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1Muzejní NEJ

Muzejní NEJ

Perníkářská forma, dřevořezba, třešňové dřevo, 1761. 
Sbírka Vlastivědného muzea v Šumperku 

K nejromantičtějším předmětům uloženým ve Vlastivědném muzeu v Šumperku bezesporu pa-
tří perníkářská forma s motivem srdce. Symbol srdce dnes neodmyslitelně patří i k měsíci lásky – 
květnu. Co o lásce vypráví forma z roku 1761 vyřezaná z třešňového dřeva?

Nejen lidé, ale i předměty mohou vyprávět svůj 
příběh. U předmětů v muzejní sbírce záleží na ku-
rátorovi, jak dokáže příběh přečíst a  jaké kontury 
mu dává. V  případě perníkářské formy s  moti-
vem svatebního srdce to platí téměř doslovně, pro-
tože do  bohaté řezby je vepsáno mnoho motivů, 
které mají symbolický význam. Některým rozu-
míme, některým méně a další ani jako významové 
nevnímáme. 

Hlavním motivem, který určuje, k  jaké příleži-
tosti bude perník darován, je srdce. Jako symbol 
lásky je známé od středověku a vyvinul se ze stylizo-
vaného zobrazení listů. Protože v centru vyřezaného 
výjevu jsou dvě postavy – muž a žena, držící spo-
lečně věneček, poznáváme, že perníkové srdce bylo 
určeno jako svatební dar novomanželům. Výrobky 
perníkářského řemesla byly totiž luxusním a  dra-
hým zbožím a byly vhodným darem k významným 
událostem. Nad postavami je latinský nápis „Amor 
vincit omnia“ (Láska všechno přemáhá nebo Nade 
vším vítězí láska). Věneček je starodávným znakem 
dívky – panny a naposledy v životě se jím mohla 
ozdobit panenská nevěsta. 

Před svatbou dávala nevěsta ženichovi tento vě-
neček jako výraz svojí lásky a nevinnosti. Ruce no-
vomanželů jsou spojeny řetězem se zámkem, což 
symbolizuje nerozlučitelnost svazku. Pod zámkem 
je opět motiv srdce s  magickým číslem 3, které 
má v  manželství zabezpečit štěstí a  představuje 
erotické napětí. Toto druhé srdce je řezáno pilou, 
která symbolizuje rozloučení, což by mohlo být in-
terpretováno jako rozloučení se svobodným sta-
vem, ale mohlo by se jednat i o vtipnou narážku 
na rčení, že manželství je hrobem lásky. S humo-
rem by mohla být vysvětlena i číše s nápojem, kte-
rou muž drží za svými zády. Mezi oběma postavami 
stojí pár ptáků. Pár obecně zajišťoval zesílení svého 

původního významu. Byl symbolem lásky a svatby. 
Určení ptáků je problematické, mohlo by se jed-
nat o  pár pelikánů – alegorie rodičovské lásky – 
nebo pár pávů se symbolikou obnovování života. 
Existuje i  komplikovanější interpretace, na  muž-
ské straně stojí páv ve  významu obnovy života 
a  domýšlivosti a  na  ženské straně pelikán ve  vý-
znamu lásky a  sebeobětování (kdysi se věřilo, že 
pelikán krmí svá mláďata krví z vlastní hrudi). Ko-
lem okraje i v ploše formy jsou hojně zastoupeny 
i květinové symboly lásky – růže a  lilie jako sym-
bol nevinnosti a  čistoty. Iniciály tvůrce „AB“, vy-
řezané v rohu formy, se identifikovat nepodařilo.  

Mária Kudelová, Vlastivědné muzeum Šumperk
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Přípravy na otevření nového městského informačního centra v místech někdejší herny v divadelní 
budově na Hlavní třídě v těchto dnech finišují. První návštěvníci do něj budou moci zamířit již 
v neděli 1. května.

Nové internetové stránky Slavností města Šumperka, jež jsou naplánovány na sobotu 4. června, 
připravilo oddělení kultury a vnějších vztahů šumperské radnice ve spolupráci s místní společností 
Netsimple Conspiracy. Na adrese www.slavnosti-mesta.cz najdou zájemci kromě programu napří-
klad i fotogalerii z minulých ročníků.

Informační centrum se 1. května otevře v budově divadla

Slavnosti města mají webovou stránku

Prostory někdejší herny, které byly značně zde-
vastované, prošly v uplynulých měsících stavebními 
úpravami, jež kromě rekonstrukce vzduchotechniky 
a vodoinstalace zahrnovaly i výměnu stropů a polo-
žení nových elektroinstalací. Pod návrhem esteticky 
výrazného interiéru je pak podepsáno místní studio 
MDS – Miloslav Miszak, které při zpracování stu-
die vycházelo z kontinuity s historickou minulostí 
města, zejména pak z idey „malé Vídně“ v horské 
oblasti, a  rovněž z  grafického manuálu města. To 
se projevilo jak v dispozičním řešení, tak ve vyba-
vení a barevnosti. Výsledkem rekonstrukce je nejen 
prostora vlastního informačního centra, ale i nová 
konferenční místnost, příruční sklad, sociální zá-
zemí, kuchyňka a šatna pro personál. 

Do  nového informačního centra se lidé dosta-
nou hlavním vstupem spojeným s vedlejší restau-
rací Opera, imobilním občanům slouží vedlejší 
vstup od vrátnice divadla. Kromě nejrůznějších tis-
kovin, reklamních a propagačních předmětů si zde 
návštěvníci budou moci například koupit i  regio-
nální potraviny. 

Turisté a místní mohou do městského informač-
ního centra na Hlavní třídě poprvé zamířit v neděli 
1. května. Otevřeno bude mít sedm dnů v  týdnu 
v čase od 9 do 17 hodin. Turistické a další infor-
mace najdou zájemci také na webových stránkách 
www.infosumperk.cz, případně o ně mohou požá-
dat e-mailem zaslaným na adresu ic@sumperk.cz či 
telefonicky na čísle 583 214 000. -zk-

„Stránky jsou vyvedeny v  pastelových barvách 
a  moderní design evokuje historické téma slav-
ností,“ říká referent oddělení kultury a  vnějších 
vztahů šumperské radnice Bohuslav Vondruška 
a dodává, že stránky jsou navrženy tak, aby mohly 
být zobrazovány jak na  běžných počítačích, tak 
i v mobilních telefonech a tabletech. Na stránkách 
www.slavnosti-mesta.cz přitom najdou lidé hned 
několik sekcí. První obsahuje podrobné informace 
o  letošním programu Slavností města Šumperka. 
O historickém pozadí této události se zájemci do-
čtou v odkazu „O slavnostech“ a nechybějí ani fo-
togalerie se snímky z  minulých ročníků a  také 
vědomostní soutěž o zajímavé ceny, kterou město 

spustí během května. V kontaktech pak jsou uve-
deny odkazy na sociální sítě Facebook a Instagram 
s dalšími informacemi o slavnostech. Ty letošní při-
pomenou sedmisté výročí narození římského císaře 
a českého krále Karla IV. -red-
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Šumperské kavárny lákají na festival

Druhý ročník festivalu Dny Kávy Šumperk 2016 proběhne od pondělí 23. do soboty 28. května. 
Během týdenní akce nabídnou pořadatelé výstavy, hudební produkce, přednášky a  samozřejmě 
ochutnávky káv a představení současných kávových a baristických trendů. Po celou dobu pak bude 
v provozu mobilní knihovna, která bude každý den na  jiném místě, objeví se i  šachové stolky,  
piano v ulicích a další překvapení.

Šumperský festival kávové kultury odstartuje 
v  pondělí 23. května úderem osmé ranní v  pod-
chodu obchodního domu Jednota u bistra Kavale-
rie. Příchozí se mohou těšit na  výstavu výtvarníka 
Michala Navrátila, hudební produkci, kávový bar 
a koupit si zde budou moci i výrobky žáků centra 
Pomněnka, které vznikly v rámci výuky a tvořivých 
dílen. V dalších dnech bude v podchodu u Kavale-
rie otevřená galerie na ulici, která až do soboty před-
staví různé umělce.

V  úterý 24. května se od  16 hodin uskuteční 
v Kozím krámku na Hlavní třídě 12 workshop pro 

děti a rodiče. Ti, kteří do krámku zavítají, si budou 
moci vyrobit kávové podtácky a  ochutnat různé 
druhy káv. O den později, ve středu 25. května, je 
na programu přednáška o městské architektuře s To-
mášem Víchou, jež proběhne v  budově bývalého 
DDM U Radnice na náměstí Míru. 

Ve čtvrtek 26. května se zahrada městské knihovny 
v  ulici 17. listopadu promění od  11 do  18 hodin 
v kávový bar, z nabídky si zde mohou příchozí vy-
brat soutěž o nejlepší bábovku, výstavu či koncerty 
a chybět nebude ani program pro děti a jejich rodiče. 
V pátek 27. května se pak od osmé večerní odehraje 

Loňské Dny Kávy, jejichž závěr se odehrával v místním divadle, se setkaly s velkým zájmem veřejnosti.   
Foto: P. Kvapil
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Předávání Cen města se odehrálo v režii „mimozemšťanů“

na tzv. Točáku letní kino v režii Biografu Láska.
Hlavní festivalový den je na programu v  sobotu 

28. května v klášterním kostele a přilehlém parku. 
Od  deváté ranní startují prezentace aktuálních 

kávových a  baristických trendů za  účasti předních 
českých a  slovenských pražíren, přednášky o  kávě, 
ochutnávky a koncerty. Vstup na všechny akce festi-
valu je zdarma.  -red-

„Připravte se, zapojte navigační systémy. Zrušte silové pole a uvolněte brzdící sondy. Aktivujte an-
droidy. Sondy uvolněny a silové pole zrušeno. Androidi aktivováni. Blížíme se k povrchu. Zbývá 
patnáct metrů…,“ zní ztemnělým sálem šumperského divadla. Na plátně dosedá raketový modul 
na zemský povrch a po chvíli z něj vystupují dvě postavy androidů, které mají za úkol najít Vel-
kého XITA, jenž do Šumperka před mnoha lety dorazil… Přichází velitel kosmického korábu ka-
pitán Alesis Valentis alias Aleš Valenta. Zlatý olympionik ze Salt Lake City a šumperský rodák se 
letos zhostil role moderátora slavnostního předávání Cen města Šumperka za rok 2015. Tu nej-
prestižnější, Cenu za přínos městu, převzal Petr Konupčík, dlouholetý pracovník Střediska vol-
ného času Doris, organizátor řady úspěšných akcí, sportovec a především milovník sci-fi a fantasy 
literatury, který do Šumperka „přivezl“ hned dva Parcony, tedy setkání česko-slovenských příz-
nivců sci-fi a fantasy. A právě v tomto duchu a také v hledání FX-generátoru, který umožní „mi-
mozemšťanům“ vrátit se zpět, se celý večer, jenž hostilo v sobotu 16. dubna místní divadlo, nesl.

Letošní slavnostní večer moderoval zlatý olympionik Aleš Valenta (vlevo). Na  pódium pozval kromě jiných 
i úspěšného lyžaře Ondřeje Banka (vpravo), který obdržel Cenu města v oblasti sportu.  Foto: P. Kvapil

„Zaregistrovali jsme vaše očividné úspěchy 
v mnoha oborech a aspektech lidského života a roz-
hodli jsme se udělit vám devět cen. Pevně věřím, že 
jak představitelé města, tak i obyvatelé s  tím jistě 

budou souhlasit,“ řekl Aleš Valenta, který přivítal 
na jevišti divadla šumperské osobnosti a představil 
zajímavé projekty a  také nejlépe zrekonstruovaný 
objekt loňského roku. Těm všem se dostalo uznání 
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Do pomyslné šumperské síně slávy letos vstoupil Petr Konupčík.  Foto: P. Kvapil

v podobě prestižního ocenění. Místní radnice tak 
již několik let oceňuje práci a  skutky jednotlivců 
i organizací a firem.

Letos porota složená ze zastupitelů města vybí-
rala z více než sedmi desítek nominovaných osob-
ností, akcí, počinů či událostí a  návrhů na  cenu 
Dům roku v  oblasti rekonstrukce a  v  oblasti no-
vostavby. Bez vítěze přitom ponechala kategorii 
Životní prostředí a ekologie a Architektura - novo-
stavba. Kulturní život Šumperka představuje v ná-
sledujících řádcích oceněné v kategoriích Kultura 
a Vzdělávání a především držitele Ceny za přínos 
městu, Petra Konupčíka.

Cenu za přínos městu převzal Petr Konupčík 
Nikoliv limuzínou, ale na svém oblíbeném kole 

značky Bílý démant, dorazil na  předávání Cen 
města Petr Konupčík, dlouholetý pracovník dneš-
ního Střediska volného času Doris, organizátor 
řady úspěšných akcí, sportovec, milovník sci-fi, scé-
nárista, tak trochu matematik a v  současnosti ak-
tivní „důchodce“, jenž loni oslavil sedmdesátiny. 
Letos v  dubnu ho do  pomyslné šumperské síně 
slávy uvedl olomoucký hejtman Jiří Rozbořil.

Petr Konupčík, rodák ze Zlína, prožil dětství 
a mládí ve Starém Městě pod Sněžníkem, kde také 

po  absolvování pedagogické fakulty působil jako 
učitel tělocviku a  matematiky. Láska ho v  roce 
1978 přivedla Šumperka, města, které má hodně 
rád. Stal se vedoucím oddělení tělesné výchovy při 
tehdejším ODPM na Vyhlídce, jenž se později pře-
měnil v DDM – Vilu Doris, dnešní Středisko vol-
ného času Doris. A „Dorisce“ a práci s dětmi zůstal 
věrný jedenačtyřicet let.

Šíře Petrových zájmů je téměř nekonečná jak 
na poli sportovním, tak i vzdělávacím a kulturním. 
Sám přiznává, že je mu blízká kalokagathia, sta-
rořecká myšlenka harmonie těla a duše, v níž tkví 
skutečná krása. Není proto divu, že stál u  zrodu 
celé řady úspěšných kulturních akcí, například 
cyklu Via Lucis, Pradědových letokruhů či festivalu 
Město čte knihu.

