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Srpen se nese v Šumperku v duchu Mezinárodní-
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Na osmém ročníku srpnové Revival Invaze vy-
stoupí jeden z nejlepších evropských revivalů De-
peche Mode, skupina DM revival z Mikulova.

V Hollarově galerii jsou k vidění grafiky, malby 
a kresby Kamila Lhotáka.
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1Muzejní NEJ

Muzejní NEJ

Nejstarší botanické sbírky šumperského muzea

Nejstaršími a  současně nejvzácnějšími sbírko-
vými předměty botanických sbírek Vlastivědného 
muzea v Šumperku jsou dvě malé kolekce: Spatzie-
rova sbírka mechů z  let 1846–1850 a  sbírka me-
chorostů a lišejníků z let 1850–1880 s označením 
Winterflora von Gräfenberg.

Autorem první z  obou jmenovaných kolekcí je 
lékárník z Krnova, Johann Spatzier (1806–1883). 
Jeho sběry mechů z Hrubého a Nízkého Jeseníku 
patří k nejstarším z těchto pohoří; starší jsou pouze 
nálezy mechů slezského botanika Wimmera z roku 
1824 a německého botanika Sendtnera z let 1838–
1839. V botanických sbírkách šumperského muzea 
je Spatzierova sbírka mechů nejstarším sbírkovým 

Ukázka ze Spatzierovy sbírky mechorostů.  Foto M. Zmrhalová

předmětem. Obsahuje celkem devadesát čtyři po-
ložky mechů. Skládá se ze dvou „knih“ o  rozmě-
rech 14 × 19 × 7,5 cm a každá z nich je rozdělena 
na dva díly. V těchto dílech jsou pak uloženy čtyři 
svazky mechů (11 × 18cm). Tyto svazky mají jed-
notnou úpravu: mechy jsou nalepeny na listech 
o rozměrech 10 × 17 cm. Na každém listu je před-
tištěna ozdobná etiketa, na níž je uvedeno nalezi-
ště, datum a sběratel, tedy Johann Spatzier. Sbírka 
vznikla v několika ne zcela totožných exemplářích 
pro potřeby výuky botaniky většinou na gymná-
ziích některých moravských a slezských měst.

Autor sbírky mechorostů a  lišejníků, pojme-
nované Winterflora von Gräfenberg, není znám. 
Tato sbírka obsahuje jedenatřicet druhů mechů, 
čtyři druhy játrovek a  čtyři druhy lišejníků. Jde 
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Informační centrum Šumperk
sídlí v budově divadla na Hlavní třídě 14, 

otevřeno denně od 9 do 17 hodin 

Telefon: +420 583 214 000
E-mail: icsumperk@seznam.cz

Web: www.infosumperk.cz

Největší kulturní událost letní sezony ve městě se blíží. Příprava Mezinárodního folklorního fes-
tivalu, který patří mezi nejlepší v České republice, vrcholí. Šestadvacátý ročník přehlídky českých 
i  zahraničních souborů odstartuje ve středu 17. srpna posezení u  cimbálu. O den později pak 
ovládnou Šumperk folklorní soubory z Evropy i Indonésie, aby rozdávaly radost stovkám nadše-
ných diváků.

Město se chystá na svátek světového folkloru

vlastně o album na fotografie vázané v kůži s ko-
vovou sponou. Obsahuje třináct listů o rozměrech 
15 × 20 cm. Tam, kde měly být fotografie, jsou na-
lepeny mechorosty a  lišejníky. Přestože toto dílo 
vypadá spíše jako hračka milovníka přírody, který 
zřejmě strávil zimu v Lázních Jeseníku, poskytuje 
nám údaje o výskytu mechorostů a lišejníků z okolí 
Lázní Jeseníku z druhé poloviny 19. století.

S  oběma sbírkami se lze podrobněji seznámit 
v následujících článcích: 
Duda, J. (1990): Malá sbírka mechorostů a  lišej-
níků z  okolí Lázní Jeseníku. – Časopis Slezského 
muzea Opava (A), 39: 92–93.
Duda, J. (1990): Zajímavá sbírka mechů z  Hru-
bého a Nízkého Jeseníku. – Čas. Slez. muz. Opava 
(A), 39: 185–190.

Magda Zmrhalová, Vlastivědné muzeum Šumperk

Jedna z nejznámějších folklorních přehlídek v re-
publice, kterou pořádají Sdružení přátel folkloru 
Severní Hané, město Šumperk a Folklorní sdružení 
České republiky za pomoci postřelmovské Marko-
vice a  šumperských Seniorů, proběhne od středy 
17. do pondělí 22. srpna. Prostřednictvím lidových 
písní, hudby, tanců a lidových her opět připomene 

zvyky a obyčeje předků. 
Také letos měli organizátoři z čeho vybírat a sou-

středili se převážně na evropské soubory. Na pěší 
zóně, v parku „u sovy“ a na pódiu v Pavlínině dvoře 
budou moci diváci obdivovat soubory z Ruska, Pol-
ska, Rakouska, Srbska, Chorvatska, Itálie a Indoné-
sie. Z českých a moravských souborů se představí 

Ukázka ze sbírky Winterflora von Gräfenberg. 
Foto M. Zmrhalová
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Salajka z  Dambořic, litovelská Hanačka, místní 
Senioři a  dětské soubory Markovička a  Hanačka. 
Cimbálová muzika Starý Poddvorov pak při-
veze dětské zpěváčky z jižní Moravy. A stejně jako 
v  uplynulých ročnících se i  letos zahraniční sou-
bory představí divákům nejen v  Šumperku, ale 
i v Loučné nad Desnou, ve Velkých Losinách, v Po-
střelmově a v Libině. 

Jednotlivá vystoupení budou probíhat pod ši-
rým nebem na malé scéně „u sovy“, dějištěm hlav-
ních pořadů a sobotní veselice pak bude velká scéna 
v Pavlínině dvoře. Chybět nebude ani tradiční sou-
těž, v  níž diváci vyberou nejsympatičtější soubor, 
a to prostřednictvím lahví se jmény souborů. Svého 
favorita budou moci ohodnotit finanční částkou 
dle vlastního uvážení. Zvláštní cenu udělí souboru, 
který nejvíce pochopil smysl festivalových tradic, 
i pořadatelé. Výsledky obou soutěží vyhlásí v neděli 
a vybrané peníze předají stejně jako loni místnímu 
dětskému domovu.

Úvod festivalu patří výročí Seniorů, předcházet 
mu bude soutěž o nejchutnější kotlíkový guláš

Vlastní srpnový folklorní maraton odstartuje 
ve středu 17. srpna v  17 hodin na malé scéně 
„u  sovy“ Posezení u  cimbálu s Cimbálovou mu-
zikou Zbyňka Hrdličky. Čtvrtek 18. srpna letos 

nebude ve znamení oblastních dožínek, ale ponese 
se v  duchu oslav dvacátého výročí šumperských 
Seniorů. Těm bude předcházet soutěž o nejchut-
nější kotlíkový guláš, během níž budou moci uká-
zat svůj kuchařský um i zájemci z řad veřejnosti. 
Stačí se jen včas zaregistrovat. „Podmínkou je 
vlastní kotlík na vaření o obsahu minimálně pat-
náct litrů a včasná registrace na oddělení kultury 
a vnějších vztahů šumperské radnice,“ říká šum-
perský radní Jiří Gonda, který nad akcí převzal 

Také letos nebude chybět soutěž o nejchutnější kotlí-
kový guláš, které se mohou zúčastnit i zájemci z řad 
veřejnosti.  Foto: -zk-

Do Šumperka letos zavítá i folklorní soubor z Chorvatska.  Foto: archiv
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Sobota: Roztančená ulice, veselice s výukou tanců
Nejbohatší program nabídnou pořadatelé v  so-

botu 20. srpna. Kolem deváté ranní přijme na rad-
nici starosta města Zdeněk Brož zástupce všech 
souborů, hosté se poté představí před radnicí 

záštitu. Ke kotlíkům se soutěžící postaví v  okolí 
Vily Doris v  Sadech 1.  máje úderem půl osmé 
ranní a uvařeno by měli mít do jedné po poledni. 
„Odborná porota vybere nejchutnější kotlíkové 
guláše a  vítězům, které vyhlásíme kolem druhé 
odpolední, se samozřejmě dostane ocenění,“ do-
dává Gonda.

