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V rámci společného turné přijedou Xindl X, 
UDG a Voxel.

Šumperský rodák Ondřej Sokol se představí 
ve dvojroli učitele a zloděje ve filmu Dvojníci.
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Muzejní NEJ

Tyrkysově modrý model se skládá z bohatě zdobené ha-
lenky a sukně.  Foto: E. Petrášová

Variace plavek v podání Luďka Hanáka.   
Foto: E. Petrášová

Nejextravagantnější v muzejních sbírkách 
aneb co se bude nosit v „nadcházející sezoně“

Ve  sbírkách Muzea Mohelnice se nachází 

nevšední kolekce přehlídkových modelů Luďka 
Hanáka. Tento známý módní návrhář, který 
v  Mohelnici žije a  tvoří, daroval v  roce 2006 
do mohelnického muzea celkem 21 modelů. 
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Když maminka Luďka Hanáka, Dana Haná-
ková, otevřela v  roce 1990 v  Mohelnici butik 
s módním oblečením, stal se po čase jejím spo-
lečníkem a dvorním návrhářem. Svoji první ko-
lekci vytvořil v roce 1994 a od roku 1995 pořádá 
pravidelně dvakrát do  roka módní show nazva-
nou Top Styl. Při této příležitosti se do Mohel-
nice sjedou vítězky a finalistky soutěží MISS, aby 
v nových kolekcích předvedly, co se bude v nad-
cházející sezoně nosit. Luděk Hanák také navr-
huje oblečení pro různé tuzemské soutěže krásy, 
jako například MISS ČR 1998 nebo ČESKÁ 
MISS 2008. 

Se svými modely se účastní mnoha přehlídek 
u nás i v zahraničí. Při práci na kolekci kombinuje 
nejrůznější materiály, například umělou kůži a ko-
žešinu s průsvitnou krajkou. Volí velmi netradiční 

Třiačtyřicátý ročník festivalu „Preludium Aloise Motýla“ se přehoupl do druhé poloviny. Na další 
hudební zážitek se veřejnost může těšit v pondělí 29. února, kdy v klášterním kostele vystoupí 
Laureátka soutěže Pražské jaro a vítězka mnoha dalších hudebních soutěží, klarinetistka Anna 
Paulová. 

Preludium vstoupilo do druhé poloviny, přijede Pavel Šporcl

střihy a  výrazné neotřelé barvy a  vytváří tak ori-
ginální modely. Věnuje se především navrhování 
společenských šatů, ale v jeho tvorbě najdeme i vy-
cházkovou módu. Na  výstavě Muzejní NEJ jste 
mohli vidět čtyři zajímavé ukázky z  jeho práce. 
Ne vždy to byly oděvy určené pro běžné denní no-
šení, většinou se jednalo o šaty šité pouze na pře-
hlídku. Prvním modelem byly kalhoty s vestičkou 
z  roku 2001, jedná se o  nápaditou kombinaci 
úpletu a  umělé kožešiny. Druhé byly šaty z  roku 
1997 a  zaujaly zářivými barvami připomínajícími 
rozkvetlou louku, doplněny byly kloboukem s kvě-
tinami. Třetí model by mohl být neobvyklou vari-
ací plavek a  poslední, ušitý z  tyrkysově modrého 
úpletu, se skládá z dlouhé sukně a halenky bohatě 
zdobené textilními aplikacemi ve tvaru květin. 

Pavlína Janíčková, Vlastivědné muzeum Šumperk

„Za  klavírní spolupráce Lukáše Klánského na-
bídne tato skvělá klarinetistka od sedmé podvečerní 
posluchačům program z děl J. Brahmse, L. Bassiho, 

F. Chopina, B. Martinů a K. Husy,“ říká organizá-
tor Preludia Roman Janků. Vzápětí prozrazuje, že 
vyvrcholením festivalu bude ve  středu 17. března 
pořad Gipsy Fire – „gejzír nespoutané ener-
gie a  strhující virtuozity“ v  podání Pavla Šporcla 
a Gipsy Way Ensemble. Ojedinělý projekt spoju-
jící houslové mistrovství našeho nejlepšího a  nej-
žádanějšího houslisty současnosti nabídne skladby 
lidové, tedy úpravy písní různých národů, ale také 
vlastní tvorbu Pavla Šporcla či skladby J. S. Bacha. 
Dějištěm koncertu, který začíná v 19 hodin, bude 
tentokrát velký sál domu kultury.

Na  koncerty lze využít slevové „Karty Klubu 
přátel Klasika Viva“, která nabízí dvacetikoruno-
vou slevu na  nákup jedné vstupenky, či novinku 
letošního roku, tzv. „Otevřenou vstupenku Klasika 
Viva“, jež opravňuje k návštěvě dvou libovolných 
koncertů s výjimkou březnového vystoupení Pavla 
Šporcla.  -red-

V pondělí 15. února vystoupil v rámci Preludia Aloise 
Motýla v klášterním kostele vokální kvintet Ensemble 
Frizzante.  Foto: P. Kvapil
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Koncerty a účinkující Preludia Aloise Motýla 2016

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 studuje 
na  Pražské konzervatoři u  prof.  Milana Poláka. 
Úspěšně se zúčastnila několika národních i  me-
zinárodních soutěží. V  roce 2009 získala 1. cenu 
na Soutěži konzervatoří v Ostravě a 1. cenu na me-
zinárodní klarinetové soutěži Marco Fiorindo 

v  Turíně (Itálie). V  roce 2010 získala 1. cenu 
na mezinárodní klarinetové soutěži v Kršku (Slo-
vinsko), 1. cenu na mezinárodní soutěži v Markne-
ukirchenu (Německo) a 1. místo na mezinárodní 
soutěži ve  Wroclawi (Polsko). Zúčastnila se Kla-
rinetového festivalu v  Žirovnici, Klarinetových 
kurzů Ludmily Peterkové a Mezinárodní letní aka-
demie v rakouském Payerbachu. 

Lukáš Klánský: Patří k nejvýznamnějším a nej-
žádanějším českým klavíristům mladé generace. 
Díky oceněním na  mnoha mezinárodních soutě-
žích a úspěšným vystoupením 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 Portscha-
chu. Lukáš se narodil v roce 1989 v Praze. Od pěti 
let byl žákem prof.  Růženy Učňové v  Hudební 

Klarinetistka Anna Paulová je laureátkou Pražského 
jara.  Foto: archiv

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



4 Preludium Aloise Motýla

škole hlavního města Prahy. V  letech 2004–2010 
studoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Evy 
Boguniové. V roce 2010 začal studovat na Pražské 
HAMU ve třídě svého otce, prof. Ivana Klánského. 
Lukáš je laureátem mnoha mezinárodních soutěží. 
Vystupuje s  předními českými orchestry. Kon-
certuje v ČR i  v  zahraničí. Publiku se představil 
na festivalech, jako jsou Pražské Jaro, Světová kla-
vírní 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 čes-
kého 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–

Houslový virtuos Pavel Šporcl bude nepochybně největší hvězdou festivalu.  Foto: archiv
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Šumperské muzeum otevřelo začátkem února Galerii Šumperska a přilehlé prostory, v nichž done-
dávna sídlilo informační centrum, výhradně dětem, jejich rodičům i prarodičům. Díky příspěvku 
Nadace ČEZ je přetvořilo v tzv. Muzejíčko. V rámci výstav a interaktivních projektů se zde mo-
hou děti, ale i dospělí, kteří si zachovali mladou duši, těšit na řadu zábavně-vzdělávacích aktivit. 
Tou první byla Zimní herna, na kterou již v sobotu 27. února naváže výstava Svět kostiček LEGO. 
Od začátku února navíc prostory někdejšího infocentra slouží jako hlavní vstup do muzea. Kromě 
pokladny se tu nachází i muzejní obchůdek s prodejem suvenýrů a s možností občerstvení.

Muzejíčko láká malé i velké na výstavy
 a interaktivní projekty

„Na  myšlenku přeměnit Galerii Šumperska 
v  Muzejíčko nás přivedlo zrušení informačního 
centra. O  vypovězení smlouvy jsme se dozvěděli 
loni v červnu a přemýšleli, jak prostor využít,“ říká 
ředitelka šumperského Vlastivědného muzea Ma-
rie Gronychová. Rozhodování podle ní usnadnila 
statistika návštěvnosti výstav. V té jednoznačně ve-
dou právě výstavy pro děti, jež muzeum posled-
ních pět let v Galerii Šumperska pravidelně pořádá. 
Jen na  Cestu do  pravěku se zde v  roce 2010 vy-
dalo 5  773 zájemců, na  Putování středověkem 
o  rok později 5  042 osob a  výstavou Z  pohádky 
do pohádky prošlo v roce 2012 5 507 návštěvníků. 
V roce 2013 bodovala Barbie a její svět a předloni 
Fenomén Igráček. Rekord pak padl během loňské 
herny Pojďte, děti, budeme si hrát, kterou navští-
vilo na šest tisíc malých i velkých.

„Prostory ve východním křídle jsou jako jediné 
v areálu zcela bezbariérové a přístupné z parku i ze 
dvora, tedy ideální právě pro výstavy umožňující 
volný pohyb dětí. Je zde podlahové topení, ne-
jsou tu žádné výklenky či jiné nerovnosti, kde by 
se mohly děti zranit, a prakticky zde není co zničit. 
Navíc sem mohou vjet i rodiče s kočárky,“ vyjme-
novává pozitiva ředitelka muzea. Vzápětí připo-
míná, že interiér je volně bezbariérově propojen 
s nádvořím, na kterém lze umístit doplňky k  vý-
stavě, různé atrakce a  také posezení pro rodiče. 
Na ty myslelo muzeum rovněž vybudováním spe-
ciální místnosti pro přebalování, krmení a  kojení 
dětí, v níž nechybějí přebalovací pult, ohřívač lah-
viček a mikrovlnná trouba. 

„Idea zřídit v  prostorách někdejšího informač- 

ního centra a  Galerie Šumperska specifické zaří-
zení pro rodiny s dětmi, ale i pro dospělé, jež si za-
chovali mladou duši a kteří si rádi zasoutěží nebo 
vyzkoušejí dnes už zapomenuté činnosti, se tak 
přímo nabízela. Navíc chceme úzce spolupraco-
vat se školami, školkami a také přilákat do muzea 
celé rodiny s  dětmi, ukázat jim, že u nás mohou 
smysluplně a příjemně strávit volný čas a současně 

Slavnostní zahájení projektu Muzejíčka otevřely děti 
z „mateřinky“ Sluníčko.  Foto: -zk-
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Tou premiérovou byla v Muzejíčku Zimní herna, 
jež navázala na  loňskou úspěšnou výstavu Pojďte, 
děti, budeme si hrát. Větší i  menší děti se na  ní 
mohly formou hry, hlavolamů a  skládaček dozvě-
dět více o  exponátech muzea, například z  oboru 
archeologie či zoologie. „Zimní hernu jsme kvůli 
přípravě nové výstavy přemístili v omezeném roz-
sahu do Galerie mladých, kde bude otevřena do ne-
děle 27. března,“ upřesňuje Gronychová a dodává, 
že od  soboty 27. února se Muzejíčko promění 
ve Svět kostiček – LEGO. 

Ve  druhé polovině května vystřídají legendární 
stavebnice autíčka. „Půjde o výstavu modelů z br-
něnského Technického muzea a  od  zábřežského 
sběratele pana Hoška doplněnou interaktivními 
prvky, kterou propojíme s nádvořím,“ přibližuje ře-
ditelka a prozrazuje, že na září chystá muzeum Pod-
zimní hernu. Před Vánocemi se pak mohou děti 
těšit na Krysáky známé z večerníčků se zajímavými 
interaktivní prvky. „Výstavy nebudou samozřejmě 
vždy muzejní, ale naší snahou je do nich alespoň 
nějak muzeum dostat. Příkladem jsou třeba sklá-
dačky loštických pohárů či archeologických nádob 
v Zimní herně, doplněné texty pro starší děti. Rádi 
bychom tak v  dětech vzbudili zájem o  muzejní 
předměty s tím, že pak budou chtít vidět originál,“ 

se ještě něco dovědět a  přiučit,“ podotýká ředi-
telka. Výstavy, instalace i  další projekty totiž bu-
dou interaktivní. „Z  toho důvodu jsme zakoupili 
i  speciální techniku, která naše malé návštěvníky 
pomůže vtáhnout do dění. Do konce června ještě 
chceme Muzejíčko vybavit počítačem, dotykovými 
monitory a  barevnými sedáky pro děti,“ dodává 
Gronychová.

S realizací zajímavého projektu pomohla muzeu 
Nadace ČEZ, která na  něj přispěla devadesáti ti-
síci korunami. „Na jednom semináři jsem zjistila, 
že existuje Nadace ČEZ, která poskytuje finanční 
dotace mimo jiné i na muzea pro děti. Zpracovala 
jsem tedy projekt a do dvou týdnů mi přišla kladná 
odpověď,“ poznamenává ředitelka, podle níž zaží-
vají dětská muzea v  současnosti obrovský rozvoj. 
„Označení muzeum ale ve  většině případů pří-
liš „nesedí“, neboť jde o  atrakce, které s muzeem 
jako sbírkotvornou institucí nemají moc společ-
ného,“ konstatuje ředitelka a  připomíná, že sku-
tečná dětská muzea fungují například při pražském 
či bratislavském Národním muzeu. „Úplně první 
vzniklo při Moravském zemském muzeu v  Brně, 
kde jsme se tak trochu inspirovali, takže máme pro-
stor a tým lidí, kteří výstavy pro děti dělají,“ popi-
suje ředitelka.