Petr Konupčík, přezdívaný Kony, je rovněž 
známý jako velký propagátor sci-fi a  fantasy lite-
ratury a v této oblasti patří mezi uznávané odbor-
níky. Jeho jméno je spojeno se šumperským sci-fi 
klubem a  stejnojmenným časopisem Makropulos 
a také s Parcony, pravidelnými srazy česko-sloven-
ských příznivců sci-fi, fantasy a hororu z oblasti li-
teratury, filmu a her, které hned dvakrát proběhly 
právě v  Šumperku. Tento držitel ceny Fandomu 
Mlok za zásluhy je rovněž autorem příběhů Křížová 
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„ZUŠka“ obdržela ocenění za vzdělávání
Základní umělecká škola oslavila v loňském roce 

sedmdesát let od  svého založení. Za  celou dobu 
existence vychovala mnoho žáků, kteří reprezentují 
nejen školu, ale i město Šumperk. Ve škole působila 
řada výrazných pedagogických osobností, jejichž 
význam přesáhl hranice regionu. Právě zde vznikla 
a  působila řada uměleckých souborů a  uskupení, 
z  nichž některé vystupují na  šumperské kulturní 
scéně dodnes. Žáci, absolventi i  učitelé školy zá-
sadní měrou ovlivňují kulturní a společenský život 
v  regionu. Mnozí absolventi nacházejí uplatnění 
v  některém z  uměleckých oborů, které škola na-
bízí.  -zk-

výprava ke  hvězdám, které nakreslil Vladimír Bi-
can a  jež vyšly v  roce 2003 ve  čtvrté Velké knize 
komiksů. 

Mnozí možná pamatují, že svým osobitým pří-
stupem a  neotřelými nápady obohatil šumperské 
televizní vysílání Studia S. Zároveň je autorem de-
sítek scénářů k  dokumentárním filmům, napří-
klad Tam, kde kopce bloudí, Místy déšť a Město 
Šumperk. Je podepsán i  pod scénáři dokumentů 
o  starokladrubském koni a  o  Orlickoústecku či 
krátkého snímku „Aleši, děkujeme“, oceněného 
na festivalu Tourfilm v roce 2002. Jeho zatím po-
sledním počinem bylo DVD o  Staroměstsku, 
kde prožil dětství a  mládí a  jež je jeho „srdeční“ 
záležitostí. 

„Muže, který ač nikdy nebyl prezidentem, ani 
starostou, ani kosmonautem, dokonce ani andro-
idem, v Šumperku znají téměř všichni,“ zdůraznil 
Aleš Valenta a podotkl, že podle rozhodnutí „Ga-
laktické rady“ je eliminace subjektu Petr Konupčík 
prozatím odložena.

V oblasti kultury je oceněným Roman Janků
Roman Janků se svojí J+D Agenturou má na svém 

kontě již patnáctý ročník cyklu koncertů klasické 
hudby Klasika Viva. Podílí se na organizaci a drama-
turgii přehlídky mladých talentů v  klasické hudbě 
Preludium Aloise Motýla. Roman Janků pořádá i je-
den z  největších festivalů klasické hudby – Kláš-
terní hudební slavnosti. Patronkou tohoto festivalu 
je známá houslová virtuoska Gabriela Demeterová.

 Ceny města 2015

Roman Janků již patnáct let organizuje v Šumperku 
koncerty vážné hudby.  Foto: -pk-

Ocenění předal Petru Konupčíkovi hejtman Olo-
mouckého kraje Jiří Rozbořil.  Foto: -pk-

Ocenění převzali ředitel školy František Havelka 
a členové učitelského sboru Jiřina Slavíčková a Tomáš 
Bartošek.  Foto: -pk-
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divadelní kultuře, nesmí v ní chybět biogram šum-
perské dramatičky, prozaičky a  autorky básnických 
sbírek Marie Knitschkeové.

V úvodu kapitol o samotném divadle a divadelnic-
tví v Šumperku se autorka zamýšlí nad rolí divadla 
v  životě šumperských měšťanů před první světovou 
válkou, nad vkusem šumperského publika a  žánro-
vou skladbou předváděných her. S  využitím článků 
divadelních kritiků proniká v těchto zajímavých kapi-
tolách do tehdejší společenské atmosféry města. Text 
doplňuje přehlednými grafy zachycujícími nejčastěji 

Zvláště textilnictví ve  městě a  blízkém okolí po-
vzneslo mnohé mezi movité měšťany kladoucí důraz 
na svoji reprezentaci a životní styl odpovídající jejich 
postavení. Příslušníci této společenské vrstvy měli 
prostředky, aby kulturně ovlivňovali ostatní obyvatele 
města, především ze středních vrstev. Nejen pohodlné 
rodinné vily, mnohdy navrhované renomovanými ar-
chitekty, ale i  honosné veřejné budovy jsou dodnes 
výrazem tehdejšího bohatství šumperských podnika-
telů a Eva Hudcová neopomene „Malou Vídeň“ ně-
kolikrát připomenout. Z  textu knihy lze vyčíst, že 
časté kontakty společenských špiček s hlavním měs-
tem monarchie a  její kulturou částečně ovlivňovaly 
i divadelní dění ve městě.

Jak autorka dokládá, rozvoj a  vzrůst úrovně ma-
teriální kultury se odráží v  rozvoji školství a bohaté 
spolkové činnosti, z níž blíže představuje život Čte-
nářského spolku, dění v  pěveckých spolcích, měst-
skou kapelu a spolek Kosmos, na Moravě výjimečné 
sdružení vzdělaných měšťanů, které prostřednictvím 
svých členů a  pozvaných přednášejících udržovalo 
styk s  nejnovějšími vědeckými poznatky své doby. 
Uvedené pěvecké spolky a městská kapela představo-
valy umělecky nadprůměrná hudební tělesa a staly se 
zárukou kvalitní hudební kultury v Šumperku. Z to-
hoto prostředí vyšlo několik významných osobností, 
jimž Eva Hudcová věnuje pozornost: hudební skla-
datelé Eduard Chiari, Karl a  Max Oberleithnerové 
a  sopranistka Ottilie Strobachová. Uvedené umělce 
doplňují šumperští rodáci, operní zpěvák a  člen ví-
deňské Hofoper Leo Slezak a spisovatel Emil Mario 
Vacano, o jehož neobyčejném životě a díle vyšla ne-
dávno kniha Wolframa Setze Emil Mario Vacano. 
Eine biographische Skizze (Hamburg 2014). A  je-
likož je publikace věnována především šumperské 

Publikace

Divadelní a hudební kultura Malé Vídně  
pohledem historičky Evy Hudcové

Po německé verzi publikace Der Bürger und sein Theater in einer mährischen Kleinstadt. Aus der 
Kulturgeschichte von Mährisch-Schönberg (2008) vychází nyní její autorský překlad pod názvem 
„Měšťan a divadlo. Z kulturních dějin města Šumperka.“ Historička, Eva Hudcová, seznamuje 
čtenáře s neobyčejně bohatým kulturním životem v Šumperku od 19. století do roku 1945. Jeho 
zdroj a zázemí nachází v rozvoji průmyslu.

Kniha „Měšťan a divadlo. Z kulturních dějin města 
Šumperka.“ historičky Evy Hudcové právě vychází. 
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v  Šumperku zastoupené žánry v  divadelních reper-
toárech, nejčastěji uváděné hry, nejhranější autory 
a další. Pozornost věnuje prostředí, v němž byla před-
stavení provozována. Vedle jen zmiňovaných ta-
nečních sálů hostinců byl k  dramatické produkci 
využíván sál v nové budově šumperské střelnice, kde 
našly zázemí jak hostující divadelní společnosti, tak 
šumperští ochotníci. Navazující kapitola je věnována 
právě těm druhým a jejich kvalitativnímu a kvantita-
tivnímu podílu na dramatickém umění ve městě. Di-
vadelní sekci měla i šumperská pěvecká tělesa, která 
se s úspěchem zhostila i předvedení oper nebo oblíbe-
ných operních scén.

Nejvýraznější podíl na divadelní produkci ve městě 
však patřil hostujícím profesionálním divadelním 
souborům. Byly rozdílné kvality. Výjimečně do Šum-
perka zavítaly soubory vídeňských divadel. Častější 
však byla účinkování jednotlivců i  z  vídeňské Ho-
foper a Hofburgtheater, kteří také občas vystupovali 
jako hosté ve hrách kočujících profesionálních diva-
delních souborů. Novým kulturním stánkem, jehož 
výstavbě a provozu věnuje autorka samostatnou ka-
pitolu, byl Německý spolkový dům. Jeho pódium 
sloužilo šumperským pěveckým tělesům stejně jako 
hostujícím divadelním souborům. „Jeviště spolko-
vého domu bylo určeno pouze profesionálním her-
cům a skýtalo jim zázemí, za něž by se nestyděla ani 
vídeňská divadla,“ píše Eva Hudcová. Takové pro-
středí lákalo umělce z Královského městského divadla 
v Olomouci a jiné renomované soubory, které úroveň 
divadelní kultury významně povznesly.

Kniha končí pohledem do  divadelního života 
ve  městě v  meziválečném období. Vrchol zájmu 
o dramatické umění zde spadá do dvacátých let. A byl 
mimořádný, vždyť v  roce 1925 se v  Šumperku ko-
nalo dokonce víc než 200 představení. Významný po-
díl na čilém divadelním ruchu měly také ochotnické 
soubory, které si vybíraly repertoár převážně mezi ví-
deňskými operetkami a  fraškami. Téměř profesio-
nální úrovni se přiblížil šumperský Pěvecký, hudební 
a divadelní spolek svými operami, které hostující sou-
bory nenabízely. Dramatické umění v Šumperku ob-
čas obohatila představení vídeňských divadel. Častým 
hostem byl soubor Eduarda Schuberta, který svůj 

repertoár zaměřoval na vkus nižších vrstev.
Zvláštní místo v  dějinách šumperského divadel-

nictví patřilo profesionálnímu souboru „sdružených 
měst“, počínaje Divadlem svazu moravských měst 
přes Divadlo moravských měst až k  Divadlu mo-
ravskoslezských měst, který měl své trvalé zázemí 
v Německém spolkovém domě a jehož repertoár vy-
hovoval vkusu náročnějších diváků, mimo jiné uvá-
děním moderních inscenací soudobého dramatu. 
Soubor „sdružených měst“ zajížděl do  Šternberka, 
Uničova, Svitav, Zábřehu, Nového Jičína, Prostějova 
a  později i  do  menších měst v  okolí. Pokles zájmu 
o divadlo na přelomu dvacátých a třicátých let jeho 
činnost ukončil. Epizodou bylo pozdější působení Se-
veromoravské městské scény a na ni navazující Seve-
romoravské a  slezské městské scény. Tyto závěrečné 
kapitoly knihy opět doprovází několik grafů pře-
hledně mapujících divadelní život ve městě. V textu 
zaujmou jména autorů a názvy her, které byly šum-
perskému publiku předkládány.

Zdrojem informací k  vylíčení obrazu kulturního 
života v  Šumperku byla autorce dobová literatura 
a rozsáhlá literatura pozdější, včetně časopisecky uve-
řejněných prací, zvláště v Kulturním životě Šumperka 
a sborníku Severní Morava, ale také novinové články, 
především v Nordmährischer Grenzbote. Velké množ-
ství materiálu získala z  fondů Státního okresního ar-
chivu Šumperk. Zdrojem dalšího poznání jí byly 
soubory pozůstalostí, plakáty divadelních představení 
a  fotografie uložené ve Vlastivědném muzeu v Šum-
perku. Text publikace tak doprovázejí portréty vý-
znamných osobností šumperského kulturního života, 
dobové fotografie šumperských kapel, divadelních 
souborů a  herců, snímky budov kulturních stánků 
s pohledy do jejich interiérů i reprodukce plakátů. Vý-
znamným partnerem textu je celá řada již zmíněných 
grafů. Kniha je opatřena poznámkovým aparátem.

Publikaci Evy Hudcové „Měšťan a divadlo. Z kul-
turních dějin města Šumperka.“ v rozsahu 263 stran 
vydala v  letošním roce Univerzita Palackého v Olo-
mouci. Kniha bude pokřtěna v rámci besedy, která se 
uskuteční ve čtvrtek 12. května od 16 hodin v měst-
ské knihovně v ulici 17. listopadu.  

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk
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Klasika Viva nabídne vynikající cembalistku a sopranistku
Další koncert jarní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana 
Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 23. května. V tento den bude od sedmé podvečerní 
patřit klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladské ulici cembalistce Editě Keglerové a so-
pranistce Ivaně Bilej Broukové. Šumperským posluchačům nabídnou skladby z aktuálně posled-
ního CD, na něž zařadily výběr sonát, sonatin a písní ze sbírky Jana Antonína Bendy pro zkušené 
i nezkušené hráče. Vstupenky za sto korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury 
Šumperk.

Edita Keglerová je vynikající česká cembalistka, 
mimo jiné znalkyně a interpretka díla J. A. Bendy. 
Spolu s  I. Štryncovou držitelka 1. ceny a  zvláštní 
ceny nakladatelství Bärenreiter za  nejlepší inter-
pretaci skladby dle historicky poučené provozo-
vací praxe na  nejprestižnější Mezinárodní soutěži 
pro dva klávesové nástroje v belgických Bruggách 
(1997).

Edita Keglerová vystudovala Konzervatoř v Plzni 
(obor klavír a cembalo) a pražskou AMU, v cem-
balové třídě prof. G. Lukšaité Mrázkové. Následně 
pokračovala ve studiích na Královské Konzervatoři 
v Haagu a Královské hudební akademii v Londýně. 
V roce 2007 úspěšně obhájila svoji doktorskou di-
sertaci na  AMU v  oboru „Interpretace a  teorie 
interpretace“. 