Čtvrteční program festivalu zahájí ve 14.30 ho-
din „u sovy“ Rabusa a po přivítání hostů vystoupí 
v  15.30 hodin dětský soubor Markovička. Od 
čtvrté odpolední zde pak budou své „dvacetiny“ 
slavit Senioři, kteří se festivalu účastní pravidelně 
od roku 1996. 

Páteční program: vystoupení dětských souborů, 
koncert zahraničních hostů

Malá scéna „u  sovy“ bude v  pátek od desáté 
dopolední hostit soubor Rabusa. Ve 13.30 ho-
din zde pak odstartuje „minifestiválek“ dětských 
folklorních souborů nazvaný „Půjdem si hrát na 
sluníčko“ a  úderem třetí odpolední se představí 
Cimbálová muzika Starý Poddvorov s  dětskými 
zpěváčky.

První hlavní koncert zahraničních hostů nazvaný 
„Vítejte u nás přátelé“ se odehraje od 18.30 hodin 
na nádvoří Pavlínina dvora. Předcházet mu bude 
v 17.30 hodin vystoupení souboru Kelt Grass Band 
a v 18 hodin ukázky historického šermu v podání 
Magna Moravia. 

Mezinárodní folklorní festival

Své taneční umění předvedou i Srbové.  Foto: archiv

Pravou „exotiku“ vnesou do ulic Indonésané.   
Foto: archiv
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a kolem tři čtvrtě na jedenáct se pěší zóna promění 
v  „Roztančenou ulici“, kterou zaplaví stovky lidí. 
Soubory mezi nimi procházejí a ukazují na něko-
lika místech své umění.

Dvě hodiny po poledni pak vystoupí české sou-
bory na malé scéně „u sovy“ a úderem páté odpole-
dní se program přesune do areálu Pavlínina dvora, 
který bude hostit hlavní sobotní festivalový pořad 
nazvaný „Až pudeš do světa, zastav se!“ Na něj na-
váže od deváté večerní tradiční veselice pod širým 
nebem v Pavlínině dvoře „pod kaštanem“. Její sou-
částí bude i výuka lidových tanců.

Neděli zahájí mše svatá, odpolední vystoupení 
festivalové dění v Šumperku uzavře

Folklorem ožijí Sady 1. máje a  Pavlínin dvůr 
také v neděli 21. srpna. Program zahájí v devět ho-
din dopoledne stejně jako loni mše svatá v Pavlí-
nině dvoře, které se zúčastní folklorní soubory. 
V 15 hodin pak scénu zaplní účastníci festivalu při 
závěrečnému pořadu „Leť písničko, leť“, během 
něhož budou oceněny nejlepší soubory. Ten bude 

definitivní tečkou za festivalovým děním ve městě. 
Na pondělí 22. srpna jsou totiž naplánována pouze 
vystoupení zahraničních souborů mimo Šumperk. 

Z. Kvapilová
Poznámka na závěr: Podrobný program najdete 
na www.festivalsumperk.cz. Pořadatelé si vyhrazují 
změnu programu. Za nepříznivého počasí budou 
hlavní pořady probíhat v Domě kultury Šumperk.

Ulice roztančí rovněž polští sousedé.  Foto: archiv

Lidé se mohou těšit na vystoupení ruského souboru.  Foto: archiv
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Velká scéna Pavlínin dvůr
17.00 – „Až pudeš do světa, zastav se!“ – hlavní 
festivalový pořad, vystoupení domácích a zahranič-
ních souborů * 21.00 – „Veselice ve dvoře“ – výuka 
lidových tanců, k  tanci a  poslechu hrají a  zpí-
vají hudby zúčastněných souborů různých zemí, 
otevřeno nejen pro členské soubory, ale i  širokou 
veřejnost 

NEDĚLE 21. SRPNA
Velká scéna Pavlínin dvůr
9.00 – mše svatá za účasti folklorních souborů * 
15.00 – „Leť písničko, leť“ – závěrečný festivalový 
pořad, ocenění vyhodnocených souborů

PONDĚLÍ 22. SRPNA
Vystoupení vybraných zahraničních souborů mimo 
Šumperk (Loučná nad Desnou, Postřelmov, Velké 
Losiny, Libina)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Při nepřízni počasí budou hlavní pořady realizo-
vány v Domě kultury Šumperk. Vstupné na hlavní 
festivalové pořady – v  pátek a  v  sobotu dospělí 
100 Kč, senioři 60 Kč, v neděli dospělí 60 Kč, se-
nioři 40 Kč.

STŘEDA 17. SRPNA
Malá scéna „u sovy“
17.00 – posezení u  cimbálu s Cimbálovou muzi-
kou Zbyňka Hrdličky

ČTVRTEK 18. SRPNA
Prostory u Vily Doris
8.30–12.30 – IV. ročník soutěže O  nejchutnější 
kotlíkový guláš * 14.00 – vyhodnocení a ocenění 
nejlepších „kotlíkářů“ 

Malá scéna „u sovy“
14.30 – Rabusa * 15.00 – zahájení festivalu sta-
rostou města Z. Brožem * 15.30 – vystoupení 
dětského souboru Markovička * 16.00 – 20 let sou-
boru Senioři Šumperk

PÁTEK 19. SRPNA
Malá scéna „u sovy“
10.00 – Rabusa * 13.30 – „Půjdem si hrát na slu-
níčko“ – minifestiválek dětských folklorních sou-
borů * Cimbálová muzika Starý Poddvorov – dětští 
zpěváčci

Velká scéna Pavlínin dvůr
17.30 – Kelt Grass Band * 18.00 – Magna Mora-
via * 18.30 – „Vítejte u nás přátelé“ – koncert za-
hraničních folklorních souborů 

SOBOTA 20. SRPNA
Radnice
9.00 – přijetí zástupců souborů starostou města * 
10.30 – představení zúčastněných souborů před 
radnicí 

Pěší zóna
10.40 – „Roztančená ulice“

Malá scéna „u sovy“
14.00 – vystoupení českých souborů 

Mezinárodní folklorní festival

Program XXVI. MFF Šumperk 2016

Během festivalu se představí i rakouský soubor z Kürn-
bergu.  Foto: archiv



7Eurorando, Výstava

Tradiční cyklus pochodů Eurorando vyhlásila Evropská asociace turistických klubů pro rok 2016 
na téma energie. K organizaci výletů za poznáním energie se přidala řada turistických klubů, 
včetně Klubu českých turistů. Místem pro slavnostní zakončení cyklu pochodů Eurorando v České 
republice budou Kouty nad Desnou. Účastníci z různých koutů naší země tak budou moci navští-
vit unikátní technické dílo přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně.

Štafeta EURORANDO 2016 se bude 27. srpna 
předávat v Koutech nad Desnou

Eagle Gallery
Günter Hujber – Proměny snů 

Dílo Güntera Hujbera nám říká, že sen je obrazová ukázka našeho curriculum vitae v podvědomých 
symbolech. Svou symbolikou představuje myšlenky, které nás obdařují citovým vědomím. 

