
SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK

KULTURNÍ ŽIVOT ŠUMPERKA
ZÁŘÍ 2016

58. ROČNÍK



OBSAH ČÍSLA
Tip KŽŠ na září

Dny evropského dědictví

Koncert

Výstava

Autor obálky: Miroslav Koval

Kulturní život, společenský měsíčník města Šumperka. 
Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787  93 Šumperk, 
IČO: 303 461. Redakce: Z. Kvapilová. Redakční rada: předse-
da – Z. Daňková, O. Hajduková, Z. Doubravský, K. Navrátil, 
M. Kašík, M. Horáková, D. Tempírová-Kotrlá, M. Musilová, 
P. Müllerová, K. Šeligová, J. Průša. Adresa redakce a předplatné-
ho: Sudkov 20, 788 21 Sudkov, tel.: 724 521 552. Cena: 12 Kč. 
Roční předplatné pro mimošumperské odběratele 288 Kč, pro 
šumperské 132 Kč, včetně poštovného. Podávání novinových 
zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě, čj. 2596/92-
P/1 ze dne 16. 11. 1992. Grafické zpracování: FTV - produc-
tion, tiskárna: KartoTISK, s.r.o. Šumperk. Evidenční číslo: MK 
ČR E 16464. Vychází vždy k 27. dni v měsíci.

Dny evropského dědictví proběhnou v Šumperku 
od 8. do 11. září.

Ve  středu 21. září přijede do  Šumperka legen-
dární sourozenecké duo Hana a Petr Ulrychovi 
společně se skupinou Javory.

V září se uskuteční v muzeu tradiční výstava hub 
s mykologickou poradnou.

Muzejní NEJ  ......................................................1
Dny evropského dědictví proběhnou  
v Šumperku od 8. do 11. září  .............................3
Klasika Viva vstupuje do druhé poloviny  ............6
Zářijová Klasika Viva nabídne  
komorní orchestr Harmonia Praga  .....................7
V Eagle Gallery vystaví svá díla Aleš Lamr  ..........9
Řecké putování Šumperského dětského sboru  ...10
Dům kultury  ....................................................13
Hana a Petr Ulrychovi & Javory  
zazáří v Šumperku  ............................................14
Šumperk rozezní světoznámé šansony Edith Piaf  ...16
Vydejte se s rockovou kapelou Argema do ráje  ....17
Galerie J. Jílka  ..................................................18
Divadlo Šumperk  .............................................19
Manon Lescaut se vrací do divadla 
po sedmadvaceti letech  .....................................20
Představujeme nové tváře divadla: Josef Vrána  ....20
Vlastivědné muzeum  ........................................22
V Galerii mladých je k vidění unikátní  
putovní výstava Rozmazaný svět  .......................27
Hrady a zámky v muzeu  ...................................28
V září proběhne tradiční výstava hub 
s mykologickou poradnou  ................................28
Pontis Šumperk  ................................................29
Městská knihovna  .............................................31
V září přivítá knihovna Jiřinu Šiklovou,  
vstupenky jsou již vyprodané  ............................31
Radomír Čížek přijede na mámině kole  
napříč Balkánem do knihovny  ..........................32
Knihovna nově půjčuje čtenářům deskové hry  ....33
V rámci přehlídky sci-fi filmů navštíví zájemci 
někdejší kino Saxinger na radnici  .....................34
SVČ Doris ........................................................35
Kino Oko  .........................................................36



1Muzejní NEJ

Muzejní NEJ

Kniha, která inspirovala Shakespeara 
Ve  sbírkovém fondu Vlastivědného muzea 

v  Šumperku se nacházejí stovky starých knih. 
Většina z nich pochází z 18. nebo 19. století, ale 
jsou mezi nimi i tisky starší. Vedle náboženské li-
teratury zde najdeme knihy právní, historické, 
zeměpisné a  cestopisné, filozofické a  další. Nej-
starším tiskem je první díl tehdy oblíbeného ti-
tulu Plutarchi chaeronensis, summi philosophi 
et historici, vitae parallelae seu comparatae… 
(Plútarcha Chaeronejského životopisy filosofů 
a historiků vzájemně srovnávané), vydaný nakla-
datelstvím Roland a Nicolas Roth ve Frankfurtu 

Titulní list vydání Plútarchových životopisů z roku 1606.  
Sbírky VM Šumperk

nad Mohanem v roce 1606. Kniha je dedikována 
kurfiřtu a falckraběti Fridrichu IV. Falckému, otci 
českého krále Fridricha Falckého. Dílo význam-
ného řeckého spisovatele, historika a filozofa Plú-
tarcha (asi 46 – asi 127) se těšilo od raných dob 
renezance a  humanizmu zájmu čtenářů a  bylo 
mnohokrát vydáno. Více než dvacet dvojic ži-
votopisů slavných Řeků a Římanů mělo být po-
dle přání autora zdrojem poučení pro život. Ten 
totiž ve svých dílech historických a filozofických 
kladl důraz na morální kvality člověka a jeho sou-
běžné (paralelní) životopisy měly k  upevňování 
etických postojů člověka přispívat. Plútarchovy 
životopisy byly jedním z  inspiračních zdrojů 
Williamu Shakespearovi, který z nich čerpal ná-
měty a zápletky, jež geniálně rozvíjel ve své dra-
matické tvorbě.

Kniha pro dobrého hospodáře
Mezi starými tisky uchovávanými ve  vlastivěd-

ném muzeu zaujme svými rozměry, ale i  váhou 
kniha Franze Philippa Florina (1649–1699) s ná-
zvem Oeconomus prudens et legalis oder Allge-
meiner Klug- und Rechtsverständiger Haus-Vatter 
bestehend in neun Büchern (Počestný a  uvědo-
mělý hospodář, nyní v  devíti knihách). V  roce 
1705 ji vydalo nakladatelství Christoph Riegel pů-
sobící v  Norimberku, Frankfurtu nad Mohanem 
a Lipsku.