Je laureátkou několika mezinárodních hudeb-
ních soutěží. Jako sólistka nebo členka různých ko-
morních souborů vystoupila na  řadě významných 
pódií nejen v  Evropě, ale i  v  zámoří. Spolupra-
cuje mimo jiné s ansámbly Pražský barokní soubor,  
Hipocondria, Barocco sempre giovanne. V  roce 
2004 založila spolu s flétnistkou Julií Branou sou-
bor Accento. V  letech 2003 - 2005 vyučovala 
na  JAMU v  Brně. V  současné době pedagogicky 
působí na  Gymnáziu a  Hudební škole hlavního 
města Prahy a  na  Pražské konzervatoři, kde vede 
cembalové třídy. V  létě 2015 iniciovala založení 
nultého ročníku Hudebních kurzů ve Vrchlabí.

Ivana Bilej Brouková je absolventkou Pražské 
konzervatoře a  „Hochschule der Künste“ v  Ber-
líně v oboru píseň/oratorium, kde se zároveň sezná-
mila s autentickou interpretací staré hudby. Odtud 
pramení její zájmem o  hudbu raného baroka až 

po  raný klasicismus. Účastnila se řady mistrov-
ských kurzů.

Získala ocenění v  interpretační soutěži Biagio 
Marini a  roční stáž na  „Akademie für Alte Mu-
sik“ v Brémách. V minulých letech byla přizvána 
do operních projektů˝, např. Lužického operního 
léta nebo Macerata Opera Festivalu. V Itálii pravi-
delně spolupracuje s toskánským ansámblem Flori-
legio Musicale. Doma i jinde v zahraničí koncertuje 
s  profesionálními ansámbly pro Starou hudbu či 
v duu s Ophirou Zakai nebo Janem Krejčou.

Pro hudební vydavatelství ARTA Records nahrála 
v roce 2007 s Hipocondria Ensemblem výběr kon-
trafaktovaných árií Kapitulního archivu Svatovít-
ské katedrály v Praze. U stejného vydavatelství vyšel 
v roce 2009 další titul „Amor tiranno“ s milostnými 
písněmi 1. pol. 17. stol. ze vzácného rukopisu Lob-
kowiczké sbírky v Čechách. -rj-

Cembalistka Edita Keglerová a sopranistka Ivana Bi-
lej Brouková vystoupí v květnu v klášterním kostele. 

Foto: archiv
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K Šumperským proměnám: Evaldova ulice

Do šedesátých let 20. století lemovaly dláždění 
Evaldovy ulici většinou jednopodlažní domky. Ně-
kdejší Rosengasse, jak se nazývala od  roku 1869, 
byla v  19. století předměstskou uličkou méně 
majetných obyvatel Šumperka. Domov zde na-
šli dělníci šumperských textilek a  zřídka řemesl-
níci. Po roce 1945 byla Rosengasse přejmenována 
na Evaldovu ulici po  Jaroslavu Evaldovi, čestném 
občanu města Šumperka, důstojníku šumperské 
posádky a  příslušníku odboje proti nacismu, od-
souzeném a popraveném v roce 1943.

Paralelně s Rosengasse vedla podél parku u Bar-
borky další ulička s názvem Petersberggasse. Jelikož 
se stáčela k západu, bylo po ní možné projít z dnešní 
ulice Husitské do dnešní ulice Gen. Svobody. Ve-
dle jednopodlažních rodinných domků zpestřovaly 
její zástavbu ojediněle i  patrové činžovní domy. 
Po roce 1945 byla pojmenována po čestném obča-
novi města Šumperka Emilu Mazalovi, účastníku 

protinacistického odboje popraveném v roce 1943. 
Rozrůstající se počet obyvatel města po  druhé 

světové válce vyžadoval novou bytovou výstavbu. 
K  její realizaci byly vyhlédnuty prostory na před-
městích se zástavbou většinou již nevyhovující 
modernímu způsobu bydlení, mezi nimi i  Eval-
dova a  Mazalova ulice. Plány na  vybudování ce-
lého komplexu panelových domů v prostoru těchto 
ulic byly dohotoveny v první polovině šedesátých 
let a  po  vydání stavebního povolení v  roce 1966 
se mohlo začít stavět. Staré domy byly demolovány 
a v letech 1968 až 1969 byl postaven první pane-
lový dům při ulici Husitské. To již probíhala vý-
stavba nejdelšího z  paneláků, umístěného podél 
budoucí nově vytyčené ulice na místě bývalé ulice 
Mazalovy, který byl dokončen v  roce 1970. A  sí-
dliště se rozrůstalo. Ještě v  roce 1971 mohla být 
zkolaudována budova mateřské školy a jeslí. Vzhled 
Evaldovy ulice, kdysi úzké zapomenuté uličky, se 

Stará zástavba v ulici Mazalově. V sedmdesátých letech musely původní domy ustoupit panelové zástavbě. Současný 
snímek je pořízen v lokalitě, jíž kdysi Mazalova ulice vedla. Foto: sbírky VM Šumperk, Z. Kvapilová
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Původní historická zástavba v ulici Evaldově.  Foto: sbírky Vlastivědného muzea Šumperk

V sedmdesátých letech vyrostlo při Evaldově ulici, která byla nově vytyčena, sídliště. Loni prošlo nákladnou revita-
lizací.  Foto: Z. Kvapilová
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Dokončovanému panelovému domu na fotografii ze 70. let ustoupila Mazalova ulice. Na sousedním snímku 
panelový dům v současnosti.  Foto: sbírky VM Šumperk, Z. Kvapilová

radikálně změnil a zbytek Mazalovy ulice se stal sle-
pou komunikací s vjezdem z ulice Gen. Svobody. 
Léta ubíhala a původní projekt komunikací a způ-
sobu parkování přestával s narůstajícím počtem aut 
vyhovovat.

Do  revitalizace Evaldovy ulice se město pustilo 
v  roce 2014 a  dokončilo ji v  polovině loňského 
roku. Po  částečném narovnání zde vznikla obou-
směrná komunikace široká šest metrů a došlo k no-
vému prostorovému uspořádání. Současně bylo 
upraveno i napojení na Husitskou ulici. Změna se 
dotkla především parkovacích míst, kterých zde je 
na sto padesát a jež jsou převážně kolmá po obou 
stranách komunikace. V prostoru u mateřské školy 
se pak vybudovala zpevněná plocha pro zásobování 
kuchyně. Rekonstrukcí prošly rovněž chodníky 

a  veřejné osvětlení. Nově vzniklo pět sběrných 
míst s podzemními kontejnery pro domovní a tří-
děný odpad a místní obyvatelé se dočkali i nového 
mobiliáře.

Součástí projektu byla také úprava zeleně v par-
číku u točny a v celé lokalitě. Dvě desítky skácených 
stromů nahradilo pětatřicet mladých jehličnanů 
a  listnáčů, jako jsou například javory, smrky, bo-
rovice, jírovec či střemcha, a  nechybějí ani keře 
a půdokryvné rostliny. Celá akce, včetně následné 
tříleté péče o zeleň, přišla na třináct milionů.

A  proměnou prošla i  budova tamní mateřské 
školy. Kromě výměny oken a zateplení fasády byla 
opravena terasa a rampa v přilehlé zahradě. Po re-
konstrukci je nyní objekt mateřské školy ozdobou 
sídliště. Zdeněk Doubravský, Zuzana Kvapilová

Budova mateřské školy a jeslí byla zkolaudována v roce 1971. Loni se dočkala rekonstrukce.    Foto: Z. Kvapilová
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Jindřich Štreit (*1946): „Hledání domova“,  
barevné snímky ze života bezdomovců
4. 5. – 29. 5. 2016 / k letošním sedmdesátinám 

Je těžké psát o Jindrovi tak, aby to nebylo pří-
slovečným nošení dříví do lesa. Není nikoho, kdo 
by se mu vyrovnal počtem výstav, veřejných oce-
nění a slov doprovodných textů vydaných katalogů 
a knih jeho fotografií. Zbývá skromná vzpomínka 
na dobu prvního setkání s ním.

Známe se zhruba od  přelomu sedmdesátých 
a osmdesátých let. Někdy tehdy se náhle u nás do-
slova zjevil. Byli jsme o polovinu let mladší a jezdili 
pak na  výstavy, které doma chystal jiným a které 
spolu s kosteleckou Galerií H, s olomouckým Di-
vadlem hudby a  aktivitami Jiřího Valocha byly 
předobrazem Galerie Jiřího Jílka; práce teď určitě 
jiné a přece podobné, navzdory změněné situaci. 

Kdo nezažil všední den na Sovinci, nemá srov-
nání, nepocítil ostrý kontrast venkovského ti-
cha s  ruchem tamních vernisáží, měnícím tak 

nepatrnou vesnici ve významné kulturní centrum. 
Kromě výstav pořádal Jindra pro „své Sovinecké“ 
zájezdy na koncerty a do divadel, spojené s návště-
vami ateliérů, a jednou zajeli i k nám. Podlaha v pa-
tře se nebezpečně rozhoupala a v malém prostoru 
zahuštěné sochy z dnešní stálé expozice galerie smí-
sily se s  návštěvníky v  nepřehledném zmatku. To 
obojí je už nenávratnou minulostí. Plynulou řadu 
sovineckých výstav vystřídala v létě jedna rozsáhlá 
v  prostorách hradu a  občasné výstavy v  bruntál-
ském zámku. A na cesty se Jindra teď vydává sám.

Vedle dalších okruhů, například snímků z  di-
vadelního zákulisí, byly to hlavně cykly ze života 
na  Sovinci a  v  jeho okolí. Drsné i  hladivé mo-
tivy lidí tam venku i  v  soukromí domova, vlíd-
ného pana faráře z Nákla, hasičů, zabíjaček, svateb, 
jeho „vyhnání z ráje“ nebo schůzí v hospodě. Svě-
dectví všedních i  všedně svátečních chvil života 
na okraji, tady a teď, a zároveň kdekoli jinde. Oka-
mžiky pravdy, zachycené v  radosti i  ve  smutku, 
poťouchle i  přátelsky, vždy ale v  plné důvěře 

Reprodukce: z cyklu „Hledání domova“, 2015, ze života bezdomovců, barevná fotografie 
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fotografovaných. Sovinec se mu stal modelem sou-
časné globální vesnice světa a nachází ho všude, ať 
sebedál od domova.

Výstava věnovaná jeho letošním sedmdesáti-
nám to libovolným cyklem snímků potvrdí a platí 
to i  pro ten nejnovější ze života bezdomovců. 
Sovineckým jsou blízké, ale i  varovně ukazují, 

nakolik se od  té doby nůžky nerovností nebez-
pečně rozevřely. 

Jste zváni na  vernisáž a  na  setkání s  autorem 
ve  středu 4. května v 18 hodin, i  na  výstavu no-
vých, tentokrát barevných fotografií kdykoli v prů-
běhu výstavy, která končí v neděli 29. května.  

Miroslav Koval

Středa 4. května od 18 hodin v klášterním kostele
Koncert klavírní korepetice a čtyřruční hry 

Pondělí 9. května od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ 
Hudební podvečer 

Čtvrtek 12. května od 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert žáků ze třídy D. Davidové a S. Bartoška 

Pondělí 16. května – pátek 20. května vždy od 15 do 18 hodin v budově ZUŠ
Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku hudebního oboru ZUŠ Šumperk 

Pátek 20. května od 18 hodin v divadle
Přehlídka žáků tanečního oboru 

Úterý 24. května od 18 hodin v kapli klášterního kostela
Koncert dechového oddělení pobočky Hanušovice 

Pondělí 30. května od 18 hodin v kapli klášterního kostela
Jarní koncert dechového oddělení 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

Úterý 3. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Jaroslav Uhlíř
Skladatel populární a filmové hudby Jaroslav Uh-
líř zavítá počátkem května do Šumperka. Přijďte si 
společně s ním zazpívat oblíbené písně Severní vítr, 
Není nutno, Holubí dům, Když se zamiluje kůň 
nebo Chválím Tě, země má. 

Vstupné na sezení 180 Kč, 220 Kč a 250 Kč

Čtvrtek 12. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Jiří Kolbaba: Velký okruh jihem Afriky
Populární dobrodruh a  cestopisný zpravodaj rá-
dia Impuls se vrací do  Šumperka. Tentokrát se 
vydáme na  velký okruh jihem Afriky. Návštěva 
tohoto kontinentu je plná vzrušení ze splněného 
snu. Expedici zahájíme u  Viktoriiných vodo-
pádů v Zimbabwe. Přejedeme a posléze přeletíme 
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KLASIKA VIVA: Edita Keglerová (cembalo), 
Ivana Bilej Brouková (soprán)
Květnová část cyklu Klasika Viva bude patřit dvo-
jici talentovaných umělkyň, které slaví úspěchy jak 
u nás, tak v Japonsku, Itálii, USA nebo na Novém 
Zélandu.  Vstupné 100 Kč

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

BESEDA
Pátek 27. května od 10 hodin v G-klubu Šumperk
Festival Být ženou
K příležitosti Světového týdne respektu k porodu 
se i v Šumperku uskuteční druhý ročník festivalu 
Být ženou s přednášejícími nejen z Olomouckého 
kraje. Můžete se těšit na  přednášky, workshopy, 
bellypaiting, témata o  těhotensví, porodu, sebe-
přijetí, přechodových rituálech, vztazích a  komu-
nikaci, přirozené antikoncepci a další. Prostor pro 
sdílení i  diskuzi. Celý program najdete na  www.
byt zenousumperk.cz.   

Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den akce 210 Kč 

HUDBA
Neděle 22. května od 15 hodin ve velkém sále DK
Zábavné odpoledne s Moravskou Veselkou
Užijte si zábavné odpoledne s Moravskou Veselkou 
ze Sušic u Přerova, která zahraje k tanci i poslechu. 
Můžete se těšit jak na tradiční českou a moravskou 
dechovku, tak populární melodie upravené do spe-
ciální podoby.  Vstupné 150 Kč s místenkou

Čtvrtek 26. května od 17.30 hodin a  od 20 hodin 
na střeše Divadla Šumperk
O5 a Radeček – Koncert na střeše
Skupina O5 a Radeček vás zve na koncert na střeše 
divadla, který je jedinečný pro svou neopakovatel-
nou pohodovou a  přátelskou atmosféru. V  aran-
žích pro akustické nástroje zazní známé hity, ale 
i  písně, které Radečci na  koncertech běžně ne-
hrají. Jako speciální host vystoupí Pokáč, jeden 

do  delty řeky Okavango v  Botswaně. Ve  Svazij-
sku budeme obdivovat pestrobarevné tanečníky. 
Cestu po Jihoafrické republice začneme v Kapském 
městě. Ustrneme nad množstvím zvířat v  Kru-
gerově parku i u tučňáků při cestě na mys Dobré 
naděje. V Namibii prožijeme dobrodružství s koč-
kovitými šelmami a s tajuplnou Afrikou se rozlou-
číme v kouzelné poušti Sossusvlei.  Vstupné  

na sezení v předprodeji 170 Kč, v den akce 200 Kč

Středa 18. května od 19 hodin ve velkém sále DK
Travesti skupina Kočky
Travesti show Plnou parou vzad je hudebně laděna 
a směřována do 70.–90. let, kde se vám představí 
takové hudební hvězdy, jako například Hana Za-
gorová, Petr Kotvald, Stanislav Hložek, Jiří Korn, 
Madonna, Samantha Fox, Roxette nebo Freddie 
Mercury.  Vstupné na sezení  

v předprodeji 200 Kč, v den akce 250 Kč

Čtvrtek 19. května od 18 hodin v G-klubu Šumperk
Přednáška s besedou: Islámské organizace, tero-
rismus, kult mučedníka
Osobnost Dr. Tomáš Raděje je zárukou fundova-
nosti přednášky, ve které se s námi podělí o mno-
haleté zkušenosti, seznámí nás se základními pojmy 
a příčinami extremizmu, rozebere ožehavá témata 
společného soužití. Přednáška s  besedou je dopl-
něná interaktivní formou zodpovězení anonym-
ních písemných dotazů.  Vstupné na sezení 80 Kč, 

studenti 50 Kč

Pátek 20. května od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Jablkoň
Přijďte si vychutnat vitální rytmickou hudbu, pís-
ničky drsné, laskavé, smutné, veselé a hlavně hravé. 
Plno energie a nejrůznější tváře jednoho souboru. 
Přesně takové bývají vystoupení známé jazz-folkové 
kapely Jablkoň, která uvede v  Šumperku koncert 
s výběrem těch nejúspěšnějších písní své bohaté ka-
riéry.  Vstupné na sezení v předprodeji 170 Kč,  

v den akce 200 Kč

Pondělí 23. května od 19 hodin v klášterním kostele
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Jiří Kolbaba zve na cestu po jihu Afriky
Populární dobrodruh a  cestopisný zpravodaj rádia Impuls Jiří Kolbaba se opět vrací do Šum-
perka. Po přednášce o historkách z cest po slavné Severní Americe se nyní vydáme na velký okruh 
jihem Afriky.

z nejúspěšnějších mladých písničkářů současnosti, 
který se vyznačuje originálními a vtipnými texty.  

Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč 

PRO DĚTI
Neděle 15. května od 10 hodin ve velkém sále DK
Pyšná princezna
Notoricky známý evergreen o  potrestané pýše 
v provedení, jaké si lze jen těžko představit. Zdán-
livě obyčejná skříň coby „leporelo“, neustále pře-
kvapující novými vývoji postav, prostředí a situací. 
Šašek a Šašena, jež bránici divákovu pečlivě lechtají 
jako vtipní kormidelníci děje. A konečně Míroslav, 
Krasomila a další hvězdy pohádkového nebe tento-
kráte v lipové podobě. Hraje Divadlo Studna.  

Vstupné 70 Kč

Neděle 29. května od 10 hodin ve velkém sále DK
Maxipes Fík
Legendární postava Maxipsa Fíka poprvé ožívá 
na jevišti. Divadlo Špílberg Brno jako první uvádí 
divadelní zpracování příběhů psa, který povyrostl 
poněkud více, než je obvyklé. V inscenaci se objeví 
postavičky známé z  večerníčků i  knižního vydání 
příhod hlavního hrdiny. Skladatel Petr Skoumal 
doplnil toto divadelní představení zbrusu novými 
písničkami. Inscenace je vhodná pro děti předškol-
ního věku a prvního stupně základních škol. Svým 
osobitým humorem však osloví i dospělé.   

Vstupné 70 Kč

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka

Do 1. května
Marta Kolářová: „Opuštěná scéna“, malba 
Výstavu i celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 4. do 29. května
Jindřich Štreit: „Hledání domova“, barevné 
fotografie
Jindřich Štreit je významným českým fotografem, 
dokumentaristou, pedagogem, který do  Šum-
perka znovu doveze část své bohaté sbírky. Ba-
revné fotografie, které mají příběh a kouzlo. Tuto 
výstavu si rozhodně nenechte ujít. Vernisáž vý-
stavy proběhne ve  středu 4. května v  18 hodin. 
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit 
na  recepci Penzionu G, který nad galerií nabízí 
tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program 
galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury 
ČR a Olomoucký kraj.

PŘIPRAVUJEME
3. června  MIKULOV BAVÍ ŠUMPERK 
9. – 12. června  DIVADLO V PARKU
26. června – 10. července    KLÁŠTERNÍ 
 HUDEBNÍ SLAVNOSTI
26. srpna  REVIVAL INVAZE: LUCIE, 
 METALLICA, DEPECHE MODE
21. září  JAVORY
12. října  PETR KOLÁŘ – předprodej 
 vstupenek zahájen

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787  01 
Šumperk, tel. č.: 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 
tel. č. předprodeje vstupenek: 583  214  279 (od  14 
do  18  hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, 
www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz. Změna pro-
gramu vyhrazena!
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„Návštěva tohoto kontinentu je opravdu plná 
vzrušení ze splněného snu,“ představuje svůj po-
řad populární fotograf. Expedici zahájí přítomní 
posluchači u Viktoriiných vodopádů v Zimbabwe. 
Přejedou a posléze přeletí do delty řeky Okavango 
v Botswaně. Ve Svazijsku budou obdivovat pestro-
barevné tanečníky. Cestu po Jihoafrické republice 
začnou v Kapském městě. Ustrnou nad množstvím 
zvířat v  Krugerově parku i  u  tučnáků při cestě 
na  mys Dobré naděje. V  Namibii prožijí dobro-
družství s kočkovitými šelmami a s tajuplnou Afri-
kou se rozloučí v kouzelné poušti Sossusvlei. 

„Jiří Kolbaba je vynikající vypravěč zážitků z vý-
prav do  zahraničí, který inspiruje diváky k  jejich 
vlastním cestám a fotografování. Část jeho vyprá-
vění bude proto věnována i  zásadám kompoziční 
tvorby a tipům pro fotografování na cestách,“ řekla 
o podobě dia-show za pořadatele Michaela Horá-
ková. Vzápětí připomněla, že dobrodruh vystoupí 
v domě kultury ve středu 12. května od půl osmé 
večer. Vstupné je v předprodeji 170 korun, v den 
akce pak za 200 korun. -red-

Nenechte si v pátek 20. května ujít unikátní koncert známé jazz-folkové skupiny Jablkoň, během 
kterého se můžete těšit na výběr těch nejúspěšnějších písní z její bohaté téměř čtyřicetileté kariéry.

Vychutnejte si energický koncert držitelů ceny Anděl

Díky své „nezařaditelnosti“ s  lehkostí kom-
binuje alternativní hudbu, folk, jazz i  rock, ale 
později se také dotkla vážné hudby. Kapela totiž 
spolupracovala s houslovým virtuosem Jaroslavem 
Svěceným nebo Filmovým symfonickým orches-
trem, díky čemuž pak vznikla alba Symfonický Ja-
blkoň a Mumlava.

Na svém kontě má i několik vystoupení na za-
hraničních festivalech, například v Německu, Ni-
zozemsku, Dánsku nebo Belgii, ale také v Severní 
Americe a Africe. Kromě koncertování a natáčení 
desek skládá i  hudbu k  filmům a  divadelním či 
televizním inscenacím. Je také držitelem prestiž-
ního ocenění Anděl. V  současnosti hraje ve  slo-
žení Michal Němec (zpěv, kytara), Martin Carvan 

Populární dobrodruh Jiří Kolbaba se opět vrací 
do Šumperka.  Foto: archiv

Kapela Jablkoň vystoupí v Šumperku 20. května.  
Foto: archiv
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Jablkoň,“ zve diváky produkční domu kultury 
Michaela Horáková. Koncert kapely Jablkoň se 
koná v pátek 20. května od půl osmé večer ve vel-
kém sále domu kultury. Vstupné v předprodeji vy-
jde na 170 Kč, v den akce je pak za 200 Kč. Více 
informací a  on-line rezervace lístků na www.dk-
sumperk.cz. -red-

Známý skladatel oblíbené písně Holubí dům  
přijede do Šumperka
Skladatel populární a filmové hudby, klavírista a moderátor Jaroslav Uhlíř, který svou obsáhlou 
tvorbu zasvětil jak dětem, tak dospělým, zavítá počátkem května do šumperského domu kultury. 
Těšit se můžete na celovečerní hudební pořad, který je určen jak pro velké, tak i malé uši.

Diváci si mohou se samotným autorem za jeho 
klavírního doprovodu zazpívat známé a oblíbené 
písničky, které za  posledních čtyřicet let vytvo-
řil převážně se Zdeňkem Svěrákem. Dále za svou 
hudební kariéru spolupracoval s Karlem Šípem, 
Jiřím Suchým nebo Jiřím Štaidlem.

V koncertním programu samozřejmě nebudou 

(kytara), Johnny Jůdl (baskytara, fagot), Petr 
Chlouba (bicí, perkuse) a Marie Puttnerová (zpěv, 
saxofon).

„Přijďte si vychutnat vitální rytmickou hudbu, 
písničky drsné, laskavé, smutné, veselé a  hlavně 
hravé. Plno energie a  nejrůznější tváře jednoho 
souboru. Přesně taková bývají vystoupení kapely 

S  Jaroslavem Uhlířem si mohou diváci zazpívat 
známé a oblíbené písničky.  Foto: archiv

chybět největší hity, jako jsou písničky Holubí 
dům, Severní vítr, ale i další známé písničky z te-
levizního pořadu Hodina zpěvu. Komponuje 
také filmovou hudbu, například ke  snímkům 
Ať žijí duchové, Bloudění orientačního běžce, 
S čerty nejsou žerty, Tři veteráni, Vrchní, prchni, 
Královna Koloběžka, Princové jsou na  draka, 
Lotrando a  Zubejda, Tři bratři, ze kterých ur-
čitě znáte skladby Není nutno nebo Když si 
Tě, dívko, představím. Během zlínského filmo-
vého festivalu v  roce 2014 navíc obdržel i  oce-
nění za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti 
a mládež.

„Nikdy by mě nenapadlo, že se něčeho tako-
vého dožiju, a  už vůbec ne, že si se mnou bu-
dou lidé mé písničky prozpěvovat. Vždycky jsem 
si myslel, že jestli si někdo může dovolit přijít 
na  jeviště a  očekávat, že budou posluchači zpí-
vat s ním, tak to může být jedině Waldemar Ma-
tuška,“ usmívá se Jaroslav Uhlíř, jehož songy 
dostávají s přehledem do varu i několikatisícové 
publikum na  letních festivalech, které tvoří vy-
znavači nejrůznějších hudebních žánrů. 

Koncert Jaroslava Uhlíře se koná v  úterý 
3. května od půl osmé večer ve velkém sále domu 
kultury. Vstupné je 180, 220 a 250 korun. Více 
informací a on-line rezervace lístků na www.dk-
sumperk.cz. -red-
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Koncertní turné na  střechách budov odehraje v květnu šumperská skupina O5 a Radeček. Pro 
kapelu z jesenických hor to nebude nový zážitek. Po vzoru hudebních ikon The Beatles a U2 po-
řádá již deset let koncert na střeše šumperského divadla. Vzhledem k neopakovatelné atmosféře 
a okouzlující lokaci jsou tyto koncerty natolik žádané, že jich kapela musí pořádat vždy několik 
za sebou. Ten letošní se odehraje ve čtvrtek 26. května nejprve od 17.30 hodin a poté od 20 hodin 
na již zmíněné střeše divadla. Vstupenky za 150 korun si mohou zájemci koupit v pokladně domu 
kultury, přímo na místě pak budou stát 190 korun. Objednat si je lze i na adrese http://www.
o5.cz/aktualne.php?zprava=461.

„Radečci“ opět zahrají na střeše divadla

Letošní koncert na střeše divadla odehrají „Radečci“ ve čtvrtek 26. května.  Foto: Z. Nováček

„Letos si plníme dávný sen a odehrajeme blízko 
nebe celé turné. Sami netušíme, co od jednotlivých 
střech čekat, ale o to víc se těšíme, že každý koncert 
bude jedinečný,“ slibuje zpěvák Tomáš Polák. Napří-
klad v Jeseníku bude posluchače vyvážet na střechu 
hydraulická plošina, takže koncerty budou nejen 
o  hudbě, ale také o  adrenalinu. „Pokud se někdo 
bojí, že bude mít na střeše závrať, tak v tom nebude 
sám, protože mně osobně se točí hlava i na štaflích,“ 
přiznal zpěvák „Radečků“. 

Koncerty na  místech, kde v  osamění vrní 

vzduchotechnika a  kam dopadají první ranní pa-
prsky slunce, budou unikátní nejen samotným mís-
tem, ale také formátem vystoupení, které bude mít 
podobu speciálního akustického koncertu s  boha-
tým mluveným slovem. Na turné bude totiž kapela 
propagovat aktuálně vydané DVD se záznamem 
akustického koncertu. Jako host se během Turné 
na střechách představí svérázný moravský písničkář 
POKÁČ.

