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1Muzejní NEJ

Muzejní NEJ

Mletí obilí nebylo snadnou činností – ukázka použití 
zrnotěrky ve stálé expozici Pravěk Mohelnicka v mo-
helnickém muzeu.  Foto: VM Šumperk

Nejstarší mlýny – zrnotěrky

První a nejstarší doložené mlýny pocházejí z ob-
dobí mladší doby kamenné – neolitu (6.–4. tis. 
př. n. l.), tedy z období prvních zemědělců. Spolu 
s nástupem zemědělství, chovem dobytka a  změ-
nou životního stylu z  kočovných tlup na  usedlé 
kmenové skupiny se rozšířila škála nejen konzu-
movaných potravin, ale i  používaných nástrojů. 
Lidé měli potřebu nově pěstované plodiny zpraco-
vávat i skladovat a k tomu využívali doposud ne-
známé pomůcky.

Jedním z nových nástrojů byl i primitivní mlýn 
na  zpracování sklizených plodin, kterému se říká 
zrnotěrka. Nejstarší mlýny měly podobu velké ne-
pohyblivé kamenné podložky, na kterou se nasy-
palo zrno. To se pak drtilo třením pomocí druhého 
menšího pohyblivého kamene, jehož velikost i tvar 
byly přizpůsobeny ruce člověka. Zrnotěrky byly 
zpravidla vyráběny z  lokální kamenné suroviny 
s  hrubozrnnou strukturou – lokální proto, že se 
jednalo o poměrně velký a těžký kus horniny a lidé 
jej proto při svém stěhování do nových osad s se-
bou neodnášeli. Namletá mouka se pak vyznačo-
vala vysokým obsahem drobných zrnek kamenné 
suroviny, což přispívalo především k  rychlému 
opotřebení chrupu pravěkých lidí. Tento jev je 
doložený na  mnoha dochovaných kosterních 

Zrnotěrka z výzkumu sídliště mladší doby kamenné u Postřelmova (5. tis. př. n. l.).   
Sbírky Vlastivědného muzea Šumperk

pozůstatcích z období neolitu, ale i mladších.
Mletí mouky v  mladší době kamenné nebylo 

snadnou činností - současné experimenty uká-
zaly, že zhotovení kilogramu mouky mohlo zabrat 



2 Ohlédnutí

Naprosto jedinečná příležitost, setkat se se známým americkým spisovatelem Robertem Fulghu-
mem, se naskytla v sobotu 11. června všem, kteří zamířili do Zahrady přátelství a porozumění 
u školy v Hanácké ulici. Do Šumperka zavítal v rámci projektu LiStOVáNí Lukáše Hejlíka na po-
zvání Šumperského Okrašlovacího Spolku. Ten v  rámci „literární soboty“ uspořádal i  knižní 
bazar, jehož výtěžek podpoří vydání prvních kompletních dějin města Geschichte der Stadt 
Mährisch-Schönberg Franze Harrera v českém překladu.

Robert Fulghum podepisoval v Šumperku své knížky,  
setkání předcházel knižní bazar

od jedné do tří hodin práce, podle typu zrna, su-
roviny použité pro výrobu mlýnu a také zručnosti 
jedince. Kromě mouky však tyto mlýny mohly 
sloužit i k drcení koření, bylin nebo soli, ale také 
například sušeného ovoce a ořechů.

Zrnotěrky se tak staly jedním z přelomových vy-
nálezů, který v různých obměnách, ať už principu 
fungování, nebo použitého materiálu, lidé využí-
vají dodnes.

Barbora Tomešová, Vlastivědné muzeum Šumperk

Zájem o setkání se známým americkým spisovatelem Robertem Fulghumem byl velký. Vzácný host ochotně po-
depisoval své knihy a neodmítal ani četné žádosti o společný snímek.  Foto: Z. Kvapilová

Na  turné Létající cirkus s  divadelně-literárním 
projektem LiStOVáNí vyjel letos v červnu Robert 
Fulghum již potřetí a  jednou ze čtyřiceti zastávek 
byl i Šumperk, kde představil svoji novou povídko-
vou knihu Poprask v  sýrové uličce, kterou vydalo 
nakladatelství Argo. „Je to vlastně takový pikantní 

výběr z  mých posledních příběhů a  esejí, určený 
právě pro české čtenáře. Jako vždy píšu o obyčej-
ných a  občas i  vážných věcech s  lehkým srdcem 
a humorným nadhledem. Nechci radit, natož po-
učovat, chci jen nadchnout své čtenáře a  mít je 
na své cestě,“ řekl Robert Fulghum, jenž nedávno 
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oslavil devětasedmdesátiny a který do České repub-
liky zavítal už podeváté. „Chtěl jsem navštívit nejen 
Prahu, ale poznat i jiná města. Moc rád vás vidím 
a chci si s vámi popovídat nejen o mých knížkách, 
ale také vás poznat, tak říkajíc z očí do očí,“ zdůraz-
nil během setkání Fulghum. 

„Robert říkal, že jsme herci, a pokud začne pr-
šet, budeme hrát, že to tak není,“ zdůraznil Lukáš 
Hejlík v úvodu LiStOVáNí, během něhož se četlo 
z „tangové“ knihy Drž mě pevně, miluj mě zlehka. 
A počasí se snažilo umoudřit. Ke konci autogrami-
ády ovšem bylo potřeba roztáhnout nad vzácným 
hostem deštník, aby se inkoust během podepiso-
vání nerozpil.

Součástí červnové literární soboty byl rovněž 
knižní bazar. Během něj mohli zájemci nejen „pro-
větrat“ svoji knihovnu a  nakoupit za  pár korun 
nové přírůstky, ale především podpořit české vy-
dání prvních kompletních dějin města Geschichte 
der Stadt Mährisch-Schönberg. Ty vyšly v  roce 
1923 v Lipsku a jejich autor Franz Harrer byl šum-
perským patriotem, příslušníkem jedné z význam-
ných šumperských měšťanských rodin, historikem 
a zakladatelem šumperského muzea. 

„Tato více než čtyřsetstránková kniha je nedocenitelným zdrojem informací o našem městě. 
Všichni další historici čerpali většinou z ní, žádné 
jiné kompletní dějiny města sepsány nebyly,“ uvedl 
Radek Auer, který s myšlenkou vydání dějin města 
přišel. Vzápětí připomněl, že Harrer byl coby Ně-
mec po druhé světové válce odsunut a Dějiny Šum-
perka nikdo v  češtině nevydal. „Znalost vlastní 
historie, historie místa, ve kterém žijeme, je docela 
zásadní věc pro to, aby se člověk ukotvil v dnešním 
šíleném a  složitém světě. Sedmdesát let po  válce 
je zároveň docela dlouhá doba na to, abychom se 
oprostili od národnostních předsudků. Proto jsem 
se rozhodl dokončit překlad a  vydat Harrerovu 
knihu v  češtině,“ vysvětlil Auer. Kromě finanční 
podpory od státních i nestátních organizací mohou 
na  vydání knihy přispívat i  samotní Šumperané. 
První možností byl právě knižní bazar u  příleži-
tosti návštěvy světoznámého spisovatele Roberta 
Fulghuma, jenž se odehrál na Seidlových schodech 
v Hanácké ulici. -zk-

Červnové LiStOVáNí Lukáše Hejlíka hostila Zahrada 
přátelství a  porozumění u  školy v  Hanácké ulici. 
Četlo se z Fulghumovy knihy Drž mě pevně, miluj mě 
zlehka. Foto: -zk-

Součástí červnové literární soboty byl rovněž knižní 
bazar, který se odehrál na Seidlových schodech.   

Foto: -zk-
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Klášterní hudební slavnosti nabídnou řadu 
narozeninových dárků

Festival „startuje“ v neděli 26. června v šumper-
ském klášterním kostele koncertem, jenž se po-
nese 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 zakladatel 
Klášterních hudebních slavností Roman Janků.

Další koncert je novinkou. Poprvé v historii festi-
valu nabídnou pořadatelé „open air“ zážitek. V pá-
tek 1. července vystoupí od osmé večerní na nádvoří 
zámku ve Velkých Losinách jeden z nejlepších čes-
kých houslistů současnosti Pavel Šporcl, který svým 
příznivcům zahraje společně s Gipsy Way Ensem-
ble v projektu Gipsy Fire. A s Pavlem Šporclem jsou 
spojeny i následující koncerty, tentokrát v  sólovém 
programu Pocta Paganinimu. Zazní v sobotu 2. čer-
vence od 20 hodin v hudebním pavilonu v Karlově 
Studánce a v neděli 3. července od 19 hodin v Králí-
kách, v klášterním kostele na Hedeči.

Mezinárodní hudební festival Klášterní hudební slavnosti slaví v letošním roce deset let své exis-
tence. 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

Festival „odstartuje“ světoznámá česká sopranistka 
Eva Urbanová.  Foto: archiv
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„Festival zve k účinkování také osvědčené zahra-
niční umělce. K  nim patří Poznaňský chlapecký 
sbor z Polska, který na festivalu vystoupil již v roce 
2013,“ říká intendant festivalu a podotýká, že pol-
ský sbor se letos představí na dvou koncertech. Ten 
první se uskuteční v pondělí 4. července od 19 ho-
din 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 od osmé ve-
černí a nabídne tradiční sborový program. O den 
později, ve středu 6. července, se pak na koncertu 
v Jeseníku představí od 20 hodin jeden z nejzajíma-
vějších českých kytaristů Štěpán Rak se svým neo-
třelým 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 kulturním domě v  Loučné nad 
Desnou a  v  sobotu 9.  července na  zámku v  Blu-
dově. Oba koncerty začínají v 19  hodin. O  závěrečnou tečku za  Klášterními hudeb-

ními slavnostmi se postará v  neděli 10. července 
od 20 hodin v klášterním kostele v Šumperku Ko-
morní filharmonie Pardubice s  Danielem Klán-
ským, kteří svým programem vzdají hold operním 
skladatelům G. Rossinimu a W. A. Mozartovi. Bě-
hem 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-

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

Posluchači se mohou těšit na harfistku Janu Bouško-
vou.  Foto: archiv

Bratrská jednota baptistů Šumperk zve na
bohoslužbu v Sadech 1. máje s gospelovou kapelou

v neděli 26. června v 10 hodin
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K 527 – Madamina! Il catalogo è questo (rejstří-
ková árie, Leporello, 1. děj.), Únos ze serailu – Pře-
dehra k  opeře, Figarova svatba – Se vuol ballare 
(Figaro, 1. děj.), Kouzelná flétna – Předehra. 
G. Rossini: Lazebník sevillský – Předehra, Lazeb-
ník sevillský – La calunnia é un venticello (Basilio – 
árie o pomluvě, 1. děj.), Italka v Alžíru – Předehra 
k opeře, Vilém Tell – Předehra

Komorní filharmonie Pardubice patří již 
od svého založení v roce 1969 mezi špičkové české 
orchestry. Její pestrý repertoár sahá od  barokních 
skladeb přes hudbu období klasicizmu a  roman-
tizmu až po  soudobé kompozice a  různé multi-
žánrové projekty. V  Pardubicích pořádá tradiční 
abonentní cykly a další mimořádné koncerty, stále 

Úterý 5. července od 20 hodin v klášterním kostele
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: Večer 
sborového zpěvu – Poznaňský chlapecký sbor (PL)
Poznaňský chlapecký sbor absolvoval od  svého 
založení v  roce 1954 více než 2200 koncertů 
na  čtyřech kontinentech. Vystupoval na  mnoha 
hudebních festivalech a  zpíval v  nejprestižnějších 
světových koncertních sálech (Carnegie Hall, sál 
Berlínských filharmoniků, Musikverein ve Vídni). 
V roce 2003 byl pozván na zahájení Polské sezony 
ve Francii do katedrály Notre Dame. Sbor pokra-
čuje v  tradici polského sborového zpívání, kterou 
pojímá moderním způsobem. Repertoár zahrnuje 
mistrovská díla vokální polyfonie, ale také skladby 
20. a 21. století. Sbor je také uznávaným interpre-
tem tradičních polských koled a  současné polské 
hudby. Poznaňský chlapecký sbor velmi úzce spo-
lupracuje s Filharmonií Poznaň a dalšími význam-
nými orchestry jak v Polsku, tak v zahraničí.  
Sbormistr: Jacek Sykulski.

Neděle 10. července od 20 hodin v klášterním kostele
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: Ko-
morní filharmonie Pardubice a Daniel Klánský 
(baryton)

Diriguje Marek Šedivý. Program:  W. A. Mozart: 
Figarova svatba K 492 – Předehra, Don Giovanni 

Klášterní hudební slavnosti

Šumperské koncerty festivalu Klášterní hudební slavnosti

Polský sbor z Poznaně se představí na dvou koncer-
tech.  Foto: archiv

S pardubickou filharmonií vystoupí Daniel Klánský. 
Foto: archiv

O závěrečnou tečku za festivalem se postará Komorní 
filharmonie Pardubice.  Foto: archiv
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ani k němu právě vlídná, a  trvalo dlouho, než se 
jeho rozsáhlé dílo vynořilo ze zapomenutí. I pro Jíl-
kovu galerii je výstava mimořádnou událostí. Ne-
nechte si ji ujít. Výstava zahájená středu 29. června 
v zavedených 18 hodin končí v neděli 31. července. 

Miroslav Koval 

„...Myslím, že tvorba pro něj byla zápasem jeho 
samotného se sebou, výpovědí, údělem a  vyvoleným 
těžkým břemenem. A  snad jen ta nikdy nekončící 
dřina ho plně uspokojovala, i když ho ničily i  velké 
pochybnosti.

