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1Muzejní NEJ

Muzejní NEJ

Lev a  liška, lept, značeno: W. Hollar, fec: 1665,  
rozměr: 25,6 x 17,5 cm     

Léto, lept, značeno: W. Hollar, inu: 1641, II. stav, 
rozměr: 24,9 x 18 cm 

Nejslavnější a  nejhodnotnější v  muzejních 
sbírkách je soubor leptů Václava Hollara ze 
17. století 

Ve  sbírkovém fondu zábřežského muzea se na-
chází impozantní kolekce leptů Václava Hollara 
(1607 Praha – 1677 Londýn). Kolekce je svým po-
čtem, téměř 750 grafických listů, druhým nejroz-
sáhlejším souborem díla Václava Hollara v  České 
republice a  třetím na  světě. Obdivovanou sbírku 
leptů muzeu daroval plk.  Karel Lukas (1897 Br-
níčko – 1949 Praha) u příležitosti svého jmenování 
čestným občanem města Zábřehu v listopadu roku 
1947. Karel Lukas byl nejen velký milovník a sbě-
ratel umění, ale především vynikající voják. Mezi 
jiným působil jako vojenský atašé u londýnské exi-
lové vlády. 

Sbírka Václava Hollara, předního světového gra-
fika a  rytce 17.  století, obsahuje cyklus ilustrací 

s  náboženskými a  mytologickými motivy, ilust-
race k  překladům Homérovy lliady a  Vergiliovy 
Aeneidy a  také ke  známým Ezopovým bajkám. 
V  kolekci grafik jsou bohatě zastoupeny portréty 
významných osobností anglického dvora i  uro-
zených měšťanů, kroje a  oděvy duchovních řádů. 
Úctyhodná je sbírka listů zeměpisných plánů, map, 
krajin, např. Londýnské pohledy z roku 1665, do-
kumentace a plán kostela sv. Pavla, pohledy z cesty 
do Tangeru či cyklus grafik holandských přístavů, 
větrných mlýnů a  tržnic. Menší část v  celé sbírce 
zaujímají náměty s přírodní tematikou věnovanou 
motýlům a  broukům, knižní ilustrace, tisky ná-
hrobků a stavebních památek. 

Václav Hollar svým dílem zcela osobitě přispěl 
k rozvoji klasické techniky rytí a leptání do mědi. 
Za  svého bohatého života vytvořil asi 400 kreseb 
a 2814 grafických listů, které jsou chloubou sou-
kromých sbírek i  fondů mnoha světových galerií 



2 Muzejní NEJ, Brány památek dokořán

a  muzeí. Patří k  nemnoha Čechům, kteří ovliv-
nili vývoj výtvarného umění své doby v evropském 
kontextu. Historikové umění jeho přínos světové 
grafické tvorbě srovnávají s  významem Albrechta 
Dürera či Francisca de Goyi. Hollarovu tvorbu 
charakterizuje věcná, až vědecká důslednost, vzácná 

Brány památek dokořán je název akce, kterou již čtvrtým rokem pořádá u příležitosti Mezinárod-
ního dne památek a sídel, jenž připadá na 18. dubna, město Šumperk ve spolupráci se Sdružením 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska, vlastivědným muzeem a městskou knihovnou. Místní 
radnice se do akce zapojí otevřením expozice Čarodějnické procesy a zpřístupněním kostela Zvěs-
tování Panny Marie, včetně krypty, a také nabídkou prohlídkových okruhů městem s průvodcem 
v kostýmu. Připravena je i přednáška v městské knihovně. Vstupy přitom nebudou zpoplatněny, 
pouze na besedu bude vstupné dobrovolné.

Návštěvníkům se otevřou Brány památek

čistota a  jemnost. Řadíme jej k nejvýznamnějším 
evropským grafikům právě pro žánrovou rozsáh-
lost, dokonalé grafické zpracování a snahu po přes-
ném zobrazení reality, mající platnost dobového 
dokumentu. Dagmar Tempírová-Kotrlá, 

Vlastivědné muzeum Šumperk

Letošní „Brány památek“ pootevře v  pondělí 
18. dubna šumperské vlastivědné muzeum. Ti, kteří 
do něj v tento den zamíří, si mohou od 9 do 12 hodin 
zdarma prohlédnout všechny aktuální výstavy – tedy 
Patchwork ve  výstavní síni, Malbu, voskovou ba-
tiku a fotografie v Galerii mladých, výstavu Svetom, 
moje, svetom v Hollarově galerii, Svět kostiček LEGO 
v Muzejíčku (někdejší Galerie Šumperska) a stálou ex-
pozici Příroda a dějiny severozápadní Moravy.

Zájemci o místní historii si přijdou na své ve čtvr-
tek 21. dubna. V  půjčovně pro dospělé v  městské 
knihovně v ulici 17. listopadu pohovoří historik Zde-
něk Doubravský na téma „Renesanční kavalíři a jejich 
sídla na Šumpersku“. Beseda začíná o páté odpolední.

V pátek 22. dubna otevře své brány zdarma stálá 
expozice Čarodějnické procesy, jež se nachází ve skle-
pení Geschaderova domu v Kladské ulici a která bude 
zpřístupněna od 9 do 15 hodin. „V expozici se ná-
vštěvníci dozvědí zajímavosti z  období let 1678 až 
1694, kdy bylo ve Velkých Losinách a v Šumperku 
obviněno z čarodějnictví a následně upáleno jedena-
osmdesát nevinných lidí,“ láká do sklepení Geschade-
rova domu referent oddělení kultury a vnějších vztahů 
šumperské radnice Bohuslav Vondruška a dodává, že 
poslední prohlídka se uskuteční ve 14.15 hodin. 

V čase od deváté ranní do třetí odpolední si budou 
moci zájemci prohlédnout zdarma rovněž protější 

klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v  Kladské 
ulici. Otevřena bude přitom i tamní krypta.

A  zajímavou nabídku chystá šumperská radnice 
i na páteční večer. V 18 a  ve 20 hodin budou při-
praveni průvodci v dobových kostýmech, aby zájemce 
provedli historickým jádrem města a v rámci prohlíd-
kového okruhu „Procházka ze 13. do 21. století“ jim 
ukázali více i méně známé památky a řekli zajímavosti 
z  jejich historie i z dějin celého města. Večerní pro-
hlídky „startují“ od Lavičky vzkazů na náměstí Míru 
u radnice. „Nenechte si ujít neopakovatelnou atmo-
sféru večerního města podpořenou průvodci v histo-
rických kostýmech,“ láká na závěrečnou akci Bohuslav 
Vondruška.  -zk-

V pátek 22. dubna otevře své brány zdarma stálá ex-
pozice Čarodějnické procesy, jež se nachází ve sklepení 
Geschaderova domu.  Foto: -pk-
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PechaKucha Night přivítala Ondru Banka i sprejerku Sany
Šumperk se zařadil mezi devět set měst na světě, ve kterých probíhá oficiální PechaKucha Night. 
Speciální večer se odehrál v pátek 18. března ve zcela zaplněném klášterním kostele. Akci uspořá-
dal Šumperský okrašlovací spolek, kterému se podařilo získat certifikát od zakladatelů tohoto ce-
losvětového fenoménu.

Projekt vymysleli a  uvedli v  život v  roce 2003 
v  Tokiu architekti Astrid Klein a  Mark Dytham. 
Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání 
architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, 
divadelníků, filmařů či muzikantů na  jednom 
místě v  jednom čase. Prostor pro mluvení o tom, 
co je nového, co kdo chystá či již realizoval, o čem 
přemýšlí, o čem sní… Protože měli zkušenost jen 
s architektonickými přednáškami, které jsou často 
dlouhé, hledali, jak rozvleklosti zabránit. A řešení 
dostalo jméno PechaKucha, což je japonský výraz 
pro zvuk konverzace, kdy si každý mluvčí připraví 
pro svůj výstup dvacet obrázků a každý z nich může 

komentovat během dvaceti vteřin. Od  nástupu 
jeho následovníka ho tak dělí šest minut a čtyřicet 
vteřin.

„S fenoménem PechaKucha jsem se seznámil při 
svém působení na projektu Evropské hlavní město 
kultury Plzeň 2015. Tamní večery bývají dlouho do-
předu vyprodané,“ uvedl iniciátor šumperské va-
riace Radek Auer. Ten pozval do  Šumperka Lucii 
Slavíčkovou a architekta Jakuba Mareše, kteří pořá-
dají již zmíněné legendární plzeňské noci. „Možná 
nám naše amatérské snažení zkritizují, ale já obdivuji 
všechny dnešní účinkující, kteří nemají s tímto for-
mátem zkušenosti, že do toho jdou,“ podotkl Auer. 

„Já jsem to bratrovi úplně zapomněl říct,“ přiznal v úvodu svého vystoupení Ondřej Bank, který byl na akci po-
zván spolu s Tomášem. V jeho prezentaci nechyběla ani fotografie z loňského hrozivého pádu v Beaver Creeku. 
„Jinak to ale máme pod kontrolou,“ podotkl lyžař.  Foto: P. Kvapil
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Dalšími protagonisty byli ve dvou blocích šum-
perský rodák, akademický malíř Michal „Marma“ 
Ožibko, průkopník ekozemědělství a  spoluma-
jitel staroměstské společnosti PRO-BIO Martin 
Hutař, lyžař Ondřej Bank, začínající sochař Da-
vid Bachroň, který absolvoval šumperský „učňák“ 
a dnes pracuje pro skotského sochaře Davida Ma-
cha, reklamní mág, strůjce červené karty pro Ze-
mana a iniciátor spolku Podhradí Martin Přikryl 
a  grafitti writerka Sany, autorka unikátního do-
kumentu Girl Power, při jehož natáčení procesto-
vala celý svět a mapovala ženskou stránku ilegální 
grafitti scény. 

Další z pořadatelů, kavárník Jiří Giesl, zase po-
zval kávového odborníka Adama Obrátila, jenž 
sbíral zkušenosti v Londýně a poté s Petrou Stře-
leckou otevřeli kavárnu v  brněnském centru kul-
tury a vzdělání Industra, a také Elišku Novákovou, 
která několik let žila v Tokiu, kde fotila nejen ab-
surdnosti tamního života. On sám pak předsta-
vil zajímavý projekt ArtWalk, směřující k  oživení 
historického centra Šumperka. „Jde o  výstavu 

současného umění ve  výlohách objektů, které 
jsou dlouhodobě k  pronájmu na  náměstí u  rad-
nice a  v  ulicích Polské, Starobranské a  Radniční. 
Chceme tak upozornit na odliv podnikatelů i oby-
vatel z historického jádra města a zároveň vytvořit 
otevřenou galerii, která sem aspoň pár návštěvníků 
přivede,“ vysvětlil Giesl.

Právě oživení města s důrazem na vylidňující se 

Během večera vystoupil i  šumperský rodák, akade-
mický malíř Michal „Marma“ Ožibko.  Foto: -pk-

Šumperská PechaKucha Night se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Klášterní kostel doslova praskal ve švech. 
Foto: P. Kvapil
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Sborový rok má svá navenek klidnější období, kdy o nás veřejnost příliš neví, ale kdy to pod povr-
chem bublá ve snaze připravit vše co nejlépe na měsíce veřejným zpěvem bohaté. Takové období 
právě končí. První vlaštovky – dvojice jarních koncertů - se objevily v polovině března, pak krátké 
nadechnutí a máme zde duben. Jeho první sobota, tedy 2. dubna, proběhne ve znamení nesou-
těžní přehlídky Zlatá lyra.

Bohatě prostřený duben ŠDS

Její čtyřicátý šestý ročník přivítá na  pěti kon-
certech celkem devatenáct sborů. Osmnáct z nich 
představují tělesa ze Šumperka i  blízkého okolí, 
tedy sbory našeho regionu. Devatenáctým je host 
vzdálenější, dětský sbor Carmina Bona ze Zlína-
-Malenovic. O  Zlaté lyře se po  republice dost ví 
a její dobré jméno láká i hosty odjinud. Pře-
hlídka je však od počátku koncipována jako 
akce věnovaná především místním, proto 
sbory ze vzdálenějších teritorií dostávají pří-
ležitost pouze tehdy, kdy to kapacita festiva-
lových koncertů umožní.  