Málokterá kapela se v poslední době vrátila na vr-
chol hitparádových žebříčků s takovou parádou jako 
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Divadlo

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

poprocková pětice z podhůří Jeseníků O5 a Rade-
ček. Hit Vloupám se již přes rok patří k nejhranějším 
písním v České republice. Píseň vyhrála také řadu 
hitparád a videoklip se stal ve své době nejvyhledáva-
nějším videem na českém internetu.

Aktuální novinkou v diskografii kapely je výběrové 

album Best of, které obsahuje všechny zásadní písně 
její dvacetileté existence. Dalším mezníkem v  his-
torii kapely je rok 2016, kdy kapela vydala ve spo-
lupráci s  TV Óčko své první DVD se záznamem 
akustického koncertu, který okořenila řada zajíma-
vých hostů. -red-

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
Út 3. 5. D´Artagnan aneb Tři mušketýři školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
St 4. 5. S tvojí dcerou ne školy, dopr. volných míst 8.30 150 Kč
Čt 5. 5. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Pá 6. 5. Já to tedy zkusím… 

Studio D123, Hrádek 
VK 19.00 70 Kč

So 7. 5. D´Artagnan aneb Tři mušketýři B, VK 19.00 150 Kč
Út 10. 5. Aládín a kouzelná lampa školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Út 10. 5. Norway.today Studio D123,  

Sady 1. máje v rámci majálesu 
VK 17.00 60 Kč, drži-

telé náramků 
40 Kč

St 11. 5. Léto v Laponsku A, VK 19.00 150 Kč
Čt 12. 5. D´Artagnan aneb Tři mušketýři školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
Pá 13. 5. Sen noci svatojánské VK 19.00 150 Kč
Út 17. 5. D´Artagnan aneb Tři mušketýři školy, dopr. volných míst 10.00 150 Kč
St 18. 5. Aládín a kouzelná lampa školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 18. 5. Norway.today Studio D123, Hrádek VK 19.00 70 Kč
So 21. 5. Léto v Laponsku VK 19.00 150 Kč
Út 24. 5. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Čt 26. 5. O5 a Radeček: Koncert na střeše VK 17.30, 

20.00 
150 Kč 
v předpro-
deji DK, 
v den akce 
190 Kč

Pá 27. 5. Aládín a kouzelná lampa školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
So 28. 5. František z Assisi (muzikál), 

Těšínské divadlo 
P, VK 19.00 320 Kč

Út 31. 5. 4. akademie Veselé školky Šumperk 
Přehlídka kroužků pro děti 

VK 16.00 40 Kč, děti 
20 Kč
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Těšínské divadlo přiveze muzikál František z Assisi
S muzikálem František z Assisi zavítá do Šumperka soubor Těšínského divadla. Na místních prk-
nech, jež znamenají svět, se představí v sobotu 28. května od sedmé podvečerní.

Vyřkne-li se slovo VÍRA, mnoho lidí to oka-
mžitě spojí s náboženstvím. Ale obsah tohoto slova 
je mnohem rozsáhlejší už proto, že víra ve smysl ži-
vota by měla být základem naší existence. Řekne-
-li se světec, mnoho lidí si představí bytost takřka 
nadpřirozenou. Pravdou je, že počátky života ně-
kterých svatých byly bytostně pozemské. Patří 
k nim i František z Assisi. Možná proto inspiroval 
jeho osud Martina Kákoše, který si přizval sklada-
tele Gabo Dušíka a textaře Martina Sarvaše a spo-
lečně vytvořili muzikál, který nese jméno známého 
světce. Vytvořili dílo, které často s  humorem, ale 
především s úctou sleduje důležité okamžiky života 
Františka z Assisi. -red-

Muzikál František z Assisi nastudovalo Těšínské diva-
dlo. Do Šumperka s ním přijede poslední květnovou 
sobotu.  Foto: archiv

V divadelní road story o dlouhé cestě na sever Léto v Laponsku hrají Olga Kaštická, Josef Vrána a Vít Pištěcký.  
Foto: P. Veselý
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se promítnou do všech předplatitelských skupin – 
tedy P, A, B, C, D a X.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod – počí-
naje výraznou slevou na předplatném oproti ceně při 
volném prodeji přes stabilně zajištěná místa v hledi-
šti až po informování o termínu představení, pokud 
si předplatitel toto oznámení objedná. „Abonentní 
průkaz je navíc přenosný, lze ho půjčit i darovat a při 
jeho ztrátě lze vystavit duplikát,“ zdůrazňuje Kašík. 

Veškeré informace o předplatném lze získat v ob-
chodním oddělení divadla na  tel.č. 583 214 061, 
kl. 45 nebo prostřednictvím e-mailu info@divadlo-
sumperk.cz, ve vitrínách před divadlem na Hlavní 
třídě a  samozřejmě na  internetových stránkách 
www.divadlosumperk.cz. Zde najdou zájemci in-
formace o divadle, repertoáru, hereckém souboru 
a  mohou si zde také on-line rezervovat a  koupit 
vstupenky na domácí i hostující představení s tím, 
že si je přímo doma vytisknou.  -red-

„Divadlo ke  své existenci nezbytně potřebuje 
mnoho ingrediencí. A právě ty nejdůležitější z nich 
jsme se snažili namíchat do dramaturgického plánu 
sezony 2016/2017. Obdržíte od nás čistou esenci 
zážitků. Zanecháme vám v srdcích cosi zvláštního, 
emoci, kterou si odnesete domů a  ještě dlouho si 
tento pocit uchováte,“ říká ředitel šumperského 
divadla Matěj Kašík a  připomíná, že lidé mohou 
opět využít zvýhodněného předplatného. Dosavad-
ním předplatitelům přitom divadlo rezervuje jejich 
místa do 31. května.

„Dovolím si s velkou pokorou konstatovat, že di-
vadlo vzkvétá. Nicméně i nám se bohužel zvyšují 
náklady. Přestože neustále vymýšlíme, jak na  to, 
je po  čtyřech letech stávajících cen předplatného 
změna nezbytná. Přicházíme proto s  možností 
volby,“ vysvětluje ředitel. V příští sezoně tak bude 
hlediště rozděleno na tři cenové kategorie, jež vy-
cházejí z  letitých zkušeností ostatních divadel. Ty 

Zajímavé premiéry chystá již nyní na příští sezonu šumperské divadlo. Kromě Manon Lescaut, 
Cyrana z Bergeracu a Podskaláka se mohou diváci těšit i na komedii Dokonalá svatba či tragiko-
medii Mučedník. Pro malé návštěvníky pak herci nastudují dvě pohádky – Malého Nema v kra-
jině snů a Perníkovou chaloupku.

Divadlo již láká na novou sezonu

Divadelní sezona 2016/2017

Vítězslav Nezval: Manon Lescaut, režie Václav Klemens, premiéra 10. září 2016

Edmond Rostand: Cyrano z Bergeracu, režie Pavel Šimák, premiéra 5. listopadu 2016

Robin Hawdon: Dokonalá svatba, režie Roman Groszmann, premiéra 17. prosince 2016

Marius von Mayenburg: Mučedník, režie Petr Štindl, premiéra 11. února 2017

František Ferdinand Šamberk, Karel Hašler: Podskalák, režie Dagmar Hlubková, premiéra 25. března 2017

POHÁDKY
Simona Nyitrayová: Malý Nemo v krajině snů, režie Simona Nyitrayová, premiéra 16. září 2016

Na motivy Boženy Němcové: Perníková chaloupka, režie Michal Sopuch, premiéra 23. září 2016
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bývá, některé z nich jsou jen torzy velkých souborů 
a přes nesporné estetické a historické kvality potře-
bují doplnit i  zápůjčkami, a  to nejen od  spřízně-
ných institucí, ale i od  zaměstnanců muzea, kteří 
schraňují četné nádobí, sklo a ubrusy po předcích 
ve  svých domácnostech. O  současné kompletní 
prostření stolů muzeum požádalo střední školy 
v  Šumperku a  Zábřehu, které stolničení vyučují. 
A  tak mohla vzniknout zajímavá výstava stolního 
nádobí a  doplňků, která bude otevřena vernisáží  
ve čtvrtek 19. května 2016 – pozor – v 18 hodin 
ve výstavní síni muzea. Výstava potrvá do 11. září.

Rytířský sál 
35 let Skupiny užitých výtvarných technik
Výstava šestnácti autorek Skupiny užitých výtvar-
ných technik, která v  letošním roce slaví 35  let 
od  svého vzniku a  prezentuje tradiční i  nové 

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 temperové 
obrazy Aničky Navrátilové. Děti si mohou vyzkou-
šet 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.

Stolečku, prostři se!
Vlastivědné muzeum v  Šumperku má ve  svých 
sbírkách řadu předmětů, které patřily v minulosti 
na prostřený stůl. A jak už to v muzejních sbírkách 

Vlastivědné muzeum v Šumperku

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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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  regi-
onu, ve kterém působí. 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 ně-
kolika místech naší republiky. Velkým lákadlem 
jistě je filmová tvorba z  kostiček, která předsta-
vuje například témata The Simpsons, Harry Po-
tter nebo Ghostbusters. Děti mohou zapojit svou 
fantazii při skládání kostek Duplo, Classic – Basic, 

techniky v  oblasti užitého umění a  vzpomíná 
na úspěchy a trampoty tvůrčí práce. Své práce před-
staví J. Dorůšková, H. Geroldová, K. Jordánová, 
A. Janků, A. Kolářová, A. Krobotová, J. Kurtejová, 
B. Málková, L. Machalíčková, L. Mlčková, A. Ro-
novská, M. Růžičková, M. Sléhová, B. Vejvodová, 
E. Venosová a O. Všetíčková. Vernisáž výstavy se 
uskuteční ve čtvrtek 12. května v 17 hodin. Výstava 
potrvá do 5. června.

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 
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 

Výstava Svět kostiček – LEGO trvá v Muzejíčku do 15. května, o devět dnů později ožijí tyto prostory Autíčko-
mánií.  Foto: M. Stuchlá
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Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea

Pojďte, děti, budeme si hrát!
Herna navazující na  úspěšnou výstavu „Pojďte, 
děti, budeme si hrát“ představuje 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 trvá do 28. srpna..

Muzejní minigalerie
„S nohama v potoce a hlavou v oblacích“
Nová výstava s názvem „S nohama v potoce a hla-
vou v oblacích “ představuje a charakterizuje tvorbu 
mohelnické výtvarnice Hany Šedinové (Billové). 
Návštěvou v muzejní minigalerii se „projdete po-
tokem“ a budete létat „hlavou v oblacích“. Vernisáž 
výstavy proběhne ve středu 27. dubna v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 27. června.
Informace: tel. číslo: 583 413 646, e-mail: zabreh@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, ote-
vřeno celoročně: po zavřeno, út–ne 9–12 hod., 12.30–
17 hod.

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

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

Projekt pro celou rodinu: Poznávejme život 
v pravěku hrou
V prostorách muzea je otevřena interaktivní herna, 
kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pravěké 

a dokonce i Baby Primo, v hracím koutku. Výstava 
trvá do 15. května.

Autíčkománie
Výstava modelů autíček od soukromých sběratelů, 
kterým se dříve neřeklo jinak než „angličáky“, do-
plněná autohernou, kde bude umístěna autodílna, 
několik typů autodrah, skládačky, omalovánky, 
spojovačky, vystřihovánky a podobně. Na nádvoří 
bude dokonce myčka aut a  dráha, kterou si mo-
hou děti i  dospělí projet na  šlapacích autíčkách. 
Výstava bude zahájena v úterý 24. května a potrvá 
do 25. září.

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 – Pavlínin dvůr
Šumperský hafan 2016
8. ročník soutěže Šumperský hafan 2016 pro-
běhne v areálu Pavlínina dvora v neděli 29. května 
od  14 hod., přejímka soutěžících psů od  12.30 
do 13.45 hod. Patronkou soutěže je Karla Morn-
stein-Zierotin. Záštitu nad soutěží juniorhand-
ling převzala Nadace ČEZ, ostatní soutěže budou 
mít také své patrony. Celkového vítěze soutěže vy-
berou diváci hlasováním. Vstupenka ve výši 30 Kč 
(děti do  3 let zdarma) a  registrační poplatek pro 
soutěžící za 50 Kč opravňují i ke vstupu na výstavu 
Autíčkománie. 
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 

Vlastivědné muzeum
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obilí a  samotné pečení chleba. Výstava trvá 
do 29. května.
Informace: tel. č.: 583 445 256, pamatnik.lostice@
muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 
otevřeno celoročně: po, út zavřeno, st–ne 9–12 hod., 
12.30–17 hod.

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

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

Hádanky pánů z Vlašimi a Strašidelný labyrint 
Interaktivní expozice pro děti tvoří součást celkové 
prohlídky (lze ji však navštívit i samostatně). Děti 
si budou moci po  náročném výkladu vyzkoušet 
vlastní dovednosti a potrápit hlavičky hádankami. 
Pro ty odvážnější z  nich je ve  Vlašimském paláci 
otevřen Strašidelný labyrint.
Bližší informace: V  květnu je muzeum otevřeno 
od úterý do neděle od 9 do 18.00 hod. (časy začátku 
prohlídek – 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.15, 15.00, 15.45 a 16.30 hodin).

techniky, popřípadě vyluštit různé kvizy, hádanky 
a sestavit 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 22. 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“ napo-
vídá, výstava se věnuje chlebu a  lidské práci, 
která s  jeho přípravou souvisí – např. příprava 
půdy, setí, sklizeň, mlácení, čištění, uskladnění 

Vlastivědné muzeum

Otevírací doba 1. a 8. května
Na Svátek práce 1. května budou otevřena všechna zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku 

v běžných otevíracích dobách.
Na Den vítězství 8. května budou Muzeum v Šumperku, Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice 

a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích otevřeny od 9 do 12 hodin. 
Zámek Úsov bude otevřen od 9 do 18 hodin. 