Devět knih (obsáhlých tematických celků) 
o  hospodaření a  vedení domácnosti je dílem ně-
meckého evangelického teologa. Na více než 1 400 
stranách je neuvěřitelné množství informací z růz-
ných oborů, jejichž znalost prospívala při hospo-
dárném a  promyšleném vedení panských dvorů 
a selských hospodářství. Hned zpočátku autor zdů-
razňuje zbožnost a  křesťanské etické hodnoty ve-
doucí k poctivě dosaženým výsledkům každodenní 
práce. Velký důraz klade na  vzdělání budoucích 
hospodářů, ať pocházejí z  jakékoliv společenské 
vrstvy, a nezapomíná ani na výchovu dívek k vedení 



2

chovu a šlechtění koní, bez nichž se tehdejší hos-
podářství neobešlo. Otázku udržení zdraví se snaží 
Florin zodpovědět v oddíle věnovaném praktikám 
užívaným při léčení chorob. Závěr knihy pak náleží 
kuchařskému umění.

Florinovo dílo, jak jsme si ho ve stručnosti před-
stavili, je cenným svědectvím o ekonomickém my-
šlení na počátku 18. století. Informuje nás o úrovni 
tehdejší výroby, stavitelství, technice i  medicíny. 
Text doprovází řada vyobrazení činností, ale také 
plány a nákresy.

Mezi ostatními knihami v  muzejních sbírkách 
má tato kniha jedno prvenství, je největší a současně 
nejtěžší. Rozhodně se nehodí ke čtení v posteli před 
usnutím. Položíte-li ji na stůl, nachází se před vámi 
12,3 cm tlustá kniha s  výškou strany 38 cm a  její 
šířkou 24 cm. Tato „maxikniha“ váží 6,31 kg.  

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

Muzejní NEJ

domácnosti a případně i hospodářství. Florin na-
bádá k  udržování dobrých sousedských vztahů 
a neváhá věnovat několik stran radám, jak takovéto 
vztahy navazovat a rozvíjet.

Text dále obsahuje k  životu užitečné poznatky 
z přírodních věd. Seznamuje také s projektováním 
a stavbou obytných domů a hospodářských budov, 
ať už jde o  vesnické sídlo šlechtice s  vrchnosten-
ským dvorem nebo statek sedláka. Nákresy a plány 
jsou doprovázeny řadou příkladů stavebních výpo-
čtů. Jiná z kapitol vysvětluje pohyb nebeských těles 
a roční kalendář.

Nejobsáhleji se autor věnuje zemědělství, zahrad-
ničení, sadaření, chovu domácích zvířat a  pracím 
s  nimi spojeným. V  jeho výkladu mají své místo 
řemesla spjatá se zemědělskou výrobou a  činnosti 
užívané při zpracování zemědělských produktů, 
včetně technických plodin. Zvláštní kapitola náleží 

Ukázka z ilustrací v knize Franze Philippa Florina seznamuje s pracemi při výmlatu obilí.  Sbírky VM Šumperk
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Dny evropského dědictví proběhnou 
v Šumperku od 8. do 11. září

Dny evropského dědictví pořádá město Šumperk pod záštitou Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. Jako každý rok se tradičně druhý víkend v září zdarma otevřou veřejnosti pa-
mátky, které běžně dostupné nejsou. V řadě z nich budou připraveni průvodci s informacemi o je-
jich historii a architektonickém vývoji.

Dny evropského dědictví zahájí koncert na střeše
Šumperské Dny evropského dědictví zahájí 

stejně jako loni koncert. Na programu je ve čtvrtek 
8. září od  sedmé podvečerní. „Tentokrát nebude 
jeho dějištěm klášterní kostel, ale střecha šumper-
ského divadla,“ prozrazuje Bohuslav Vondruška 
z  oddělení kultury a  vněj-
ších vztahů místní radnice. 
Posluchači se mohou těšit 
na  oblíbenou šumperskou 
partu „Trocha klidu“ a také 
na „Inglau Ungenau“, které 
je uměleckým uskupením 
kolem Aleše Kauera, alter-
nativou, jež vnímá „hudbu“ 
skrze poezii. „V  jejich 
tvorbě nenajdete refrény 
ani hudební sóla, vše se od-
víjí od slova a vše se mu také 
podřizuje. Skupina často re-
aguje na  aktuální podněty 
a pocity, čímž nepřímo dokazuje, že poezie je ryze 
současná, hbitá a moderní forma vyjádření,“ podo-
týká Vondruška a  dodává, že vstupné na  koncert 
stojí padesát korun.

Otevřou se památky i divadlo
Sobota 10. září pak již bude patřit památkám. 

Od  deváté ranní bude zpřístupněna radniční věž 
a  o hodinu později proběhne slavnostní odhalení 
zrestaurovaného původního stroje věžních hodin. 
„Hodinový stroj vyrobili v Uničově v roce 1910 pro 
novou radnici v Šumperku. Sloužil do konce druhé 
světové války, kdy jej nahradil modernější stroj 
z Vyškova. Od té doby ležel téměř bez povšimnutí 

ve  věži. Loni ho zrestaurovali hodináři pod vede-
ním Jiřího Valenty z Kolšova. Stejní hodináři opra-
vili například i hodinový stroj ve věži evangelického 
kostela v Šumperku,“ vysvětluje referent. 

Mezi další volně přístupné památky budou pat-
řit kostely Zvěstování Panny Marie, sv. Jana Křti-

tele a  sv. Barbory. „Není 
bez zajímavosti, že ve všech 
mohou návštěvníci obdi-
vovat freskovou výzdobu 
z  poloviny 18. století 
od  uničovského malíře Ig-
náce Oderlického,“ dopl-
ňuje Vondruška. Přístupné 
budou rovněž tzv. Gescha-
derův dům s  expozicí Ča-
rodějnické procesy a bývalé 
šlechtické sídlo rodiny Že-
rotínů – šumperský „zá-
meček“ s řadou původních 
renezančních prvků, mezi 

něž patří kamenná ostění oken a  zdobené kaze-
tové stropy. 

Po nemalém zájmu v minulých ročnících Dnů 
evropského dědictví otevře své zákulisí opět místní 
divadlo. „Návštěvníci se v doprovodu divadelní in-
spicientky budou moci podívat do zákulisí divadla 
a nahlédnout tak do míst, kde se rodí představení – 
do šaten herců, do kostymérny, na pracoviště zvu-
kaře a osvětlovače a dalších,“ vyjmenovává referent 
oddělení kultury a vnějších vztahů.