Letos nabízí Zlatá lyra koncertů pět. Začínají 
ve snadno zapamatovatelných časech, tedy v 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hodin, všechny v krás-
ném prostředí klášterního kostela. Podílí se na nich 
dobrých šest stovek dětí, přičemž některé z  nich 
dvojím způsobem. Zpěváci pořadatelského sboru 
Motýli Šumperk jednak v  roli účinkujících, jed-
nak jako zkušení pořadatelé. Děti již léta pomáhají 
s  organizací, starší postupně předávají zkušenosti 
mladším a popravdě řečeno, dovedeme si jen těžko 
představit, že by Zlatá lyra proběhla, nebýt čtyři-
ceti zpěváčků, kteří ruku v ruce s nemnohými do-
spělými celý festival pořadatelsky zajišťují. Věříme, 
že tak jako v létech minulých, jejich práce přinese 

spokojenost všem účastníkům.
Sotva stačíme otřít čela, čeká nás koncert v Ra-

potíně. Obec patří k  těm, kteří vyšli vstříc naší 
snaze učinit účast na  soutěžním festivalu v  řecké 
Preveze dětem finančně schůdnější. Sbor poděkuje 
koncertem, jenž proběhne v Kulturním centru Ra-

potín v  neděli 3. dubna v  15 hodin. 
Ani v následujícím víkendu Zpěváčci 
nevydechnou. Příprava soutěžního 
programu představuje množství po-
drobné práce, jíž nejlépe svědčí sbo-
rové soustředění v místě, které od roku 

1980 sborové děti vábí a přitahuje. Je jím Švagrov, 
jehož Středisko ekologické výchovy čas od času po-
skytne zázemí i našim potřebám. 

Třetí dubnový víkend se dětí netýká, sborové 
„dospělstvo“ však na  jeho počátku přispívá svými 
silami zdárnému průběhu regionálního kola sou-
těže dětských sborů v Uničově. Závěrečný víkend 
měsíce stráví sbor na cestě. Festival poetického ná-
zvu „Je kraj, kde voní tráva“ v západočeské Sušici 
nikoli poprvé vyslovil pozvání a  my se rádi zú-
častníme sborového setkání, na němž v minulosti 
naše děti opakovaně zanechaly ten nejlepší dojem. 
Věřme, že letošní ročník nebude výjimkou.  

T. Motýl, sbormistr ŠDS

historické centrum, kultivaci veřejného prostoru 
a větší zapojení občanů do veřejného života si vytkl 
za  cíl Šumperský okrašlovací spolek, který akci 
uspořádal. Docílit toho chce nejen podobnými ak-
cemi, ale také pravidelnými brigádami v místních 
parcích. Svým názvem odkazuje na  stejnojmenný 
spolek, který v druhé polovině devatenáctého sto-
letí stál za  vznikem prakticky všech šumperských 
parků. Jeho členy byli přední měšťané tehdy ryze 

německého města, jež v  té době získalo přízvisko 
Malá Vídeň. „Nemáme ambici budovat parky, ale 
máme pocit, že tehdejší relativní blahobyt umožnil 
měšťanům rozhlédnout se kolem sebe a udělat také 
něco pro město, společnost, veřejný prostor a  ve-
řejný život. Na to se pokoušíme navázat,“ vysvětlili 
svou motivaci iniciátoři spolku a jeho první veřejné 
prezentace, šumperské PechaKucha Night, Radek 
Auer a Jiří Giesl. -zk-
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kde byl raněn. Vyvrcholením jeho vojenské kariéry 
byl post vojenského přidělence na československém 
velvyslanectví ve Washingtonu.

Tento výčet Lukasových aktivit není zdaleka 
úplný. Odkazuji na právě vydanou knihu „Generál 
Karel Lukas. Životní příběh severomoravského ro-
dáka“, která vyšla v Nakladatelství Pavel Ševčík – Ve-
duta. V nové publikaci využil autor, Jiří Friedl, textu 
své starší knihy „Příběh generála Lukase“ z  roku 
2002. Původní obsah po letech zrevidoval a oboha-
til o nové informace z Lukasova působení jako vo-
jenského atašé u  polské exilové vlády a  z  nedávno 
nalezených zápisků z pobytu v severní Africe mohl 
doplnit poznatky o  jeho činnosti u  britských tan-
kových jednotek. Některé další informace čerpal 

„Životní příběh severomoravského rodáka“ je 
podtitul nové knihy Jiřího Friedla o  neobyčejném 
životě generálmajora in memoriam Karla Lukase. 
Líčení jeho osudů do  jisté míry zní jako pohádka. 
Syn hostinského z  malé vesničky je později zván 
na  společenské večírky a  čaje významnými osob-
nostmi z řad vysoké anglické aristokracie, setkává se 
a jedná s americkými diplomaty a významnými poli-
tiky a důstojně reprezentuje svůj stát a jeho armádu. 
Společenský vzestup Karla Lukase by mohl připo-
mínat pohádku, nebýt neobyčejně krutého konce. 
Ztýrán vyšetřovateli umírá v  bolestech 19. května 
1949 ve vězeňské nemocnici v Praze. Jak později vy-
plynulo, rozhodujícím důvodem k jeho ubití nebyl 
Lukasův evidentně protikomunistický postoj, který 
prokázal svou činností zvláště při budování česko-
slovenských jednotek ve Francii a Británii, ale pře-
devším jeho majetek a  na  prvním místě luxusní 
automobil, který si přivezl ze Spojených států. Jaký 
paradox, přiznání k  protikomunistické činnosti se 
z něho vyšetřovatelé snažili vytlouct, přičemž jejich 
kolegové lehkovážně vyhodili oknem na dvůr Luka-
sovy písemnosti s důkazy o jeho krocích proti „skal-
ním“ komunistům z  řad interbrigadistů, doklady 
o stycích se západními politiky a diplomaty, infor-
mace vojenského charakteru a další.

Karel Lukas patřil k  významným důstojníkům 
československé armády. Jeho nadání, odborné a  ja-
zykové znalosti ho předurčily k pestré mozaice čin-
ností v armádě. Připomeňme, že jako podplukovník 
generálního štábu pracoval před válkou v  technic-
kém oddělení Ředitelství opevňovacích prací, které 
plánovalo průběh obranných linií v pohraničí, roz-
místění, projektování a budování opevnění i  jejich 
zázemí. Za války se podílel na formování českoslo-
venských jednotek na Západě, pracoval jako náčelník 
štábu, poté v exilovém ministerstvu národní obrany 
a působil jako vojenský přidělenec u polské exilové 
vlády. Pro potřeby československé armády studoval 
způsob moderního tankového boje na africké frontě, 

Publikace

Životní příběh generála Karla Lukase vychází  
v druhém doplněném vydání

Kniha o generálu Karlu Lukasovi vychází v druhém 
doplněném vydání. 
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třiceti studentů všech ročníků.
Součástí byl i hudebně-literární podvečer, který 

proběhl v pátek 26. února. Šumperští a nyští stře-
doškoláci předčítali úryvky z životopisné knihy Da-
nuty Kobylecké „Jerzy Kozarzewski – Nezahlazená 
stopa“. Uměleckou úroveň setkání završil zpěvem 
Patricio Malundo. Žáky školy doprovodily pracov-
nice Městské knihovny Šumperk Zdeňka Daňková 
a Kamila Šeligová. P. Mareš, VOŠ a SPŠ Šumperk

Kresba tužkou zachycovala zpravidla figurální so-
chařské památky Šumperka a Nysy, v menší míře byla 
kresba zastoupena volnou tvorbou. Grafika a malba 
byly inspirovány okolím Nysy, zejména Nyským je-
zerem. Výstava zahrnovala drobné grafiky, poněkud 
větší kresby a osm maleb formátu 100 × 70 cm. Práce 
pro výstavu vznikaly v letech 2013 až 2016. Motivy 
byly zpracovány převážně na základě fotografických 
předloh. Na výstavě byly zastoupeny práce více než 

Publikace, Ohlédnutí za výstavou

Mladí designéři z průmyslovky vystavovali v zahraničí
Vřelé partnerské vztahy měst Šumperka a Nysy prohloubili výstavou svých prací také žáci grafic-
kého a průmyslového designu VOŠ a SPŠ Šumperk, kteří v historickém prostředí starobylé budovy 
knihovny v Nyse prezentovali od 12. února do 2. března výsledky své tvůrčí činnosti. Hlavním té-
matem výstavy bylo zpracování pamětihodností a významných krajinotvorných prvků obou měst 
v široké škále výtvarných technik (kresby, malby, grafiky) a formátů.

z prací Eduarda Stehlíka, zvláště fakta k tragickému 
konci Karla Lukase. Nové vydání se od původního 
liší především bohatou obrazovou dokumentací.

Sám autor o  své knize v úvodu píše: „Chce být 
důstojnou připomínkou (i  díky unikátní obrazové 
příloze) života severomoravského rodáka a  patri-
ota, jakým Karel Lukas bezesporu byl. Pokud kniha 

přispěje k tomu, aby se jeho životní osudy více za-
psaly do širšího povědomí nejen na severní Moravě, 
pak splní jeden z hlavních cílů. Vždyť vojenská ka-
riéra Karla Lukase byla tak pestrá, jako snad málo-
koho z vysokých důstojníků tehdejší československé 
armády.“ Zdeněk Doubravský,  

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Své práce vystavovali v knihovně v polské Nyse žáci grafického a průmyslového designu VOŠ a SPŠ Šumperk. 
Součástí byl i hudebně-literární podvečer.  Foto: -pm-
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Program koncertu Moravia Quintet

W. A. Mozart – Divertimento Nr. 8 F dur * D. Milhaud – La cheminée du roi René (Krb krále 
René) * J. Ch. Bach – Quintet in B * J. Ibert – Trois Piecès Brèves * 

A. Pavlorek – Studie pro dechové kvinteto

Další koncert jarní části cyklu Klasika Viva, který 
v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, 
naplánovali organizátoři na  pondělí 18. dubna. 
V tento den bude od sedmé podvečerní patřit kláš-
terní kostel Nanebevzetí Panny Marie v  Kladské 
ulici Moravia Quintetu, jež šumperským poslucha-
čům nabídne skladby Wolfganga Amadea Mozarta, 
Dariuse Milhauda, Johanna Christiana Bacha, 

Jacquese Iberta a Aleše Pavloreka. V souboru, pyš-
nícím se mnohaletou tradicí, který je složen vý-
hradně ze členů Moravské filharmonie Olomouc, 
se představí Petr Hladík (flétna), Jan Kučera (ho-
boj), Lukáš Broda (klarinet), Jan Dvořák (fagot) 
a Oldřich Bártík (lesní roh). Vstupenky za sto ko-
run si mohou zájemci koupit v  pokladně Domu 
kultury Šumperk.  -red-

ZUŠ Šumperk

Klasika Viva nabídne Moravia Quintet

Pondělí 4. dubna od 18 hodin v kapli klášterního kostela
Koncert kytarového oddělení 

Středa 6. dubna od 18 hodin v klášterním kostele
Koncert klavírního oddělení

Pátek 8. dubna od 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert 

Pondělí 11. dubna od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ 
Hudební podvečer 

Úterý 12. dubna od 18 hodin v kapli klášterního kostela
Absolventský koncert 

Čtvrtek 14. dubna od 18 hodin v kapli klášterního kostela
Koncert komorního souboru Grazioso

Pátek 29. dubna od 18 hodin v kapli klášterního kostela
Absolventský koncert 

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.
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Držitelé Cen města za loňský rok jsou již známi

Dvaasedmdesát návrhů na Ceny města za rok 2015 dorazilo do konce loňského prosince na šum-
perskou radnici. Z návrhů, jež lidé mohli posílat do devíti kategorií se čtyřmi podkategoriemi, 
schválili zastupitelé ve dvoukolovém hlasování vítěze jednotlivých kategorií.

Soubor Moravia Quintet bude hostem Klasiky Viva v pondělí 18. dubna.  Foto: archiv

V  kategorii Významný počin v  humanitární 
a  sociální oblasti udělili zastupitelé na  lednovém 
zasedání ocenění manželům Hoždorovým, Petře 
Slámové a Markétě Smrčkové, kteří loni 22. června 
zachránili mladou dívku, jež zkolabovala v Lidické 
ulici. Cena v kategorii Podnikání, podkategorii vý-
robní společnosti, letos poputuje do firmy Elzaco, 
spol. s  r.o., která se zabývá zejména oblastí auto-
matizace a kompletních dodávek malých vodních 
elektráren, a  v  kategorii Přínos městu se dostane 
ocenění Petru Konupčíkovi, známému sportovci, 
trenérovi a organizátorovi mnoha kulturních akcí 
v Šumperku.

Z druhého kola hlasování, jehož se zúčastnilo še-
stadvacet zastupitelů, vzešli vítězové zbývajících ka-
tegorií. V kategorii Kultura získal ocenění Roman 

Janků, organizátor festivalů Klasika Viva, Prelu-
dium Aloise Motýla, Klášterní hudební slavnosti 
a  dalších akcí v  oblasti vážné hudby. V  katego-
rii Sport udělili zastupitelé cenu úspěšnému ly-
žaři Ondřeji Bankovi, který byl mimo jiné v roce 
2011 vyhlášen králem bílé stopy, tedy nejlepším 
českým lyžařem, a  jenž Šumperk skvěle reprezen-
toval na olympiádě v Soči a v prestižních závodech 
Světového poháru. Ocenění v kategorii Vzdělávání 
si letos odnesou zástupci Základní umělecké školy 
Šumperk a  cenu v  kategorii Podnikání – drobné 
podnikání převezme mladý kavárník Jiří Giesl, 
který úspěšně provozuje originální kavárnu Pikola 
v historickém jádru města. Cenu mladých za  rok 
2015 pak obdrží Denisa Venosová, vicemistryně 
ČR v  aerobiku. A  udělovala se i  cena v  kategorii 
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K Šumperským proměnám: Úřad práce

Budova Úřadu práce je poměrně mladá. Projekt 
na  její výstavbu byl zpracován v roce 1972, na po-
čátku normalizačního období, kdy okresní vedení 
komunistické strany zadalo zakázku na výstavbu re-
prezentativního sídla. Rozlehlá stavba byla dokon-
čena v  roce 1977. Charakterizovaly ji prosvětlené 
atrium s předsálím a prostorný jednací sál v přízemí 
se širokým schodištěm vedoucím do pater ke kance-
lářím. V polovině osmdesátých let byly ještě moder-
nizovány garáže a přistavěna umývárna osobních aut.