Den muzeí 18. května  
Vstup do všech zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku zdarma.
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Šumperský hafan se letos zaměří na děti

Schováváte doma historické plavky? Půjčte je na výstavu!

Již osmý ročník soutěže psů všech ras a  velikostí Šumperský hafan 2016 proběhne v  neděli 
29. května od druhé odpolední na nádvoří Pavlínina dvora. Její pořadatelé, kterými jsou místní 
muzeum a internetové noviny sumpersko.net spolu s Ligou na ochranu zvířat, se chtějí letos zamě-
řit především na děti a představit jim psa nejen jako mazlíčka, ale také jako společníka při spor-
tování, vycházkách a zábavě.

„Kromě soutěže o  titul Šumperský hafan 2016 
a  představení psích plemen podle rozdělení FCI, 
což je deset základních tříd, bude významná část 
programu určena dětem. Chceme jim přiblížit ak-
tivní formu trávení volného času, a  to jak indivi-
duálně, tak i  v  různých zájmových organizacích,“ 
říká ředitelka šumperského Vlastivědného mu-
zea Marie Gronychová. Vzápětí připomíná, že tra-
dice akce sahá do  roku 2006, kdy tato oblíbená 
psí soutěž proběhla poprvé, tehdy pod patronací 
Spolku pro ochranu zvířat, na kynologickém cvi-
čišti na Nových Domkách. O dva roky později se 

k ní připojilo šumperské muzeum a od té doby je 
jejím dějištěm nádvoří Pavlínina dvora. Informační 
portál sumpersko.net se pak stal dalším partnerem 
v roce 2011. „Před třemi lety a loni se soutěž neko-
nala. Usoudili jsme, že vzhledem k tradici a k ros-
toucí oblibě akce by bylo nešťastné v této zajímavé 
aktivitě nepokračovat. Letos tak chceme osmým 
ročníkem oslavit její desáté narozeniny,“ zdůraz-
ňuje Gronychová.

Soutěže, jejíž patronkou je letos Karla Morn-
stein-Zierotin, se mohou zúčastnit psi všech ras, ve-
likostí, barev a věku, bez ohledu na průkaz původu, 

Výstavu zaměřenou na  historii a  vývoj plová-
ren a  koupališť v  našem regionu připravuje Vlas-
tivědné muzeum v  Šumperku. Zahájena bude 
v pátek 17. června v rámci akce Muzejní noc a po-
trvá do 30. srpna. Se žádostí o pomoc při přípravě 
se muzeum obrací i na širokou veřejnost.

„Na výstavě bychom kromě historie regionálních 
koupališť rády představily i  plaveckou a  koupací 
módu,“ říká jedna z autorek výstavy Mária Kude-
lová. Ta prosí v souvislosti s výstavou a programem 
vernisáže jménem muzea veřejnost o zapůjčení nej-
různějších plavek a  koupacích doplňků. „Máte-li 
v  šatníku plavky svých maminek a  babiček, pro-
síme vás o jejich zapůjčení,“ dodává. Spolu se svou 
kolegyní Pavlínou Janíčkovou uvítá nejen koupací 
úbory, ale například i doplňky spojené s pobytem 
u vody nebo fotografie. 

Pokud budete mít zájem pomoci, obraťte se na Pav-
línu Janíčkovou, tel. č. 583 363 090, e-mail: pavlina.

Ilustrační foto: sbírky VM Šumperk

janickova@muzeum-sumperk.cz, nebo na Márii Ku-
delovou, tel. č. 583 363 093, 736 760 600, e-mail: 
maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz.  -red-
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Městská knihovna

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.

Výzva pro všechny pejskaře!
29. května se v Pavlínině dvoře uskuteční již 8. ročník Šumperského hafana. A tentokrát se do jeho 

organizace můžete aktivně zapojit i vy! Pokud vlastníte zajímavé a méně obvyklé psí plemeno, přijďte 
v rámci naší prezentace deseti tříd FCI vašeho miláčka představit. A pokud vlastníte adoptovaného 

pejska, napište nám stručný příběh, jak jste pejska získali. 
Přihlášky do soutěže i na představení plemen a také příběhy adoptovaných pejsků posílejte na e-mail 

marie.gronychova@muzeum-sumperk.cz nebo marcela.musilova@muzeum-sumperk.cz. Nebo 
napište na náš Facebook. A pokud preferujete starou dobrou poštu, adresa je Vlastivědné muzeum 

v Šumperku, Hlavní třída 22, 787 01 Šumperk, na obálku napište Hafan 2016.

tedy psí šlechtici i voříšci. Jejich majitelé je mohou 
přihlásit již nyní na  internetových stránkách mu-
zea www.muzeum-sumperk.cz, kde najdou on-line 
přihlášku i soutěžní řád. Registrace soutěžících, bě-
hem níž veterinář psa prohlédne a zkontroluje oč-
kovací průkaz, pak proběhne před slavnostním 
zahájením akce od  12.30 do  13.45 hodin přímo 
na nádvoří Pavlínina dvora. 

„Soutěž o  titul Šumperský hafan 2016 bude 
na  rozdíl od  minulých let více kopírovat klasické 
psí výstavy, samozřejmě odlehčenou formou, a bu-
dou do ní vtaženi diváci, kteří se budou moci podílet 
na posuzování těch nejúspěšnějších pejsků,“ vysvět-
luje ředitelka muzea a dodává, že vítěz každého díl-
čího kola obdrží titul nejlepší štěně, nejlepší pes s PP, 
nejlepší pes bez PP, nejlepší voříšek a nejlepší vete-
rán. Jednotliví šampioni se pak utkají ve finále o nej-
vyšší titul, o němž rozhodnou diváci hlasováním. 

Úplnou novinkou bude letos soutěž junior- 

handling, tedy psí výstava pro děti, kdy se v  roli 
handlera představí dítě do  deseti let. Odměněni 
přitom budou všichni soutěžící.

Psi z  útulků nebo adoptovaní prostřednictvím 
různých organizací se představí během třetí části 
programu. Chybět nebude ani prezentace nezis-
kových organizací zabývajících se záchranou psů 
a  přiblížení různých kynologických sportů, jako 
jsou agility, dogtrekking, dogdancing, dogfrisbee, 
coursing a další. „Kromě ukázek těchto sportů a se-
známení se s  jejich základními pravidly bude pro 
zájemce připravena i  jednoduchá agility dráha,“ 
prozrazuje Gronychová a dodává, že v doprovod-
ném programu budou představena psí plemena 
z různých zemí Evropské unie podle rozdělení FCI, 
tedy v  deseti základních třídách. Během celého 
odpoledne pak bude pro děti a  jejich rodiče zpří-
stupněno Muzejíčko s výstavou autíček a s dalšími 
aktivitami.  Z. Kvapilová
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Knihovna Sever láká na dvě výstavy

V knihovně vystaví fotografie Jeseníků Pavlína Boráková

Knihovna chystá besedu s autorkou  
knihy Měšťan a divadlo

Besedu s Evou Hudcovou, autorkou knihy „Měšťan a divadlo. Z kulturních dějin města Šum-
perka.“, chystá na čtvrtek 12. května šumperská knihovna. Jejím dějištěm bude od 16 hodin půj-
čovna pro dospělé v budově v ulici 17. listopadu 6. Vstup je zdarma.

Od 5. května bude v městské knihovně v ulici 17. listopadu 6 k vidění výstava Pavlíny Borákové „Jese-
nická krajina“ – fotografie. Zahájena bude první květnový čtvrtek v 17 hodin a potrvá do 15. června.

Kniha předkládá dosud nejucelenější zhodno-
cení kulturního vývoje moravského Šumperka, 
jenž v  průběhu dynamického 19. století dosáhl 
v  rámci Rakousko-Uherska nezanedbatelného 
hospodářského postavení. 

Eva Hudcová (roz. Skoumalová, nar. 1976) je 
překladatelka a  badatelka, pocházející ze Šum-
perska. Po ukončení místní Střední zdravotnické 
školy a  několikaletém pobytu v  zahraničí vy-
studovala na  Filozofické fakultě Univerzity Pa-
lackého v  Olomouci obor historie – německá 
filologie (v letech 1997–2002). Během studia his-
torie se začala blíže zajímat o dějiny města Šum-
perka a  severomoravského regionu a  zpracovala 
některá historická lokální témata z 19. a počátku 
20. století.  

Po  studiích se jako externí spolupracovnice ka-
tedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity 

Pavlína Boráková vystudovala VOŠ a  SPŠ 
Šumperk – obor průmyslový design. Od  dět-
ství ráda kreslila a  tvořila. Ale až fotografování ji 
plně nasměrovalo, a  to i  v profesním životě. Fotí 
vše, co se jí dostane do  hledáčku. Nejraději však 

přírodu. Nachodí desítky kilometrů a na konkrét-
ním místě stráví hodně času, než vznikne dokonalý 
záběr. Na výstavě v knihovně dominují fotografie 
jesenické krajiny, která je pro Pavlínu ta z nejmilej-
ších. -kš-

Palackého připojila k  projektu Morava a  svět, je-
hož cílem je zmapovat německé kulturní a literární 
dějiny na Moravě. V rámci tohoto projektu se jed-
noznačně rozhodla pro výzkum německých novo-
dobých kulturních dějin Šumperka. Během studia 
pramenů narážela na  velké množství informací 
o nezvykle intenzivním divadelním dění a zaměřila 
se tedy především na divadelnictví ve městě v 19. 
a v 1. polovině 20. století.  Obhájením výsledků tří-
letého bádání získala doktorandský titul. 

Univerzita Palackého následně vydala tuto 
práci sepsanou v německém jazyce knižně. Z pod-
nětu Drahomíra Polácha a Gerharda Wanitschka 
se rozhodla připravit tuto publikaci o kulturních 
a divadelních dějinách města v českém jazyce pro 
zájemce z  řad místních obyvatel a  badatelů. Vy-
dání knihy finančně podpořilo město Šumperk 
a nadace prof. Viktora Dostala.  Kamila Šeligová

Hned dvě výstavy nabízí v květnu knihovna Se-
ver v Temenické ulici 5. Ta první, nazvaná Jen pro 
ten dnešní den, jež představí tvorbu Jitky Štáblové, 

je poněkud neobvyklá. K vidění totiž bude pouze 
jeden jediný den, a  to ve  středu 18. května 
od  13  do  17 hodin. Na  výstavu maleb naváže 
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Cyklus „Poezie a hudba“ přivítá Jaroslava Hutku

Zahrada knihovny bude hostit šumperské Dny Kávy

Další setkání z cyklu „Poezie a hudba“ v šumperské městské knihovně bude výjimečné. Hostem to-
tiž je Jaroslav Hutka. Pořad nazvaný Písně co mluví se odehraje v pátek 13. května od 18.30 ho-
din v půjčovně pro dospělé v ulici 17. listopadu 6. Vstupné je osmdesát korun.

Městská knihovna Šumperk ve spolupráci s kavárnou Pikola a bistrem Kavalerie zvou ve čtvr-
tek 26. května všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky na krásně rozkvetlou zahradu 
knihovny. Během odpoledne uvidí od 14 do 18 hodin různá hudební vystoupení, budou si moci 
zaskákat na trampolíně a užít si další atrakce.

v 17.30 hodin setkání s jejich autorkou, které do-
provodí Old Time trio.

Další výstavu připravila knihovna Sever 
ve  spolupráci s  mateřskou školou Veselá školka 

v Prievidzské ulici. Nese název Indiáni z Matško-
prie aneb mezi námi indiány… Výstava výtvar-
ných prací dětí – Včelky je v  knihovně k  vidění 
do 31. května. -red-

Jaroslav Hutka je folkovým hudebníkem, skla-
datelem, písničkářem a  básníkem. Jako písničkář 
působí od  roku 1966. Vystupuje buď sám, nebo 
ve dvojici, postupně s Vladimírem Veitem, Petrem 
Kalandrou, Hvězdoněm Cignerem, Vlastimilem 
Třešňákem, Štěpánem Rakem a  Radimem Hla-
díkem. Písňové texty a  verše pro děti publikoval 
od roku 1967 v časopisech Melodie, Zítřek, Mladý 
svět, Mateřídouška a dalších. Od  konce 60.  let 
hraje a zpívá vedle svých vlastních písní (některých 
s melodiemi B. Dylana, Donovana, V. Veita, P. Ka-
landry, H. Cignera a texty Z. Růžové) též morav-
ské lidové písně a balady, zejména ze sbírek F. Sušila 
a F. Bartoše. V roce 1972 spoluzaložil písničkářské 
sdružení Šafrán. -kš-

Hostem cyklu „Poezie a hudba“ bude tentokrát Jaro-
slav Hutka.  Foto: archiv

Pro všechny šikovné kuchaře vyhlašuje 
knihovna SOUTĚŽ O  NEJLEPŠÍ BÁBOVKU 
KE  KÁVĚ. Donést ji mohou v  době od  14 
do 15.30 hodin. Vyhodnocení soutěže pak pro-
běhne v 16 hodin. 

Na  zahradě knihovny zároveň oslaví dvacet let 
své činnosti Sjednocená organizace nevidomých 
a  slabozrakých Šumperk. Vystoupí zde kroužek 

nevidomých bubínkářů, nevidomý umělec Pa-
vel Vlček na keyborad a zároveň zde budou vysta-
veny výrobky, které vznikají v různých zájmových 
kroužcích. 

Během celého odpoledne vystoupí rovněž místní 
hudební skupiny a  soubory – Hudební skupina 
I. ZŠ, David Pšenčík, Trocha klidu a další.  