Muzea i archiv lákají na zajímavé výstavy
Za výstavami se mohou zájemci vydat do Vlas-

tivědného muzea v  Šumperku, které sídlí v  tzv. 
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Šumperk, od jehož založení letos uplynulo sedmde-
sát let. Novinkou budou komentované prohlídky 
archivu v doprovodu jeho zaměstnanců.

Ten, kdo nestihne navštívit památky v  sobotu, 
bude mít možnost podívat se v  neděli 11. září 
na radniční věž, do expozice Čarodějnické procesy 
a také do kostela Zvěstování Panny Marie. 

Městem provede zájemce podnikatel Siegl 
s manželkou, sbírat se budou razítka

Novinkou letošního ročníku bude kostýmová 
prohlídka historického jádra města a  předměstí 
v  doprovodu významného podnikatele 19. století 
Roberta Siegla a jeho manželky Emmy. Rodina Sie-
glů vlastnila v  Šumperku vilu v  dnešní ulici Čsl. 
armády v  sousedství evangelického kostela. „Prů-
vodci v rolích Roberta Siegla a jeho ženy provedou 
zájemce od radnice přes pěší zónu až ke svému sídlu 

Pavlínině dvoře, někdejším sídle významné ro-
diny Karla Chiariho. Zhlédnout zde mohou kromě 
stálé expozice „Příroda a dějiny severozápadní Mo-
ravy“ výstavy „Stolečku, prostři se!“, „Koupaliště 
a  plovárny“, „Kouzlo papírových modelů hradů 
a zámků“, „Rozmazaný svět“ a „Autíčkománie“.

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka láká 
nejen na  stálé expozice „Via Est Vita – Silnice je 
život“, „Z historie a  současnosti našich silničních 
mostů“ a „Po stopách bratří Kleinů“, ale také na ak-
tuální výstavy „Překvapení – dopravní prostředky 
z Kinder vajíček“ a „Dobrý den, silniční kontrola  
aneb z historie dopravní policie“. A zajímavý pro-
gram připravili rovněž pracovníci Státního okres-
ního archivu Šumperk na konci ulice Bří Čapků. 
K vidění zde bude výstava „Na louce vyrostl len...“, 
jež připomene jeden z největších poválečných tex-
tilních podniků Československa – Moravolen 

Dny evropského dědictví

Během Dnů evropského dědictví mohou zájemci zamířit i do kostela Zvěstování Panny Marie.  Foto: P. Kvapil
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a cestou pohovoří o významných budovách, které 
vznikly na přelomu 19. a 20. století, kdy se Šum-
perku lichotivě přezdívalo ,Malá Vídeň‘,“ popisuje 
referent.

A  zájemci budou moci letos opět sbírat do  le-
táku Dnů evropského dědictví turistická razítka 
z jednotlivých památek, za něž dostanou malou od-
měnu. „Pokud soutěžící nasbírá dostatečný počet 
razítek, může leták odevzdat v  informačním cen-
tru na Hlavní třídě. Zde dostane drobnou odměnu 
a zároveň bude zařazen do slosování o ceny – vstu-
penky na  filmová a  divadelní představení, knihy, 
poukazy a  podobně,“ uzavírá Vondruška. Letáky 
budou k dispozici v Informačním centru Šumperk 
a ve všech památkách.

Veškeré informace o  otevírací době památek 
a o doprovodném programu najdete na plakátech, 
letácích a internetových stránkách www.sumperk.cz  
a www.infosumperk.cz.  -zk-

Program Dnů evropského dědictví 2016

Čtvrtek 8. září 
Divadlo Šumperk | 19.00 hod.
Koncert na střeše – Inglau Ungenau a Trocha klidu

 Vstupné 50 Kč, předprodej v IC Šumperk,  
Hlavní třída 14, od 29. srpna 

Sobota 10. září 
Radnice | 9.00–17.00 hod.
Vyhlídky z věže
Slavnostní odhalení restaurovaného stroje věžních 
hodin z r. 1910 (v 10.00 hod.)
Geschaderův dům | 9.00–17.00 hod. 
Prohlídky expozice Čarodějnické procesy
Komentované prohlídky domu (arkády, patro 
a podkroví)
Kostel Zvěstování Panny Marie | 9.00–17.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Kostel sv. Jana Křtitele | 9.00–17.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Kostel sv. Barbory | 9.00–17.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Divadlo Šumperk | 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 hod.

Komentované prohlídky divadla a jeho zákulisí
Zámek | 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hod.
Komentované prohlídky bývalého žerotínského 
sídla
Pavlínin dvůr | 9.00–12.00, 12.30–17.00
Výstavy: „Stolečku, prostři se!“ (Výstavní síň), 
„Koupaliště a  plovárny“ (Rytířský sál), „Kouzlo 
papírových modelů hradů a zámků“ (Hollarova ga-
lerie), „Autíčkománie“ (Muzejíčko), „Rozmazaný 
svět“ (Galerie mladých). Expozice: „Příroda a ději-
ny severozápadní Moravy“
Státní okresní archiv Šumperk | 9.00–16.00 hod.
Komentované prohlídky archivu (9.00, 11.00 
a 14.00 hod.)
Výstava „Na louce vyrostl len...“, která připomíná 
jeden z největších poválečných textilních podniků 
Československa – Moravolen Šumperk, od  jehož 
založení uplynulo letos 70 let.
Muzeum silnic ve  Vikýřovicích u  Šumperka | 
10.00–16.00 hod.
Expozice: „Via Est Vita – Silnice je život“, „Z histo-
rie a současnosti našich silničních mostů“, „Po sto-
pách bratří Kleinů“. Výstavy: „Překvapení – do-
pravní prostředky z Kinder vajíček“, „Dobrý den, 
silniční kontrola aneb z historie dopravní policie“  