Muzejíčko

Zimní herna nabídla větším i menším dětem spoustu zábavy. V omezeném rozsahu je nyní instalována v Gale-
rii mladých.  Foto: -zk-
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Nebyla by cesta za  vysněným povoláním jedno-
dušší, kdybyste šla hned po  základní škole studovat 
knihovnictví?
To by samozřejmě byla, rodiče ale byli přesvědčení, 
že s ekonomickým vzděláním budu mít širší uplat-
nění. Na  „ekonomku“, kde jsem studovala obor 
administrativa a kancelářské práce, ale vzpomínám 
velmi ráda. Paní učitelka Alena Navrátilová, která 
nás učila češtinu, mě ve čtení hodně podporovala, 
a  dodnes nedám dopustit na  výborného třídního 
učitele Jaroslava Lukavského a na paní učitelku Evu 
Liškařovou, která nás vedla velmi kulturně. Vodila 
nás na vernisáže, výstavy, do divadla…

Někomu by se mohlo povolání knihovnice zdát jedno-
tvárné. Čím Vás osobně nejvíc naplňuje?
Moje velká učitelka a  kolegyně Zdeňka Daň-
ková, která mě v oboru prakticky vychovala, v jed-
nom rozhovoru řekla, že knihovníci, kteří berou 

Můžete stručně přiblížit Vaši profesní dráhu?
Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu 
v Šumperku a poté dva roky pracovala v dětském 
domově ve Štítech. Už od dětství jsem si ale přála 
být knihovnicí. V roce 1988 se v šumperské měst-
ské knihovně uvolnilo místo, na  které jsem na-
stoupila a pracovala zde až do mateřské dovolené. 
Během ní jsem následovala manžela do Prahy, od-
kud jsme se po sedmi letech vrátili zpět do Šum-
perka. Dva roky jsem pak vyučovala v  plavecké 
škole na  místním bazénu, ale stále jsem byla 
v  kontaktu s  knihovnou. Chtěla jsem se do  ní 
vrátit, protože práce knihovnice mě velmi ba-
vila. Příležitost přišla v roce 1998 a já jí s radostí 
využila. Během zaměstnání jsem dálkově vystu-
dovala informační a knihovnická studia na Filo-
zoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě a v roce 
2007 jsem se stala vedoucí půjčovny a zástupkyní 
ředitelky.

Muzejíčko, Rozhovor

Nová budova by mohla být nejen knihovnou, 
ale i komunitním centrem pro širokou veřejnost, 

říká nová ředitelka knihovny Kamila Šeligová
Knížky miluje od dětství a od mala toužila stát se knihovnicí. Cesta k vysněnému povolání však 
nebyla přímočará. Splnila se jí v roce 1988. „Čtení je pro mě jako čištění zubů, večer a ráno se bez 
něj neobejdu. Je to můj velký koníček,“ říká Kamila Šeligová, jež je od letošního 1. března novou 
ředitelkou Městské knihovny Šumperk. Ve funkci střídá Zdeňku Daňkovou, která odchází do dů-
chodu. I když ne tak docela, přijala totiž nabídku své nástupkyně na poloviční úvazek knihovnice 
a od března se s ní budou čtenáři setkávat v pobočce Sever v Temenické ulici. Nejen v této souvis-
losti požádala redakce KŽŠ novou ředitelku knihovny o rozhovor.

podotýká Gronychová.
V rámci Muzejíčka se navíc mohou malí i velcí 

letos těšit ještě minimálně na dvě akce. 29. května 
proběhne na nádvoří Pavlínina dvora již osmý roč-
ník soutěže psů všech ras a velikostí Šumperský ha-
fan 2016. „Kromě soutěže o titul Šumperský hafan 
2016 a představení psích plemen podle rozdělení 
FCI, což je deset základních tříd, bude významná 
část programu zaměřena na  děti, kterým chceme 
představit psa nejen jako mazlíčka, ale také jako 
společníka při sportování, vycházkách a  zábavě,“ 

popisuje ředitelka a  dodává, že úplnou novinkou 
bude soutěž juniorhandling, tedy psí výstava pro 
děti, kdy se v  roli handlera představí dítě do  de-
seti let. Chybět nebudou ani představení pejsků 
z  útulků nebo adoptovaných, prezentace nezis-
kových organizací zabývajících se záchranou psů 
a přiblížení různých kynologických sportů. Během 
celého odpoledne bude pro děti a jejich rodiče zpří-
stupněno Muzejíčko s výstavou autíček a s dalšími 
aktivitami. Další dětský den pak muzeum plánuje 
přímo k výstavě autíček. Z. Kvapilová



8 Rozhovor

Městská knihovna Šumperk

funguje v budově v ulici 17. listopadu 6 a v po-
bočce Sever v Temenické ulici 5. Ročně regis-
truje asi 3600 uživatelů, z  nichž je 750 dětí 
do 15 let. Ročně do knihovny zamíří více než 
70  000 návštěvníků. 70% z  nich přichází pro 
knihy nebo časopisy, 20% na kulturní porady 
pro děti i pro dospělé, zbytek, asi 10%, jsou uži-
vatelé veřejného internetu. Knihovna nakoupí 
ročně více než 3500 svazků, v  současné době 
vlastní 83 000 knih. Počet svazků, které si čte-
náři ročně vypůjčí, je zhruba trojnásobný. O to 
vše pečuje 15 knihovníků v čele s novou ředitel-
kou knihovny Kamilou Šeligovou.  

knihovnu pouze jako zaměstnání, v  ní většinou 
dlouho nevydrží, zůstávají ti, kterým se stane 
do jisté míry posláním. To je velmi výstižné. Práce 
v knihovně mě i po  letech baví a naplňuje. Není 
jen o půjčování knih, ale i o pořádání kulturních 
akcí, o  setkávání se s  mnoha zajímavými lidmi, 
kteří k  nám přicházejí. Pro mě to jsou například 
studenti. Ráda zjišťuji, jaké píší bakalářské nebo di-
plomové práce, a pokud se týkají regionu, těší mne, 
když nám je poskytnou. Stejně jako prezentace za-
jímavých osobností v knihovně, včetně výtvarných 
talentů. Nehrajeme si na galerii, ale chceme ukázat, 
že jsou mezi námi šikovní lidé. 

Do výběrového řízení na funkci ředitelky jste musela 
zpracovat rozvojovou koncepci knihovny. Jak by tedy 
do budoucna měla organizace, kterou začínáte řídit, 
vypadat?
Do  výběrového řízení jsem zpracovávala v  pod-
statě dvě koncepce, neboť knihovnu čeká za  dva 
roky velké stěhování do budovy Masarykovy školy 
v ulici 28. října, což je výborné řešení. Z pohledu 
návštěvníků se nebudeme posouvat daleko, navíc 
zde staví městská doprava. Jediné, co nám v „no-
vém“ bude chybět, je zahrada, na  níž pořádáme 
slavnosti, které mají nezaměnitelnou atmosféru.
Ve  staré budově tak neplánuji žádné radikální 

změny, neboť situace je stabilizovaná. Kolegyně mě 
znají a já znám je. Všichni, i v těch stávajících pod-
mínkách, dělají, co mohou a práce je baví. 
Musíme ale samozřejmě připravit knihovnu na stě-
hování, což není až tak úplně jednoduchá věc. Veš-
keré knihy totiž musíme opatřit magnetickými 
ochrannými páskami, které nám v  nové budově 
celý fond „uhlídají“. Příprava a  kontrola fondu 
a  výběr knih, jež do  nového působiště přestěhu-
jeme, zabere hodně času. Máme na to dva až dva 
a půl roku.

S rekonstrukcí „Masaryčky“ se začne letos a hotova by 
měla být příští rok na podzim. Je tedy reálné stěhování 
už koncem roku 2017?
Spíš to vidím v roce 2018. Knihy totiž nemůžeme 
stěhovat v zimě, ale v teplejších měsících. Předpo-
kládáme, že to zabere tak dva měsíce. Během nich 
samozřejmě zůstane zachována regionální funkce 
knihovny a bude fungovat pobočka Sever v Teme-
nické ulici, která čtenářům poskytne veškeré služby. 
A ještě než to „vypukne“, chceme požádat o pomoc 
i veřejnost, například tím, že vyzveme čtenáře, aby 
si půjčili co nejvíce knih, čímž nám se stěhováním 
pomohou. Ke slavnostnímu otevření se pak přímo 
nabízí 1. září, kdy si připomeneme devadesát let 
od zahájení výuky v první české škole v Šumperku. 
To je ale samozřejmě ten nejzazší termín. 

Můžete alespoň krátce představit vizi, jak by měla 
knihovna fungovat v novém?
Mojí představou je, že budova by mohla být ne-
jen knihovnou, ale i komunitním centrem pro ši-
rokou veřejnost. Velkým přínosem bude velký sál 
pro sto padesát lidí, ale především menší sál. Ten 
bychom chtěli využívat nejenom pro vlastní akce, 
ale také nabízet neziskovým organizacím, s nimiž 
bych chtěla úzce spolupracovat. Některá z nich by 
například mohla provozovat i kavárnu, plánovanou 
v prvním patře.
Ráda bych se v knihovně vrátila k vzdělávání for-
mou cyklů přednášek, například z  historie míst-
ního regionu. Velkým vzorem je pro mě vsetínská 
knihovna, která v  tomto směru využívá i  aktivní 
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Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Daleko a jinde – Provence

Host: Lenka Horňáková Civade, klavírní doprovod Josef Macek 
ve čtvrtek 21. dubna od 18.30 hodin v hotelu Elegance

Pořad spojený se čtením fejetonů z knih Lenky Horňákové Civade, povídání o Provence 
a prezentací její výtvarné tvorby doprovodí francouzské šansony 

v podání klavíristy Josefa Macka ze ZUŠ Šumperk.
Lenka Horňáková Civade se narodila v Prostějově, vystudovala výtvarné umění na Sorboně, plně 

se věnuje kresbě a malbě, pořádá výstavy a příležitostně publikuje články v dvouměsíčníku Ateliér. 
Od roku 2004 spolupracuje s taneční školou Choréart v Bonnieux. 

V roce 2010 vydala knihu Provence jako sen.
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. Pozor - omezený počet míst!    

Kamila Šeligová je od letošního 1. března novou ředitelkou Městské knihovny Šumperk.  Foto: archiv MK

seniory. Já bych chtěla oslovit nejen je, ale širokou 
veřejnost, protože spousta lidí, kteří nejsou v seni-
orském věku, by si ráda rozšířila obzory či vzdělání. 
Navíc zde bude sídlit vysoká škola, s  níž chceme 
spolupracovat, takže bychom mohli využívat i  je-
jích přednášejících a uvítáme i aktivity studentů. 
Hlavně se ale konečně dočkáme vhodných prostor 

pro děti, kam budou moci přijít i rodiče s kočárky. 
Ze zkušeností jiných knihoven víme, že pokud je 
dostatek místa, děti v nich tráví volný čas. A kole-
gyně Jitka Sopperová z dětského oddělení je velmi 
aktivní a má spoustu nápadů, takže v novém se děti 
rozhodně nudit nebudou.
Děkuji za rozhovor. Zuzana Kvapilová
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ZUŠ Šumperk

Jarní koncerty Šumperského dětského sboru

Pondělí 7. března od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ 
Hudební podvečer 

Středa 9. března od 18 hodin v kapli klášterního kostela
Absolventský koncert 

Pondělí 14. března od 18 hodin v divadle 
Slavnostní koncert k 70. výročí ZUŠ Šumperk spojený se křtem DVD

Středa 16. března od 18 hodin v kapli klášterního kostela
Absolventský koncert 

Úterý 22. března od 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert 

Středa 30. března od 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert 

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

Také letos, v  blízkosti prvního jarního dne, se 
sborové děti sejdou ke  svým Jarním koncertům. 
Jsou dva, abychom děti i dychtivé rodičovské po-
sluchačstvo neodbývali pěti písničkami každého 
oddělení a dopřáli dětem větší rozsah vystoupení. 

Ve čtvrtek 17. března v 18 hodin zazpívají ti nej-
mladší. V  sále divadla vystoupí předškolní děti, 

jejichž sbor nese příznačný název Zpívánky. Jejich 
jen o  málo staršími partnery budou Růžové děti, 
kterých se po  několika hubenějších letech letos 
ve  sboru sešlo téměř šedesát. Vstupenky na  tento 
koncert obdržíte v předprodeji v pokladně divadla.

Druhý koncert se odehraje hned druhý den, 
tedy v pátek 18. března, ve stejném čase v nedale-
kém klášterním kostele. Jeho protagonisty budou 
Barevné děti, Plameňáci a koncertní sbor Motýli. 
Barevné děti při této příležitosti poprvé ve společ-
nosti starších zpěváků, a  to z  jednoduchého dů-
vodu. Růžových je letos taková síla, že by mohla 
nastat nouze o vstupenky – divadlo není nafuko-
vací. Naproti tomu klášterní kostel nějakou duši 
navíc snese, věřme tedy, že se oba okruhy poslu-
chačů takto podaří vyvážit. Na  koncerty srdečně 
zveme a těšíme se na vaši návštěvu.  