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

Čtvrtek 5. května a  čtvrtek 19. května od  13.30 
do 15 hodin v „S“
Sdělujeme pocity malbou Vstupné 35 Kč/lekce 

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

Pátek 13. května od 14 do 18 hodin v „S“
Taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

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

Úterý 24. května od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů

Pondělí 30. května od 15 hodin v „S“
Přednáška Techniky trénování paměti   

Vstup zdarma

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
Cvičení pro seniory

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



32 Pontis, SVČ Doris

Středisko volného času Doris

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

Cena 40 Kč

Neděle 1. května od 10 hodin na „K“
Májový Komín
Přehlídka všech skupin tanečního oddělení Tor-
nádo. Informace Zdeňka Brandejská, tel. č. 
725 071 558, brandejska@doris.cz.

Středa 4. května od 18 do 20 hodin na „K“
Řemeslná dílna – keramika 
Volná tvorba z  keramické hlíny pro dospělé. Infor-
mace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@doris.cz.  

Vstupné 80 Kč

Sobota 7. května od 9 do 14 hodin na „K“
Keramika pro každého
Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
Poslední Keramika pro každého v  tomto školním 
roce – glazování výrobků. Informace Hana Janů, 
tel. č. 725 003 982, janu@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Sobota 7. května od 9 do 14 hodin na „K“
Šperkování
Náramek nejen ze superdua. Na výrobu náramku 
budete potřebovat: superdua přibližně 10 g, kulaté 

korálky velikost 6 mm (např. voskované perle)  – 
přibližně 15 ks, ohňovky velikost 4 mm – při-
bližně 45 ks (závisí na  délce náramku), japonský 
rokajl velikost 11. Informace Hana Janů, tel.  č. 
725 003 982, janu@doris.cz.

Neděle 8. května od 12 do 18 hodin v letním diva-
dle u Vily Doris
Kloboukový den
Odpoledne plné zábavných aktivit pro děti a  ro-
diče. Letní divadlo Vily Doris. Plno aktivit pro 
děti, trampolína, lezecká stěna, soutěže, tvoření. 
Ve 13 hodin pódiová vystoupení dětí i dospělých. 
V 16 hodin Klauni z Balónkova. 
Kdo přijde v  zajímavém, originálním, nebo jinak 
nápaditém klobouku, může získat pěknou cenu. 
Informace Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, 
tel. č. 731 186 053.

Středa 18. května od 18 do 20 hodin na „K“
Řemeslná dílna 
Pletení košíků, ošatek, drobných dekorativních 
předmětů z pedigu. Informace Hana Janů, tel.  č. 
725 003 982, janu@doris.cz.  Vstupné 80 Kč

Pátek 20. května od 13 hodin na „K“
Pozitiva chůze na boso a vhodné obouvání
První krůčky, první obuv, negativa klasické obuvi, 
pozitiva chůze na boso. Praktické tipy na podporu 
zdravého vývoje dětských nohou. Informace a při-
hlášky zasílejte na info@prostespolu.cz.   

Vstupné 350 Kč

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

Každý čtvrtek od 17 hodin v „S“ 
Flexi-bary pro ženy

Každý čtvrtek od 18.30 hodin v „S“ 
Harmonizační cvičení

Bližší informace k  akcím: T. Moravcová, tel.  č.: 
606  756  770, 583  211  766, moravcova.tereza@
pontis.cz. „KS“ = Kavárnička nejen pro seniory, „S“ = 
středisko Sever, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Permanentky se zvýhodněním a kupóny na jed-
notlivé aktivity je nutné uhradit na recepci nebo 
pokladně na Gen. Svobody 68. Informace o dalších 
aktivizačních programech získáte na www.pontis.cz. 
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Kino Oko uvede živě světovou premiéru  
baletu Frankenstein

Středa 25. května od 17 do 20 hodin na „K“
Sedánky pro mamky
Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku. In-
formace Eva Pšenčíková, tel. č. 731 186 053, psen-
cikova@doris.cz.  Cena 80 Kč

Sobota 28. května od 9 hodin na „K“
Barevný festival na Komíně
Setkání s výtvarným uměním... Informace Romana 
Večeřová, tel. č. 725  486  227, vecerova@doris.
cz, 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.

Neděle 29. května od 10 do 18 hodin na „K“
Vědomé milování a přirozená antikoncepce
Jak mít plodnost pod kontrolou a při tom si uží-
vat milování bez strachu? Jde to i  bez hormo-
nální zátěže? Přihlášky: Petra Hatoňová, tel.  č. 
607 072 392, petra@haton.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.

Světovou premiéru nového celovečerního baletu choreografa Liama Scarletta na motivy mistrov-
ského díla spisovatelky Mary Shelley Frankenstein uvede šumperské kino v rámci projektu Živě 
v Oku ve středu 18. května od 20.15 hodin.

Liam Scarlett je rezidenční umělec baletního 
souboru Královského baletu. Ve  svých baletních 
choreografiích spojuje vysoce expresivní pohyb, 
sofistikovanou hudbu a  temnou psychologickou 
analýzu. Mezi díla, která vytvořil pro Královský 
balet, patří například Asphodel Meadows (Asfo-
delové louky), Sweet Violets (Sladké fialky) nebo 
The Age of Anxiety (Věk úzkosti), která jsou uvá-
děna na hlavní scéně, a Hansel and Gretel (Perní-
ková chaloupka) na studiové scéně Linbury Studio 
Theatre. Jeho prvním celovečerním dílem, jež bude 
uvedeno na hlavní scéně, je právě Frankenstein – 
adaptace gotického románu spisovatelky Mary 
Shelley, který je příběhem o  morálce a  potřebě 
lásky, přátelství a porozumění.

Při tvorbě svého nového díla Scarlett oslovil řadu 
osvědčených spolupracovníků. Americký sklada-
tel Lowel Liebermann, jehož Klavírní koncert č. 1 
tvoří hudební podklad Scarlettovy Viscery, zkom-
ponoval pro inscenaci novou hudbu. Výpravu na-
vrhl John Macfarlane (Asphodel Meadows, Sweet 

Violets, The Age of Anxiety) a autorem světelného 
designu je David Finn.

Doporučená přístupnost je od  deseti let, vstu-
penky jsou v  prodeji za  250 Kč v  pokladně kina 
Oko Šumperk nebo on-line na adrese www.kino-
sumperk.cz. Kamil Navrátil

V květnu nabídne kino Oko živě balet Frankenstein.  
Foto: archiv
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Kmotr punku zazpívá v Oku

Kino Oko

Iggy Pop, vynikající umělec známý pro své pobuřující a  nepředvídatelné jevištních dovádění, 
odehrál v  roce 2015 živý koncert v  Baloise Session v  Basileji ve  Švýcarsku, kde byl poctěn ce-
nou „Ifetime Achievement Award“. Záznam z koncertu promítne šumperské kino Oko ve čtvrtek 
26. května v 19.45 hodin.

Toto fantastické představení obsahuje všechny 
top hity Iggyho Popa, včetně „I  Wanna Be Your 
Dog“, „The Passenger“, „Lust for Life“ a  mnoho 
dalších. Mnozí odborníci považují Iggy Popa 
za kmotra punku - každá punková kapela z minu-
losti i současnosti si vypůjčila, ať již vědomě či nevě-
domě, jednu nebo dvě věci od zpěváka a občasného 
herce Popa a  od  skupiny The Stooges z  přelomu 

60.–70. let. V roce 2010 byl Iggy se skupinou The 
Stooges zařazen do Rock‘n‘rollové síně slávy.

V  současnosti Iggy Pop žije ve  svém domě se 
svou manželkou Nina Inu v  Miami na  Floridě. 
Iggy rád řídí svoje Ferrari F430 a  i  přes občasné 
přestávky stále koncertuje. Vstupenky lze koupit 
v předprodeji za 200 Kč v pokladně kina Oko.  

Kamil Navrátil

Neděle 1. května
KNIHA DŽUNGLÍ ve 13.50 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, 
106 minut, mládeži přístupný, české znění
Nechte se unést dech beroucí podívanou, jakou jste 
ještě nikdy neviděli.  Vstupné 120 Kč
BELLA A  SEBASTIAN: DOBRODRUŽSTVÍ 
POKRAČUJE v 16.05 hodin     Hrajeme pro děti
Francie, 2015, dobrodružný, rodinný, 97 minut, 
mládeži přístupný, české znění 
Film začíná bláznivě odvážným pokusem sáňkovat 
bez sněhu a  od  té chvíle je jedním velkým 
dobrodružstvím. 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
*Za  finanční dar děkujeme firmám SHM 
a PLATIT.
ANI VE SNU! v 18.10 hodin
Česko, Bulharsko, Slovensko, 2016, romantický, 
sportovní, 79 minut, mládeži přístupný  

Vstupné 110 Kč
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY ve 20.00 hodin
Česko, 2016, komedie, 89 minut, nevhodný mlá-
deži do 12 let Vstupné 110 Kč

Pondělí 2. května 
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY v 17.00 hodin
Česko, 2016, komedie, 89 minut, nevhodný mlá-
deži do 12 let Vstupné 110 Kč
MOTANI KEŇA A GORILY v 19.30 hodin
Keňa, Česko, 2014, cestopisná přednáška, 110 minut
Zlaté rozlehlé travnaté pláně, divočina, rozžha-
vené slunce, spousty afrických zvířat, hliněné 
černošské chatrče a  černé tváře – tak si každý 
z  nás představuje Afriku. Jaká je však skutečná 
Keňa? Vstupné 100 Kč

Úterý 3. května
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY v 17.30 hodin
Česko, 2016, komedie, 89 minut, nevhodný mlá-
deži do 12 let Vstupné 110 Kč
HARDCORE HENRY v 19.30 hodin
USA, Rusko, 2015, akční, sci-fi, dobrodružný, 
90 minut, přístupný od 15 let, titulky
Nekompromisní zážitek, jaký v  kině dosud ni-
kdo neměl šanci zakusit. A k tomu si přidejte na-
víc kulometnou dávku násilí, černého humoru, 
divokých nápadů a bezuzdné zábavy.  

Vstupné 110 Kč
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Středa 4. května
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY v 17.30 hodin 
Česko, 2016, komedie, 89 minut, nevhodný mlá-
deži do 12 let Vstupné 110 Kč
8 1/2 v 19.30 hodin Artvečer – FK, Projekt 100
Itálie, Francie, 1963, drama, fantasy, 138 minut, 
nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Nejosobnější zpověď slavného Federica Felliniho, 
film o natáčení filmů a Oscar za nejlepší neanglicky 
mluvený film. Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč 

Čtvrtek 5. května 
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 3D 
v 17.05 hodin
USA, 2016, akční, sci-fi, thriller, 146 minut, 
nevhodný mládeži do 12 let, české znění 
Steve Rogers přebírá vedení nově zformovaného 
týmu Avengers, ale politické tlaky rozdělí tým 
na  dva tábory. Iron Man či Captain America? 
Na kterou stranu se přidáte?  Vstupné 150 Kč
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY ve 20.00 hodin
Česko, 2016, komedie, 89 minut, nevhodný mlá-
deži do 12 let Vstupné 110 Kč

Pátek 6. května
KNIHA DŽUNGLÍ v 15.10 hodin 
Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, 106 mi-
nut, mládeži přístupný, české znění Vstupné 120 Kč
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 3D 
v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, sci-fi, thriller, 146 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let, české znění  

Vstupné 150 Kč
TEORIE TYGRA v 20.15 hodin
Česko, 2016, road movie, komedie, drama, 
101 minuta Vstupné 110 Kč

Sobota 7. května
BELLA A  SEBASTIAN: DOBRODRUŽSTVÍ 
POKRAČUJE ve 14.55 hodin   Hrajeme pro děti
Francie, 2015, dobrodružný, rodinný, 97 minut, 
mládeži přístupný, české znění  

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 

*Za  finanční dar děkujeme firmám SHM 
a PLATIT.
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 3D 
v 17.05 hodin
USA, 2016,akční, sci-fi, thriller, 146 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let, české znění  

Vstupné 150 Kč
JAK PŘEŽÍT SINGLE ve 20.00 hodin
USA, 2016, komedie, romantický, 109 minut, 
nevhodný mládeži do 12 let, titulky
New York je plný osamělých srdcí hledajících 
vhodný protějšek za účelem flirtu, manželství či ně-
čeho mezi tím. V hlavních rolích Dakota Johnson 
a Rebel Wilson.  Vstupné 110 Kč

Neděle 8. května
BELLA A  SEBASTIAN: DOBRODRUŽSTVÍ 
POKRAČUJE ve 14.55 hodin   Hrajeme pro děti
Francie, 2015, dobrodružný, rodinný, 97 minut, 
mládeži přístupný, české znění  

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč 
*Za  finanční dar děkujeme firmám SHM 
a PLATIT.
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 
v 17.05 hodin
USA, 2016, akční, sci-fi, thriller, 146 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let, titulky Vstupné 130 Kč
JAK PŘEŽÍT SINGLE ve 20.00 hodin
USA, 2016, komedie, romantický, 109 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let, titulky Vstupné 110 Kč

Pondělí 9. května
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 
v 17.10 hodin
USA, 2016, akční, sci-fi, thriller, 146 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let, titulky Vstupné 130 Kč
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ ve 20.00 hodin

Artvečer - FK
Česko, Polsko, Francie, Slovensko, 2016, drama, 
historický, filmový klub, 105 minut, přístupný 
od 15 let
Příběh mladé ženy, která v  roce 1973 nasedla 
do  nákladního auta a  v  centru Prahy zabila osm 
lidí.  Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč 
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Úterý 10. května
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 
v 17.10 hodin
USA, 2016, akční, sci-fi, thriller, 146 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let, titulky Vstupné 130 Kč
TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB 
MANUÁL NA  ZÁCHRANU SVĚTA ve  20.00 
hodin
Česko, 2016, dokumentární, 90 minut
Divadlo Sklep je atraktivní téma pro mnoho lidí. 
Sklepem si prošla řada významných osobností, 
herců, muzikantů a režisérů, kteří fungují v umě-
leckém a mediálním světě jako úspěšní a oblíbení 
solitéři. Mnoho lidí netuší, co je to divadlo Sklep, 
ale dokáže vyjmenovat herce nebo režiséry, kteří 
jsou s tímto divadlem neodmyslitelně spjati.  