Po roce 1989 se stala budova sídlem okresního 
úřadu. Pro jeho potřeby byla od počátku devade-
sátých let upravována. Postupně byly rekonstru-
ovány učebny a  sál, šatna, kanceláře a  prodejna 
občerstvení. Nejvýrazněji se do  vzhledu budovy 

zapsala nástavba sedlové střechy nesená ocelovou 
konstrukcí. Byla dokončena v  roce 1996. Přístup 
do  kancelářských prostor v  nově vzniklém pod-
kroví byl vyřešen prodloužením hlavního a  ved-
lejšího schodiště. Současně byly dány do provozu 
hydraulické výtahy.

V současnosti sídlí v objektu Úřad práce České 
republiky, který přenechal některé kanceláře v po-
sledním patře odloučenému pracovišti Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. V minu-
lém roce byla v budově modernizována vzducho-
technika, izolována střešní konstrukce a provedeny 
další práce. Na vzhledu budovy se nejvíc projevila 
výměna starých oken za nová s plastovými rámy. 

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

Architektura – rekonstrukce. Získala ji společnost 
Pramet Tools za  rekonstrukci prostoru vrátnice. 
V  kategoriích Životní prostředí a  ekologie a  ar-
chitektura - novostavba se zastupitelstvo rozhodlo 
cenu neudělit.

Slavnostní večer Cen města Šumperka proběhne 

v  sobotu 16. dubna v divadle. Během něj budou 
promítnuty filmové medailony, věnované oceně-
ným za rok 2015. Šanci dostat se na tuto slavnostní 
událost mají i zájemci z řad veřejnosti. Město totiž 
uvolnilo vstupenky, jež se za padesát korun prodá-
vají v pokladně divadla.  -zk-

Prostor naproti okresnímu soudu někdy ve třicátých letech minulého století.  Foto: sbírky VM Šumperk
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Budova okresního výboru Komunistické strany Československa v osmdesátých letech.  Foto: sbírky VM Šumperk

Budova někdejšího okresního úřadu po loňské rekonstrukci.  Foto: P. Kvapil
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Galerie J. Jílka

Špitál, 2014, kombinovaná technika na plátně, 40 × 60 cm    

Marta Kolářová, „Opuštěná scéna“

Marta Kolářová (*1976) přirozeně souznívá s cí-
těním otce (Viktora Koláře), už dlouho nejvýraz-
nějšího fotografa nalézání trvalého v  proměnách 
života lidí a  míst Ostravy. Rozumí si s  ním, je jí 
přítelem i rádcem a prvním kritikem. Kdysi spolu 
i  fotografovali a  podobně vnímali uviděné mo-
tivy. Nepochybně ji ovlivnilo studium na akademii 
u  Jiřího Lindovského v  ateliéru grafiky, na malbě 
u Antonína Střížka a v závěru především u Micha-
ela Rittsteina, kterého ctí. Syrovostí barvy vržené 
na plátno uvolněným gestem ruky je s ním v sou-
ladu, ale v  ostatním se od něho zásadně liší. Ne-
najdeme u  ní ani stopu jízlivosti a  nemá ani tak 
mocné sebevědomí. 

Maluje přerývaně, někdy i  s  delší odmlkou. 
Po  předchozí bohatší škále převažuje střídmá 

barevnost a  její ryze malířská výpověď je zřetelně 
soucitná. Je prostoupena němým smutkem odlo-
žených věcí a  do  nich vpečetěných příběhů. Bez-
děčně připomenou texty Jana Balabána a  jeho 
přítele, básníka Petra Hrušky. Vejdeme a  nikoho 
tam nepotkáme, a přesto je skrytá přítomnost člo-
věka v jejích obrazech zjevná. Jsou na chvíli herci 
právě opuštěným jevištěm. Malířka je ostatně dce-
rou skvělé scénografky, paní Marty Roszkopfové.

I  srovnání s  Jakubem Špaňhelem kulhá a  blíz-
kost je jen vnější. Nejde jí o  jeho letmou naho-
zenost barev. Až drtivá tíha pastózní malby je jí 
vlastní a  bytostně daná bezvýchodnost situací je 
v  ní všudypřítomná. Je plná pohybu, a  přece tu 
cesty nikam nevedou. Je naprosto reálná, přes-
tože jen v  náznaku sejmutá anebo spíš pevně se-
vřená ve  své hmotné tělesnosti. Spočívá v paměti 
motivu uvízlém hluboko v  ní. Motiv nepopisuje, 
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ale zpřítomňuje a někde až zpředmětní na volném 
cáru plátna, kusu dřeva nebo kartonu. Maluje záro-
veň vlastní i drsně pravdivou duši Ostravy. Zrcadlí 
její potemnělou tvář, pomalu rozpouštěnou v bez-
břehosti času. Nahlíží až na dno a nalézá ji tam živě 

přetrvávající ve věcech zapomenutých. Malbou se 
jich věrně dotýká. 

Výstava zahájená ve  středu 6. dubna v  18 ho-
din za účasti rodiny Kolářových potrvá do neděle 
1. května. Jste zváni.  Miroslav Koval 

Pondělí 18. dubna od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Moravia Quintet
Dubnová část cyklu Klasika Viva představí soubor 
s mnohaletou tradicí, který je složen výhradně ze 
členů Moravské filharmonie Olomouc.   

Vstupné 100 Kč

Středa 20. dubna od 19 hodin ve velkém sále DK
Všechnopartička
Máte rádi inteligentní humor skvělého moderátora 
a textaře Karla Šípa? Přijďte na jeho jedinečnou talk 
show Všechnopartička. Hostem pořadu bude Josef 
Alois Náhlovský. Můžete se tak těšit na  spoustu 
veselých historek od této oblíbené dvojice bavičů. 
Prostor dostanou i dotazy od diváků. 

Vstupné 220 Kč, 250 Kč a 290 Kč

Pátek 22. dubna od 20 hodin v H-clubu
EUROFEST: Synkopy 61
Skupina Synkopy 61, která tvořila dějiny českého 
bigbítu především v  60. letech, přijede v  rámci 
10. ročníku festivalu EUROFEST do  Šumperka 
v  téměř totožné sestavě jako koncertovala v  roce 
1969. Půjde o  ojedinělý koncert, neboť členové 
této kapely společně vystupují velmi zřídka. Jako 
hudební host večera zahraje posluchačům britsko-
česká formace Daren Eve. 

Vstupné v předprodeji 170 Kč, v den akce 220 Kč

Středa 27. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Bratři Ebenové
Marek, Kryštof a  David Ebenové jsou naprosto 
výjimečnou sestavou, která nepatří do  žádného 
hudebního proudu. Trio sourozenců ze známé hu-
dební rodiny hraje muziku s  vlivy klasiky, folku, 

rocku i jazzu. Přijďte si vychutnat večer plný jemné 
ironie, svižného slovníku a neotřelých rýmů, které 
si získaly publikum napříč hudebními žánry. Bě-
hem koncertu zazní jak průřez tvorbou kapely, tak 
úplné novinky.  Vstupné 300 Kč, 350 Kč a 400 Kč

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

BESEDA
Středa 13. dubna od 18 hodin v G-klubu
Miroslav Václavek – Autorské čtení
Můžete se těšit na  autorské čtení přímo 
od  šumperského spisovatele Miroslava Václavka, 
jehož knihy oslovily již spoustu čtenářů. Jako 
hudební doprovod se představí kapela Tichá loď. 

Vstupné 30 Kč

Úterý 19. dubna od 17 hodin v G-klubu
Živá škola Olomouc – Svobodné vzdělávání
Že i  škola může vypadat jinak, než ji tradičně 
známe, se můžete přesvědčit na této přednášce. 

Vstupné 30 Kč

HUDBA
Pátek 8. dubna od 19 hodin v H-Clubu
ROCKOVÁ PÁRTY: Dying Passion, Remedy 
Remains, Sequence
Přijďte si užít pořádný rockový nářez s oblíbenými 
Dying Passion. Můžete se těšit i na melodic-metal-
corovou partičku Remedy Remains, která také po-
chází ze Šumperka. Speciálním hostem bude srbská 
kapela Sequence.   
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Vstupné 120 Kč v předprodeji, v den akce 150 Kč 

Pátek 15. dubna od 19 hodin ve velkém sále DK
ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY: Druhá tráva, BG 
Nova, Beg Bie Country
Přehlídka folkové, bluegrassové a country muziky 
se vzpomínkou na hudebníka a  skladatele Milana 
Žourka. 

Vstupné 190 Kč v předprodeji, v den akce 240 Kč

VÝTVARNÉ UMĚNÍ
5. - 29. dubna v Jižním křídle DK 
Irena Slavíková: „Skákal pes přes oves“ … a jiné 
výjevy ze zvířecí říše
Výstava výtvarného umění rodilé Šumperanky, 
která nyní žije v  Podkrkonoší. Půjde o  průřez 
aptákovskou tvorbou posledních let, doplněný 
o  obrazy na  různých intelektuálních úrovních. 
Vernisáž k  výstavě se uskuteční v  úterý 5. dubna 
od 17 hodin v Jižním křídle DK Šumperk.

DIVADLO
Sobota 9. dubna od 9 hodin v Divadle Šumperk
ŠPEK na prknech
Celodenní přehlídka ochotnických souborů 
z  Olomouckého kraje. V  programu se představí 
vedle známých a úspěšných ansámblů také dětské 
a studentské soubory divadelních nadšenců. 

Celodenní vstupné 100 Kč, 
vstupné za jedno představení 50 Kč

Čtvrtek 14. dubna od 19 hodin ve velkém sále DK
Kabaret nahatý Shakespeare – Divadlo Tramtarie
Kabaret nahatý Shakespeare s podtitulem: Vše, co 
jste chtěli vědět o tragédiích Williama Shakespeara, 
ale báli jste se zeptat, je především chytrou 
komedií, která se s nadsázkou a humorem věnuje 
pěti nejznámějším shakespearovským tragédiím. 
Hraje Divadlo Tramtarie z Olomouce. 

Vstupné 120 Kč v předprodeji, v den akce 150 Kč

GASTRO
11.–15. dubna v Restauraci a pizzerii Dům kultury
Týden regionálních specialit

Přijďte ochutnat to, co jinde ne. Vybírat můžete 
z nabídky připravené z regionálních specialit.

PRO DĚTI
Neděle 3. dubna od 15 hodin ve velkém sále DK
Tančíme a  zpíváme s  Míšou – Minidiskotéka 
v cirkuse
Jednotlivé programy jsou sestaveny z  bloků 
tanečních písniček a  soutěží. U  písniček se děti 
rozhýbou, zacvičí si a naučí se zpívat část písničky. 
U soutěží si mohou změřit síly, rychlost, dovednost, 
ale hlavně se pobaví. Každé dítě je aktivně zapojeno 
a nikdo se nenudí. Účinkuje Míša Růžičková. 

Vstupné 120 Kč

Neděle 17. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK
Povídání a pejskovi a kočičce
Povídání o tom, jak pejsek a kočička myli podlahu, 
pekli dort nebo o tom, jak si pejsek roztrhl kalhoty. 
Tři klauni povídají příběh Pejska a kočičky netra-
dičním způsobem, který dětské publikum nadšeně 
přijímá. Umožňují dětem spoluvytvářet příběh, 
který se před nimi odehrává. Hraje divadlo Sem-
TamFór Zlín.  Vstupné 70 Kč

Neděle 24. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK
Michal Nesvadba: Michalovi mazlíčci
Michal si myslí, že už je moc velký na  to, aby si 
hrál s  dětmi, ale jeho „plyšáci“, největší mazlíčci, 
ho přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevy-
rostl a hrát si může klidně dál. V představení uvidí 
děti skutečné hračky, oblíbené plyšáky, do kterých 
se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče. Pořádá 
Pragokoncert Bohemia a.s.  Vstupné 155 Kč

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 3. dubna
Dushan (*1958): „Mapy myšlenek“
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aptákovskou tvorbou posledních let, doplněný 
o  obrazy na  různých intelektuálních úrovních. 
Vernisáž k  výstavě se uskuteční v  úterý 5. dubna 
od 17 hodin.