Výstava trvá do 2. září.
Nemocniční 8a, Šumperk, tel. č. 777 700 740, www.eaglegallery.cz. 

Otevírací doba: Po a St 8.00–16.30, Út, Čt a Pá 8.00–16.00, 
So, Ne na základě telefonické nebo e-mailové objednávky na info@eagletechnics.cz.

Slavnostní předání štafety pořadatelům evropského 
setkání turistů Eurorando, které se bude konat ve 
Švédsku, doprovodí v Koutech nad Desnou v sobotu 
27. srpna kulturní a společenský program. Hned ráno 
se mohou zájemci přidat k pěší túře nazvané S prů-
vodci na Vřesovou studánku – dávné poutní místo 
jesenických hor. Sraz je v 7.25 před nádražím v Kou-
tech nad Desnou (ze Šumperka se jede vlakem v 6.43), 
délka trasy je sedmnáct kilometrů. V době od 9.30 do 
10.30 hodin se pak mohou děti s  doprovodem vy-
dat na Putování za energií se skřítkem Koutníkem. 

Startuje se od informačního stánku v  kouteckém  
areálu. O  půl dvanácté zahájí kulturní program na 
pódiu dětský folklorní soubor Markovička, který ve 
12.45 hodin vystřídá dixieland Old Time Jazzband 
z Loučné nad Desnou. Na druhou odpolední je na-
plánováno slavnostní předání štafety Eurorando 
za přítomnosti delegace ze Švédska a  celý program 
ukončí v 15 hodin bluegrass v podání skupiny My. Po 
celý den bude v areálu Kouty nad Desnou v provozu 
informační stánek, v němž budou k dispozici pamětní 
listy a turistické suvenýry.  Zdeňka Daňková
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K Šumperským proměnám: Jiráskovy sady

Pozadí Schillerova pomníku tvořila koncem třicátých let vzrostlá výsadba.  Foto: sbírky VM Šumperk

Prostor, kde se dnes nacházejí Jiráskovy sady, 
prošel v  minulosti mnoha proměnami. Původně 
se na tomto místě, vzdáleném od městského opev-
nění, rozkládalo pole. Zřídit zde hřbitov rozhodla 
městská správa v  roce 1606 a  toho roku byl po-
zemek určený k  poslednímu odpočinku obehnán 
zdí. Klenutá vstupní brána tehdy navazovala na li-
nii dnešní Kozinovy ulice směřující k městské Staré 
bráně. V  roce 1753 byla část severovýchodní zdi 
hřbitova odstraněna a vestavěna zde kaple sv. Bar-
bory. Jelikož byl z  nařízení státních úřadů v  roce 
1784 zrušen druhý ze šumperských hřbitovů, na-
cházející se u  farního kostela, uvažovala městská 
rada o rozšíření hřbitova naproti Staré bráně, kde 
nyní původní pozemek mezi kaplí sv. Barbory a ny-
nější Kozinovou ulicí přestával stačit novým po-
hřbům. K tomuto účelu posloužil v devadesátých 
letech 18. století ovocný sad za severozápadní hřbi-
tovní zdí, jehož připojením se prostor hřbitova až 
zdvojnásobil.

S  rozvojem průmyslu v  Šumperku v  první po-
lovině 19. století přicházelo do města stále víc ná-
mezdně pracujících za výdělkem, usazovali se zde 
také další obchodníci, hokynáři a řemeslníci. A tak 
musel být hřbitov ještě jednou rozšířen směrem 
k dnešní Husitské ulici. Jeho nový prostor byl obe-
hnán zdí a  stará zeď opravena. K  okrášlení nové 
části byly vysázeny stromky a  před kaplí sv. Bar-
bory vznikla kaštanová alej. Na hřbitově, který nyní 
zaujímal plochu téměř celých dnešních Jiráskových 
sadů, byly instalovány lavičky. Pamětník napsal, že 
toto místo mělo daleko do hřbitovní ponurosti, ne-
boť vypadalo jako krásně upravená zahrada. Vý-
sadba z poloviny 19. století jakoby předznamenala 
budoucí určení tohoto místa. V roce 1886 se zde 
přestalo pohřbívat a  na místě zrušeného hřbitova 
byl v roce 1897 zřízen park.

Tehdy tato část města prošla další zásadní promě-
nou, kterou zachycují dobové fotografie. Iniciativy 
se tehdy ujal, stejně jako u dalších zvelebovaných 
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Meteorologický altánek loni zrestaurovali René Seifried a Milan Polián z Olomouce.  Foto: -zk-

Úprava Schillerova parku kolem meteorologického altánku v meziválečném období.  Foto: sbírky VM Šumperk
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Jiráskovy sady dnes zdobí replika původní kašny.  Foto: -zk-

Kašna se skalkou společně s meteorologickým altánkem dotvářely ústřední prostor parku.   
Foto: sbírky VM Šumperk
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veřejných prostor, šumperský okrašlovací spo-
lek, který zajistil úpravu travnatých ploch a cesti-
ček, stromovou a keřovou výsadbu. Nový park byl 
nazýván Hřbitovním až do roku 1905, kdy bylo 
připomínáno sté výročí úmrtí literáta, dramatika 
a historika Friedricha Schillera, jemuž byl při této 
příležitosti postaven v parku pomník podle návrhu 
architekta Maxe Benirschkeho. K  jeho umístění 
bylo vybráno zákoutí nalevo od vstupu do parku 
z dnešní Kozinovy ulice. O instalování Schillerova 
pomníku se zasloužil šumperský spolek Kosmos, 
svým působením výjimečné sdružení vzdělaných 
obyvatel města. Od té doby byl park nazýván po 
slavném autorovi Ódy na radost.

Centrální prostor sadů ozdobily dvě parkové ar-
chitektury, kašna a meteorologický altánek. Kašna 
se skalkou a vodotryskem byla pravděpodobně zří-
zena na počátku dvacátého století, uváděno bývá 
rozmezí let 1902–1905. Výmalba klenby altánku 
se znameními zvěrokruhu je datovaná k 5. červenci 
1921, ale není vyloučeno, že zde altánek s meteoro-
logickými přístroji byl instalován dříve.

Po první světové válce, v  níž zahynulo přes 
250 mužů ze Šumperka, bylo uvažováno o důstoj-
ném místě pro památník těchto obětí. Vybrán byl 
Schillerův park, klidné místo stranou rušného života 
města a nakonec i někdejší místo posledního odpo-
činku obyvatel města. V roce 1923 byl v parku umís-
těn hrubě opracovaný žulový blok. V  jeho spodní 
části byl do kamene vytesán tvar kříže, připomínající 

prostý kříž padlých, a na jeho příčném rameni vy-
ryt nápis „Vlast svým hrdinným synům, ověnčeným 
vavřínem a skrápěným slzami“. Památník byl umís-
těn severně od kašny. Na zeď kaple sv. Barbory byla 
jako součást památníku umístěna deska se jmény 
padlých s  totožným nápisem jako na žulovém ka-
meni. K odhalení památníku a desky byl v roce 1923 
vydán pamětní odznak.

Politické změny po druhé světové válce vážně 
poznamenaly Schillerův park, jehož název byl změ-
něn na park Aloise Jiráska. Památník padlých ně-
meckých občanů města byl odstraněn v roce 1947 
a v padesátých letech i pomník Friedricha Schillera. 
Park byl nedostatečně udržován a  k  jeho rekon-
strukci bylo přikročeno až v  roce 1978. Ošetřeny 
byly vzácné stromy, kterých zde rostlo víc než v ji-
ných šumperských parcích. Úprava cest se týkala 
především hlavních průchodů parkem. V průběhu 
let byly dosazovány stromy a keře, ovšem bez nále-
žité koncepce. Odstraněna byla také skalka u kašny, 
která dotvářela její původní vzhled, a z meteorolo-
gického altánku byly vyjmuty měřicí přístroje. Před 
kaplí sv. Barbory našlo místo sousoší Nejsvětější 
Trojice, které sem bylo přemístěno ze Žerotínovy 
ulice. Postupem času původní dřeviny odumíraly 
a z někdejších parkových cest, kromě příchodu ke 
kapli, se zachovaly jen zbytky.

