potřeby krejčovské 
dílny a obchodu s oděvy. Vcházelo se do nich spo-
lečným vchodem uprostřed domu, poté chodbou 
vlevo do krejčovství a vpravo do obchodu. Vchod 
z  náměstí lemovaly výklady s  nabízenými oděvy. 
Nalevo při pohledu od  radnice byl druhý vchod 
vedoucí ke schodům do patra, kde byla restaurace 
s kavárnou. Zbylé prostory sloužily k obývání.

Confectionär Jakob Stern se brzy zavedl a  jeho 
módní krejčovský závod i obchod s módními oděvy 
a konfekcí prosperoval. Kavárna a restaurace U Zla-
tého slunce (Zur Goldenen Sonne) byla navštěvo-
vána nejen pravidelnými hosty, ale také přespolními 
návštěvníky při trzích, kdy náměstí bylo plné pro-
dejních stánků. Počátkem 20. století měl pohos-
tinské zařízení v pronájmu Alois Kromp, v dalším 
desetiletí Rudolf Zeike a po nich další. Někdy v té 
době byla restaurace zrušena a zůstala jen kavárna.

K  novému využití komerčních prostor v  pří-
zemí došlo v polovině dvacátých let po smrti Jakoba 
Sterna, když si krejčovskou dílnu pronajalo První 
oděvní dělnické družstvo, nesoucí později název Pr-
voděv, a obchod s oděvy nahradila prodejna metro-
vého a střižního zboží, kterou zde provozoval Oskar 
Goldschmidt. Oba nájemci přizpůsobili interiéry 
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Mydlářství Franze Haika v domě U Slunce (uprostřed se dvěma ostrými štíty a výrazným domovním zname-
ním) na kresbě Jana Evangelisty Kastnera z poloviny 19. století.  Foto: sbírky VM Šumperk

Dům Jakoba Sterna po přestavbě z osmdesátých let 19. století. Uprostřed vchod do krejčovského závodu a ob-
chodu s oděvy, vlevo vchod do restaurace a kavárny U Zlatého slunce, umístěné v patře, stav z počátku 20. sto-
letí.  Foto: sbírky VM Šumperk
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Dům ve druhé polovině 40. let 20. století, kdy zde opět sídlilo výrobní družstvo Prvoděv.   
Foto: sbírky VM Šumperk

Rohový dům na náměstí Míru 21 po nedávné rekonstrukci.  Foto: Z. Kvapilová
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knihovny mi řekla manželka tehdejšího vedoucího 
lékárny paní Veronika Merlíčková. Knihy jsem 
měla ráda, tak jsem se přihlásila. A paní Veronika, 
vyhlášená a  všemi oblíbená metodička, se mi po-
tom na řadu let stala skvělou kolegyní, na kterou se 
nedá zapomenout. 

Vedla jste ke čtení i svoje děti? A čtete dnes vnoučatům?
Mám dva syny, a když byli malí, četla jsem jim pra-
videlně. Pohádky často četla i  jejich babička. Když 
kluci povyrostli, začali mít spoustu jiných zájmů a li-
teratura nebyla vždy prioritou. Ke knihám ale vztah 

Když jsme spolu před rokem připravovaly rozhovor pro 
tento měsíčník, zmínila jste se, že jste původně snila 
o povolání lékárnice. Možná bychom mohli v úvodu 
dnešního povídání připomenout, jak se z Vás nakonec 
stala knihovnice.
Vlastně náhodou. Rok do dalších přijímacích zkou-
šek na farmacii, kam jsem po maturitě mířila, jsem 
měla příležitost trávit v Krajinské lékárně naproti 
divadlu jako sanitářka. V srpnu 1975 už bylo jasné, 
že v přijímacím řízení opět uspěli uchazeči s lepším 
„komplexním“ hodnocením, prospěch a  výsledek 
testů v té době nestačil. O volném místě v půjčovně 

„Těší mne, že dnes je knihovna místem, kam lidé rádi chodí 
pro knihy a setkávají se zde na pořadech, jež mají 
neopakovatelnou atmosféru,“ říká Zdeňka Daňková
Přesně před rokem vyšel v našem měsíčníku rozhovor s ředitelkou šumperské knihovny Zdeňkou 
Daňkovou. Letos, po jedenačtyřiceti letech strávených mezi knihami a pětadvaceti letech „ředi-
telování“, předá koncem února Zdeňka Daňková ředitelské „křeslo“ své nástupkyni Kamile Še-
ligové, neboť odchází do důchodu. V této souvislosti požádala redakce KŽŠ Zdeňku Daňkovou 
o rozhovor.

Ředitelka šumperské knihovny Zdeňka Daňková během loňského festivalu Město čte knihu. Na snímku s jed-
ním z nejstarších čtenářů knihovny Eduardem Mlčkem.  Foto: Z. Kvapilová
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Masarykovy školy, jejíž přestavbu město letos rozjede. 
Jaký z toho máte pocit?
Prosazení projektu rozšíření prostor pro knihovnu 
i jeho přípravě jsem věnovala řadu let hodně ener-
gie. Je mi trochu smutno, že při tom nebudu. Nic-
méně s napětím budu čekat na zahájení prací a ráda 
budu sledovat, jak vše probíhá i  zpovzdáli. Přeji 
knihovníkům i čtenářům a dalším uživatelům, aby 
po letech čekání věci dostaly spád a už to dlouho 
netrvalo.

Po více než čtyřiceti letech strávených mezi knihami 
odcházíte do důchodu. Lidé Vás znají jako velmi či-
norodého člověka, takže zřejmě nehodláte jen odpočí-
vat. Prozradíte, čemu se chcete věnovat? 
Doufám, že budu mít víc času na mých pět vnou-
čat, na  turistiku, na  zahrádku. A  ráda pomohu 

neztratili a dnes oba čtou svým dětem. A když rodiče 
nemají čas, moc ráda je ve čtení zastupuji. 

Ředitelkou knihovny jste se stala v roce 1991. Když se 
ohlédnete, co bylo nejobtížnější a co Vás naopak nej-
víc potěšilo?
Na to není jednoznačná odpověď. Uhájit názor, že 
knihy a čtení jsou potřeba i přes rozvoj videa, po-
čítačů, internetu? Předat do  správy obcí více než 
sedmdesát knihoven, které do  té doby financoval 
z  větší části státní rozpočet? Změnit pohled zři-
zovatelů, ale často i  nás knihovníků na  možnosti 
a úlohu knihoven? Těžko říci.  
Těší mne, že dnes je knihovna místem, kam lidé 
rádi chodí pro knihy, setkávají se na pořadech, které 
se zde konají a  mají neopakovatelnou atmosféru. 
A teď nemám na mysli jen knihovnu v Šumperku. 
Knihoven, které se ve  svém okolí stávají  kultur-
ním centrem a místem setkávání, neustále přibývá. 

Pokud byste měla srovnat dnešní knihovnu s tou před 
čtyřiceti lety, v čem se nejvíc liší? 
Odlišností je mnoho, přinesla je nová doba. Ka-
talogové lístky nahradily databáze, knihy nejsou 
jediným informačním pramenem, je jich dost 
v klasické a teď už i v elektronické podobě. Můžete 
se rozhodnout, zda si knihu koupíte v knihkupec-
tví či v e-shopu, nebo zda si ji půjčíte z knihovny.
Já bych raději odpověděla na otázku, v čem se ne-
liší. Do  knihovny stále přicházejí čtenáři a  hle-
dají knihy dle svých zájmů. Setkávají se s knihami, 
s knihovnicemi, mezi sebou navzájem…

Během těch čtyř desítek let prošly knihovnou stovky 
čtenářů. Přirostli Vám někteří z nich obzvlášť k srdci?
Těch čtenářů byly spíš tisíce. K  té druhé části 
otázky: Určitě ano a nebylo jich málo. Od těch nej-
menších, kteří se na vás ve městě smějí nebo zdraví 
„paní knihovno“, až po ty nejstarší. Někteří z nich 
k nám chodí několik desítek let. Jmenovat nebudu. 
Určitě bych na někoho zapomněla.  