Jako táta byl spíš kamarád než autorita, připadal 
mi jako velký kluk, s kterým byla vždycky legrace. Sta-
rost o rodinu byla pro něj druhým břemenem, které už 
neunesl. Svoboda byla důležitější, a i když toho jistě 
litoval, myslím, že nedovedl změnit svůj životní směr. 

Své pochyby jak o práci, tak o svém osobním životě 
ubíjel zase jen prací. A snad proto mi jeho dílo při-
padá jako zpověď a současně očistec.“

Vladana Hajnová

Alva Hajn (1938–1991), „Mezi hlínou a mraky“

„...Chodit po  světě, okounět, žvejkat vzdoušek 
horký i  zvlhlý, plískanice, mít nos zmrzlý a  nebejt 
moc ohleduplný k sobě; co by to bylo za tvora, když – 
vráska mu na čele vyskočí pro nic za nic.“

Alva Hajn, Kniha A, 80. léta
Výstava papírových objektů, kreseb a maleb Alvy 

Hajna, provázená ukázkami prostorových prací, 
spočívajících v  samotné hmotě, byla zahájena už 
koncem června, a proto jsem svůj text k ní zveřejnil 
v minulém čísle Kulturního života. Potrvá do po-
loviny léta, a  tak ji znovu připomínám citací slov 
autora a vzpomínkou jeho dcery Vladany, která se 
tu svou grafikou, kresbami a  vzdušnými objekty 
představila v prosinci minulého roku. Těm, kdo se 
nemohli zúčastnit vernisáže, výstavu vřele dopo-
ručuji. Stále ještě málo známá Alvova práce patří 
k nejsilnějším výpovědím ze závěru dvacátého sto-
letí nejen doma v Čechách. Podobně jako pro br-
něnského malíře Roberta Hliněnského nebyla doba 

Klášterní hudební slavnosti, Galerie J. Jílka

Galerie J. Jílka

více se také zaměřuje na mladou i nejmladší gene-
raci posluchačů. Koncertuje v dalších městech kraje 
i celé republiky. Pravidelně se účastní nejvýznam-
nějších festivalů v  České republice, jakými jsou 
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Sme-
tanova Litomyšl, Janáčkův máj Ostrava, Meziná-
rodní hudební festival Český Krumlov a další. 

Prvním šéfdirigentem orchestru byl Libor Pešek, 
v čele orchestru se dále vystřídali Libor Hlaváček, 
Petr Altrichter, Bohumil Kulínský, Petr Škvor, Ró-
bert Stankovský, Leoš Svárovský a Marko Ivanović. 
Od srpna 2014 je šéfdirigentem orchestru Peter Fe-
ranec. Komorní filharmonie vystupovala na  pres-
tižních evropských pódiích (Concertgebouw 
v  Amsterodamu, Festspielhaus v  Salcburku, Mu-
sikverein ve Vídni, Tonhalle v Curychu ad.), kon-
certovala také v USA, v Japonsku a Číně. Orchestr 
je příležitostně zván i k operním a divadelním pro-
jektům, na  svém kontě má desítky úspěšných 

nahrávek pro domácí i zahraniční hudební vydava-
telství (Supraphon, ArcoDiva a Naxos). 

Daniel Klánský (*1992) je laureátem několika 
pěveckých soutěží a absolutním vítězem a držite-
lem Ceny českého rozhlasu na soutěži B. Martinů 
v  roce 2011. Od  podzimu 2013 je poslucha-
čem pražské HAMU ve  třídě prof.  Magdaleny 
Hájóssyové. Publikum ho mělo možnost slyšet 
na  mnoha koncertech v  tuzemsku i  v  zahraničí. 
Často vystupuje se svým otcem, světoznámým 
klavírním virtuosem Ivanem Klánským, spolu-
pracuje i  s  Bennewitz kvartetem. Na  několika 
koncertních turné se představil společně se svým 
bratrem Lukášem Klánským a  houslistou Janem 
Mráčkem. V prosinci 2014 vystoupil s Pardubic-
kou komorní filharmonii na vánočním koncertě. 
Nyní hostuje v  Národním divadle v  opeře Jana 
Kučery na námět O. Kaisera a J. Lábuse s názvem 
„Rudá Marie“.  -red-



8 Šumperské proměny

K Šumperským proměnám:  
Bývalý dělnický dům, dnes Pekárna Pod Poštou

Dům v Langrově ulici č. 8 má bohatou historii, 
jako ostatně mnohé domy v centru města. Na roz-
díl od mnohých jiných vzrostl jeho význam pro dě-
jiny Šumperka až ve 20. století, kdy se stal jedním 
z center života šumperských dělníků. Dnes je zde 
vyhlášená pekárna a dvě prodejny.

Na  místě současné budovy stávaly v  minulosti 
domy dva. První z nich prodal Johann Machanek 
v roce 1743 Johannu Wolfovi, od něhož ho v roce 
1772 koupil Franz Felix. Druhý z  domů vlastnil 
od  roku 1762 Johann Bobitsch. V  příštím čtvrt-
století se v jeho vlastnictví vystřídali další tři maji-
telé. Oba domy koupil na sklonku osmdesátých let 
18. století Johann Martin, který je pravděpodobně 
stavebně spojil. V rodině Martinových zůstal dům 
až do dvacátých let 19. století. Poté ho vlastnil Josef 
Werner a po něm punčochář Anton Werner, patrně 
jeho syn. Na  počátku let šedesátých se stal maji-
telem domu Ignác Tischer, který ho uvnitř nechal 
přestavět a pro svou profesi dal přistavět ve dvoře 
fotoateliér. V patrech se nacházely nájemní byty. Je 
pravděpodobné, že v té době získalo průčelí budovy 
nynější vzhled. V  devadesátých letech, kdy vlast-
nil dům Franz Tischer, provozovala Rofa Kleinová 
v přízemí modistický závod.

Po  Franci Tischerovi náležel honosný dvoupo-
schoďový dům Hermíně Stehnové. Na  počátku 
20. století se o  její nemovitost začali zajímat pře-
dáci německé sociálně demokratické strany, jejichž 
tehdejší prodejna dělnického spotřebního a  spo-
řitelního spolku na protilehlé straně ulice utěšeně 
vzkvétala. Její další rozvoj mohly umožnit jen větší 
skladovací prostory. V  roce 1903 Hermína Steh-
nová dům zmíněným zájemcům prodala a do pří-
zemních prostor, vpravo při pohledu na  dům, se 
nastěhovala prodejna dělnického spolku. Interiéry 
v  přízemí na  levé straně byly adaptovány na  po-
hostinství. V  budově vznikly spolkové místnosti 
s  divadelním sálem a  byla zde umístěna také re-
dakce časopisu Volkswacht. Byty v  patrech byly 

dál pronajímány. Ještě v  roce 1903 došlo k  zahá-
jení prací na vybudování pekárny, která byla dána 
do provozu v následujícím roce.

Od  zprovoznění probíhal v  dělnickém domě 
čilý společenský život. Kromě pořádání schůzí 
a politických shromáždění sloužily spolkové míst-
nosti k přednáškové činnosti, pořádání jazykových 
kurzů, kurzů šití a vaření, v sále se konala divadelní 
představení, tělovýchovné akademie a  vystoupení 
dělnického pěveckého spolku. Budova byla po-
ctěna konáním první zemské konference sociálně 
demokratické strany na Moravě již v roce 1904. Po-
litické třenice po první světové válce mezi revolučně 
orientovanými dělnickými předáky a  umírněnou 
většinou ovlivnily i  život některých zaměstnanců 
pekárny a nájemců prostor domu. Například s od-
chodem komunistické levice z  řad sociální de-
mokracie byl nucen zanechat hostinské živnosti 
ve  zdejší restauraci komunistický funkcionář Jo-
hann Mauler. Dlouholetým nájemcem pohostin-
ství v dělnickém domě byl později Josef Neumann.

Po obsazení pohraničí německou armádou byly 
s okamžitou platností zrušeny dosavadní politické 
strany a  jejich majetek zabaven. Konfiskován byl 
také dělnický dům. Koupil ho pekař Josef Tinz, 
který dál provozoval pekárnu a  prodejnu pečiva. 
Pohostinství převzal August Neumann. V  pová-
lečné době se budovy ujalo nově ustavené Severo-
moravské spotřební a  výrobní družstvo a  posléze 
Olomoucké mlýny a pekárny, přejmenované v roce 
1960, po vzniku Severomoravského kraje, na Seve-
romoravské mlýny a pekárny. Po další reorganizaci 
náležela budova národnímu podniku Severomorav-
ské pekárny a cukrárny, který zde měl své ředitel-
ství a provozovnu. V polovině šedesátých let došlo 
k modernizaci provozů pekárny a o desetiletí poz-
ději k opravě fasády.

Změny nastaly v  devadesátých letech. Obno-
vena byla v  roce 1992 prodejna a o pět let poz-
ději přistavěna moderní chlebová pekárna. Tou 
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Stejný pohled nebylo možné udělat vzhledem ke stínícím stromům. Takto vypadá dům v Langrově ulici dnes. 
Foto: P. Kvapil

Dělnický dům (Arbeiterheim) s restaurací (vlevo) a prodejnou dělnického spotřebního spolku (vpravo). 
Foto: sbírky VM Šumperk
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Loni byly fasádě domu vráceny někdejší architektonické doplňky, takže až na nepatrné výjimky byla uvedena 
do stavu z počátku 20. století.  Foto: P. Kvapil

Budova v Langrově ulici 8 v osmdesátých letech 20. století, kdy v ní měl provozovnu národní podnik Severomo-
ravské pekárny a cukrárny.  Foto: sbírky VM Šumperk
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Ve sportu musí být pohoda, ne jen velká dřina, 
shodují se Květoš Vykydal a Petr Konupčík

Květoslav Vykydal a Petr Konupčík. Jména, která v Šumperku zná snad každý. Oba jsou spojeni 
se sportem a mládeží ve městě. „Květik“, dlouholetý učitel místního gymnázia, stále aktivní atlet 
a trenér, oslavil začátkem letošního dubna v plné síle osmdesátiny a obdržel Čestný odznak České 
unie sportu. Jeho někdejší svěřenec Petr Konupčík, přezdívaný Kony, zdolal loni „sedmdesátku“ 
a letos mu zastupitelé udělili Cenu za přínos městu. Koncem května jsme se sešli v kavárně Pikola 
nad košíčky se slaným karamelem a jahodovými dorty. A řeč byla nejen o atletice.

Ani jeden z vás se v Šumperku nenarodil, co vás do něj 
přivedlo?
KV: Jsem rodák z Prostějovska, kde jsem absolvo-
val Gymnázium Jiřího Wolkera. Po studiu na praž-
ské Fakultě tělesné výchovy a  sportu jsem v  roce 
1961 přišel na  tzv. „umístěnku“ na  šumperské 
gymnázium. V té době jsem už byl ženatý a man-
želka dostala umístěnku do Postřelmova, kde jsme 
bydleli, než jsme získali družstevní byt v Zábřehu. 
Po rozvodu jsem se pak přestěhoval do Šumperka 
a na gymnáziu jsem celkem strávil dvaapadesát let. 
PK: Já se narodil ve Zlíně, ale dětství a mládí jsem 
prožil ve Starém Městě pod Sněžníkem, kde dostal 
táta práci. Po základní škole jsem chodil na  šum-
perský gympl a  po  absolvování olomoucké pe-
dagogické fakulty jsem se coby učitel tělocviku 
a  matematiky vrátil do  „Staráku“. V  roce 1978 
jsem se přiženil do Šumperka, ale místo ve škole se 
mi sehnat nepodařilo. V té době mi Radek Med-
lík nabídl, abych se stal vedoucím oddělení tělesné 
výchovy při tehdejším ODPM na Vyhlídce, který 
se později přeměnil v DDM – Vilu Doris, dnešní 
Středisko volného času Doris. A  „Dorisce“ jsem 

zůstal věrný jedenačtyřicet let.

Právě na šumperském gymnáziu jste se potkali poprvé, 
že? Jak na vztah kantor – student vzpomínáte?
PK: Květik přišel, když jsem byl ve druháku, a měl 
mě pochopitelně z tělocviku. Pořád je to můj uči-
tel a vzor. A vzpomínky jsou jen ty nejlepší. Jednak 
nám přebral holky, protože všechny se do něj zami-
lovaly, takže my ostatní jsme neměli šanci, a jednak 
byl a  stále je všestranný sportovec a velmi komu-
nikativní. Nikdy nebyl cholerik a  rozuměl stu-
dentům, což není úplně běžné. Tím si nás získal. 
A hlavně přivedl spoustu studentů ke sportu. I dnes 
je hnacím motorem a  spolu se svým synem tuto 
tradici na gymnáziu udržuje.
KV: Na  Petra vzpomínám jenom v  dobrém. Už 
na začátku byl výborný atlet - koulař a po příchodu 
ze „Staráku“ začal hned za školu závodit. 