Proto bylo rozhodnuto park revitalizovat a  vrá-
tit mu funkci odpočinkového místa. Práce na jeho 
úpravách probíhaly od října 2014 do poloviny 

Připomínkou obětí první světové války z  řad obyva-
tel Šumperka byl do roku 1947 památník ze žulového 
bloku.  Foto: sbírky VM Šumperk

Na místě někdejšího památníku padlých bylo upra-
veno návrší z kusů zde ležících kamenů.  Foto: -zk-
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V polovině sedmdesátých let byl Jiráskův park v  ža-
lostném stavu a vyžadoval rekonstrukci.   

Foto: sbírky VM Šumperk
Proměnou prošly i panelové domy v této lokalitě. Revi-
talizace se dočkala také zeleň.  Foto: -zk-

následujícího roku. Především bylo třeba ošetřit 
starší výsadbu, odstranit nemocné dřeviny a  nově 
vysadit především dřeviny z původního sortimentu. 
Obnovované cesty byly vymezeny kamenným ob-
rubníkem, frekventovanější z nich zpevněny žulovou 
dlažbou a  zbylé procházkové trasy opatřeny písko-
vým povrchem. Součástí úprav je také instalace ve-
řejného osvětlení. K odpočinku slouží nové lavičky. 

Z drobných parkových staveb zde zůstal meteorolo-
gický altán a funkční kašnu dnes opět zdobí skalka. 
Nově byl postaven kruhový odpočinkový altán v se-
verovýchodní části parku. Na místě někdejšího pa-
mátníku padlých bylo upraveno návrší z  kusů zde 
ležících kamenů. Zvláštností parku je několik zavě-
šených budek pro přezimování netopýrů.

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 31. července
Alva Hajn (1938–1991): „Mezi hlínou a mraky“, 
plošné a prostorové objekty, 80. léta 20. století
Výstavu i celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Od 3. srpna do 4. září
Jan Kadubec (*1943): „Malba a barevné sochy“
Obrazy a  sochy Jana Kadubce vyzařují až nebez-
pečně radostnou míru svobody. Jsou velkým pří-
valem energie a tryskajících gejzírů nápadů. Autor 
v  nich totiž obrací naruby zaběhlé (ne)myšlení 
a obojí po léta dělá s klidným úsměvem venkovana. 
Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 3. srpna 
od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen 
zazvonit na recepci Penzionu G, který nad gale-
rií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý 

Pátek 26. srpna od 19.30 hodin v  Pavlínině dvoře 
(v případě deště v DK)
REVIVAL INVAZE 2016: Lucie, Depeche Mode, 
Metallica
Letní mejdan pod širým nebem s muzikou, kterou 
máte rádi! Hned na úvod nás rozparádí česká hu-
dební ikona Lucie. Poté všechny přítomné svým 
šarmem a talentem okouzlí David Gahan společně 
s  legendární kapelou Depeche Mode. A  nako-
nec si přijdou na své fanoušci heavy metalu, pro-
tože nás svou návštěvou poctí i světoznámá skupina  
Metallica. Partnerem akce je Pivovar Holba.   

Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 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.

Dům kultury
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program galerie finančně podporuje Ministerstvo 
kultury ČR a Olomoucký kraj.

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

PŘIPRAVUJEME 
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 srpnu 
Po–Čt od  14 do  18 hodin), e-mail: dksumperk@
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. 
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
Ashtanga vinyasa joga
Po 17.00–18.00 hod., Čt 15.30–16.30 hod., Pá 
8.30–10.00 hod. Lektorka Petra Ungrová. Zahá-
jení 12. září, 15. září a 16. září.   

Kurzovné 900 Kč/15 lekcí
Ashtanga mysore joga
Út 6.30–8.00 hod. Lektorka Petra Ungrová. Zahá-
jení 13. 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
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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 
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

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

Kurzy, Galerie J. Jílka

Galerie J. Jílka

Jan Kadubec: „Malba a barevné sochy“

Jan Kadubec (*1943) ze Supíkovic na Jesenicku 
je dalším z divoce tryskajících gejzírů a  znovu je-
nom zdánlivě patří k  poloze art brut. Dobře zná 
a bohatě využívá všemožné techniky a způsoby vy-
jádření v  celé škále výtvarných prostředků. Zpo-
chybňuje, boří hráze, přesypává a  mísí škatulky 
zavedených stylů dávno před postmodernou. Nic 

mimo namyšlené prázdnoty mu není pokleslé 
a cizí. Ničemu se nebrání a s chutí baví se a těší ze 
svých maleb a sošných objektů, často až jurodivých. 
Přirozeně tak souznívá s Petrem Válkem, a jako jsou 
pro Petra lahodnou hudbou i drásavé zvuky, s jis-
totou ví, že „umění nikdy nebylo, není a nebude 
věcí krásy“, ale ani věcí dovednosti. Anebo na-
opak, že krása je všudypřítomná. Se stejnou samo-
zřejmostí přivítal i Dushanovu březnovou výstavu 
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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 souboru plošných i prostorových prací, později větši-
nou z nevýtvarného materiálu – trhaných pruhů térových papírů, provazů, dřeva a ohýbaných drátů.

Jan Kadubec, 2015.  Foto: Pavel Konečný

slovy: „Vynikající, moc se mi líbí, jak kdybych to 
namaloval já.“

Poťouchle provokativní jsou i jeho knihy. I v nich 
obrací naruby zaběhlé (ne)myšlení a  obojí po léta 
dělá s  klidným úsměvem venkovana, nezávisle na 
odezvě a známý jen málokomu. Už kdysi dávno se 
o něm pochvalně zmínil Radim Vašinka, principál 
tehdy kočovného a bytového, teď krytového divadla 
Orfeus, kde po delší čas visely jeho syrově šťavnaté 
malby a kde se vedle nich uskutečnilo i představení, 
čerpající ze zmíněných textů. Osobně jsme se poznali 
až v  Hanáckém skanzenu v  Příkazech na výstavě, 
uspořádané mu tam v  květnu roku 2015 ctitelem 
„umění čistého srdce“, Pavlem Konečným. Snadno 

jsme se spolu domluvili ve vzájemném souznění. 
Pro toho, kdo se nezvládnutelným přívalem jeho 

myšlenek a obrazů prodírá poprvé, je živé setkání 
s nimi doslova zjevením. Prudce nakažlivá a až ne-
bezpečně radostná je míra svobody, kterou vyzařují. 
Ale jak si zapsal na okraji jedné kresby: „Bůh do-
vede žertovat a zmást. To ďábel je slavnostně vážný, 
ďábel je logický.“ Proto tak rád žertuje, zpřevrací 
a mate, a právě tím obdarovává. Co k tomu kromě 
díků dodat? Že řada samorostlých v galerii utěšeně 
narůstá.