Příští rok by se měla knihovna po  letech strádání 
v  nevyhovujících prostorách přestěhovat do  někdejší 

Zdeňka Daňková

V  září 1975 nastoupila jako pracovnice půj-
čovny pro dospělé do  Okresní knihovny 
Šumperk, po ukončení dálkového studia teorie 
kultury na FF Univerzity Palackého v Olomouci 
diplomovou prací Formy a metody práce se čte-
náři v  knihovnách okresu Šumperk (r. 1987) 
byla metodičkou. Ředitelkou Okresní knihovny 
Šumperk se stala v  r. 1990 a  v  této funkci se 
mimo jiné podílela na  předání části knihoven 
do  nově vzniklého okresu Jeseník (r. 1996), 
o  rok později pak na  předání všech knihoven 
okresu Šumperk do  správy obcí a  na  utváření 
systému podpory regionálních funkcí knihoven. 
Od roku 1997 je ředitelkou Městské knihovny 
Šumperk. Ve Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP) se podílela na  práci sku-
piny pro komunitní aktivity Sekce veřejných 
knihoven, v  letech 2003-2005 byla v  komisi 
Ministerstva kultury ČR pro soutěž knihovna 
roku. V roce 2013 získala Cenu Olomouckého 
kraje za  organizaci festivalu Město čte knihu, 
v r. 2014 byla vyhlášena regionálním výborem 
SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje 
Knihovníkem roku Olomouckého kraje. 
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společnou věc. A  také hodně energie, trpělivosti, 
empatie, optimizmu i kreativity. Knihovnu čekají 
velké změny. Čeká ji náročné období a  vše bude 
potřeba.

Děkuji za rozhovor,
Z. Kvapilová

i jako knihovnice. Začíná příprava dalšího ročníku 
festivalu Město čte knihu.... Přátelé v  seniorském 
věku většinou hlásí, že nemají víc volného času, 
a už dnes vidím, že na tom budu podobně.  

Co byste popřála své nástupkyni Kamile Šeligové?
Kolektiv knihovníků, který je zapálený pro 

30. výročí 1. neoficiálního mistrovství v akrobatickém 
lyžování v Československu, jež proběhlo v Kunčicích 
a na Červenohorském sedle, připomene výstava
Letos si připomínáme třicáté výročí 1. neoficiálního Mistrovství ČSSR v akrobatickém lyžování, 
jež proběhlo v Kunčicích u Starého Města pod Sněžníkem. Uspořádaly ho šumperská „průmys-
lovka“ společně s  lyžařským oddílem Lokomotivy Pramet Šumperk. Disciplíny balet a akroba-
tické skoky se jely v Kunčicích a akrobatický sjezd (boule) na Červenohorském sedle. Po třiceti 
letech přiblíží tuto událost výstava na VOŠ a SPŠ Šumperk. Zahájena bude v pátek 26. února 
v 15 hodin.

„Tehdy se u  nás začal tento nový atraktivní 
sport rozvíjet díky převážně západním zkušenos-
tem. S myšlenkou uspořádat závody přišel Ladi-
slav Lettovský, který pracoval v centru tehdejšího 
dění jako funkcionář. Na  naší škole navíc byla 
skupina podnikavých studentů, kteří se pokoušeli 
závodit,“ říká Miloslav Svatoň, jeden z organizá-
torů výstavy, který na „průmyslovce“ učil. Výstava 
podle něj připomene nejen vlastní mistrovství, ale 
přiblíží také krásu staroměstské krajiny, převážně 
okolí Kunčic. 

„Právě zde jsme 6. září 1973 našli optimální svah 
konkávního profilu pro náš první zvratkový vlek 
a  postupně jsme vybudovali další dva, které poz-
ději nahradily dva vleky teleskopické,“ vzpomíná 
Svatoň a  dodává, že pedagogický sbor „průmys-
lovky“ a její studenti odpracovali během pouhých 
šesti neděl tisíce hodin na ukotvení zmíněných tele-
skopických vleků, což tehdy výrobci vleků prohlá-
sili za československý rekord. 7. prosince 1984 pak 
proběhla v kunčickém kulturním domě kolaudační 
oslava. „Nejaktivnější skupina studentů a  absol-
ventů školy, kteří si říkali Hužvorádi, ovšem v pra-
covním úsilí nepolevila a vybudovala první pevný 

můstek na  akrobatické skoky v  Československu. 
To už byl jen krůček k uspořádání slavného mis-
trovství a prvenství Kunčic v  republice,“ popisuje 
Svatoň. 

Mistrovství, jež se jelo ve  třech disciplínách, se 
v roce 1987 zúčastnilo sto dvaašedesát závodníků. 
V  akrobatickém sjezdu (boule) devětačtyřicet, 
v  baletu na  lyžích padesát, v  akrobatických sko-
cích jedenačtyřicet a  v  trojkombinaci dvaadvacet. 
Barvy Šumperka tehdy hájili Ondřej Semjan, Ro-
man Langer, Petr Hasman, Pavel Vilímek a Luděk 
Šmoldas. Za Olomouc závodila Elen Georgiasová 
z Kunčic a nechyběli ani Jiří Bejdák a Dušan Zapa-
lač z Vrbna pod Pradědem.

Vernisáž výstavy, která vyzvedne i vynikající vý-
kon olympijského vítěze Aleše Valenty, jenž na jese-
nických svazích vyrostl, proběhne v pátek 26. února 
v 15 hodin v budově Vyšší odborné školy a Střední 
průmyslové školy v  ulici Gen.  Krátkého. Oslavy 
pak budou pokračovat v rámci lyžařského střediska 
Kunčice exhibicí skoků a  jízdy v boulích. „V jed-
nání je i „veteraniáda“, takže možná uvidíme prů-
kopníky tohoto krásného sportu u nás,“ prozrazuje 
závěrem Svatoň. -red-
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si ujít koncert kultovní kapely Michala Pavlíčka, 
pojmenované podle stále činné sopky nedaleko Itá-
lie. Je složena ze špičkových muzikantů a do Šum-
perka navíc dorazí v  původní sestavě. Partnerem 
akce je Pivovar Holba a.s. 
Vstupné v předprodeji za 390 Kč, v den akce 450 Kč, 

balkon po celou dobu za 400 Kč

Čtvrtek 25. února od 19 hodin na jevišti velkého sálu 
DK
Koncert na jevišti: 
Vladimír Merta a Ondřej Fencl
Všestranný hudebník, filmař, publicista a  spiso-
vatel Vladimír Merta zavítá do  Šumperka. Spo-
lečně s  Ondřejem Fenclem, který je známým 
klavíristou a kytaristou, zahrají jak kultovní písně ze  
70. a  80.  let Astrolog, Omamná květina pravdy, 
Chtít chytit vítr a Praha magická, tak novou hu-
dební tvorbu. 

Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Sobota 27. února od 9 hodin ve velkém sále DK
O pohár města Šumperka 2016
19. ročník mezinárodní taneční soutěže ve  stan-
dardních a  latinsko-amerických tancích za  účasti 
párů z celé České republiky i ze zahraničí. Akce se 
koná za finanční podpory města Šumperka. Partne-
rem soutěže je Pivovar Holba. 

Vstupné 90 Kč, děti do 10 let zdarma

Sobota 27. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Květinový ples
Účinkují: orchestr Moravia Big Band Zábřeh, 
skupina Postylion, Postrpoi – ohnivá a  světelná 
show, Veronika Hanušová a  David Vejchar před-
vedou standardní tance a  za  Olomoucké taneční 
studio Tancelář se v  pole dance představí Micha-
ela Paťalová. V  úvodu plesu se uskuteční finále 
v  latinskoamerických tancích „třídy B“ soutěže 
O pohár města Šumperka. Partner plesu: Květiny 
Waniek Postřelmov a  Pivovar Holba. Vstupenky 

Pondělí 1. února od 19 hodin v klášterním kostele
PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: 
Doležalovo kvarteto a Valérie Zawadská
Na  prvním koncertě 43. ročníku festivalu Prelu-
dium Aloise Motýla se představí Doležalovo kvar-
teto, které kromě ČR vystupuje také pravidelně 
po celé Evropě a zúčastňuje se natáčení České tele-
vize a Českého rozhlasu. Jako svého hosta si pozvali 
veřejností oblíbenou Valérii Zawadskou. Festival se 
koná za finanční podpory města Šumperka a Olo-
mouckého kraje.  Vstupné 100 Kč 

Čtvrtek 11. února od 19.30 hodin na jevišti velkého 
sálu DK
Koncert na jevišti: Sarah & The Adams 
Zpěvačka a pianistka Šárka Adámková, která za do-
provodu výjimečné kapely vystoupila v roce 2014 
na festivalu Blues Alive, se nyní vrací do Šumperka, 
aby nám společně představili i písně z druhé stu-
diové desky Thank You. Hned od  prvních tónů 
pocítíte lehkost a  pozitivní energii čišící z  jejich 
muziky. Máte-li rádi písničky a mandlově hořko-
sladký zpěv Norah Jones, je tento koncert určen 
právě pro vás.   

Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Pondělí 15. února od 19 hodin v klášterním kostele
PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: 
Ensemble Frizzante
Druhý koncert 43. ročníku festivalu Preludium 
Aloise Motýla bude patřit vokálnímu kvintetu En-
semble Frizzante, který se zaměřuje na evropskou 
světskou hudbu všech epoch a  staletí. Festival se 
koná za finanční podpory města Šumperka a Olo-
mouckého kraje.  Vstupné 100 Kč 

Pátek 19. února od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Stromboli
Michal Pavlíček (kytara), Bára Basiková (zpěv), 
Klaudius Kryšpín (bicí), Jiří Veselý (basa), Vendula 
Kašpárková (klávesy), Vilém Čok (zpěv). Nenechte 

Dům kultury
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jsou slosovatelné, výherci obdrží květinové vazby 
od partnerů plesu.  Vstupné s místenkou 190 Kč 

Pondělí 29. února od 19 hodin v klášterním kostele
PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: 
Anna Paulová (klarinet), Lukáš Klánský (klavír)
Během třetího koncertu 43. ročníku festivalu Pre-
ludium Aloise Motýla se nám představí talento-
vaná Anna Paulová, která se už úspěšně zúčastnila 
mnoha národních i  mezinárodních klarinetových 
soutěží. Na klavír ji doprovodí Lukáš Klánský, pa-
třící k  nejvýznamnějším a  nejžádanějším českým 
klavíristům mladé generace. Festival se koná za fi-
nanční podpory města Šumperka a Olomouckého 
kraje.  Vstupné 100 Kč

PRO DĚTI
Neděle 7. února od 10 hodin ve velkém sále DK
Káťa a Škubánek
Poeticky laděná pohádka o flekatém pejskovi Šku-
bánkovi a jeho roztomilé paničce Kátě! Těšit se mů-
žete na zápas v boxu, výlet do zoologické zahrady 
anebo třeba na  oslavu Škubánkových narozenin! 
Mimo to se také bude konat velká školní výstava, 
ve které se bude soutěžit o nejlepší sádrovou sochu! 
Zpovzdálí to všechno bude pozorovat všudypří-
tomný a  nenapravitelný kocour Luciáš. Pohádku 
pro malé i velké zahraje Divadlo Věž Brno. 

Vstupné 70 Kč

Neděle 28. února od 15 hodin ve velkém sále DK
Karneval pro děti
Tradiční maškarní ples, kde se děti mohou promě-
nit za  kohokoli či cokoli. Dvouhodinovým pro-
gramem děti provedou herci Divadla Andromeda. 
Rodiče společně s dětmi mohou soutěžit či se na-
učit řadu oblíbených dětských tanců (disco, rock’n 
roll, twist, macarenu, country, polku atd.), nebo 
vyzkoušet dětské karaoke. Malování na  obličej 
a tvořivé výtvarné dílničky zajištěny.   

Vstupné 90 Kč

D 123
Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever
Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia 
Rubi.

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Od 3. do 28. února
Adam Dostál (*1980): „Ikony přírody“, malba
Zářivá síla živé akrylové malby Adama Dostála, 
básníka obrazu a občas i  slova. Vernisáž k výstavě 
se uskuteční ve středu 3. února od 18 hodin. Gale-
rie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci 
Penzionu G, který nad galerií nabízí tříhvězdičkové 
ubytování. Výstavu i celý program galerie finančně 
podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký 
kraj. 

G-klub
Od 8. do 14. února vždy od 10 do 18 hodin
Katastrofy lidského těla – výstava voskových 
figurín
Nenechte si ujít neobvyklou výstavu, která bude 
k  vidění i  v  Šumperku. Voskové figuríny, pochá-
zející z  Petrohradského antropologického mu-
zea v Rusku, znázorňují skutečné lidi, jež příroda 
krutě poznamenala, protože se už od narození odli-
šovali od ostatních kvůli nejrůznějším genetickým 
vadám. Odborníci zachytili tyto hříčky přírody 
opravdu věrně. Nejmladší figurína je stará dvacet 
let, ta nejstarší pak přes osmdesát. 

Vstupné dospělí 80 Kč, studenti 60 Kč, děti, senioři 
a ZTP 40 Kč, držitelé ZTP/P zdarma

PŘIPRAVUJEME
6. března   ŠLÁGRPARÁDA: DUO
  JAMAHA
9. března   VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
  Divadlo Bez zábradlí
13. března  JARNÍ POHÁDKA
17. března  PRELUDIUM: 
  P. ŠPORCL – GIPSY FIRE
18. března  BLUES APERITIV
24. března  VOXEL, UDG a XINDL X
15. dubna  ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY
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Vladimír Merta se vrací do Šumperka
Šumperské publikum se může těšit na koncert Vladimíra Merty - všestranného hudebníka, fil-
maře, publicisty a spisovatele. Ve čtvrtek 25. února totiž vystoupí v Domě kultury Šumperk.

20. dubna  VŠECHNOPARTIČKA
22. dubna  EUROFEST
24. dubna  MICHAL NESVADBA: 
  MICHALOVI MAZLÍČCI
27. dubna  BRATŘI EBENOVÉ
3. května   JAROSLAV UHLÍŘ

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 ho-
din), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksum-
perk.cz, www.bluesalive.cz. Změna programu vyhrazena!

„Společně s Ondřejem Fenclem, který je známým 
klavíristou a  kytaristou, zahrají jak kultovní písně ze 
70. a 80. let Astrolog, Omamná květina pravdy, Chtít 
chytit vítr a Praha magická, tak novou hudební tvorbu,“ 
zve na  koncert produkční domu kultury Michaela 
Horáková. Vzápětí připomíná, že Vladimír Merta se 
věnuje skladatelské a textařské činnosti již od student-
ských let. V osmdesátých letech patřil k našim nejoblí-
benějším muzikantům, i když zrovna nebyl oficiálními 
místy podporován. Po otevření hranic následně kon-
certoval na festivalech i v Americe nebo Tokiu. Kromě 
folkové a lidové hudby se zajímá také o soudobé expe-
rimentální žánry a multietnickou kulturu.

Z  množství jeho aktivit stojí samozřejmě 
za  zmínku například spolupráce se souborem ži-
dovských písní Mišpacha. Má rovněž bohaté pe-
dagogické zkušenosti z  přednášek na  katedře 
kulturologie Univerzity Karlovy v Praze. Od 70. let 
vydal téměř dvacet LP a CD.

Koncert Vladimíra Merty a  Ondřeje Fencla se 
uskuteční ve  čtvrtek 25. února od  sedmé večerní 
na  jevišti velkého sálu domu kultury. Vstupné 
je v  předprodeji za  150 korun, v  den akce pak 
190   korun. Více informací a  on-line rezervace 
lístků na  www.dksumperk.cz a  www.vladimir-
merta.cz -red-

Vladimír Merta vystoupí v Šumperku spolu s Ondřejem Fenclem.  Foto: archiv



20 Divadlo

Divadlo

Hra Naše městečko Thortona Wildera ukazuje laskavou humornou formou obyčejný život s každodenními pro-
blémy. Režie šumperské inscenace se ujal Zdeněk Černín.  Foto: P. Veselý

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
Út 2. 2. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 3. 2. Naše městečko A, VK 19.00 150 Kč
Čt 4. 2. Aládín a kouzelná lampa školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Pá 5. 2. XV. divadelní maškarní ples VK 19.00 300 Kč
Út 9. 2. Aládín a kouzelná lampa školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 10. 2. Sen noci svatojánské školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
Pá 12. 2. Naše městečko školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
Pá 12. 2. Já to tedy zkusím… Studio D123, Hrádek VK 19.00 70 Kč
So 13. 2. Kocourek Modroočko VK 15.00 70 Kč
Út 16. 2. S tvojí dcerou ne  VK 19.00 150 Kč
So 20. 2. D´Artagnan aneb Tři mušketýři P, VK 19.00 240 Kč
St 24. 2. D´Artagnan aneb Tři mušketýři G, VK 17.00 150 Kč
Čt 25. 2. Naše městečko D, VK 17.00 150 Kč
Pá 26. 2. D´Artagnan aneb Tři mušketýři školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
So 27. 2. CRY BABY CRY 

Švandovo divadlo na Smíchově 
B, VK 19.00 340 Kč
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Hra D´Artagnan aneb Tři mušketýři má premiéru 
v sobotu 20. února

Šumperské divadlo uvede v sobotu 20. února premiéru inscenace D´Artagnan aneb Tři mušketýři. 
Autory jsou Jean-Loup Dabadie a Jérôme Savary. Slavný příběh mušketýrů bude tentokrát podán 
z pohledu životního příběhu d´Artagnana. Po premiéře bude připraveno posezení s hudbou v Zr-
cadlovém sále a foyer.