T. Motýl, sbormistr ŠDS
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neuchopitelných, ale o to naléhavějších vizí.
Navzdory jejich zřejmé blízkosti poloze art brut, 

neřadím je k ní. Připomněly mi spíš to, co později 
s  chutí udělala grafička Alena Kučerová s  vlastními 
výsostnými tisky. Mají jim podobnou sílu úplné svo-
body a ryzí prostotu v míře upřímnosti, které se nic 
„profesionálně závažného“ nevyrovná.

Porušil bych dohodu, kdybych určitěji připomínal 
jeho předchozí cykly. Proto jen potvrdím, že ta sou-
časná a zatím poslední etapa autorovy cesty si s nimi 
v  ničem nezadá. Obstojí vedle nich se ctí a  mírou 
přirozenosti je i  završuje. S  předchozími se shoduje 
až filigránskou jemností, tady ale nevázaně uvolně-
nou a otevřenou všemu, co se mu samo volně nabízí. 
Výstava je darem nejenom ve  hmotné podobě věcí 
na rozdání, ale hlavně v přirozené radosti z ní. Díky 
za obojí.

Přijďte, výstava zahájená ve  středu 2. března 
v 18 hodin za účasti autora končí v neděli 3. dubna 
a je naprosto jedinečná! Miroslav Koval

Dushan (*1958): „Mapy myšlenek“
 

„Od roku 2013 kreslím pouze kresby černou tuší. Po-
užívám i akrylovou barvu, tu roztírám prstem po pa-
píru. Mám-li pořádek v  hlavě i  na  stole, kreslím 
‚Popisy situací‘. Nemám-li pořádek v hlavě a na stole, 
kreslím ‚Mapy myšlenek‘. Mapy myšlenek kreslím nej-
raději na  různé papírové krabičky od  léků, od  zub-
ních past, od  mýdel, od  sardinek. Použité krabičky 
mají za sebou už nějakou historii a dobře si spolu ro-
zumíme.“                                                     Dushan

Březnový autor se skrývá za  pseudonymem, kte-
rým od roku 2013 podepisuje své práce nové a úplně 
jiné povahy. K  anonymitě nemá sebemenší důvod, 
ale plně respektuji jeho přání. Výstava za takový sou-
hlas stojí. Soubor, který pro ni v  počtu devadesáti 
barevných kreseb vybral a po vzoru Jaroslava Diviše 
(loňského únorového autora) daroval návštěvníkům 
k rozebrání, mluví sám za sebe. Už od prvních ukázek 
mi bylo jasné, že půjde o výstavu skvělou, výrazně oži-
vující nejenom linii jednoho roku. 

Na rubu krabiček od léků nebo jiných odpadových 
obalů a pro galerii někdy na nevelkých dřevech si kaž-
dodenně tuší a akrylem zaznamenával snad i pro něho 
zmatené poznámky, záhadné šifry a  tajemné zprávy, 
mapy neuspořádaných myšlenek a  bezděčných stop 
uplynulého času. Jsou to malé obrazové básně, pro-
stoupené svérázným humorem a výmluvné právě až 
mimo svazující dosah slov. Vytržené ze souvislostí, 
vymykají se úzkému vymezení ryze soukromých po-
známek osobního významu i  nahodilým vazbám, 
a jsou tak obecně sdělné. Vracejí nás do dětských her, 
do bdělého snění i neklidných nočních můr a jejich 

Galerie J. Jílka

Výstava v Galerii J. Jílka
Do 28. února

Adam Dostál (*1980): „Ikony přírody“, malba
Zářivá síla živé akrylové malby Adama Dostála, básníka obrazu a občas i slova. Výstavu i celý pro-

gram galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Bez názvu, tuš, dřevo, 2015/č. 449 
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K Šumperským proměnám: 
Rohový dům na náměstí Míru 21

Dům na náměstí Míru č. 21 ve druhé polovině šedesátých let 20. století.   
Foto: Spisovna odboru výstavby MěÚ Šumperk

Dokončení z minulého čísla
V šedesátých letech 20. století byl rohový dům 

na  náměstí Míru, známý v  té době jako Dům 
oděvů, v havarijním stavu. Od poslední důkladné 
přestavby uplynulo osmdesát let a  nemovitost, 
do jejíchž oprav bylo investováno minimálně, chát-
rala. Zastaralá byla elektroinstalace i vodoinstalace. 
Neobývané a  nevyužívané druhé patro zvyšovalo 
vlhkost v podkroví, a tak hniloba narušovala krov 
a opadávala atika. Tehdejší majitel objektu, výrobní 
družstvo Družspoj, požádal v  roce 1966 o demo-
lici domu, neboť neměl na  jeho opravu. Nemo-
vitost na nám. Míru 21 byla opravdu danajským 
darem. Družstvu ji věnoval Krajský svaz výrobních 
družstev v Olomouci při celostátní územní reorga-
nizaci v  roce 1960. Od  té doby využíval přízemí 
Oděvní obchod Olomouc, který zde měl umístěnu 

prodejnu a  za  ní sklady. V  prvním patře bydleli 
nájemníci, někteří obývali také zadní část domu. 
Prostory bývalé kavárny byly po  válce rozděleny 
příčkami na obytné místnosti s naprosto neodpo-
vídajícím příslušenstvím. I  další bytové jednotky 
v domě měly zastaralé sociální zázemí.

Výrobní družstvo nemělo dostatek financí 
na opravy a rekonstrukci a nakonec ani zájem mo-
dernizovat byty nájemníků. Východiskem bylo pře-
vedení objektu na město Šumperk. K vyřešení oprav 
přispělo rozdělení domu, který sahal hluboko podél 
Polské ulice, na zadní obytnou část a část přední, ko-
merční, končící na náměstí Míru. Následně byly vy-
měněny střešní konstrukce, na čelní frontě opravena 
atika, vyměněna okna a opravena fasáda.

Důkladné rekonstrukce se komerční prostory 
Domu oděvů dočkaly koncem sedmdesátých let 
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Dům oděvů v osmdesátých letech 20. století.  Foto: Archiv VM Šumperk

Rohový dům na náměstí Míru 21 po nedávné rekonstrukci.  Foto: Z. Kvapilová
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20.  století, kdy na  nároží vzniklo loubí, jímž bylo 
možné přicházet k  hlavnímu vchodu do  prodejny 
z Polské ulice i z náměstí Míru. V tomto stavu se ná-
roží dochovalo dodnes. Obchod byl rozšířen do dvou 
pater. V  přízemí byly zřízeny tři prodejní místnosti 
a  v  prvním patře další tři prodejní plochy. Spojeny 
byly schodištěm umístěným naproti hlavnímu vstupu. 
V prostorách druhého patra se našlo místo pro krej-
čovnu, skladovací místnosti a  zázemí personálu. 
V této podobě si mnozí Dům oděvů ještě pamatují.

Politické a ekonomické změny se v devadesátých 
letech promítly do prodávaného sortimentu na obou 

podlažích Domu oděvů. V nových tržních podmín-
kách se opět projevila odlehlost obchodů na  ná-
městí Míru od  hlavní šumperské obchodní tepny. 
V  přízemí budovy vznikla prodejna levného zboží 
a  v  patře second hand. Na  počátku druhé dekády 
21. století změnil nový majitel domu dosavadní vy-
užití prostor v přízemí, když v nich zřídil prodejnu, 
půjčovnu a servis sportovních potřeb. Ve třetím pa-
tře vznikla nová bytová jednotka. Po opravě a natření 
fasády v roce 2014 získal dům vzhled odpovídající 
jeho významu mezi ostatními domy na náměstí.  

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

Dům kultury

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 

Neděle 6. března od 15 hodin ve velkém sále DK
Šlágrparáda: Duo Jamaha
Tříhodinová taneční zábava ve  společnosti nej-
úspěšnější hudební skupiny televizní stanice Šlágr! 
Přijďte se na začátku jara pobavit a prožijte poho-
dové odpoledne ve společnosti populárních hudeb-
níků ze Slovenska.  Vstupné s místenkou 170 Kč

Středa 9. března od 19 hodin ve velkém sále DK
Velký holky nepláčou
Komedie, se kterou do  Šumperka zavítá Divadlo 
Bez zábradlí. Můžete se těšit na  herecké výkony 
Jany Šulcové, Dany Batulkové, Veroniky Jeníkové, 
Marcela Vašinky a dalších. 

Vstupné 220 Kč, 250 Kč a 290 Kč

Čtvrtek 17. března od 19 hodin ve velkém sále DK
PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: 
Pavel Šporcl – Gipsy Fire
Na závěrečném koncertě 43. ročníku festivalu Pre-
ludium Aloise Motýla se můžete těšit na  houslo-
vého virtuosa a  jednoho z nejžádanějších českých 
umělců Pavla Šporcla, který slaví úspěchy u všech 
generací posluchačů díky svému umění, výrazné 
osobnosti i  nekonvenčnímu vystupování. Tento-
krát se představí s  cikánskou cimbálovou kapelou 
Gipsy Way Ensemble. Festival se koná za finanční 
podpory města Šumperka a Olomouckého kraje. 

Vstupné 250 Kč, 300 Kč a 350 Kč 

Sobota 19. března od 19 hodin ve velkém sále DK
Blues Aperitiv
Sedm bluesových kapel vs. porota! Muzikanti z Ev-
ropy soutěží o možnost hrát v hlavním programu 
21. ročníku mezinárodního festivalu Blues Alive. 
Svého vítěze si vedle odborné poroty vyberou také 
diváci. Více na www.bluesalive.cz.  Vstupné 90 Kč 

Čtvrtek 24. března od 19 hodin ve velkém sále DK
Xindl X, UDG A Voxel – společné turné
Úspěšný písničkář Xindl X, který se nebojí kombi-
novat hip hopové frázování s  folkem a  veselé rýmy 
s vážnými tématy, se po čtyřech letech vrací do Šum-
perka. Jako své hosty si na  společné turné pozval 



15Dům kultury

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Od 2. března do 3. dubna
Dushan (*1958): „Mapy myšlenek“
Soubor devadesáti barevných kreseb, mapy ne-
uspořádaných myšlenek, bezděčných stop uplynu-
lého času, malé obrazové básně prostoupené živým 
humorem. Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 
2. března od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, 
stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad 
galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu 
i  celý program galerie finančně podporuje Minis-
terstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

PŘIPRAVUJEME
3. dubna   ZPÍVÁME A TANČÍME 
  S MÍŠOU
8. dubna   ROCKOVÁ PÁRTY
9. dubna   ŠPEK NA PRKNECH
15. dubna  ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY
17. dubna  O PEJSKOVI A KOČIČCE
20. dubna  VŠECHNOPARTIČKA
22. dubna  EUROFEST
24. dubna  MICHAL NESVADBA: 
  MICHALOVI MAZLÍČCI
27. dubna  BRATŘI EBENOVÉ
3. května   JAROSLAV UHLÍŘ
20. května  JABLKOŇ

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!

talentovaného zpěváka Voxela a  oblíbenou partičku 
UDG.  Vstupné v předprodeji 290 Kč, v den akce 340 Kč

ŠPEK – Přehlídka umění Olomouckého kraje
Přehlídka ŠPEK se koná za  finanční podpory 
Olomouckého kraje a  města Šumperka. Hlav-
ním partnerem festivalu je Pivovar Holba.

BESEDA
Sobota 12. března od 9 hodin v G-klubu DK
Komunikace mezi muži a ženami
Workshop s  Johanou Randákovou, žijící na  Zá-
břežsku, pro páry i  jednotlivce na  téma mužsko-
-ženské komunikace. 

Vstupné pro jednotlivce 200 Kč, pro páry 300 Kč

Úterý 29. března od 17 hodin v G-klubu DK
Leo Bureš – Ohrožené rostliny Jeseníků
Autor stejnojmenné knihy bude povídat o  zná-
mých i neznámých rostlinách rostoucích jedinečně 
v Jeseníkách.  Vstupné 30 Kč

PRO DĚTI
Neděle 13. března od 10 hodin ve velkém sále DK
Jarní pohádka – Skřítek Třešnička a  mrazík 
Zlobilka
Pohádka, která naladí děti do jara. Skřítek Třešnička 
bude mít spoustu práce s právě se rozvíjejícími květy. 
A pořád je tady někdo, kdo se mu to snaží překazit. 
Hraje Liduščino divadlo. 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.

Divadlo Bez zábradlí pobaví šumperské publikum

Dům kultury Šumperk uvede ve středu 9. března 
divadelní hru Velký holky nepláčou pražského Di-
vadla Bez zábradlí. Tato komedie pojednává o vzta-
zích a „ideálním“ soužití kamarádek, které konečně 
mohou začít žít po  svém. Původní scénář navíc 

napsal americký dramatik Neil Simon, držitel Pul-
litzerovy ceny. 

V  představení poznáte dvě dámy, které se své-
rázným způsobem vyrovnávají s  rozpadem svých 
manželství. Jejich problémy je svedly dohromady. 



16 Blues Aperitiv

známých osobností,“ uvádí produkční domu kul-
tury Michaela Horáková.