Čím vás atletika „přitáhla“? Kdy jste s ní začali?
KV: Na sportovní začátky mám krásné vzpomínky, 
protože pocházím z  vesnice u  Plumlova, kde byl 
můj otec starostou Sokola. Dělali jsme v  něm 

dobou zde získalo zázemí Pekařství Pod Poštou, 
jehož majitelé provedli stavební úpravy budovy, 
včetně rekonstrukce bytových jednotek, kanceláří 
a v levé části objektu tehdy provozované pivnice, 
v  jejíchž prostorách vznikla o  rok později herna, 
následně i sázková kancelář, v roce 2006 bar s pro-
dejnou oděvů a nakonec opět bar s hernou. Dnes 
lze z ulice vstoupit do prodejny pečiva a soused-
ního obchodu s  potravinami v  místech bývalé 

restaurace. 
Udržovací práce provedené v loňském roce zvý-

raznily estetický vzhled budovy. V jejich rámci do-
šlo k  opravě soklu a  dalším stavebním zásahům. 
Fasáda byla opatřena dvěma odstíny okrového ná-
těru a byly jí vráceny někdejší architektonické do-
plňky, takže až na nepatrné výjimky byla uvedena 
do stavu z počátku 20. století.

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk
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gymnastiku i  turistiku, pravidelně jsme například 
chodili padesát kilometrů na Bouzov. V osmačtyři-
cátém jsem dokonce jako žák cvičil na sletu.
K atletice jsem ale nejvíc čichl na gymnáziu v Pros-
tějově, kde mě hodně inspiroval slavný atlet Honza 
Mrázek, který tehdy dělal rekord na dvě stě metrů 
překážek a potřeboval parťáky, aby neběžel sám. Já 
jsem překážky trošku běhal, takže můj první závod 
byl právě s ním, když udělal československý rekord. 
Pak jsem začal studovat tělocvik a poznával atletiku 
i teoreticky.
PK: Už v první třídě ve Zlíně jsem zkoušel fotbal. 
Pak jsme se přestěhovali do Starého Města za tátou, 
který tu dělal správce zotavovny, do níž jezdily děti 
na  tábory a  lyžařské výcviky. A  ze mě se stal ves-
nický kluk, který si užíval klasického pohybu, jako 
je lezení přes ploty a podobně. Navíc jsme ve třídě 
byli dobrá parta, která si třeba sama dělala olympij-
ské hry. V té době se mi začala líbit koule, za mlý-
nem jsem odkopal drny, udělal si koulařský kruh, 
koupil kouli a začal jako samouk. 

Když jsem přišel na  gymnázium, naskočil jsem 
hned do  závodů.  A  díky Květošovi, který se mi 
ze začátku věnoval, jsem se učil techniku. Pak při-
šel vynikající trenér Radek Skoumal a vytvořila se 
skupina, která byla vrhačsky velmi slušná. Závodili 
jsme za Šumperk, kam jsem se po peďáku, kdy jsem 
hrál za Lokomotivu Olomouc, zase vrátil. Určitě to 
byly nejlepší sportovní roky. Úžasné období, bez-
vadná parta a spousta legrace, která ke sportu patří. 
Právě Květoš vytvářel tu správnou atmosféru. Držel 
partu a jeho i naším krédem bylo, že parta je základ 
a že ve sportu musí být pohoda, ne jen velká dřina. 
Aby vás totiž sport bavil, musíte mít od něj určitý 
odstup, aby vás stále přitahoval. Pokud by mu člo-
věk opravdu propadl, hrozí únava, stres a deprese. 
A tak jsme to brali i jako trenéři. Když jsme viděli, 
že děcka nemají náladu nebo jim to ve škole nejde, 
hráli jsme třeba fotbálek. 

Teď se přímo nabízí otázka, jak jsou na tom se spor-
tem vaše děti.

Květoslav Vykydal a Petr Konupčík jsou na Tyršově stadionu stále jako „doma“.  Foto: P. Kvapil
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KV: Syn Libor z prvního manželství dělal atletiku, 
patřil ke  špičkovým vícebojařům, kdy byl druhý 
na republikovém mistrovství v desetiboji, a skákal 
do výšky 212 centimetrů, poté vystudoval tělocvik 
a dnes dělá na ČVUT asistenta na katedře sportu. 
Dcera Zuzka, která má pětapadesát, se také „poatle-
tila“, učí tělocvik v Zábřehu na střední škole a dělá 
všechny sporty. Nedávno jsem ji přitáhl na vetera-
niády, jezdí se mnou třetí rokem a na posledním 
mistrovství byla čtvrtá. 
Pyšný jsem na  syna Tomáše z  druhého manžel-
ství, který aktivně závodil a před pár lety rozjel tzv. 
přípravku, ve  které má asi sto padesát dětí, které 
na  Tyršáku absolvují všestrannou přípravu. Ze 
všech samozřejmě nemusejí být atleti, ale budou 
přitaženi ke sportu a nebudou z nich peciválové.
A  mám radost ze svých vnuků. Ti dceřini dělají 

basketbal. Pavel je v  reprezentaci a  třetím rokem 
hraje ligu ve Španělsku, kde žije i s rodinou. Mladší 
je v  Brně na  vysoké a  hraje basketbalovou ligu 
za Zbrojovku a chce závodit i v atletice.
PK: Syn i dcera sportovali a  závodili za Šumperk 
v  atletice. Dcera běhávala delší tratě a  syn skákal 
do výšky a jednu dobu hrál basketbal. Pak se vrhli 
na sjezdové lyžování. Vždycky jsem se snažil, abych 
je motivoval v  co nejširším záběru. Učili jsme je 
tak hry, plavání, atletiku, lyžování, stolní tenis… 
Prostě, aby si z  té všestrannosti vybraly. Sportu 
se věnují dál a vedou k němu podobně i své děti. 
A v této souvislosti se mi splnil i určitý sen. Během 
ligy v Třinci jsme všichni závodili. Mám to vzadu 
zasunuté, že to bylo pěkný.

Co považujete za svůj největší úspěch na sportovním 
poli, co vás nejvíc těší?
PK: Odpověď bych asi rozdělil na  dvě části. 
Na úrovni trenérské jsem měl svěřence, kteří ve své 
době patřili mezi špičku v republice. Byla to velmi 
silná skupina, která chtěla trénovat, měla výsledky, 
někteří dokonce přešli do vrcholových středisek. 
A  v  té osobní mě pak těší, že mě to pořád baví. 
Nepamatuju období, kdy bych si řekl, že končím. 

Především z veteránských závodů si „Květik“ přivezl 
řadu medailí.  Foto: P. Kvapil

Letos v dubnu převzal Petr Konupčík Cenu za přínos 
městu.  Foto: P. Kvapil
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Myslím, že důležité bylo i to, že jsme na ně oba ne-
šli jen jako na atlety, ale brali jsme je jako osobnosti 
a dokázali jsme si s nimi povídat, třeba o knížkách, 
o filmech. Trénink nebyla jen holá sportovní záleži-
tost. A to, myslím, hodnotili, protože naše komu-
nikace nabývala větší lidský rozměr.

S mladými sportovci jste pořád v kontaktu. Jsou dnes 
jiní než dřívější generace? 
KV: To bych netvrdil. Každý rok nacházím spoustu 
šikovných nadějí. Zrovna teď jsem objevil šikovnou 
dívku z Libiny, která je v prváku na gymplu. Dělala 
basket, ale vrátila se k atletice, pro kterou má před-
poklady a baví ji. A dnes žiju její radostí.
Právě to, že se pohybuji mezi mladými, mě udr-
žuje nejen tělesně, ale i duševně. Se svými vrstev-
níky, kteří se většinou baví o  nemocech, se tak 
stýkám málo. Díky mladým pořád žiju, zajímá 
mě, co se dělo ve  škole, probereme i  osobní ra-
dosti a starosti. Pořád jsem takovej kluk, kterej je 
kamarád.

Na závody veteránů jezdíte prakticky od začátku. Ab-
solvoval jste téměř všechny, nebo se mýlím?
KV: Nebyl jsem jen na prvním mistrovství v Ame-
rice. Na druhé mistrovství v Götteborgu, kde jsem 
byl v roce 1977 coby čerstvý čtyřicátník, mám nej-
větší vzpomínky, protože zde byli špičkoví spor-
tovci tehdejší doby. Pak jsem jezdil téměř každý rok 
a přidal i mistrovství Evropy a halová mistrovství 
Evropy a světa.
 
Jak se připravujete na letošní Perth a jaké máte cíle?
KV: Už to není jen o tom, že bych tam jel pro me-
daile. Setkám se s přáteli, s vrstevníky, s nimiž spolu 
padesát let závodíme. Lámanou angličtinou si po-
povídáme o rodinách. A protože se známe výkon-
nostně, už tak trochu víme, kdo na kterém místě 
bude. A navíc, dokud mám síly, chci se podívat ně-
kam dál, poznat australskou přírodu. 
PK: Květoš má to štěstí, a já mu ho ze srdce přeji, 
že mu zdraví drží a může trénovat do osmdesáti let, 
což je úžasné. Zdravě mu to závidím a přeji mu, 
aby si z Perthu přivezl další placku. 

Dělal jsem atletiku padesát let až do  třiašedesáti, 
kdy jsem jezdil na  veteraniády. Pak přišly trable 
s klouby. Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy, tak 
ani já neříkám, že bych úplně skončil. Teď se dávám 
dohromady a  snažím se udržovat v  kondici. Mo-
mentálně nezávodím, ale číhám, jestli to půjde...
KV: Mám radost z kolektivního úspěchu mých svě-
řenců i některých mých vlastních, když jsme napří-
klad běhali štafetu, tak mě to těšilo víc, než když 
jsem vyhrával sám. Byla to taková společně sdílená 
radost. 
Nejvíc jsem hrdý na  úspěchy gymnazistů – letos 
jsme už potřiatřicáté stáli „na bedně“ ve středoškol-
ském poháru, během něhož soutěží všechny střední 
školy z  republiky v  atletice. Dvanáctkrát jsme ho 
přitom vyhráli. Pyšný jsem i na to, že štafetu pře-
bral syn, kterému pomáhám. 
A  svoje osobní úspěchy? Ještě za  totality jsem se 
po  překážkách vrhl na  desetiboj. Tehdy se pravi-
delně konala republiková vytrvalostní všestranná 
soutěž, která se jmenovala Tyršův odznak. Kromě 
atletiky tam byly i  šplh na  laně bez přírazu, pla-
vání a jízda na kole. Několikrát jsem byl takzvaně 
nejzdatnější sportovec v republice ve své kategorii. 
Toho si asi nejvíc cením. 
V samotné atletice jsem se zamlada pohyboval spíš 
do desátého místa, protože jsem neměl ideální tě-
lesné dispozice. Největší úspěchy se tak dostavily až 
po čtyřicítce v kategorii veteránů, ve které jsem vy-
hrál několik medailí. Nejvíc si vážím těch posled-
ních z loňských European Masters Games v Nice, 
kde jsem byl na překážce a výšce zlatý, v trojskoku 
bronzový a v  tyčce taky třetí. Čím je totiž člověk 
starší, tím víc ho těší, že to ještě zvládne, že výkon-
nost je pořád na  určité úrovni, že to nejsou me-
daile zadarmo, i když ta konkurence je samozřejmě 
menší.
PK: Jedna z vlastností, které si na Květošovi vážím, 
je obrovská skromnost nejen na  své výsledky, ale 
i těch druhých. A také to, že i když sport má rád, 
nepřeceňuje ho. Tréninkové, metodické a další při-
pomínky vždy dokázal svěřencům podat v  klidu 
a  spíš je s nimi konzultoval, než jim je nařizoval. 
Respektoval jejich pocity a názory.

Rozhovor
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fanoušků sci-fi, tzv. Parcon, které zorganizovali stu-
denti chemicko-technologické fakulty v  Pardubi-
cích. Tehdy vypsali literární soutěž a my, kteří jsme 
se jí zúčastnili, jsme byli pozvaní na vyhodnocení. 
Vznikla myšlenka setkávat se každý rok a ujala se 
s tím, že fanoušci tohoto žánru se sdružují v česko-
-slovenském fandomu. V  Šumperku přitom pro-
běhly Parcony v  roce 1993 a 2000. A myslím, že 
patřily mezi nejlepší.
Makropulos jsem vedl deset let, pak jsem ho předal 
a klub dostal trošku jiný rozměr. Teď existuje jen 
jeden klub, který se jmenuje Robot, a jsem v něm 
já a Pepa Vašát. 

Šumperský Makropulos je úzce spjatý s kreslířem Ká-
jou Saudkem. Jak tato spolupráce vznikla?
Znal jsem Káju Saudka skoro třicet let, prakticky 
až do  jeho smrti. Za  totality jsme v  Šumperku 

V tuto chvíli jsme po dortících „přeladili na ji-
nou notu“ a zabrousili do oblasti kultury. „Kvě-
tik“ vzápětí přiznal, že to je parketa spíše jeho 
manželky, která je mimo jiné vášnivou čtenář-
kou. Zato rozený Štír Petr Konupčík se cítil 
jako „ryba ve  vodě“. Takže následovala první 
z otázek.

