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Slavnosti města Šumperka letos připomenou 
700. výročí narození Karla IV.

Desátý ročník festivalu Klášterní hudební slav-
nosti otevře sopranistka Eva Urbanová.

V červnu zavítá do Šumperka oblíbená písnič-
kářka Radůza.
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1Muzejní NEJ

Muzejní NEJ

Oměj pestrý (Aconitum variegatum), akvarel V. No-
váka. Ze sbírkového fondu šumperského muzea 

Naše nejjedovatější rostlina

Přírodovědné sbírky Vlastivědného muzea 
v Šumperku obsahují také rozsáhlou sbírku herbá-
řových položek hub, lišejníků, mechorostů a  cév-
natých rostlin. Mezi posledně uvedenými jsou 
zastoupeny i  četné jedovaté rostliny. Oměj pes-
trý je spolu s  omějem šalamounkem, od  něhož 
se liší mimo jiné vysoce klenutou přilbou (horní 
část okvětních lístků), vůbec nejjedovatější rost-
lina, kterou můžeme v  České republice nalézt. 
Oba druhy mají sytě modré až modrofialové kvě-
tenství zvané hrozen a  rostou hlavně v  horských 
polohách, nejčastěji podél potoků a v tzv. vysokos-
tébelných nivách nad hranicí lesa. Nejjedovatější je 
oddenek (Radix aconiti), ale prudce jedovatá je celá 
rostlina. K usmrcení člověka stačí pouze 1–5 mili-
gramů akonitinu (v  závislosti na  váze osoby), je-
dovatého alkaloidu obsaženého v oměji. Akonitin 
je považován za  jeden z  nejprudších a  nejrychleji 
působících rostlinných jedů. Pro svou snadnou 
dostupnost a rozšíření býval oměj oblíbenou rost-
linou travičů, byl však používán i k eutanazii. Jed 
je tak silný, že dokáže do  těla proniknout již při 
přiložení listů na kůži a způsobuje velké puchýře, 
otoky a  dýchací potíže. Průběh otravy po  po-
žití akonitinu je rychlý. Během několika minut až 
půl hodiny se objeví pálení a bolest v ústech, mra-
venčení, zvracení, závratě, křeče, ochrnutí, nepra-
videlný tep, poté zástava srdce a dechu za plného 
vědomí a smrt, která nastává po třech až šesti ho-
dinách, u  těžších případů otravy i  po  patnácti 
minutách. Podobné účinky mají i naše žlutě kve-
toucí oměje, oměj jedhoj (u  nás rostoucí pouze 

na  jihozápadní Moravě) a  oměj vlčí mor, jehož 
název napovídá, že byl také používán v  travičství. 
Údajně se používal k trávení lišek a vlků.  

Magda Zmrhalová, Vlastivědné muzeum Šumperk

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 288 Kč pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje  

prostřednictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč.
Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka,  

tel.č. 583 214 193, 724 521 552.
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První červnový víkend patří v Šumperku tradičně středověkému řinčení zbraní, rytířským pů-
tkám, krásným princeznám a odvážným šermířům. Letošní ročník Slavností města Šumperka ne-
připomene jen tzv. Šumperský sněm z roku 1490, kdy se do města sjeli představitelé Markrabství 
moravského a zástupci Slezska, ale oslaví rovněž jubileum významné osobnosti českých dějin – 
sedmisté výročí narození krále českého a císaře římského Karla IV.

Slavnosti města Šumperka letos připomenou 
700. výročí narození Karla IV.

„Jelikož je 3. června prvním pátkem v  měsíci, 
od osmé hodiny ranní proběhnou na Hlavní třídě 
oblíbené farmářské trhy. Večer se pak ve  velkém 
sále domu kultury uskuteční akce nazvaná Miku-
lov baví Šumperk, spojená s  tradiční degustační 
přehlídkou vín z mikulovské podoblasti za  zvuků 
cimbálové muziky Kleret,“ říká referent oddě-
lení kultury a  vnějších vztahů šumperské radnice 
Bohuslav Vondruška a dodává, že košt vín začíná 
o sedmé podvečerní. Na akci je vstup volný, pouze 
jednotlivé degustační vzorky budou zpoplatněny. 

Od 20 hodin pak bude letní divadlo u Vily Do-
ris v  Sadech 1. máje hostit divadelní představení 
D´Artagnan aneb Tři mušketýři v  podání herců 
místního divadla. Vstupné přijde na  sto padesát 
korun, studenti pak mají padesátiprocentní a  se-
nioři dvacetiprocentní slevu. V  případě špatného 

počasí se představení odehraje v divadle.
„Hlavním dnem letošních slavností je sobota. 

Celý program bude rozdělen jako v minulých le-
tech do několika scén. V devět ráno pozve na akci 
všechny přihlížející úvodní průvod rytířů a vlajko-
nošů městem a o půl desáté se na hlavní scéně roze-
běhne dopolední program určený zejména pro děti. 
Dětským divadelním představením bude na hlavní 
scéně dominovat Kocourek Modroočko opět v po-
dání šumperského divadla,“ popisuje Vondruška. 
Vedlejší scéna, kterou bude letní divadlo u  Vily 
Doris, podle něj nabídne vystoupení místních re-
gionálních kroužků a  spolků. Chybět mezi nimi 
nebudou například Tornádo Šumperk či Angel‘s 
Tribe. Po  poledni se pak na  této scéně, případně 
ve Vile Doris, odehraje představení ochotnického 
souboru D123 Já to tedy zkusím.

Odpoledne se v rámci slavností představí regionální šermířské spolky.  Foto: B. Vondruška
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Kostely a kaple se na jednu noc otevřou veřejnosti
Poněkud netradičním způsobem se v pátek 10. června otevřou šumperské kostely. Akce nazvaná 
Noc kostelů, jež probíhá v celé republice, nabídne zejména lidem, kteří stojí mimo církev či na je-
jím okraji, možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Určena je i těm, kteří víru 
v Boha a cestu do společenství církve teprve hledají. Mottem vizuálního stylu Noci kostelů je každý 
rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 21,25 z knihy 
Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude.“

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před dva-
nácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla 
první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. 
V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a ote-
vřely se také kostely a modlitebny na několika mís-
tech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů 
konala již v celé České republice, v roce 2011 po-
prvé na Slovensku a o rok později také v Estonsku.

V loňském roce se do Noci kostelů v České re-
publice zapojilo více než čtrnáct set kostelů, ve kte-
rých připravili pořadatelé pro návštěvníky téměř 
osm tisíc programů. O mimořádném zájmu veřej-
nosti o program Noci kostelů svědčí i více než čtyři 
sta padesát tisíc návštěvnických vstupů zaznamena-
ných během večera a noci.

V Šumperku budou moci zájemci zamířit v pá-
tek 10. června do šesti kostelů. Kostel sv. Jana Křti-
tele, který je v pramenech poprvé zmiňován v roce 

1216, je v  současné době děkanským chrámem 
a  „živým srdcem“ šumperské farnosti. Jeho ozdo-
bou je zrestaurovaná freska Ignáce Oderlitzkého 
znázorňující životní příběh sv. Jana Křtitele.

Nejkrásnější ozdobou původně hřbitovní kaple 
sv. Barbory, postavené v roce 1755 v dnešních Ji-
ráskových sadech, jsou freskové nástropní malby 
uničovského malíře Ignace Oderlitzkého. Za před-
mnichovské republiky sloužila kaple jako koste-
lík českých škol a v rámci ekumenické spolupráce 
byla v osmdesátých a devadesátých letech 20. sto-
letí kaple v užívání pravoslavné církve. Nyní ji opět 
využívá římskokatolická církev. 

Klášterní kostel Zvěstování P. Marie, jehož po-
čátky sahají do začátku 14. století a jenž byl po po-
žáru města v roce 1669 opraven v barokním stylu, 
prošel po  Sametové revoluci nákladnou rekon-
strukcí a  veřejnosti se v  plné kráse otevřel před 

Odpoledne se v  rámci slavností představí re-
gionální šermířské spolky, například Barbaři 
z  Bohdíkova, Páni z  Bludova a  Šermířský spolek 
Šumperk, a program na hlavní scéně vyvrcholí po-
řadem nazvaným „Karel IV. – markrabě moravský 
a jeho město Šumperk“. Na dalších scénách si bu-
dou moci návštěvníci prohlédnout rytířská ležení 
a  stany, osahat přichystané chladné zbraně či na-
koupit na dobovém jarmarku s  lidovými řemesly. 
Děti se pak budou moci povozit na  koních, za-
skákat si na skákacím hradu, trampolínách a svézt 
se na  kolotoči. A  počítá se i  s  ukázkami výcviku 
psů ZKO  637 Šumperk – Vikýřovice. „Novin-
kou tohoto ročníku je akce Barevný s EKO-KO-
MEM. Společnost zabývající se recyklací odpadů 
zábavnou formou ukáže hlavně dětem, jak třídit 

odpad. Atrakce budou nachystány ve Fialově ulici 
v  blízkosti parku,“ prozrazuje Vondruška a  do-
dává, že aby nebyly slavnosti pouze o  rytířských 
kláních a dobývání středověkých pevností, zahraje 
od 19 hodin na hlavní scéně šumperská hudební 
skupina Fleksible nejen známé české a světové hity, 
ale představí rovněž svoji tvorbu.

Celodenní sobotní program vyvrcholí velkým 
průvodem v historických kostýmech. Tradiční tra-
sou městem z  parku přes Hlavní třídu k  radnici 
a zpět letos projede družina krále Karla IV. Po ná-
vratu do dějiště slavností se uskuteční slavnostní ce-
remonie, ohňová show a velký výpravný ohňostroj, 
jenž slavnosti ukončí. Více informací o programu 
a doprovodných akcích je zveřejněno na stránkách 
www.slavnosti-mesta.cz. -red-
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jedenácti lety. V současné době ho již církev nevy-
užívá k  bohoslužbám, ale probíhají zde koncerty, 
výstavy a další akce. 

Šumperský evangelický kostel slouží k pravidel-
ným bohoslužbám Českobratrské církvi evange-
lické od roku 1946, kdy v poválečném Šumperku 
vznikl samostatný sbor. Kostel však nechali vysta-
vět již v letech 1869–1874 němečtí evangelíci augs-
burského vyznání. Novogotický kostel s  malou 
věžičkou nad křížením vyprojektoval Ing. Wenzel 
Knapek a stavbu prováděl šumperský stavitel Josef 
Bayer. Dnešní vysoká věž byla k původnímu kos-
telu přistavěna roku 1908 a v roce 1910 byla vyba-
vena hodinami, které ukazují správný čas dodnes. 
Vnitřní vybavení kostela navrhl vídeňský architekt 
Georg Berger, autor realizovaných návrhů pro šum-
perské divadlo a radnici.

Areál kostela sv. Jana Evangelisty v Husitské ulici 
se začal stavět na podzim roku 1912, základní ká-
men ke stavbě vlastního kostela byl ovšem položen 
až 25. března 1914. Plány zhotovil vídeňský archi-
tekt Clemens M. Kamer, mimo jiné autor projektu 
evangelického kostela v Innsbrucku. Nedílnou sou-
částí areálu kostela jsou fara a přilehlá zahrada. 

Druhý červnový pátek se otevře rovněž chrám 
Sv. Ducha v  ulici K.H. Máchy, jehož půdorys je 
zvětšenou replikou půdorysů prvních chrámů 
z dob mise sv. Cyrila a Metoděje konané na Velké 
Moravě. Chrám je navíc jedinou byzantskou stav-
bou v České republice. -zk-

Program Noci kostelů 10. června 2016

Kostel sv. Jana Křtitele na  Kostelním náměstí: 
18.00–19.00 Mše svatá * 19.00–22.00 Výstava or-
nátů a  bohoslužebných předmětů * 19.30–20.00 
Nechte se oslovit historií a  krásou  – komento-
vaná prohlídka * 20.00–20.30 Prohlédněte si kos-
tel zblízka – individuální prohlídka * 20.30–21.00 
Seznámení s varhany – povídání, ukázky * 21.00–
21.30 Koncert na  varhany a  trombon * 21.30–
22.00 Prohlédněte si kostel zblízka – individuální 
prohlídka * 22.00 Duchovní slovo, závěrečná 
modlitba 

Kostel sv. Barbory v Jiráskových sadech: 17.00–
17.30 Nechte se oslovit historií a krásou – komen-
tovaná prohlídka * 17.30–18.00 Koncert Avonotaj 
* 18.00–18.30 Prohlédněte si kostel zblízka – indi-
viduální prohlídka kostela
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Klad-
ské ulici: 18.00–20.00 Prohlédněte si kostel 
zblízka – individuální prohlídka kostela
Kostel Českobratrské církve evangelické v Revo-
luční ulici: 18.00–18.55 Dobrodružství mezi la-
vicemi: hra pro děti * 18.55–19.00 Úvodní slovo 
* 19.00–19.30 Koncert pěveckého sboru Oculos 
meos * 19.00–23.00 Prohlídky historického ho-
dinového stroje ve  věži * 19.00–24.00 Tradiční 
biblický maraton: opisování veršů z Bible * 19.45–
20.00 Znáte Jeronýma Pražského? Krátká popu-
larizační přednáška * 20.15–20.35 Noční koncert 
v kostele: varhany a  trubka * 20.35–20.45 Jak se 
hraje na  varhany? Pár slov na  kůru o  tomto mo-
numentálním hudebním nástroji * 21.00–21.30 
Zpěvy z Taizé * 21.45–22.05 Noční koncert v kos-
tele: varhany a trubka * 22.05–22.15 Jak se hraje 
na varhany? Pár slov na kůru o tomto monumen-
tálním hudebním nástroji * 22.30–23.00 Křesťan-
ská hudba od folku po metal: pásmo videoklipů * 
23.15–23.45 Zpěvy z  Taizé * 23.50–24.00 Slovo 
na závěr 
Kostel sv. Jana Evangelisty v  Husitské ulici: 
I. okruh – prohlídka farního kostela Starokatolické 
církve sv. Jana Evangelisty * prohlídka stavebních 
(původních) plánů * výklad o historii a současnosti 
života Farní obce Starokatolické církve; II. okruh –
zvonice * prohlídka s výkladem o historii zvonů
Chrám Svatého Ducha v  ulici K.H. Máchy: 
18.00–18.45 Prohlídka chrámu – poutavé po-
vídání si s  pořadateli * 19.00–19.45 Pobožnost 
k Spasiteli – zpívaná východní bohoslužba k Spa-
siteli Ježíši Kristu * 20.00–21.20 Pozvání k setkání 
s vírou, nadějí a láskou – možnost rozhovoru o víře, 
přijetí slova naděje a povzbuzení * 21.40–22.00 Ti-
cho kostela promluva – nekomentovaná prohlídka 
chrámu, možnost dle chuti posedět si v kostelní la-
vici či prohodit pár slov s pořadateli * 22.00 Krátká 
modlitba a uzavření chrámu



5Nové městské informační centrum

Nové městské informační centrum v místech někdejší herny v divadelní budově na Hlavní třídě 14 
se v neděli 1. května poprvé otevřelo veřejnosti. A zájem byl nevídaný, přišlo více než tři sta lidí. 
O tři dny později se odehrálo slavnostní zahájení jeho provozu. Během něj zazněla i píseň o Šum-
perku v podání Hynka Pálky, kterému „vypomohli“ tři členové kapely Shodou okolností, jež dva-
krát reprezentovala Šumperk v celostátním kole Porty.

Nové informační centrum se otevřelo veřejnosti

První návštěvníci zamířili do nového městského informačního centra, jež se nachází v budově divadla, v neděli 
1. května. Slavnostní zahájení provozu se odehrálo o tři dny později.  Foto: -zk-

„Domnívám se, že informační centrum bude 
v budoucnu sloužit nejen turistům a návštěvníkům 
města, ale že toto nadčasové dílo ohodnotí i  ob-
čané Šumperka,“ řekl během slavnostního otevření 
šumperský místostarosta Jan Přichystal, který při-
pomněl nejen historii divadelní budovy a ty, kteří 
se zasloužili o její znovuobnovení po požáru v roce 
1994, ale především práce na  přeměně bývalé 
herny v reprezentativní informační centrum města.

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 stu-
dio MDS – Miloslav Miszak, které při zpracování 

studie vycházelo z  kontinuity s  historickou minu-
lostí města, zejména pak z idey „malé Vídně“ v hor-
ské oblasti, a rovněž z grafického manuálu města. To 
se projevilo jak v dispozičním řešení, tak ve vybavení 
a barevnosti. Výsledkem rekonstrukce je nejen pro-
stora vlastního informačního centra, ale i nová kon-
ferenční místnost, příruční sklad, sociální zázemí, 
kuchyňka a šatna pro personál. 