Neděle 11. září 
Radnice | 9.00–15.00 hod.
Vyhlídky z radniční věže
Geschaderův dům | 9.00–15.00 hod.
Prohlídky expozice Čarodějnické procesy
Kostel Zvěstování Panny Marie | 9.00–15.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Odpolední procházka Malou Vídní | 15.00 hod. 
(začátek u radnice, nám. Míru 1)
Projděte se Malou Vídní – historickým jádrem 
a  předměstím Šumperka v  doprovodu s  význam-
ným šumperským podnikatelem Robertem Sieglem 
a  jeho chotí Emmou Sieglovou. Trasa (radnice – 
Starobranská ulice – Točák – Hlavní třída – diva-
dlo – Pavlínin dvůr – Sieglova vila). Komentovaná 
prohlídka historického jádra města s  průvodci 
v kostýmu. V případě deštivého počasí se prohlídka 
konat nebude.
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Říjen je již tradičně spojen s koncertem k výročí zalo-
žení samostatného státu. Jaký program letos nabídnete? 
Tradiční koncert Moravské filharmonie Olomouc 
k výročí založení samostatného státu nabídne pro-
gram lehce netradiční. Zvyku velkých symfonic-
kých skladeb se letos orchestr vzepřel a  v  první 
polovině koncertu zazní skladby komornější. Jsou 
to především Koncert pro kytaru Antonia Vival-
diho, Koncert pro flétnu a  orchestr Wolfganga 
Amadea Mozarta a Dvojkoncert pro flétnu a kytaru 
Ferdinanada Carulliho. Ve zmíněných skladbách se 
jako sólisté představí mimořádná slovenská kytaris-
tka Miriam Rodriguez Brüllová a  italský flétnista 
Massimo Mercelli. Oba umělci mají za  sebou vy-
nikající soutěžní a  studijní výsledky v mezinárod-
ním měřítku. 
Druhá polovina koncertu, který je naplánován 
na 25. října od 19.30 hodin ve velkém sále domu 
kultury, pak již nabídne symfonické skladby Anto-
nína Dvořáka a Bedřicha Smetany. 

Velký zájem je tradičně o koncerty v čase předvánoč-
ním. Prozradíte, kteří umělci do Šumperka zavítají, 
a program listopadového a prosincového koncertování? 
Po několika letech se do cyklu Klasika Viva vrací 
Kubelíkovo trio v čele s hvězdnou houslistkou ja-
ponského původu Shizukou Ishikawou. Umělkyně 
je na výsluní umělecké branže již několik desetiletí. 
Je laureátkou soutěží H. Wieniawského v Poznani, 
královny Alžběty v Bruselu a F. Kreislera ve Vídni. 
Kubelíkovo trio bylo založeno v  roce 1992 jako 
pocta velké hudební rodině Kubelíkových, tedy 
houslisty Jana a dirigenta Rafaela. Pro svůj koncert 
v Šumperku si umělci vybrali program ze skladeb 
Ludwiga van Beethovena, Gaetana Donizettiho 

V září odstartuje druhá polovina letošního cyklu Kla-
siky Viva. Ještě než prozradíte, na koho se mohou mi-
lovníci klasické hudby těšit, ráda bych se krátce vrátila 
k uplynulému půlroku i k letním Klášterním hudeb-
ním slavnostem. Jak jste s koncertováním a se zájmem 
veřejnosti spokojený?
Spokojený určitě jsem. Klasika Viva je už etablo-
vaný koncertní cyklus se svou stálou posluchačskou 
základnou, jež se na  koncertech objevuje. Máme 
ale čím dál častěji návštěvníky, kteří nechodí pravi-
delně, ale pouze na vybrané koncerty nebo jen v ur-
čitém období. A to je pro nás novější situace. Vkus 
a  zájem posluchačů se postupně mění s  tím, jak 
rozmanitá je nabídka v místě. A my na to musíme 
reagovat. To všechno jsou výzvy, které mám rád.
Klášterní hudební slavnosti jsou proti cyklu Klasika 
Viva akce jiného typu. Svým způsobem je festival 
mimořádnou hudební událostí pro celý kraj a ná-
vštěvnosti jsou také mimořádné. Zájem posluchačů 
nás těší. Ale myslím si, že pokud nemáme vypro-
dáno, vždy můžeme být lepší… 

Nyní již přejděme k  nadcházejícímu prvnímu po-
prázninovému koncertu Klasiky Viva. Koho během 
něj šumperským posluchačům představíte? 
Podzimní Klasika Viva začne 19. září. Nabídneme 
koncert komorního orchestru Harmonia Praga, je-
hož uměleckým vedoucím je koncertní mistr České 
filharmonie Miroslav Vilímec. V  programu za-
zní díla českých a světových mistrů období baroka 
a  klasicizmu. Těšit se můžeme například na  Ká-
non J. Pachelbela, La Foliu A. Vivaldiho, ale také 
na houslový koncert F. Bendy, což byl český exilový 
skladatel období klasicizmu. Koncert proběhne 
v klášterním kostele od 19 hodin. 

Rozhovor

Do své druhé poloviny vstupuje v září cyklus koncertů nazvaný Klasika Viva, který ve spolupráci 
se šumperským Domem kultury pořádá Agentura J+D Romana Janků. Zajímavý projekt se stal již 
nedílnou součástí místního hudebního života, a veřejnost se tak i v nadcházejících měsících může 
těšit na řadu zajímavých koncertů a bohaté zážitky. Redakce KŽŠ v této souvislosti požádala Ro-
mana Janků o krátký rozhovor.

Klasika Viva vstupuje do druhé poloviny
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První koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Ro-
mana Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 19. září. V tento den bude od 19 hodin patřit 
klášterní kostel komornímu orchestru Harmonia Praga. Posluchačům nabídne pod uměleckým ve-
dením Miroslava Vilímce díla českých a světových mistrů období baroka a klasicizmu. Vstupenky 
za  sto dvacet korun si mohou zájemci objednat na www.klasikaviva.cz nebo si je koupit v po-
kladně Domu kultury Šumperk a v informačním centru na Hlavní třídě.

Zářijová Klasika Viva nabídne 
komorní orchestr Harmonia Praga

a Johannesa Brahmse. Koncert proběhne 21. listo-
padu v klášterním kostele. 
Vánoční koncert se pak letos odehraje v  režii je-
dinečného souboru Linha Singers. Soubor ve  své 
53. sezoně přiveze vánoční program „Čas vánoční 

nastal“, jehož součástí je také umělecký přednes 
mimořádného hosta, herce Václava Postráneckého. 
Koncert se uskuteční 13. prosince v  klášterním 
kostele. 
V  této souvislosti jen připomínám, že vstupenky 
na všechny koncerty, s výjimkou říjnového k výročí 
republiky, si mohou zájemci objednávat na  webu 
www.klasikaviva.cz. 