Šumperský ochotnický soubor D 123 představí v  pátek 12. února novou hru „Já to tedy zku-
sím…“, kterou napsala vnučka Miroslava Tiedla - Leontýna. Tato komedie je z ochotnického pro-
středí. Premiéra je již vyprodaná. Další představení je na programu v sobotu 5. března v 19 hodin.

Blíží se nová premiéra „ochotníků“ Já to tedy zkusím

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.di-
vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po–Pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstupenek 
vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: Střípky z divadelního archivu – 
výstava trvá do 16. 2., Vojtěch Krejčí: Příroda okem tuláka, vernisáž proběhne 20. 2. v 17.30 hod., výstava 
potrvá do 30. 3. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu vyhrazena!

Herci zde v roli herců zkoušejí pod vedením režiséra 
Zdislawa Bieleckého (Alexandra Stankuše) konverzační 
komedii. Ač je den před premiérou, poslední zkouška 
ani zdaleka neprobíhá podle režisérových představ. Di-
váci tak budou moci nahlédnout, jakým způsobem 
může probíhat příprava ochotnického představení, 
a dokonce uvidí, co se děje v zákulisí, zatímco se před 
fiktivními diváky odvíjí premiérové představení.   

Stejně jako minulý rok také letos ochotníky re-
žírovala Lucie Šmejkalová s  pomocí Alexandra 
Stankuše. Na  jevišti se objeví stálí herci studia 
D123  – Svatava Niečová, Markéta Jurková, Ka-
mil Navrátil, Tomáš Wurst. Posilou z profesionální 
scény je Jan Kroneisl. A do  souboru letos přibyly 
i zcela nové tváře – Pavla Kučerová, Michaela Janíč-
ková a Dan Holý. L. Šmejkalová

Osud d´Artagnana začneme sledovat od  dět-
ství, které trávil na rodinném sídle Castelmorů, kde 
ho otec učil šermovat. Tam ho také naučil pověst-
nou Souillacovu fintu, kterou d´Artagnan použil 
při souboji se svým úhlavním nepřítelem Roche-
fortem. Prožijeme s ním i jeho příchod do Paříže, 
seznámení s  mušketýry, intriky kardinála Riche-
lieua na královském dvoře a také setkání s půvab-
nou Constance Bonacieuxovou. Nebude chybět 
ani zápletka s pátráním po královniných diaman-
tových přívěscích, které d´Artagnana zavede až 
do Londýna za vévodou z Buckinghamu a posléze 
i do komnat zrádné Milady de Winterové. V závěru 
inscenace nahlédneme do  posledních okamžiků 

d´Artagnanova života.
Režie se ujal Petr Veselý, který pro šumperské di-

vadlo již inscenoval Černou komedii. Výtvarnicí 
kostýmů je Zuzana Mazáčová a scénu navrhl Mi-
lan Popelka. V inscenaci je použita působivá hudba 
Zdeňka Kluky a pod choreografii šermířských scén 
se podepsal Petr Nůsek. V hlavní roli d´Artagnana 
diváci uvidí hostujícího eléva Kryštofa Grygara, 
Milady hraje Dana Růžičková a  kardinála Riche-
lieua Matěj Kašík. V dalších rolích se představí Jan 
Kroneisl, Patrik Francl, Vít Pištěcký, Roman Slo-
vák, Petr Král, Jiří Konečný, Jiří Urban, Tomáš 
Wurst, Karolína Hýsková, Lucie Šmejkalová a Olga 
Kaštická. T. Mládková
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S komedií CRY BABY CRY pojednávající o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí, přijede do Šum-
perka Švandovo divadlo na Smíchově. Diváci v ní uvidí i někdejší členku šumperského divadel-
ního souboru Bohdanu Pavlíkovou.

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Švandovo divadlo na Smíchově přiveze 
komedii CRY BABY CRY

Výstava patchworku 
II. ročník výstavy – ruční výrobky patchworká-
řek ze Šumperska, Mohelnicka a  Jesenicka. Vý-
stava bude zahájena ve čtvrtek 25. února a potrvá 
do 8. května.

RYTÍŘSKÝ SÁL 
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 
trvá do 14. února.

HOLLAROVA GALERIE
Kde rostou naše endemity, Endemity a  další 
vzácné rostliny Jeseníků 
Na dvou výstavách v Hollarově galerii Kde rostou 
naše endemity a Endemity a další vzácné rostliny 
Jeseníků se návštěvníci dovědí, co jsou to ende-
mity, jak vznikají, kde v České republice, v Evropě 
i mimo ni rostou, jak jsou zkoumány a chráněny. 

VÝSTAVNÍ SÍŇ
Muzejní NEJ
Muzejní nejstarší, nejmenší, nejslavnější, nejfe-
nomenálnější i nejnebezpečnější exponát – to vše 
je k  vidění ve  výstavní síni šumperského muzea. 
Výstava u příležitosti 120. výročí založení němec-
kého městského muzea v Šumperku (1896), která 
představuje muzejní sbírky v tak trochu jiném po-
jetí. Návštěvníky čekají „nej“ exponáty vybrané 
ze sbírek šumperského, zábřežského a mohelnic-
kého muzea, Havelkova muzea, Památníku Adolfa 
Kašpara v  Lošticích a  Lovecko-lesnického mu-
zea v Úsově. Záměrem výstavy je rovněž přiblížit 
práci kurátora sbírek prostřednictvím interaktiv-
ních prvků ve  cvičném depozitáři. Výstava trvá 
do 14. února.

Staň se na chvíli muzejníkem
U příležitosti letošního 120. výročí založení muzea 
a konání výstavy Muzejní NEJ pořádáme v úterý 
2. února od 9 do 15 hodin program nazvaný Staň 
se na  chvíli muzejníkem. Seznámíme návštěvníky 
nejen s historií muzea a jeho expozic, prohlédneme 
si společně nejzajímavější exponáty na  výstavě 
Muzejní nej, ale také si podrobněji představíme 
práci muzejníka. Povíme si, co tato práce obnáší, 
a hlavně si ji vyzkoušíme na vlastní kůži. K vidění 
budou i ukázky práce muzejního konzervátora.

Pět žen se v  dnes populárním kurzu life co-
achingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj ži-
vot. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak 
být šťastný? To je otázka. Divadelně zrychlený kurz 
pod vedením kouče Michala Dlouhého se o  to 

pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, 
Réka Derzsi či Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Boh-
dana Pavlíková a Blanka Popková pod režijním do-
hledem Martiny Krátké. Kdy? V sobotu 27. února 
od sedmé večerní v šumperském divadle. -zk-
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na několika místech naší republiky. Velkým láka-
dlem jistě bude filmová tvorba z  kostiček, která 
představí například témata The Simpsons, Harry 
Potter nebo Ghostbusters. Děti mohou zapojit 
svou fantazii při skládání kostek Duplo, Classic - 
Basic, a dokonce i Baby Primo, v hracím koutku. 
Výstava bude zahájena v sobotu 27. února a potrvá 
do 15. května.

STÁLÁ EXPOZICE 
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a  dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem – zcela automa-
tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Akce
Přednáška Cestopisné vyprávění o Ománu
Přednáška proběhne v úterý 9. února v 17 hodin 
v přednáškovém sále šumperského muzea, přednáší 
Vít Grulich.
Informace: tel. č.: 583  363  070, tel., fax: 

Fotografie Leo Bureše také přibližují mnohé vzácné 
zástupce jesenické květeny, včetně endemitů. Vý-
stavy trvají do 6. března.

GALERIE MLADÝCH
Radosti – malba Zdeňky Sembdnerové 
Výstava výtvarných děl Zdeňky Sembdnerové trvá 
do 6. března.

GALERIE ŠUMPERSKA
Muzejíčko – zimní herna
Pokračování úspěšné výstavy Pojďte, děti, budeme 
si hrát. Nejen všechny děti, ale i dospělí se o  jar-
ních prázdninách mohou přijít společně pobavit 
luštěním originálních kvizů, hádanek a hlavolamů 
nebo si jen tak pohrát. Zimní herna se otevře v pá-
tek 5.  února a  potrvá do  21. února. V  prázdni-
nové pondělí 15. února bude výjimečně Muzejíčko 
otevřeno!