Vstupné 80 Kč

Středa 11. května
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 3D 
v 17.10 hodin
USA, 2016, akční, sci-fi, thriller, 146 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let, české znění  

Vstupné 150 Kč
EVA NOVÁ ve 20.00 hodin                 Artvečer - FK

Slovensko, Česko, 2015, drama, 106 minut, 
přístupný od 15 let
Kdysi známá herečka Eva (Emília Vášáryová), 
která se vrací z protialkoholního léčení, by udělala 
cokoliv, aby znovu získala přízeň člověka, kterého 
v životě ranila nejvíce – svého syna.

Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč

Čtvrtek 12. května
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D v 15.30 hodin

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, 100 minut, mládeži 
přístupný, české znění
Film nás zavede na  ostrov, kde žijí nelétaví, ale 
jinak velice šťastní ptáci. Až na  pár výjimek. 
Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas 
a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku 
neoblíbených outsiderů. 

Vstupné 150 Kč, rodiče s dětmi 130 Kč 
*Za  finanční dar děkujeme firmám SHM 
a PLATIT.
TEORIE TYGRA v 17.40 hodin
Česko, 2016, road movie, komedie, drama, 
101 minuta  Vstupné 110 Kč
BELMONDO v 19.50 hodin

V květnu se mohou příznivci týmu Avengers těšit na snímek Captain America: Občanská válka.  Foto: archiv
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minut, nevhodný mládeži do 12 let, české znění  
Vstupné 150 Kč

SOUSEDI 2 ve 20.00 hodin
USA, 2016, komedie, 104 minuty, přístupný 
od 15 let, titulky Vstupné 120 Kč

Pondělí 16. května
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D v 17.00 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, 100 minut, mládeži pří-
stupný, české znění Vstupné 150 Kč
SAULŮV SYN v 19.10 hodin
Maďarsko, 2015, drama, 107 minut, přístupný 
od 15 let, titulky
Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvě-
timi. Pojednává o Saulu Auslanderovi, maďarském 
Židovi a  příslušníkovi tzv. Sonderkommanda, je-
hož členové byli od ostatních osvětimských vězňů 
zpravidla izolováni a měli na starosti ty nejstrašnější 
práce.  Vstupné 90 Kč

Úterý 17. května
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D v 17.00 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, 100 minut, mládeži pří-
stupný, české znění Vstupné 150 Kč
MY TŘI, NEBO NIKDO v 19.10 hodin

Artvečer - FK
Francie, 2015, komedie, drama, 102 minuty, 
nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Režisér Kheiron vypráví ve filmu pravdivý příběh 
o  mimořádném osudu svých rodičů, věčných 
optimistů Hibat a Fereshteh, a o jejich cestě z malé 
vesnice na jihu Íránu až na pařížskou periferii. Film 
se též dotýká migračních problémů a  pozitivně 
vypraví o soužití různých kultur. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Středa 18. května
TEORIE TYGRA v 15.30 hodin
Česko, 2016, road movie, komedie, drama, 
101 minuta  Vstupné 110 Kč, senioři 60 Kč 
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D v 17.40 hodin 

Hrajeme pro děti

Kino Oko

Francie, 2016, dokumentární, 90 minut, mládeži 
přístupný, titulky 
Legendárního herec z pohledu jeho syna.   

Vstupné 100 Kč

Pátek 13. května
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D v 15.30 hodin

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, 100 minut, mládeži pří-
stupný, české znění Vstupné 150 Kč
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY v 17.40 hodin
Česko, 2016, komedie, 89 minut, nevhodný mlá-
deži do 12 let Vstupné 110 Kč
HARDCORE HENRY v 19.35 hodin
USA, Rusko, 2015, akční, sci-fi, dobrodružný, 
90 minut, přístupný od 15 let, titulky  

Vstupné 110 Kč

Sobota 14. května
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D v 15.00 hodin

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, 100 minut, mládeži pří-
stupný, české znění Vstupné 150 Kč
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 
v 17.10 hodin
USA, 2016, akční, sci-fi, thriller, 146 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let, titulky Vstupné 130 Kč
SOUSEDI 2 ve 20.00 hodin
USA, 2016, komedie, 104 minuty, přístupný 
od 15 let, titulky
Jen co se Mac a Kelly Radnerovi zbavili jedněch ne-
pohodlných studentů v podobě party šílených stu-
dentů, mají na krku další. A tentokráte je to možná 
ještě horší – jsou to totiž pro změnu studentky.  

Vstupné 120 Kč

Neděle 15. května
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D v 15.00 hodin

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, 100 minut, mládeži pří-
stupný, české znění Vstupné 150 Kč
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 3D 
v 17.10 hodin
USA, 2016, akční, sci-fi, thriller, 146 
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NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE v 17.45 hodin
Francie, Belgie, Česko, 2016, komedie, 110 minut, 
české znění
Magoři ze středověku se znovu pustí do cestování 
časem a stanou se návštěvníky v době, o které sa-
mozřejmě nemají ani páru.  Vstupné 100 Kč
X-MEN: APOKALYPSA ve 20.00 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
130 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Od počátku civilizace byl uctíván jako bůh. 
Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů 
marvelovského světa X-Menů, načerpal sílu 
ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným 
a neporazitelným. Probudil se po tisíci letech a je 
rozčarovaný ze světa, který nachází… 

Vstupné 120 Kč

Pátek 20. května
ANGRY BIRDS VE FILMU v 15.35 hodin

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, 100 minut, mládeži 

Kino Oko

USA, 2016, animovaný, 100 minut, mládeži pří-
stupný, české znění Vstupné 150 Kč
FRANKENSTEIN ve 20.15 hodin       Živě v Oku
2016, přímý přenos ze světové premiéry baletu 
z Londýna, 120 minut
Světová premiéra nového celovečerního baletu cho-
reografa Liama Scarletta na  motivy mistrovského 
díla spisovatelky Mary Shelley.  Vstupné 250 Kč

Čtvrtek 19. května
THE JUNGLE BOOK v 15.30 hodin

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, 106 
minut, 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 
*Za  finanční dar děkujeme firmám SHM 
a PLATIT.

Magoři ze středověku se znovu pustí do cestování časem a stanou se návštěvníky v době, o které samozřejmě nemají 
ani páru. Nenechte si ujít film Návštěvníci 3: Revoluce.  Foto: archiv
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USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
130 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Vstupné 120 Kč

Úterý 24. května
X-MEN: APOKALYPSA v 17.25 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
130 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Vstupné 120 Kč
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE ve 20.00 hodin
Francie, Belgie, Česko, 2016, komedie, 110 minut, 
české znění Vstupné 110 Kč

Středa 25. května
X-MEN: APOKALYPSA v 17.25 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
130 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Vstupné 120 Kč
HLEDÁNÍ ve 20.00 hodin                Artvečer - FK
Francie, 2014, drama, 149 minut, přístupný 
od 15 let, titulky
Čtyři osudy, které spojila válka a  bizarní zvraty 
osudu.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 26. května
ALICE IN WONDERLAND: THROUGH THE 
LOOKING GLASS v 17.30 hodin

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, rodinný, fantasy, 
106  minut, mládeži přístupný, v  originálním 
znění s titulky!
Alenka objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se 
dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu 
shledá se svými starými známými. Avšak tentokrát 
ji čeká nebezpečná cesta, během které musí 
zachránit potrhlého kloboučníka. 

Vstupné 130 Kč, rodiče s dětmi 110 Kč
*Za  finanční dar děkujeme firmám SHM 
a PLATIT
IGGY POP: LIVE IN BASEL 2015 v  19.45 
hodin
Záznam z  Basileje, hudební, 79 minut, mládeži 
přístupný 
Toto fantastické představení obsahuje všechny top 

Kino Oko

přístupný, české znění Vstupné 130 Kč
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE v 17.45 hodin
Francie, Belgie, Česko, 2016, komedie, 110 minut, 
české znění Vstupné 110 Kč
X-MEN: APOKALYPSA ve 20.00 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
130 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky

Vstupné 120 Kč

Sobota 21. května
ANGRY BIRDS VE FILMU v 15.10 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, 100 minut, mládeži pří-
stupný, české znění Vstupné 130 Kč
X-MEN: APOKALYPSA 3D v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 130 
minut, nevhodný mládeži do 12 let, české znění

Vstupné 140 Kč
SVÁTEK MATEK ve 20.00 hodin
USA, 2016, komedie, 120 minut, nevhodný 
mládeži do 12 let, titulky
Laskavý, starostlivý, vtipný a dojemný – stejně jako 
matky na  celém světě. Jennifer Anistonová, Julia 
Robertsová, Kate Hudsonová, Jason Sudeikis. 

Vstupné 110 Kč

Neděle 22. května
ANGRY BIRDS VE FILMU v 15.10 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, 100 minut, mládeži pří-
stupný, české znění Vstupné 130 Kč
X-MEN: APOKALYPSA 3D v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
130  minut, nevhodný mládeži do  12 let, české 
znění Vstupné 140 Kč
SVÁTEK MATEK ve 20.00 hodin
USA, 2016, komedie, 120 minut, nevhodný mlá-
deži do 12 let, titulky Vstupné 110 Kč

Pondělí 23. května
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE v 17.30 hodin
Francie, Belgie, Česko, 2016, komedie, 110 minut, 
české znění Vstupné 110 Kč
X-MEN: APOKALYPSA v 19.45 hodin



40 Kino Oko

130 minut, nevhodný mládeži do 12 let, titulky
Vstupné 120 Kč

Neděle 29. května
KNIHA DŽUNGLÍ v 15.30 hodin

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, 106 
minut, mládeži přístupný, české znění

Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč 
*Za  finanční dar děkujeme firmám SHM 
a PLATIT.
ALENKA V  ŘÍŠI DIVŮ: ZA  ZRCADLEM 3D 
v 17.45 hodin                               Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, rodinný, fantasy, 
106 minut, mládeži přístupný, české znění

Vstupné 150 Kč
MAGGIE MÁ PLÁN ve 20.00 hodin
USA, 2015, komedie, 92 minuty, nevhodný mlá-
deži do 12 let, titulky Vstupné 110 Kč

Pondělí 30. května
TEORIE TYGRA v 17.30 hodin
Česko, 2016, road movie, komedie, drama, 
101 minuta Vstupné 110 Kč
MIKROB A GASOIL v 19.40 hodin
Francie 2015, komedie, 103 minuty, mládeži 
přístupný, titulky
Dva teenageři na  zběsile pomalé cestě Francií 
ve  vozidle, které potěší fanoušky kutilských 
receptářů. Kdo jezdí rychle, nic nezažije! 

Vstupné 90 Kč

Úterý 31. května
X-MEN: APOKALYPSA 3D v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 
130  minut, nevhodný mládeži do  12 let, české 
znění Vstupné 140 Kč
LA SCALA: CHRÁM ZÁZRAKŮ ve 20.00 hodin
Itálie, 2015, dokumentární, 96 minut, mládeži pří-
stupný, titulky 
Nahlédněte do  jednoho z nejslavnějších operních 
domů světa a  nechte si vyprávět jeho fascinující 
příběh. La Scala snoubí minulost, přítomnost i bu-
doucnost v  dokonalou souhru místa zaslíbeného 

hity Iggyho Popa, včetně „I Wanna Be Your Dog“, 
„The Passenger“, „Lust for Life“ a mnoho dalších.

Vstupné 200 Kč

Pátek 27. května
ALENKA V  ŘÍŠI DIVŮ: ZA  ZRCADLEM 
v 15.20 hodin                                Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, rodinný, fantasy, 
106 minut, mládeži přístupný, české znění

Vstupné 130 Kč
MAGGIE MÁ PLÁN v 17.35 hodin
USA, 2015, komedie, 92 minuty, nevhodný 
mládeži do 12 let, titulky
Maggie je mladá a sebevědomá Newyorčanka, která 
se rozhodne jít na umělé oplodnění. K otěhotnění 
se rozhodne využít svou bývalou známost. I  díky 
této volbě má, jako vždy, pocit dokonalé kontroly 
nad vlastním životem. Ale i přes tuto pečlivě naplá-
novanou „transakci“ však narazí na nepředvídatel-
nost osudu.  Vstupné 110 Kč
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY v 19.45 hodin
Česko, 2016, komedie, 89 minut, nevhodný mlá-
deži do 12 let Vstupné 110 Kč

Sobota 28. května
ALENKA V  ŘÍŠI DIVŮ: ZA  ZRCADLEM 3D 
ve 13.45 hodin                                 Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, rodinný, fantasy, 
106 minut, mládeži přístupný, české znění

Vstupné 150 Kč
KNIHA DŽUNGLÍ v 16.00 hodin

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, 
106 minut, mládeži přístupný, české znění
Nechte se unést dech beroucí podívanou, jakou jste 
ještě nikdy neviděli. 

Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč 
*Za  finanční dar děkujeme firmám SHM 
a PLATIT.
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE v 18.15 hodin
Francie, Belgie, Česko, 2016, komedie, 110 minut, 
české znění Vstupné 110 Kč
X-MEN: APOKALYPSA ve 20.30 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 



umění, kde ti nejlepší z nejlepších pilují svůj um.  
Vstupné 230 Kč

Připravujeme: Obr Dobr, Warcraft, Hledá se 
Dory, Den nezávislosti 2, Podfukáři 2, Doba le-
dová: Mamutí drcnutí 
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.

Snímek Alenka v říši divů: Za zrcadlem hraje kino Oko i v originálním znění s titulky.  Foto: archiv



Už se nese
čerstvá káva

Festival vznikl ve spolupráci
s Městskou knihovnou
Šumperk p.o. a kinem Oko.

Festival finančně podpořilo
město Šumperk

DNY KÁVY ŠUMPERK

23-28.5.2016

Pojďte si společně užít 2. ročník festivalu kávové kultury.
Čeká vás zajímavý program v ulicích města,
ve vybraných kavárnách i městských institucích. 
Kompletní informace o festivalu
na facebook.com/DnyKavySumperk