Jsi známý jako velký propagátor sci-fi a fantasy litera-
tury. Proč právě tento žánr?
Jako kluk jsem měl rád dobrodružné romány 
a úžasné ilustrace Buriana a dalších. V padesátých 
letech byly na Staroměstsku kopce, hory a dlouho 
nic, takže kniha byla kromě pohybu jediný způsob, 
jak si čas ještě zkrátit. Musím poděkovat mamince, 
která byla velká čtenářka a  vedla mě ke  knihám. 
Tehdejší produkce vědecko-fantastické literatury 
byla pochopitelně pod velkým vlivem Ruska a nej-
lepší západní autoři se k nám nedostali. Změna pak 
přišla v době uvolnění. 
A čím mě přitahuje? Sci-fi je jediný žánr, který má 
svoji literaturu, malířství, filmy a hudbu. Verneov-
ská sci-fi je například postavená na technice, která 
autora fascinovala. H. G. Wellse naopak zajímaly 
vztahové věci a psychologie postav. A z toho se vy-
vinuly různé odnože, takže dnes máme několik ka-
tegorií, kromě klasické sci-fi to jsou fantasy, horor 
a další. Ty všechny s fantazií nějak pracují. 
Největší síla sci-fi je ovšem v povídkách, jejichž zá-
kladem je pointa v  závěru. Na nich mě přitahuje 
nejvíc, že je třeba použité téma nějak vysvětlit, což 
činily jedny z největších hvězd této literatury, vědci 
Isaac Asimov a Arthur Charles Clark.
Rád mám i  českou školu, například Josefa Ne-
svadbu a další, ve fantasy pak například Šumperana 
Jardu Mosteckého, který patří mezi republikovou 
špičku a jenž použil při psaní některé reálie z histo-
rie, které byly faktografické. Tato cesta fantasy mě 
zajímá.

I proto jsi stál u zrodu šumperského sci-fi klubu?
Makropulos jsme založili s Pepou Vašátem a s dal-
šími kolegy v roce 1985 jako druhý nejstarší klub 
v republice. Reagovali jsme tak na celostátní setkání 

Rozhovor

Plakát na Parcon v roce 2000 od Tomáše Wursta. 
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ustrnul. Je to napsaný a myslím si, že by to nemu-
selo být špatný. A chystám ještě něco, ovšem zatím 
čekám, jak se k tomu vyjádří kreslíř, takže víc pro-
zrazovat nebudu.

Tvůj záběr je ovšem daleko širší. Na svém kontě máš 
i desítky scénářů.
Když se v  roce 1993 jelo na  Hry bez hranic 
do Coim bry, vznikl film a bylo potřeba k němu na-
psat komentář. Protože jsme se s Lubošem Hlavsou 
znali přes komiks, oslovil mě, abych k  tomu na-
psal texty. Pak se jelo do Karlových Varů na finále 
a vznikl další film. Tak začala spolupráce s Fonti-
sem, dnešní společností Vista film. Ta dělala různé 
snímky pro firmy či o  zajímavých osobnostech. 
A  pak přišla zakázka udělat film o  šumperském 
okrese – film Tam, kde kopce bloudí, který nám 
dokonce pochválil i Špáta. 
Zatím jsem napsal kolem sedmdesáti scénářů, 

uspořádali jeho výstavu, což bylo tak trochu o ústa, 
a  on nám slíbil, že cokoliv budeme potřebovat, 
udělá to pro nás. Kreslil tak studentům listy na Ma-
jáles, navrhoval trička na sportovní soutěže. V rámci 
Parconu jsme opět udělali jeho výstavu a byl naším 
čestným hostem. Je to jedno z mých nejzajímavěj-
ších přátelství, na které velmi rád vzpomínám.

Musím ale zmínit, že jsi se sci-fi spojený i  coby au-
tor textů.
Napsal jsem texty k  Vesmírným křižákům, které 
ilustroval Vláďa Bican a  jež vyšly v  ABC a  poté 
ve Velké knize komiksů. S Lubošem Hlavsou jsme 
pak udělali Dobyvatele ztracené valchy. Časopis, 
který to od nás koupil, ale zkrachoval, a dnes pře-
mýšlíme, zda se nepokusíme o vydání „pro radost“ 
ještě jednou. 
S  Láďou Bicanem máme ještě jeden takový pro-
jekt, který ale zatím vzhledem k  jeho vytíženosti 

Rozhovor

Makropulos special vyšel u  příležitosti šumperského 
Parconu v roce 1993. 

Šumperský Makropulos je úzce spjatý s kreslířem Ká-
jou Saudkem. 
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Celý projekt by samozřejmě nebylo možné rea-
lizovat bez podpory města, Střediska volného času 
Doris, řady sponzorů, fotografa Honzy Valchaře 
a  především Věry Kovářové, která již od  počátku 
doprovází cyklus svými nezaměnitelnými kres-
bami, jež jsou plné poezie, něhy, lásky, humoru 
a někdy i překvapení. Rád bych jim všem za vstříc-
nost poděkoval. Stejně jako lidem, kteří na tato se-
tkání chodí.

Kávu a domácí limonády jsme dopili, jahodové 
dortíky a košíček se slaným karamelem zmizely. 
Domluvili jsme se, že až bude přát počasí, udě-
láme fotku „ve  sportovním“ na  Tyršáku. Oba 
pánové byli velmi vstřícní, za  což jim děkuji, 
stejně jako za poskytnutý rozhovor,

Z. Kvapilová

z toho asi čtyřicet pro společnosti Vista film a FTV 
production Petra Kvapila. Naposledy tak vznikl do-
kument o Staroměstsku, které je mojí srdeční zále-
žitostí. A  teď chystáme s  Petrem Kvapilem jeden 
zajímavý projekt vztahující se opět k našemu kraji.

Na závěr se samozřejmě nemohu nezeptat na cyklus 
Via Lucis, což jsou setkání se zajímavými osobnostmi 
české kulturní, společenské i  sportovní sféry, která jsi 
s Jarkou Švecovou rozjel před více než čtvrt stoletím. 
Jak je dnes hodnotíš?
Nápad, pořádat setkání se zajímavými lidmi, se 
zrodil v roce 1989. Nejprve se to jmenovalo Tabu, 
pak Gemini a nakonec jsme přišli s tím, že by se to 
mohlo podle Komenského jmenovat Cesta světla. 
Vycházeli jsme z  toho, že v  dnešním hektickém 
světě každý hledá tu svoji klidnou cestu světlem. 
A od té doby jsme přivítali v Šumperku na sto dva-
cet mimořádných osobností.
Kdybych měl všechny hosty vypočítat, popíšeme 
několik stránek Kulturního života. Přesto bych 
vzpomněl Jiřího Šlupku Svěráka, herečky Ga brielu 
Vránovou či Vlastu Chramostovou, Janu Seifer-
tovou-Plichtovou, jež přebírala Nobelovu cenu 
za svého otce, Alfreda Strejčka, Jitku Molavcovou, 
fotografa Jindřicha Štreita, Idu Kelarovou, kame-
ramana Jana Špátu, režisérky Olgu Sommerovou, 
Helenu Třeštíkovou a Drahomíru Vihanovou, scé-
náristu Vladimíra Körnera, Jaroslava Kačera, zná-
mého autora vodáckých příběhů Zdeňka Šmída, 
Arnošta Vašíčka, komentátora kosmických letů 
Pavla Toufara, velkého znalce umění Františka 
Dvořáka, olympioničku Věru Čáslavskou, Pavla 
Kosatíka, Ludvíka Vaculík, Ivo Šmoldase, Vla-
dimíra Franze, Olgu Walló, kreslíře Káju Saudka 
či světového pianistu Lukáše Vondráčka, který 
v Šumperku každý rok pravidelně koncertuje.

Rozhovor

Během cyklu Via Lucis přivítal Petr Konupčík řadu 
osobností. Mezi nimi i  lanškrounského kněze Zbyg-
niewa Czendlika.  Foto: P. Kvapil

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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zazvonit na  recepci Penzionu G, který nad gale-
rií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý 
program galerie finančně podporuje Ministerstvo 
kultury ČR a Olomoucký kraj.

Jižní křídlo DK
Do 31. srpna
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Šumperk 

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
23. září  ARGEMA, COROUHAVE
30. září  TALKSHOW SE ZUZANOU 
 BUBÍLKOVOU
12. října  PETR KOLÁŘ – Komorní tour 
 Vyznání 
21. října  DŽEMFEST
17.– 9. listopadu    BLUES ALIVE

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 (v  čer-
venci Po–Čt od 14 do 18 hodin), e-mail: dksum-
perk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.
bluesalive.cz. Změna programu vyhrazena!

POHYBOVÉ A  JAZYKOVÉ KURZY V  DOMĚ 
KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 
2016/2017

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Core Trening
Po a Čt 18.30–19.30 hod. Lektorka Hanka Plachá. 

Úterý 5. července od 20 hodin v klášterním kostele
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: Večer 
sborového zpěvu – Poznaňský chlapecký sbor (PL)
V rámci Klášterních hudebních slavností se před-
staví Poznaňský chlapecký sbor, který vystupoval 
na mnoha hudebních festivalech a zpíval v nejpres-
tižnějších světových koncertních sálech (Carnegie 
Hall, sál Berlínských filharmoniků, Musikverein 
ve Vídni nebo francouzská katedrála Notre Dame). 
Sbor pokračuje v  tradici polského sborového zpí-
vání, kterou pojímá moderním způsobem. Reper-
toár zahrnuje mistrovská díla vokální polyfonie, ale 
také skladby 20. a 21. století.  Vstupné 150 Kč

Neděle 10. července od 20 hodin v klášterním kostele
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: Ko-
morní filharmonie Pardubice a Daniel Klánský 
(baryton)
Závěrečný koncert 10. ročníku mezinárodního fes-
tivalu Klášterní hudební slavnosti. Komorní filhar-
monie Pardubice společně s  Danielem Klánským 
uvedou v pořadu To nejlepší z opery proslulá díla 
Gioacchina Rossini a Wolfganga Amadea Mozarta. 

Vstupné 200 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 29. června do 31. července
Alva Hajn (1938–1991): „Mezi hlínou a mraky“, 
plošné a prostorové objekty, 80. léta 20. století
Výstava je malou ukázkou výběru z rozsáhlého sou-
boru plošných i prostorových prací, později větši-
nou z  nevýtvarného materiálu - trhaných pruhů 
térových papírů, provazů, dřeva a ohýbaných drátů. 
Vernisáž výstavy proběhne ve  středu 29. června 
v  18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen 

Dům kultury
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Judo
St 18.00–19.30 hod. Lektor Miroslav Nečas. Zahá-
jení 21. září. Kurzovné 1000 Kč/25 lekcí

TANEČNÍ KURZY
Pořádá Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hru-
bého při Domu kultury Šumperk.
Dětský společenský tanec
Celoroční kurz pro děti od 4 do 14 let. Zahájení 
v říjnu. Kurzovné 900 Kč/pololetí
Základní taneční kurzy pro mládež středních 
škol
Po a Út 18.00–20.00 a 20.00–22.00 hod. Zahájení 
12. a 13. září. Kurzovné 1 000 Kč
Taneční kurzy pro dospělé – začátečníci
Ne 17.45–19.45 hod. Zahájení 16. října.  

Kurzovné 1490 Kč/pár
Taneční kurzy pro dospělé – pokročilí
Ne 20.00–22.00 hod. Zahájení 16. října.  

Kurzovné 1490 Kč/pár

JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina – začátečníci
Čt 16.00–17.30 hod. Zahájení 6. října. Lektorka 
Bc. Monika Leová. Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Angličtina – mírně pokročilí
Čt 17.30–19.00 hod. Zahájení 6. září. Lektorka 
Bc. Monika Leová. Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Angličtina – konverzační
St 18.00–19.30 hod. Zahájení 5. října. Lektorka 
Bc. Monika Leová. Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Konverzační angličtina pro středně pokročilé
St 16.30–18.00 hod. Zahájení 5. října. Lektorka 
Mgr. Eva Liškařová. Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Němčina – začátečníci
Út 16.00-17.30 hod. Zahájení 4. října. Lektorka 
PhDr. Danuše Poláchová.  

Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Němčina – mírně pokročilí
Po 16.00–17.30 hod. Zahájení 3. října. Lektorka 
Ing. Mgr. Libuše Fialová.  

Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
Němčina – pokročilí
Po 17.30–19.00 hod. Zahájení 3. října. Lektorka 

Zahájení 12. a 15. září.  Kurzovné 500 Kč/10 lekcí
Bodybuilding
Po  a  Út 18.30–19.30 hod. Lektorka Iva Krani-
chová. Zahájení 5. září a 6. září.   

Kurzovné 500 Kč/10 lekcí
Kalanetika
Čt 16.00–17.00 hod. Lektor Jiří Hrubý. Zahájení 
22. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
Pilates a strečink
Čt 17.00–18.00 hod. Lektor Jiří Hrubý. Zahájení 
22. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
Pilates I.
Po 17.20–18.20 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 5. září. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí
Pilates II.
Po 18.30–19.30 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 5. září. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí
Pilates III.
Čt 16.45–17.45 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 8. září. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí
Pilates IV.
Čt 18.00–19.00 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 8. září. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí
Cvičení pro seniorky I.
Út 8.30–9.30 hod. Lektorka Alena Hájková. Zahá-
jení 20. září. Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
Cvičení pro seniorky II.
Út 10.00–11.00 hod. Lektorka Alena Hájková. Za-
hájení 20. září. Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
Hatha joga
St 18.30–20.00 hod. Lektor Vladimír Vlček. Zahá-
jení 14. září. Kurzovné 900 Kč/15 lekcí
Muzikoterapie
St (21. 9., 26. 10., 30. 11., 21. 12.) 18.00–
19.30 hod. Lektorka Bohdana Šilarová. Zahájení 
21. září. Kurzovné 400 Kč/4 lekce

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI
Sportovní přípravka (děti 4–6 let)
St 15.30–16.30 hod. Lektor Miroslav Nečas. Zahá-
jení 21. září. Kurzovné 700 Kč/ 20 lekcí
Sebeobrana (děti 6–15 let)
St 16.30–18.00 hod. Lektor Miroslav Nečas. Zahá-
jení 21. září. Kurzovné 800 Kč/20 lekcí

Dům kultury
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Festival Džemfest zveřejnil program

Populární šumperský festival Džemfest zveřejnil letošní program, který se odehraje 21. října 
v Domě kultury Šumperk. Skončila tak originální slevová akce Zajíc v pytli, během které si mohli 
fanoušci festivalu koupit vstupenku za poloviční cenu, aniž by ale znali program.