„Naším cílem bylo vybudovat prostor reprezen-
tující město s důrazem na dva principy – estetický 
a funkční. První vycházel z toho, že jsme respekto-
vali architekturu budovy a snažili jsme se dekora-
tivními prvky a vybavením reflektovat na někdejší 
přízvisko ‚malá Vídeň‘. Onen druhý pak dává do-
statečný prostor pro vlastní pracoviště, pro pro-
dej regionálních produktů a tiskovin, týkajících se 
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firmy Via Delicia, velkolosinské pralinky z domácí 
dílny Jany Kašparové či likéry a sirupy Pálenice Mar-
šíkovský mlýn,“ přiblížila nabízené produkty pracov-
nice informačního centra Radka Jílková a dodala, že 
zájemci si zde mohou zakoupit i vstupenky na roz-
hledy z radniční věže a procházky městem.

Turisté a  místní mohou do  městského infor-
mačního centra na Hlavní třídě zamířit sedm dnů 
v týdnu v čase od 9 do 17 hodin. Turistické a další 
informace najdou zájemci také na webových strán-
kách www.infosumperk.cz, případně o ně mohou 
požádat e-mailem zaslaným na adresu ic@sumperk.
cz či telefonicky na čísle 583 214 000. -zk-

města i okolí. Cílem je, aby lidé dostali maximum 
informací, mohli si zde odpočinout, nakoupit suve-
nýry a seznámit se s městem jako takovým,“ uvedl 
Miloslav Miszak.

Do  nového informačního centra se lidé dosta-
nou hlavním vstupem spojeným s  vedlejší restau-
rací Opera, imobilním občanům pak slouží vedlejší 
vstup od vrátnice divadla. Kromě nejrůznějších tis-
kovin, reklamních a propagačních předmětů si zde 
návštěvníci například mohou koupit i  regionální 
potraviny. „Největší zájem byl už první den o  sta-
roměstské trubičky. V nabídce ale máme i  šípkové 
víno, sirupy a džem z Jeseníku, produkty zábřežské 

Nové městské informační centrum

Během slavnostního otevření zazněla píseň o Šumperku v podání Hynka Pálky, kterému „vypomohli“ členové 
kapely Shodou okolností. „Píseň vznikla u příležitosti srazu všech Schönbergů v Evropě v roce 2013. Nahráli 
jsme ji s Alešem Sekerou a Bóďou Pavlíkovou, ale byla šitá horkou jehlou a bylo nám vyčítáno, že v ní chybějí 
další místa v Šumperku. Když jsem se dozvěděl, že bude otevřeno ‚íčko‘ v centru města, udělal jsem do písničky 
poslední zásah,“ řekl Hynek Pálka.  Foto: -zk-

Informační centrum Šumperk
sídlí v budově divadla na Hlavní třídě 14, otevřeno denně od 9 do 17 hodin 

Telefon: +420 583 214 000 * E-mail: icsumperk@seznam.cz * Web: www.infosumperk.cz
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muzikanti se v  tomto tělese seznamují s  díly kla-
sické hudby a s citlivostí je interpretují. Mají za se-
bou několik významných projektů, při nichž vždy 
dokázali posluchače zaujmout a  předat jim elán 
do  příštích dní. Pro vystoupení na  Šumperských 
nokturnech si dali nelehký úkol. Celé jejich vystou-
pení bude protkáno mariánskou tematikou. Usly-
šíme skladby Dixit Maria, Ó sanctisima, Zdrávas 
královno a Ave Maria hned od několika skladatelů 
(Jacob Arcadelt, František Škroup, Alberich Ma-
zák, Giulio Caccini, Bogusław Grabowski).  

Vstupné dobrovolné

Středa 15. června od  20.30 hodin na  Kostelním 
náměstí
Oculos Meos
Smíšený pěvecký sbor ze Šumperka, umělecký 
vedoucí Vít Rozehnal. Oculos meos je mladé 

V tomto ročníku se sejdeme před kopiemi da Vin-
ciho fresek pouze dvakrát. Velmi toho lituji, ale můj 
program se v tomto roce nebývale naplnil a tak třetí, 
páteční večer budou šumperští zpěváci pod mým ve-
dením účinkovat v Rotundě v Dolních Bojanovicích.   

Na našich nokturnech bude znít hudba v podání 
nadějných začínajících hudebníků a  pěveckého 
souboru, který vznikl teprve před rokem. Každý ve-
černí návštěvník je pozván do světa citu tónů a ne-
konečné dynamiky námětu fresek v  kouzelné hře 
světla a stínu. V. Rozehnal 

Program koncertů
Pondělí 13. června od  20.30 hodin na  Kostelním 
náměstí
Clasic Band
Clasic band, žesťový soubor z  Bludova, zalo-
žil a  vede neúnavný pedagog Ivan Zela. Mladí 

Šumperská nokturna

Šumperská nokturna oživí v červnu 
Kostelní náměstí dvěma koncerty

Blíží se nejdelší dny roku a s nimi i „mini festiválek“ Šumperská nokturna, který se uskuteční 
v pondělí 13. a ve středu 15. června. Pozdně večerní koncerty chtějí vést k zastavení při procház-
kách městem při hudbě, která zní stmívajícím se okolím kostela sv. Jana Křtitele.

Šumperská nokturna již po několik let nabízejí zastavení ke společným setkáním.  Foto: -zk-



8 Šumperská nokturna, Pradědovy letokruhy

Již sedmý ročník akce nazvané Pradědovy letokruhy chystají Klub českých turistů ve spolupráci se 
Střediskem volného času Doris a šumperskou městskou knihovnou. Proběhne v sobotu 18. června 
a jeho dějištěm bude opět horská chata Paprsek.

Pradědovy letokruhy letos lákají na omalovánky 
pro dospělé z dílny výtvarnice Věry Kovářové

šumperské sborové těleso, které si dalo do vínku tři 
oblasti své činnosti – duchovní hudbu, lidovou pí-
seň a klasickou sborovou tvorbu. Ukázky ze všech 
těchto okruhů budete moci na podvečerním kon-
certu slyšet. Za pozornost bude stát provedení pěti 

skladeb duchovní hudby z první poloviny 14. sto-
letí, které sbor nastudoval k 700. výročí narození 
Karla IV. Tyto skladby doprovodí na hudební ná-
stroje žáci Antonína Mináře ze šumperské ZUŠ.  

Vstupné dobrovolné

Název akce si pořadatelé „vypůjčili“ od Miluše 
Anežky Šajnohové. Právě její sbírka básní nazvaná 
Pradědovy letokruhy se v  červnu v  roce 2010 
na  Paprsku křtila. „Další rok jsme na  Paprsku 
představili knihu Historie Klubu českých turistů 
Šumperk a  poté publikace věnované toulkám 

po našem regionu. Akce zamýšlená původně jako 
jednorázová se tak stala součástí turistické a sou-
časně kulturní nabídky začínajícího léta,“ říká 
předsedkyně šumperského Klubu českých turistů 
Zdeňka Daňková.

Tradice představení regionální publikace ne-
bude ani letos porušena, účastníci si budou moci 
odnést zbrusu nové omalovánky pro dospělé 
z  dílny výtvarnice Věry Kovářové. Akci již tra-
dičně zahájí v pravé poledne Old Time Jazzband 
z  Loučné nad Desnou, který zde bude hrát až 
do druhé odpolední. Příležitostné razítko a účast-
nický pamětní list s historickou fotografií Paprsku 
ze sbírky Petra Možného pak mohou zájemci zís-
kat od 10 do 14 hodin. „Pro sběratele bude také 
k dispozici příležitostná turistická známka a turis-
tická nálepka,“ podotýká Daňková.

Pro ty, kteří si netroufnou dorazit pěšky nebo 
na  kole, pořadatelé opět vypraví autobus. Počet 
míst je ovšem omezený, takže zájemci se musí pře-
dem přihlásit v půjčovně pro dospělé v knihovně 
v ulici 17. listopadu, případně telefonicky na čísle 
583  283  138, členové Klubu důchodců pak 
ve Společenském středisku Sever. Informace o od-
jezdu autobusů zjistí zájemci v  knihovně na  tel. 
čísle 583  283  138. Předpokládaný příjezd zpět 
do Šumperka je do 17 hodin. „Doufáme, že i le-
tos přiláká akce řadu pěších turistů, cyklistů, ale 
také příznivců tradičního jazzu,“ uzavírá Zdeňka 
Daňková. -zk-

Letošní Omalovánky pro dospělé jsou z dílny výtvar-
nice Věry Kovářové. 



9Rozhovor

Ocenění města mě inspiruje k ještě většímu úsilí 
na projektech, které se Šumperkem souvisejí, 

říká Roman Janků
Kulaté jubileum oslaví v letošním roce festival Klášterní hudební slavnosti. U příležitosti již de-
sátého ročníku požádala redakce Kulturního života Šumperka o krátké ohlédnutí za uplynulými 
lety a o přiblížení letošního programu zakladatele této bohulibé tradice Romana Janků.

Co Vás před deseti lety vedlo k tomu, uspořádat v Šum-
perku hudební festival Klášterní hudební slavnosti?
Byla to vlastně logická úvaha. Od roku 2001 jsem 
pořádal koncerty Klasika Viva. O čtyři roky později 
nám všem bylo umožněno pořádat a  navštěvovat 
koncerty v nově zrekonstruovaném klášterním kos-
tele. A to byl vlastně onen impulz.
Klasika Viva nabídla koncerty vždy od září do června 
a letní měsíce nepřivedly do kostela hudbu žádnou. 
Napadlo mě, že to by mohlo být přesně ono období, 
kdy by tento krásný prostor mohl hostit nějaký te-
matický festival. A  také jsem si říkal, že by bylo 
pěkné nabídnout v  Šumperku koncerty se sklad-
bami oratorního, symfonického či operního typu, 
které jsou náročné na prostor a organizaci, ale do se-
zony Klasiky Viva se tak dobře nehodí. Proto se zro-
dil festival Klášterní hudební slavnosti.

Čekal byste v  době začátků, že festival natolik „při-
táhne“ veřejnost a oslaví desetileté výročí?
Přiznám se, že jsem v  to plně doufal. Nerad bych 
se pouštěl do projektu, kterému bych plně nevěřil. 
Takže ano, věřil jsem tomu.

Co Vám za  těch deset let pořádání festivalu udělalo 
největší radost a co naopak dnes vnímáte jako chybu, 
která přinesla poučení do budoucna?
Radostí mám za  těch deset let celou řadu, ale rád 
vzpomínám na několik koncertů. V roce 2011 jsme 
na zahajovacím koncertu provedli Dvořákovo Sta-
bat mater, která je jednou z nejúchvatnějších Dvo-
řákových skladeb pro velký symfonický orchestr, 
čtyři sólisty a pěvecký sbor. Dalším krásným zážit-
kem pro mě byl zahajovací koncert v  roce 2012, 
kdy ve středoevropské premiéře zazněly na jednom 

Patronkou Klášterních hudebních slavností je Gabriela Demeterová, jež na tomto festivalu několikrát vystou-
pila.  Foto: P. Kvapil
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Loni nabídl festival poprvé barokní operu, byla jí Armida Giuseppe Scarlattiho.  Foto: Z. Nováček

koncertu skladby Te Deum barokních skladatelů 
Charpentiera a  Lullyho. A  poslední krásný záži-
tek mám z  loňského historicky prvního provedení 
barokní opery v  Šumperku. Shodou okolností se 
na  obou posledně jmenovaných koncertech inter-
pretačně podílela Musica Florea, český nejžádanější 
a nejproslulejší soubor historických nástrojů. 
A co by dnes mohlo být vnímáno jako chyba? Ne-
vím, zda chyba, ale původně jsem měl představu, 
že všechny koncerty proběhnou pouze v  Šum-
perku. Dnes je mi jasné, že taková koncentrace kon-
certů jednoho typu do  města velikosti Šumperka 
není možná. Ale bylo to pro mě velké ponaučení 
a zkušenost.

Jak festival své desáté narozeniny oslaví? Na jaká pře-
kvapení se mohou diváci těšit?
Narozeninových dárků bude hned několik. Zahá-
jíme skvostně operním recitálem sopranistky Evy 
Urbanové v Šumperku, na nádvoří zámku ve Vel-
kých Losinách organizujeme projekt Gipsy fire 
Pavla Šporcla, jeho sólové koncerty uslyší poslu-
chači v  Karlově Studánce a  v  Králíkách. Do  Kr-
nova přivezeme Mozartovo Requiem v  podání 

chlapeckého pěveckého sboru z  Poznaně v  Pol-
sku, stejný sbor poté nabídne celovečerní koncert 
v Šumperku, v Jeseníku vystoupí kytarový mág Ště-
pán Rak, na  dva koncerty v  Loučné a  na  zámku 
v Bludově k nám zavítá světová harfistka číslo jedna 
Jana Boušková a závěr bude patřit opět velikánům 
světové opery, tentokráte to budou pánové Mozart 
a Rossiny, kdy uslyšíme nejznámější předehry z je-
jich oper a  také nejznámější árie v podání baryto-
nisty Daniela Klánského.

V  dubnu jste obdržel Cenu města Šumperk za  rok 
2015 v kategorii Kultura. Co to pro Vás znamená?
Cena mě nesmírně překvapila. Já si vždy myslel, že 
takové ceny se dávají, když už člověk se svými akti-
vitami končí nebo má alespoň nějaký záslužný věk. 
Já nejsem ani jeden z  těchto případů, každopádně 
si ceny nesmírně vážím. Je to pro mě jistý signál, že 
práce, kterou tady dělám, je trochu vidět, někoho 
zajímá a někdo ji dokáže ocenit. Samotného mě to 
inspiruje k ještě většímu úsilí právě na projektech, 
které s městem Šumperkem souvisejí.

Děkuji za rozhovor.              Z. Kvapilová
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Klášterní hudební slavnosti nabídnou 
řadu narozeninových dárků

Mezinárodní hudební festival Klášterní hudební slavnosti oslaví v letošním roce deset let své exi-
stence. Za tu dobu se podařilo uvést v život mimořádný kulturní podnik, jenž působí již ve třech 
krajích republiky. Letošní jubilejní ročník tak nabídne mimořádně lákavé menu.

Pavel Šporcl svým příznivcům zahraje společně s Gipsy Way Ensemble v projektu Gipsy Fire.  Foto: P. Kvapil

„Již loňský rok 2015 byl mimořádně úspěšný. 
Sedm koncertů navštívilo celkem osmnáct set po-
sluchačů z  celé republiky i  ze zahraničí. Letos 
bychom chtěli toto číslo ještě překonat,“ říká za-
kladatel festivalu Roman Janků z  Agentury J+D. 
Vzápětí dodává, že jubileum oslaví festival ne-
jen koncerty, ale také nabídkou nových míst, kde 
proběhnou. Kromě Šumperka, Jeseníku, Lou-
čné, Bludova, Králík či Krnova se bude koncer-
tovat i  na  nádvoří zámku ve  Velkých Losinách 
a v prostorách Horských lázní v Karlově Studánce. 
Od 26. června do 10. července se tak v osmi měs-
tech a obcích převážně Olomouckého, ale také Par-
dubického a  Moravskoslezského kraje uskuteční 
celkem deset koncertů. 

Festival „odstartuje“ v neděli 26. června v šum-
perském klášterním kostele koncertem, jenž se 

ponese ve znamení opery. „Desetileté výročí s námi 
oslaví světoznámá česká sopranistka Eva Urbanová. 
Za klavírní spolupráce Davida Švece zazní árie ze 
světových a českých oper,“ prozrazuje Janků.

Další koncert je novinkou. Poprvé v  historii 
festivalu nabídnou pořadatelé „open air“ zážitek. 
V  pátek 1. července vystoupí na  nádvoří zámku 
ve  Velkých Losinách jeden z  nejlepších českých 
houslistů současnosti Pavel Šporcl, který svým pří-
znivcům zahraje společně s Gipsy Way Ensemble 
v projektu Gipsy Fire. 

A s Pavlem Šporclem jsou spojeny i následující 
koncerty, tentokrát v sólovém programu Pocta Pa-
ganinimu. Zazní v  sobotu 2. července v  Karlově 
Studánce a v neděli 3. července v Králíkách, v kláš-
terním kostele na Hedeči.

„Festival zve k  účinkování také osvědčené 
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Polský sbor z Poznaně se představí na dvou koncer-
tech.  Foto: archiv

zahraniční umělce. K  nim patří Poznaňský chla-
pecký sbor z Polska, který na festivalu vystoupil již 
v roce 2013,“ říká intendant festivalu a podotýká, 
že polský sbor se letos představí na dvou koncer-
tech. Ten první se uskuteční v pondělí 4. července 
v  Krnově, kde tento fenomenální pěvecký sbor 
nabídne nastudování skladby W. A. Mozarta Re-
quiem. „Koncert je věnován 260. výročí narození 
W. A. Mozarta a zajímavostí je, že sólové party této 
skladby nastudovali členové sboru,“ dodává Janků. 
Druhý koncert tohoto sboru bude hostit šumper-
ský klášterní kostel v úterý 5. července a nabídne 
tradiční sborový program. O den později, ve středu 
6. července, se pak na koncertu v Jeseníku představí 
jeden z  nejzajímavějších českých kytaristů Štěpán 
Rak se svým neotřelým programem. 