Které umělce nabídnete v příštím roce? 
V  rámci obou našich projektů připravujeme vy-
stoupení mnoha skvělých umělců a  provedení 
jedinečných skladeb. Nabídneme provedení Gold-
bergovských variací J. S. Bacha na cembalo, Stabat 
mater A. Dvořáka, pozvat bychom chtěli harfis-
tku Kateřinu Englichovou, laureáta soutěže Praž-
ské jaro klavíristu Marka Kozáka, Pražské kytarové 
kvarteto, Rožmberskou kapelu, soubor Musica Bo-
hemica a další.

Děkuji za rozhovor.
Z. Kvapilová

Po několika letech se do cyklu Klasika Viva vrací Ku-
belíkovo trio v čele s hvězdnou houslistkou japonského 
původu Shizukou Ishikawou.  Foto: archiv

Komorní orchestr Harmonia Praga vznikl 
v  rámci symfonického orchestru Symphony Pra-
gue. Jeho obsazení vychází z  konkrétních progra-
mových a  interpretačních požadavků. Orchestr 
vystupuje od malého barokního obsazení až po ob-
sazení raně klasického orchestru. Standardní re-
pertoár tvoří skladby od  baroka po  klasicizmus, 
orchestr však interpretuje i  díla ostatních hudeb-
ních období.

Uměleckým vedoucím komorního orchestru 

Harmonia Praga je Miroslav Vilímec, koncertní 
mistr České filharmonie. S komorním orchestrem 
Harmonia Praga vystupuje M. Vilímec také často 
jako sólista.

Komorní orchestr zahájil svoji činnost po  řadě 
úspěšných vystoupení symfonického orchestru 
Symphony Prague v  zahraničí s  úmyslem oslovit 
publikum v komorním prostředí. Vystupuje pravi-
delně v  zahraničí a  v  roce 2013 zahájil také cyk-
lus koncertů ve Velkém sále Novoměstské radnice, 
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Teml, Ondřej Kukal a další).
Komorní orchestr spolupracuje pravidelně s di-

rigentem Štefanem Britvíkem, který je zároveň šéf-
dirigentem symfonického orchestru Symphony 
Prague.

Miroslav Vilímec patří mezi naše přední hous-
listy. Od  roku 1992 působí jako koncertní mistr 
České filharmonie, kromě toho však vyvíjí boha-
tou sólistickou činnost. Hrál mnohokrát sólově 
s Českou filharmonií (např. koncerty Paganiniho, 
Saint-Saense, Lala, Mozarta atd.), vystupoval též 
s  orchestrem FOK, Symfonickým orchestrem 
Českého rozhlasu a  s mnoha dalšími. V  současné 
době je též koncertním mistrem a sólistou orches-
tru Symphony Prague i komorního tělesa Harmo-
nia Praga. 

Miroslav Vilímec je zaníceným objevovate-
lem méně uváděných skladeb. S Českou filharmo-
nií například provedl za řízení šéfdirigenta Václava 
Neumanna a  za  osobní účasti Rafaela Kubelíka 
houslový koncert č. 4, B dur Jana Kubelíka, mezi 
významné počiny se řadí i souborná CD nahrávka 
čtrnácti houslových koncertů francouzského klasic-
kého skladatele Josepha Boulogne, Chevaliera de 
Saint-George. -rj-

kde již uvedl vedle standardního repertoáru řadu 
novinek. Ve světové premiéře zde například zazněla 
Štefanem Britvíkem nově objevená Vaňhalova Sym-
fonie E dur, v české premiéře pak houslový koncert 
významného francouzského skladatele 18. století 
Chevaliera de Saint George. Kromě těchto objevů 
z  období klasicizmu se komorní orchestr věnuje 
i tvorbě našich předních současných skladatelů (Jiří 

Klasika Viva

Harmonia Praga nabídne posluchačům díla českých a světových mistrů období baroka a klasicizmu.  Foto: archiv

Miroslav Vilímec patří mezi naše přední houslisty. 
Foto: archiv



9

Olomoucký rodák, malíř Aleš Lamr, umí svým dí-
lem představit okamžiky, které v oku diváka oteví-
rají pohled na detaily do našich vlastních myšlenek. 
Jeho abstraktní expresionizmus umožňuje každému, 
kdo se pohledem dotkne jednotlivostí vzájemně se 
prolínajících částí kompozice, pochopit, že v  kaž-
dém životě i  protiklady nepředvídatelných vztahů 
umějí zformovat náš svět. V neposlední řadě volnost 
nekonkrétního přístupu k myšlenkám, které vzbu-
zují obrazy Aleše Lamra, osvobozuje vnitřní intimitu 
našich pocitů. Tato svoboda spočívá v možnostech 
vytvářet vlastní příběh, který je inspirován právě ab-
straktní strukturou, ukotvenou na plátně. 

Malířská výpověď Aleše Lamra na  jeho obra-
zech nás nenutí analyzovat inspirativní přístup 

k jednotlivým námětům. Vůbec není nutné vědět, 
„proč“ je programové pojmenování díla takové, 
jaké je. Malíř nám poskytuje možnost, vytvořit 
si příběh námětu na  obraze v  daném okamžiku 
a místě ve vazbě na vlastní vnitřní pocity. Konec-
konců, nekonkrétnost abstraktního obrazu každým 
uplynulým časem povídá vždy nový příběh, jehož 
autorem jsme právě my. 

Výstavu, jejíž vernisáž proběhne ve čtvrtek 
22.  září od  19  hodin, můžeme srovnat s  nabíd-
kou jakési autoterapie, kdy můžeme pochopit, že 
soustava všech věcí, které nás obklopují a zaměst-
návají naše myšlení, pochází z  jednoduchosti síly 
vlastního soustředění, které velmi často opomíjíme. 
Více na www.eaglegallery.cz. Zdeněk Přikryl

Výstava

V současnosti je v Eagle Gallery v Nemocniční ulici 8a k vidění výstava Güntera Hujbera nazvaná 
„Proměny snů“. Její dernisáž proběhne ve čtvrtek 1. září v 19 hodin. O tři týdny později zde pak 
bude zahájena výstava malíře Aleše Lamra „Inspirace“.