PŘIPRAVUJEME
3. května  JAROSLAV UHLÍŘ
12. května  JIŘÍ KOLBABA: VELKÝ 
 OKRUH JIHEM AFRIKY
15. května  POHÁDKA NA NEDĚLI: 
 PYŠNÁ PRINCEZNA
18. května  TRAVESTI SHOW KOČKY
20. května  JABLKOŇ
22. května  ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
 S MORAVSKOU VESELKOU
26. května  KONCERT NA STŘEŠE: 
 05 A RADEČEK, PAVEL CALLTA
27. května  FESTIVAL BÝT ŽENOU
7. června  RADŮZA S KAPELOU
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!

Soubor devadesáti barevných kreseb, mapy ne-
uspořádaných myšlenek, bezděčných stop uplynu-
lého času, malé obrazové básně prostoupené živým 
humorem. Výstavu i celý program galerie finančně 
podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký 
kraj.

Od 6. dubna do 1. května
Marta Kolářová: „Opuštěná scéna“, malba 
Autorka maluje zároveň vlastní i drsně pravdivou 
duši Ostravy. Zrcadlí její potemnělou tvář, pomalu 
rozpuštěnou v bezbřehosti času. Vernisáž k výstavě 
se uskuteční ve středu 6. dubna od 18 hodin. Gale-
rie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci 
Penzionu G, který nad galerií nabízí tříhvězdičkové 
ubytování. Výstavu i celý program galerie finančně 
podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký 
kraj.

Jižní křídlo DK
Od 5. do 29. dubna
Irena Slavíková: „Skákal pes přes oves“ … a jiné 
výjevy ze zvířecí říše
Výstava výtvarného umění rodilé Šumperanky, 
která nyní žije v  Podkrkonoší. Půjde o  průřez 

Odstartoval ŠPEK, přehlídka umění Olomouckého kraje
Šumperská přehlídka ŠPEK představuje umělce působící či pocházející z našeho kraje. Divadlo, 
hudbu, přednášky, výstavu nebo týden regionálních specialit, to vše přináší různorodý program 
11. ročníku. Odstartoval v březnu dvěma přednáškami.

„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 pro-
dukční šumperského domu kultury Michaela Horá-
ková. Vzápětí podotkla, že letošní ročník je speciální 
v tom, že se koná v časovém rozmezí tří měsíců, tedy 
od března do května.

V nabitém programu si může každý najít „svůj šá-
lek kávy“. Pořádný rockový nářez si mohou příznivci 

ostrých kytarových riffů užít na Rockové párty, která 
se koná 8. dubna ve společnosti oblíbených šumper-
ských kapel Dying Passion a Remedy Remains. Spe-
ciálním hostem bude kapela Sequence ze Srbska. 
Folkoví fanoušci jistě uvítají, že na memoriálu Šum-
perské pomněnky vystoupí 15. dubna kapely BG 
Nova, Beg Bie Country a  legendární bluegrassová 
Druhá tráva v čele s Robertem Křesťanem. Pro mi-
lovníky české a moravské dechovky je 22. května při-
praveno Zábavné odpoledne s Moravskou Veselkou. 
Kapela O5 a Radeček společně s písničkářem Pavlem 
Calltou pak 26. května odehrají speciální akustický 
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zahrát 14. dubna olomoucké Divadlo Tramtarie. 
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 ochut-
návat regionální speciality v Restauraci a pizzerii Dům 
kultury (11.–15. 4.) Více informací o festivalu ŠPEK 
a on-line rezervace lístků na www.dksumperk.cz. -red-

koncert na střeše šumperského divadla.  
Přehlídka ŠPEK má připravený program také pro 

příznivce výtvarného umění. Obrazy vystaví v  Již-
ním křídle domu kultury od 5. do 29. dubna Irena 
Slavíková.

V šumperském divadle se bude konat druhý ročník 
akce ŠPEK na prknech, kdy se na pódiu během celého 
dne 9. dubna představí půl tuctu divadelních sou-
borů. Komedii Kabaret nahatý Shakespeare přijede 

Šumperské pomněnky zahájí Druhá tráva
Tradiční přehlídka trampské a bluegrassové muziky Šumperské pomněnky se uskuteční v pátek 
15.  dubna v místním domě kultury. Pozvání na ni přijala legendární Druhá tráva.

Vedle uznávaného skladatele, textaře a  osobi-
tého zpěváka Roberta Křesťana se posluchačům 
představí fenomenální multiinstrumentalista Lu-
boš Malina, jeden z  nejlepších světových hráčů 
na  dobro Luboš Novotný, všestranný slovenský 
muzikant Emil Formánek, skvělý bubeník Kamil 
Slezák a  mimořádně talentovaný hráč na  kontra-
bas Tomáš Liška. Kapela si navíc letos připomíná 

pětadvacet let své existence, proto se jedná o speci-
ální vystoupení této folkové legendy.

„Šumperské pomněnky pořádáme také jako vzpo-
mínku na  hudebníka a  skladatele Milana Žourka. 
Jsme proto rádi, že i letos na přehlídce zahraje kapela 
BG Nova, ve které Žourek působil,“ řekla produkční 
domu kultury Michaela Horáková. Vzápětí dodala, 
že koncert se uskuteční ve velkém sále domu kultury 

Pozvání na Šumperské pomněnky přijala legendární Druhá tráva s Robertem Křesťanem.  Foto: archiv
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Tentokrát si Karel Šíp jako svého hosta pozval 
známého komika a dlouholetého kamaráda Josefa 
Aloise Náhlovského. Ve volném dialogu proberou 
oba protagonisté své umělecké začátky a zážitky ze 
studentských let. Společně také pohovoří o  spor-
tovních aktivitách a nezapomenou ani na humorné 
cesty do zahraničí. „Můžete se tak těšit na spoustu 
veselých historek od této oblíbené dvojice bavičů. 
Prostor dostanou také dotazy od  diváků,“ uvedla 
produkční domu kultury Michaela Horáková.

Zábavná talkshow Všechnopartička se uskuteční 
ve středu 20. dubna od sedmi 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-

Máte rádi inteligentní humor skvělého moderátora a textaře Karla Šípa? V tom případě přijďte 
ve středu 20. dubna do Domu kultury Šumperk na jeho jedinečnou talk show Všechnopartička 
na motivy populárního televizního pořadu Všechnopárty, který mimo jiné získal několik cen TýTý.

Na středu 27. dubna chystá šumperský dům kultury zajímavý koncert, nabízející nevšední hu-
dební zážitek. Do  Šumperka totiž zavítají oblíbení Bratři Ebenové. Vzhledem k  vytíženosti 
Marka, Kryštofa a Davida Ebenových i dalších muzikantů jsou jejich vystoupení velmi ojedinělá.

Známý bavič a držitel několika cen TýTý 
zavítá do Šumperka

Bratři Ebenové představí písně z alba Čas holin

Trio sourozenců ze známé hudební rodiny 
(otec  – skladatel Petr Eben, strýc – skladatel Ilja 
Hurník) hraje muziku s vlivy klasiky, folku, rocku 
i jazzu. Hnacím motorem kapely je populární he-
rec Marek Eben, kterého si generace padesátníků 
poprvé oblíbila jako Válečka v  seriálu Kamarádi. 
Marek se stal také populárním moderátorem pře-
dávání cen ankety TýTý, Mezinárodního filmového 
festivalu v  Karlových Varech, pořadu StarDance 

a vlastního pořadu Na plovárně.
Kapela již od roku 2002, kdy nahrávala album Já 

na tom dělám, funguje v neměnné sestavě. Kromě 
Marka, Kryštofa a Davida Ebenových ji tvoří Pa-
vel Skála (akustické a elektrické kytary), Jiří Veselý 
(baskytary, akordeon), Jiří Zelenka (bicí a perkuse) 
a Jaromír Honzák (kontrabas). Jako host se na ně-
kolika skladbách podílel jazzový trumpetista Os-
kar Török. 

v pátek 15. dubna od sedmé večerní, kdy se poslu-
chačům jako první představí právě Druhá tráva, ná-
sledovat budou šumperské kapely Beg Bie Country 

a BG Nova. Vstupné je v předprodeji 190 korun, 
v den akce podraží o padesát korun. On-line rezer-
vace lístků na www.dksumperk.cz. -red-

Karel Šíp přiveze do Šumperka jedinečnou talk show 
Všechnopartička.  Foto: archiv
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osobností. Z výčtu ikon hudebního průmyslu, pro 
které pracoval, jmenujme například Led Zeppelin, 
Davida Bowieho, Cata Stevense, Boba Marleyho, 
Jimiho Hendrixe, Pink Floyd, Dido a řadu dalších. 

Koncertní program je z významné části postaven 
na repertoáru nového alba, dojde však i na zásadní 
a  veřejností oblíbené skladby. 30. výročí vydání 
prvního alba bylo zároveň impulzem k „oprášení“ 
několika písní z raného folkového období a i ty bě-
hem večera zazní.

„Přijďte si vychutnat večer plný jemné ironie, 
svižného slovníku a neotřelých rýmů, které si získaly 
publikum napříč hudebními žánry,“ říká produkční 
domu kultury Michaela Horáková a  prozrazuje, 
že koncert Bratrů Ebenů se uskuteční ve  středu 
27. dubna od půl osmé večer ve velkém sále domu 
kultury. Vstupné je 300, 350 a  400 korun. Více 
informací a  on-line rezervace lístků na  www.dk-
sumperk.cz a www.bratriebenove.cz. -red-

Bratři Ebenové představí písně z alba Čas holin.  
Foto: archiv

Eurofest nabídne další lahůdku pro rockové pamětníky

Šumperský festival Eurofest má každý rok kromě zahraničních umělců připravenou také lahůdku 
pro bigbítové pamětníky. Po kapelách Plastic People, Blue Effect, Progress 2 nebo Vladimíru Miší-
kovi čeká letos na rockové fandy další exkluzivní zážitek - koncert skupiny Synkopy 61.

Brněnská ikona tvořila dějiny českého bigbítu 
především v  60. letech. V  téměř totožné sestavě, 
jako koncertovala v roce 1969, přijede zahrát v roce 
2016 do Šumperka. Podle pořadatelů půjde o oje-
dinělý koncert, neboť členové Synkopy 61 společně 
vystupují zřídka.

Koncert se uskuteční v H-clubu v pátek 22. dubna 
od 20 hodin a jako hudební host večera zahraje po-
sluchačům britsko-česká formace Daren Eve. Vstu-
penky za 170 korun jsou již v prodeji v pokladně 
domu kultury nebo na www.dksumperk.cz.

Kromě koncertu kapely Synkopy 61 připravuje 
jubilejní 10. ročník Eurofestu filmovou scénu v po-
době záznamu koncertu Queen ze Štědrého dne 
roku 1975 v Londýně. V  rámci festivalu se dále 
uskuteční taneční scéna s mezinárodní účastí. Více 
informací na www.eurofest.cz. -red-

V roce 2014 vydali Bratři Ebenové nové album 
Čas holin, které se stalo platinovým, a  zároveň 
oslavili 30 let od vydání prvního alba „Malé písně 
do tmy“ (1984). Je možná trochu překvapující, že 
mixu alba se ujal legendární britský zvukař Phill 
Brown. Ten je v  hudební branži velmi známou 

Synkopy 61 na Špilberku v roce 1970.  Foto: archiv
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Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
So 2. 4. Léto v Laponsku P, VK 19.00 240 Kč
Út 5. 4. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 6. 4. Léto v Laponsku VK 17.00 150 Kč
Čt 7. 4. S tvojí dcerou ne školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
Čt 7. 4. Norway Today 

Studio D123, Hrádek 
VK 19.00 70 Kč

Pá 8. 4. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
So 9. 4. ŠPEK na prknech Hrádek, 

II. ročník nesoutěžní divadelní 
přehlídky 

VK 10.00–22.00 100 Kč, 50 Kč

St 13. 4. D´Artagnan aneb Tři mušketýři A, VK 19.00 150 Kč
Čt 14. 4. Aládín a kouzelná lampa školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Pá 15. 4. D´Artagnan aneb Tři mušketýři školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
Pá 15. 4. Já to tedy zkusím… 

Studio D123, Hrádek 
VK 19.00 70 Kč

So 16. 4. Ceny města Šumperka VK 19.00 50 Kč
Út 19. 4. Aládín a kouzelná lampa školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Út 19. 4. Divadlo Semafor VK 19.00 320 Kč
St 20. 4. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč

Divadlo

Divadlo

Divadelní road story o dlouhé cestě na sever Léto v Laponsku nastudoval se šumperskými herci Petr Mančal. Pre-
miéru bude mít v sobotu 2. dubna.  Foto: P. Veselý
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Šumperské divadlo uvede v sobotu 2. dubna od sedmé podvečerní premiéru inscenace Léto v La-
ponsku Jaroslava Rudiše a Petra Pýchy. Divadelní road story o dlouhé cestě na sever nastudoval 
se šumperskými herci Petr Mančal. Po premiéře bude připraveno posezení s hudbou v Zrcadlovém 
sále a foyer.