Na další koncerty festivalu přijala pozvání mo-
mentálně nejlepší česká a  jedna z  nejlepších svě-
tových harfistek Jana Boušková. Vystoupí v pátek 
8. července v Loučné nad Desnou a v sobotu 9. čer-
vence na zámku v Bludově. 

O  závěrečnou tečku za  Klášterními hudebními 
slavnostmi se postará v neděli 10. července v kláš-
terním kostele v  Šumperku Komorní filharmo-
nie Pardubice s  Danielem Klánským, kteří svým 
programem vzdají hold operním skladatelům 
G.  Rossinimu a  W. A. Mozartovi. Během večera 
zazní nejznámější operní předehry těchto autorů 

a barytonové árie. 
Vstupenky na koncerty si mohou zájemci koupit 

v obvyklých předprodejích a také on-line na webo-
vých stránkách festivalu www.klasternihudebni-
slavnosti.cz. Pro ty, kteří plánují navštívit více než 
jeden koncert festivalu, jsou připraveny cenově zvý-
hodněné balíčky vstupenek. Ty lze objednat pouze 
on-line na  zmíněných webových stránkách festi-
valu. -red-

1. koncert festivalu Klášterní hudební slavnosti
Neděle 26. června od 20 hodin v klášterním kostele
VIVAT OPERA: Eva Urbanová – soprán, David 
Švec – klavír

Díky fascinujícímu jevištnímu výrazu a zvučnému 

V Jeseníku vystoupí jeden z nejzajímavějších českých 
kytaristů Štěpán Rak.  Foto: archiv

O závěrečnou tečku za festivalem se postará Komorní 
filharmonie Pardubice s Danielem Klánským.   

Foto: archiv
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hlasu se Eva Urbanová stala první dámou české 
operní scény. Již bezmála dvacet let patří k největ-
ším hvězdám pražského Národního divadla a sklízí 
ovace v zahraničí. K nejvýznamnějším trofejím Evy 
Urbanové patří Cena Thálie za  Kostelničku v  Ja-
náčkově Její pastorkyni a americká cena Grammy 
za  nahrávku Celeste Aida: Famous Opera Arias 
(Nebeská Aida: Slavné operní árie). V  roce 2003 
získala v Torontu ve spolupráci s Kanadskou operní 
společností cenu Dora Mavor Moore za vynikající 
operní představení, opět za ztvárnění Kostelničky. 
Její nahrávka Fibichovy Šárky pod taktovkou sira 
Charlese Mackerrase byla v roce 2001 nominována 
na Grammy, v roce 2003 byla Eva Urbanová jme-
nována Rytířem řádu umění a literatury Francie.

V  Národním divadle se Eva Urbanová zhos-
tila nastudování tak rozdílných partů, jako jsou 
Alžběta (Don Carlos), Leonora (Síla osudu), Ju-
lie ve Dvořákově Jakobínu, Milada ve Smetanově 
Daliboru, Matka Míly v Janáčkově Osudu, stejně 
jako role, za  kterou je ceněna především, Kostel-
ničky v Janáčkově Její pastorkyni. Další obrovskou 
výzvou pro výjimečný a  skvostný soprán Evy Ur-
banové je Turandot, stejně jako Cizí kněžna v Ru-
salce, Donna Anna v Donu Giovannim, Ortruda 
v Lohengrinu.

Eva Urbanová, uznávaná rovněž pro své inter-
pretační a  komunikativní vystupování, doplňuje 
své operní působení mnoha dalšími aktivitami. 
Zpívala na  galakoncertech v kanadském Torontu, 
ve španělské Valencii a Seville, stejně jako na Praž-
ském jaru. Na švýcarském turné účinkovala ve Ver-
diho Requiem, v Mozartově Requiem pro změnu 
v  Mnichově, v  Brittenově Válečném requiem 
v  londýnské Royal Albert Hall, v Martinů Gilga-
mešovi v  Londýně a  v  Janáčkově Glagolské mši 
znovu v městě nad Temží a také v Torontu, Vídni 
a Aténách.

Zpěv studovala Eva Urbanová soukromě u Lud-
mily Kotnauerové a zároveň pracovala s uznávanou 
sopranistkou Renatou Scotto. 

Mezi nejvýznamnější nahrávky Evy Urbanové 
na deskách patří Smetanova Libuše a Dalibor, Fi-
bichova Šárka, Dvořákova Rusalka, Mahlerův 

Žalozpěv a Janáčkova Glagolská mše. Světová pre-
miéra nahrávky Janáčkovy Šárky s Pražským filhar-
monickým sborem a  Českou filharmonií pod 
taktovkou sira Charlese Mackerrase byla nomino-
vána na cenu Grammy.

David Švec studoval hru na klavír a dirigování 
na Konzervatoři v Českých Budějovicích a na  Ja-
náčkově akademii múzických umění v  Brně, zú-
častnil se dirigentských kurzů u sira Colina Davise 
v Drážďanech a absolvoval studijní pobyt na Uni-
versität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni 
(u Leopolda Hagera). V roce 2004 získal v meziná-
rodní soutěži Belvedere ve Vídni cenu Bösendorfer 
Preis v kategorii Opera coaching.

Je vyhledávaným komorním hráčem a  spolu-
pracuje s pěvci, jako jsou Eva Urbanová či Adam 
Plachetka. V  současné době je dirigentem Opery 
Národního divadla v  Praze a  spolupracuje také 
s většinou českých symfonických orchestrů. Ze za-
hraničních hostování uveďme spolupráci na  na-
studování Janáčkových oper Její pastorkyňa 
v  barcelonském Teatro Liceo a  Věc Makropu-
los v  Opéra National de Paris, turné po  Španěl-
sku s  Jihočeskou komorní filharmonií a Komorní 
filharmonií Pardubice, koncert s  Pražským filhar-
monickým sborem a Pražským komorním orches-
trem na festivalu ve francouzském Alenconu, turné 
po Japonsku s Operou ND a další. -red-

Festival „odstartuje“ světoznámá česká sopranistka 
Eva Urbanová.  Foto: archiv
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Letos v červnu se na pultech knihkupectví představí nová obrazová publikace nazvaná „Pomezí 
Čech a Moravy od Suchého vrchu po Lázek na starých pohlednicích a fotografiích“. Na historic-
kých snímcích v ní jsou zachyceny tři turistické cíle, a to Suchý vrch, Severomoravská chata a Lá-
zek. Nechybějí mezi nimi vesnice a město Štíty poblíž bývalé zemské hranice.

ZUŠ Šumperk

Vyjde nová publikace z pomezí Čech a Moravy

Středa 1. června - pátek 24. června vždy od 16 do 18 hodin v budově ZUŠ
Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku tanečního oboru ZUŠ Šumperk 

Středa 1. června - pátek 24. června vždy od 16 do 17 hodin v budově ZŠ v ulici Dr. E. Beneše
Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku výtvarného oboru ZUŠ Šumperk 

Středa 1. června - pátek 24. června vždy od 15 do 16 hodin v budově ZUŠ
Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku literárně-dramatického oboru ZUŠ Šumperk 

Čtvrtek 16. června v 17 hodin v Domě kultury Šumperk 
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk

Čtvrtek 16. června od 18 hodin v klášterním kostele 
Koncert dechového orchestru ZUŠ Šumperk

Středa 22. června od 17 hodin v koncertním sále ZUŠ 
Divadelní představení LDO ZUŠ Šumperk: Televize „NOA?“

Pátek 24. června od 16 hodin na zahradě ZUŠ
Evropský den hudby
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-sumperk.cz.

Prostřednictvím historických snímků na  české 
straně navštívíme Červenou Vodu, Šanov, Křížo-
vou horu, Bílou Vodu, Moravský Karlov, Mlýnický 
Dvůr, Čenkovice, Valteřice, Výprachtice, Horní 
a  Dolní Heřmanice, Cotkytli a  Strážnou. Na  mo-
ravské straně se zastavíme u Svaté Trojice, v Podlesí, 
Písařově, Bukovicích, Herolticích, Březné, u hotelu 
Hýbl, v  Crhově, Drozdovské Pile a  naše putování 
ukončíme v  Hoštejně. V  publikaci je také zdoku-
mentován Rudolfův radioaktivní pramen u  Svaté 
Trojice a dále krásné údolí řeky Březné. 

V knize je celá řada málo známých fotografií, na-
příklad stavba chaty a rozhledny na Suchém vrchu 
a  snímek prezidenta Dr.  E. Beneše, který zde byl 
v  roce 1937 na návštěvě. Je zde zachycen také in-
teriér chaty a výprava Sokolů z Prahy v roce 1932. 
Velice zajímavé jsou snímky první Severomoravské 
chaty před požárem, včetně leteckého snímku. Bu-
kovice jsou zastoupeny dřevěnou zvoničkou z roku 
1942, kdy z ní byl rekvírován zvon pro válečné účely. 
Vesnička Valteřice je pak zachycena v  době, kdy 
zde stály původní domy, neboť většina z nich byla 
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Galerie J. Jílka

po druhé světové válce zbourána. Vzácné jsou také 
snímky výstavby druhé rozhledny na Lázku a rovněž 
železničních nádraží v Moravské Karlově, ve Štítech 
a v Hoštejně. Publikace je doplněna historickými ra-
zítky, odznaky, turistickými štítky na hole a  znaky 
vesnic a města Štíty. 

Vydání publikace inicioval šumperský badatel 
a sběratel pohlednic Petr Možný, který také provedl 
výběr a uspořádání pohlednic ze své sbírky. Některé 
další snímky se podařilo vypůjčit od  soukromých 
sběratelů. Znalec tohoto kraje Zdeněk Gába, bývalý 
dlouhodobý pracovník Vlastivědného muzea v Šum-
perku, velice poutavě napsal doprovodný text. Tato 
publikace je již třetí knihou, kterou společně připra-
vili a vydali v nakladatelství Pavel Ševčík – Veduta 
Štíty. Potěší nepochybně všechny obyvatele v uvede-
ných obcích, turisty a návštěvníky tohoto krásného 
kraje na pomezí Čech a Moravy.

Křest knihy „Pomezí Čech a Moravy od Suchého 
vrchu po Lázek na starých pohlednicích a fotografi-
ích“ se uskuteční ve Valteřicích v sobotu 25. června 
při příležitosti „Setkání na pomezí Čech a Moravy“, 

které se zde koná každý rok. V kulturním programu 
mimo jiné vystoupí zpěvák Martin Maxa, skupina 
Fešáci s Michaelou Tučnou a další hosté.  P. Možný

Publikace „Pomezí Čech a Moravy od Suchého vrchu 
po Lázek na starých pohlednicích a fotografiích“ právě 
vychází. 

Václav Matějíček (1941–2002): „Malba a grafika“
Vašek je čtvrtým ročníkovým spolužákem, v gale-

rii vystavujícím. Znali jsme se dobře a ještě i po stu-
diích potkávali, ale pak se mi ze života vytratil. To, 
že už v  srpnu roku 2002 zemřel, dozvěděl jsem se 
až s výstavou, uspořádanou mu předloni v Havlíč-
kově Brodě. Nevěděl jsem ani, že posledních deset 
pro něho šťastných let prožil na Přibyslavsku a je po-
chován na stejném hřbitově, kam se vrátili i mí ro-
diče a bratr, do hrobu matčiných rodičů a prarodičů. 
Spojuje nás i zážitek dětského domova... křižovatky 
osudů jsou prapodivné.

Už na  studiích byl skvělý kreslíř, ctící sochař-
sky pevnou formu, její objemy i  výrazy tváří mo-
delů. A stejně i v malbě, ale netušil jsem, že vyzrála 
až do  jakési neorenezanční polohy. Někde v ní ci-
tuje z motivů Jana Zrzavého nebo se dotýká i  vizí 
Chiricových a jindy je tak civilní, jako Kamil Lhoták 

ve svých periferiích. 
Klidná povaha malby byla mu protiváhou stínů 

života a  vratkého zdraví. Je prostoupena přesnou 
vyvážeností objemů hnětených hmot a  plošných 
předmětů, blízkých těm ze Zrzavého zátiší nebo 
z jeho benátského cyklu. Hra jemných pohybů ru-
kou a pohledu kamsi za zástěnu času, snad do věč-
nosti, v prorůstání s přírodou nebo zasazením figury 
do meziprostoru metafyzických rovin a tvarů, navo-
zuje pocit snu. Nezrcadlí tíhu dne, ale čerpá svou 
sílu v tiché radosti. V ní a v nalezené víře jsou jeho 
obrazy ukotvené. Modelem byla mu početná rodina 
a oporou pevné pouto její soudržnosti. Vděčíme jí 
celé za skvělou výstavu, která je letos i připomínkou 
Václavových nedožitých pětasedmdesátin. 

Přestože jsme se tak dlouho znali, je jeho zralá 
malba i  pro mne překvapením. Vymyká se snad 
všem proudům doby a platí za to míjením, údělem 
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prožitého převážně bez možností vystavit je mimo 
prostor zahrady a domu v Polních Chrčicích. Byly 
tam o  to účinnější, vrostlé do  prostředí v  jednotě 
místa a času procesu zrání, ve víru pocitů a stavů my-
sli, v holé podstatě jejich i jeho vlastního bytí. Jinde 
sám vystavoval zřídka a snad jen o něco častěji s přá-
teli. Z  autorů zdejší galerie byl to František Kyncl 
a dobře se znali i s Petrem Markem Vosáhlem, básní-
kem a bývalým dramaturgem šumperského divadla. 
Za živé setkání s jeho hutnými objekty ale vděčíme 
Janu Adamcovi a hlavně Alvově dceři Vladaně, která 
tu své objekty, grafiku a skvělou kresbu představila 
v prosinci minulého roku.

Výstava je malou ukázkou úzkého výběru z  roz-
sáhlého souboru plošných i  prostorových prací, 
později většinou v neobvyklém materiálu trhaných 
pruhů térových papírů, provazů, dřev a pozohýba-
ných drátů, prolitých betonem, Jindy ve zmačkané, 
proškrabované nebo jinak využité papírovině, ve-
dle dřívější výbušné olejomalby v rozpětí od ohnivé 
červeně k černobílé a závěrem ústící do režných ba-
rev samotné hmoty. Od smyslově vzrušivých oblin 
těla k volnému tvaru, bez názvu a určitosti mířícího 
tam, kde už jenom nadlehčená tíha je jeho obsahem. 
Slovy Pavla Ondračky, kde je „něčím mezi hlínou 
a mraky“ a v jednotě obojího až uhrančivě silnou řečí 
beze slov. Miroslav Koval 

nezařazených. V  mnohém se od  řady pozvaných 
hostů galerie liší, a přece je s nimi v souladu a má 
v ní právem výrazné místo. 

Výstava zahájená za účasti snad celé jeho rodiny 
ve  středu 1. června v  zavedených 18 hodin končí 
v neděli 26. června. Bude (i nebude) jiná než vět-
šina ostatních, a  i  v  tom je mimořádná. Nenechte 
si ji ujít. 

Jste ale zváni i na další výstavu. Bude zahájena už 
ve středu 29. června, opět v 18 hodin, a potrvá v ga-
lerii do 31. července:  

Alva Hajn (1938–1991): „Mezi hlínou a mraky“, 
papírové a prostorové objekty

Až do předloňského jara neměli jsme ani tušení 
o  existenci Alvy Hajna a  jeho pardubická trojvý-
stava byla proto zjevením. Patřil k těm, kdo zůstali 
ve skrytu místa, přestože stopa, kterou zanechal, ne-
zná žádná lokální ani jiná omezení. Mnozí o něm 
už napsali dost, a přece se teprve v posledních letech 
vrací do širšího povědomí.