Svět kostiček – LEGO
Výstavu pro muzeum připravil sběratel Petr 
Šimr, který svou rozsáhlou sbírku prezentoval již 

Vlastivědné muzeum

Výstava Muzejní NEJ představuje muzejní sbírky v tak trochu jiném pojetí. K vidění je do 14. února ve vý-
stavní síni.  Foto: Z. Kvapilová
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Hynek Šnajdr – Květomluva
V díle mladého umělce, jenž studuje čtvrtým ro-
kem Církevní gymnázium Německého řádu v Olo-
mouci, se často objevují motivy fantaskních bytostí 
a světů, ale i charaktery z příběhů, které sám píše. 
Inspiraci pro svou tvorbu hledá především ve snech, 
představách, ale i v přírodě, hudbě a knihách. Vý-
stava trvá do 28. února.

Akce
Přednáška Třicetiletá válka – dlouhá léta zla 
a utrpení 
Přednáška proběhne ve středu 17. února v 17 ho-
din v  prostorách muzea. Období „zlých let“ ev-
ropských dějin přiblíží slovem i  obrazem Zdeněk 
Doubravský.
Informace: tel. číslo: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, ote-
vřeno celoročně: po zavřeno, út–ne 9–12 hod., 12.30–
17 hod.

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

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

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

Fenomén IGRÁČEK
Výstava zapůjčená z  technického muzea v  Brně. 
Návštěvníci se seznámí s výrobou a vývojem figu-
rek od roku 1976, kdy byl první Igráček vyroben. 

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

Betlémy srdcem
Výstava představuje tvorbu současné regionální li-
dové výtvarnice Miloslavy Vašíčkové z  Třeštiny, 
která betlémy vyrábí již od  roku 1989. Mnohé 
z  nich jsou i  ve  sbírkách Vlastivědného muzea 
v Šumperku 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 trvá do 7. února.

Třicetiletá válka a Šumpersko
Třicet let trvající válečný konflikt představí vý-
stava, uskutečněná k  370. výročí dobytí šum-
perského zámku císařskými oddíly v  roce 1645. 
Třicetiletým konfliktem ve střední Evropě i v regi-
onu provázejí informační texty v listovacích sou-
borech a na posterech. Další dokumenty přibližují 
složení armád a způsob vedení boje, včetně popisu 
dvou ze stěžejních bitev. Zájem upoutá tehdejší 
výzbroj vojsk. Nebudou chybět typické muškety, 
kopí, halapartny, kordy, meče a dýky, svou výzbroj 
představí také dělostřelectvo. Centrem výstavy je 
pak scéna představující císařské před šumperským 
zámkem. Výstava ze sbírek šumperského muzea je 
obohacena o  zapůjčené předměty. Výstava bude 
zahájena ve středu 10. února v 17 hodin a potrvá 
do 24. dubna.

Muzejní minigalerie

Vlastivědné muzeum
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Výstavní síň bude patřit patchworku

Po třech letech můžeme v šumperském muzeu opět spatřit ruční výrobky šité starou textilní tech-
nikou spočívající ve  skládání a  sešívání různobarevných látkových dílů tak, aby vznikl mozai-
kový vzor.

K vidění bude i město Igráčkov a nejrůznější limito-
vané edice postaviček. Součástí výstavy bude hrací 
kout. Výstava bude zahájena v  pátek 12.  února 
v 17 hodin a potrvá do 15. května.
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
Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-
slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

Adolf Kašpar, Kapitoly z  dějin Loštic, Z  po-
kladů muzea
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 
A.  Kašpara. V  podkroví domu se nachází mis-
trův ateliér. Expozice seznamuje také s  historií 
Loštic, včetně tragického osudu místní židovské 

komunity.

Chléb náš vezdejší 
Výstava ze sbírek šumperského muzea. Jak už sám 
podtitul „Od  zrníčka k  bochníku“ napovídá, vý-
stava se bude věnovat chlebu a  lidské práci, která 
s  jeho přípravou souvisí – např. příprava půdy, 
setí, sklizeň, mlácení, čištění, uskladnění obilí 
a  samotné pečení chleba. Výstava bude zahájena 
ve středu 3. února a potrvá do 29. května.
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).

Vlastivědné muzeum Šumperk zve na akci u příležitosti letošního 120. výročí založení muzea 
a konání výstavy Muzejní NEJ

Staň se na chvíli muzejníkem
v úterý 2. února od 9 do 15 hodin 

Seznámení s historií muzea a jeho expozic, prohlídka nejzajímavějších exponátů na výstavě Muzejní 
NEJ, představení práce muzejníka a ukázky práce muzejního konzervátora.

Nejen šumperské, jesenické a  mohelnické 
patchworkářky představí na  výstavě svá díla – 
deky a  dečky, polštáře, prostírání, tašky, hračky, 
peněženky, jehelníčky, obaly na  knihy, textilní 
obrazy a další výrobky. Krom textilních výrobků 
mohou návštěvníci obdivovat i  temperové ob-
razy Aničky Navrátilové, která se při jejich tvorbě 

nechala inspirovat patchworkovými mozaiko-
vými vzory. V  rámci doprovodného programu 
bude v  průběhu výstavy mimo jiné představena 
nová kniha o patchworku. Její autorka, Jana Har-
machová z  Volyně, bude také mít pro zájem-
kyně jeden z  plánovaných kurzů patchworku. 
Další kurz přislíbila Zdenka Pěkná z  Jeseníku, 
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na  webových stránkách šumperského muzea. 
Výstava bude zahájena ve  výstavní síni muzea 
ve čtvrtek 25. února a potrvá do 6. března.   

M. Musilová

Výstava

Antonie Chalupná z  Blanska a  svou zručnost 
si mohou vyzkoušet i  děti v  dílnách pro ně při-
pravovaných. Další informace o  kurzech patch-
worku pro děti i  pro dospělé najdou zájemci 

Na výstavě představí svá díla nejen šumperské, jesenické a mohelnické patchworkářky.  Foto: VM Šumperk

Na výstavě představí svá díla nejen šumperské, jesenické a mohelnické patchworkářky. Foto: VM Šumperk
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Městská knihovna

Hostem autorského čtení bude Martin Fahrner
Další setkání z cyklu autorských čtení chystá na středu 3. února šumperská knihovna. Představí se 
na něm Martin Fahrner, který bude číst ze své knihy Bláznův kabát. Autorské čtení začíná v 18.30 
hodin a vstup je zdarma.

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 
„Kamila Mátychová: Perokresby“ trvá do 2. března.

Martin Fahrner je živým důkazem toho, že autor, 
jenž neustále nepublikuje, je mrtvý. Ale zároveň i dů-
kazem toho, že když napíše knihu, která se čtenářům 
usadí v povědomí, není to tak docela pravda… To se 
Fahrnerovi povedlo hned „prvotinou“ Steiner aneb 
Co jsme dělali z roku 2001. Na ni o tři roky později 
navázal ještě útlou Pošetilostí doktora vinnetouolo-
gie, načež se na dlouhých deset let odmlčel. 

Nyní se vrací prózou, která zachycuje Evropu 
po pádu železné opony, Evropu otevřenou, Evropu, 
kde si už každý musí zavírat vrátka sám, bez brat-
říčka. Tímto světadílem v  knize Martina Fahrnera 
putují kříženci „bezdomovců“ a těch, kdo z domova 
neustále utíkají. Přičemž autor nemá ambici stvo-
řit velkou fresku o Evropě, kde by bylo „všechno“, 
ale chybělo by tomu to hlavní – lidský rozměr. Jako 
v předchozích knihách jde totiž Fahrnerovi přede-
vším o lidi – má své postavy rád a fandí jim. To ale 
neznamená, že by jejich osudy idealizoval. O to víc 
jim pak musí držet palce, aby našly cestu… kam? 
Domů, do  svého srdce… Nikdo jiný asi dnes 
v české literatuře neumí být vůči svým hrdinům tak 

Martin Fahrner v  šumperské knihovně během festi-
valu Město čte knihu v roce 2014, kdy se četla jeho 
pohádka O štěstí.  Foto: MK Šumperk

empatický a zároveň natolik přesný v popisech sou-
časného života ve  světě, v němž člověk může dělat 
téměř cokoliv, ale málokdy tím něco změní.  

Z. Daňková
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V knihovně se pokřtí kniha o životě generála Karla Lukase

Knihovnice chystají besedu o cestě k oceánu
 na západ Španělska

Knihu Jiřího Friedla „Generál Karel Lukas – Životní příběh severomoravského rodáka“ představí 
šumperské knihovnice během besedy spojené s promítáním ve čtvrtek 18. února v 16 hodin. Sou-
částí bude křest knihy, kterou si zde budou moci zájemci rovněž koupit. Vstup je volný.

Besedu nazvanou „Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela, aneb pěšky z České republiky až 
k oceánu na západ Španělska“ chystají na středu 17. února šumperské knihovnice. Hostem set-
kání, které začíná v 18.30 hodin, bude Patrik Kotrba. Vstupné je padesát korun.