Léto v Laponsku má premiéru v sobotu 2. dubna

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.
divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po–Pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstu-
penek vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: Šárka Nesvadbová – „Jese-
nické květy“, výstava bude zahájena 2. 4. v 17 hod. a potrvá do 31. 5. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. 
Změna programu vyhrazena!

Diváci se mohou první dubnovou sobotu těšit 
na road story o dlouhé cestě na sever. Je léto. Lucie 
a Leoš stopují do Laponska. Před sebou mají po-
lární kruh a  za  sebou hromadu problémů, o  kte-
rých si myslí, že zůstaly zapomenuté doma. Ale 
během čekání na silnici začíná minulost znovu oží-
vat. „Všechno po  čem toužíš, je vždycky strašně 
daleko,“ říká jedna z  postav hry. Česká komedie 
s hořkou příchutí pro pět herců vás zavede do ro-
dinných příběhů, které jsou i vašimi příběhy, které 
dobře znáte. Během jediného večera se dostanete 
do  obývacího pokoje jedné typické české rodiny, 
na  meditační kurz Vesmírné energie u  Máchova 

Datum Titul Skupina Čas Cena
FESTIVAL MILOŠE MOVNARA – 21. ROČNÍK
Čt 21. 4. Sen noci svatojánské školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
Čt 21. 4. Léto v Laponsku VK 17.00 150 Kč
Pá 22. 4. D´Artagnan aneb Tři mušketýři školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
Pá 22. 4. Naše městečko VK 19.00 150 Kč
So 23. 4. S tvojí dcerou ne VK 19.00 150 Kč
St 27. 4. Aládín a kouzelná lampa školy, dopr. volných míst 9.00 70 Kč
St 27. 4. Žena za pultem 2: Pult osobnosti 

Divadlo Kalich Praha 
A, VK 19.00 490 Kč

Čt 28. 4. D´Artagnan aneb Tři mušketýři D, VK 17.00 150 Kč
Pá 29. 4. D´Artagnan aneb Tři mušketýři školy, dopr. volných míst 11.00 150 Kč
Pá 29. 4. Duben – měsíc porozumění auti-

smu: Hotsy Totsy Five + Podvečerní 
čtení o autismu 

VK 18.00 100 Kč

So 30. 4. A evergreeny pokračují…  
„Když nám bylo šestnáct“ 

VK  19.00 80 Kč

Petr Mančal s Petrem Pýchou na čtené zkoušce Léta 
v Laponsku v šumperském divadle.  Foto: P. Veselý
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Kaiser s Lábusem excelují v Kolečkově a Drábkově 
Ženě za pultem 2: Pult osobnosti

Jeden z nejúspěšnějších současných divadelních autorů Petr Kolečko, jehož hry se pro řadu diváků 
stávají přímo kultem, napsal na tělo hereckým legendám Jiřímu Lábusovi a Oldřichu Kaiserovi 
„vizionářskou komedii“ Žena za pultem 2: Pult osobnosti. Exkluzivní autorský tým doplnila vý-
razná režisérská osobnost David Drábek. Divadlo Kalich přijede s touto inscenací do Šumperka 
ve středu 27. dubna. Představení začíná v 19 hodin.

Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém ko-
loniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté vy-
hrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky 
a vlašák, protože chce stačit čínským obchodníkům, 
kteří přijdou, až se rozjede obchod s východem. Čí-
ňané nezklamou, ti nejsou jako Rusové. Tentokrát 
to všechno vyjde a její syn Kája udělá hereckou ka-
riéru, bude novým Vladimírem Brabcem. Hanka, 
která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí 
vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a Jiřina je blá-
hová. Ale není náhodou naivní spíš Hanka, když 
věří, že s  ní její stokilový muž Pepa drží dietu…? 
Odpověď na tuto otázku najdeme až na jevišti, my 
jen doplníme, že Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem se 
představí hned ve čtyřech rolích.  -red-

jezera, na finské silnice směrem na sever a do non-
stop baru.   

Jaroslav Rudiš patří v  současné době mezi nej-
známější české autory své generace. Publikuje česky 
i německy. Byl oceněn mnoha prestižními literár-
ními cenami u  nás i  v  zahraniční, jeho literární 
texty byly několikrát zfilmovány. Žije v Německu. 

Petr Pýcha je autorem mnoha dramatických 
textů, které uvádějí česká divadla a  rozhlas. Učí 
na gymnáziu češtinu a žije v Podkrkonoší. 

Za Léto v Laponsku získali autoři Cenu Českého 
rozhlasu a cenu v dramatické soutěži Cen Alfréda 
Radoka za rok 2005. V jednotlivých rolích šumper-
ské inscenace se představí Jan Kroneisl, Lucie Šmej-
kalová, Olga Kaštická, Josef Vrána jako host a Vít 
Pištěcký.

Režisér Českého rozhlasu a  občasný filmový 
a  divadelní herec Petr Mančal studoval po  matu-
ritě na sportovním gymnáziu na Právnické fakultě 

Karlovy univerzity v Praze. V té době založil s Pro-
kopem Havlem divadelní sdružení Měsíčko Sluncís, 
v němž společně realizovali své převážně dadaistické 
divadelní skeče. Po roce odešel z právnické fakulty, 
byl přijat na divadelní režii – dramaturgii na Aka-
demii múzických umění. Studium ukončil v  roce 
2002, absolvoval roční stáž na krakovské divadelní 
škole PWST u  světoznámého režiséra Krystiana 
Lupy a půlroční studijní pobyt v Londýně. 

Inscenoval řadu činoherních režií v  Národním 
divadle moravskoslezském a Divadle Petra Bezruče 
v Ostravě, v divadle F. X. Šaldy v Liberci, v Zápa-
dočeském divadle v Chebu, v Divadle Na Zábradlí, 
v Divadle Na Prádle a v Malém vinohradském diva-
dle v Praze. Herecky účinkoval v několika divadel-
ních, rozhlasových a filmových rolích. V současné 
době je na doktorském studiu na divadelní fakultě 
AMU a pracuje jako slovesný režisér Českého roz-
hlasu. -red-

Oldřich Kaiser s  Jiřím Lábusem se představí hned 
ve čtyřech rolích.   Foto: archiv
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ženském a  mužském hereckém výkonu a  o  nej-
lepší inscenaci sezony jim pomohou členové divácké 
a  studentské poroty. Ti všichni zhlédnou pět insce-
nací  – Sen noci svatojánské, Léto v  Laponsku, hru 
D´Artagnan aneb Tři mušketýři, Naše městečko a ko-
medii S  tvojí dcerou ne. Na  všechna představení si 
mohou zájemci koupit vstupenky v pokladně divadla.

Třídenní přehlídka vyvrcholí slavnostním ve-
čerem. Ten je na programu po představení S tvojí 
dcerou ne v  sobotu 23. dubna od  desáté večerní 
v  Zrcadlovém sále. Během něj budou oceněným 
hercům předány sošky za jejich výkony v letošní se-
zoně v kategoriích nejlepší herec, nejlepší herečka, 
nejlepší inscenace, nejlepší herecký výkon v  malé 
roli – tzv. Štěk – a nejoblíbenější inscenace podle 
hlasování široké veřejnosti. -zk-

„Stejně jako loni chceme i letos zapojit do rozho-
dování širokou veřejnost. Naši návštěvníci tak roz-
hodnou o  nejlepším představení sezony. Hlasovat 
mohou po  každém představení, a  to vhozením ku-
ličky do označeného válce. Další možností jsou naše 
internetové stránky www.divadlosumperk.cz. Zde je 
od pondělí 21. března zveřejněna anketa o nejoblíbe-
nější hru, která poběží až do soboty 23. dubna,“ říká 
ředitel šumperského divadla Matěj Kašík. Vzápětí 
zdůrazňuje, že odměněni nebudou pouze herci, kteří 
se blýskli nejlepším výkonem. Cenu Štěk roku si od-
nese i jeden představitel nejlepší drobné role.

Stejně jako v předchozích ročnících také letos bu-
dou výkony členů šumperského ansámblu hodnotit 
tři poroty. Hlavní slovo bude mít porota složená z di-
vadelních odborníků. Spolurozhodovat o  nejlepším 

Od čtvrtku 21. do soboty 23. dubna se v šumperském divadle odehraje jedenadvacátý ročník pře-
hlídky vlastní tvorby nazvané Cena Miloše Movnara. Tento známý šumperský festival každoročně 
připomíná osobnost předčasně zesnulého člena uměleckého souboru, jenž prohrál boj se zákeřnou 
chorobou. Ve třech dnech nabitých představeními budou porotci hodnotit nejlepší mužský a žen-
ský herecký výkon sezony. Udělena bude také cena Štěk roku a příležitost opět dostane i široká ve-
řejnost, která rozhodne o nejoblíbenější inscenaci sezony.

O nejlepší inscenaci sezony rozhodne veřejnost

Jitka Molavcová, Jiří Suchý a orchestr divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody potěší šumperské publikum 
v úterý 19. dubna. Během vystoupení zazní například Pramínek vlasů, Blues pro tebe, Klokočí, Lípa zelená, 
Marnivá sestřenice a další nestárnoucí „semaforské“ hity.  Foto: archiv
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exponátů představuje kraj dráteníků, jejich život, 
práci, cesty, ale i  rozmanitý sortiment výrobků, 
který se měnil a vyvíjel podle vkusu a požadavků 
zákazníků. Výstava je doplněna i o výrobky, které 
se po slovenských drátenících zachovaly ve sbírkách 
šumperského muzea. Výstava trvá do 5. června.

GALERIE MLADÝCH
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  re gionu, 
ve kterém působí. Společná prezentace jejich tvorby 
je jistě inspirativní pro všechny návštěvníky  Galerie 
mladých. Vystavující: František Krňávek – Roven-
sko, malby, Josef Baslar – Bludov, malby, Petr Ku-
čera – Šumperk, malby, Iva Zamykalová – Bohdíkov, 
malby, Jaromíra Posmýková – Zábřeh, vosková ba-
tika, Antonín Štefurák – Zábřeh, fotografie. Výstava 
trvá 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 

VÝSTAVNÍ SÍŇ
Patchwork 
II. ročník výstavy opět nabízí ruční výrobky patch-
workářek ze Šumperska, Mohelnicka, Jesenicka, 
Českotřebovicka, ale i  odjinud. Krom textilních 
výrobků mohou návštěvníci obdivovat i  tempe-
rové obrazy Aničky Navrátilové. V  rámci dopro-
vodného programu bude 28. dubna představena 
nová kniha Jany Harmachové o  patchworku (be-
seda s autorkou) a 30. dubna proběhne kurz patch-
worku Jany Harmachové. Děti si mohou vyzkoušet 
svou zručnost v  dílnách (předškoláci, první stu-
peň, druhý stupeň středoškoláci), které probíhají 
na objednávku. Bližší informace k doprovodnému 
programu jsou k  dispozici v  recepci 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 fotoapará-
tem Zdeňka Jordanová. Nechybějí zákoutí lovecké 
chaty vybavené ze sbírek VM v Šumperku. Výstava 
je svým námětem v šumperském muzeu unikátní. 
Partnerem výstavy jsou Lesy České republiky, s. p. 
Výstava trvá 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
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 

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Muzejíčko ožilo světem kostiček Lego.   
Foto: M. Stuchlá
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dlouhá. Více na straně 27.
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

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 

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 automa-
tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích.

Akce
Vycházka za  lišejníky a  mechorosty CHKO 
Jeseníky 
2. dubna, trasa vycházky povede do Malínské rokle 
severovýchodně od Nového Malína a bude 5–8 km 

Ve výstavní síni jsou do 8. května k vidění ruční výrobky patchworkářek a temperové obrazy Aničky Navráti-
lové.  Foto: M. Stuchlá
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Klasická instalace je doplněna moderními audiovi-
zuálními prvky. Expozice je svým celkovým poje-
tím určena nejen pro zapálené archeology, ale také 
pro širokou veřejnost.

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

Fenomén IGRÁČEK
Výstava zapůjčená z  technického muzea v  Brně. 
Návštěvníci se seznámí s výrobou a vývojem 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.

dvou ze stěžejních bitev. Zájem upoutá tehdejší vý-
zbroj vojsk. Nechybějí typické muškety, kopí, hala-
partny, kordy, meče a dýky, svou výzbroj představuje 
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.

Pojďte, děti, budeme si hrát!
Herna navazující na  úspěšnou výstavu „Pojďte, 
děti, budeme si hrát“ představí skládačky, hlavo-
lamy, kvizy, hry a  spoustu dalších dovednostních 
úkolů pro malé i velké. Originální interaktivní ex-
ponáty pocházející z  truhlářské dílny Vlastivěd-
ného muzea v Šumperku návštěvníky nejen pobaví, 
ale také donutí trochu přemýšlet. Složit orloj, sesta-
vit lomený oblouk nebo vytvořit nádobu ze střepů, 
to chce určitě nejen šikovné ruce, ale i chytrou hla-
vičku. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 28. dubna 
a potrvá do 28. srpna.