Žil svými objekty naplno, snad až umanutě, 
ve víře v ně i v pochybnostech, a  to ostatní v běž-
ném životě bylo mu vedlejším. Cílem mu byla nahá 
pravda, ne jejich krása anebo jedině ryzí krása sy-
rově hnětené hmoty. Měl na všechno tak málo času, 

Galerie J. Jílka

Alva Hajn, Reliéfní objekt, 80 léta, cement, térový papír 

Václav Matějíček, Ženský profil, uhel na papíře, 80. léta
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Sobota 11. června od 21 hodin na letní scéně v Sa-
dech 1. máje (event. divadlo)
Divadlo GAFA Opava: Ta moje Lolita
Robert miluje Lolitu. Miluje ji tak, jako žádnou ji-
nou knihu. Chce alespoň částečně prožít to, co hr-
dinové slavného příběhu, a  tak se různými tlaky 
snaží své okolí dostávat do  podobných situací. 
Hraje Divadlo GAFA Opava.  Vstupné 200 Kč

Neděle 12. června od 21 hodin na letní scéně v Sa-
dech 1. máje (event. divadlo)
Divadlo Šumperk: S tvojí dcerou ne
Situační komedie o  docela obyčejných manžel-
ských párech (bankovní úředník s učitelkou a maji-
tel neprosperující umělecké agentury s knihovnicí) 
snažících se předejít možné manželské krizi. Hraje 
Divadlo Šumperk.  Vstupné 100 Kč

Neděle 26. června od 20 hodin v klášterním kostele
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: 
Eva Urbanová – Vivat opera
Zahajovací pořad 10. ročníku mezinárodního fes-
tivalu Klášterní hudební slavnosti Šumperk bude 
patřit první dámě české operní scény a  držitelce 
prestižních ocenění Grammy, Dora Mavor Moore 
a Ceny Thálie. Můžete se těšit na známé árie ze svě-
tových i českých oper.  Vstupné 300 Kč

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Od 1. do 26. června
Václav Matějíček (1941–2002): „Malba a grafika“
Václav Matějíček se věnoval figurální malbě a volné 
grafice. Uplatňoval grafické techniky leptu, akva-
tinty, barevného hlubotisku aj. Vernisáž výstavy 
proběhne ve středu 1. června v 18 hodin. Galerie 

Pátek 3. června od 19 hodin ve velkém sále DK
Mikulov baví Šumperk
Oblíbená akce s degustací vín z Mikulovské vinař-
ské podoblasti. K  poslechu hraje Cimbálová mu-
zika Klaret.  Vstup volný 

Úterý 7. června od 19 hodin ve velkém sále DK
Radůza s kapelou
Nenechte si ujít koncert nejúspěšnější písničkářky 
současnosti společně s  kapelou. Osobitá šanso-
niérka a multiinstrumentalistka uvede v Šumperku 
jak průřez svou úspěšnou tvorbou, tak novinky 
z platinového alba Marathon – Příběh běžce. Part-
nerem akce je Pivovar Holba. 

Vstupné na sezení 200 Kč, 240 Kč a 290 Kč

DIVADLO V PARKU
XXIII. ročník festivalu profesionálních divadel po-
řádá Divadlo Šumperk a Dům kultury Šumperk.
Předprodej vstupenek probíhá v pokladně Divadla 
Šumperk.

Čtvrtek 9. června od 21 hodin na letní scéně v Sadech 
1. máje (event. divadlo)
Divadlo Komediograf: Butch Cassidy a  Sun-
dance Kid
První western pro ženy. Svérázné zpracování zná-
mého westernového příběhu z doby, kdy by chlapi 
potřebovali, aby jim alespoň jednou za čas „visely 
kolty proklatě nízko u pasu“. Hraje Divadlo Kome-
diograf – divadlo jednoho autora.  Vstupné 250 Kč

Pátek 10. června od 21 hodin na letní scéně v Sadech 
1. máje (event. divadlo)
Divadlo Na zábradlí: Commedia dell´arte
Příběh o  tom, jak chamtivý Pantalone tou-
žil po  krásné Isabelle, která miluje romantického 
Lean dra. Ten o ni soupeří ještě s chvástavým Capi-
tánem. Celým dějem provází Harlekýno, kterému 
sekunduje Pantalonova služebná Kolombína. Hraje 
Divadlo Na zábradlí.  Vstupné 250 Kč

Dům kultury
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Oblíbená písničkářka Radůza zavítá do Šumperka
Nenechte si ujít koncert výrazné české šansoniérky a textařky Radůzy, která je právem nejúspěš-
nější písničkářkou současnosti. Do Šumperka zavítá v úterý 7. června společně s doprovodnou 
kapelou. Ta v  současnosti hraje ve  složení Josef Štěpánek (kytary), Jan Cidlinský (kontrabas, 
baskytara, housle) a David Landštof (bicí).

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.

Od 29. června do 31. července
Alva Hajn (1938–1991): „Mezi hlínou a mraky“, 
plošné a prostorové objekty
Vernisáž výstavy proběhne ve  středu 29. června 
v 18 hodin. Výstavu i celý program galerie finančně 
podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký 
kraj.

Jižní křídlo DK
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Šumperk 
Výstava bude zahájena 16. 6. v  17 hod. a  potrvá 
do 31. 8.

PŘIPRAVUJEME 
26. srpna  REVIVAL INVAZE: LUCIE, 
 METALLICA, DEPECHE MODE 
13. září  EDITH PIAF – MON AMOUR
18. září  ŠLÁGRPARÁDA: PÍSNIČKY 
 S MÁROU

21. září  HANA A PETR ULRYCHOVI 
 a JAVORY
30. září  TALKSHOW SE ZUZANOU 
 BUBÍLKOVOU
12. října  PETR KOLÁŘ – Komorní tour 
 Vyznání 
21. října  DŽEMFEST
17.– 9. listopadu    BLUES ALIVE

KURZY 2016/2017
POHYBOVÉ, JAZYKOVÉ, TANEČNÍ, PRO DĚTI
PŘIHLÁŠKY DO  KURZŮ A  ÚHRADY KUR-
ZOVNÉHO PŘIJÍMÁME v  1. patře Domu 
kultury Šumperk: PONDĚLÍ–ČTVRTEK 8.30–
12.00, 13.00–15.00 hod.
Bližší informace o  kurzech: tel. 583  363  038 
a 777 652 073, e–mail: kurzy@dksumperk.cz. In-
formace o tanečních kurzech: tel. 606 819 727.

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!

Začátky její umělecké tvorby připomínají pohád-
kový příběh. Když ji v  roce 1993 uviděla na  ulici 
zpívat převážně bluesově zabarvený repertoár známá 
Zuzana Navarová, již o tři dny později díky ní vy-
stoupila v  pražské Lucerně. Po  pár týdnech už 
triumfovala jako předskokanka slavné americké pí-
sničkářky Susanne Vega, o několik let později pak 
měla stejnou čest při koncertu Mikea Oldfielda. 

Radůze se zcela jednoznačně daří to, na co sáhne. 
Dávno již není jen tou holkou s  harmonikou 

z Karlova mostu, kde kdysi začínala. Dnes se však 
může pyšnit nejen několika úspěšnými sólovými 
alby, které bez jakékoliv reklamy lámou rekordy 
v prodejnosti, ale i publikační činností, vlastním vy-
davatelstvím a sbírkou mnoha ocenění. 

Díky své jedinečnosti a  originálním písním, vy-
cházejícím částečně z šansonu a čerpajícím inspiraci 
z  folkloru a  lidových odrhovaček, které v  jejím sy-
rovém podání nabízejí nečekané hudební i  textař-
ské obraty, zaujala i publikum v zahraničí, například 
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v Polsku a ve Francii.
Kromě skládání vlastních písní se věnuje také 

komponování vážné a  scénické hudby, ale i  studiu 
lidové hudby různých evropských národů. Je autor-
kou scénické hudby k představení Století touhy (Di-
vadlo Archa), Lišák a Baron z Hopsapichu (Divadlo 
v Celetné - Spolek Kašpar), Tři sestry (Dejvické di-
vadlo), Romeo a Jana (Divadlo v Řeznické) a Tanec 
na konci léta (divadlo Opava). 

Byla také přizvána k natáčení filmu Jana Hřebejka 
Kráska v nesnázích. Na plátně se tak objevily nejen 
písně již známé z předchozích alb, ale i jedno zbrusu 
nové blues, které vzniklo speciálně pro tento film 
na text Roberta Gravese.

Šumperský festival Džemfest zahájil předprodej vstupenek na  17. ročník, který se uskuteční 
21. října v domě kultury. Lístky na populární akci jsou k mání za poloviční cenu. Má to ale há-
ček. Pořadatelé nezveřejnili program.

Džemfest prodává Zajíce v pytli

Akce pojmenovaná Zajíc v pytli se koná každo-
ročně a  její popularita u  návštěvníků Džemfestu 
stále roste. „První rok jsme takto prodali asi dvě 
stovky vstupenek, vloni už přes čtyři sta. Máme 
upřímnou radost, že lidé půl roku dopředu naku-
pují lístky, aniž by znali program, moc si vážíme je-
jich důvěry,“ uvedl pořadatel Ondřej Polák.

Vstupenky za  výhodnou cenu 150 korun si 

Šansoniérka a textařka Radůza je považována za jednu z nejúspěšnějších písničkářek současnosti.  Foto: archiv

mohou zájemci nyní objednávat na  webových 
stránkách www.dzemfest.cz. Po  zveřejnění pro-
gramu 1. června lístky podraží na  290 korun 
a  v  den akce se cena zvedne o  další padesátiko-
runu. „Skupiny kamarádů tak mohou díky Zají-
covi v pytli ušetřit na vstupném hezké peníze, které 
jim pak zbydou na  občerstvení během festivalu,“ 
dodává s úsměvem Ondřej Polák. -red-

Během koncertu se můžete těšit na písně již no-
toricky známé, jako například Jednou to pomine, 
Studený nohy nebo Ať není mi líto, především však 
na skladby z posledního alba Marathon, příběh běžce, 
které vyšlo vloni v  autorčině vlastním vydavatelství 
jako CD a kniha dohromady a stalo se již platinovým. 
„Největší síla osobité šansoniérky a multiinstrumenta-
listky Radůzy je právě ale v živém vystupování, přijďte 
se o  tom proto přesvědčit,“ zve diváky produkční 
domu kultury Michaela Horáková.

Koncert písničkářky Radůzy se koná v  úterý 
7. června od sedmi večer ve velkém sále domu kultury. 
Vstupné je za 200, 240 a 290 korun. Více informací 
a on-line rezervace lístků na www.dksumperk.cz. -red-
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Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
St 1. 6. Aládín a kouzelná lampa Dárek ke Dni dětí VK 13.00 70 Kč,

děti 40 Kč
Čt 2. 6. Léto v Laponsku D, VK 17.00 150 Kč
Pá 3. 6. Slavnosti města Šumperka: D´Artagnan aneb 

Tři mušketýři letní scéna v Sadech 1. máje 
VK 20.00 150 Kč

So 4. 6. Slavnosti města Šumperka: Kocourek Modroočko 
letní scéna v Sadech 1. máje 

11.00 zdarma

So 4. 6. Slavnosti města Šumperka: Já to tedy zkusím… 
Studio D123, letní scéna v Sadech 1. máje 

12.30 zdarma

Út 7. 6. Aládín a kouzelná lampa školy, dopr. 
volných míst 

10.00 70 Kč

St 8. 6. Přínos buddhismu pro jednotlivce i společnost 
Přednáška P. Jarošové, Hrádek 

VK 19.00 80 Kč

Divadlo v parku – letní scéna, příp. divadlo
Čt 9. 6. Butch Cassidy a Sundance Kid 

Divadlo Komediograf – divadlo jednoho herce 
VK 21.00 250 Kč

Pá 10. 6. Spolek Sešlých – Commedia dell´arte 
Divadlo Na zábradlí Praha 

VK 21.00 250 Kč

So 11. 6. Ta moje Lolita Divadlo GAFA Opava VK 21.00 200 Kč
Ne 12. 6. S tvojí dcerou ne Divadlo Šumperk VK 21.00 100 Kč
St 15. 6. D´Artagnan aneb Tři mušketýři školy, dopr. 

volných míst 
10.00 150 Kč

St 15. 6. Žena za pultem 2: Pult osobnosti A, VK 19.00 490 Kč

Divadlo

Divadlo

Hru D´Artagnan aneb Tři mušketýři uvidí diváci v červnu mimo jiné i v rámci Slavností města na letní scéně 
v Sadech 1. máje.  Foto: P. Veselý
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Divadlo Šumperk a místní dům kultury pořádají v červnu již tradičně festival profesionálních 
divadel známý jako Divadlo v parku. Jeho třiadvacátý ročník proběhne od čtvrtku 9. do neděle 
12. června a všechna představení bude od deváté večerní hostit letní scéna v Sadech 1. máje, za ne-
příznivého počasí pak šumperské divadlo.

Letní scéna ožije Divadlem v parku

Ve  čtvrtek 9. června přiveze do  Šumperka Di-
vadlo Komediograf – divadlo jednoho autora (Lu-
boše Baláka) první western pro ženy, a  to známý 
příběh z  Divokého Západu o  slavných pistolní-
cích Butchi Cassidym a Sundance Kidovi. Ve fil-
mové verzi je hráli Robert Redford a Paul Newman. 
Českými pistolníky jsou Tomáš Matonoha a Josef 
Polášek. Příběh se odehrává dnes, v  té nejsoučas-
nější současnosti a na  jediném místě, kde je wes-
tern uprostřed Evropy možný, v Bohnicích. Příběh 
o  dvou mužích, kteří by chtěli být ještě většími 
chlapy. A musejí toho mít hodně v gatích, aby je ty 
veliké kolty u pasu nezesměšnily... 

Inscenace Commedia dell´arte vznikla během 
léta roku 1995, kdy se herci ze dvou spřátelených 
brněnských divadel, HaDivadla a  Divadla Husa 

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.di-
vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po–Pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstupenek 
vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: „Divadlo očima dětí“ – obrázky 
pohádek, které děti v divadle viděly během sezony, výstava trvá do 31. 8. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. 
Změna programu vyhrazena!

Datum Titul Skupina Čas Cena
Čt 16. 6. Průhledný lama dokum. film, Hrádek VK 19.00 80 Kč
Pá 17. 6. D´Artagnan aneb Tři mušketýři VK 19.00 150 Kč
Ne 19. 6. Kocourek Modroočko přehrada Krásné VK 16.00 30 Kč
Út 21. 6. Kocourek Modroočko MŠ, dopr. 

volných míst 
10.00 70 Kč

St 22. 6. Léto v Laponsku školy, dopr. 
volných míst 

10.00 150 Kč

Čt 23. 6. Norway.today Studio D123, Hrádek, derniéra  VK 19.00 70 Kč
Pá 24. 6. Divadelní fotbálek – 2. ročník turnaje hřiště Komín 17.00
So 25. 6. Léto v Laponsku B, VK 19.00 150 Kč
Út 28. 6. A evergreeny pokračují… „Když nám bylo šestnáct“ 

Zrcadlový sál 
VK 19.00 80 Kč

S „westernem“ Butch Cassidy a Sundance Kid přijede 
do Šumperka Divadlo Komediograf.  Foto: archiv

na provázku, spojili se svým spolužákem z JAMU, 
režisérem Zdeňkem Duškem, aby připravili vlastní 
„zábavné“ představení. S  představením herci 
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Ocenění za nejlepší ženský a mužský herecký výkon v sezoně 2015/2016 si v sobotu 23. dubna od-
nášeli z místního stánku Thálie Olga Kaštická a Jan Kroneisl. Výkony členů místního ansámblu 
hodnotily během třídenního Festivalu Miloše Movnara opět tři poroty. Ty se shodly, že stejně jako 
loni i letos nebyla volba těch nejvýraznějších herců vůbec lehká. Divácky nejúspěšnější hrou pak je 
na základě hlasování diváků D´Artagnan aneb Tři mušketýři, těsně následovaná Létem v Lapon-
sku. Tuto inscenaci vyhodnotila jako nejlepší odborná porota.

V končící sezoně zaujali Kaštická s Kroneislem

v  letních měsících objížděli české hrady a  zámky 
a  přivydělávali si tak na  živobytí. Postupem času 
se ale tato komedie stala tak slavnou, že ji Spolek 
sešlých, který hostuje v Divadle Na zábradlí, začal 
hrát i v průběhu roku v různých divadlech České 
republiky. Příběh je poplatný žánru Commedia 
dell´arte, chamtivý Pantalone touží po krásné Isa-
belle, ta miluje romantického Leandra, který o ni 
soupeří ještě s chvástavým Capitánem. Celým dě-
jem provází Harlekýno, kterému sekunduje Pan-
talonova služebná Kolombína. Ti všichni pobaví 
diváky na  letní scéně Divadla v  parku v  pátek 
10. června. 

Robert miluje Lolitu. Miluje ji tak, jako žádnou 
jinou knihu. Chce alespoň částečně prožít to, co 
hrdinové slavného příběhu, a tak se různými tlaky 

snaží své okolí dostávat do  podobných situací. 
Může se kniha stát návodem k použití? Jak dalece 
může být obyčejná kniha nebezpečná? Anebo je 
to jediný způsob obrany? Tolik stručně k dramatu 
Ta moje Lolita, jež do Šumperka přiveze v sobotu 
11. června opavské Divadlo GAFA.