Karel Lukas, jehož osudy zůstávají poněkud zapo-
menuty. Jeho vojenská kariéra mu dala přitom pro-
žít neobyčejné události a  setkat se se zajímavými 
lidmi. Zůstával vždy českým vlastencem a severomo-
ravským patriotem. Za  svobodu vlasti bojoval jako 
legionář a  v  letech 1939–1945 jako příslušník čes-
koslovenské zahraniční armády. Významným způso-
bem se podílel na přípravách obrany Československa 
ve třicátých letech, pomáhal budovat československé 
vojsko ve Francii a Velké Británii a jako pozorovatel 
u britských vojsk zažil za druhé světové války bitvu 
u El Alameinu a boje v Itálii. Putování jeho životem 
je pro čtenáře zároveň jedinečnou příležitostí nahléd-
nout do dosud málo známých či dokonce neznámých 
kapitol našich moderních dějin a uvědomit si, s jakou 
nezištností dokázali naši předkové bojovat za svobodu 
a demokracii. Karel Lukas své znalosti a  schopnosti 
dal plně do služeb Československa, v jehož budouc-
nost věřil. Tento milovník umění a člověk s kontakty 
v nejvyšších patrech anglické aristokracie jistě netu-
šil, když se v roce 1947 vracel domů po několikaletém 
působení jako vojenský přidělenec v USA a Kanadě, 
jak smutný osud ho brzy potká. Pro komunisty, kteří 
Československo definitivně ovládli v únoru 1948, se 
stal nepohodlným člověkem. Způsob a okolnosti jeho 
tragické smrti v  roce 1949 by přitom měly být do-
dnes výstražným mementem dokládajícím zrůdnost 
komunistického režimu. -zd-

Kniha Jiřího Friedla „Generál Karel Lukas – Životní příběh 
severomoravského rodáka“ se pokřtí 18. února v knihovně.

Ze severní Moravy pocházelo mnoho zajímavých 
osobností, které se zapsaly do  naší moderní histo-
rie. Zvláštní skupinu tvoří vojáci – účastníci prvního 
i druhého odboje. Patřil mezi ně i  rodák z Brníčka 

I  cesta do  Santiaga může být ryzí cestovatelský 
svátek. Vezměte si batoh na záda, jenž pro vás bude 

téměř po  dva roky domovem, kytaru do  ruky, jež 
vám bude potěšením i obživou, a vydejte se pěšky 
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je to, probudit se na skále nad mořem, uvidět miho-
tavý, odzbrojující východ slunce, ještě se zalepenýma 
očima sahat po nejlevnějším foťáku a udělat snímek, 
co za to stojí? A jaké je Santiago? Vše promítneme, 
zahrajeme, předneseme. Nenechte si ujít.  -zd-

z  domu přes půlku rodného kontinentu až na  zá-
pad Španělska, kde vás zastaví oceán. Cesta trvala 
tak dlouho, že už snad ani nebyla cestou, ale život-
ním stylem. Jaké je to spát pod širým nebem, v le-
sích a čerpat odtud inspiraci pro verše a písně? Jaké 

Beseda, Pontis

Pontis Šumperk – Univerzita volného času

Mávání za Roses.  Foto: archiv

Každý čtvrtek vždy od 8 do 10 hodin v „P“
Počítačový kurz 

Vstupné 50 Kč/lekce

Čtvrtek 4. února od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje V + H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 9. února od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Pátek 12. února od 14 do 18 hodin v „KS“
Taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 18. února od 14 hodin v „S“

Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 23. února od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů

Sobota 27. února od 14 hodin v „S“
Ples seniorů

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; 
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Jóga I–III 

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

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

Každou středu od 18.15 hodin v „S“
Jóga IV

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

Každý čtvrtek (lichý týden) od 14 hodin v „P“
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. Moravcová, tel.  č.: 
606 756 770, 583 211 766, moravcova.tereza@pon-
tis.cz. „KS“ = Kavárnička nejen pro seniory, „S“ = 
středisko Sever, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Permanentky se zvýhodněním a kupóny na jed-
notlivé aktivity je nutné uhradit na recepci nebo 
pokladně na Gen. Svobody 68. Informace o dalších 
aktivizačních programech získáte na www.pontis.cz.

mírně pokročilí

Každé pondělí od 17 hodin v „S“
Jóga pro záda, šíji a ramena

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

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

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

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

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

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

Každé úterý od 15.30, 17.00 a 18.30 hodin v „S“

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!

Měsíčník KŽŠ nabízí pravidelné rubriky z muzejních zajímavostí, seriál Šumperské proměny, 
rozhovory, podrobný program kulturních zařízení ve městě Šumperku. 

Roční předplatné činí 288 Kč pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje 
prostřednictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka 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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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 3. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris
VIA LUCIS: Umělá inteligence – hrozba nebo 

naděje?
Host: profesor Ivan Zelinka, odborník na  robo-
tiku, umělou inteligenci. Informace Petr Konup-
čík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.  

Vstupné 50 Kč

Sobota 6. února 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 

Středisko volného času Doris

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Umělá inteligence – hrozba nebo naděje?

Host: prof. Ivan Zelinka
ve středu 3. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Cílem přednášky je diskuze a představení relativně „nové“ a populární vědecké disciplíny – „umělé in-
teligence“. V úvodu se posluchač seznámí s velmi stručným historickým průřezem robotiky a umělé 
inteligence od středověku až po dnešek z hlediska vývoje inteligentních strojů, které by konaly práci. 
Řeč bude o  tzv. zákonech robotiky, které jsou srdcem i duší dnešní umělé inteligence, o definicích 
umělé inteligence a jejich skutečném dopadu na robotiku jako takovou a také o moderních algorit-
mech s tzv. neuronovými sítěmi, kdy bude vysvětleno, jak lze simulovat základní pochody v lidském 
mozku, včetně jejich využití na řešení složitých problémů. Hovořit se bude rovněž o základních princi-
pech evolučních algoritmů, které jsou počítačovým napodobením darwinovských evolučních procesů, 
jež probíhají v přírodě, a o již existujících a fascinujících případech aplikací umělé inteligence a o mož-
ných perspektivách umělé inteligence, včetně možného vysvětlení tohoto fenoménu pomocí samoorga-
nizace a vzniku tzv. „metainteligence“. Přednáška je zaměřena přednostně na populární popis věcí a je 
určena pro nejširší okruh posluchačů bez konkrétních požadavků na vzdělání. 
Prof. Ivan Zelinka je zaměstnancem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Má za se-
bou patnáct krátkodobých zahraničních pobytů a s tím spojených přednášek na příslušných zahranič-
ních univerzitách, včetně přednášek na významných zahraničních kongresech. Byl řešitelem několika 
výzkumných grantů, včetně jednoho Evropského projektu a mezinárodního výzkumu s Vietnamskou 
republikou. Je nositelem ocenění Siemens, nejlepší monografie 11/2003 (Softwarové noviny) a dalších. 
Je členem British Computer Socciety v pozici Chartered IT Professional (CITP), společnosti IEEE - 
Computer Intelligent System a několika programových výborů mezinárodních konferencí. Je autorem 
(spoluautorem) pěti monografií v českém jazyce a více než tří desítek časopiseckých příspěvků. V zahra-
ničí publikoval jako autor a spoluautor v celkem sedmi monografiích u nakladatelů, jako jsou Sprin-
ger-Verlag a McGraw-Hill. 

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Pondělí 15. února od 9 do 15 hodin na „K“
Sever Asie
Celodenní vycházka. Informace Adam Trčka, tel. č. 
731 501 319, trcka@doris.cz.  Cena 80 Kč

Úterý 16. února od 9 do 15 hodin na „K“
Severní Amerika
Sportovně laděný den. Informace Martin Kuchtík, 
tel. č. 731 186 059, kuchtik@doris.cz.  Cena 80 Kč

Středa 17. února od 9 do 15 hodin na „K“
Evropa
Den ve  víru tanečního nadšení. Informace Zdena 
Brandejská, tel. č. 725 071 558, brandejska@doris.cz.  

Cena 80 Kč

Čtvrtek 18. února od 9 do 15 hodin na „K“
Afrika
Výtvarné aktivity nejen s nádechem Afriky. Infor-
mace Zuzana Vavrušová, tel. č. 731 610 039, vav-
rusova@doris.cz.  Cena 80 Kč

Pátek 19. února od 9 do 15 hodin na „K“
Letem světem… Hry bez hranic…
Soutěž čtyřčlenných týmů v možných i nemožných 
úsměvných disciplínách… Heslo: Není důležité 
vyhrát, ale přežít! Nemáš-li svůj tým, nevadí! Přijď 
a my ti tým vytvoříme! Informace Martin Kuchtík, 
tel. č. 731 186 059, kuchtik@doris.cz.   