Ing. Mgr. Libuše Fialová.
Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí

Španělština – začátečníci
Út 16.00–17.30 hod. Zahájení 4. října. Lektor 
Mgr. Jindřich Manďák. Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí

Bližší informace o kurzech: telefon 583 363 038 
nebo 777 652 073, e–mail: kurzy@dksumperk.cz.

Přihlášky do kurzů a úhrady kurzovného přijímáme 
v 1. patře Domu kultury Šumperk, Fialova 3, od 22. 8. 
do 5. 10. Po a St 8.30–12.00 a 13.00–17.00 hodin, 
Út a Čt 8.30–12.00 a 13.00–15.00 hodin.
Informace o tanečních kurzech u tanečního mistra  
Jiřího Hrubého na telefonním čísle 606 819 727.
ON-LINE PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ JIŽ NYNÍ 
NA WWW.DKSUMPERK.CZ

Skupina Jelen představí v Šumperku zbrusu novou desku, která vyjde jen pár dnů před festivalem.  Foto: archiv

„Zajíce v pytli si koupilo rekordních dvě stě sedm-
desát sedm lidí, což je pro nás dobrá i špatná zpráva. 
Máme ohromnou radost, že máme tolik věrných fa-
noušků, kteří si koupí lístek na  Džemfest, i  když 
neznají program. Moc všem děkujeme za  důvěru 
a podporu. Na druhou stranu je to trhlina do  roz-
počtu akce, ale s tím si už holt musíme poradit,“ říká 
s  úsměvem pořadatel Ondřej Polák. Vzápětí pro-
zrazuje, kdo byl oním pomyslným zajícem v  pytli. 
V Šumperku zahrají kapely Buty, Jelen, O5 a Rade-
ček, ATMO Music, John Wolfhooker a Like-It. 

Svérázná ostravská kapela Buty v  čele s  Radkem 
Pastrňákem oslaví přímo na  Džemfestu 30. výročí 

existence a odehraje program složený z největších hitů, 
jako jsou Nad stádem koní, Mám jednu ruku dlou-
hou, František, Tata, Krtek, Jednou ráno a  mnoho 
dalších. „Koncert Buty bude neopakovatelný zážitek,“ 
slibují pořadatelé.

Výjimečný má být také koncert největšího objevu 
české hudební scény za poslední roky, skupiny Jelen, 
která kromě megahitů Magdalena a  Co bude dál? 
představí v Šumperku zbrusu novou desku, jež vyjde 
jen pár dnů před festivalem.

Džemfest chystá také bohatý doprovodný program, 
například filmové projekce či klubové koncerty. Více in-
formací a on-line rezervace na www.dzemfest.cz. -red-
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Divadlo Šumperk již prodává předplatné na sezonu 2016/2017. Do propagační kampaně vyra-
zilo s heslem „Namícháme Vám ty správné emoce“. To, že se nejedná jen o prázdná slova, je zřejmé 
po přečtení dramaturgického plánu.

Divadlo v příští sezoně namíchá ty správné emoce

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 listo-
padu pak uvede další stálici českých i světových di-
vadelních 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. Nejúspěš-
nější titul současného anglického dramatika Robina 
Hawdona Dokonalá svatba rozesmává publikum 

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 Šamber-
kovu 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 

Letní scéna v Sadech 1. máje hostila od 9. do 12. června již třiadvacátý ročník čtyřdenního festivalu profesio-
nálních divadel známý jako Divadlo v parku. První večer přijelo do Šumperka Divadlo Komediograf – diva-
dlo jednoho autora s prvním westernem pro ženy Butch Cassidy a Sundance Kid. Českými pistolníky byli Tomáš 
Matonoha a Josef Polášek.  Foto: P. Kvapil
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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 Pré-
vosta (1697–1763) Manon Lescaut se stal před-
lohou pro nejedno zpracování. A  jestli nějaké 
zpracování v  našich zemích Prévostovu Manon 
zastínilo, tak je to zcela určitě veršované drama 
Vítězslava Nezvala (1900–1958). To čtenáře a di-
váky 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 srozu-
mitelné osudy, že jim rozumíme a  budeme rozu-
mět 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  bolestivé moudrosti zkušených, je o  prozření, 
je o  statečnosti, která se už dnes moc nenosí, ale 
je tolik potřebná. Je o pokoře stejně jako o drzosti 

může stát cokoli. Dalším pohádkovým titulem je 
Perníková chaloupka, kterou určitě nemusím nijak 
představovat. Oba zmíněné tituly budou mít pre-
miéru již v září,“ říká ředitel šumperského divadla 
Matěj Kašík a připomíná, že lidé mohou opět vy-
užít zvýhodněného předplatného. 

Od  příští sezony čeká diváky i  předplatitele 
jedna novinka. Hlediště divadla bude rozděleno 
podle ceny vstupného do  tří sektorů. „Navazu-
jeme tak na  letité zkušenosti ostatních divadel,“ 
podotýká ředitel. Vzápětí dodává, že předplatite-
lům nabízí divadlo řadu výhod. Počínaje výraznou 
slevou na  předplatném oproti ceně při volném 
prodeji přes stabilně zajištěná místa v hledišti až 
po  informování o  termínu představení, pokud si 
předplatitel toto oznámení objedná. „Abonentní 
průkaz je navíc přenosný, lze ho půjčit i darovat 
a při jeho ztrátě lze vystavit duplikát,“ zdůrazňuje 
Kašík. 

Veškeré informace o předplatném, 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 

Nová divadelní sezona 2016/2017
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divadelní zážitek! Budeme se snažit, aby šumper-
ská Dokonalá svatba byla dokonalá! A  vy jste se 
bavili…

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

Tragikomedie o  dospívání, lásce, náboženství, 
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!

a zaslepenosti. V Cyranovi se najdou teenageři i do-
spělí, kluci i  holky, ženy i  muži, při Cyranovi si 
můžete užít akční scény, ale také ty nejniternější ro-
mantické záchvěvy toužení.

Zdá se až neuvěřitelné, co všechno se Rostan-
dovi podařilo do hry dostat, a jak rafinovaně – ko-
neckonců je to Francouz a ti do života vždy uměli 
namíchat nečekané ingredience v  rafinovaných 
kombinacích. Nejlepší šermíř Francie, a  přitom 
nedostižný poeta? Proč ne! Šermovat podle veršů? 
Proč ne! Láska a  kulinářské umění? Proč ne! Po-
máhat sokovi v lásce? Proč ne! Střihnout si po Ro-
meovi a  Julii další balkonovou 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 potře-
buje herce, kteří, když jsou talentovaní a  šikovní, 
stvoří pro své diváky z „dialogů na papíře“ skutečný 

Nová divadelní sezona 2016/2017
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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 perníko-
vých nástrah, kterými vládne Ježibaba. Ta také usi-
luje 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 
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!

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

Malý Nemo je postavičkou kluka, kterou vy-
tvořil americký karikaturista Winsor McCay jako 
hrdinu svých komiksů v novinách New York He-
rald. 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 loutkového, 
stínového a také 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 společně s nimi 

Nová divadelní sezona 2016/2017, Vlastivědné muzeum

Vlastivědné muzeum v Šumperku

také souprava sklenic ze sklárny Moser. Instalace 
je doplněna i několika postery, na kterých se do-
víte spoustu zajímavostí o stolování, např. od kdy 
se používá vidlička, jak se zakládají příbory nebo 
z  jaké sklenice se pije červené a  z které bílé víno. 
Návštěvník si může zkusit složit různé ozdobné 
tvary z ubrousků nebo prostřít vlastní tabuli. Pro 
holčičky je připravena vitrína s miniaturami por-
celánových servisů a nádobíčkem pro panenky. Vý-
stava trvá do 11. září.  Vstupné: plné 40 Kč,  

snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

VýstaVní síň
Stolečku, prostři se!
Výstava nabízí reprezentativní výběr stolního ná-
dobí, jídelních servisů, čajových a  kávových sou-
prav, včetně ubrusů a  prostírání. Nechybějí ani 
stříbrné nebo postříbřené předměty, které jsme 
označili souhrnným názvem „rodinné stříbro“. 
K nejstarším exponátům patří porcelánové teriny, 
vyrobené v Míšni v polovině 18. století, a také vý-
robky z nejstarších českých porcelánek, jako např. 
z Horního Slavkova. Zcela luxusním exponátem je 
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a tak na výstavě nechybí ani tento prvek a návštěv-
níci si mohou vyzkoušet různé plavecké úbory. Vý-
stava trvá do 11. září.  Vstupné: plné 30 Kč,  

snížené 15 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. Výstava 
je doplněná o  autohernu, kde je umístěna auto-
dílna, několik typů autodráh, skládačky, omalo-
vánky, spojovačky, vystřihovánky apod. Na nádvoří 
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,  

snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma
AKCE 1+1: Pokud se rozhodnete navštívit zá-
roveň výstavu „Stolečku, prostři se!“ a  výstavu 
„Autíčkománie“, zaplatíte pouze jedno vstupné!

AKCE 1+1: Pokud se rozhodnete navštívit zá-
roveň výstavu „Stolečku, prostři se!“ a  výstavu 
„Autíčkománie“, zaplatíte pouze jedno vstupné!

rytířsKý sál 
Koupaliště a plovárny
V  letních měsících se návštěvníci Vlastivědného 
muzea v  Šumperku mohou osvěžit na  výstavě 
o  koupalištích a  plovárnách. V  první části se vý-
stava věnuje historii koupališť a  s nimi spojeného 
fenoménu trávení volného času tímto způsobem. 
V textové části mapuje vybraná koupaliště v  regi-
onu. Texty doplňují fotografie ze sbírkového fondu 
a fotografie získané na základě výzvy pro širší veřej-
nost. Ve druhé části jsou prezentovány trojrozměrné 
sbírkové i nesbírkové předměty, které dokumentují 
kulturu trávení volného času na koupalištích a plo-
várnách. V ní jsou například koupací úbory a do-
plňky, pomůcky k  plavání nebo rekreační sporty 
vztahující se k těmto volnočasovým aktivitám. Ne-
zbytnou součástí plováren byly převlékací kabinky, 

Vlastivědné muzeum

Na výstavě Stolečku, prostři se! mohou návštěvníci obdivovat kromě kolekce ubrusů či jídelních servisů i nád-
herné kávové a čajové soupravy.  Foto: P. Kvapil
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Čekají je vědomostní a  dovednostní úkoly, ale 
i tvoření a různé soutěže. Upečou si například per-
níčky ve  tvaru auta, vyzkoušejí si práci servírky 
v dětské kavárničce, a pokud počasí dovolí, mohou 
se těšit i na vodní hrátky.   

Vstupné: 40 Kč, děti do 2 let zdarma
Informace: tel. č.: 583  363  070, tel., fax: 
583  214  908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celo-
ročně: út–ne 9–12 hod., 12.30–17 hod. Otevírací 
doba Muzejíčka: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 ho-
din. Změna programu vyhrazena!

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

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

Pojďte, děti, budeme si hrát!
Herna navazující na  úspěšnou výstavu „Pojďte, 
děti, budeme si hrát“ představuje skládačky, 
hlavolamy, kvizy, hry a  spoustu dalších doved-
nostních úkolů pro malé i  velké. Originální in-
teraktivní exponáty pocházející z truhlářské dílny 
Vlastivědného muzea v  Šumperku návštěvníky 

hOllarOVa GalEriE
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 je přiblížena prostřednictvím grafik, maleb 
i knih ilustrovaných umělcem, které jsou vypůjčeny 
ze sbírky soukromého sběratele. Tuto kolekci dopl-
ňují díla z Muzea umění Olomouc, Východočeské 
galerie v  Pardubicích, Galerie moderního umění 
v Hradci Králové a Moravské galerie v Brně. Vý-
stava trvá do 28. srpna.  Vstupné: plné 40 Kč,  

snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

GalEriE Mladých
ART Anna Stejskalová – Můj abstraktní svět 
Autorská výstava mladé výtvarnice, fotografky a ta-
nečnice flamenka. Výstava trvá 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
Prázdninový den v muzeu 
Ani letos nepřijdou návštěvníci šumperského mu-
zea o  tradiční prázdninové soutěžení. V Pavlínině 
dvoře budou 3. srpna od 9 do 16 hodin rozmís-
těna stanoviště se soutěžemi inspirovanými aktu-
álními výstavami, mimo jiné také prázdninovou 
interaktivní autohernou v  rámci výstavy Autíč-
kománie. Pokud malí návštěvníci úspěšně absol-
vují všechna stanoviště, dostanou malou odměnu. 

Vlastivědné muzeum

Kamil Lhoták, Start, akvarel, papír, 1972 

K výstavám Stolečku, prostři se!, Kamil Lhoták 
a Koupaliště a plovárny nabízíme možnost ob-
jednat si komentované prohlídky a dílny u Ivy 

Tylové. Máte-li o naši nabídku zájem, pište 
na e-mail iva.tylova@muzeum-sumperk.cz.
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Pravěk Mohelnicka
Stálá archeologická expozice je svým celkovým po-
jetím určena nejen pro zapálené archeology, ale 
také pro širokou veřejnost. V  prostorách muzea 
je otevřena interaktivní herna, kde si návštěvníci 
mohou vyzkoušet pravěké techniky vrtání ka-
mene, drcení obilí na zrnotěrce, popřípadě vyluš-
tit různé kvízy, hádanky a sestavit skládačky.   