Třiadvacátý ročník Divadla v parku uzavře v ne-
děli 12. června úderem deváté večerní domácí sou-
bor. Ten letos nastudoval pod vedením režiséra Jósefa 
Z. Czerneckiho situační komedii S tvojí dcerou ne 
o docela obyčejných manželských párech snažících 
se předejít možné manželské krizi. -zk-

Spolek sešlých nabídne Commedii dell´arte.   
Foto: archiv

Domácí soubor se představí v komedii S tvojí dcerou 
ne.  Foto: -pv-

„Rád bych ještě před tím, než předám slovo před-
sedům jednotlivých porot, popřál k  narozeninám 
herečce a  dlouholeté opoře šumperského divadla 
Jaroslavě Vysloužilové,“ řekl v úvodu slavnostního 
večera ředitel divadla Matěj Kašík. „Herectví je tak 

nádherné povolání, že kdybych se znovu narodila 
a  měla možnost výběru, zase to budu dělat. Za-
hrála jsem si úžasné role a potkala spoustu výbor-
ných a  fantastických kolegů a  režisérů. Jsem tady 
dnes s vámi moc ráda a jen je mi líto, že tady není 
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se mnou Stašek, který odešel před třemi roky. Byl 
to výborný manžel i kolega a diváci ho měli moc 
rádi. Moc vám děkuji za toto setkání,“ reagovala Ja-
roslava Vysloužilová, která s manželem Stanislavem 
Waniekem přišla do Šumperka v roce 1967.

Během jedenadvacátého festivalového ročníku 
zhlédli porotci pět inscenací – Sen noci svatoján-
ské, Léto v  Laponsku, hru D´Artagnan aneb Tři 
mušketýři, Naše městečko a komedii S tvojí dcerou 
ne. „Inscenace Léto v Laponsku režiséra Petra Man-
čala se nám velmi líbila. Je dobře, že je na reperto-
áru současná česká dramatika tohoto typu. I to byl 
důvod, proč jsme ji vybrali jako nejlepší,“ zdůraznil 
během slavnostního vyhlášení výsledků, jež se ode-
hrávalo v Zrcadlovém sále, režisér Vladislav Kracík, 
který spolu s  režiséry Dagmar Hlubkovou a  Mi-
chalem Sopuchem usedl v odborné porotě. Právě 
ve  zmíněné inscenaci je nejvíce zaujali Olga Kaš-
tická coby Helena a Jan Kroneisl v roli Leoše.

Poněkud jiného názoru byla porota divácká. 
Karolína Hýsková podle ní bodovala jako Emílie 
v Našem městečku a Vít Pištěcký v roli Puka ve Snu 
noci Svatojánské. „Pro umělce obecně je kritik sy-
nonymem pro úhlavního nepřítele, ale já tu dnes 
nejsem jako ta příslovečná španělská inkvizice. Se-
šli jsme se, abychom oslavili vaše herecké umění, 

Podle odborné poroty podali v končící sezoně nejlepší herecký výkon Olga Kašická a Jan Kroneisl.  Foto: P. Kvapil

protože s každou reprízou nesete na trh svoji kůži. 
Zvedáte postavu napsanou na papíře na nohy, díky 
vám může divák uvěřit věčné hře na divadlo. Mám 
jako divák radost, když z  celého ansámblu vyza-
řuje chuť hrát, chuť bavit a v posledních dvou sezo-
nách cítím vnitřní přesvědčení, že účinkování v té 
které hře má svůj vnitřní smysl,“ zdůraznil před-
seda divácké poroty Jaroslav Stuchlý, který se vzá-
pětí ohlédl za výkony všech členů souboru a ocenil 
rovněž roli ředitele Matěje Kašíka nejen jako herce, 
ale především jako krizového manažera a  ředitele, 
který divadlo „vyvedl z údolí stínů šeré smrti“. 

Členové studentské poroty vyzvedli jako nej-
výraznější ženskou osobnost divadelního souboru 
v  této sezoně Olgu Kaštickou alias Líbu v  insce-
naci S  tvojí dcerou ne. Její kolega Vít Pištěcký je 
pak oslovil jako Puk ve Snu noci Svatojánské. Cenu 
„Štěk roku“ za nejlepší herecký výkon v drobné roli 
si pak odnesl Patrik Francl coby Pierrote ve  hře 
D´Artagnan aneb Tři mušketýři.

A příležitost hodnotit uplynulou sezonu dostala 
opět také široká veřejnost. Divácky nejúspěšnější 
hrou se tak stal D´Artagnan aneb Tři mušketýři. 
„Tato inscenace zvítězila skutečně o ‚prsa‘ před Lé-
tem v  Laponsku,“ uzavřel ředitel divadla Matěj 
Kašík. -zk-
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na  předplatném oproti ceně při volném prodeji 
přes stabilně zajištěná místa v hledišti až po infor-
mování o termínu představení, pokud si předplati-
tel 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, které si mo-
hou zájemci objednat i  elektronicky na  interne-
tových stránkách divadla, lze získat v  obchodním 
oddělení divadla na tel. č. 583 214 061, kl. 45 nebo 
prostřednictvím e-mailu obchod@divadlosum-
perk.cz, ve vitrínách před divadlem na Hlavní třídě 
a samozřejmě na internetových stránkách www.di-
vadlosumperk.cz. Zde najdou zájemci informace 
o  divadle, repertoáru, hereckém souboru a  mo-
hou si zde také on-line rezervovat a  koupit vstu-
penky na domácí i hostující představení s tím, že si 
je přímo doma vytisknou. -red-

Divadelní sezona 2016/2017

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

Mladičký rytíř des Grieux má zanedlouho na-
stoupit do kněžského semináře, Manon Lescaut je 
na  cestě do kláštera, kam ji posílají rodiče. Osud 
je svede dohromady a  stačí jeden jediný pohled, 
aby se des Grieux do Manon zamiloval. A kráska 
z Arrasu zase do něj. Oba okamžitě plánují tajný 
útěk do Paříže, útěk z dosahu rodičovského vlivu. 
Aby láskyplný příběh měl šťastný konec, nesměla 
by Manon svým půvabem a  krásou okouzlovat 
další muže. A nesměla by podléhat tomu, že se líbí 
a že se jí líbí toho využívat…

Román francouzského spisovatele Abbé Prévosta 
(1697–1763) Manon Lescaut se stal předlohou 
pro nejedno zpracování. A jestli nějaké zpracování 

Novou sezonu zahájí divadlo Nezvalovou Ma-
non Lescaut. Tento příběh vášnivé a spalující osu-
dové lásky se po sedmadvaceti letech vrací na prkna 
šumperského divadla v novém nastudování. V lis-
topadu pak uvede další stálici českých i světových 
divadelních scén. Příběh o různých podobách lásky, 
o statečnosti i bolestivé moudrosti zkušených. Bude 
to nesmrtelný Rostandův Cyrano z Bergeracu. Ani 
prosincová premiéra se neobejde bez lásky. Nej-
úspěšnější titul současného anglického dramatika 
Robina Hawdona Dokonalá svatba rozesmává pu-
blikum po celém světě již více než dvacet let, a tak 
se diváci mohou těšit na skvělou situační komedii. 

Závažnějším tématem se bude zabývat úno-
rová premiéra inscenace Mučedník od Maria von 
Mayen burga. Jedná se o tragikomedii o dospívání, 
lásce, náboženství, různých tváří fanatizmu a stavu 
naší společnosti. Závěr sezony bude patřit Šam-
berkovu Podskalákovi s  nádhernými melodiemi 
Karla Hašlera. „Nezapomínáme ani na naše malé 
diváky. Pro ně připravujeme půvabnou pohádku 
Malý Nemo v Krajině snů. Pohádku, v níž se díky 
snu může stát cokoli. Dalším pohádkovým titu-
lem je Perníková chaloupka, kterou určitě nemu-
sím nijak představovat. Oba zmíněné tituly budou 
mít premiéru již v září,“ 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, poté budou sedadla uvolněna 
k prodeji dalším zájemcům.

Od  příští sezony čeká diváky i  předplatitele 
jedna novinka. Hlediště divadla bude rozděleno 
podle ceny vstupného do tří sektorů. „Navazujeme 
tak na  letité zkušenosti ostatních divadel,“ podo-
týká ředitel. Vzápětí dodává, že předplatitelům na-
bízí divadlo řadu výhod. Počínaje výraznou slevou 

Divadlo Šumperk již zahájilo prodej předplatného na sezonu 2016/2017. Do propagační kam-
paně vyráží s heslem „Namícháme Vám ty správné emoce“. To, že se nejedná jen o prázdné heslo, 
je okamžitě zřejmé po přečtení dramaturgického plánu.

Divadlo v příští sezoně namíchá ty správné emoce
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v  našich zemích Prévostovu Manon zastínilo, tak 
je to zcela určitě veršované drama Vítězslava Ne-
zvala (1900–1958). Jeho veršované drama čtenáře 
a diváky vzrušuje zákrutami, kterými láska Manon 
a  rytíře des Grieux prochází, a  zmocňuje se jich 
svými působivými verši. A Manon? Ta hříšná svě-
tice? Ta, která hřeší se stejnou samozřejmostí, jako 
dýchá, přivádí svého milence, rytíře des Grieux, ze 
stavů blaženosti do mučivé trýzně…

Do šumperského divadla se Manon Lescaut vrací 
po sedmadvaceti letech. Nové nastudování slibuje 
poutavě rozehraný příběh vášnivé a  spalující osu-
dové lásky, krásnou řeč s jiskřivými verši a poetic-
kou podívanou.

Edmond Rostand: Cyrano z Bergeracu, režie Pa-
vel Šimák, premiéra 5. listopadu 2016

Cyrano je vlastně takový francouzský bratra-
nec Romea a  Julie – což už samo o  sobě nazna-
čuje, že tenhle příběh patří k těm skutečně Velkým, 
na  které se ani po  staletích nezapomíná. Mimo-
chodem, Edmond Rostand tenhle veršovaný mi-
lostný trojúhelník vydal v roce 1897, i když děj se 
odehrává ve století sedmnáctém. A ještě jedna za-
jímavost – titulní hrdina skutečně žil a jmenoval se 
Hector-Savinien de Cyrano – byl to francouzský 
spisovatel. Ironií osudu je, že spíš než jeho vlastní 
dílo jej navždy proslavil právě Rostand…

Tento divadelní text je jedním z  těch, které je-
jich autor obdařil velkorysostí – ožívají zde postavy, 
které prožívají tak zásadní a přitom všem srozumi-
telné osudy, že jim rozumíme a budeme rozumět 
v jakékoli době. A ještě v dalším ohledu je Cyrano 
skvělý – každý si v něm najde to své – je o různých 
podobách lásky, je o  toužení mladých i  o  boles-
tivé moudrosti zkušených, je o prozření, je o  sta-
tečnosti, která se už dnes moc nenosí, ale je tolik 
potřebná. Je o pokoře stejně jako o drzosti a zasle-
penosti. V Cyranovi se najdou teenageři i dospělí, 
kluci i holky, ženy i muži, při Cyranovi si můžete 
užít akční scény, ale také ty nejniternější roman-
tické záchvěvy toužení.

Zdá se až neuvěřitelné, co všechno se Rostan-
dovi podařilo do  hry dostat, a  jak rafinovaně 

– koneckonců je to Francouz a  ti do  života vždy 
uměli namíchat nečekané ingredience v  rafinova-
ných kombinacích. Nejlepší šermíř Francie a při-
tom nedostižný poeta? Proč ne! Šermovat podle 
veršů? Proč ne! Láska a  kulinářské umění? Proč 
ne! Pomáhat sokovi v  lásce? Proč ne! Střihnout si 
po Romeovi a  Julii další balkónovou scénu? Proč 
ne! Znáte nějaký důvod, proč nejít na Cyrana? Roz-
hodně ne!

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

Idyla anglického venkova. Apartmá malebného 
hotelu. Ráno. Bill se probouzí po  náročné noci, 
loučil se se svobodou, dnes se v  místním kostele 
žení. Bere si Ráchel. Všechno je připravené, domlu-
vené, ta svatba bude dokonalá… 

Po  probuzení ovšem Bill s  hrůzou zjišťuje, že 
v posteli není sám… a ta, která vedle něj leží, roz-
hodně není… Ráchel… Kdyby alespoň věděl, 
kdo ta holka je! Jak to, že s ní leží v posteli?! A jak 
to, že je nahá?! Panebože! Každou chvíli se objeví 
Ráchel! … Ještě že je tu Tom, Billův přítel a  svě-
dek! Kdyby se Ráchel objevila, musí to Tom vzít 
na sebe! Jenomže Tom má novou přítelkyni a tu po-
zval na svatbu… A to ještě oba nepočítají s tím, že 
v hotelích jsou pokojské a ne všechny mívají po-
chopení pro podobné pánské výstřednosti… Ne-
věsta je tady! Co teď?!

Robin Hawdon patří k  těm několika autorům, 
kteří šíří tradici a dobré jméno anglické komedie 
po  světě. Dokonalá svatba je jeho nejúspěšnějším 
titulem. Objevila se na  repertoáru mnohých tu-
zemských scén a všude se u publika setkala s velkou 
odezvou a  oblibou, až se zdá, že ta hra je doko-
nalá! Tak tomu ale určitě není! Každá hra potřebuje 
herce, kteří, když jsou talentovaní a šikovní, stvoří 
pro své diváky z „dialogů na papíře“ skutečný diva-
delní zážitek! Budeme se snažit, aby šumperská Do-
konalá svatba byla dokonalá! A vy jste se bavili…

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

Tragikomedie o  dospívání, lásce, náboženství, 
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Tyto komiksy vycházely s  přestávkami v  letech 
1911–1926 a pro svůj unikátní vizuální styl i fan-
tastičnost snových příhod Malého Nema se dočkaly 
několika různých adaptací, včetně animovaného 
filmu i muzikálu.

V našem originálním pohádkovém příběhu ne-
poslušný klučík Nemo usne hlubokým spánkem 
a dostane se do nádherné Krajiny snů, kde je kaž dý 
sen skutečností a  nikdy nevíte, co na  vás čeká 
za  dalším rohem. Morfeus, král této krajiny, se 
rozhodne udělat z Nema následníka svého trůnu. 
Avšak dřív než k tomu dojde, musí se Nemo naučit 
napravit své chyby a najít v  sobě odvahu čelit zlé 
královně, Noční můře.

Tvůrci pohádky přicházejí s úplně novým příbě-
hem, dosud v našich zemích neinscenovaným. Aby 
sny byly takové, jaké je všichni známe, tedy nesku-
tečné, veselé i strašidelné, plné vymyšlených tvorů 
a  věcí, budou v pohádce využity postupy loutko-
vého, stínového a taky pohybového divadla. Malý 
Nemo se svými kamarády doprovodí dětské diváky 
po jejich cestě učení se odpovědnosti za své konání, 
podpoří jejich představivost a lásku k snění a spo-
lečně s nimi se naučí nebát se vzepřít se zlým snům.

Na  motivy Boženy Němcové: Perníková cha-
loupka, režie Michal Sopuch, premiéra 23. září 
2016

Dnes již klasická pohádka O  perníkové cha-
loupce prošla ve  své historii řadou zpracování. 
Mnozí čtenáři ji jistě znají v podobě, v  jaké ji za-
znamenali bratři Grimmové. Jiní zase mají raději 
verzi od Boženy Němcové. A jiní zase rádi vypra-
vují pohádku „po svém“.

V našem divadle budete mít možnost se setkat 
se zbrusu novým „převyprávěním“ této poučné po-
hádky. Autoři, Radim Toman a  Michal Sopuch, 
sice ctí ve  svém zpracování tradiční linii příběhu, 
přesto se neubránili drobným aktualizacím.

Malí i  velcí diváci, kteří mají rádi pohádky, se 
mohou těšit na Jeníčka a Mařenku i jejich rodiče. 
Navštíví s  nimi temný les plný lákadel v  podobě 
sladkých jahod, ale také plný sladkých perníkových 
nástrah, kterými vládne Ježibaba. Ta také usiluje 

fanatizmu a  naší evropské společnosti. Aktuální 
hra o  různých tvářích fanatizmu měla premiéru 
29. února 2012 v berlínském divadle Schaubühne 
am Lehniner Platz v autorově režii.

Představte si střední školu. Ředitele. Učitelku 
biologie. Tělocvikáře, co zároveň učí dějepis. Znáte 
ho? Ano, všechny nás někdo takový učil. A  ještě 
učitele náboženství. Samozřejmě křesťanského, 
vždyť jsme v  Evropě. A  pak jsou tu žáci. Dívky 
a chlapci. Doba dospívání. První lásky, první pro-
bouzení těla. A  tu se jeden z nich, Benjamin, za-
čne projevovat jaksi zvláštně. Odmítá se podřídit 
škole. Dělat to, co ostatní. Svlékat se při hodině 
plavání. Čte pořád dokola jednu knihu. Nepo-
slouchá matku. Ani učitele. A nikdy takový nebyl. 
Proč, ptá se matka. Co se s ním stalo? Jsou v tom 
drogy? Nebo jen pubertální vzpoura? Opovrhování 
autoritami? Nebo opravdu láska? Sex? Co si s ním 
počít? Kdo pomůže, když škola i rodina jsou na něj 
krátké? Bůh?

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

Příběh o  lásce, hrdosti a  poctivosti nás zavede 
do  Podskalí, dnes už neexistující pražské osady 
na pravém břehu Vltavy. Prostředí této osady bý-
valo specifické a svébytné především stylem života, 
který byl úzce spjat s řekou Vltavou.