Divadelní představení Velký holky nepláčou 
začíná ve  středu 9. března od  sedmi hodin večer 
ve velkém sále domu kultury.  Vstupné je 220, 250 
a  290 korun. Více informací a  on-line rezervace 
lístků na www.dksumperk.cz. -red-

Namísto toho, aby se trápily někde o samotě, založí 
spolu vlastní takzvané manželství, ve kterém každá 
hraje tutéž iritující roli, díky níž dovedla předtím 
manžela málem k šílenství. To následně vede k řadě 
komických situací, u kterých se upřímně pobavíte 
a od  srdce zasmějete. „Můžete se těšit na herecké 
výkony Jany Šulcové, Veroniky Jeníkové a dalších 

O mezinárodní soutěž Blues Aperitiv byl velký zájem, 
finalisté již jsou známi
Také letos se mohli bluesmani přihlásit do mezinárodní soutěže Blues Aperitiv, která zaručuje mi-
nimálně dvěma vítězným kapelám účast v programu největší středoevropské přehlídky bluesové 
muziky Blues Alive. Ta se uskuteční v Šumperku od 17. do 19. listopadu. Na začátku února vy-
brala odborná porota složená z hudebních publicistů, aktivních muzikantů a festivalových pro-
motérů sedm skupin, které se mohou naživo představit v rámci finálového koncertu Blues Aperitiv 
v sobotu 19. března ve velkém sále domu kultury.

„Součástí Blues Alive se neodlučitelně stal sou-
těžní festival, který hledá nové talenty v  oblasti 
blues mezi kapelami po  celé Evropě. Těší nás, že 
z  původně ryze českého festivalu je akce meziná-
rodní. Dvěma souborům garantujeme postup 
na  podzimní Blues Alive, kde dostanou tradičně 
příležitost uvítat posluchače koncertem ve  fo-
yer domu kultury,“ vysvětlil ředitel šumperského 

Domu kultury Vladimír Rybička a dodal, že i další 
účinkující, kteří na  přehlídce Blues Aperitiv za-
ujmou porotu či uspějí v diváckém hlasování, mo-
hou dostat pozvánku k  účinkování na  vedlejších 
scénách Blues Alive či na přehlídkách v Polsku. 

Do  letošního sedmnáctého ročníku soutěže 
Blues Aperitiv se přihlásilo čtyřiadvacet kapel 
z  Česka, Slovenska, Polska, Nizozemska a  Velké 
Británie. „Ze všech přihlášených kapel byla vybrána 
sedmička postupujících a  dva náhradníci. Teď už 
je vše na kapelách, jak se budou naživo prezento-
vat před odbornou mezinárodní porotou sestave-
nou z  hudebních publicistů a  hudebníků a  před 
návštěvníky akce,“ uzavřel Rybička. Finálový kon-
cert soutěže Blues Aperitiv se uskuteční v  sobotu 
19. března v  Domě kultury Šumperk od  19 ho-
din. Vstupné je devadesát korun. Více informací 
na www.bluesalive.cz. -red-

Postupující na  finálový koncert Blues Aperitiv 
XVII.: Cheap Tobacco (PL), Slovak Blues Project 
(SK), Martin Ketner & Trouble Heroes (CZ), Gerr 
Jablonski and The Electric Band (UK, PL), Bužma 
(CZ), Tammy & The Youniverse (SK), Filip Vítů 
Trio Feat. Markéta Vodičková (CZ). Náhradníci: 
Bluesberg (CZ), Bandaband (CZ).

Během finálového koncertu se představí i slovenští Slo-
vak Blues Project.  Foto: archiv
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za sebou dvě stě sedmdesát repríz a další se chys-
tají,“ řekl Pavel Šporcl. Ten prostřednictvím svých 
vystoupení také podporuje benefiční projekty ně-
kolika nadací a neziskových organizací, je patro-
nem SOS vesniček, Centra pěstounských rodin 
a Asociace Apla pomáhající lidem s autismem. 

„Vyvrcholením festivalu Preludium Aloise Mo-
týla bude právě koncert Pavla Šporcla s cikánskou 
kapelou Gipsy Way Ensemble, kde se návštěvníci 
mohou těšit na gejzír nespoutané energie a strhující 
virtuozity,“ uvádí produkční domu kultury Micha-
ela Horáková. Vzápětí připomíná, že koncert Pavla 
Šporcla s  kapelou Gipsy Way Ensemble se usku-
teční ve čtvrtek 17. března od sedmi večer ve vel-
kém sále domu kultury. Vstupné je za  250, 300 
a  350 korun. Více informací a  on-line rezervace 
lístků na www.dksumperk.cz a www.klasikaviva.cz. 

-red-

Projekt sází na  nevšední technickou vybave-
nost a  osobitost primáše Pavla Šporcla. Během 
koncertu zazní jak skladby lidové (úpravy písní 
různých národů), tak také vlastní tvorba Pavla 
Šporcla či skladby Johanna Sebastiana Bacha.

S  cikánskou cimbálovou kapelou odehrál Pa-
vel Šporcl koncerty v nejrůznějších zemích světa, 
včetně Číny, provedl úspěšná turné, v rámci nichž 
třikrát zcela vyprodal legendární pražskou Lu-
cernu. Z  koncertu Gipsy Fire konaného právě 
v  Lucerně byl Českou televizí pořízen a  odvysí-
lán záznam v květnu 2015. CD Gipsy Way z roku 
2008 i CD Gipsy Fire z roku 2015 byla za prodej 
oceněna Platinovou deskou Supraphonu. 

„Já velice často a rád vybočuji z klasické hudby 
a  typického houslového repertoáru. Cikánská 
hudba mě bavila od  malička. O  to víc mě těší, 
že se projektu Gipsy Fire tak daří. Mám s  ním 

Na závěrečném koncertě 43. ročníku festivalu Preludium Aloise Motýla ve čtvrtek 17. března vy-
stoupí jeden z nejžádanějších českých umělců Pavel Šporcl, který slaví úspěchy u všech generací 
posluchačů díky svému umění, výrazné osobnosti i  nekonvenčnímu vystupování. Tentokrát se 
představí v rámci pořadu Gipsy Fire s cimbálovou kapelou Gipsy Way Ensemble, spojující velké 
mistrovství s temperamentem a cikánskou vroucí krví.

Společné turné Xindla X a  kapely UDG se pojede už podruhé! Tentokrát se k  nim přidá ještě 
známý písničkář Voxel. Příznivci si tak během jednoho večera užijí koncerty tří skvělých formací, 
které odehrají nejen vlastní koncertní set, ale i skladby navzájem či spolu. A při této příležitosti 
zavítají 24. března i do Šumperka.

Preludium Aloise Motýla nabídne jedinečný koncert 
Pavla Šporcla s cimbálovou kapelou Gipsy Way Ensemble

V rámci společného turné do Šumperka 
zavítají Xindl X, UDG a Voxel

„Spolupráce začala již minulý rok, kdy jsme vy-
mysleli spojení XINDLA X a UDG. Spolu nám to 
dobře fungovalo a my odehráli řadu skvělých kon-
certů. Proto jsme se rozhodli pro pokračování. Do 
party jsme přibrali navíc Voxela. Tak nějak máme 
pocit, že nás perfektně doplní a na jaře si užijeme 
fantastickou šňůru,“ popisuje Jugi z kapely UDG, 

jak se vůbec dali dohromady.
Xindl X s kapelou se na všech sedmnáct kon-

certů těší a chystá se zahrát i nový singl z pláno-
vané desky, která vyjde během letošního podzimu. 
„Podle ohlasů od fanoušků víme, že je naše kon-
certní spojení bavilo. A  musím přiznat, že i  já 
se těším. Jsem zvědavý, jaké moje písničky si 
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publika,“ dodává Voxel. 
Na koncert úspěšného hudebního trojlístku 

Xindla X, UDG a Voxela se můžete těšit ve čtvr-
tek 24. března od sedmi večer ve velkém sále 
domu kultury. Vstupné je v  předprodeji za 290 
korun, v  den akce lístek podraží na 340 korun. 
Více informací a on-line rezervace lístků na www.
dksumperk.cz. -red-

UDG vybere a  jak se toho zhostí. Za sebe roz-
hodně mohu říct, že spolu s mojí kapelou zahra-
jeme skladby z  předchozích alb, ale dojde i  na 
úplně nové,“ doplňuje Xindl X. „Jsem moc rád, že 
můžu naskočit do skvěle rozjetého vlaku společ-
ného turné a  snad i přispět svým nákladem! Za-
hraju skladby z mojí první desky, ale chystám se 
i na nějaké novinky. Proto jsem zvědavý na reakce 

Společné turné Xindla X a kapely UDG se pojede už 
podruhé.  Foto: D. Konopáč Turné se letos zúčastní i písničkář Voxel.  Foto: archiv

Startuje ŠPEK, přehlídka umění Olomouckého kraje
Šumperská přehlídka ŠPEK představí umělce působící či pocházející z našeho kraje. Divadlo, 
hudbu, přednášky, výstavu nebo týden regionálních specialit, to vše přináší různorodý program 
11. ročníku.

„Veřejnost chceme seznámit s umělci, kteří mají 
blízký vztah k  Olomouckému kraji. Představíme 
místní tvůrce, nebo slavné rodáky, kteří se prosa-
dili na republikové úrovni. Prostor samozřejmě do-
stanou také ti, kteří odsud nepocházejí, ale v našem 

kraji odvedli kus poctivé umělecké práce,“ uvedla 
produkční šumperského domu kultury Michaela 
Horáková. Vzápětí podotkla, že letošní ročník je 
speciální v tom, že se koná v časovém rozmezí tří 
měsíců, tedy od března do května.
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V šumperském divadle se bude konat druhý roč-
ník akce ŠPEK na prknech, kdy se na pódiu bě-
hem celého dne 9. dubna představí půl tuctu 
divadelních souborů. Komedii Kabaret nahatý 
Shakespeare přijede zahrát 14. dubna olomoucké 
Divadlo Tramtarie. 

Těšit se 12. března můžete i na workshop o ko-
munikaci mezi muži a ženami a více o ohrožených 
rostlinách Jeseníků se dovíte 29. března na před-
nášce Lea Bureše. Dočkáte se i  autorského čtení 
přímo od šumperského spisovatele Miroslava Vác-
lavka (13. 4.). Že škola může vypadat i jinak, než 
ji známe, se můžete přesvědčit na přednášce Živá 
škola Olomouc (19. 4.). K  příležitosti světového 
dne Respektu porodu se uskuteční druhý ročník 
festivalu Být ženou (27. 5.). A již tradičně mohou 
zájemci v rámci ŠPEKU ochutnávat regionální spe-
ciality v  Restauraci a  pizzerii Dům kultury (11.–
15. 4.) Více informací o festivalu ŠPEK a on-line 
rezervace lístků na www.dksumperk.cz. -red-

V nabitém programu si může každý najít „svůj 
šálek kávy“. Pořádný rockový nářez si mohou pří-
znivci ostrých kytarových riffů užít na Rockové 
párty, která se koná 8. dubna ve společnosti ob-
líbených šumperských kapel Dying Passion a Re-
medy Remains. Speciálním hostem bude kapela 
Sequence ze Srbska. Folkoví fanoušci jistě uvítají, 
že na memoriálu Šumperské pomněnky vystoupí 
15. dubna kapely BG Nova, Beg Bie Country a le-
gendární bluegrassová Druhá tráva v čele s Rober-
tem Křesťanem. Pro milovníky české a  moravské 
dechovky je 22. května připraveno Zábavné od-
poledne s Moravskou Veselkou. Kapela O5 a Ra-
deček společně s písničkářem Pavlem Calltou pak 
26. května odehrají speciální akustický koncert na 
střeše šumperského divadla.  

Přehlídka ŠPEK má připravený program také 
pro příznivce výtvarného umění. Obrazy vystaví 
v jižním křídle domu kultury od 5. do 29. dubna 
Irena Slavíková.

ŠPEK, Divadlo

Divadlo

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
St 2. 3. D´Artagnan aneb Tři mušketýři školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
Čt 3. 3. D´Artagnan aneb Tři mušketýři C, VK 17.00 150 Kč
Pá 4. 3. D´Artagnan aneb Tři mušketýři školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
So 5. 3. Já to tedy zkusím… Studio D123, Hrádek VK 19.00 70 Kč
Út 8. 3. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Út 8. 3. Dlouhý, široký a krátkozraký 

Divadlo Járy Cimrmana 
VK 19.00 Vyprodáno

St 9. 3. Aládín a kouzelná lampa školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Čt 10. 3. Sen noci svatojánské školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
Pá 11. 3. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Pá 11. 3. A evergreeny pokračují… 

„Když nám bylo šestnáct“ 
VK 19.00 80 Kč

So 12. 3. Do hajan! Divadlo Applause VK 15.00 70 Kč
So 12. 3. Já to tedy zkusím… Studio D123, Hrádek VK 19.00 70 Kč
Út 15. 3. Aládín a kouzelná lampa školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 16. 3. D´Artagnan aneb Tři mušketýři školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
Čt 17. 3. Jarní koncert Šumperského dětského sboru VK 18.00 70 Kč
Pá 18. 3. D´Artagnan aneb Tři mušketýři školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
So 19. 3. Naše městečko B, VK 19.00 150 Kč
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V  prostorách šumperského divadla představují od  února studenti výtvarných oborů Grafický 
design a Průmyslový design VOŠ a SPŠ Šumperk napříč ročníky své klauzurní práce. K vidění 
jsou základy výtvarných technik, kresebné i malířské studie zátiší, seznamování se s perspektivou 
a „vizováním.“

„Průmyslováci“ představují na výstavě své klauzurní práce

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 vstupe-
nek vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: Vojtěch Krejčí: Příroda okem 
tuláka, výstava trvá do 30. 3. Výstava děl a klauzurních prací VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu 
vyhrazena!