Cena 80 Kč/tým

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.

do  lekce se rozjede nejvíce obsazená lekce. Infor-
mace Věra Formánková, tel. č. 604 614 104, for-
mankova @doris.cz.  Vstupné 60 Kč

Sobota 13. února od 10 do 17 hodin na „K“
Srdíčková tvořivá dílna
Tvořivá dílna nejen pro zamilované. V sobotní vý-
tvarné dílně si užijeme kreativní valentýnské tvoření 
a připravíme se na svátek všech zamilovaných. Od-
nesete si spoustu srdíčkových nápadů a inspirací pro 
radost sobě i svým láskám. Informace Zuzana Vav-
rušová, tel. č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz.  

Cena 80 Kč

Úterý 16. února od 9 do 14 hodin na „K“
Keramika pro každého
Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
Informace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@
doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Středa 24. února od 17 do 20 hodin na „K“
Sedánky pro mamky
Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku. In-
formace Eva Pšenčíková, tel. č. 731 186 053, psen-
cikova@doris.cz.  Cena 80 Kč

Sobota 27. února od 15 do 18 hodin na „K“
Pohádková keramika
Sobotní odpoledne v  keramické dílně inspiro-
vané pohádkou o  perníkové chaloupce. Budeme 
vyrábět z hlíny a povídat si o  tom, co zažili Jení-
ček s Mařenkou. Informace Eva Pšenčíková, tel. č. 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena 50 Kč

JARNÍ PRÁZDNINY S DORISKOU
Nevíš, co s volným časem o  jarních prázdninách? 
Nevadí! Přidej se k  nám na  nezapomenutelnou 
cestu všemi kontinenty plnou netradičních aktivit, 
her a soutěží…

JARNÍ PRÁZDNINY S DORISKOU
Vycházka Sever Asie * Sportovně laděný den Severní Amerika * Den ve víru tanečního nadšení 

Evropa * Výtvarné aktivity Afrika * Soutěž čtyřčlenných týmů Letem světem… Hry bez hranic…
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UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ 
Velká Británie, 2015, komedie, drama, romantický, 112 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pondělí 1. a úterý 2. února v 17.15 hodin
Drew Barrymoreová se vrací na česká filmová plátna po dlouhých pěti letech v dramatu od režisérky prv-
ního Stmívání Catherine Hardwicke. Dojemný snímek o přátelství, rodině a lásce sklízel nadšené reakce 
na prestižním mezinárodním filmovém festivalu v kanadském Torontu v roce 2015, kde jasně dokázal, že 
působivé tragikomedie stále ještě nevymizely.  Vstupné 100 Kč

REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
USA, 2015, dobrodružný, drama, western, 3 Zlaté glóby, 151 minuta, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Pondělí 1. února v 19.30 hodin
REVENANT: Zmrtvýchvstání v  režii a  podle scénáře proslulého režiséra a  držitele Oscara Alejandra 
G. Iñárritua (Birdman, Babel) je inspirován skutečným příběhem.  Vstupné 120 Kč

OSM HROZNÝCH 
USA, 2015, western, 1 Zlatý glóbus, 167 minut, přístupný od 15 let, titulky
Úterý 2. února v 19.30 hodin
Osmý film Quentina Tarantina, hudba Ennio Morricone. Nikomu se nedá věřit, všechny je třeba nenávi-
dět.  Vstupné 110 Kč

PADESÁTKA 
ČR, 2015, komedie, 97 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Středa 3. února v 18.00 hodin, sobota 6. a neděle 7. února v 17.20 hodin, úterý 16. února v 18.00 hodin, 
pátek 19. února v 17.25 hodin
Komedie Vojty Kotka se odehrává v  zimě na  horách a  její děj se točí okolo lidí ze zasněžených 
hřebenů, běžkařského závodu Tříkrálová padesátka a muže, který se rozhodl poznat svého otce.   

Vstupné 110 Kč

FÚSI  Artvečer – FK
Island, Dánsko, 2015, drama, 94 minuty, mládeži přístupný, titulky
Středa 3. února ve 20.00 hodin
Hrdinou filmu je zavalitý čtyřicátník Fúsi, který sbírá odvahu vstoupit do dospělého světa. Prochází živo-
tem jako náměsíčný, jeho všední dny ovládá rutina. Když do jeho světa nečekaně vtrhnou temperamentní 
žena a osmileté děvčátko, je donucen to risknout...  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

DÁNSKÁ DÍVKA 
Velká Británie, Německo, USA, 2015, drama, životopisný, 120 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 4. února v 17.40 hodin, pátek 5. února a pondělí 8. února ve 20.00 hodin
Oscarový režisér Tom Hooper natočil podle stejnojmenné knihy milostný příběh inspirovaný skuteč-
ným životním osudem dánské malířky Gerdy Wegenerové a jejího partnera Einara. Ten zjistí, že je ženou 
v mužském těle a jako první na světě podstoupí operaci vedoucí ke změně pohlaví.  Vstupné 120 Kč
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CREED 
USA, 2015, drama, sportovní, Zlatý glóbus, 133 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Čtvrtek 4. února ve 20.00 hodin, pátek 5. února a pondělí 8. února v 17.25 hodin
Adonis Johnson nikdy nepoznal svého slavného otce, světového šampióna v  těžké váze Apolla Creeda, 
který zemřel ještě před jeho narozením. Přesto však svůj původ nezapře a box má v krvi, takže ho to stále 
tahá do Philadelphie, města, kde se odehrál legendární souboj Apollo Creed vs. Rocky Balboa. 

Vstupné 120 Kč

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA  Hrajeme pro děti
USA, 2015, komedie, rodinný, hudební, animovaný, 86 minut, mládeži přístupný, české znění
Sobota 6. a neděle 7. února v 15.30 hodin, pátek 12. února v 16.20 hodin, středa 17. února v 16.20 hodin
Čiperné veverky se vracejí. Na Alvina, Simona a Theodora čekají nová dobrodružství. 

Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč

13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ 
USA, 2016, akční, drama, 144 minuty, přístupný od 15 let, titulky
Sobota 6. a neděle 7. února v 19.20 hodin, úterý 9. a středa 10. února v 17.15 hodin
Film rekonstruuje útok islámských milicí na americkou ambasádu v libyjském Benghází, k němuž došlo 
11. září roku 2012. Hlavními hrdiny tohoto akčního thrilleru jsou členové speciální ochranky ambasády, 
kteří se snaží islamisty odrazit.  Vstupné 120 Kč

LEMMY 
USA, 2010, dokumentární, životopisný, hudební, 116 minut, přístupný od 16 let, titulky

Alicia Vikanderová jako Gerda Wegenerová a Eddie Redmayne jako Lily Elbe/Einar Wegener.  Foto: archiv
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Úterý 9. února ve 20.00 hodin
Dokument zobrazující osobní i profesionální život Lemmyho Kilmistera, britského zpěváka a baskytaristy, 
zakladatele heavy-metalové skupiny Motörhead.  Vstupné 120 Kč

O KUŘATECH A LIDECH  Artvečer – FK
Dánsko, Německo, 2015, komedie, drama, 104 minuty, přístupný od 15 let, titulky
Středa 10. února ve 20.00 hodin
Gabriel a Elias se u smrtelného lože svého otce dozví, že jsou adoptovaní. Jejich biologickým otcem je Eve-
lio Thanatos, odborník na výzkum kmenových buněk. Po příjezdu na ostrov Ork bratři zjistí, že mají další 
tři sourozence – velmi neortodoxní sourozence. Jak zkultivovat trio neotesaných buranů, kteří chodí spát 
se slepicemi a pro ránu nejdou daleko?   Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

DECIBELY LÁSKY 
ČR, 2016, komedie, muzikál, romantický, 85 minut, mládeži přístupný
Čtvrtek 11. února v 17.20 hodin, pátek 12., sobota 13., neděle 14. února a středa 17. února v 18.10 hodin, 
čtvrtek 18. února v 17.25 hodin, pondělí 22. a úterý 23. února v 17.40 hodin
Film s písněmi Michala Davida volně navazuje na Discopříběh. Hrají: Iva Janžurová, Rudolf Hrušínský 
ml. a nejml., Lucie Vondráčková, Pavel Horváth, Václav Kopta a další.   Vstupné 130 Kč

TRUBADÚR  Přímý přenos z Pařížské opery
Francie, 2016, 160 minut, mládeži přístupný, titulky
Čtvrtek 11. února v 19.30 hodin

Kino Oko

Film 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází rekonstruuje útok islámských milicí na americkou ambasádu v libyj-
ském Benghází v září roku 2012.  Foto: archiv
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Romantický příběh ze Španělska 15. století o trubadúrovi Manrikovi a cikánce Azuceně, plný hrdinství, 
úkladů, lásky, nenávisti a pomsty, je značně spletitý a jeho zápletky nepravděpodobné. 