Určitě přijďte, výstava za autorovy účasti, zahá-
jená ve středu 3. srpna v 18 hodin, vás jistě potěší. 
Potrvá do neděle 4. září. Miroslav Koval
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Na letošní Revival Invazi vystoupí tři kultovní kapely

Divadlo v příští sezoně namíchá ty správné emoce

Také letos se Šumperk dočká open air akce s oblíbenou muzikou. Osmý ročník Revival Invaze vy-
pukne v pátek 26. srpna od půl osmé večer v Pavlínině dvoře. Svým půldruhé hodiny dlouhým 
setem zahájí celý letní mejdan kapela Lucie revival, s níž si přítomní zazpívají známé pecky Ame-
rika, Černí andělé nebo Chci zas v tobě spát. Vedle napodobitelů české hudební ikony naservírují 
pořadatelé ještě další dvě kultovní kapely. Jeden z nejlepších evropských revivalů Depeche Mode, 
skupina DM revival z Mikulova, představí jako druhá v pořadí svou koncertní show.

Divadlo Šumperk vyrazilo do propagační kampaně na sezonu 2016/2017 s heslem „Namícháme 
Vám ty správné emoce“. To, že se nejedná jen o prázdná slova, je zřejmé po přečtení dramaturgic-
kého plánu.

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

Závažnějším tématem se bude zabývat únorová 

„Při koncertu budou mít posluchači pocit, že šar-
mantní frontman David Gahan a jeho parta opravdu 
přijeli k nám do podhůří Jeseníků. Určitě zazní hity 
Personal Jesus nebo Enjoy The Silence,“ uvedla pro-
dukční domu kultury Michaela Horáková. Vzápětí 
dodala, že v závěru si přijdou na své všichni fanoušci 
heavy metalu. Těšit se mohou na hity Enter Sand-
man, Nothing Else Matters a  Master Of Puppets, 
které kapelu Metallica proslavily po celém světě. 

„Srpnová revivalová přehlídka má pravidelnou 
přízeň publika a  atmosféra je vždy fantastická. 
Jistě k  tomu přispívá kvalitní zvuková a  světelná 

aparatura, která dává koncertům kvalitu i  efekt,“ 
zve na akci ředitel pořádajícího domu kultury Vla-
dimír Rybička a dodává, že vstupné na Revival In-
vazi pod širým nebem je 150 korun v předprodeji, 
v  den akce lístek podraží o  padesátikorunu. Více 
informací a on-line rezervace vstupenek na www.
dksumperk.cz.

Program: 19.00 – otevření vstupu Pavlínina 
dvora veřejnosti, 19.30–21.00 LUCIE (Lucie Re-
vival), 21.30–22.30 DEPECHE MODE (DM Re-
vival), 23.00–24.00 METALLICA (METALLICA 
revival). -red-

premiéra inscenace Mučedník od Maria von Ma-
yenburga. 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 
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. 
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Od příští sezony čeká diváky i předplatitele jedna 
novinka. Hlediště divadla bude rozděleno podle 
ceny vstupného do tří sektorů. „Navazujeme tak 
na letité zkušenosti ostatních divadel,“ podotýká 
ředitel. Vzápětí dodává, že předplatitelům nabízí 
divadlo řadu výhod. Počínaje výraznou slevou na 
předplatném oproti ceně při volném prodeji přes 
stabilně zajištěná místa v  hledišti až po informo-
vání o  termínu představení, pokud si předplatitel 
toto oznámení objedná. „Abonentní průkaz je na-
víc 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 mohou 
si zde také on-line rezervovat a koupit vstupenky na 
domácí i hostující představení s tím, že si je přímo 
doma vytisknou. -red-
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Vítězslav Nezval: Manon Lescaut, režie Václav 
Klemens, premiéra 10. září 2016

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

Román francouzského spisovatele Abbé Prévosta 
(1697–1763) Manon Lescaut se stal předlohou 
pro nejedno zpracování. A  jestli nějaké zpraco-
vání v našich zemích Prévostovu Manon zastínilo, 

tak je to zcela určitě veršované drama Vítězslava 
Nezvala (1900–1958). To čtenáře a  diváky vzru-
šuje zákrutami, kterými láska Manon a  rytíře des 
Grieux prochází, a zmocňuje se jich svými působi-
vými verši. A Manon? Ta hříšná světice? Ta, která 
hřeší se stejnou samozřejmostí, jako dýchá, přivádí 
svého milence, rytíře des Grieux, ze stavů blaže-
nosti do mučivé trýzně…

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

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

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

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

Zdá se až neuvěřitelné, co všechno se Rostan-
dovi podařilo do hry dostat, a jak rafinovaně – ko-
neckonců je to Francouz a ti do života vždy uměli 
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29. února 2012 v berlínském divadle Schaubühne 
am Lehniner Platz v autorově režii.

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

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

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

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

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

Malý Nemo je postavičkou kluka, kterou 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 

namíchat nečekané ingredience v  rafinovaných 
kombinacích. Nejlepší šermíř Francie, a přitom ne-
dostižný poeta? Proč ne! Šermovat podle veršů? Proč 
ne! Láska a kulinářské umění? Proč ne! Pomáhat so-
kovi v lásce? Proč ne! Střihnout si po Romeovi a Julii 
další balkonovou scénu? Proč ne! Znáte nějaký dů-
vod, proč nejít na Cyrana? Rozhodně ne!

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

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

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

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

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

Tragikomedie o  dospívání, lásce, náboženství, 
fanatizmu a  naší evropské společnosti. Aktuální 
hra o  různých tvářích fanatizmu měla premiéru 

Divadelní sezona 2016/2017
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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!

několika různých adaptací, včetně animovaného 
filmu i muzikálu.

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

Tvůrci pohádky přicházejí s úplně novým příbě-
hem, dosud v našich zemích neinscenovaným. Aby 
sny byly takové, jaké je všichni známe, tedy nesku-
tečné, veselé i strašidelné, plné vymyšlených tvorů 
a  věcí, budou v pohádce využity postupy loutko-
vého, stínového a 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 spo-
lečně s nimi se naučí nebát se vzepřít se zlým snům.

Na motivy Boženy Němcové: Perníková chaloupka, 
režie Michal Sopuch, premiéra 23. září 2016
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

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 
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
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 
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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!

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 

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, 
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 

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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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 Autíčko-
mánie. Pokud malí návštěvníci úspěšně absolvují 
všechna stanoviště, dostanou malou odměnu. Če-
kají je vědomostní a dovednostní úkoly, ale i tvo-
ření a různé soutěže. Upečou si například perníčky 
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-sumperk.cz, www.

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 zdarmač

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

Vlastivědné muzeum

Kamil Lhoták, Letadlo nad cisternou, litografie, pa-
pír, 1976 

V  Rytířském sále je k  vidění výstava o  koupalištích 
a plovárnách.  Foto: -pk-

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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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

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

muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út–ne 9–12 
hod., 12.30–17 hod. Otevírací doba Muzejíčka: út–
ne 9–12 hodin, 12.30–17 hodin. Změna programu 
vyhrazena!

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

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

Pojďte, děti, budeme si hrát!
Herna navazující na  úspěšnou výstavu „Pojďte, 
děti, budeme si hrát“ představuje skládačky, 
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 
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 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.

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

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

Hádanky pánů z Vlašimi a Strašidelný labyrint 
Interaktivní expozice pro děti tvoří součást 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

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 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 je 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 
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 
90 Kč, snížené 45 Kč (zahrnuje stálou expozici Lo-
vecko-lesnického muzea, expozici lesnického školství, 
Pohádky na zámku Úsov, výstavy)

Informace: tel.  č.: 583  430  693, www.muzeum-
-sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: po zavřeno, út–ne 9–12 hod., 
12.30–17 hod.

loŠtice
Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-
slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.   