Navzdory času má tato lidová hra Františka Fer-
dinanda Šamberka z roku 1882 na našich jevištích 
své stálé místo, a  to především díky nestárnou-
cím melodiím divadelního a filmového herce, tex-
taře a především nejslavnějšího českého písničkáře 
Karla Hašlera. A  jestli se laskavému divákovi bě-
hem představení zachce, či bude-li mít nutkání, ať 
si z plných plic a od srdce zazpívá s námi!

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

Malý Nemo je postavičkou kluka, kterou vytvo-
řil americký karikaturista Winsor McCay jako hr-
dinu svých komiksů v novinách New York Herald. 

Nová sezona 2016/2017
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výtvarné řešení a  také svižná a  rytmická hudba, 
která jistě malým i velkým divákům utkví v paměti. 
A nebojte se, jako ve  „správné“ pohádce všechno 
dobře dopadne!

dětem o  život. Naštěstí se děti v  lese skamarádí 
s medvědem a  jinými zvířaty, která jim pomohou 
při útěku od zlé Ježibaby.

Modernější linii příběhu podtrhuje originální 

Nová sezona 2016/2017, Vlastivědné muzeum

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 
techniky v  oblasti užitého umění a  vzpomíná 
na  úspěchy a  trampoty tvůrčí práce. Své práce 
představují J. Dorůšková, H. Geroldová, K. Jordá-
nová, A. Janků, A. Kolářová, A. Krobotová, J. Kur-
tejová, B. Málková, L. Machalíčková, L. Mlčková, 
A. Ronovská, M. Růžičková, M. Sléhová, B. Vej-
vodová, E. Venosová a O. Všetíčková. Výstava trvá 
do 5. června. Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, 
děti do 6 let zdarma.

Koupaliště a plovárny
V  letních měsících se návštěvníci Vlastivědného 
muzea v  Šumperku mohou osvěžit na  výstavě 
o koupalištích a plovárnách. V první části se výstava 
bude věnovat historii koupališť a s nimi spojeného 
fenoménu trávení volného času tímto způsobem. 
V textové části zmapujeme vybraná koupaliště v re-
gionu. Texty doplníme fotografiemi ze sbírkového 
fondu a  fotografiemi získanými na  základě výzvy 
pro širší veřejnost, kterou takto zapojíme do tvorby 
výstavy. Ve  druhé části budou prezentovány troj-
rozměrné sbírkové i nesbírkové předměty, které bu-
dou dokumentovat kulturu trávení volného času 
na  koupalištích a  plovárnách. V  ní uvidíte kou-
pací úbory a doplňky, pomůcky k plavání nebo re-
kreační sporty vztahující se k těmto volnočasovým 
aktivitám. Nezbytnou součástí plováren byly pře-
vlékací kabinky, a tak na výstavě nebude chybět ani 
tento prvek a návštěvníci si budou moci vyzkou-
šet různé plavecké úbory. Výstava bude zahájena 
v pátek 17. června v rámci Muzejní noci a potrvá 

VÝSTAVNÍ SÍŇ
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 sbír-
kách bývá, některé z nich jsou jen torzy velkých 
souborů a  přes nesporné estetické a  historické 
kvality potřebují doplnit i  zápůjčkami, a  to ne-
jen od spřízněných 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 stol-
ničení vyučují. A  tak mohla vzniknout zajímavá 
výstava stolního nádobí a  doplňků, která trvá 
do 11. září. Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, 
děti do 6 let zdarma.

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Na výstavě Stolečku, prostři se! mohou návštěvníci ob-
divovat kromě kolekce ubrusů či jídelních servisů i nád-
herné kávové a čajové soupravy.  Foto: M. Stuchlá
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autodílna, několik typů autodráh, skládačky, oma-
lovánky, spojovačky, vystřihovánky apod. Na  ná-
dvoří je dokonce myčka aut a  dráha, kterou si 
mohou děti i dospělí projet na šlapacích autíčkách. 
Výstava trvá do 25. září. Vstupné: plné 40 Kč, sní-
žené 20 Kč, děti do 2 let zdarma.

GALERIE MLADÝCH
ART Anna Stejskalová – Můj abstraktní svět 
Autorská výstava mladé výtvarnice, fotografky 
a  tanečnice flamenka. Vernisáž výstavy proběhne 
v  pátek 24. června v  17 hodin. Výstava potrvá 
do 31. července. Vstupné: 10 Kč.

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. Vstupné: plné 
40 Kč, snížené 20 Kč.

Akce – Pavlínin dvůr
Muzejní noc 
Netradiční program chystá šumperské muzeum 
na  večer v  pátek 17. června od  18 do  22 hodin, 
kdy jsou návštěvníci srdečně zváni na Muzejní noc. 
Příchozí se mohou těšit na  taneční a pěvecké vy-
stoupení rohelských Radušek, které předznamená 
stylové zahájení výstavy Koupaliště a  plovárny 
v  podobě módní přehlídky dobových koupacích 
úborů a plavek. Ty muzeu ochotně ze svých skříní 
zapůjčili i  někteří místní obyvatelé. Mimo jiné si 
mohou návštěvníci výjimečně prohlédnout přista-
vené Fiaty – veterány v rámci výstavy Autíčkomá-
nie nebo si dle potřeby doplnit znalosti z  oblasti 
kultury stolování na  výstavě Stolečku, prostři se!. 
A protože se všechny nabyté zážitky nejlépe vstře-
bávají u dobrého jídla a pití, nebude chybět ani bo-
haté občerstvení. Vstupné: 50 Kč. 
Informace: tel. č.: 583  363  070, tel., fax: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno 

do  11. září. Vstupné: plné 30, snížené 15, děti 
do 6 let zdarma.

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 
se po slovenských drátenících zachovaly ve sbírkách 
šumperského muzea. Výstava trvá do  5. června. 
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč.

Kamil Lhoták – Grafika, malba, kresba
Balon – letadlo – kolo – automobil. To jsou zřejmě 
nejznámější náměty v  tvorbě Kamila Lhotáka 
(1912–1990), předního představitele české vý-
tvarné scény 20. století, jenž se zapsal do  podvě-
domí široké veřejnosti jako oblíbený malíř, grafik 
a ilustrátor díky svému působivému ztvárnění světa 
20. století. Motivů moderní technické doby je však 
v umělcově tvorbě celá řada. Tvorba Kamila Lho-
táka bude přiblížena prostřednictvím grafik, maleb 
i knih ilustrovaných umělcem, které budou vypůj-
čeny ze sbírky soukromého sběratele. Tuto kolekci 
doplní díla z  Muzea umění Olomouc, Východo-
české galerie v  Pardubicích, Galerie moderního 
umění v Hradci Králové a Moravské galerie v Brně. 
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 23. června 
v  17 hodin a  potrvá do  28. srpna. Vstupné: plné 
40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

MUZEJÍČKO (GALERIE ŠUMPERSKA)
Autíčkománie
Výstava modelů autíček, kterým se dříve neřeklo ji-
nak než „angličáky“, zapůjčených od soukromého 
sběratele Aleše Titzla, Technického muzea v Brně 
a  dalších sběratelů ze Zábřehu a  Šumperka. Vý-
stava je doplněná o  autohernu, kde je umístěna 
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roku 2005! Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč.

Stálá archeologická expozice Pravěk Mohelnicka
Klasická instalace je doplněna moderními audiovi-
zuálními prvky. Expozice je svým celkovým pojetím 
určena nejen pro zapálené archeology, ale také pro ši-
rokou veřejnost. Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč.

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

Hasiči – Historie a současnost hasičského sboru 
v Mohelnici 
Výstava představí historii a  současnost hasičského 
sboru v  Mohelnici, který v  loňském roce oslavil 
140. výročí založení. První část výstavy se bude vě-
novat počátkům mohelnického hasičského sboru, 
které sahají do roku 1875, kdy byl ve městě založen 
německý sbor dobrovolných hasičů. Ten v Mohel-
nici působil do roku 1945. Druhá část výstavy bude 
zaměřena na fungování dvou hasičských sborů, za-
ložených v poválečném období. Byl to jednak Sbor 
dobrovolných hasičů Mohelnice, založený v  roce 
1945, vedle něj závodní sbor n. p. MEZ Mohel-
nice (později s. p. MEZ Mohelnice), jehož počátky 
sahají do roku 1949, ve kterém od roku 1963 pů-
sobili vedle dobrovolných hasičů i hasiči profesio-
nální. Na místě závodního sboru fungoval v letech 
1996–2000 Hasičský záchranný sbor podniku Sie-
mens Elektromotory a  v  letech 2000–2004 firma 
Hasiči Mohelnice s.r.o. Třetí část výstavy představí 
současnost mohelnických hasičů. Mohelničtí ha-
siči jsou dnes poloprofesionální jednotkou, jejímž 
zřizovatelem je město Mohelnice. Navazují na oba 
poválečné hasičské sbory – městský i  podnikový, 
odkazují se ale i  na  založení prvního mohelnic-
kého hasičského sboru v roce 1875. Výstava bude 
prezentovat dokumenty, fotografie i  trojrozměrné 
předměty, z  nichž některé budou zapůjčeny mo-
helnickým hasičským sborem. V rámci představení 

celoročně: út–ne 9–12 hod., 12.30–17 hod. Oteví-
rací doba Muzejíčka: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 
hodin. Změna programu vyhrazena!

ZÁBŘEH
Stálé expozice: Z  historie města a  okolí, Jan 
Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč.

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. Vstupné: plné 
30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 2 let zdarma.

Muzejní minigalerie
„S nohama v potoce a hlavou v oblacích“
Výstava s  názvem „S  nohama v  potoce a  hlavou 
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“. Výstava 
trvá do 27. června. Vstupné: 10 Kč.

Jeseníky na čtyři doby
Výstava fotografií Evy Karlíkové bude zahájena 
ve středu 29. června a potrvá do 4. září. Vstupné: 
10 Kč.
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 

Vlastivědné muzeum
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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. Vstupné: plné 40 Kč, 
snížené 20 Kč.

Akce
Pohádka Princ Bajaja a princezna a Karel IV.
Ve  čtvrtek 9. června. Didakticko-divadelní po-
hádka přijíždí pro žáky MŠ a ZŠ z našeho regionu. 
Akce divadelního projektu Faber pro předem ob-
jednané školy. Svou školu můžete přihlásit pro-
střednictvím e-mailu penkava@faber.cz. 
Bližší informace: V  červnu je muzeum otevřeno 
od  úterý do  neděle od  9 do  18.00 hod. (časy za-
čátku 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). 
Vstupné: plné 90 Kč, snížené 45 Kč (zahrnuje stálou 
expozici Lovecko-lesnického muzea, expozici lesnic-
kého školství, Pohádky na zámku Úsov, výstavy).

historie a  současnosti mohelnických hasičů bude 
mj. věnována pozornost i bývalé hasičské zbrojnici 
v centru města či hasičské technice. Výstava bude 
zahájena vernisáží ve čtvrtek 9. června v 17.30 ho-
din a potrvá do 25. září. Vstupné: plné 30 Kč, sní-
žené 15 Kč, děti do 6 let zdarma.
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. Vstupné: 
plné 20 Kč, snížené 10 Kč.

Adolf Kašpar, Kapitoly z  dějin Loštic, Z  po-
kladů muzea
Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou 
A. Kašpara. V podkroví domu se nachází Mistrův 
ateliér. Expozice seznamuje také s  historií Loštic, 
včetně tragického osudu místní židovské komunity. 
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč.

Radek Pilař – Dětem pro radost
Radek Pilař, rodák z Písku a všestranně nadaný umě-
lec, jenž se věnoval ilustracím, grafice, malbě, filmové 
tvorbě i režii, vdechnul před 50 lety život postavičce 
Večerníčka. Stál tak u zrodu nejdéle vysílaného po-
řadu pro děti. A právě Pilařovu tvorbu věnovanou 
těm nejmenším představí výstava Radek Pilař dětem 
pro radost, kde se návštěvníci potkají nejen s Večer-
níčkem, loupežníkem Rumcajsem, jeho ženou Man-
kou a malým Cipískem, ale i s dalšími pohádkovými 
postavami. Také si budou moci na výstavě vyzkou-
šet odvyprávět pomocí jednoduché animační tech-
niky svůj vlastní příběh s Rumcajsem v hlavní roli, 
pohrát si se světlem a stínem či otestovat, jak dobře 
znají nejdéle vysílanou znělku v českých televizích. 
Dokonce si mohou sami ozvučit krátkou ukázku ve-
černíčku. Výstava bude zahájena v pátek 3. června 
a potrvá do 23. října. Vstupné: plné 30 Kč, snížené 
15 Kč, děti do 6 let zdarma.

Vlastivědné muzeum
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V muzeu prostřeli stoly
Výstava „Stolečku, prostři se!“ si vzala za  cíl seznámit návštěvníky s  předměty, které patřily 
a v podstatě dodnes patří na prostřený stůl. K vidění je ve výstavní síni šumperského muzea.

Krásná kolekce ubrusů, jídelních servisů, kávo-
vých a čajových souprav, sklenic a dalších doplňků 
je instalovaná do prostoru, který by měl svým řeše-
ním evokovat noblesu první republiky, tak dobře 
známou z filmů pro pamětníky. Právě z tohoto ob-
dobí se totiž zachovalo nejvíce ucelených souborů, 
a  tak bylo možné naaranžovat několik kompletně 
prostřených jídelních stolů i stolků s čajovým nebo 
kávovým servisem. 

Celá jedna vitrína je věnovaná také nádobíčku 
pro panenky. Některé porcelánové talířky a terina 
mají dokonce i značku. Nechybí ani „rodinné stří-
bro“ v podobě stříbrných nebo postříbřených pří-
borů a podnosů. Zajímavými exponáty jsou i sady 
nádobí, které v  Pavlínině dvoře zůstaly po  pů-
vodních majitelích, tedy rodině Chiari. Celkovou Po zhlédnutí výstavy bude každý návštěvník bezpečně 

vědět, do jaké skleničky se nalévá bílé víno a do jaké 
červené.  Foto: M. Stuchlá

Na výstavě nechybí ani „rodinné stříbro“ v podobě stří-
brných nebo postříbřených příborů.  Foto: M. Stuchlá

mondénní atmosféru doplňují i olejomalby s „gas-
tronomickou“ tematikou znázorňující tři roční 
období, jejichž autorem je významný moravský ba-
rokní malíř Jan Kryštof Hanke. 

K bontonu tehdejší dobré společnosti zajisté pa-
třila i znalost etikety. Tu si připomínáme na něko-
lika posterech, na nichž jsou popsány různé typy 
stolního nádobí, skleniček a  příborů. Po  výstavě 
tak bude každý návštěvník bezpečně vědět, do jaké 
skleničky se nalévá bílé víno, do jaké červené, co je 
to terina a k čemu slouží klubový talíř, popřípadě 
odkdy se pokrmy konzumují vidličkou a příborem. 

Oldřich Nový ve  filmu Kristián pronášel v  lu-
xusním prvorepublikovém podniku známou větu: 
„Zavřete oči, odcházím.“ Já si dovolím jeho slova 
volně parafrázovat. V  žádném případě nezavírejte 
oči a neodcházejte, naopak, otevřete oči a přijďte 
do muzea. Výstava je k  vidění ve  výstavní síni až 
do 11. září.  Marie Gronychová
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Muzejní noc se ponese v duchu plavek a koupání

Městská knihovna

Letošní Muzejní noc se bude konat v pátek 17. června v Pavlínině dvoře od 18 do 22 hodin. Mu-
zejní brány se otevřou za tónů písní ženského pěveckého souboru Radušky, který k nám přijede 
z nedaleké Rohle.

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. Vý-
stava: Pavlína Boráková: „Jesenická krajina“, fotografie, trvá do 15. června.

Ředitelka muzea Marie Gronychová všechny 
příchozí srdečně přivítá a  navnadí na  následující 
netradiční program. V rámci Muzejní noci totiž za-
hajujeme výstavu Koupaliště a plovárny, která bude 
stylově uvedena módní přehlídkou dobových kou-
pacích úborů a plavek, a tak se můžete stejně jako 
loni těšit na  své oblíbené známé tváře našich ko-
legyň a kolegů. Některé „modely“ si k nám našly 
cestu ze skříní místních obyvatel, kterým tímto dě-
kujeme za vstřícnost a ochotnou spolupráci. 

Samozřejmě budou zpřístupněny i  všechny ak-
tuální výstavy. Určitě neváhejte využít jedinečné 
příležitosti prohlédnout si přistavené Fiaty – vete-
rány v  rámci dětské výstavy Autíčkománie, „pro-
brouzdat“ se historií koupališť a plováren v našem 
malebném regionu, a naladit se tak na nadcházející 
sezonu, nebo si dle potřeby doplnit znalosti z ob-
lasti kultury stolování na výstavě Stolečku, prostři 
se!, která zajisté potěší oko nejednoho estéta.