Vstupné 300 Kč, při zakoupení abonmá 250 Kč 

AGENTI DEMENTI  Hrajeme pro děti 
Španělsko, 2014, animovaný, komedie, 91 minuta, mládeži přístupný, české znění
Sobota 13. a neděle 14. února v 16.15 hodin, pondělí 15. února a úterý 16. února v 16.05 hodin
Mortadelo a Filemón (Agenti dementi) jsou ti „nejcennější“ superšpióni T.I.A. povoláni k řešení zločinů, 
které žádný jiný agent nevyřeší...  Vstupné 115 Kč, děti 90 Kč 

DEADPOOL 
USA, 2016, akční, fantasy, 104 minuty, přístupný od 15 let, titulky
Pátek 12., sobota 13., neděle 14., pondělí 15. a úterý 16. února ve 20.00 hodin
Nejnetradičnější komiksový anti hrdina společnosti Marvel, bývalý člen speciálních jednotek a zběhlý žol-
dák Wade Wilson, se podrobil experimentu, díky kterému získal schopnost rychlého samouzdravování. 
Wade po tomto experimentu přijme alter ego Deadpool. Vyzbrojený novými schopnostmi a zvráceným 
černým humorem pronásleduje muže, který mu téměř zničil život.  Vstupné 120 Kč

KRÁLOVÉ HOR 
Rakousko, 2015, dobrodružný, rodinný, 97 minut, mládeži přístupný, české znění
Pondělí 15. února v 18.00 hodin
Příběh o silném přátelství chlapce a orla. Mládě orla je svým starším bratrem vyhozeno z hnízda, a tím 
odsouzeno k smrti. Chlapec Lucas (Manuel Camacho) nezná lásku, ani teplo domova. Po smrti matky 

Především děti se mohou v únoru těšit na animovanou komedii Agenti dementi.  Foto: archiv
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se jeho otec (Tobias Moretti) uzavřel do sebe a utápí se v zármutku. Osud svádí Lucase a orlí mládě do-
hromady. Králové hor je příběh o naději a přátelství. Film se natáčel osm let bez použití triků a zvláštních 
efektů.  Vstupné 110 Kč 
Pro rodiče s dětmi je vstupné 80 Kč. Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. 
Šumperk.

SEDM STATEČNÝCH  Artvečer – FK, Projekt 100
USA, 1960, western, 123 minuty, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Středa 17. února ve 20.00 hodin
Sedm pistolníků, boj za správnou věc a podle mnohých vůbec ten nejlepší western všech dob. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 70 Kč

ROBINSON CRUSOE  Hrajeme pro děti, 3D/2D
Francie, 2015, animovaný, 90 minut, mládeži přístupný, české znění
Čtvrtek 18. a pátek 19. února v 15.30 hodin 3D
Sobota 20. února a neděle 21. února v 15.30 hodin 2D
Připravte se na  konečně pravdivý příběh Robinsona Crusoea a  jeho nejvěrnějšího přítele – papouška 
Úterý.  Vstupné 150 Kč 3D, 110 Kč 2D 

ZOOLANDER 2 
USA, 2016, komedie, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Wade Wilson získal díky experimentu schopnost rychlého samouzdravování a přijal alter ego Deadpool. Stejno-
jmenný snímek hraje Oko v únoru.  Foto: archiv
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Čtvrtek 18. února v 19.15 hodin, sobota 20. a neděle 21. února v 19.45 hodin
Dva odvěcí modeloví rivalové, Derek a Hansel, musejí dát hlavy dohromady, protože nad nimi visí hrozba, 
že budou navždy smeteni z přehlídkových mol a nahrazeni mladšími, hezčími a šikovnějšími exponáty.

Vstupné 120 Kč

GRAVITATION 
ČR, 2015, dokumentární, sportovní, motivační, 95 minut, mládeži přístupný
Pátek 19. února v 19.30 hodin
„Většina lidí se prostě bojí to tam v životě pořádně poslat,“ odpovídá Libor Podmol ve filmu na otázku 
„Proč si lidi nejdou za svým snem?“. Vítěz X Games ve freestyle motokrosu se toho ale rozhodně nebojí, 
stejně jako osm dalších českých sportovců, kteří každodenně bojují s gravitací.  Vstupné 110 Kč

DO POSLEDNÍHO DECHU  3D 
USA, 2016, drama, thriller, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Sobota 20. a neděle 21. února v 17.30 hodin
Pozoruhodný příběh nejodvážnější plavby malého záchranného člunu v historii pobřežní stráže. 

Vstupné 140 Kč

RODINNÝ FILM 
ČR, 2015, drama, 95 minut, nevhodný mládeži do 12 let
Pondělí 22. a úterý 23. února v 19.30 hodin
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou 
po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného 
„testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická událost?  Vstupné 110 Kč

Legendární film Sedm statečných z roku 1960 uvede kino oko v rámci filmového klubu.  Foto: archiv
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MA MA  Artvečer – FK
Španělsko, 2015, drama, 111 minut, mládeži přístupný, titulky
Středa 24. února v 17.30 hodin
Drama Julia Medema, jednoho z nejvýraznějších španělských tvůrců současnosti, ukazuje Magdu jako 
ženu silnou a milující, která i v těch nejtěžších chvílích dokáže brát věci s nadhledem. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 80 Kč

MRZOUT  Artvečer – FK
Finsko, 2014, komedie, 113 minut, přístupný od 15 let, titulky
Středa 24. února v 19.45 hodin
Mrzout je muž z minulosti. Ví, že lépe už bylo a nebude. Před vším moderním se zavírá, protože pro něj 
svět skončil rokem 1953. Z ulity ho vyžene až bolestivý úraz. Nutnost navštívit fyzioterapii v Helsinkách 
znamená pro starého muže celou řadu nepříjemných epizod – třeba jízdu autem, které řídí žena. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč
 
ŘACHANDA 
ČR, 2016, pohádka, mládeži přístupný
Čtvrtek 25. a pátek 26. února v 17.00 hodin, sobota 27. a neděle 28. února v 15.30 hodin, pondělí 29. února 
v 17.00 hodin
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se 
trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich 
to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají 
k nám.  Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč

BOHOVÉ EGYPTA  2D/3D 
USA, 2016, dobrodružný, fantasy, akční, 100 minut
Čtvrtek 25. a pátek 26. února v 19.00 hodin 2D, titulky
Sobota 27. a neděle 28. února v 17.30 hodin, pondělí 29.2. v 19.00 hodin 3D, české znění
Bitva o trůn začíná. Starověký Egypt čeká epický souboj titánů. Magie, monstra, rozzuření bohové a šílen-
ství ovládli paláce a pyramidy údolí řeky Nil!  Vstupné 150 Kč 3D, 120 Kč 2D

Animovaného Robinsona Crusoa uvádí kino v českém znění.  Foto: archiv
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BROOKLYN 
Velká Británie, Irsko, Kanada, 2015, drama, romantický, 112 minut, titulky
Sobota 27. a neděle 28. února v 19.35 hodin
Příběh mladé irské imigrantky, která se v padesátých letech vydává do New Yorku najít práci a začít nový 
život. Ve velkoměstě si nejprve velmi těžko zvyká, ale po té, co se seznámí s pohledným italským dělníkem, 
stesk po domově pomalu mizí. Po smrti své sestry se ale musí vrátit za matkou do rodného Irska a vedle 
starých přátel zde potkává i novou lásku.  Vstupné 120 Kč

IMAGINE DRAGONS SMOKE + MIRRORS LIVE 
2016, hudební, 94 minuty
Středa 2. března v 18.00 hodin
Poprvé v historii budete mít možnost vidět na velkém plátně jednu z nejžhavějších kapel současnosti. 

Vstupné v předprodeji do 15. 2. 200 Kč, od 16. 2. 250 Kč

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

VÝSTAVA 
KURT VAN DER BASCH: ILUSTRACE A STORYBOARD ART PRO FILM

Výstava trvá do 30. dubna.

Drama Rodinný film popisuje nejen to, jak se s nečekanou svobodou vypořádají dvě dospívající děti, jejichž ro-
diče se vydali na plavbu jachtou po oceánu.  Foto: archiv