Vyšší ročníky se soustředí více na  svůj profi-
lový obor. U oboru Grafický design tak můžete vi-
dět divadelní plakáty a návrhy loga pro VOŠ a SPŠ 
Šumperk či graficky zpracovanou informační tabuli 
se zaměřením na turistický ruch a doprovodné tisko-
viny. Průmyslový design překvapí návrhy městského 

mobiliáře, designem laviček a příslušenství exteriéru 
a také pracemi k soutěži Young Package/Mladý obal 
2016 – s  podtitulem: PACKAGE UNLIMITED: 
Obal nemusí skončit v koši, najděte mu další funkci! 
Výstava je v Galerii otevřena ve dnech představení, 
případě po domluvě. -red-

V hlavní roli inscenace D´Artagnan aneb Tři mušketýři diváci uvidí hostujícího eléva Kryštofa Grygara.  
 Foto: P. Veselý

Datum Titul Skupina Čas Cena
Út 22. 3. Nulová gravitace Balet Praha Junior VK 19.00 150 Kč
St 23. 3. Stvoření tance Balet Praha Junior školy, dopr. volných míst 9.00 50 Kč
Út 29. 3. Naše městečko školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
Čt 31. 3. LiStOVáNí.cz: Kafe a cigárko (Marie 

Doležalová) Historky z hereckého podsvětí 
VK 18.00 130 Kč
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LiStOVáNí.cz přiveze Kafe a cigárko Marie Doležalové
Kafe a cigárko je hit a jeho autorka Marie Doležalová tak přitažlivě vtipná! S její knihou vyra-
zilo LiStOVáNí.cz do více než padesáti českých měst. A nechybí v nich ani Šumperk, kam zavítá 
ve čtvrtek 31. března. Knihu, podepsanou právě Marií, navíc bude mít s  sebou ke koupi. Stojí 
320 korun, z nichž dvacetikoruna jde na fond ohrožených dětí Kuře.

S pohádkou Do hajan! přijede do Šumperka Divadlo Applause. Malí diváci se na ni mohou těšit 
v sobotu 12. března od třetí odpolední.

Divadlo Applause nabídne pohádku Do hajan!

Marie Doležalová je herečka, moderátorka, ví-
tězka taneční soutěže StarDance a vášnivá blogerka. 
Začala si psát blog, jen tak pro radost a pro své ko-
legy z divadla, aby je pobavila. Ale záhy Kafe a ci-
gárko začalo bavit lidi mnohem víc, než by se Marie 
nadála. Taky za něj získala cenu Magnesia Litera. Ty 
nejlepší glosy s  podtitulem Historky z  hereckého 
podsvětí vycházejí formou knihy v  nakladatelství 

Domino. A pro LiStOVáNí je to rozhodně výzva, 
která slibuje netradiční zábavný večer. A víte, co je 
na psaní Marušky ze všeho nejlepší? Že si dovede 
udělat legraci hlavně sama ze sebe. LiStOVáNí vy-
jelo na „mega“ turné po padesáti městech, posled-
ního března zavítá i do Šumperka. Na všechny se 
od šesté podvečerní těší Bára Jánová a Gustav Ha-
šek. -zk-

Pohádka Do  hajan! chytne za  srdce každé 
malé i  velké dítě. Které dítko by nechtělo pro-
letět se svým oblíbeným SNEM říši snů? Snad 

každý „dospělák“ občas touží vrátit se do  dět-
ských let se svým dětským SNEM. To vše můžete 
12. března v šumperském divadle -red-

V prostorách šumperského divadla představují od února studenti VOŠ a SPŠ Šumperk své klauzurní práce. 
Foto: Š. Čejková
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

nejen, co jsou to endemity a kde rostou, ale i  to, 
jak jsou zkoumány a chráněny. Fotografie Leo Bu-
reše také ukazují mnohé vzácné zástupce jesenické 
květeny, včetně endemitů. Na objednávku jsou po-
skytovány komentované prohlídky. Výstavy trvají 
do 6. března.

Svetom, moje, svetom
Výstava ze sbírek Slovenského národného múzea 
v Martine podává stručný přehled o historii sloven-
ského drátenictví, přes rozšíření a rozkvět na konci 
19. století až po jeho postupný zánik. Prostřednic-
tvím textů, obrazové dokumentace a  originálních 
exponátů představuje kraj dráteníků, jejich život, 
práci, cesty, ale i  rozmanitý sortiment výrobků, 
který se měnil a vyvíjel podle vkusu a požadavků 
zákazníků. Výstava bude doplněna i  o  výrobky, 
které se po  slovenských drátenících zachovaly 
ve sbírkách šumperského muzea. Výstava bude za-
hájena ve čtvrtek 10. března a potrvá do 5. června.

Galerie mladých
Zimní herna
Pokračování úspěšné výstavy Pojďte, děti, budeme 
si hrát nabízí luštění originálních kvizů, hádanek 
a hlavolamů nebo si jen tak pohrát. Výstava v ome-
zeném rozsahu trvá do neděle 27. března.

Malby, vosková batika, fotografie
Výstava děl členů výtvarné skupiny NASLISE, která 
vznikla v  roce 2014 při jednom z  mnoha setkání 
v příjemném prostředí Galerie Kafe v Rovensku. Její 
členové, ač každý trošku jiný, mají společnou touhu 
výtvarného vyjadřování a  také lásku k  regionu, 
ve kterém působí. Společná prezentace jejich tvorby 
bude jistě inspirativní pro všechny návštěvníky naší 
Galerie mladých. Vystavující: František Krňávek – 
Rovensko, malby, Josef Baslar – Bludov, malby, Petr 
Kučera – Šumperk, malby, Iva Zamykalová – Boh-
díkov, malby, Jaromíra Posmýková  – Zábřeh, vos-
ková batika, Antonín Štefurák – Zábřeh, fotografie. 

VýstaVní síň
Patchwork 
II. ročník výstavy opět nabízí ruční výrobky patch-
workářek ze Šumperska, Mohelnicka, Jesenicka, 
Českotřebovska, ale i odjinud. Krom textilních vý-
robků mohou návštěvníci obdivovat i  temperové 
obrazy Aničky Navrátilové. V rámci doprovodného 
programu bude během výstavy probíhat 6  kurzů 
patchworku a  bude představena nová kniha Jany 
Harmachové o  patchworku. Děti si budou moci 
vyzkoušet svou zručnost v  dílnách (předškoláci, 
první stupeň, druhý stupeň středoškoláci), které 
budou probíhat na  objednávku. Bližší informace 
k doprovodnému programu jsou k dispozici v re-
cepci muzea nebo na  webových stránkách www.
muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá do 8. května.

rytířský sál 
Lovecké chaty Jeseníků
Výstava nabízí výběr fotografií loveckých chat 
Hrubého a  Nízkého Jeseníku, Rychlebských hor, 
Králického Sněžníku, Hanušovické a  Zlatohor-
ské vrchoviny, jak je zachytila svým fotoaparátem 
Zdeňka Jordanová. Nebude chybět zákoutí lo-
vecké chaty vybavené ze sbírek VM v Šumperku. 
Hostem vernisáže bude Ota Bouzek z  Karlovy 
Studánky, autor knih o přírodě, zvěři, myslivosti, 
lovech i horalech. Výstava je svým námětem v šum-
perském muzeu unikátní. Partnerem výstavy jsou 
Lesy České republiky, s. p. Výstava bude zahájena 
ve čtvrtek 3. března vernisáží v 17 hodin a potrvá 
do 24. dubna.

Beseda o loveckých chatách formou volného vy-
právění (derniéra) proběhne ve čtvrtek 21. dubna 
v 17 hodin v šumperském muzeu.

hollaroVa Galerie
Kde rostou naše endemity, Endemity a  další 
vzácné rostliny Jeseníků 
Dvě výstavy současně v Hollarově galerii přibližují 
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automatickým audioprůvodcem guidePORT, 
který oživí exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Akce
Velikonoce v muzeu
Na Zelený čtvrtek 24. března muzeum připravilo 
od 9 do 16 hodin již tradiční velikonoční akci. Ná-
vštěvníky čeká zdobení kraslic, pletení pomlázek 
i tvoření méně tradičních velikonočních dekorací. 
Vstupné: jednotné 40 Kč.
Informace: tel. č.: 583  363  070, tel., fax: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celo-
ročně: út–ne 9–12 hod., 12.30–17 hod. Otevírací 
doba Muzejíčka: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 ho-
din. Změna programu vyhrazena!

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

Výstava bude zahájena ve čtvrtek 31. března verni-
sáží v 17 hodin a potrvá do 1. května.

mUZeJíČko (Galerie ŠUmperska)
Svět kostiček – LEGO
Výstavu pro muzeum připravil sběratel Petr Šimr, 
který svou rozsáhlou sbírku prezentoval již na něko-
lika místech naší republiky. Velkým lákadlem jistě 
je filmová tvorba z kostiček, která představuje na-
příklad témata The Simpsons, Harry Potter nebo 
Ghostbusters. Děti mohou zapojit svou fantazii 
při skládání kostek Duplo, Classic – Basic, a  do-
konce i Baby Primo, v hracím koutku. Výstava trvá 
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 

Vlastivědné muzeum

Prvním projektem Muzejíčka byla Zimní herna. Tu přemístili muzejníci poslední únorový týden do Galerie 
mladých, kde potrvá do neděle 27. března.  Foto: Z. Kvapilová
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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 figurek 
od roku 1976, kdy byl první Igráček vyroben. K vi-
dění je i  město Igráčkov a  nejrůznější limitované 
edice postaviček. Součástí výstavy je hrací koutek. 
Výstava trvá 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 věnuje chlebu a  lidské práci, která s  jeho 
přípravou souvisí – např. příprava půdy, setí, skli-
zeň, mlácení, čištění, uskladnění obilí a  samotné 
pečení chleba. Výstava trvá do 29. května.

Akce
Velikonoce v muzeu
Ve středu 23. března je od 9 do 14 hodin připra-
veno velikonoční tvoření a program, ve kterém si 

Třicetiletá válka a Šumpersko
Třicet let trvající válečný konflikt představuje 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 vý-
zbroj vojsk. Nechybějí typické muškety, kopí, hala-
partny, 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 trvá do 24. dubna.

Muzejní minigalerie
Bižuterie – keramika, Pastely – příroda v okolí
Jarní atmosféru navodí v  zábřežské minigalerii 
hned dvě výstavy současně. Malířka Alena Pecáková 
představí své malby na  výstavě Pastely  – příroda 
v okolí a výtvarnice Božena Vejvodová předvede své 
výrobky na výstavě Bižuterie – keramika. Přijďte se 
jarně naladit a  přesvědčit, že umění není zdaleka 
výsadou jen mladých umělců a  že výtvory obou 
umělkyň vás pohladí po duši. Výstavy budou zahá-
jeny ve středu 9. března vernisáží v 17 hodin a po-
trvají do 27. dubna.
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.

Vlastivědné muzeum
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Výstavní síň patří do 8. května patchworku

Od 25. února probíhá v šumperském muzeu výstava patchworku, na níž můžeme obdivovat vý-
tvory patchworkářek ze Šumperska, Mohelnicka, Jesenicka, Českotřebovicka, Litomyšle, ale také 
ze vzdálenějších míst – např. z Volyně, Plzeňska a Lounska. Textilní díla více než třiceti žen jsou 
doplněna temperovými obrazy s patchworkovými motivy, jejichž autorkou je Anička Navrátilová.

budeme povídat o  velikonočních tradicích a  zvy-
cích. Děti si upečou tradiční jidáše a vyrobí si jed-
noduchou velikonoční dekoraci. 
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).

Výstava patchworku je doplněna bohatým do-
provodným programem pro děti i  dospělé. Děti 
různých věkových kategorií si svou zručnost mo-
hou vyzkoušet v  dílnách pro ně připravovaných. 
Dílny pro děti je třeba předem objednat. 

Novou knihu o  patchworku představí ve  čtvr-
tek 28. dubna Jana Harmachová z  Volyně, která 
na své přednášce také povypráví o svých zkušenos-
tech s tvorbou patchworku. 

V rámci doprovodného programu dále proběhne 
šest kurzů patchworku:
27. února – „Crazy srub“, Renata Edlmanová, Li-
tomyšl. Srub patří k  základním patchworkovým 
technikám, crazy srub je jednou z jeho variant. 
5. března – Kurz patchworku pro začátečníky, 
Hana Nezhybová, Šumperk. Základy patchworku, 
práce s řezákem, sešívání čtverců, z nichž je možno 
ušít polštář o velikosti 40 × 40 cm.
19. března – „Chrámová okna“, Lenka Janáková, 
Jeseník. Speciální technika šití polštáře o velikosti 
40 × 40 cm.
16. dubna – Rychlá deka ze čtverců (a  čtve-
rečků), Iva Janzová, Česká Třebová. Příjemná tech-
nika šití vhodná i pro úplné začátečnice. Lze využít 
i zbytky látek.
30. dubna – Aplikace pomocí feezer papíru, Jana 
Harmachová, Volyně. Novější metoda aplikace pomocí 
freezer papíru. Tvorba obrázku velikosti 30 × 30 cm. 