V Eagle Gallery vystaví svá díla Aleš Lamr –  
malíř, který umí inspirovat

Aleš Lamr, čárové struktury 
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Navštívili jsme tedy 34. ročník International 
Choral Festival of Preveza, v  jehož rámci proběhl 
22. ročník soutěže v interpretaci duchovní hudby. 
Festival, jenž potěší domáckou atmosférou, takřka 
rodinnou vlídností, a  přesto vysokou náročností. 
Co na  tom, že chvílemi vyplouvá na povrch pře-
kotné řešení stresových situací, s nimiž se celá ar-
máda dobrovolníků často neskrývá a vypořádává je 
v doteku s hostujícími sbory. Přesto jsme nezažili 
trapných chvil, vše bylo milé, přirozené a dýchalo 
přátelskou člověčinou. 

Mnohé jsme slyšeli předem od kolegů, kteří byli 
se svými sbory účastni v létech minulých. O věcech 
přímo se týkajících soutěže i o těch dalších, jež mají 
vliv na pohodlí a dobrý rozmar přítomných. Mohli 
jsme si tedy vybrat ubytování, jež se později ukázalo 
epesním, i doprovod mladické skupinky ochotných 
pěvců sboru Armonia Preveza, na jehož půdorysu 
celý festival povstal a dále probíhá. Nemohli jsme 
si ovšem vybrat porotu (Theodora Pavlovičová – 
Bulharsko, Miguel Angel Felipe – Havaj, Ragnar 
Rasmussen – Norsko, Ambrož Čopi – Slovinsko, 
David Means – Texas), jež se však později ukázala 
být zdrojem velikého zážitku, nejen co se umístění 
týče, ale především dojmů z obsáhlé rozpravy, jíž se 
nám v závěru festivalu dostalo.

Trošku o  zpívání. Sestava s  nejnižším věkovým 
průměrem v dějinách sboru po odchodu čtyř sil-
ných ročníků nesložila ruce v  klín, leč přesto 
mnohé dovednosti nemožno zdědit, nutno jich pil-
nou prací nabýti. Bez perspektivy silného zážitku, 
jímž soutěž bezpochyby je, však obtížno činiti po-
slední krůčky k  dosažení jistého dětského mist-
rovství. Ve  chvíli, kdy padlo rozhodnutí o účasti, 
současně přítomna hluboká pochybnost o  schop-
nosti všech zainteresovaných dostát představám 

o podobě interpretace rámcově předepsaného a po-
sléze sestaveného programu. Děti v  průběhu pěti 
měsíců projevily dostatek úsilí, aby se zadostiuči-
nění dostavilo. Po  neobyčejně podařeném kon-
certu, který v  Šumperku o  pár dní předcházel 
odjezdu do Řecka, nastoupil uklidněný sbor k ne-
méně zdařilému zpívání v italském Rimini, aby dva 
dny na to zcela bez nervozity předvedl dvacetimi-
nutový soutěžní program. Pochopitelně zpravidla 
nebývám klidný, když koncertuje vlastní sbor. Ten-
tokrát jsem si však soutěžní vystoupení velmi užíval, 
netrpě nutností nejdříve program nastudovat, po-
sléze pak státi na jevišti a končetinami pohybovati. 
Vše obstarala kolegyně Helenka a  obstarala způ-
sobem, který, střídmě řečeno, nadchl. Děti zazpí-
valy v  intencích nejsmělejších předpokladů i bylo 
již jen očekávati, zda také porota bude blízka našim 
představám či nikoli. Po dvou dnech dalšího festi-
valového prozpěvování, v němž velikého ohlasu do-
sáhla mimo jiné bizarním způsobem nastudovaná 
řecká lidová (podrobnosti k  mání na  sborovém 
Facebooku), konečně v  den „D“ nejprve zjeveny 
postřehy porotní a poté, v přízračné atmosféře zše-
řelého antického amfiteátru, vyhlášen rezultát. 

Nebývá zvykem zabývat se veřejně dojmy z porot-
ních rozhovorů, zdejší zkušenost však byla mimo-
řádná. Dostatečný časový prostor umožnil vstupní 
obsáhlý monolog norského porotce, jímž bylo na-
stoleno veliké souznění. Ve stručnosti: zpívání musí 
být krásné a zajímavé. Aby tak mohlo být, nutno sta-
vět na pevných základech. Tedy technika a emoce. 
Je-li obé přítomno v optimální kombinaci, přichází 
výsostný zážitek. Ne-li, nastává výsostná nuda, ne-
boť není nudy větší než chatrným zpěvem probu-
zené. Jako bych Milana Uherka slyšel. Podepisujeme 
všemi deseti. Poté porota rozlezena do všech koutů 

Ohlédnutí

Trošku jsme šilhali po soutěži v kanadském Vancouveru, jenže to nevyšlo. Sbor se nám po velké ge-
nerační obměně staví na nohy, a aby se stavěl hezky zčerstva, nutno soutěžit. Potřebovali jsme tedy 
soutěžní klání v termínu, s nímž rodiny počítaly (první půle července), a naskytla se řecká Pre-
veza. Mnozí o ní pochvalně rozprávěli s dodatkem, že na jihu je v létě vedro. Obé pravda.