A  protože se všechny nabyté zážitky nejlépe 
vstřebávají u  dobrého jídla a  pití, nebude chybět 

ani bohaté občerstvení přímo ve  dvoře. Celý ko-
lektiv šumperského muzea se těší na  společný ve-
čer plný zábavy a  příjemných zážitků v  pátek 
17. června od 18 do 22 hodin v Pavlínině dvoře. 

Marcela Musilová

Ilustrační foto: sbírky VM Šumperk
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Středisko volného času Doris

V knihovně vystaví fotografie Jaromír Ryšavý

Od poloviny června bude v městské knihovně v ulici 17. listopadu 6 v rámci cyklu Setkávání se 
seniory k vidění výstava Jesenické říčky a potoky fotografa Jaromíra Ryšavého. Zahájena bude 
ve čtvrtek 16. června v 17 hodin a k dobré náladě a poslechu pak následně na zahradě zahraje Old 
Time Jazzband Loučná nad Desnou. Výstava potrvá do 7. září.

Jaromír Ryšavý pochází z východních Čech, od-
kud se v  roce 1948 přestěhoval do Šumperka. Již 
kolem roku 1950 se stal členem šumperského foto-
klubu, v kterém působil až do jeho zániku, po Sa-
metové revoluci v roce 1989. V posledních letech 
byli v klubu aktivní pouze tři, a to pan Ryšavý, pan 
Pavlíček a  pan Rašner. Hlavní činnost spočívala 
v tom, že se pravidelně zúčastňovali soutěže „Dia-
fon“ v Opavě. Tam Jaromír Ryšavý uspěl v katego-
rii jednotlivých snímků, snímkem „Oko“, za který 
získal 1. místo.

Členy šumperského fotoklubu byla řada úspěš-
ných fotografů, z nichž to byli především Ivo Neto-
pil, Josef Pavlíček a Antonín Říha.

Na  veřejnosti se Jaromír Ryšavý uvedl nej-
prve promítáním diapozitivů šumperským 
turistům a v Kavárničce pro seniory. Poprvé vy-
stavoval fotografie asi před deseti lety v knihov-
nách v Losinách a v Libině. Fotografování bylo 
a  stále je pro pana Ryšavého velkým koníčkem. 

Na fotografiích se snaží zachytit především krásy 
přírody. K tomu je stále ještě, pro blízkost našich 
krásných Jeseníků, dost příležitostí.  

Kamila Šeligová

Do  31. května 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

Pátek 3. června od 14 do 19 hodin na „K“
Barevná dílna na Komíně
Výtvarná dílna pro děti a  rodiče. Tentokrát si 

v páteční výtvarné dílně pohrajeme s barvami a ruč-
ními lisy a  vytvoříme si tak tričko na  prázdniny 
a  prázdninový deník na  naše prázdninové cesty... 
S  sebou si, prosím, přineste jednobarevné, světlé 
tričko bez potisků. Setkání s výtvarným uměním... 
Informace Romana Večeřová, tel. č. 725 486 227, 
vecerova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Pondělí 6. června a  úterý 7. června vždy 
od 14 do 17 hodin ve sborovně ŠDS na „K“
Zápis zpěváčků do Šumperského dětského sboru
Zveme děti, které budou od září 2016 žáky prvních 

Jaromír Ryšavý fotí jesenické říčky a potoky.   
Foto: archiv
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a druhých tříd nebo dva roky před školní docház-
kou (zápis do Zpívánek). Budeme rádi, když nám 
děti zazpívají jednu lidovou píseň. Informace Ivana 
Žůrková, tel.č. 725 012 639, motyli@spk.cz.
 
Úterý 7. června od 17.30 hodin v klášterním kostele
VIA LUCIS: Klavírní recitál Lukáše Vondráčka 
Informace Petr Konupčík, tel. č. 731 610 037, ko-
nupcik@doris.cz.  Cena 80 Kč, děti a senioři 60 Kč

Středa 8. června od 19 hodin v klášterním kostele
Koncert lotyšského smíšeného sboru Maska 
a Motýlů Šumperk
Informace Ivana Žůrková, tel. č. 725 012 639, mo-
tyli@spk.cz.

Čtvrtek 9. června od 18 hodin v klášterním kostele
Závěrečný koncert Barevných dětí a Plameňáků 
ŠDS
Informace Ivana Žůrková, tel.  č. 725  012  639, 

motyli@spk.cz.

Středa 22. června 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

Středa 29. června od 19 hodin v klášterním kostele
Benefiční koncert Motýlů Šumperk
Informace Ivana Žůrková, tel. č. 725 012 639, mo-
tyli@spk.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.

SVČ Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Klavírní koncert Lukáše Vondráčka

v úterý 7. června v 17.30 hodin v klášterním kostele
Tradiční koncert dnes již světově známého klavíristy, který je držitelem několika významných ocenění. 

V programu zazní skladby z děl předních světových skladatelů.
Lukáš Vondráček (1986) začal hrát na klavír v době, kdy ještě nedosáhl na pedály. Talent zdědil po rodi-
čích klavíristech. Svá první veřejná vystoupení absolvoval již ve čtyřech letech a v jedenácti vydal své první 
CD. Už jako dvanáctiletý byl přijat na Ostravskou univerzitu, soukromě studoval také ve Vídni a v pol-
ských Katovicích. V roce 2001 se stal sólistou filharmonie Hradec Králové a ve stejném roce debutoval 
také s Českou filharmonií. Jeho přítelem a zároveň příležitostným soukromým pedagogem je slavný ruský 
klavírista a dirigent Vladimir Ashkenazy. V roce 2012 dokončil studium na prestižní New England Con-

servatory v americkém Bostonu.
Orchestrů, s nimiž spolupracoval, je dlouhá řada – za všechny jmenujme London Philharmonic Orchestra, 
BBC Symphony Orchestra, Royal Liverpool Orchestra, Petrohradská filharmonie, Hong Kong Philharmonie, 
Sydney Symphony Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, NHK Tokio a další. Hrál pod taktov-
kou Vladimíra Ashkenazyho, Paava Järviho, Marin Alsopové, Jiřího Bělohlávka, Vasilije Petrenka či Zdeňka 
Mácala. Za svoji kariéru vystoupil desítkách zemí světa v prestižních sálech, jako jsou Wigmore Hall v Londýně, 
Carnegie Hall v New Yorku, Kennedy Center ve Washingtonu, Cité de la Musique v Paříži, Sydney Opera 
House, Hong Kong City Hall, Palais des Beaux - Arts v Bruselu, Suntory Hall v Tokiu, National Music Audi-
tory v Madridu, Tonhalle v Zürichu a další. V Praze se představil několikrát s Českou filharmonií a v rámci fes-

tivalu Pražské Jaro. Lukáš Vondráček je držitelem několika významných ocenění a vydal několik CD. 
Vstupenky v ceně 80 Kč a 60 Kč (senioři, mládež) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.
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Každý čtvrtek vždy od 8 do 10 hodin v „P“
Počítačový kurz                         Vstupné 50 Kč/lekce

Čtvrtek 2. června od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 2. června a  čtvrtek 16. června od  13.30 
do 15 hodin v „P“
Sdělujeme pocity malbou          Vstupné 35 Kč/lekce

Pátek 10. června od 14 do 18 hodin v „S“
Taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 14. června od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Čtvrtek 16. června od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje V + H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 28. června od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Každou středu od 18.15 hodin v „S“
Jóga IV

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

Každý čtvrtek od 17 hodin v „S“ 
Flexi-bary pro ženy
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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. Svo-
body 68. Permanentky se zvýhodněním a kupóny 
na  jednotlivé aktivity je nutné uhradit na  re-
cepci nebo pokladně na  Gen.  Svobody 68. In-
formace o dalších aktivizačních programech získáte 
na www.pontis.cz. 

Oko promítne největší díla renesančního 
mistra Leonarda da Vinciho
Při příležitosti konání nejdůležitější kulturní události EXPO 2015 v Miláně se uskutečnila i uni-
kátní výstava „Leonardo 1452–1519“, na  které byla k  vidění nejzajímavější díla Leonarda 
da Vinciho. Expozice byla výsledkem šestileté práce odborníků, kterou si teď mohou diváci díky 
využití moderních filmařských technologií vychutnat 14. června od 20 hodin i v kině Oko.

„Výstava představuje nejznámější díla Leo-
narda da Vinciho, detailně si tak budete moci 
v  kině prohlédnout jeho obrazy, ale také ruko-
pisy, přírodopisné nákresy, utopické projekty, 
anatomické kresby a mytické výjevy,“ zve na vý-
stavu ředitel kina Oko Kamil Navrátil. Vzápětí 
dodává, že v závěru dokumentu se diváci vydají 

na cestu po samotném Miláně, městě, které Leo-
narda inspirovalo a utvářelo jako malíře, vědce, 
inženýra, spisovatele i architekta. „To vše v nej-
lepší obrazové i zvukové kvalitě, díky které si vy-
chutnáte každý detail a  budete mít pocit, jako 
byste byli přímo v Miláně a v centru dění,“ uza-
vírá Navrátil. -red-

Unikátní výstava „Leonardo 1452–1519“ se uskutečnila u příležitosti konání EXPA 2015 v Miláně.  Foto: archiv
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Středa 1. června
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT ke Dni dětí 
v 15.15 hodin                                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 
109 minut, přístupný bez omezení, české znění
Moderní metropole zvířat Zootropolis je velkolepé 
velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech 
koutů světa.  Vstupné 80 Kč, rodiče s dětmi 60 Kč 
*Za  finanční dar děkujeme firmám SHM 
a PLATIT.
ŽELVY NINJA 2  3D předpremiéra ke  Dni dětí 
v 17.30 hodin                                    Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, komedie, fantasy, sci-fi, 
101 minuta, přístupný bez omezení, české znění
Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou 
tady s námi a jejich příběhy pokračují! Těšte se.  

Vstupné 140 Kč, rodiče s dětmi 120 Kč 
*Za  finanční dar děkujeme firmám SHM 
a PLATIT.
KAPULETI A MONTECI ve 20.00 hodin 

Živě v Oku
Přímý přenos opery z Gran Teatre del Liceu v Bar-
celoně, 170 minut, přístupný bez omezení, české 
titulky
Před 185 lety, 11. března 1830, se v benátském La 
Fenice poprvé zvedla opona nad Belliniho operou 
Kapuleti a Montekové. Kostýmy pro nové uvedení 
navrhoval modní návrhář Christian Lacroix.  

Vstupné 300 Kč

Čtvrtek 2. června
ŽELVY NINJA 2 3D v 17.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, komedie, fantasy, sci-fi, 
101 minuta, přístupný bez omezení, české znění  

Vstupné 140 Kč
SPRÁVNÍ CHLAPI v 19.40 hodin
USA, 2016, krimi, mysteriózní, thriller, 115 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) 
a  nájemný ranař Jackson Healy (Russell Crowe) 

spojují své síly a podílejí se na vyšetřování pohřešo-
vané dívky a zdánlivě nesouvisejícího úmrtí jedné 
pornohvězdy.  Vstupné 110 Kč

Pátek 3. června
ŽELVY NINJA 2 3D v 15.15 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, komedie, fantasy, sci-fi, 
101 minuta, přístupný bez omezení, české znění  

Vstupné 140 Kč
DĚDA v 17.25 hodin
ČR, 2016, rodinný, komedie, 110 minut, pří-
stupný bez omezení 
K rázovitému valašskému dědovi (F. Segrado) při-
jíždějí na  prázdniny vnoučci (A. Čtvrtníčková 
a J. Dimov) z Prahy. Zaneprázdnění rodiče (D. Su-
chařípa a  P.  Hřebíčková) vysílají děti v  dobrém 
úmyslu změnit jejich virtuální svět internetu, mo-
bilů a tabletů. Na valašské vesnici totiž vše funguje 
trošku jinak… dále hrají B. Polívka, Z. Hrachový.  

Vstupné 100 Kč
SPRÁVNÍ CHLAPI v 19.40 hodin
USA, 2016, krimi, mysteriózní, thriller, 115 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky  

Vstupné 110 Kč
MLČENÍ JEHŇÁTEK ve 22.00 hodin 

Artvečer – FK
USA, 1991, thriller, horor, krimi, drama, 119 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Nejnapodobovanější psychothriller 90. let zůstává 
i po pětadvaceti letech od svého natočení stejně dé-
monicky uhrančivý a znepokojující. A to nejenom 
díky postavě největšího zloducha v historii kinema-
tografie – kanibalského psychiatra Hannibala Lec-
tera.  Vstupné 100 Kč, členové FK 70 Kč 

Sobota 4. června
DCERA ČARODĚJKY ve 13.30 hodin 

Hrajeme pro děti
Dánsko, Norsko, ČR, 2015, akční, fantasy, 96 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění

Kino Oko
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USA, 2016, krimi, mysteriózní, thriller, 115 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky  

Vstupné 110 Kč

Pondělí 6. června
ŽELVY NINJA 2 v 17.00 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, komedie, fantasy, sci-fi, 
101 minuta, přístupný bez omezení, české znění  

Vstupné 120 Kč
BEN HUR v 19.10 hodin 

Artvečer – FK
USA, 1959, dobrodružný, drama, 212 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Film, který získal nevídaných jedenáct Oscarů 
a stal se jedním z nejúspěšnějších filmů všech dob. 
Ben Hur je mírumilovný syn z významného židov-
ského rodu, který je nešťastnou shodou okolností 
odsouzen na galeje a po mnoha útrapách si musí 
svoji svobodu vybojovat zpět v šíleném závodě kva-
drig se sadistickým Římanem Messalou… 

Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč 

Úterý 7. června
ŽELVY NINJA 2 v 17.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, komedie, fantasy, sci-fi, 

Dcera čarodějky Dina po  matce zdědila nadpři-
rozené schopnosti: umí se podívat člověku přímo 
do duše a vyvolat v něm pocity studu za jeho činy.  

Vstupné 100 Kč
ŽELVY NINJA 2 3D v 15.35 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, komedie, fantasy, sci-fi, 
101 minuta, přístupný bez omezení, české znění  

Vstupné 140 Kč
DĚDA v 17.45 hodin
ČR, 2016, rodinný, komedie, 110 minut, pří-
stupný bez omezení  Vstupné 100 Kč
SPRÁVNÍ CHLAPI ve 20.00 hodin
USA, 2016, krimi, mysteriózní, thriller, 115 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky  

Vstupné 110 Kč

Neděle 5. června
ŽELVY NINJA 2 3D v 15.35 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, komedie, fantasy, sci-fi, 
101 minuta, přístupný bez omezení, české znění  

Vstupné 140 Kč
DĚDA v 17.45 hodin
ČR, 2016, rodinný, komedie, 110 minut, pří-
stupný bez omezení  Vstupné 100 Kč
SPRÁVNÍ CHLAPI ve 20.00 hodin

Kino Oko

Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael se vracejí a jejich příběhy pokračují!  Foto: archiv
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101 minuta, přístupný bez omezení, české znění  
Vstupné 120 Kč

OREL EDDIE v 19.40 hodin
Velká Británie, USA, Německo, 2016, drama, 
sportovní, komedie, 105 minut, přístupný bez 
omezení, titulky
Touha splnit si životní sen je motorem snad kaž-
dého z nás. Ale takový motor, jaký v  sobě skrývá 
už od  dětství Michael Edwards (Taron Egerton), 
nemá jen tak někdo. Britský olympijský výbor kvůli 
němu měnil pravidla, aby se nedostal na olympi-
ádu. Nakonec se stal miláčkem publika na olympi-
ádě v Calgary v roce 1988.  Vstupné 100 Kč

Středa 8. června
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK v 15.20 ho-
din                                                  OKO SENIOR
ČR, 2016, komedie, 120 minut, přístupný bez 
omezení  Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč 
ŽELVY NINJA 2 v 17.50 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, komedie, fantasy, sci-fi, 
101 minuta, přístupný bez omezení, české znění  

Vstupné 120 Kč
PASOLINI ve 20.00 hodin               Artvečer – FK
Francie, Itálie, Belgie, 2014, životopisný, drama, 
86 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 
Biografické drama pojednávající o  dramatickém 
sklonku života kontroverzního italského filmaře.  

Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč 

Čtvrtek 9. června
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 v 17.20 hodin
USA, 2016, horor, 134 minuty, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky
Horor navazuje na úspěšný hit. Tentokrát manžel-
ský pár odcestuje do severního Londýna vyšetřovat 
jeden z  nejhrůzostrašnějších případů paranormál-
ních aktivit, aby pomohl svobodné matce, která 
žije sama se svými čtyřmi dětmi v domě zamoře-
ném zákeřnými duchy.  Vstupné 120 Kč
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D ve 20.00 hodin
USA, 2016, fantasy, dobrodružný, akční, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, české znění

Film o násilném střetu dvou světů vznikl na motivy 
globálního herního fenoménu společnosti Blizzard 
Entertainment.  Vstupné 160 Kč

Pátek 10. června
KNIHA DŽUNGLÍ v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, pří-
stupný bez omezení, české znění
Nechte se unést dech beroucí podívanou, jakou jste 
ještě nikdy neviděli.  Vstupné 100 Kč
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D v 17.45 hodin
USA, 2016, fantasy, dobrodružný, akční, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, české znění  

Vstupné 160 Kč
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 ve 20.15 hodin
USA, 2016, horor, 134 minuty, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč
RUDÝ KAPITÁN ve 21.15 hodin 

Letní kino Točák
ČR, SR, Polsko, krimi, thriller, nepřístupné pro 
děti do 15 let 
Podle bestselleru Dominika Dána, začátek akce 
ve 20.00 hodin. Promítáme po  setmění, asi 
ve  21.15  hodin. Pořádá Šumperský okrašlovací 
spolek. Předprodej v Trafikafé u Schillera.   

Vstupné 90 Kč

Sobota 11. června
DCERA ČARODĚJKY ve 13.30 hodin 

Hrajeme pro děti
Dánsko, Norsko, ČR, 2015, akční, fantasy, 96 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění   

Vstupné 100 Kč
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D v 15.30 hodin
USA, 2016, fantasy, dobrodružný, akční, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, české znění  

Vstupné 160 Kč
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET v 18.00 hodin
USA, 2016, fantasy, dobrodružný, akční, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, české znění  

Vstupné 130 Kč
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 ve 20.30 hodin
USA, 2016, horor, 134 minuty, nepřístupné pro 
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děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Neděle 12. června
DCERA ČARODĚJKY v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
Dánsko, Norsko, ČR, 2015, akční, fantasy, 96 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění   

Vstupné 100 Kč
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D v 17.30 hodin
USA, 2016, fantasy, dobrodružný, akční, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, české znění  

Vstupné 160 Kč
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 ve 20.00 hodin
USA, 2016, horor, 134 minuty, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Pondělí 13. června
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET v 17.30 hodin
USA, 2016, fantasy, dobrodružný, akční, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, české znění  

Vstupné 130 Kč
TEORIE TYGRA ve 20.00 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 mi-
nuta, přístupný bez omezení  Vstupné 100 Kč

Úterý 14. června
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET v 17.30 hodin
USA, 2016, fantasy, dobrodružný, akční, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, české znění  

Vstupné 130 Kč
LEONARDO DA VINCI: GÉNIUS V MILÁNĚ 
ve 20.00 hodin
Itálie, 2016, dokumentární, 90 minut, přístupný 
bez omezení
Výstava přestavuje nejznámější díla Leonarda da 
Vinciho, detailně si tak budete moct v  kině pro-
hlédnout jeho obrazy, ale také rukopisy, příro-
dopisné nákresy, utopické projekty, anatomické 
kresby a  mytické výjevy. Na  závěr dokumentu se 
vydáte na cestu po samotném Miláně, městě, které 
Leonarda inspirovalo a utvářelo jako malíře, vědce, 
inženýra, spisovatele i architekta.  Vstupné 230 Kč

Středa 15. června
DVOJNÍCI v 10.00 hodin                  BABY OKO
ČR, 2016, komedie, 103 minuty, přístupný bez 
omezení
Promítáme pro maminky s miminky. Přijďte se po-
bavit do kina. Budeme promítat tišeji i s tlumeným 

Film Warcraft: První střet vznikl na motivy globálního herního fenoménu společnosti Blizzard Entertain-
ment.  Foto: archiv
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střední školy po letech znovu setkávají, a to v úplně 
jiných rolích, než které zažili jako kluci na škole.  

Vstupné 110 Kč

Pátek 17. června
HLEDÁ SE DORY 3D + PTÁČÁTKO 3D 
v 15.30 hodin                                 Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění   

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
PODFUKÁŘI 2 v 17.30 hodin
USA, 2016, akční, komedie, thriller, 115 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky   

Vstupné 120 Kč
CENTRÁLNÍ INTELIGENCE v 19.50 hodin
USA, 2016, komedie, 114 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Sobota 18. června
HLEDÁ SE DORY 3D + PTÁČÁTKO 3D 
v 15.30 hodin                               Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění   

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
PODFUKÁŘI 2 v 17.30 hodin
USA, 2016, akční, komedie, thriller, 115 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET v 19.55 hodin
USA, 2016, fantasy, dobrodružný, akční, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 130 Kč

Neděle 19. června
HLEDÁ SE DORY 3D + PTÁČÁTKO 3D 
v 15.30 hodin                               Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
PODFUKÁŘI 2 v 17.30 hodin
USA, 2016, akční, komedie, thriller, 115 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
CENTRÁLNÍ INTELIGENCE v 19.55 hodin
USA, 2016, komedie, 114 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
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světlem. Je lepší vyhořet než potkat dvojníka. Ko-
lotoč překvapivých komediálních situací v  hlavní 
dvojroli s O. Sokolem se roztáčí…  Vstupné 80 Kč
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D v 17.30 hodin
USA, 2016, fantasy, dobrodružný, akční, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, české znění  

Vstupné 160 Kč
HUMR ve 20.00 hodin                       Artvečer - FK
Irsko, Velká Británie, Řecko, Francie, 2015, ro-
mantický, sci-fi, thriller, 119 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky
Nedaleká budoucnost: Všichni muži a  ženy bez 
partnera jsou zatýkáni a odváženi do Hotelu, kde si 
do 45 dnů mají najít protějšek. Pokud se jim to ne-
podaří, budou proměněni ve zvíře podle vlastního 
výběru. Tři muži, kteří se v hotelu spřátelili, utečou 
do lesů, kde se přidají k povstalecké skupině Samo-
tářů.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

Čtvrtek 16. června
HLEDÁ SE DORY 3D + PŘEDFILM PTÁ-
ČÁTKO 3D v 15.30 hodin        Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění
Na stříbrné plátno vrací zapomnětlivá modrá rybka 
Dory a  s  ní její kamarádi Nemo a  Marlin, kteří jí 
pomáhají najít odpovědi na otázky z  její minulosti. 
Na co si vzpomene? Kdo jsou její rodiče? A kde se na-
učila mluvit velrybsky?  Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
PODFUKÁŘI 2 v 17.30 hodin
USA, 2016, akční, komedie, thriller, 115 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Špičkoví iluzionisté ze skupiny ČTYŘI JEZDCI 
(Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco 
a Lizzy Caplan) se vracejí ve svém druhém dobro-
družství, aby na svém celosvětovém turné předvedli 
kousky přesahující hranice lidského chápání a po-
sunuli hranice jevištních iluzí do nových výšin.  

Vstupné 120 Kč
CENTRÁLNÍ INTELIGENCE v 19.50 hodin
USA, 2016, komedie, 114 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky
Dwayne Johnson a  Kevin Hart jsou hvězdami 
akční komedie, v níž se tito dva bývalí spolužáci ze 
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na pohřeb, kde poznávají svou nevlastní sestru. Je-
jich návrh, aby odjela žít s nimi, plachá a dospíva-
jící Suzu s nadšením přijímá. Všechna děvčata tak 
začínají prožívat úplně nová dobrodružství. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 23. června
HLEDÁ SE DORY + PTÁČÁTKO v 15.25 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK 3D 
v 17.25 hodin
USA, 2016, sci-fi, akční, dobrodružný, 128 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, české znění
Další kapitola tohoto eposu představí globální ka-
tastrofu nepředstavitelného měřítka. S  využitím 
obnovených technologií vetřelců obyvatelé Země 
vybudovali obrovský obranný program na ochranu 
planety. Avšak nic nás nemůže připravit na vyspě-
lou a  nebývalou sílu vetřelců. Pouze vynalézavost 
několika statečných mužů a  žen může zachránit 
naši civilizaci před zánikem.  Vstupné 160 Kč
OSLNĚNI SLUNCEM ve 20.00 hodin
Itálie, Francie, 2015, krimi, drama, mysteriózní, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Slavná rocková hvězda Marianne (Tilda Swinto-
nová) tráví poklidnou dovolenou na  slunečném 
ostrově v  Itálii se svým partnerem Paulem. Idyla 
je narušena nečekaným příjezdem jejího starého 
přítele Harryho (Ralf Fiennes) a  jeho okouzlu-
jící dcery Penelope (Dakota Johnsonová). Radost 
z příjemného setkání se pomalu mění v atmosféru 
plnou skrytých vášní, nedůvěry, podezírání a žárli-
vosti…  Vstupné 110 Kč

Pátek 24. června
HLEDÁ SE DORY + PTÁČÁTKO v 15.25 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK v  17.25 
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Pondělí 20. června
HLEDÁ SE DORY 3D + PTÁČÁTKO 3D 
v 15.30 hodin                               Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET v 17.30 hodin
USA, 2016, fantasy, dobrodružný, akční, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 130 Kč
PODFUKÁŘI 2 ve 20.00 hodin
USA, 2016, akční, komedie, thriller, 115 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Úterý 21. června
HLEDÁ SE DORY 3D + PTÁČÁTKO 3D 
v 15.30 hodin                                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET v 17.30 hodin
USA, 2016, fantasy, dobrodružný, akční, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 130 Kč
PODFUKÁŘI 2 ve 20.00 hodin
USA, 2016, akční, komedie, thriller, 115 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Středa 22. června
HLEDÁ SE DORY 3D + PTÁČÁTKO 3D 
v 15.35 hodin                                 Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
PODFUKÁŘI 2 v 17.35 hodin
USA, 2016, akční, komedie, thriller, 115 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky  

Vstupné 120 Kč
NAŠE MALÁ SESTRA ve 20.00 hodin 

Artvečer - FK
Japonsko, 2015, drama, komedie, 126 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky
Tři sestry žijí společně ve velkém domě ve městě Ka-
makura. Když jejich otec, zemře, cestují na venkov 
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Pondělí 27. června
HLEDÁ SE DORY + PTÁČÁTKO v 15.35 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
KLUK VE SVĚTĚ PŘÍŠER v 17.35 hodin 

Artvečer - FK
Japonsko, 2015, animovaný, fantasy, 119 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky 
Příběh o důležitosti rodiny, lásky a cti vyniká fasci-
nujícím mistrovstvím animace japonského režiséra 
Mamoru Hosody. Vstupné 100 Kč, členové FK 70 Kč 
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK ve 20.00 
hodin
USA, 2016, sci-fi, akční, dobrodružný, 128 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky Vstupné 130 Kč

Úterý 28. června
HLEDÁ SE DORY + PTÁČÁTKO v 15.25 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK v  17.25 
hodin
USA, 2016, sci-fi, akční, dobrodružný, 128 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky Vstupné 130 Kč
REALITA ve 20.00 hodin
Francie, Belgie, USA, 2014, komedie, 87 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Kameraman Jason sní o tom, že natočí horor. Pro-
ducent Bob mu slíbí podporu za jedné podmínky: 
Jason má 48 hodin na to, aby našel nejdokonalejší 
výkřik v dějinách filmu. Nejnovější počin francouz-
ského režiséra a  hudebníka mísí originálně různé 
roviny fikce, obrazového záznamu a hudebního do-
provodu Philipa Glasse.  Vstupné 90 Kč

Středa 29. června
HLEDÁ SE DORY + PTÁČÁTKO v 15.25 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, anim., komedie, rodinný, 90 minut, 
české znění  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
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hodin
USA, 2016, sci-fi, akční, dobrodružný, 128 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč
OSLNĚNI SLUNCEM ve 20.00 hodin
Itálie, Francie, 2015, krimi, drama, mysteriózní, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč

Sobota 25. června
HLEDÁ SE DORY + PTÁČÁTKO v 16.00 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK 3D 
v 18.00 hodin
USA, 2016, sci-fi, akční, dobrodružný, 128 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 160 Kč
PADESÁTKA ve 21.15 hodin 

Letní kino – zahrada kina
ČR, 2015, komedie, nevhodné pro děti do 12 let, 
97 minut, 
Komedie Vojty Kotka. Předprodej v  Trafikafé 
u Schillera.  Vstupné 90 Kč

Neděle 26. června
HLEDÁ SE DORY + PTÁČÁTKO v 15.25 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK 3D 
v 17.25 hodin 
USA, 2016, sci-fi, akční, dobrodružný, 128 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 160 Kč
LÉTO ALL EXCLUSIVE ve 20.00 hodin
Francie, 2015, komedie, 93 minuty, přístupný bez 
omezení, české znění
Jak by asi vypadaly kultovní Blair Witch Project 
nebo Paranormal activity natočené ve  stylu úplně 
šílené komedie plné gagů?  Vstupné 110 Kč
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do 12 let, titulky
Emilia Clarkeová v hlavních rolích filmové adap-
tace romantického bestselleru oblíbené autorky 
Jojo Moyesové.  Vstupné 120 Kč
HRA PENĚZ ve 20.00 hodin
USA, 2016, drama, thriller, 95 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky
Clooneyho hrdina léta radí divákům, kam vlo-
žit peníze, jenže jednou ho nespokojený investor 
v  podání Jacka O’Connella přepadne v  přímém 
přenosu. Hvězda se mění v rukojmí, s policií musí 
jednat producentka pořadu, čili Julia Robertsová, 
a přitom vycházejí najevo obří finančnické lži. 

Vstupné 120 Kč

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.

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK v  17.25 
hodin
USA, 2016, sci-fi, akční, dobrodružný, 128 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky Vstupné 130 Kč
CENA SLÁVY ve 20.00 hodin           Artvečer - FK
Francie, 2014, drama, komedie, 114 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Eddyho, kterého právě propustili z vězení, se ujímá 
jeho přítel Osman. Uzavřeli spolu dohodu: Osman 
Eddyho ubytuje a ten mu na oplátku bude hlídat 
sedmiletou dcerku Samiru. Jenže za  dveřmi jsou 
Vánoce a Eddy zoufale potřebuje peníze. Když se 
dozví, že zemřel bohatý komik Charlie Chaplin, 
napadne ho, že ukradne jeho rakev a bude po jeho 
rodině vyžadovat výkupné! 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 30. června
HLEDÁ SE DORY 3D + PTÁČÁTKO 3D 
v 15.45 hodin                             Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč 
*Za  finanční dar děkujeme firmám SHM 
a PLATIT.
NEŽ JSEM TĚ POZNALA v 17.45 hodin
USA, 2016, drama, 110 minut, nevhodné pro děti 

Snímek Den nezávislosti: Nový útok představí globální katastrofu nepředstavitelného měřítka.  Foto: archiv



ČTVRTEK 9. 6. VE 21.00
DIVADLO KOMEDIOGRAF – 

DIVADLO JEDNOHO AUTORA

BUTCH CASSIDY 
A SUNDANCE KID

HRAJÍ: TOMÁŠ MATONOHA, 

JOSEF POLÁŠEK, 
EVA LEIMBERGEROVÁ NEBO 

MARIANA CHMELAŘOVÁ
CENA 250,-

PÁTEK 10. 6. VE 21.00 
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

COMMEDIA DELL´ARTE
HRAJÍ: PAVEL LIŠKA, 

MAREK DANIEL, 
TOMÁŠ MILOSTNÝ, MICHAL BUMBÁLEK, 

GABRIELA ŠTEFANOVÁ, ANDREA MAREČKOVÁ.
CENA 250,-

SOBOTA 11. 6. VE 21.00 
DIVADLO GAFA OPAVA

TA MOJE LOLITA
HRAJÍ: HANA GRIGARCZIKOVÁ, 

MICHAL STALMACH, ŠÁRKA VYKYDALOVÁ, 
KUBA STRÁNSKÝ, MARTIN TÁBORSKÝ

CENA 200,-

NEDĚLE 12. 6. VE 21.00
DIVADLO ŠUMPERK

S TVOJÍ DCEROU NE
HRAJÍ: OLGA KAŠTICKÁ, JOSEF VRÁNA J.H., 

DANA RŮŽIČKOVÁ, JAN KRONEISL, KAROLÍNA 
HÝSKOVÁ, PATRIK FRANCL, VÍT PIŠTĚCKÝ / 
KAPELA: ZDENĚK DOČEKAL / JOSEF MACEK, 

JIŘÍ VÁLEK, MILOŠ POHL
CENA 100,-

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

ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ 
HRAJEME V DIVADLE

WWW.DIVADLOSUMPERK.CZ

9. 6.  ‒ 12. 6. 2016 
LETNÍ SCÉNA 
V SADECH 1. MÁJE
23. ROČNÍK 
FESTIVALU

ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA
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13:00 -19:00 Historický program

Sobota 4. června 2016

Hry a soutěže pro děti o ceny, za splnění všech peti disciplín čeká 
na hráče drobná odměna, hlavní slosování o zajímavé ceny 
proběhne v 16:30 hod. na hlavní scéně.

    

Zábavná show Barevné dny  – třídění a recyklace odpadů se 
společností EKO-KOM, a. s.
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