8. května – Šití tašky s  patchworkovým moti-
vem, Zdenka Pěkná, Jeseník. 

Cena každého kurzu je 330 Kč. Kurzy budou 
otevřeny při minimálním počtu 4 přihlášených 
účastníků. Bližší informace o kurzech patchworku 
a dílnách pro děti zájemci zjistí na recepci Vlasti-
vědného muzea a  na  webových stránkách www.
muzeum-sumperk.cz. Magda Zmrhalová 

Jeden z  kurzů představí speciální techniku šití polš-
tářů.  Foto: VM Šumperk
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bude Ota Bouzek z Karlovy Studánky, autor knih 
o přírodě, zvěři, myslivosti, lovech i horalech, žijící 
v Karlově Studánce. 

K  závěru výstavy pak proběhne v  šumperském 
muzeu ve čtvrtek 21. dubna v 17 hodin také beseda 
(derniéra), kdy se její účastníci budou moci podě-
lit o svoje nezapomenutelné zážitky z návštěv lovec-
kých chat s ostatními. 

Výstava je svým námětem ve Vlastivědném mu-
zeu Šumperk unikátní. Partnerem výstavy jsou Lesy 
ČR, s. p. Marcela Musilová

Výstava

Lovecké chaty v Jeseníkách se představí v Rytířském sálu

Prostřednictvím výběru fotografií loveckých 
chat, jak je zachytila Zdeňka Jordanová, se návštěv-
ník ocitne na chvíli v Hrubém nebo Nízkém Jese-
níku, přenese se do Rychlebských hor či Králického 
Sněžníku, Hanušovické nebo Zlatohorské vrcho-
viny. Celkovou atmosféru dokreslí zákoutí lovecké 
chaty vybavené ze sbírek muzea Šumperk. 

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 3. března v 17 hodin 
v  Rytířském sále muzea bude doplněna přednáš-
kou Zdeňky Jordanové, která se dokumentací lo-
veckých chat několik let zabývá. Hostem vernisáže 

V Jesenické oblasti se nachází stěží uvěřitelné množství loveckých chat. Některé ve vyšších partiích 
Hrubého Jeseníku vznikly z původních kamenných přístřešků pro pastevce. Většina chat však byla 
postavena přibližně v letech 1885 - 1914. Architektura chat odrážela své tehdejší majitele. Jiné 
byly totiž chaty v panství knížete Liechtensteina, jiné v panství barona Kleina, jiné na území vra-
tislavského arcibiskupství či v teritoriu Řádu německých rytířů.

Mlýnská chata.  Foto: Zdeňka Jordanová
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Městská knihovna

Šumperské knihovny zvou k účasti na akci 
origami – skládanky z papíru

Od 1. března do 20. dubna se knihovny v ulicích 17. listopadu 6 a Temenické 5 připojí k soutěži 
Šumperského a jesenického deníku o nejlepší fotogalerii knihoven regionu vyzdobených skládan-
kami z papíru. Soutěž proběhne na www.sumperskydenik.cz začátkem května.

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.

Během března a  dubna budou mít čtenáři, ná-
vštěvníci a  příznivci knihoven příležitost naučit se 
jednoduché tvary origami pod vedením lektorů, při-
spět k výzdobě knihoven výrobky z papíru složených 
ve  škole, nebo prezentovat origami, které sami vy-
tvořili. Skládanky z papíru v  souladu s dávnou le-
gendou pomohly dětem z  knihy Markéty Pilátové 
Kiko a tajemství papírového motýla. Ve druhém dílu 
knihy o  Kiko, který vyjde letos v  květnu, přijíždí 
hlavní hrdinka na zámek do Velkých Losin a zažije 
tam dobrodružství, při kterých hrají origami opět 
důležitou roli. Novou knihu přivítají knihovny, vy-
zdobené papírovými výrobky čtenářů a přátel. Křest 
knihy se uskuteční v rámci kávového festivalu kon-
cem května. Více na www.knihovnaspk.cz. -zd-

Skládanky z papíru pomohly dětem z knihy Markéty 
Pilátové Kiko a tajemství papírového motýla. 

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 288 Kč pro mimošumperské odběratele, obyvatelé Šumperka zaplatí 132 Kč.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, 
tel.č. 583 214 193, 724 521 552.
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Knihovna si připomíná měsíc čtenářů

z Ladakhu, která je plná kreseb, maleb, grafik i pí-
semných dojmů z měsíčního pobytu v himálajské 
vesnici Mulbekh. Vedle malby se věnuje autorské 
hudbě, píše texty i hudbu a vystupuje s jazz-blues-
-folkovým uskupením Martina Trchová & Trio, 
které bylo k  slyšení v Domě kultury Šumperk le-
tos v lednu. 

Ve své výtvarné tvorbě se zabývá především gra-
fickou technikou linorytu, ale i  malbou akrylem 
v poslední době též voskovým olejovým pastelem. 
V knihovně představí své grafiky a kresby z deníku 
o cestě do Himálaje. Výstava potrvá do 4. května.

Knihovnice chystají besedu o Žerotínech
Besedu nazvanou „Žerotínové v průběhu staletí“ 

chystají na úterý 15. března šumperské knihovnice. 
O zmíněném tématu bude hovořit Danuše Popra-
chová. Beseda se odehraje v  prostorách knihovny 
Sever v Temenické ulici 5 od 17 hodin a vstupné 
je dvacet korun.

V březnu nabídne knihovna 
hned dvě autorská čtení

Další dvě setkání z  cyklu autorských čtení 
chystá na březen šumperská knihovna. Představí se 
na nich Martina Bittnerová, autorka knihy Utajené 
životy slavných Češek, a olomoucký spisovatel Ja-
roslav Irovský.

Martina Bittnerová se začte do knihy Utajené ži-
voty slavných Češek, jež navazuje na předchozí ti-
tuly Utajené životy slavných Čechů a Spisovatelky 
a Erós, ve středu 16. března v půjčovně pro dospělé 
v ulici 17. listopadu 6. 

Utajené životy slavných Češek odhalují pět ne-
všedních ženských osudů, včetně jejich stinných 
a  méně lichotivých stránek. Básnířka Simonetta 
Buonaccini se dvakrát ne zrovna šťastně vdala a ex-
perimentovala s  narkotiky. Obdivovaná herečka 
Leopoldina Ortová de Pauli žila s nevěrníkem a zá-
roveň největším podvodníkem své doby. Dcera 
Boženy Němcové, Theodora, dávala přednost 

Několik zajímavých akcí přichystala Městská 
knihovna v Šumperku na měsíc březen. Ten se již 
tradičně nese ve znamení knihy. 

Knihovna pořádá sbírku dětských knih 
pro ukrajinské krajany

Sbírku dětské literatury pro naše krajany 
na Ukrajině pořádají Městská knihovna Šumperk 
ve spolupráci se Sdružením Čechů z Volyně, jejich 
přátel a s kulturní komisí obce Nový Malín. Zájem 
je především o  pohádkové knížky českých klasic-
kých autorů, učebnice češtiny, čítanky a zpěvníky. 
Knihy pro sbírku přijímají po  celý měsíc březen 
knihovny v ulicích 17. listopadu 6 a Temenické 5.

Výstava zavede čtenáře do Himálaje
Výstavu výtvarných prací Martiny Trchové chys-

tají na  březen šumperské knihovnice. Nese ná-
zev Cesta do Himálaje a zahájena bude ve čtvrtek 
3. března v 17 hodin. 

Martina Trchová vystudovala učitelství VV–ČJ 
na  Pedagogické fakultě UK. Vystavuje v  galeri-
ích po  celé republice, příležitostně vede výtvarné 
workshopy pro děti, zúčastňuje se zahraničních 
projektů (Turecko, Kazachstán, Ázerbájdžán) 
a v roce 2014 odjela vyučovat výtvarnou výchovu 
do  Malého Tibetu v  severní Indii. Na  základě 
této zkušenosti vydala autorskou knihu Deníky 

Martina Trchová představí v  knihovně grafiky 
a kresby z deníku o cestě do Himálaje.  Foto: archiv



29Knihovna – měsíc čtenářů, Pontis

Pontis Šumperk – Univerzita volného času

Každý čtvrtek (s výjimkou 24. 3.) vždy od 8 do 10 ho-
din v „P“
Počítačový kurz                        Vstupné 50 Kč/lekce

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

Čtvrtek 3. března, 17. března a  31. března vždy 
od 13.30 do 15 hodin v „S“
Sdělujeme pocity malbou 

Vstupné 35 Kč/lekce

Úterý 8. března od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Pátek 11. března 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 V + H Retro.  Vstupné 50 Kč

Pátek 18. března od 14 hodin v „S“

Beseda „Nepovedený nákup: Co teď?“ 
Vstup zdarma

Úterý 22. března 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

hudbě před literaturou a  pořídila si nemanželské 
dítě. Dozvíte se také, proč si spisovatelku Bertu 
Mühlsteinovou nikdo neodvedl k oltáři a kdo byl 
velkou láskou skladatele Bohuslava Martinů. Au-
torské čtení spojené s besedou začíná v 18.30 ho-
din a vstupné je padesát korun.

Další autorské čtení se pak odehraje v  kavárně 
Pikola v Polské ulici 3. Ta ve spolupráci s knihov-
nou zve všechny „antifanoušky“ pokleslé literatury 
na  autorské čtení olomouckého spisovatele Jaro-
slava Irovského, jehož sbírky povídek jsou knihov-
nami zařazovány pod českou undergroundovou 
literaturu. 

Autor, jenž byl loni literárně oceněn Městskou 
knihovnou v  Praze uvedením do  seznamu devíti 

pozoruhodných spisovatelů, představujících tvář 
nejsoučasnější české prózy a poezie, přečte několik 
ukázek ze své nejnovější, tzn. třetí sbírky povídek 
s  názvem O(byčejný) život. Irovský v  ní popi-
suje své pocity, myšlenky, zážitky s alkoholem, že-
nami, drogami…, vykresluje hlavního hrdinu jako 
psance, přežívajícího na okraji jím kritizované a ne-
náviděné společnosti. Každá z povídek má v  sobě 
velkou porci syrovosti, undergroundové upřím-
nosti a  deprese, styl psaní je drsný, místy až vul-
gární, ruku v ruce s tím je však přimíchán autorův 
nezaměnitelný smysl pro humor, (sebe)ironii až 
sarkasmus a  všudypřítomná nadsázka. Autorské 
čtení se odehraje ve čtvrtek 24. března od 17 hodin 
v kavárně Pikola a vstupné je dobrovolné. -zd-
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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.

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“
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“

Středisko volného času Doris

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

Úterý 1. března od 18 hodin ve Vile Doris
Bushcraft – Umění přežít v přírodě
Chcete si osvojit dovednost přežití v divočině a se-
známit se se zábavným a především pohodlným po-
bytem v přírodě? Víte, jak rozdělat oheň, postavit 

přístřešek a  zpracovat různé přírodní materiály? 
Přijďte, naučíme Vás to! Informace Soňa Vávrová, 
tel. č. 725 005 783, vavrova@doris.cz.

Sobota 5. března v Bratrušově
Strašidelný ples Tornáda
Taneční klub Tornádo ve  spolupráci s  TJ Sokol 
Bratrušov pořádá již devátý ročník svého plesu, ten-
tokrát na téma strašidel. Informace Zdeňka Bran-
dejská, tel. č. 725 071 558, brandejska@doris.cz.

Úterý 8. března od 18 hodin ve Vile Doris
Causa Carnivora
Promítání + diskuze na  téma „velké šelmy“. 
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Informace Soňa Vávrová, tel. č. 725 005 783, vav-
rova@doris.cz.

Sobota 12. března 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 16. března 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

Čtvrtek 17. března od 18 hodin v divadle
Jarní koncert v divadle
Jarní koncert Šumperského dětského sboru – vy-
stoupí Zpívánky, Růžové děti a Motýli – komorní 
sbor. Informace Iva Žůrková, tel. č. 725 012 639, 
motyli@spk.cz.   