Řecké putování Šumperského dětského sboru
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dnech v naší přítomnosti, z nevelké zásoby anglic-
kých výrazů zvolila poměrně jednoznačné „I  love 
you“. Častovala jím naše dítka, hladíc je po  tvá-
řičkách. Dítka pak s  velkým pochopením užívala 
bohatých snídaní, jež babička Margareta osobně 
připravovala, i blízkosti blahodárného moře, v  je-
hož vodách pak na  sklonku parných dní do  sy-
tosti skotačila. Užila i tyrkysových vln pověstného 
ostrova Lefkady, neboť nebylo možno pominout 
blízkosti tak pověstné destinace. Zakusili jsme ma-
jestátu skalních věží tajemných Meteor i  záhady 
temných obřadů tajemné Nekromantie. V dopro-
vodu rychlé roty spřátelené mládeže, sestávající 
z  velitele Antonia a  jeho čtyř dívek, jsme zdařile 
proplouvali všemi organizačnímu úžinami, ne-
ztrácejíce čas řešením záležitostí stravovacích, do-
pravních i  jiných, neboť Antonios vždy bleskově 
tasil svůj telefon a  vzápětí již některá z  dívek vy-
bíhala plnit svěřené úkoly, často dříve, než jsme 
sami naznali jejich nezbytnost. V den nalodění ku 
zpáteční cestě vyvstala nutnost užít finanční hoto-
vost, jež náležela držiteli zlaté medaile, k odměnění 
pracovitých dítek. V  malebném městečku Parga 

a  sbormistři obcházejí. Všichni porotci bez vyptá-
vání identifikují příslušnost příchozího sbormis-
tra, všichni bez nahlédnutí do poznámek poskytují 
dokonalý rozbor vystoupení, jdouce do detailů, jež 
vhánějí červeň do tváří. Slyšíme množství pochval-
ných vět a připomínáme si, že takto porota činívá, 
aby zmírnila zármutek z nevalného umístění. Poté 
však velká „ale“, za  nimiž následuje množství po-
střehů, dotazů, doporučení i  úvah, kterak a  proč 
jinak, lépe a  zda vůbec… Tak porota činívá, chce-
-li zachovat dostatek pokory v  mysli rozradova-
ných. Inu, radovali jsme se velice, nadšeně kvičíce 
pro obdržené zlato i zvláštní cenu „The best outstan-
ding choral pedagogy”, jíž Mrs.  Stojaníková oce-
něna za vše, co s našimi miláčky dokáže. Radovali se 
z ocenění i z třetího nejvyššího bodového ohodno-
cení napříč kategoriemi a současně si uvědomovali, 
jak porota šetřila přidělovanými body ve  snaze na-
značit, kam ještě možno jít. 

Nuže, vstříc dalším radostem cestovním. Ba-
bička Margareta, dáma, jíž náležel útulný penzion 
na břehu mořském, po počátečních obavách z ná-
jezdu jistě nevycválané české mládeže, po několika 

Ohlédnutí

Pár minut po soutěži.  Foto: archiv ŠDS
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zakoupena vyjížďka rychlými čluny a poté s údivem 
a lechtavou hrůzou zjištěno, že i mimo filmové plátno 
lze zažít zběsilý let bělostnou vodní tříští až kamsi da-
leko do  chmurných vod bájné řeky Acheron i  zpět 
do  světa zlatavých pláží a  pohostinných hospůdek 
nabízejících chutná domorodá jídla. V čase půlnoč-
ním pak za ujata místa na lodi, která nás v následují-
cích hodinách vzdalovala světu antických bájí a vezla 
vstříc slunci vycházejícímu nad vodami, abych zakon-
čil s náležitým patosem. Pochopitelně nebylo možno 
pominout tento okamžik, rozespalé pěvectvo dojatě 
zíralo do tváře denní hvězdy a mlčky rekapitulovalo 
uplynulé chvíle, jež přinesly zážitky tolik nevšední.

Zpátky do  reality. Zážitky, které umožnili 
mnozí, jež našemu snažení rozumí a  jimž chci 
na  závěr vyprávění o  řeckém putování poděko-
vat. Rodiny našich dětí, přátelé sboru, Modré 
špendlíky, obce Rapotín, Bludov a  Postřelmov, 
Středisko volného času Doris Šumperk, Pramet 
Tools, s.r.o., město Šumperk, Olomoucký kraj 
a  Ministerstvo kultury České republiky. Veliké 
díky jim i vám všem, jimž nejsme lhostejní.

Podrobné denní zpravodajství z  tohoto zájezdu 
na  www.motyli-sumperk.cz, popřípadě na  Face-
booku sboru www.facebook.com/motyli.spk.  

Tomáš Motýl, sbormistr

Ohlédnutí

ŠUMPERSKÝ DĚTSKÝ SBOR PŘIJÍMÁ NOVÉ ZPĚVÁČKY 
Děti prvních a druhých tříd zapisujeme ve zkušebně sboru v budově SVČ na Komíně 

čtvrtek 1. září od 14 do 17 hodin 
pátek 2. září od 14 do 17 hodin 
úterý 13. září 14 do 17 hodin

Tyrkysové vody ostrova Lefkada.  Foto: archiv ŠDS
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Úterý 13. září od 19 hodin ve velkém sále DK
Edith Piaf: Mon Amour
Koncert věnovaný královně šansonu Edith Piaf 
u  příležitosti 100. výročí narození, který se koná 
v  rámci turné pod záštitou velvyslankyně ČR 
ve Francii J. E. Chatardové a Francouzské aliance 
v České republice. Účinkuje multiinstrumentálně - 
pěvecké trio Esprit.  Vstupné na sezení  

v předprodeji 150 Kč, v den akce 190 Kč

Neděle 18. září od 15 hodin ve velkém sále DK
Šlágrparáda: Písničky s Márou
Zpěvačka Mára, známá jako moderátorka tele-
vize Šlágr v oblíbeném pořadu Písničky na přání, 
představí Šumperku krásné české i moravské lidové 
písničky. Jevištním partnerem Máry je hudební gé-
nius Radim Linhart, který je zapsaný v Guinessově 
knize rekordů jako pianista s největším repertoárem 
na světě hraným zpaměti. Tuto absolutní ojedině-
lost si také mohou diváci sami během pořadu vy-
zkoušet. Partnerem koncertu je Pivovar Holba.  