Muzejní minigalerie
Bižuterie – keramika, Pastely – příroda v okolí
Jarní atmosféru navozují v  zábřežské minigalerii 
hned dvě výstavy současně. Malířka Alena Pecáková 
představuje své malby na výstavě Pastely – příroda 
v okolí a výtvarnice Božena Vejvodová předvádí své 
výrobky na  výstavě Bižuterie – keramika. Přijďte 
se jarně naladit a  přesvědčit, že umění není zda-
leka výsadou jen mladých umělců a  že výtvory 
obou umělkyň vás pohladí po duši. Výstavy 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

Vlastivědné muzeum
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v někdejším sídle lesnické školy (v tzv. staré škole), 
přináší poznatky a zajímavosti ze studia lesnických 
oborů v minulosti i současnosti.

Hádanky pánů z Vlašimi a Strašidelný labyrint 
Interaktivní expozice pro děti tvoří součást celkové 
prohlídky (lze ji však navštívit i samostatně). Děti 
si budou moci po  náročném výkladu vyzkoušet 
vlastní dovednosti a potrápit hlavičky hádankami. 
Pro ty odvážnější z  nich je ve  Vlašimském paláci 
otevřen Strašidelný labyrint.

Akce
Úsov plný pohádek
V  sobotu 2. dubna zavítají od  9 do  15 ho-
din na  zámek v  Úsově pohádkové bytosti, 
které budou po  celý den provázet návštěvníky 

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

Úsov – kolébka lesnického školství na Moravě 
Expozice, která je od  roku 2007 instalována 

Vlastivědné muzeum

V Rytířském sále šumperského muzea probíhá výstava Lovecké chaty v Jeseníkách. Pokud jste nestihli navští-
vit vernisáž výstavy s přednáškou Zdeňky Jordanové, můžete přijít na besedu – derniéru ve čtvrtek 21. dubna 
v 17 hodin. Během ní se můžete podělit jak o vzpomínky či zážitky, tak i diskutovat k danému tématu.  

Foto: Z. Jordanová
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Vycházka za lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky

V sobotu 2. dubna se uskuteční již třetí vycházka za lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky. Ten-
tokrát trasa vycházky povede do Malínské rokle severovýchodně od Nového Malína a bude pět až 
osm kilometrů dlouhá. 

po expozicích lovecko-lesnického muzea. Děti se 
mohou těšit na  pohádkový program a  hudební 
doprovod písniček z  nejznámějších pohádek. 
Na nádvoří zámku budou připraveny i oblíbené 
atrakce pro děti (kolotoč, střelba z kuší a další). 
Vstupné: plné 90 Kč, snížené 45 Kč, jednotné 
vstupné (pouze na doprovodný program na ná-
dvoří zámku) 50 Kč.

Zámek Úsov v moci čarodějnice Bludimíry
Konec dubna bude na Úsově opět patřit čarodějni-
cím. Bludimíra si i  letos na jeden den kouzly při-
vlastní nejen všechny expozice lovecko-lesnického 
muzea, ale i nádvoří úsovského zámku. V  sobotu 
30. dubna tak návštěvníky čekají prohlídky plné 
čar a kouzel i zábavné odpoledne s čarodějnickou 
tematikou. Volba Miss čarodějnice rozhodne, která 

ze zúčastněných čarodějnic je v celé zemi nejkrás-
nější. Pro malé i  větší návštěvníky je připravena 
spousta soutěží a  občerstvení. Bludimíra odmění 
všechny návštěvníky, kteří na její odpolední slet ča-
rodějnic přijdou v maskách.
Prohlídky s  čarodějnicí Bludimírou budou probí-
hat od 9 do 14 hodin, zábavné odpoledne s čaro-
dějnickou tematikou pak od 15.30 do 18 hodin. 
Vstupné – prohlídky expozice: plné 90 Kč, sní-
žené 45 Kč. Vstupné – akce na  nádvoří: jed-
notné vstupné 50 Kč (vstupenka do  zámku platí 
i na nádvoří).
Bližší informace: Zámek Úsov se pro veřejnost ote-
vře v sobotu 2. dubna. V dubnu je otevřeno od úterý 
do  neděle od  9 do  16.30 hod. (časy začátku pro-
hlídek  – 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 
14.00 a 14.45 hodin).

Mezinárodní den památek a historických sídel
V rámci oslav Mezinárodního dne památek a historických sídel budou 

v pondělí 18. dubna od 9 do 12 hodin zdarma přístupná 
všechna zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku (Muzeum v Šumperku, Muzeum Zábřeh, 
Muzeum Mohelnice, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích) kromě Lovecko-lesnického muzea 

v Úsově, kam můžete zavítat od 10.30 do 14 hodin (časy prohlídek: 10.30, 11.15, 12.30 hod.).

Sraz účastníků je v  9.30 hodin na  začátku 
Malínské rokle, tj. asi 2 km po  zelené turis-
tické značce ze železniční stanice v  Novém Ma-
líně (směr Malínská rokle, Kamenný vrch). Místo 
srazu je dostupné buď vlastním autem, nebo vla-
kem (odjezd ze Šumperka v  8.50 hod.). Ukon-
čení vycházky tamtéž, orientačně ve  14.30 hod. 
nebo v  16.30  hod. (v  návaznosti na  spoje směr 
Šumperk; vhodné odjezdy vlaků z  N. Malína: 
15.06 hod. nebo 17.10 hod.).

V případě extrémně nepříznivého počasí bude 

exkurze přeložena na  jiný termín, což bude při-
hlášeným účastníkům sděleno telefonicky nebo 
e-mailem. Z tohoto důvodu prosíme zájemce o ex-
kurzi, aby zasílali své přihlášky (s uvedením mai-
lové adresy a telefonního čísla) na adresy halda@
moh.cz, magda.zmrhalova@muzeum-sumperk.cz,  
případně se hlásili telefonicky na čísla 494 534 450, 
583  363  070, 583  363  077. Exkurzi pove-
dou J.  Halda (Muzeum a  galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou) a M. Zmrhalová (Vlas-
tivědné muzeum v Šumperku). M. Zmrhalová
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v hodinách „výtvarky“ v Indii dělat, bude mít s se-
bou, bude ze své knížky také číst a  vy si budete 
moci osahat i originály všech jejích cestovních de-
níků. Vstupné je padesát korun. Kamila Šeligová

Městská knihovna, Beseda

Martina Trchová vystoupí tentokrát v šumperské knihovně

Městská knihovna

Martina je mnoha talenty obdařená žena – zpě-
vačka, písničkářka, výtvarnice a  cestovatelka. Pro 
knihovnu se naskytla možnost navázat spolupráci 
s takto zajímavou osobností. Od 4. března tak mo-
hou v  prostorách knihovny návštěvníci vidět její 
nádherné linoryty a malby. 

V  létě roku 2014 se Martina Trchovská vydala 
do himálajské vesničky Mulbekh učit v místní škole 
výtvarnou výchovu a hru na kytaru. V severní Indii 
strávila šest týdnů. Knihovna tedy představí tuto za-
jímavou ženu tentokrát jako cestovatelku. Ve středu 
13. dubna od 18.30 hodin proběhne beseda v půj-
čovně pro dospělé v ulici 17. listopadu 6, během níž 
představí návštěvníkům nejen fotografie, ale též své 
deníkové črty a obrazy, protože tam kde jiní fotí, ona 
kreslí a maluje. V rámci večera rovněž zahraje na ky-
taru několik ladackých i vlastních písní.

Z deníkových záznamů a obrázků, které si při-
vezla z Himálaje, vznikla v roce 2015 její první au-
torská kniha Deníky z Ladakhu. Autentický příběh 
vysněné cesty, doplněný o CD s nahrávkami zpěvu 
dětí, a přílohu s ukázkami toho, co všechno se dá 

V měsíci lednu vystoupila v rámci koncertů na jevišti v šumperském domě kultury Martina Tr-
chová Trio. Hraje vlastní tvorbu vycházející ze silné ženské písničkářské generace. Aranže písní se 
pohybují na hranicích jazzu, blues, folku, latiny a šansonu.

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.

Martina Trchová představí v  knihovně grafiky 
a kresby z deníku o cestě do Himálaje. 
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Knihovna zve k účasti na akci origami – skládanky z papíru

Knihovnice chystají besedu o renesančních kavalírech 
a jejich sídlech na Šumpersku

Knihovna Sever láká na besedu 
s nakladatelem Pavlem Ševčíkem

Besedu nazvanou „Renesanční kavalíři a jejich sídla na Šumpersku“ chystají v rámci akce Brány 
památek dokořán šumperské knihovnice. Uskuteční se ve čtvrtek 21. dubna od 17 hodin v půj-
čovně pro dospělé v ulici 17. listopadu 6 a na dané téma bude hovořit historik Zdeněk Doubrav-
ský. Vstupné je dobrovolné.

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

Zadlužení Žerotínové byli nuceni ve druhé polo-
vině 16. století rozprodávat svůj pozemkový maje-
tek. Na Šumpersko se tak na čas vrátila nižší šlechta, 
tehdy nazývaná vladykové nebo rytíři. Mikuláš Fel-
čan z  Hrabového, Fridrich Odkolek z  Oujezdce, 
Tobiáš Prog z Velnic a dědicové Petra Bukůvky z Bu-
kůvky vystavěli v Bohdíkově, Bartoňově, Temenici, 

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.

Během března a dubna mají čtenáři, návštěvníci 
a příznivci knihoven příležitost naučit se jednoduché 
tvary origami pod vedením lektorů, přispět k výzdobě 
knihoven výrobky z papíru složených ve škole, nebo 
prezentovat origami, které sami vytvořili. Další tvůrčí 
dílna na  téma Origami, aneb tajemství obyčejného 

listu papíru se uskuteční v úterý 19. dubna od 14 ho-
din v  knihovně Sever v  Temenické ulici a  ti, kteří 
přijdou, se pod vedením lektorek Hany Krausové 
a Zdenky Krůpové mohou naučit skládat jednodu-
ché hračky a tvary z papíru pro radost. Vstup je volný. 
Více na www.knihovnaspk.cz. -red-

Chromči a Třemešku svá rytířská sídla, tehdy zvaná 
tvrze, a jako dobří hospodáři i jejich zázemí, včetně 
dvorů, pivovarů a  rybníků. O  architektuře těchto 
sídel a  podnikání jejich majitelů bude chystaná 
přednáška. Prostřednictvím fotografií budou moci 
posluchači nahlédnout do  jinak málo přístupných 
prostor někdejších šlechtických domovů. -kš, zk-

Ve středu 27. dubna se knihovna Sever v Te-
menické ulici 5 stane dějištěm besedy nazvané 
Regionální literatura a  nakladatel Pavel Šev-
čík. Beseda s  nakladatelem Pavlem Ševčíkem 

o knihách z nakladatelství Veduta Štíty a o pří-
bězích a  setkáních, která vznik knihy občas 
provázejí, začne o  páté odpolední. Vstupné je 
dobrovolné. -red-
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Pontis Šumperk – Univerzita volného času

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

Čtvrtek 7. dubna od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Pátek 8. dubna od 14 do 18 hodin v „KS“
Taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 12. dubna od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Čtvrtek 21. dubna od 13.30 do 15 hodin v „P“
Sdělujeme pocity malbou         Vstupné 35 Kč/lekce

Čtvrtek 21. dubna od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Pondělí 18. dubna od 15 hodin v „S“
Beseda „Bezpečný internet“                Vstup zdarma

Úterý 26. dubna od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů

Každé pondělí od 13 hodin, od 14 hodin a od 15 ho-
din v DPS Alžběta
Konverzace v němčině pro seniory – mírně po-
kročilí; začátečníci; pokročilí

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

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

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

Cvičení s flexi-barem 

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

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

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

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

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

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

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

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

Každou středu od 18.15 hodin v „S“
Jóga IV

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

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



31Pontis, SVČ Doris

Středisko volného času Doris

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 zís-
káte na www.pontis.cz. Během měsíce března došlo 
k menším organizačním změnám. Aktivity a akce, 
které probíhaly v  Kavárničce nejen pro seniory, se 
budou nyní konat na  jiných místech (Temenická 5 
nebo Gen. Svobody 68). Kavárnička nejen pro seni-
ory se bude přesouvat do prostor Společenského stře-
diska Sever a po stavebních úpravách bude v měsíci 
květnu/červnu otevřena.

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

Do 8. dubna na „K“
Jak vidím Jeseníky
Výstava soutěžních fotografií v  rámci fotosoutěže 
Jak vidím Jeseníky ve  spolupráci s  CHKO Jese-
níky. Informace J. Valchař, valchar@doris.cz, tel. č. 
731 186 056.