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

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

Radek Pilař – Dětem pro radost
Radek Pilař, rodák z  Písku a  všestranně na-
daný umělec, jenž se věnoval ilustracím, gra-
fice, malbě, filmové tvorbě i  režii, vdechnul 
před 50  lety život postavičce Večerníčka. Stál 
tak u zrodu nejdéle vysílaného pořadu pro děti. 
A právě Pilařovu tvorbu věnovanou těm nejmen-
ším představuje výstava Radek Pilař dětem pro 
radost, kde se návštěvníci potkají nejen s  Ve-
černíčkem, loupežníkem Rumcajsem, jeho že-
nou Mankou a malým Cipískem, ale i s dalšími 
pohádkovými postavami. Také si mohou na vý-
stavě vyzkoušet odvyprávět pomocí jednoduché 
animační techniky svůj vlastní příběh s Rumcaj-
sem v hlavní roli, pohrát si se světlem a  stínem 
či otestovat, jak dobře znají nejdéle vysílanou 
znělku v českých televizích. Dokonce si mohou 
sami ozvučit krátkou ukázku 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.

Vlastivědné muzeum
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Knihovna chystá na září setkání s mimořádnou osob-
ností, populární českou socioložkou, publicistkou 
a spisovatelkou Jiřinou Šiklovou. Vstupenky se začnou 
prodávat již v srpnu.  Foto: archiv

Jiřina Šiklová (nar. 17. června 1935 v Praze) vy-
studovala historii a filozofii na Filozofické fakultě 
UK. V  roce 1965 se zde podílela na založení ka-
tedry sociologie, v roce 1990, po desetiletích práce 
v disentu za cenu politické perzekuce a věznění, se 
na fakultu vrátila jako spoluzakladatelka a vedoucí 
katedry sociální práce. Založila také centrum Gen-
der Studies v Praze. Za svou práci získala mnohá 
ocenění, například ocenění Žena Evropy v r. 1995, 
medaili Za zásluhy I. stupně v  r. 1999 či plaketu 
Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce 
v ČR v r. 2000. V současnosti píše a přednáší na 
českých i zahraničních univerzitách, a to především 
o  problematice gender, životního cyklu, menšin 
a národností, neziskového sektoru a sociální geron-
tologie. Kamila Šeligová

Městská knihovna

V září přivítá knihovna Jiřinu Šiklovou, 
vstupenky se začnou prodávat v srpnu
Městská knihovna Šumperk začne v měsíci srpnu prodávat vstupenky na setkání s mimořádnou 
osobností, populární českou socioložkou, publicistkou a spisovatelkou Jiřinou Šiklovou. Na podve-
černím setkání, které proběhne ve středu 7. září v 18.30 hodin, se budou moci návštěvníci sezná-
mit nejen s její literární tvorbou, ale řeč přijde nepochybně i na různá sociologická témata. O den 
později pak bude Jiřina Šiklová přednášet knihovníkům šumperského regionu na odborném semi-
náři nazvaném Knihovny seniorům.

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.

Městská knihovna
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SEZN@MKA v 18.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let Vstupné 110 Kč
BELGICA ve 20.00 hodin                   Artvečer - FK
Belgie, 2016, drama, 126 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky
Příběh dvou bratrů: charizmatického a  tempera-
mentního Franka – manžela, otce a nevyléčitelného 
sukničkáře – a jeho ambiciózního, ale nezkušeného 
bratra Joa, který je majitelem baru zvaného Belgica. 
Stanou se obchodními partnery a  rychle promění 
Belgicu v  místo plné skvělé hudby, krásných lidí 
a nezřízené zábavy – dokud nezjistí, že vést takový 
podnik je náročnější, než čekali… 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Čtvrtek 4. srpna 
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ v 15.45 
hodin                                            Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění
Ledová událost roku!  Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč*
MATKY NA TAHU v 17.50 hodin
USA, 2016, komedie, 101 minuta, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
Příběh mimořádně úspěšné matky prožívající zdánlivě 
dokonalý život, ale ve skutečnosti je díky ne ustálému 
stresu na pokraji zhroucení. Vstupné 110 Kč
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D ve 20.00 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, 123 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Je to dobrý pocit, být ten zlý… Dejte dohromady 
tým těch nejnebezpečnějších superzločinců na ce-
lém světě, kteří si právě kroutí své tresty, vyzbrojte 
je tím nejefektivnějším arzenálem, který má vláda 
k dispozici, a pošlete je porazit záhadnou nepřemo-
žitelnou entitu.  Vstupné 130 Kč

Pátek 5. srpna 
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR v 15.25 hodin  

Hrajeme pro děti

Kino Oko

Kino Oko

Pondělí 1. srpna 
KROTITELÉ DUCHŮ 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 120 Kč
SEZN@MKA v 18.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let
Seznamte se a  množte se. Začít můžete s  úsmě-
vem u letní romantické komedie Sezn@mka s Jiřím 
Langmajerem v hlavní roli.  Vstupné 110 Kč
JASON BOURNE ve 20.00 hodin 
USA, 2016, akční, thriller, 117 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
Slavný agent bez paměti se vrací a  s  ním i  jeho 
nejsilnější sestava: v hlavní roli Matt Damon, režie 
Paul Greengrass. Podpoří je Julia Stilesová, Alicia 
Vikanderová, Vincent Cassel a Tommy Lee Jones. 

Vstupné 120 Kč

Úterý 2. srpna
KROTITELÉ DUCHŮ v 16.00 hodin
USA, 2016, akční, komedie, sci-fi, 96 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění

Vstupné 120 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

Středa 3. srpna 
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D 
v 15.55 hodin                               Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění
Ledová událost roku!  Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
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Německo, Švýcarsko, 2015, rodinný, dobrodružný, 
111 minut, přístupné, české znění 
Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější 
dny dětství společně s  kamarádem Peterem při 
hlídání stáda koz. Naplno prožitým dnům je však 
náhle konec, když je Heidi převezena do němec-
kého Frankfurtu, kde má dělat společnost nemocné 
dívce Kláře ze zámožné rodiny. Dívky se sice ihned 
skamarádí, ale Heidin stesk po dědečkovi, Peterovi 
a horách je příliš velký… 

Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN v 17.45 hodin
Německo, komedie, drama, 110 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, české znění
Svérázný, upjatý a  ambiciózní pianista Andi se 
potkává s  floutkem a  pohodářem Bennem a  oba 
zjišťují, že mají jedno společné. Oba třicátníci mají 
na krku diagnózu smrtelné nemoci. Společně ute-
čou z hospice s cílem pořádně si vyhodit z kopýtka 
a užít si ty nejbáječnější dny v životě. 

Vstupné 110 Kč
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D ve 20.05 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, 123 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč

Sobota 6. srpna
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR v 15.25 hodin 

Hrajeme pro děti
Německo, Švýcarsko, 2015, rodinný, dobrodružný, 
111 minut, přístupné, české znění 

Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
ZA LÁSKOU VZHŮRU v 17.45 hodin
Francie, 2016, komedie, romantický, 118 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Jednoho večera Diane zazvoní telefon a ona přijme 
hovor od jistého Alexandra (Jean Dujardin), který 
našel její mobil. Již během telefonního hovoru mezi 
nimi přeskočí jiskra a téměř okamžitě si dohodnou 
rande. Diane podlehla kouzlu Alexanderova hlasu 
a sní o tom, jak asi vypadá ve skutečnosti. 