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč

Hasiči – Historie a současnost hasičského sboru 
v Mohelnici 
Výstava představuje široké veřejnosti historii a sou-
časnost hasičského sboru v Mohelnici, který v loň-
ském roce oslavil 140. výročí založení. Výstava je 
rozdělena do  tří částí. První část se věnuje počát-
kům mohelnického hasičského sboru, které sahají 
do roku 1875. Druhá část je zaměřena na fungo-
vání dvou hasičských sborů, založených v  pová-
lečném období a  třetí část představuje současnost 
mohelnických hasičů. Výstava prezentuje doku-
menty, fotografie i trojrozměrné předměty, z nichž 
některé zapůjčil mohelnický hasičský sbor. V rámci 
představení historie a  současnosti mohelnických 
hasičů je mimo jiné věnována pozornost i  bývalé 
hasičské zbrojnici v centru města či hasičské tech-
nice. Výstava trvá do 25. září.  Vstupné: plné 30 Kč, 

snížené 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, 

nejen pobaví, ale také donutí trochu přemýš-
let. Složit orloj, sestavit lomený oblouk nebo 
vytvořit nádobu ze střepů, to chce určitě nejen ši-
kovné ruce, ale i  chytrou hlavičku. Výstava trvá 
do 28. srpna.  Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, 

děti do 2 let zdarma

Muzejní minigalerie
Jeseníky na čtyři doby
Cesty Evy Karlíkové jsou rozmanité a spletité a její 
profesní život nemá nic společného s profesionál-
ním fotografováním, kreslením a malováním. Jsou 
to však její velké celoživotní koníčky. Na své pouti 
se vždy dívá otevřenýma očima a zachycuje zajíma-
vosti a krásu fotoaparátem, tužkou nebo barvami. 
Během své výstavy v  zábřežské muzejní minigale-
rii vás nechá prohlédnout si několik málo jejích 
fotografií z oblasti Jeseníků, které se staly její ob-
líbenou destinací při cestách za  dcerou Terezkou, 
která v tomto hezkém kraji našla svůj nový domov. 
Věříme, že vás fotografie nejen potěší, ale pobaví 
i komentář u každé z nich. Výstava fotografií Evy 
Karlíkové bude zahájena ve středu 29. června a po-
trvá 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 výsta-
vou roku 2005! Expozice, která svými historickými 
předměty, pregnantními texty a  nápaditým umě-
leckým ztvárněním uvádí do dějů, které prožívali 
naši předkové. Keramické nádoby a železné před-
měty připomínají osídlení na Mohelnicku od 11.
do  15. století. Kopie listin, archeologické nálezy 
a fotografie objektů dokumentují stavební a hospo-
dářský rozvoj města Mohelnice ve 13. až 16. století, 
včetně mohelnického hradu, farního kostela a tzv. 
biskupského domu.   

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč

Vlastivědné muzeum
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Interaktivní expozice pro děti tvoří součást cel-
kové prohlídky (lze ji však navštívit i samostatně). 
Děti si budou moci po náročném výkladu vyzkou-
šet vlastní dovednosti a  potrápit hlavičky hádan-
kami. Pro ty odvážnější z  nich je ve  Vlašimském 
paláci otevřen Strašidelný labyrint.   

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč

Akce
Pohádkový den
Sobota 16. července se ponese v pohádkovém du-
chu. Zámkem vás budou provázet rozličné pohád-
kové bytosti, a  to každou půlhodinu od  9.30 až 
do 17.30 hodin. Děti se mohou pochlubit svými 
pohádkovými maskami na maškarním plese, navíc 
každé dítě s maskou dostane dobrou a zdravou od-
měnu. Tradičně mohou děti využít ke svým hrám 
atrakce na  nádvoří, například si zastřílejí z  kuše, 
vyzkoušejí si různé pohádkové kostýmy, v  nichž 
se mohou i vyfotit, nebo navštíví příbytek mocné 
kouzelnice a  pravé pekelné sklepení. V  15 hodin 
se můžete těšit také na divadelní představení v po-
dání souboru Hladové divadélko z Úsova, po němž 
v  16  hodin začne již zmiňovaný maškarní ples. 
Vstupenka platí i na vstup do Strašidelného laby-
rintu a na Hádanky pánů z Vlašimi.   

Vstupné: 50 Kč, děti do 3 let zdarma

Večerní prohlídky  
Víte, jak je na zámku v Úsově za vlahých letních ve-
čerů krásně? V červenci i v srpnu jsme pro vás při-
pravili komentované večerní prohlídky, abyste i  vy 
zakusili tu příjemnou atmosféru, když se potkává den 
s nocí a zámecké síně zalije zář zapadajícího slunce. 
Sobota 23. července od 18 do 22 hodin – večerní 
prohlídka nejstarších dochovaných prostor s výkla-
dem zaměřeným na nejranější historii hradu.  

Vstupné: 50 Kč, děti do 3 let zdarma.
Sobota 27. srpna od  18 do  22 hodin – večerní 
prohlídka expozice muzea.  Vstupné: 90 Kč plné, 

45 Kč snížené, děti do 6 let zdarma
Celé léto bude otevřen i zámecký bufet s terasou.
Bližší informace: V  červenci a  srpnu je otevřeno 
od úterý do neděle od 9.30 do 19 hod. (časy začátku 

včetně tragického osudu místní židovské komu-
nity.  Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

Radek Pilař – Dětem pro radost
Radek Pilař, rodák z  Písku a  všestranně nadaný 
umělec, jenž se věnoval ilustracím, grafice, malbě, 
filmové tvorbě i režii, vdechnul před 50 lety život 
postavičce Večerníčka. Stál tak u zrodu nejdéle vy-
sílaného pořadu pro děti. A právě Pilařovu tvorbu 
věnovanou těm nejmenším představuje výstava 
Radek Pilař dětem pro radost, kde se návštěvníci 
potkají nejen s Večerníčkem, loupežníkem Rum-
cajsem, jeho ženou Mankou a malým Cipískem, 
ale i  s  dalšími pohádkovými postavami. Také si 
mohou na výstavě vyzkoušet odvyprávět pomocí 
jednoduché animační techniky svůj vlastní pří-
běh s Rumcajsem v hlavní roli, pohrát si se svět-
lem a stínem či otestovat, jak dobře znají nejdéle 
vysílanou znělku v českých televizích. Dokonce si 
mohou sami ozvučit krátkou ukázku večerníčku. 
Výstava trvá do 23. října.  Vstupné: plné 30 Kč,  

snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma
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 
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90 Kč, snížené 45 Kč (zahrnuje stálou expozici Lo-
vecko-lesnického muzea, expozici lesnického školství, 
Pohádky na zámku Úsov, výstavy)

prohlídek – 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 a 17.00 hodin). Vstupné: plné 

Vlastivědné muzeum, Výstava

Rozjeďte to v muzeu

Letos v létě se v šumperském muzeu doslova rozjela výstava modelů autíček, kterým se dříve ne-
řeklo jinak než „angličáky“. Z  těch nejznámějších uvidíte například modely značky Bburago, 
Matchbox nebo Fiat, ale můžete se těšit na mnoho dalších. Jedná se jak o malé modely aut, která 
běžně potkáváte na ulici, tak o větší vzácně se vyskytující modely luxusních nebo historických vozů.

Úterý 5. a středa 6. července 
Muzeum v Šumperku, Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice 

a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích je otevřeno od 9 do 12 hodin, vstup zdarma. 
Zámek Úsov bude otevřen v běžných otevíracích hodinách, vstupné dle ceníku. 

Pokud si ovšem myslíte, že si pouze prohlédnete 
exponáty „za sklem“ a půjdete domů, jste na omylu. 
Protože máme rádi děti a rozumíme jejich zájmům 
a potřebám, je celá výstava, nebo alespoň její větší 
část, pojatá interaktivně. Můžete s  dětmi závodit 
na  autodráze, pak si mohou malí šikulové složit 
hasičské auto nebo namontovat chybějící kola au-
tíčku v naší autodílně. Dotykový monitor procvičí 
vaši paměť ve „značkovém“ pexesu a vaše znalosti 
zase ve „spojovačce“, kde musíte přiřadit správnou 
značku k  jejímu názvu. Svou představivost uplat-
níte při skládání různých druhů puzzle. 

Jelikož žijeme v  Evropské unii, nechybí ani 
tzv. eurokoutek, kde si prostřednictvím elektro-
nické spojovačky procvičíte znalost mezinárodních 

označení jednotlivých zemí EU nebo zkusíte 
na magnetické tabuli uhádnout, odkud pocházejí 
některé značky automobilů. 

Pro nejmenší jsme připravili elektronickou spo-
jovačku s  různými druhy aut, stůl s  pastelkami 
a  rozličnými omalovánkami a  samozřejmě místo 
na hraní s autíčky všech velikostí. 

Za  pěkného počasí můžete s  dětmi změřit své 
řidičské schopnosti na  naší autodráze v  Pavlínině 
dvoře, kde jsou pro vás nachystaná čtyři šlapací au-
tíčka pocházející přímo z  dílny našich zručných 
zámečníků. Celé prázdniny se mohou děti točit 
na  kolotoči pod stanem, vedle něhož se nachází 
i kryté posezení, které můžete využít k odpočinku 
u naší výtečné kávy. Marcela Musilová

V rámci výstavy si mohou děti zajezdit ve  šlapacích 
autíčkách.  Foto: -mm-

K vidění je celá řada modelů autíček.  Foto: -mm-
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tvorbu započal až po setkání s Adolfem Branaldem 
v padesátých letech. 

Výstava Kamila Lhotáka připravená ve  Vlasti-
vědném muzeu v  Šumperku nesleduje chronolo-
gický sled umělcovy tvorby, nýbrž témata, která se 
v Lhotákově díle objevují. V prvé řadě je to již zmi-
ňovaná oblast technických vynálezů, tj. kolo, mo-
torka, automobil, letadlo, balon, rovněž znázornění 
města i krajiny, která hrála ve spojitosti se zasaze-
ním znaků civilizace, například míče, podstatnou 
roli v jeho tvorbě. V poslední řadě bude na výstavě 
prezentováno i téma člověka, přestože figurální ná-
mět nehrál v Lhotákově zájmu hlavní roli.    

Tvorba Kamila Lhotáka je v Šumperku přiblížena 
během letních měsíců prostřednictvím grafik, maleb 

Kamil Lhoták se narodil roku 1912 v Holešovi-
cích, tehdejší pražské periferii. Ačkoliv se po čase 
odstěhoval s matkou do Nuslí, tento svět jej oča-
roval. Již od mládí kreslil prostředí průmyslových 
předměstí či auta, motorky, kola i  vzducholodě 
v poetické, reálně ztvárněné, krajině. V roce 1939 
se Lhoták, sic vystudovaný právník, nikoliv malíř, 
představil na výstavě v Beaufortově galerii, jako vý-
razná a  nezaměnitelná osobnost českého umění. 
Nedlouho poté byl přijat do spolku Umělecká be-
seda a po inspirujících debatách s umělci stejného 
smýšlení se stal rovněž členem nově vznikající sku-
piny Skupina 42. V  tomto období zachycoval at-
mosféru doby především v  médiu malby, kresby 
a  grafiky. Svou nesmírně plodnou ilustrátorskou 

Výstavy

KAMIL LHOTÁK: Grafika – malba – kresba

Balon – letadlo – kolo – automobil. To jsou zřejmě nejznámější náměty v tvorbě Kamila Lhotáka 
(1912 – 1990), předního představitele české výtvarné 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.

Netradiční program přichystalo šumperské muzeum na páteční večer 17. června. Úderem šesté podvečerní „od-
startovalo“ v Pavlínině dvoře vystoupení rohelských Radušek Muzejní noc, během níž proběhla vernisáž výstavy 
Koupaliště a plovárny, stylově zahájená módní přehlídkou dobových koupacích úborů a plavek, z nichž mnohé 
ochotně zapůjčili ze svých skříní přímo Šumperané. Příchozí si rovněž mohli zdarma prohlédnout i další aktu-
ální výstavy a speciálně přistavené Fiaty - veterány v rámci dětské výstavy Autíčkománie.  Foto: M. Musilová
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kina Oko Kamil Navrátil.Vzápětí připomíná, že li-
breto Madam Butterfly je jedním ze vzácných pří-
padů v  operní historii, kde se podařilo zlepšení 
původního textu. Tragická opera o dvou dějstvích, 
jež se odehrává na počátku 20. století v japonském 

Městská knihovna, Přímý přenos opery

Kino nabídne nevšední přenos 
z antického divadla v Taormíně

Městská knihovna

Klub podvečerního čtení chystá Prázdninovou nenudu

V rámci festivalu Taormina Arts Festival promítne kino Oko živý přenos opery Madam Butterfly 
ze sicilské Taormíny. Na programu je ve čtvrtek 7. července od 21.30 hodin.