Pátek 1. dubna od 14 do 19 hodin na „K“
Aprílový ateliér
Tvořivé dílny plné legrace a  překvapení… V  pá-
teční výtvarné dílně si užijeme kreativní aprílové 
tvoření s  využitím netradičních materiálů a  vý-
tvarných technik. Možná si vyzkoušíte něco, co 
jste ještě nezkusili, a  vytvoříte něco, co jste neče-
kali. Prostě APRÍL plný překvapení! Informace 
Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.  č. 
731 610 039, Eva Pšenčíková, psencikova@doris.
cz, tel. č. 731 186 053, Hana Janů, janu@doris.cz, 
tel. č. 725 003 982.  Cena 60 Kč

Sobota 2. dubna od 9 hodin v klášterním kostele
Zlatá lyra 2016
46. ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěvec-
kých sborů. Více informací Iva Žůrková, motyli@
spk.cz, tel. č. 725 012 639 

Sobota 2. dubna 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

Neděle 3. dubna od 18 hodin v KKC Rapotín
Jarní koncert
Zpívají Motýli Šumperk. Doprava zajištěna, více 
informací na www.kkcrapotín.cz.  Vstupné 50 Kč 

Pátek 15. dubna od 14 do 19 hodin na „K“
Pestrobarevná dílna
Jarní tvořivá dílna plná květin, ptáčků a jarních de-
korací. V páteční výtvarné dílně si užijeme barevné 
jarní tvoření, vytvoříme si jarní květinové a  ptačí 
dekorace. Informace Zuzana Vavrušová, vavru-
sova@doris.cz, tel. č. 731 610 039, Eva Pšenčíková, 
psencikova@doris.cz, tel. č. 731 186 053, Romana 
Večeřová, vecerova@doris.cz, tel. č. 725 486 227, 
Hanka Janů, janu@doris.cz, tel. č. 725 003 982.  

Cena 60 Kč



32 SVČ Doris, Filmový klub

Filmovému klubu se v Šumperku daří

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 vě-
nuje 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!   

Středa 20. dubna 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 21. dubna od 18.30 hodin v hotelu Elegance
VIA LUCIS: Daleko a jinde – Provence
Host: Lenka Horňáková Civade, klavírní dopro-
vod Josef Macek. Informace Petr Konupčík, tel. č. 
731 610 037, konupcik@doris.cz. Omezený počet 
míst!  Vstupné 70 Kč, 50 Kč

Sobota 23. dubna od 9 hodin v SEV Švagrov
Den Země na Švagrově
Sázení stromů na pasece. Od 15 hod. v  sále SEV 

Švagrov divadelní představení pro děti – DIVA-
DÉLKA S RADOSTÍ Zábřeh.
 
Sobota 23. dubna od 9 hodin v SEV Švagrov
Dřevořezání s Marcelem
Výroba misky, plastiky nebo šperku ze dřeva, pro 
zájemce od 12 let, omezený počet míst – přihlášky 
na e-mail: minar@doris.cz.
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.

V šumperském kině Oko působí filmový klub od roku 2008. Večerní představení se promítají kaž-
dou středu. Jejich návštěvnost se rok od roku stále zlepšuje a máme už svou stálou základnu příz-
nivců, kteří chodí opravdu každý týden.

V  loňském roce jsme divákům promítli dva-
ašedesát filmů, které vidělo 1  746 návštěvníků. 
Ve srovnání s jinými kiny je tak návštěvnost našeho 
filmového klubu nadprůměrná. Nejoblíbenějším 

filmem bylo loni Mládí Paola Sorrentina. Velmi zají-
mavá je i nabídka dokumentů. Mallory Heleny Třeš-
tíkové byla nejnavštěvovanějším snímkem. Promítali 
jsme ale také na  Českých lvech nedávno oceněný 
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dokument Opři žebřík o nebe Jany Ševčíkové.
V  rámci filmového klubu hrajeme kultovní 

filmy, díla, která byla oceněna na různých festiva-
lech, zajímavé novinky, filmy významných a  zají-
mavých režisérů. Šumperským divákům se snažíme 
zprostředkovat i  netradiční kinematografii. Velmi 
oblíbené a navštěvované jsou různé severské filmy 
a v současné době se mluví o tzv. nové rumunské 
vlně. V měsíci dubnu budeme například promítat 
rumunské filmy O patro níž režiséra Radu Mun-
teana a  film Poklad režiséra Corneliuse Porum-
boiu. Projekt 100 letos nabízí Sedm statečných 
(už jsme hráli), Osm a půl, Mlčení jehňátek, Starci 
na chmelu a Cesta do fantazie. 

Ve  čtvrtek 7. dubna nás čeká velká „kultovka“ 
Kmotr, který natočil slavný Francis Ford Coppola, 
a ráda bych ještě upozornila na film Taxi Teherán 
renomovaného iránského tvůrce Jafara Panahi, 
který promítáme ve středu 20. dubna.

Představení filmového klubu jsou přístupná 
pro všechny diváky. Držitelé průkazky, která je 
platná dvanáct měsíců a  stojí 60 Kč, mají na  jed-
notlivá představení slevy. Od letošního roku máme 
i  zvláštní slevy pro studenty. Moc rádi uvítáme 
další zájemce o šumperský filmový klub. Zakoupe-
ním průkazu dávají diváci najevo, že chtějí, aby se 
v místním kině promítaly zajímavé kvalitní filmy.  

Kamila Šeligová, vedoucí FK Šumperk

Pátek 1. dubna
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 3D v 15.35 ho-
din       Hrajeme pro děti 
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 
109 minut, mládeži přístupný, české znění
Moderní metropole zvířat Zootropolis je velkolepé 
velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech 
koutů světa.  Vstupné 140 Kč
TEORIE TYGRA v 17.55 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta
I ochočení muži můžou zdivočet. Hrají: Jiří Barto-
ška, Eliška Balzerová, Tatiana Wilhelmová, Ondřej 
Pavelka a další.  Vstupné 120 Kč
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVE-
DLNOSTI ve 20.00 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
151 minuta, titulky 
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 Wa-
yne a  Superman/Clark Kent. V  roli Batmana 
uvidíme Bena Afflecka a  roli Supermana ztvár-
nil Henry Cavill. 

Vstupné 110 Kč

Sobota 2. dubna
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 3D ve 
14.35 hodin      Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 
109 minut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 140 Kč
TEORIE TYGRA v 16.55 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta  Vstupné 120 Kč
EXPEDIČNÍ KAMERA v 19.00 hodin
Outdoor, 2016, 220 minut
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, di-
voké přírodě, poznávání nového, o  extrémních 
zážitcích i  sportech. Čtyřhodinové pásmo filmů 
z celého světa.  Vstupné 100 Kč v předprodeji,  

v den konání akce 120 Kč

Neděle 3. dubna
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 3D ve 
14.40 hodin      Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 
109 minut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 140 Kč
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVE-
DLNOSTI 3D v 17.00 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
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Středa 6. dubna
TEORIE TYGRA v 17.30 hodin 
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta  Vstupné 120 Kč
GISELLE ve 20.15 hodin 

Přímý přenos baletu z Londýna
2016, 150 minut 
Nejslavnější baletní dílo romantismu – příběh 
o  zradě, nadpřirozených silách a  lásce, která pře-
koná i  smrt. Režisér Peter Wright inscenoval kla-
sický balet choreografa Mariuse Petipy. 

Vstupné 250 Kč, při koupi abonmá 200 Kč

Čtvrtek 7. dubna
PAT A MAT VE FILMU v 16.00 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, animovaný, rodinný, 80 minut, mládeži 
přístupný
„Ajeťáci“ slaví čtyřicet let od svého vzniku, a  byť 
se na stříbrném plátně ještě nepředvedli, pro kutily 
jejich kalibru to přeci nemůže být problém. Ob-
zvlášť, když mají na půdě krabice plné filmů a pod 
schody promítačku, na které fanouškům své pří-

151 minuta, české znění  Vstupné 140 Kč
TEORIE TYGRA ve 20.00 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta  Vstupné 120 Kč

Pondělí 4. dubna
TEORIE TYGRA v 17.30 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta  Vstupné 120 Kč
DEADPOOL v 19.35 hodin
USA, 2016, akční, fantasy, 104 minuty, přístupný 
od 15 let, titulky 
Nejnetradičnější komiksový anti hrdina společnosti 
Marvel.  Vstupné 110 Kč

Úterý 5. dubna
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVE-
DLNOSTI v 17.00 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
151 minuta, titulky  Vstupné 110 Kč
TEORIE TYGRA ve 20.00 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta  Vstupné 120 Kč

Dokladem toho, že i ochočení muži mohou zdivočet, je česká komedie Teorie tygra.  Foto: archiv



35Kino Oko

hody rádi odpromítají... 
Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*

TEORIE TYGRA v 17.50 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta  Vstupné 120 Kč
KMOTR ve 20.00 hodin                   Artvečer - FK
USA, 1972, krimi, drama, 175 minut, přístupný 
od 15 let, titulky
Legenda, která dalece překračuje svůj žánr. Jeden 
z  nejlepších filmů historie patřících zároveň mezi 
divácky nejoblíbenější snímky vůbec. Natočil ho 
slavný Francis Ford Coppola podle stejnojmenné 
knihy Maria Puza. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč 

Pátek 8. dubna
PAT A MAT VE FILMU v 16.00 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, animovaný, rodinný, 80 minut, mládeži 
přístupný  Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
TEORIE TYGRA v 17.50 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta  Vstupné 120 Kč
ULICE CLOVERFIELD 10 ve 20.00 hodin
USA, 2016, akční, mysteriózní, thriller, 105 mi-
nut, titulky
Poté, co žena přežije autonehodu, octne se 
v bunkru se dvěma muži, kteří tvrdí, že vnější svět 
je ovlivněn rozsáhlým chemickým útokem. Pro-
dukce J. J. Abrams (Star Wars, Ztraceni).   

Vstupné 120 Kč

Sobota 9. dubna
PAT A MAT VE FILMU ve 14.30 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, animovaný, rodinný, 80 minut, mládeži 
přístupný  Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
TEORIE TYGRA v 16.20 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta  Vstupné 120 Kč
MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2 v 18.30 hodin
USA, komedie, 93 minuty, nevhodný mládeži do 
12 let, titulky
Toula, Ian a  jejich rodina se vracejí, aby si 

v pokračování nejlepší romantické komedie všech 
dob užili ještě více smíchu, jídla a především další 
velké řecké svatby!  Vstupné 110 Kč
ULICE CLOVERFIELD 10 ve 20.30 hodin
USA, 2016, akční, mysteriózní, thriller, 105 mi-
nut, titulky  Vstupné 120 Kč

Neděle 10. dubna
ŘACHANDA ve 13.50 hodin     Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, 104 minuty, mládeži pří-
stupný
Pohádka o  rozmazlené princezně a  dvou kamará-
dech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. 

Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč* 
PAT A MAT VE FILMU v 16.00 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, animovaný, rodinný, 80 minut, mládeži 
přístupný  Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
TEORIE TYGRA v 17.50 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta  Vstupné 120 Kč
MOJE ŘECKÁ TLUSTÁ SVATBA 2 ve 20.00 hodin
USA, komedie, 93 minuty, nevhodný mládeži do 
12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Pondělí 11. dubna
TEORIE TYGRA v 17.00 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta  Vstupné 120 Kč
MOTANI KEŇA A GORILY v 19.30 hodin
Cestopisná přednáška.  Vstupné 100 Kč

Úterý 12. dubna
ULICE CLOVERFIELD 10 v 17.30 hodin
USA, 2016, akční, mysteriózní, thriller, 105 mi-
nut, titulky  Vstupné 120 Kč
TEORIE TYGRA v 19.45 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta  Vstupné 120 Kč

Středa 13. dubna
TEORIE TYGRA v 17.55 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta  Vstupné 120 Kč
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O PATRO NÍŽ ve 20.00 hodin          Artvečer – FK
Rumunsko, Francie, Švédsko, Německo, 2015, 
drama, 93 minuty, titulky
Příběh morálního selhání obyčejného člověka. Pří-
běh, který se může přihodit každému z nás…

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

Čtvrtek 14. dubna
PAT A MAT VE FILMU v 15.40 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, animovaný, rodinný, 80 minut, mládeži 
přístupný  Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ v 17.30 hodin
ČR, Polsko, Francie, SR, 2016, drama, historický, 
105 minut
Příběh mladé ženy, která v  roce 1973 nasedla do 
nákladního auta a v centru Prahy zabila osm lidí. 