Vstupné 70 Kč, 
předprodej v pokladně divadla 

Čtvrtek 17. března od 18 hodin v sále Vily Doris
Testosteron blues
Hosté: Mirek Kovářík – recitace, Mike Perry – ky-
tara. Informace Petr Konupčík, tel.č. 731 610 037, 
konupcik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Testosteron blues

Hosté: Mirek Kovářík – recitace, Mike Perry – kytara 
ve čtvrtek 17. března od 18 hodin v sále Vily Doris

Večer autorských písniček s kytarou Mika Perryho, nevšední poezie V. Hraběte, J. Kainara a skvělých 
povídek Alexandry Berkové v podání Mirka Kováříka.
Mirek Kovářík je výrazná osobnost českého divadla, kulturní publicista i  redaktor, vysokoškolský 
pedagog, moderátor, herec a  především nezaměnitelný interpret beatnické poezie a  tvorby Václava 
Hraběte, ale i díla básníků J. Ortena, J. Zahradníčka, K. H. Máchy, I. Blatného, J. Kainara, ale také 
A. Ginsberga a řady dalších. Povídky Alexandry Berkové jsou v jeho podání zcela ojedinělým poslu-
chačským zážitkem.
Je jedním ze zakladatelů litvínovského Docela malého divadla, jedné ze scén tzv. malých forem, které 
jako houby po dešti vyrůstaly v příznivém kulturním klimatu 60. let 20. století. V roce 1966 jako první 
veřejně představil poezii Václava Hraběte, zasloužil se o  její vydání a  svými pořady v celé republice 
i o to, že se Hrabě stal kultovní postavou české poezie pro mladou generaci. Proslul rovněž jako mo-
derátor folkového hudebního festivalu Porta. Je autorem proslulého poetického pořadu pro začínající 
básníky Zelené peří – a to jak jeho klubové, tak i rozhlasové verze. Mirek Kovářík je nositelem Křišťá-
lové růže za celoživotní mistrovství v oboru přednesu poezie a prózy.
Mike Perry, navzdory jménu Pražák jako poleno, je skladatel, textař, zpěvák, kytarista i básník – pro-
stě věčný trubadúr, jak sám sebe označuje. Inspiraci pro své písničky nachází v osudech každého z nás, 
při čtení mezi řádky života, v prohrách, které nás občas dostihnou, ale také v drobných, krásných ne-
čekanostech všedních dní. V jeho repertoáru najdeme drsnější folk-rockové skladby stejně jako melan-
cholické šansony s poetickými texty na věčné téma lásky, ale také hledání sebe sama a smyslu našeho 
bytí ve starém dobrém blues. 

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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počet účastníků omezen. Informace Zuzana Vav-
rušová, tel. č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz.   

Cena 40 Kč za osobu a dílnu

Čtvrtek 24. března od 10 do 17 hodin na „K“
Velikonoční dílna
Prázdninové velikonoční tvoření pro děti i  rodiče 
ve výtvarném ateliéru - barvení vajíček, mašlí, ve-
likonoční dekorace, pletení pomlázek, velikonoční 
pečení. S  sebou si, prosím, přineste alespoň dvě 
vyfouknutá vajíčka. Můžete přijít kdykoliv v  na-
bízený čas… Informace Romana Večeřová, tel. 
č. 725  486  227, vecerova@doris.cz; Zuzana Vav-
rušová, tel. č. 731  610  039, vavrusova@doris.cz; 
Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@doris.cz. 

Cena dílny 80 Kč

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

Pátek 18. března od 18 hodin v klášterním kostele
Jarní koncert v klášterním kostele
Jarní koncert Šumperského dětského sboru, zpí-
vají Barevné děti, Plameňáci a Motýli. Informace 
Iva Žůrková, tel. č. 725 012 639, motyli@spk.cz. 

Vstupné dobrovolné

Sobota 19. března od 14 do 18 hodin na „K“
Pohádková keramika
Sobotní odpoledne v keramické dílně inspirované 
pohádkou O kohoutkovi a slepičce. Informace Eva 
Pšenčíková, tel. č. 731 186 053, psencikova@doris.
cz.  Cena 50 Kč

Sobota 19. března od 19 do 21.30 hodin na „K“
Hodina Země – Keramika po tmě
V sobotu 19. března se SVČ Doris přidává k celo-
světovému happeningu na podporu ochrany život-
ního prostředí. Připojte se i vy. Zhasněte na jednu 
hodinu světla, vypněte spotřebiče a  přijďte si vy-
zkoušet, jak se dělá KERAMIKA PO  TMĚ. 
Vybrat si můžete ze dvou dílen: 1. Hmatové mo-
delování bez koukání 19.00 hod. – 20.00 hod., 
2. Modelování opravdu po  tmě 20.30 hod. – 
21.30 hod. Vzhledem ke  kapacitě ateliéru je 

V březnu nabídne Oko především české filmy, 
Svěrák oslaví v kinech osmdesátiny

Ve čtvrtek 3. března zamíří do kin horor Pole-
dnice s Danielou Kolářovou a Aňou Geislerovou. 
Detektivní thriller Rudý kapitán, který se natá-
čel i v Olomouckém kraji, vznikl podle bestselleru 
Dominika Dána a je o vyšetřování případu otevře-
ného v  roce 1992, který však kriminalisty zavede 
před rok 1989. V hlavních rolích uvidíme Michala 
Suchánka, Oldřicha Kaisera nebo šumperského 
rodáka Martina Fingera. Premiéra v  Oku bude 
ve čtvrtek 10. března v 17.30 hodin.

„V  březnu budou mít také premiéru dvě 

očekávané české komedie. Šumperský rodák Ond-
řej Sokol si střihne dvojroli učitele a zloděje ve filmu 
Dvojníci s premiérou v pátek 18. března. Ve čtvrtek 
31. března opanuje sály kinohit Teorie tygra, který 
byl napsán na tělo Jiřímu Bartoškovi,“ zve do kina 
Kamil Navrátil, ředitel kina Oko Šumperk. Vzá-
pětí prozrazuje, že v  repríze uvede kino pohádku 
Řachanda nebo divácky úspěšný film Lída Baarová, 
tentokrát ve středu 9. března v odpoledních hodi-
nách od  15.55 hodin za  zvýhodněnou cenu pro 
seniory.

V březnu se diváci dočkají pestré nabídky českých filmů od premiér až po starší, ale časem prově-
řené filmy. Zdeňku Svěrákovi dokonce mohou zazpívat narozeninovou píseň.
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Na velikonoční pondělí uvedou kina po  celém světě nově zremastrovanou nestárnoucí klasiku Obecná škola 
u příležitosti osmdesátých narozenin Zdeňka Svěráka.  Foto: archiv

Šumperský rodák Ondřej Sokol se představí v dvojroli 
učitele a zloděje ve filmu Dvojníci.  Foto: archiv

„Filmový klub uvede čtyři adepty na ceny Český 
lev. Ve středu 9. března film Schmitke s osmi no-
minacemi. Ve středu 16. března Domácí péči s de-
víti nominacemi a  ve  středu 23. března Kobry 
a užovky s  dvanácti nominacemi, v nichž je i  Ja-
roslav Žváček z Bludova za scénář. Snímek již dva 
lvy získal za filmový plakát a cenu diváků ČSFD. 
A konečně ve středu 30. března promítneme kon-
troverzní snímek Ztraceni v Mnichově se čtrnácti 
nominacemi. Představení filmového klubu začínají 
vždy ve 20 hodin,“ vyjmenovává artové tipy Kamila 
Šeligová, vedoucí filmového klubu. Současně po-
dotýká, že spíše pro klubové publikum bude i fes-
tivalový film Já, Olga Hepnarová, který Oko uvede 
ve čtvrtek 31. března v 19.45 hodin.

„Na velikonoční pondělí nabídnou kina po ce-
lém světě nově zremastrovanou nestárnoucí klasiku 
Obecná škola u příležitosti osmdesátých narozenin 
Zdeňka Svěráka. U předfilmu si s Jaroslavem Uh-
lířem zazpíváme společnou narozeninovou píseň. 
Pro každého diváka je připraven program a origi-
nální 35 mm políčko z  Obecné školy. Připojte se 
k této unikátní oslavě, začínáme ve 20 hodin,“ zve 
do kina Kamil Navrátil. -red-
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Úterý 1. března
ŘACHANDA v 17.00 hodin       Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, 104 minuty, mládeži přístupný
Pohádka o  rozmazlené princezně a  dvou kamará-
dech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. 

Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč 
REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ v 19.05 hodin
USA, 2015, dobrodružný, drama, western, 151 mi-
nuta, 3 Zlaté glóby, 12 nominací na  Oscara, ne-
vhodný mládeži do 15 let, titulky
Inspirováno skutečným příběhem. V  hlavní roli 
Leonardo DiCaprio.  Vstupné 110 Kč

Středa 2. března
IMAGINE DRAGONS SMOKE + MIRRORS 
LIVE v 18.00 hodin
Hudební, 2016, 94 minuty
Poprvé v historii budete mít možnost vidět na vel-
kém plátně jednu z  nejžhavějších kapel součas-
nosti.  Vstupné 250 Kč
SAULŮV SYN ve 20.00 hodin           Artvečer - FK
Maďarsko, 2015, drama, 107 minut, přístupný 
od 15 let, titulky
Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvě-
timi. Pojednává o Saulu Auslanderovi, maďarském 
Židovi a  příslušníkovi tzv. Sonderkommanda, je-
hož členové byli od ostatních osvětimských vězňů 
zpravidla izolováni a měli na starosti ty nejstrašnější 
práce.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Čtvrtek 3. března
POLEDNICE v 18.05 hodin
ČR, 2016, horor, 90 minut, nevhodný mládeži 
do 12 let
Podaří se Elišce zachránit sebe i dceru před myste-
riózním zlem dřív, než ji zcela ovládne stín Poled-
nice a nebo vlastní šílenství?  Vstupné 140 Kč
AVE, CAESAR! ve 20.00 hodin
USA, 2016, komedie, drama, muzikál, 106 minut, 
nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Produkovat hollywoodský film musí být o  nervy, 

zvlášť když jistá neznámá organizace unese vaši nej-
větší hvězdu a chce za ni výkupné. Scénář a  režie 
Ethan a Joel Coenovi.  Vstupné 110 Kč

Pátek 4. března
ŘACHANDA v 15.25 hodin Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, 104 minuty, mládeži přístupný 

Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč 
AVE, CAESAR! v 17.30 hodin
USA, 2016, komedie, drama, muzikál, 106 minut, 
nevhodný mládeži do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
NOC REKLAMOŽROUTŮ v 19.30 hodin
Nová kolekce nejlepších reklam z celého světa. 

Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den konání 
akce 160 Kč 

Sobota 5. března 
ŘACHANDA v 15.00 hodin       Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, 104 minuty, mládeži přístupný 

Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč 
POLEDNICE v 17.05 hodin
ČR, 2016, horor, 90 minut, nevhodný mládeži 
do 12 let  Vstupné 140 Kč
AVE, CAESAR! v 19.00 hodin
USA, 2016, komedie, drama, muzikál, 106 minut, 
nevhodný mládeži do 12 let, titulky    Vstupné 110 Kč
THE BOY! ve 21.00 hodin
USA, 2016, horor, thriller, 97 minut, přístupný 
od 15 let, titulky 
Greta po  svém příjezdu do Anglie začne pracovat 
jako chůva. Po nástupu zjistí, že chlapec, o kterého 
se má starat, je porcelánová panenka v životní veli-
kosti. Jeho rodiče mu však věnují stejnou péči jako 
jejich synovi, který před dvaceti lety zemřel. 

Vstupné 110 Kč

Neděle 6. března 
ŘACHANDA v 15.30 hodin       Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, 104 minuty, mládeži přístupný 

Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč 
POLEDNICE v 17.35 hodin

Kino Oko
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LÍDA BAAROVÁ v 15.55 hodin
ČR, 2016, životopisný, drama, romantický, 
110 minut, nevhodné mládeži do 12 let
Příběh ženy, která milovala ďábla. 

Vstupné 80 Kč, senioři 60 Kč 
POLEDNICE v 18.10 hodin
ČR, 2016, horor, 90 minut, nevhodný mládeži 
do 12 let  Vstupné 140 Kč
SCHMITKE ve 20.00 hodin             Artvečer - FK
ČR, Německo, 2014, komedie, 8 nominací 
na Českého lva, 94 minuty, přístupný od 15 let
S lehkým komediálním nadhledem nabízí mix na-
pínavé detektivní zápletky s místy až dokumentár-
ně realistickým pohledem na dnešní Sudety. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč, studenti 50 Kč 

Čtvrtek 10. března 
RUDÝ KAPITÁN v 17.30 hodin
ČR, Slovensko, Polsko, 2016, krimi, thriller, 
115 minut, přístupný od 15 let
Drsná detektivka jako ze Skandinávie se může ode-
hrávat i u nás. Příběh na motivy skutečných událos-
tí podle bestselleru Dominika Dána, reálného po-
licisty a knižního fenoménu s utajenou identitou.