Vstupné 110 Kč
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL ve 20.10 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, 123 

minuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 
Vstupné 110 Kč

Neděle 7. srpna 
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
Německo, Švýcarsko, 2015, rodinný, dobrodružný, 
111 minut, přístupné, české znění 

Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
MATKY NA TAHU v 17.50 hodin
USA, 2016, komedie, 101 minuta, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  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

Pondělí 8. srpna
HLEDÁ SE DORY + PTÁČÁTKO 3D v 15.30 
hodin                                                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN v 17.40 hodin
Německo, komedie, drama, 110 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, české znění  Vstupné 110 Kč
JULIETA ve 20.00 hodin
Španělsko, 2016, drama, 99 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
Drama Julieta je o zoufalé snaze matky přežít v ne-
jistotě. Vypráví o  osudu, komplexu viny a  nepo-
chopitelných tajemstvích, která nás vedou k tomu, 
že lidi, které milujeme, vymažeme ze svých životů, 
jakoby nic neznamenali, jakoby nikdy neexistovali. 
Režie Pedro Almodóvar.  Vstupné 110 Kč

Úterý 9. srpna
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR v 15.20 hodin 

Hrajeme pro děti
Německo, Švýcarsko, 2015, rodinný, dobrodružný, 
111 minut, přístupné, české znění 

Vstupné 100 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
ZA LÁSKOU VZHŮRU v 17.40 hodin
Francie, 2016, komedie, romantický, 118 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky Vstupné 110 Kč
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Americký dobrodružný snímek Sebevražedný oddíl uvádí kino od 4. srpna.  Foto: archiv

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D ve 20.05 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, 123 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč

Středa 10. srpna
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D 
v 15.00 hodin                                   Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč*
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN v 17.05 hodin
Německo, komedie, drama, 110 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, české znění  Vstupné 110 Kč
VERNISÁŽ VÝSTAVY: KRAJINOU SEVERO-
VÝCHODNÍCH ČECH v 19.30 hodin
PŘÍBĚH LESA ve 20.00 hodin         Artvečer - FK
Francie, 2015, dokumentární, 97 minut, pří-
stupné, české znění 
Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět 
a Oceány přicházejí Jacques Perrin a Jacques Cluzaud 
s Příběhem lesa. Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Čtvrtek 11. srpna
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + PŘEDFILM MI-
MONI JSOU SEKÁČI 3D v 15.30 hodin  

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL v 17.30 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, 123 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
MĚLČINY ve 20.00 hodin
USA, 2016, drama, thriller, horor, 87 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Nancy (Blake Livelyová) se vydává osamoceně sur-
fovat na odlehlé pláži. V průběhu surfování je na-
padena velkým bílým žralokem a zůstane uvězněna 
na moři jen nedaleko od břehu. Ačkoliv ji od pře-
žití dělí pouhých 200 metrů, jejich překonání se 
ukáže být otázkou souboje dvou vůlí.  

Vstupné 120 Kč
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Pátek 12. srpna
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI 3D v 15.30 hodin         Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D v 17.30 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, 123 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč
MĚLČINY ve 20.00 hodin
USA, 2016, drama, thriller, horor, 87 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Sobota 13. srpna
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI v 15.30 hodin                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL v 17.30 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, 123 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN ve 20.00 hodin
Německo, komedie, drama, 110 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, české znění  Vstupné 110 Kč

Neděle 14. srpna
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI v 15.30 hodin                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
NEŽ JSEM TĚ POZNALA v 17.40 hodin
USA, 2016, drama, 110 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
Emilia Clarkeová v hlavních rolích filmové adap-
tace romantického bestselleru oblíbené autorky 
Jojo Moyesové.  Vstupné 120 Kč
VZKAZ V LÁHVI v 19.50 hodin
Dánsko, Švédsko, Norsko, 2016, krimi, drama, 
thriller, 112 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky

Po osmi letech strávených v Severním moři dopu-
tuje tajemný vzkaz v  láhvi až do rukou detektivů 
speciálního kriminálního Oddělení Q. Carl Mørck 
(Nikolaj Lie Kaas) a  jeho asistent Assad (Fares 
Fares) jsou vtaženi do temného případu vraždícího 
psychopata, sektářské víry a unesených dvojic sou-
rozenců, jejichž zmizení nikdo nehlásil. 

Vstupné 100 Kč

Pondělí 15. srpna
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI 3D v 15.55 hodin         Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
JULIETA v 17.55 hodin
Španělsko, 2016, drama, 99 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč
ZA LÁSKOU VZHŮRU ve 20.00 hodin
Francie, 2016, komedie, romantický, 118 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč

Úterý 16. srpna
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI 3D v 16.00 hodin         Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
SEZN@MKA v 18.00 hodin 
ČR, 2016, komedie, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 110 Kč
MĚLČINY ve 20.00 hodin 
USA, 2016, drama, thriller, horor, 87 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Středa 17. srpna 
OKO SENIOR: ALDABRA 3D v 16.20 hodin
ČR, 2014, rodinný, 73 minuty, přístupné, české 
znění
Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá mož-
nost vkročit, příběh plný fascinujících dobrodruž-
ství zdejšího přírodního světa a mimořádný zážitek, 
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jaký může nabídnout jen nejmodernější 3D tech-
nologie.  Vstupné 90 Kč, senioři a děti 70 Kč
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI 3D v 18.00 hodin         Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
STARCI NA CHMELU ve 20.00 hodin  

Artvečer - FK
Československo, 1964, komedie, drama, roman-
tický, 89 minut, přístupné
První český filmový muzikál s nezapomenutelnými 
písničkami i po více než půl století dokládá, že je 
stále třeba „nepřeceňovat jízdní řády – a ovšem taky 
neřády“. Nově zdigitalizováno. 

Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč 

Čtvrtek 18. srpna
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI v 15.30 hodin                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
STRAŠIDLA v 17.30 hodin       Hrajeme pro děti

ČR, 2016, rodinný, komedie, pohádka, 113 mi-
nut, přístupné
Rodinná komedie Zdeňka Trošky. 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D v 19.50 hodin
USA, 2016, sci-fi, dobrodružný, akční, 120 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkoumá 
nejvzdálenější kouty a nezmapovaná místa vesmíru. 
A zde se setkávají s novým, záhadným nepřítelem, 
který je i celou Federaci vystaví těžké zkoušce. 

Vstupné 140 Kč

Pátek 19. srpna
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI v 15.30 hodin               Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
STRAŠIDLA v 17.30 hodin       Hrajeme pro děti
ČR, 2016, rodinný, komedie, pohádka, 113 mi-
nut, přístupné  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
STAR TREK: DO NEZNÁMA v 19.50 hodin
USA, 2016, sci-fi, dobrodružný, akční, 120 minut, 

Děti se mohou těšit v srpnu na animovanou komedii Tajný život mazlíčků, kterou kino uvede spolu s předfil-
mem Mimoni jsou sekáči.  Foto: archiv
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MĚLČINY ve 20.30 hodin 
USA, 2016, drama, thriller, horor, 87 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Neděle 21. srpna
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI 3D v 15.30 hodin         Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
STRAŠIDLA v 17.30 hodin       Hrajeme pro děti
ČR, 2016, rodinný, komedie, pohádka, 113 mi-
nut, přístupné  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
TÝPCI A ZBRANĚ v 19.50 hodin
USA, 2016, komedie, 114 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Pondělí 22. srpna
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI v 15.40 hodin               Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 

nevhodné pro děti do 12 let, titulky 
Vstupné 120 Kč

Sobota 20. srpna
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI 3D ve 13.50 hodin       Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi- 
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
STRAŠIDLA v 15.50 hodin      Hrajeme pro děti
ČR, 2016, rodinný, komedie, pohádka, 113 mi-
nut, přístupné  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
TÝPCI A ZBRANĚ v 18.10 hodin
USA, 2016, komedie, 114 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky
Natočeno podle skutečného příběhu dvou přátel, 
čerstvých dvacátníků žijících během války v Iráku 
v Miami Beach, kteří se rozhodli plně využít málo 
známou vládní iniciativu umožňující malým fir-
mám ucházet se o zakázky americké armády. Režie 
Todd Phillips (Pařba ve Vegas).  Vstupné 110 Kč