Vstupné 110 Kč
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK v 19.45 ho-
din
ČR, 2016, komedie, 120 minut
Štěpán, Kendy a  Karas zůstali i  po dvanácti le-
tech sami sebou. Jsou to nerozluční kamarádi 

s  nevyčerpatelným smyslem pro humor i  schop-
ností sebeironie, i  když už s  lehkým nádechem 
skepse. V něčem jsou však jiní. Dospívají, ale svým 
typicky básnickým stylem. Režie Dušan Klein, ilu-
strace Adolf Born.  Vstupné 120 Kč

Pátek 15. dubna
PAT A MAT VE FILMU v 15.40 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, animovaný, rodinný, 80 minut, mládeži 
přístupný  Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK v 17.30 ho-
din
ČR, 2016, komedie, 120 minut  Vstupné 120 Kč
KOLONIE ve 20.00 hodin
Německo, 2015, drama, 110 minut, nevhodné 
mládeži do 12 let, titulky
Kolonii Dignidad založil a  vedl bývalý nacistický 
lékař Paul Schäfer. V 70. letech, kdy z uzavřené ko-
lonie utekli někteří z členů, se ukázalo, že v sektě 
docházelo k mučení Pinochetových odpůrců a k se-
xuálnímu zneužívání dětí. Hrají: Daniel Brühl, 
Emma Watsonová.  Vstupné 110 Kč

„Ajeťáci“ slaví čtyřicet let od svého vzniku. Snímek Pat a Mat ve filmu hraje kino Oko v dubnu hned několi-
krát.  Foto: archiv
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Pondělí 18. dubna
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK v 17.30 ho-
din
ČR, 2016, komedie, 120 minut  Vstupné 120 Kč
SPOTLIGHT ve 20.00 hodin
USA, 2015, životopisný, historický, thriller, drama, 
Oscar 2016 nejlepší film, 128 minut, nevhodný 
mládeži do 12 let, titulky
Tým reportérů z Boston Globe se snaží ponořit do 
obvinění ze zneužívání dětí v katolické církvi. Jejich 
rok dlouhé vyšetřování odhalí desítky let trvající ka-
mufláž na nejvyšší úrovni v bostonských nábožen-
ských institucích. Je to strhující a  pravdivý příběh 
oceněný Pulitzerovou cenou.  Vstupné 110 Kč

Úterý 19. dubna
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK v 17.30 ho-
din
ČR, 2016, komedie, 120 minut  Vstupné 120 Kč
POKLAD ve 20.00 hodin  Artvečer - FK
Rumunsko, Francie, 2015, komedie, 89 minut, 
mládeži přístupný
Poklad je komorní komedií s  jemně sarkastickým 
humorem a  překvapivým koncem. Jeho jedno-
duchá stavba, založená na pozorně připravených, 
postupně gradujících dialozích, opatrné práci s na-
časováním a autentickými hereckými projevy nese 
beze vší nadsázky odkaz tvůrčí skupiny Forman-
-Passer-Papoušek ze šedesátých let. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

Středa 20. dubna
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK v 17.30 ho-
din
ČR, 2016, komedie, 120 minut  Vstupné 120 Kč
TAXI TEHERÁN ve 20.00 hodin     Artvečer – FK
Írán, 2015, drama, 82 minuty, přístupný od 15 let, 
titulky
Renomovaný íránský tvůrce se ve svém druhém 
snímku natočeném v  rámci nuceného domácího 
vězení proměnil v  taxikáře, který prostřednictvím 
rozhovorů s rozličnými klienty nabízí vytříbeně kri-
tický pohled na íránskou společnost. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Kino Oko

Sobota 16. dubna
KUNG FU PANDA 3 3D ve 13.35 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, Čína, 2016, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, rodinný, 94 minuty, české znění
Jedna z neúspěšnějších 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 1401 Kč, děti 120 Kč 
PAT A MAT VE FILMU v 15.40 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, animovaný, rodinný, 80 minut, mládeži 
přístupný  Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK v 17.30 ho-
din
ČR, 2016, komedie, 120 minut  Vstupné 120 Kč
OREL EDDIE ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, Německo, 2016, drama, 
sportovní, komedie, 105 minut, mládeži přístupný, 
titulky 
Touha splnit si životní sen je motorem snad kaž-
dého z nás. Ale takový motor, jaký v  sobě skrývá 
už od dětství Michael Edwards (Taron Egerton), 
nemá jen tak někdo. Michael v  roce 1988 v Cal-
gary vstoupí do olympijských dějin jako nezapome-
nutelný „Orel Eddie“.  Vstupné 110 Kč
 
Neděle 17. dubna
ZOOTROPOLIS 3D ve 13.20 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 
109 minut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 140 Kč
PAT A MAT VE FILMU v 15.40 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, animovaný, rodinný, 80 minut, mládeži 
přístupný Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK v 17.30 ho-
din
ČR, 2016, komedie, 120 minut  Vstupné 120 Kč
OREL EDDIE ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, Německo, 2016, drama, 
sportovní, komedie, 105 minut, mládeži přístupný, 
titulky  Vstupné 110 Kč
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THE JUNGLE BOOK v 16.05 hodin 
Hrajeme pro děti

USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, mládeži 
přístupný, originální znění s titulky!
V  anglickém znění Bill Murray, Ben Kingsley, 
Scarlett Johanssonová, Jamie Dornan, Christopher 
Walken a další. 

Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč*
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA v 18.10 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, drama, fantasy, 
114 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
ZLO NIKDY NESPÍ ve 20.30 hodin
USA, 2016, horor, thriller, titulky 
Emocionálně nadpřirozený thriller, kde se sny 
i noční můry dítěte projevují fyzicky. 

Vstupné 110 Kč 

Neděle 24. dubna
ŘACHANDA ve 13.25 hodin     

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, 104 minuty, mládeži pří-
stupný  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
KNIHA DŽUNGLÍ 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, mládeži 
přístupný, české znění  Vstupné 150 Kč
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA v 17.35 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, drama, fantasy, 
114 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK ve 
20.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 120 minut  Vstupné 120 Kč

Pondělí 25. dubna
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 3D v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, drama, fantasy, 
114 minut, nevhodné mládeži do 12 let, české 
znění  Vstupné 140 Kč
NIKDY NEJSME SAMI v 19.40 hodin
ČR, 2016, drama, 105 minut, mládeži přístupný
Drama o současné době a lidech, kteří jsou oběťmi 
i strůjci jejích běsů.  Vstupné 110 Kč

Kino Oko

Čtvrtek 21. dubna
KNIHA DŽUNGLÍ 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, mládeži 
přístupný, české znění
Hrdinou je chlapec Mauglí, lidské mládě vycho-
vané v džungli vlčí smečkou. 

Vstupné 150 Kč, rodiče s dětmi 140 Kč*
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 3D v 17.35 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, drama, fantasy, 
114 minut, nevhodné mládeži do 12 let, české 
znění
Dřív než Lovec potkal Sněhurku. Z malého chlapce 
stane silný válečník, který se bude potýkat nejen se 
zlou královnou Ravennou, ale i s její mladší sestrou. 

Vstupné 140 Kč
EUROFEST QUEEN: A NIGHT IN BOHEMIA 
ve 20.00 hodin
Velká Británie, 1975, hudební, 90 minut
Záznam průlomového koncertu ze Štědrého dne 
roku 1975 na stadionu Hammersmith Odeon 
v Londýně. 

Vstupné 220 Kč, se vstupenkou na Eurofest 200 Kč

Pátek 22. dubna
KNIHA DŽUNGLÍ 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, mládeži 
přístupný, české znění 

Vstupné 150 Kč, rodiče s dětmi 140 Kč*
LOVEC:ZIMNÍ VÁLKA 3D v 17.35 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, drama, fantasy, 
114 minut, nevhodné mládeži do 12 let, české 
znění  Vstupné 140 Kč
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK ve 
20.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 120 minut  Vstupné 120 Kč

Sobota 23. dubna
KNIHA DŽUNGLÍ 3D ve 14.00 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, mládeži 
přístupný, české znění 

Vstupné 150 Kč, rodiče s dětmi 140 Kč*



39

ČR, 2016, komedie, 89 minut
Jak se zbavit nevěsty, se v nové české komedii bude 
ptát Lenka Vlasáková, David Matásek, Andrea Ke-
restešová nebo Jana Švandová.  Vstupné 110 Kč
SMRTELNÉ HISTORKY v 19.30 hodin
ČR, 2016, animovaný, povídkový, 80 minut, mlá-
deži přístupný
Smrtelné historky jsou povídkový celovečerní, 
který kombinuje hrané akce s 3D a 2D animací, 
vedenou loutkou a zadní projekcí. Skládá se ze tří 
příběhů: Dědek Kaktusák, Velkej chlap a tří krát-
kých blackoutů Na draka. Každá část filmu je 
vyrobena jinou technologií a je jiného žánru. Do-
hromady ale spolu příběhy souvisejí jak obsahově, 
tak formálně.  Vstupné 100 Kč

Pátek 29. dubna
KNIHA DŽUNGLÍ v 15.15 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, mládeži 
přístupný, české znění 

Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč*
ANI VE SNU! v 17.20 hodin
ČR, Bulharsko, SR, 2016, 79 minut, mládeži pří-
stupný
Šestnáctiletá Laura je hbitá, mrštná a  paličatá. 

Kino Oko

Úterý 26. dubna
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, drama, fantasy, 
114 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
NIKDY NEJSME SAMI v 19.40 hodin
ČR, 2016, drama, 105 minut, mládeži přístupný 

Vstupné 110 Kč

Středa 27. dubna
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA v 17.35 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, drama, fantasy, 
114 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
LÍZA, LIŠČÍ VÍLA ve 20.00 hodin Artvečer - FK
Maďarsko, 2015, komedie, romantický, fantasy, 
98 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Hravá černá komedie sleduje mladou ženu Lízu, 
která touží po lásce. Problém je ale v tom, že všichni 
její nápadníci nějakým způsobem zemřou. Líza do-
jde k přesvědčení, že je liščí vílou, zlým démonem, 
který vysává duše z mužů, jež potká... 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

Čtvrtek 28. dubna
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY v 17.30 hodin

Knihu džunglí uvádí kino Oko mimo jiné v sobotu 23. dubna i v originálním znění s titulky.  Foto: archiv
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přístupný  Vstupné 110 Kč
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY v 18.35 hodin
ČR, 2016, komedie, 89 minut  Vstupné 110 Kč
KOLONIE ve 20.30 hodin
Německo, 2015, drama, 110 minut, nevhodné 
mládeži do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Připravujeme: Captain America: Občanská válka, 
X-Men: Apokalypsa, Angry Birds 
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 pla-
tební karty. Platnost rezervací vstupenek hodinu 
do začátku představení. Bližší informace na tele-
fonu 583 212 000. Změna programu vyhrazena. 
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., 
a PLATIT a.s. Šumperk, platí do vyprodání slev.

Touží se dostat do party parkouristů a  zaskočí ji 
láska, kterou poprvé pocítí k  Lukymu. Začne žít 
dvojí život. Ve fantazijním světě romantických vizí 
jí Luky patří. V realitě skončí její snaha se s Lukym 
sblížit karambolem.  Vstupné 110 Kč
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY v 19.05 hodin
ČR, 2016, komedie, 89 minut  Vstupné 110 Kč
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA ve 21.00 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, drama, fantasy, 
114 minut, nevhodné mládeži do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Sobota 30. dubna
KNIHA DŽUNGLÍ ve 14.45 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, mládeži 
přístupný, české znění 

Vstupné 120 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč*
ANI VE SNU! v 16.50 hodin
ČR, Bulharsko, SR, 2016, 79 minut, mládeži 

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

Výstava trvá do 30. dubna.

V dubnu se mohou diváci těšit na dobrodružné fantasy Lovec: Zimní válka.  Foto: archiv



STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DORIS
KRUH PŘÁTEL ŠUMPERSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU

46. ročník přehlídky dětských pěveckých sborů

sobota 2. dubna

Akci fi nančně podpořilo Město Šumperk
Partnery koncertů jsou Unie českých pěveckých sborů a OSA

1. koncert 9.00
Pampelišky Zábřeh, Zvoneček Zábřeh, Zpívánky Šumperk

2. koncert 11.00
Sedmikrásky Loštice, Pěvecký a relaxační kroužek Pomněnka Šumperk, 

Ptáčata Šumperk, Růžové děti Šumperk

3. koncert 13.00
Písnička a Slavík Zábřeh, Rudské kočky Ruda nad Moravou, 

Klubíčko Loučná nad Desnou, Barevné děti Šumperk

4. koncert 15.00
 Carmina bona Zlín - Malenovice, Komorní sbor ZUŠ Šumperk, Dubínek Dubicko,

Plameňáci Šumperk

5. koncert 17.00
Loučňáček Loučná nad Desnou, Větrník Loštice, Arietta Mohelnice, Motýli Šumperk

Klášterní kostel 
Zvěstování Panny Marie v Šumperku

ZLATÁ LYRA 2016



21.-
23.
4.
2016

FESTIVAL 
MILOŠE 
MOVNARA

21. 4.
10.00 SEN NOCI SVATOTOJÁNSKÉ
17.00 LÉTO V LAPONSKU

22. 4.  
10.00 D´ARTAGNAN
19.00 NAŠE MĚSTEČKO

23. 4. 
19.00 S TVOJÍ DCEROU NE

(CCA 30 MINUT PO PŘEDSTAVENÍ NÁSLEDUJE 
V ZRCADLOVÉM SÁLE VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ)

.........................................................

.........................................................

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ DIVADLA 
PO-PÁ 15‒18 HODIN 
NEBO HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM
TEL.: 583 214 062, 731 655 847

WWW.DIVADLOSUMPERK.CZ

21. ROČNÍK