Vstupné 120 Kč
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ČR, 2016, horor, 90 minut, nevhodný mládeži 
do 12 let  Vstupné 140 Kč
AVE, CAESAR! v 19.30 hodin
USA, 2016, komedie, drama, muzikál, 106 minut, 
nevhodný mládeži do 12 let, titulky    Vstupné 110 Kč

Pondělí 7. března 
POLEDNICE v 17.30 hodin
ČR, 2016, horor, 90 minut, nevhodný mládeži 
do 12 let  Vstupné 140 Kč
AVE, CAESAR! v 19.25 hodin
USA, 2016, komedie, drama, muzikál, 106 minut, 
nevhodný mládeži do 12 let, titulky       Vstupné 110 Kč

Úterý 8. března 
BOHOVÉ EGYPTA 3D v 17.30 hodin
USA, 2016, dobrodružný, fantasy, 100 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let, české znění
Magie, monstra, rozzuření bohové a šílenství ovládli 
paláce a pyramidy údolí řeky Nil!        Vstupné 150 Kč
POLEDNICE ve 20.00 hodin
ČR, 2016, horor, 90 minut, nevhodný mládeži 
do 12 let  Vstupné 140 Kč

Středa 9. března 

V březnu se mohou fanoušci filmového plátna těšit na film Ave, Caesar!.   Foto: archiv
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Neděle 13. března 
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT ve 14.55 ho-
din                                                     Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, dobrodružný, 
109 minut, české znění   Vstupné 130 Kč, děti 105 Kč 
DIVERGENCE ALIANCE v 17.05 hodin
USA, 2016, dobrodružný, romantický, sci-fi, titulky 

Vstupné 110 Kč
RUDÝ KAPITÁN v 19.30 hodin
ČR, Slovensko, Polsko, 2016, krimi, thriller, 
115 minut, přístupný od 15 let  Vstupné 120 Kč

Pondělí 14. března 
UŽ JE TADY ZAS v 17.30 hodin
Německo, 2015, komedie, 116 minut, nevhodný 
pro děti do 12 let, titulky
Co by se stalo, kdyby se Hitler v roce 1945 nezabil, 
ale záhadně se dostal do roku 2011?  Vstupné 110 Kč
RUDÝ KAPITÁN v 19.50 hodin
ČR, Slovensko, Polsko, 2016, krimi, thriller, 
115 minut, přístupný od 15 let  Vstupné 120 Kč

Úterý 15. března
RUDÝ KAPITÁN v 17.30 hodin
ČR, Slovensko, Polsko, 2016, krimi, thriller, 
115 minut, přístupný od 15 let  Vstupné 120 Kč
UŽ JE TADY ZAS v 19.50 hodin
Německo, 2015, komedie, 116 minut, nevhodný 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Středa 16. března 
RUDÝ KAPITÁN v 17.40 hodin
ČR, Slovensko, Polsko, 2016, krimi, thriller, 
115 minut, přístupný od 15 let  Vstupné 120 Kč 
DOMÁCÍ PÉČE ve 20.00 hodin       Artvečer - FK
ČR, 2015, drama, 92 minutyy, 9 nominací 
na Českého lva
Obětavá zdravotní sestra Vlasta na  venkově ošet-
řuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když 
se však dozví, že sama potřebuje pomoc musí začít 
hledat mimo prostředí, které zná... Komedie. 

Vstupné 90 Kč, 
členové FK 80 Kč, studenti 50 Kč

Kino Oko

GRIMSBY v 19.50 hodin
Velká Británie, 2016, komedie, 82 minuty, přístup-
ný od 15 let, titulky
Nobby má všechno, co si muž z  Grimsby může 
přát – 9 dětí a přítelkyni, kterou nade vše miluje. 
Chybí mu jen jediné: jeho mladší bratr Sebastian, 
kterého už 28 let marně hledá.  Vstupné 140 Kč

Pátek 11. března 
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT v 15.20 ho-
din                                                   Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, dobrodružný, 
109 minut, české znění
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město 
jako žádné jiné…  Vstupné 130 Kč, děti 105 Kč 
RUDÝ KAPITÁN v 17.30 hodin
ČR, Slovensko, Polsko, 2016, krimi, thriller, 
115 minut, přístupný od 15 let  Vstupné 120 Kč
GRIMSBY v 19.50 hodin
Velká Británie, 2016, komedie, 82 minuty, pří-
stupný od 15 let, titulky  Vstupné 140 Kč
THE BOY ve 21.35 hodin
USA, 2016, horor, thriller, 97 minut, přístupný 
od 15 let, titulky  Vstupné 100 Kč

Sobota 12. března 
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT ve 14.55 ho-
din                                                  Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, dobrodružný, 
109 minut, české znění  Vstupné 130 Kč, děti 105 Kč 
DIVERGENCE ALIANCE v 17.05 hodin
USA, 2016, dobrodružný, romantický, sci-fi, české 
znění 
Systém frakcí je kompletně rozvrácený, rozhoří se 
souboj mezi jednotlivými vůdci toužícími po moci, 
ale všichni ve  skutečnosti touží po  jediném – 
po pomstě.  Vstupné 110 Kč
GRIMSBY v 19.30 hodin
Velká Británie, 2016, komedie, 82 minuty, pří-
stupný od 15 let, titulky  Vstupné 140 Kč
RUDÝ KAPITÁN ve 21.15 hodin
ČR, Slovensko, Polsko, 2016, krimi, thriller, 
115 minut, přístupný od 15 let  Vstupné 120 Kč
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v 19.35 hodin
ČR, 2015, dokumentární, road movie
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti 
Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější ex-
pedici – půlroční dobrodružnou výpravu po  Ti-
chomoří.  Vstupné 90 Kč
DIVERGENCE ALIANCE ve 21.30 hodin
USA, 2016, dobrodružný, romantický, sci-fi, titulky 

Vstupné 110 Kč

Sobota 19. března
KUNG FU PANDA 3 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Čína, 2016, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, rodinný, 94 minuty, české znění 

Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč 
DVOJNÍCI v 17.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný 

Vstupné 130 Kč
UŽ JE TADY ZAS v 19.35 hodin
Německo, 2015, komedie, 116 minut, nevhodný 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Neděle 20. března
KUNG FU PANDA 3 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Čína, 2016, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, rodinný, 94 minuty, české znění 

Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč 
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Čtvrtek 17. března
KUNG FU PANDA 3 3D v 17.00 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Čína, 2016, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, rodinný, 94 minuty, české znění
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě 
se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než slavný 
kung-fu bojovník, tak trochu i  do  šířky urostlý 
panda Po.  Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč 
JOLANTA + LOUSKÁČEK v 19.30 hodin 

Přímý přenos opery a baletu z pařížské opery
2016, 120 minut. Speciální produkce dvou děl 
Petra Iljiče Čajkovského, která měla premiéru již 
v roce 1892, nabídne spojení všech uměleckých sil 
pařížské opery (orchestr, balet, sbor) do  jednoho 
celku!  Vstupné 250 Kč

Pátek 18. března
KUNG FU PANDA 3 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Čína, 2016, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, rodinný, 94 minuty, české znění 

Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč 
DVOJNÍCI v 17.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný
Je lepší vyhořet než potkat dvojníka. Kolotoč pře-
kvapivých komediálních situací se roztáčí… 

Vstupné 130 Kč
TRABANTEM DO  POSLEDNÍHO DECHU 

Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě Kung Fu Panda se v březnu vrací na plátna kin.  Foto: archiv
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USA, Čína, 2016, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, rodinný, 94 minuty, české znění 

Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč 
DVOJNÍCI v 17.55 hodin
ČR, 2016, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný 

Vstupné 130 Kč
KOBRY A UŽOVKY ve 20.00 hodin
ČR, 2015, drama, 12 nominací na  Českého lva 
111 minut, nevhodný mládeži do 15 let
Scénárista Jaroslav Žváček vypráví o lidech, kteří ze 
zoufalství své existence kupí chybu za chybou, při-
čemž podléhají vlastním představám o krásném ži-
votě.  Vstupné 80 Kč, členy FK 70 Kč, studenti 50 Kč

Čtvrtek 24. března
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA ve 13.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Kanada, 2016, animovaný, rodinný, 75 minut
Rodinný příběh líčí, jak se z Barbie a jejích dvou ka-
marádek stanou špiónky.  Vstupné 115 Kč, děti 90 Kč 
KUNG FU PANDA 3 v 15.10 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Čína, 2016, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, rodinný, 94 minuty, české znění 

Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč 
BATMAN VS. SUPERMAN: 

DIVERGENCE ALIANCE v 17.30 hodin
USA, 2016, dobrodružný, romantický, sci-fi, titulky 

Vstupné 110 Kč
DVOJNÍCI v 19.55 hodin
ČR, 2016, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný 

Vstupné 130 Kč

Pondělí 21. března
DVOJNÍCI v 17.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný 

Vstupné 130 Kč
TRABANTEM DO  POSLEDNÍHO DECHU 
v 19.35 hodin
ČR, 2015, dokumentární, road movie Vstupné 90 Kč

Úterý 22. března
DVOJNÍCI v 17.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný 

Vstupné 130 Kč
TRABANTEM DO  POSLEDNÍHO DECHU 
v 19.35 hodin
ČR, 2015, dokumentární, road movie  Vstupné 90 Kč

Středa 23. března
KUNG FU PANDA 3 v 15.55 hodin 

Hrajeme pro děti

Trabantem do posledního dechu, to je příběh patrně nejznámějšího českého cestovatele současnosti Dana Při-
báně.  Foto: archiv
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Vstupné 130 Kč
BATMAN VS. SUPERMAN: 
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI v 18.05 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
151 minuta, titulky  Vstupné 110 Kč
ČARODĚJNICE ve 21.00 hodin
USA, Kanada, 2015, horor, 90 minut 

Vstupné 110 Kč

Neděle 27. března
KUNG FU PANDA 3 v 15.05 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Čína, 2016, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, rodinný, 94 minuty, české znění 

Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč 
BATMAN VS. SUPERMAN: 
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI v 17.05 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
151 minuta, titulky  Vstupné 110 Kč
DVOJNÍCI ve 20.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný 

Vstupné 130 Kč

Pondělí 28. března
ŘACHANDA v 15.00 hodin       Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, 104 minuty, mládeži přístupný 

Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč 
BATMAN VS. SUPERMAN: 
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI 3D v 17.05 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
151 minuta, české znění  Vstupné 140 Kč
OBECNÁ ŠKOLA ve 20.00 hodin
Československo, 1991, komedie, drama, 97 minut
Nově zremastrovaná nestárnoucí klasika u  příle-
žitosti osmdesátých narozenin Zdeňka Svěráka. 
U  předfilmu si s  Jaroslavem Uhlířem zazpíváme 
společnou narozeninovou píseň. Pro každého divá-
ka je připraven program a originální 35mm políčko 
z Obecné školy. Připojte se k této unikátní oslavě. 

Vstupné 80 Kč

Úterý 29. března
BATMAN VS. SUPERMAN: 
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI 3D v 17.10 hodin

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI 3D v 17.10 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
151 minuta, české znění
Po  útoku kryptonských vojsk na  Metropolis se 
z Clarka Kenta/Kal-Ela stal Superman. Celá udá-
lost měla velký dopad na  celé lidstvo. Poprvé se 
na  stříbrném plátně setkají Batman/Bruce Wayne 
a Superman/Clark Kent. V roli Batmana uvidíme 
Bena Afflecka a roli Supermana ztvárnil Henry Ca-
vill.  Vstupné 140 Kč
DVOJNÍCI ve 20.05 hodin
ČR, 2016, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný 

Vstupné 130 Kč

Pátek 25. března
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA ve 13.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Kanada, 2016, animovaný, rodinný, 75 minut 

Vstupné 115 Kč, děti 90 Kč 
KUNG FU PANDA 3 v 15.10 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Čína, 2016, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, rodinný, 94 minuty, české znění 

Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč 
BATMAN VS. SUPERMAN: 
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI 3D v 17.10 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
151 minuta, české znění  Vstupné 140 Kč
ČARODĚJNICE ve 20.05 hodin
USA, Kanada, 2015, horor, 90 minut
Rodina amerických kolonizátorů v  17. století za-
kládá svůj nový domov v  pustině na  okraji hlu-
bokého lesa, o kterém se říká, že v něm přebývají 
čarodějnice. Brzy zjistí, že to nebyly jen povídačky. 

Vstupné 110 Kč

Sobota 26. března
KUNG FU PANDA 3 ve 14.00 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Čína, 2016, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, rodinný, 94 minuty, české znění 

Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč 
DVOJNÍCI v 16.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný 
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ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 110 minut
Teorie Tygra je road movie o muži, který si v šede-
sáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli a že chce 
zpátky vládu nad svým životem. V hlavní roli Jiří 
Bartoška.  Vstupné 120 Kč
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ v 19.45 hodin
ČR, Polsko, Francie, Slovensko, 2016, drama, his-
torický, 105 minut
Film Já, Olga Hepnarová je příběhem mladé ženy, 
která v  roce 1973 nasedla do  nákladního auta 
a v centru Prahy zabila 8 lidí.  Vstupné 110 Kč

Připravujeme: Kolonie, Jak básníci čekají na  zá-
zrak, Lovec: Zimní válka. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Pozor: program kina, on-line prodej a rezervace 
vstupenek přes internet na webových stránkách 
kina www.kinosumperk.cz. Předprodej vstupe-
nek: po–pá od 14.00 hodin, so a ne hodinu před 
začátkem prvního představení. Přijímáme plateb-
ní karty. Platnost rezervací vstupenek hodinu 
do začátku představení. Bližší informace na tele-
fonu 583 212 000. Změna programu vyhrazena.

USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
151 minuta, české znění  Vstupné 140 Kč
DVOJNÍCI ve 20.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 103 minuty, mládeži přístupný 

Vstupné 130 Kč

Středa 30. března
BATMAN VS. SUPERMAN: 
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI v 17.10 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
151 minuta, titulky  Vstupné 110 Kč
ZTRACENI V MNICHOVĚ ve 20.00 hodin 

Artvečer - FK
ČR, 2015, komedie, drama, psychologický, 
105 minut, 15 nominací na Českého lva, mládeži 
přístupný 
Komedie o  chlapíkovi, který se skamarádí s  pa-
pouškem, opustí zaměstnání, rodinu a  vydá se 
do Francie s cirkusem a procestuje celou Francii. 

Vstupné 80 Kč, členové FK 70 Kč, studenti 50 Kč

Čtvrtek 31. března 
TEORIE TYGRA v 17.30 hodin

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

Výstava trvá do 30. dubna.

Ve filmu Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti se poprvé na stříbrném plátně setkají Bruce Wayne a Clark 
Kent.  Foto: archiv