Kino Oko

V srpnu bude mít premiéru rodinná komedie Zdeňka Trošky Strašidla.  Foto: archiv
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90 minut, přístupné, české znění 
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 

STRAŠIDLA v 17.40 hodin       Hrajeme pro děti
ČR, 2016, rodinný, komedie, pohádka, 113 mi-
nut, přístupné  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D ve 20.00 hodin
USA, 2016, sci-fi, dobrodružný, akční, 120 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 140 Kč

Úterý 23. srpna
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI v 15.40 hodin              Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
STRAŠIDLA v 17.40 hodin       Hrajeme pro děti
ČR, 2016, rodinný komedie, pohádka, 113 minut, 
přístupné  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
TÝPCI A ZBRANĚ ve 20.00 hodin
USA, 2016, komedie, 114 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Středa 24. srpna 
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI v 15.40 hodin                Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
STRAŠIDLA v 17.40 hodin      Hrajeme pro děti
ČR, 2016, rodinný, komedie, pohádka, 113 mi-
nut, přístupné  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
CESTA DO ŘÍMA ve 20.00 hodin  Artvečer - FK
ČR, Polsko, 2015, komedie, 90 minut, přístupné
Nesmělý hlídač z pražské galerie Vašek se dozví, že 
umírá. Ukradne obraz, aby jej prodal v Římě a zís-
kal peníze pro tibetského léčitele. Ujíždí s falešným 
knírem a  černými brýlemi vlakem a netuší, že ve 
skutečnosti byl krásnou dívkou vyslán na osudo-
vou duchovní cestu. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

Čtvrtek 25. srpna
MŮJ KAMARÁD DRAK 3D v 15.15 hodin  

Hrajeme pro děti
USA, 2016, rodinný, dobrodružný, 100 minut, pří-
stupné, české znění
Co kdybyste měli obrovského zeleného kamaráda? 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
STAR TREK: DO NEZNÁMA v 17.25 hodin
USA, 2016, sci-fi, dobrodružný, akční, 120 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
BEN HUR 3D ve 20.00 hodin
USA, 2016, dobrodružný, drama, historický, 
110 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
První v cíli umírá poslední.  Vstupné 150 Kč

Pátek 26. srpna
MŮJ KAMARÁD DRAK 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, rodinný, dobrodružný, 100 minut, pří-
stupné, české znění  Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
STRAŠIDLA v 17.40 hodin       Hrajeme pro děti
ČR, 2016, rodinný, komedie, pohádka, 113 mi-
nut, přístupné  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
BOŽSKÁ FLORENCE ve 20.00 hodin
USA, Velká Británie, 2016, životopisný, komedie, 
drama, 110 minut, přístupné, titulky
Meryl Streepová v roli závratně bohaté ženy, jejímž 
jediným snem je zpívat. Bohužel její hudební na-
dání a hlas jsou jednoznačně příšerné. 

Vstupné 120 Kč

Sobota 27. srpna
MŮJ KAMARÁD DRAK 3D v 15.20 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, rodinný, dobrodružný, 100 minut, pří-
stupné, české znění  Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
STAR TREK: DO NEZNÁMA v 17.30 hodin
USA, 2016, sci-fi, dobrodružný, akční, 120 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
BEN HUR ve 20.00 hodin
USA, 2016, dobrodružný, drama, historický, 
110 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 120 Kč



32 Kino Oko

Neděle 28. srpna
STRAŠIDLA v 15.30 hodin       Hrajeme pro děti
ČR, 2016, rodinný, komedie, pohádka, 113 mi-
nut, přístupné  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
MŮJ KAMARÁD DRAK 3D v 17.50 hodin  

Hrajeme pro děti
USA, 2016, rodinný, dobrodružný, 100 minut, pří-
stupné, české znění  Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
BOŽSKÁ FLORENCE ve 20.00 hodin
USA, Velká Británie, 2016, životopisný, komedie, 
drama, 110 minut, přístupné, titulky 

Vstupné 120 Kč

Pondělí 29. srpna
MŮJ KAMARÁD DRAK v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, rodinný, dobrodružný, 100 minut, pří-
stupné, české znění  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
STRAŠIDLA v 17.40 hodin       Hrajeme pro děti
ČR, 2016, rodinný, komedie, pohádka, 113 mi-
nut, přístupné  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
BEN HUR 3D ve 20.00 hodin
USA, 2016, dobrodružný, drama, historický, 
110 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 150 Kč

Úterý 30. srpna
MŮJ KAMARÁD DRAK v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, rodinný, dobrodružný, 100 minut, pří-
stupné, české znění  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
BOŽSKÁ FLORENCE v 17.40 hodin
USA, Velká Británie, 2016, životopisný, komedie, 
drama, 110 minut, přístupné, titulky 

Vstupné 120 Kč
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL ve 20.00 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, 123 minuty, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Středa 31. srpna
BABY OKO: TEORIE TYGRA v 10.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 120 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 60 Kč
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI v 15.40 hodin              Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč*
STRAŠIDLA v 17.40 hodin       Hrajeme pro děti
ČR, 2016, rodinný, komedie, pohádka, 113 mi-
nut, přístupné  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
BARON PRÁŠIL ve 20.00 hodin     Artvečer - FK
Československo, 1961, animovaný, sci-fi, fantasy, 
83 minuty, přístupné
Mistr trikového filmu Karel Zeman svým jedineč-
ným pojetím oslavuje nezkrotnou lidskou imagi-
naci, podstatu každého dobrého příběhu. Digitálně 
zrestaurováno.  Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč

Připravujeme: Zloději zelených koní, Café So-
ciety, Dítě Bridget Jonesové, Obr Dobr.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pozor: program kina, on-line prodej a rezervace 
vstupenek přes internet na webových stránkách 
kina www.kinosumperk.cz. 

Předprodej vstupenek: po–pá od 14.00 hodin, so 
a  ne hodinu před začátkem prvního představení. 
Přijímáme platební karty. Platnost rezervací 
vstupenek hodinu do začátku představení. Bližší 
informace na telefonu 583 212 000. Změna pro-
gramu vyhrazena. 

*Za finanční dar děkujeme firmám SHM, s.r.o., 
a PLATIT a.s. 

KRAJINOU SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH 
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 10. srpna v 19.30 hodin.



pro čtenáře Kulturního života. S tímto kuponem máte možnost zakoupit 
vstupenku na hlavní program Džemfestu s 20% slevou. Kupon je platný 
do 30. 9. 2016. Slevu lze uplatnit pouze v pokladně DK.

BUTY
JELEN
O5 A RADEČEK
ATMO MUSIC
JOHN WOLFHOOKER
LIKE-IT
a vy !

Pá 21. října
DK Šumperk



Pá 26. srpna
INVAZE

REVIVAL

MEtALLIcA

Pavlínin dvůr Šumperk od 19:30 hod.

Vstupné v předprodeji 150 korun, v den akce 200 korun.

Více informací a online rezervace na www.dksumperk.cz

V případě deště se přehlídka přesouvá do velkého sálu DK Šumperk.

LucIE
Hned na úvod si s českou hudební ikonou zazpíváme známé pecky Amerika, 

Černí andělé nebo chci zas v tobě spát, které patří k nejoblíbenějším 
songům od kapely Lucie.

DEPEcHE MoDE
Všechny přítomné svým talentem i šarmem okouzlí David Gahan, frontman 

legendární kapely Depeche Mode. určitě zazní hity Personal Jesus nebo 
Enjoy the Silence.

A na závěr si přijdou na své všichni fanoušci heavy metalu, protože se můžeme 
těšit na hity Enter Sandman, Nothing Else Matters a Master of Puppets, které 

kapelu Metallica proslavily po celém světě. 
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