Dětská půjčovna Sever Městské knihovny v Šum-
perku v Temenické ulici 5 pořádá spolu s Klubem 
podvečerního čtení Leporelo již osmý ročník sou-
těží a her nazvaný Prázdninová nenuda. Od 1. čer-
vence do  31. srpna tak budou vždy v  pondělí, 
úterý, středu a pátek v prostorách knihovny Sever 

v Temenické ulici probíhat nejrůznější soutěže, vě-
domostní kvizy, rébusy a hry, chybět nebudou ani 
společenské hry, křížovky, skládání origami, a  to 
v čase od 9 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin, s vý-
jimkou čtvrtků, kdy je zavřeno. Bližší informace 
na www.knihovnaspk.cz/sever. -red-

i knih ilustrovaných umělcem, které jsou vypůjčeny 
ze sbírky soukromého sběratele. Tuto kolekci dopl-
ňují díla z Muzea umění Olomouc, Východočeské 
galerie v  Pardubicích, Galerie moderního umění 

v Hradci Králové a Moravské galerie v Brně.
Výstava je k vidění v prostorách Hollarovy galerie 

Vlastivědného muzea v Šumperku až do 28. srpna. 
Lenka Kirkosová

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, 12–17 12–16 9–12, 13–17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8–11, 12–17 12–16 9–12, 13–17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba v červenci a srpnu

Bližší informace: tel. č.: 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. Vý-
stava Jaromír Ryšavý: „Jesenické říčky a potoky – fotografie“ trvá v půjčovně v ul. 17. listopadu do 7. září, 
„Nejkrásnější srdíčko“ – výstava výtvarných prací dětí trvá v půjčovně Sever do 31. srpna.

„Divadlo bylo postaveno v sedmém století před 
naším letopočtem. Jedná se o  druhé největší sta-
rověké řecké divadlo v Itálii. Často se využívá pro 
operní a  divadelní představení,“ zve na  nevšední 
přenos ze zajímavého prostředí ředitel šumperského 
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městě Nagasaki, zahájila vítěznou cestu do  světa 
anglickou premiérou v  londýnské Covent Gar-
den s  Emou Destinovou a  Enrikem Carusem 

Kino Oko

Král valčíků André Rieu se vrací do České republiky! 
Tentokrát na plátna kin

Vary ve vašem kině bude hostit i šumperské Oko

Andrého koncerty pravidelně vyprodávají pražskou O2 arénu. Koncert pod širým nebem, plný 
hudby, smíchu, ohňostrojů i emocí baví publikum po celém světě. V šumperském Oku se diváci mo-
hou zúčastnit přímého přenosu v neděli 24. července od 16 hodin.

Tři filmové novinky z  programu 51. ročníku MFF Karlovy Vary letos poprvé společně vstoupí 
do kin bezprostředně po skončení tohoto filmového svátku. Od pondělí 11. července nabídnou kina 
v celé České republice ochutnávku z karlovarského programu pod názvem Vary ve vašem kině. Se-
veroamerickou kinematografii zastoupí snímek Tohle je náš svět, evropskou tvorbu bude reprezen-
tovat francouzská detektivní retro komedie Líná zátoka a třetici završí vysoce ceněné brazilské 
drama Neonový býk.

André je fanouškům důvěrně známý jako „král 
waltzu”. Každý rok vystupuje před tisíci fanoušky 
v překrásných kulisách středověkého náměstí svého 
rodného Maastrichtu v  Nizozemsku. Letos se 

k němu jako vždy připojí slavný Johann Strauss Or-
chestra, jeho sopranistky a tenoři a speciální hosté. 
Koncerty v Maastrichtu jsou z celé Adrého sezony 
nejpopulárnější a v roce 2016 se navíc chystá nej-
velkolepější vystoupení, jaké bylo kdy v  kinech 
k  vidění. André chce okouzlit publikum na  ne-
zapomenutelném večeru plném humoru, hudby 
a emocí. 

Když se ptali Adrého, co by vzkázal svým fa-
nouškům po  celém světě, řekl: „Jsem tak rád, že 
můj koncert v domácím Maastrichtu bude v  čer-
venci znovu k vidění v kinech! Bude to úžasný ve-
čer a můžu vám slíbit, že to bude hudební zážitek, 
který si budete pamatovat. Jestli se k nám nemů-
žete přidat v  Maastrichtu, dorazíme my za  vámi 
do vašeho kina.” Koncert trvá přibližně tři hodiny, 
včetně patnáctiminutové přestávky. Kamil Navrátil

André Rieu je fanouškům důvěrně známý jako „král 
waltzu”.  Foto: archiv

10.  července 1905. Vstupné na  přímý přenos je 
dvě stě korun, senioři pak zaplatí o padesát korun 
méně. -red-

„Přestože na  karlovarský festival přijíždí každo-
ročně velké množství filmových fanoušků, víme, že 
v celé zemi jich je ještě mnohem více. Velmi mě těší, 
že díky aktivitě labelu KVIFF Distribution můžeme 
letos divákům v kinech v celé republice nabídnout 

hned tři skvělé filmy z festivalového programu, a to 
bezprostředně po  jeho skončení,” vzkazuje umě-
lecký ředitel festivalu Karel Och. Vlajkovou lodí 
„Varů ve vašem kině“ bude bezesporu pozitivně la-
děný film o volnomyšlenkářské rodině Tohle je náš 
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svět (Captain Fantastic, USA 2016), v níž v roli ex-
centrického otce šesti dětí exceluje herec Viggo Mor-
tensen. Jeho neotřelý přístup k výchově si v Cannes 
a před tím i na Sundance získal srdce diváků i fil-
mových kritiků. Podle listu The Guardian se jedná 
o  „upřímný, zábavný a  právě tak akorát dojemný 
film, který se vyhýbá sentimentu i zbytečnému sar-
kazmu či ironii“, a Variety soudí, že Viggo Morten-
sen se pro roli této svérázné hlavy rodiny narodil. 
Film byl na nedávno proběhlém filmovém festivalu 
v Cannes uveden v prestižní sekci Un Certain Re-
gard a  jeho režisér Matt Ross si z  festivalu odvezl 
cenu za nejlepší režii. 

Na  čistě komickou notu zahraje film Líná zá-
toka (Ma Loute, Francie 2016) režiséra Bruna Du-
monta, který před dvěma lety rozesmál karlovarské 
publikum svou minisérií Malej Quinquin. Nyní, 
po  uvedení v  soutěži na  festivalu v  Cannes, vstu-
puje Dumont do  kin se svou zdivočelou komedií 
a  retro detektivkou v  jednom. Líná zátoka před-
staví slavné herce (Juliette Binocheová, Valeria Bruni 
Tedeschiová) ve  velmi neotřelých hereckých polo-
hách. Zábavná francouzská komedie, odehrávající 

se v nádherně nasnímaných exteriérech severní Fran-
cie, ukáže, že i Francouzi si umí dělat legraci sami 
ze sebe.

Divoký a smyslný svět brazilského rodea představí 
drama Neonový býk (Bio Neon, Brazilie 2015), 
druhý celovečerní film mladého brazilského reži-
séra Gabriela Mascara. Exotická road movie vy-
práví příběh provizorní rodiny, jejímž domovem je 
náklaďák, ve kterém se převážejí býci z  jedné štace 
na druhou. Životy lidí a zvířat se na brazilském ven-
kově prolínají v živočišné směsi vášně a naděje. Skrz 
prach a pot tvrdé práce probleskují sny pohledného 
kovboje Iremara, tanečnice Galegy a její malé dcery 
Cacá o  barevné budoucnosti, zářivé jako mytický 
Neonový býk. Film byl ve světové premiéře uveden 
na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, 
odkud si odvezl zvláštní cenu poroty. 

Oko odehraje filmy od 11. do 13. července vždy 
od 20 hodin. Vstupné činí sto korun, při koupi ale-
spoň dvou vstupenek na Vary v Oku, s poukazem 
z  Kulturního života Šumperka nebo s  průkazkou 
Filmového klubu přijde jeden film na osmdesát ko-
run. Tuto částku zaplatí rovněž senioři.

Kamil Navrátil

Vlajkovou lodí „Varů ve vašem kině“ bude bezesporu 
film o volnomyšlenkářské rodině Tohle je náš svět.  

Foto: archiv

Divoký a  smyslný svět brazilského rodea představí 
drama Neonový býk.  Foto: archiv

Pátek 1. července
HLEDÁ SE DORY 3D + PTÁČÁTKO 3D 
v 15.35 hodin                      Hrajeme pro děti

USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění

Vstupné 130 Kč, rodiče s dětmi 100 Kč*
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NEŽ JSEM TĚ POZNALA v 17.45 hodin
USA, 2016, drama, 110 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
Filmová adaptace romantického bestselleru oblí-
bené 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 vložit pe-
níze, jenže jednou ho nespokojený investor v přímém 
přenosu zajme. Hvězda se mění v rukojmí, s policií 
musí jednat producentka pořadu Julia Robertsová 
a přitom vychází najevo obří lži.  Vstupné 120 Kč

Sobota 2. července
RATCHET A  CLANK: STRÁŽCI GALAXIE 
v 15.45 hodin                               Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, komedie, 94 minu-
ty, přístupné bez omezení, české znění
Příběh nesourodé dvojice přátel, která se snaží za-
bránit zlému mimozemšťanovi Drekovi ve zničení 
všech planet v Galaxii. 

Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
NEŽ JSEM TĚ POZNALA v 17.45 hodin
USA, 2016, drama, 110 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
PAŘBA V PATTAYI ve 20.00 hodin
Francie, 2016, komedie, 97 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, české znění
Thajsko,box, prosťáčci, orangutani a liliputi – ztřeš-
těný mix, zaručující v kině neopakovatelný zážitek! 
Všechny cesty vedou do Říma? Ta pravá vede jen 
do Pattayi!  Vstupné 110 Kč

Neděle 3. července
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT v 15.35 ho-
din                                                    Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 109 mi-
nut, přístupné 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*
TEORIE TYGRA v 17.50 hodin
ČR, 2016, road movie, komedie, drama, 101 

minuta, přístupné bez omezení  Vstupné 100 Kč
LÉTO ALL EXCLUSIVE ve 20.00 hodin
Francie, 2015, komedie, 93 minuty, přístupné 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

Pondělí 4. července
KNIHA DŽUNGLÍ v 15.15 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, drama, fantasy, 105 mi-
nut, přístupné bez omezení, titulky 

Vstupné 80 Kč, rodiče s dětmi 60 Kč*
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET v 17.30 hodin
USA, 2016, fantasy, dobrodružný, akční, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
PAŘBA V PATTAYI ve 20.00 hodin
Francie, 2016, komedie, 97 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, české znění  Vstupné 110 Kč

Úterý 5. července
RATCHET A  CLANK: STRÁŽCI GALAXIE 
v 15.10 hodin                               Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, komedie, 94 minu-
ty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 
v 17.10 hodin
USA, 2016, akční, sci-fi, thriller, 106 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Iron Man či Captain America? Na kterou stranu se 
přidáte?  Vstupné 90 Kč
HRA PENĚZ ve 20.00 hodin
USA, 2016, drama, thriller, 95 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Středa 6. července
HLEDÁ SE DORY + PTÁČÁTKO v 15.30 hodin 

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

Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč
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NEŽ JSEM TĚ POZNALA v 17.40 hodin
USA, 2016, drama, 110 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
KOMUNA ve 20.00 hodin               Artvečer - FK
Dánsko, 2016, drama, 111 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky
Komuna je svědectvím hrozícího konce rodiny, po-
spolitosti i celé jedné epochy v dánských dějinách. 
Režie Thomas Vinterberg. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Čtvrtek 7. července
ALENKA V  ŘÍŠI DIVŮ: ZA  ZRCADLEM 
v 16.45 hodin                              Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, rodinný, fantasy, 
106 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 80 Kč, děti 60 Kč* 
LEGENDA O TARZANOVI 3D v 19.00 hodin
USA, 2016, dobrodružný, akční, 110 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
V  příběhu se posuneme o  trochu dál, než jsme 

zvyklí, a dozvíme se, jak to bylo s Pánem opic poté, 
co se přesunul do civilizace.  Vstupné 140 Kč
MADAM BUTTERFLY ve 21.30 hodin 

Živě v Oku
Itálie, 2016, opera, přístupné bez omezení, titulky
Jedinečný přímý přenos z řeckého divadla v italské 
Taormíně.  Vstupné 250 Kč, senioři a studenti 200 Kč 

Pátek 8. července
RATCHET A  CLANK: STRÁŽCI GALAXIE 
v 16.10 hodin                              Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, komedie, 94 minu-
ty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
LEGENDA O TARZANOVI 3D v 18.10 hodin
USA, 2016, dobrodružný, akční, 110 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 140 Kč
OČISTA: VOLEBNÍ ROK ve 20.30 hodin
USA, Francie, 2016, horor, akční, thriller, 106 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Co čeká senátorku kandidující na  prezidentku, 

V červenci bude mít premiéru snímek Legenda o Tarzanovi.  Foto: archiv
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šťastní ptáci.  Vstupné 80 Kč, rodiče s dětmi 60 Kč*
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY v 18.05 ho-
din
ČR, 2016, dokumentární, 89 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let
30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina 
Lucie se poprvé představí i na plátnech kin v celo-
večerním filmu.  Vstupné 110 Kč
TOHLE JE NÁŠ SVĚT ve 20.00 hodin 

Vary v Oku
USA, 2016, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení, titulky Pozitivně laděný americký film o vol-
nomyšlenkářské rodině, kterou podle vlastních 
představ řídí pevnou rukou svérázný a  charisma-
tický otec (Viggo Mortensen). Věděli jste, že Coca 
Cola je otrávená voda?  Vstupné 100 Kč, 80 Kč**

Úterý 12. července
HLEDÁ SE DORY + PTÁČÁTKO v 15.45 hodin 

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

Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč
OČISTA: VOLEBNÍ ROK v 17.55 hodin
USA, Francie, 2016, horor, akční, thriller, 106 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
NEONOVÝ BÝK ve 20.00 hodin         Vary v Oku
Ukrajina, Nizozemsko, 2015, drama, 101 minuta, 
nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let, titulky
Životy lidí a zvířat se na brazilském venkově pro-
línají v živočišné směsi vášně a naděje. Skrz prach 
a  pot tvrdé práce probleskují sny o  budoucnosti, 
barevné a zářivé jako mytický Neonový býk. 

Vstupné 100 Kč, 80 Kč**

Středa 13. července
ALENKA V  ŘÍŠI DIVŮ: ZA  ZRCADLEM 
v 15.30 hodin                                   Hrajeme pro děti
USA, 2016, dobrodružný, rodinný, fantasy, 106 
minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 80 Kč, děti 60 Kč*
LEGENDA O TARZANOVI 3D v 17.45 hodin
USA, 2016, dobrodružný, akční, 110 minut, 

která sbírá politické body příslibem, že očistu zruší? 
Veleúspěšný hororový thriller Jamese De Monaco 
začíná psát další krvavou kapitolu.  Vstupné 110 Kč

Sobota 9. července
RATCHET A  CLANK: STRÁŽCI GALAXIE 
v 16.10 hodin                              Hrajeme pro děti 
USA, 2016, animovaný, akční, komedie, 94 minu-
ty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
LEGENDA O TARZANOVI v 18.10 hodin
USA, 2016, dobrodružný, akční, 110 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
MIKE I DAVE SHÁNĚJÍ HOLKU ve 20.30 ho-
din
USA, 2016, komedie, 98 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky
Dva bratři si podají inzerát s cílem najít dívčí do-
provod na  svatbu. Mladí flamendři tajně doufají, 
že si užijí divoké dovolené, avšak namísto toho jim 
nekontrolovatelné dívčí duo nejenže vytře zrak, ale 
dokonce je předčí i ve flámování. Natočeno podle 
skutečné události.  Vstupné 110 Kč

Neděle 10. července
RATCHET A  CLANK: STRÁŽCI GALAXIE 
v 15.40 hodin                              Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, komedie, 94 minu-
ty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč* 
LEGENDA O TARZANOVI v 17.40 hodin
USA, 2016, dobrodružný, akční, 110 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
MIKE I DAVE SHÁNĚJÍ HOLKU ve 20.00 ho-
din
USA, 2016, komedie, 98 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Pondělí 11. července
ANGRY BIRDS VE FILMU v 15.55 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, 100 minut, přístupné bez 
omezení, české znění 
Vítejte na ostrově, kde žijí nelétaví, ale jinak velice 

Kino Oko
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nevhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 140 Kč
LÍNÁ ZÁTOKA ve 20.00 hodin           Vary v Oku
Francie, 2016, komedie, 122 minuty, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
Zdivočela komedií a  retro detektivka v  jednom, 
která představí slavné herce (Juliette Binocheová, 
Valeria Bruni Tedeschiová, a další). 

Vstupné 100 Kč, 80 Kč**

Čtvrtek 14. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D 
v 15.30 hodin                                  Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění
V pátém dílu jedné z nejpopulárnějších animova-
ných filmových sérií opět potkáváme všechny staré 
známé hrdiny a pár úplně nových. Ledová událost 
roku!  Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
v 17.40 hodin                                    Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ICE AGE: COLLISION COURSE ve 20.00 ho-
din 
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, v  originálním znění s  ti-
tulky!  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 

Pátek 15. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D 
ve 14.00 hodin                                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
v 16.10 hodin                                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
BLÁZNIVÁ PĚTKA v 18.20 hodin
Francie, 2016, komedie, 102 minuty, nevhodné 
pro děti do 12 let, české znění
Pět kamarádů si užívá ve  společném bytě v Paříži 
díky velkorysosti jednoho z nich – Samuela. Jeho 
otec mu však nečekaně zastaví přísun peněz a Sa-
muel, ve snaze neprozradit nepříjemnou situaci ka-
marádům, se pouští do riskantních projektů. Štěstí 
mu však nepřeje.  Vstupné 100 Kč
LEGENDA O TARZANOVI ve 20.30 hodin  
USA, 2016, dobrodružný, akční, 110 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky Vstupné 110 Kč

Sobota 16. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
ve 14.00 hodin                               Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-

V pátém dílu Doby ledové se děti mohou těšit na všechny staré známé hrdiny a pár úplně nových.  Foto: archiv
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stupné bez omezení, české znění 
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D 
v 16.10 hodin                               Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
OČISTA: VOLEBNÍ ROK v 18.20 hodin
USA, Francie, 2016, horor, akční, thriller, 106 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
BLÁZNIVÁ PĚTKA ve 20.25 hodin
Francie, 2016, komedie, 102 minuty, nevhodné 
pro děti do 12 let, české znění  Vstupné 100 Kč

Neděle 17. července 
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D 
v 15.25 hodin                              Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
TOHLE JE NÁŠ SVĚT v 17.35 hodin  

Vary v Oku
USA, 2016, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení, titulky  Vstupné 100 Kč, 80 Kč**
OČISTA: VOLEBNÍ ROK ve 20.00 hodin
USA, Francie, 2016, horor, akční, thriller, 106 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 110 Kč

Pondělí 18. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D 
v 15.30 hodin                                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
LEGENDA O TARZANOVI v 17.40 hodin
USA, 2016, dobrodružný, akční, 110 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY ve 20.00 ho-
din
ČR, 2016, dokumentární, 89 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let  Vstupné 110 Kč

Úterý 19. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D 
v 15.40 hodin                              Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
BLÁZNIVÁ PĚTKA v 17.50 hodin
Francie, 2016, komedie, 102 minuty, nevhodné 
pro děti do 12 let, české znění  Vstupné 100 Kč
TOHLE JE NÁŠ SVĚT ve 20.00 hodin  

Vary v Oku
USA, 2016, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení, titulky Vstupné 100 Kč, 80 Kč**

Středa 20. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D 
v 15.40 hodin                            Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
BLÁZNIVÁ PĚTKA v 17.50 hodin
Francie, 2016, komedie, 102 minuty, nevhodné 
pro děti do 12 let, české znění  Vstupné 100 Kč
ASSASSIN ve 20.00 hodin                Artvečer - FK
Tchaj-wan, Čína, Hong Kong, 2015, akční, drama, 
105 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Filmová báseň jednoho z největších filmařů součas-
nosti zasazená do Číny 9. století. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Čtvrtek 21. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
v 15.40 hodin                              Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
UČITELKA v 17.50 hodin
SR, ČR, 2016, drama, 102 minuty, přístupné bez 
omezení
V roce 1983 se v jedné základní škole potká ředi-
telka s  rodiči dětí jedné z  tříd. Spolu s  nimi pak 
hledá způsob, jak se zbavit učitelky, bezdětné vdo-
vy po vysokém armádním důstojníkovi. Z průbě-
hu rodičovské schůzky postupně vyplyne, jakým 
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v 16.00 hodin                                         Živě v Oku
Nizozemsko, 2016, 180 minut, přístupné bez ome-
zení
Král valčíků v  přímém přenosu do  šumperského 
Oka.  Vstupné 250 Kč, senioři 200 Kč
ZHASNI A ZEMŘEŠ v 19.30 hodin
USA, 2016, horor, 90 minut, nepřístupné pro děti 
do 15 let. titulky   Vstupné 110 Kč

Pondělí 25. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
v 15.50 hodin                               Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ZHASNI A ZEMŘEŠ v 18.00 hodin
USA, 2016, horor, 90 minut, nepřístupné pro děti 
do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč
UČITELKA ve 20.00 hodin
SR, ČR, 2016, drama, 102 minuty, přístupné bez 
omezení  Vstupné 120 Kč

Úterý 26. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
v 15.40 hodin                                 Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
UČITELKA v 17.50 hodin
SR, ČR, 2016, drama, 102 minuty, přístupné bez 
omezení  Vstupné 120 Kč
BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE ve 20.00 
hodin
Velká Británie, 2011, dokumentární, životopisný, 
hudební, 96 minut, přístupné bez omezení
Filmaři strávili s Ozzym více jak dva roky na ces-
tách. Skoro všichni přežili… Unikátní celovečerní 
portrét rockové legendy Ozzyho Osbourna. 

Vstupné 120 Kč

Středa 27. července
TEORIE TYGRA v 15.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 120 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 80 Kč, senioři 60 Kč

Kino Oko

způsobem si učitelka podrobuje rodiny svých žáků 
a manipuluje celým okolím. Režie Jan Hřebejk. 

Vstupné 120 Kč
TOHLE JE NÁŠ SVĚT ve 20.00 hodin
USA, 2016, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení, titulky  Vstupné 100 Kč, 80 Kč**

Pátek 22. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
v 15.40 hodin                              Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění  

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
UČITELKA v 17.50 hodin
SR, ČR, 2016, drama, 102 minuty, přístupné bez 
omezení  Vstupné 120 Kč
ZHASNI A ZEMŘEŠ ve 20.00 hodin
USA, 2016, horor, 90 minut, nepřístupné pro děti 
do 15 let, titulky
Když Rebecca odešla z domova, myslela si, že za se-
bou nechala i  své strachy z  dětství. Když v  době 
dospívání zhasla, nebyla si nikdy úplně jistá, co je 
skutečné a co není…  Vstupné 110 Kč

Sobota 23. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
v 15.40 hodin                                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
UČITELKA v 17.50 hodin
SR, ČR, 2016, drama, 102 minuty, přístupné bez 
omezení Vstupné 120 Kč
ZHASNI A ZEMŘEŠ 20.00 hodin
USA, 2016, horor, 90 minut, nepřístupné pro děti 
do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Neděle 24. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
ve 13.30 hodin                                 Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ANDRE RIEU LIVE IN MAASTRICHT 2016 
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ve 14.15 hodin                             Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
KROTITELÉ DUCHŮ 3D v 16.25 hodin
USA, 2016, akční, komedie, sci-fi, 96 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 140 Kč
SEZN@MKA v 18.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 110 Kč
JASON BOURNE ve 20.30 hodin
USA, 2016, akční, thriller, 117 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Neděle 31. července
KROTITELÉ DUCHŮ 3D v 15.55 hodin
USA, 2016, akční, komedie, sci-fi, 96 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 140 Kč
SEZN@MKA v 18.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 110 Kč
JASON BOURNE ve 20.00 hodin
USA, 2016, akční, thriller, 117 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Připravujeme: Sebevražedný oddíl, Tajný život 
mazlíčků, Týpcia zbraně, Strašidla.

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. **Sleva platí při koupi alespoň 
dvou vstupenek na Vary v Oku nebo s poukazem 
z Kulturního života Šumperka nebo s průkaz-
kou FK a pro seniory.
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DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
v 17.40 hodin                                  Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
PECHA KUCHA NA ZAHRADĚ OKA ve 20.20 
hodin

Čtvrtek 28. července
KROTITELÉ DUCHŮ 3D v 16.00 hodin
USA, 2016, akční, komedie, sci-fi, 96 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění
Krotitelé duchů se vracejí, aby se ve zcela nové po-
době představili současné divácké generaci. Při-
pravte se na letní podívanou, během které společně 
zachrání svět!  Vstupné 140 Kč
JASON BOURNE v 18.05 hodin
USA, 2016, akční, thriller, 117 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
Slavný agent bez paměti se vrací. Režie Paul Green-
grass. Hrají: Matt Damon, Julia Stilesová, Alicia 
Vikanderová, Vincent Cassel a Tommy Lee Jones.  

Vstupné 120 Kč
SEZN@MKA ve 20.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let
Seznamte se a množte se. Začít můžete s úsměvem 
u  letní romantické komedie s Jiřím Langmajerem 
v hlavní roli.  Vstupné 110 Kč

Pátek 29. července
KROTITELÉ DUCHŮ 3D v 16.00 hodin
USA, 2016, akční, komedie, sci-fi, 96 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 140 Kč
JASON BOURNE v 18.05 hodin
USA, 2016, akční, thriller, 117 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč
SEZN@MKA ve 20.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 110 Kč

Sobota 30. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 



26. 6. 2016 / 20:00 / ŠUMPERK

EVA URBANOVÁ

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ 
SLAVNOSTI 2016 10 LET

5. 7. 2016 / 20:00 / ŠUMPERK

POZNAN’ BOYS’ CHOIR
10. 7. 2016 / 20:00 / ŠUMPERK

MOZART & ROSSINI

(soprán)

(PL)

WWW.KLASTERNIHUDEBNISLAVNOSTI.CZ

KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE DANIEL KLÁNSKÝ (baryton)& 

GENERÁLNÍ 
PARTNER FESTIVALU

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI

SLEVOVÝ 
KUPON

TOHLE JE NÁŠ SVĚT 
pondělí 11. července, 
úterý 19. července
a čtvrtek 21. července 
ve 20 hodin

NEONOVÝ BÝK
úterý 12. července 
ve 20 hodin

LÍNÁ ZÁTOKA
středa 13. července 
ve 20 hodin

pro čtenáře Kulturního 
života Šumperka. S tímto 
kuponem máte možnost 
zakoupit si vstupenku 
na filmová předsta-
vení, uváděná v rámci 
projektu Vary ve vašem 
kině, se slevou 20 Kč. 
Slevu lze uplatnit pouze 
v pokladně Kina Oko 
Šumperk.

VARY V OKU