Vstupné s místenkou 150 Kč

Pondělí 19. září od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Harmonia Praga
V rámci úvodního koncertu 2. pololetí cyklu Kla-
sika Viva 2016 se můžete těšit na koncert komor-
ního orchestru Harmonia Praga, který zahájil svou 
činnost po  řadě úspěšných vystoupení symfonic-
kého orchestru Symphony Prague v  zahraničí, 
s  úmyslem oslovit publikum v  komorním pro-
středí.  Vstupné na sezení 120 Kč

Středa 21. září od 19 hodin ve velkém sále DK
Hana a Petr Ulrychovi a Javory
Oblíbená sourozenecká dvojice Hana a Petr Ulry-
chovi uvede v Šumperku průřez úspěšnou tvorbou. 
Během večera zazní jak známé písně Díky za každé 
nové ráno, Javory, Za vodou, za horou, tak úplné 
novinky. Partnerem akce je Pivovar Holba.  

Vstupné na sezení za 190 Kč, 220 Kč a 250 Kč

Pátek 23. září od 19 hodin ve velkém sále DK
Argema, Corouhave
Tohle je ráj, Milion snů, Prohrát není žádná hanba 
nebo Modrý pondělí. Tyto a  mnohé další legen-
dární hity zahraje již brzy skupina Argema v šum-
perském domě kultury. Jedna z  předních stálic 
česko-slovenské rockové scény si jako svého hosta 
pozvala šumperskou bigbeatovou kapelu Corou-
have. Partnerem akce je Pivovar Holba.  Vstupné 

na stání v předprodeji 220 Kč, v den akce 270 Kč

Pátek 30. září od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Talkshow se Zuzanou Bubílkovou
První česká dáma politické satiry, televizní noviná-
řka, publicistka a moderátorka TV Blesk, TV Re-
gina a  Rádia Impuls přijede do  Šumperka spolu 
s  hudebním hostem, italským zpěvákem Andrea 
Andrei.  Vstupné na sezení  

v předprodeji 150 Kč, v den akce 180 Kč

PRO DĚTI
Neděle 25. září od 10 hodin ve velkém sále DK
O ježkovi, který tančil
Pohádka pro nejmenší děti o tom, že každý z nás 
je jedinečný a na tomto světě důležitý. Hraje Diva-
délko s Radostí.  Vstupné 70 Kč

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

VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka
Do 4. září
Jan Kadubec (*1943): „Malba a barevné sochy“
Výstavu i celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.  

Vstup volný

Dům kultury
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Hana a Petr Ulrychovi & Javory zazáří v Šumperku

Ve středu 21. září se od sedmi večer rozezní v šumperském domě kultury tóny houslí a cimbálu 
v podání legendárního sourozeneckého dua Hana a Petr Ulrychovi společně se skupinou Javory. 
Patří k nejpozoruhodnějším stálicím české hudební scény posledních desetiletí, již od 60. let jsou 
považováni za výrazné osobnosti českého bigbeatu. Během koncertu zazní písně Díky za každé 
nové ráno, Javory, Za vodou, za horou a další.

25. října  Koncert k výročí republiky
4. listopadu  VYPSANÁ FIXA, VISACÍ ZÁMEK
17.–19. listopadu BLUES ALIVE
10. prosince  MANDRAGE – předprodej zahájen!

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787  01 
Šumperk, tel. č.: 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 
tel. č. předprodeje vstupenek: 583 214 279, e-mail: dk-
sumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, www.
bluesalive.cz. Změna programu vyhrazena!

KURZY 2016/2017
POHYBOVÉ * JAZYKOVÉ * TANEČNÍ * PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ
PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ A ÚHRADY KUR-
ZOVNÉHO PŘIJÍMÁME DO 7. ŘÍJNA v 1. pa-
tře Domu kultury Šumperk: Po a St 8.30–12.00, 
13.00–17.00 hod., Út a  Čt 8.30–12.00, 13.00–
15.00 hod. Bližší informace o  kurzech: tel.: 
583  363  038, 777  652  073, e–mail: kurzy@dk-
sumperk.cz. Informace o  tanečních kurzech u  ta-
nečního mistra Jiřího Hrubého: tel.: 606 819 727. 
ON-LINE PŘIHLÁŠKY DO  KURZŮ 
NA WWW.DKSUMPERK.CZ.

Od 7. září do 2. října
EI – Eva Konstantinidu: „Krajiny býků“, malba 
a kresba

Kresby plné pestrých barev, jižního tempera-
mentu a přirozené síly. Všechno je tu plné síly ži-
vota v  radosti, kterou šíří a  malbou marnotratně 
rozdává. Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 
7. září od 18 hodin. 
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na re-
cepci Penzionu G, který nad galerií nabízí tří-
hvězdičkové ubytování. Výstavu i  celý program 
galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury 
ČR a Olomoucký kraj.  Vstup volný
 
PŘIPRAVUJEME 
4. října  JAWA KOLEM SVĚTA – přednáška 
 Pavla Suchého
7. října  JAMES HARRIES (UK)
8. října  DEN ZDRAVÍ 
8. října  LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY 
 FILIPPI - DAR Z NEBES
12. října  PETR KOLÁŘ – Vyznání 
15. října  ŘECKÁ ZÁBAVA
21. října  DŽEMFEST: Jelen, Buty, 
 ATMO Music a další

V dětství oba sourozence výrazně ovlivnila opera. 
Jejich otec totiž byl operním pěvcem, sólistou Janáč-
kovy opery v  Brně. Počátky kariéry můžeme najít 
ve studentském divadle v Brně, kde vznikly první Pe-
trovy písničky. Hana v nich zpívala zpočátku nesmělé 
druhé hlasy. Big beat Vulkán s prvky folk rocku, vliv 
slavných skupin šedesátých let a  spolupráce s  Ale-
šem Sigmundem, to vše dvojici postupně začalo 
proměňovat. Jejich písničky dobývaly hitparády 

a s rockovými Atlantis byli úspěšní i v zahraničí. Ro-
dící se šoubyznys vynesl sourozence do  českoslo-
venských hvězdných výšin. Zajímavou perličkou je 
skutečnost, že dokonce na koncertu v Lucerně před-
skakovali kapele Beach Boys. „Když se vrátím k big-
bítu, modlou pro mě byl Woodstock, jmenovitě Jimi 
Hendrix, Joe Cocker, to pro mě bylo něco úžasného. 
A nejvíc pro nás znamenala skupina Cream to, jak 
hrál Eric Clapton na kytaru, mi přišlo neskutečné, 



15Koncert

dodávalo mi to energii. Tehdy jsme chtěli být světoví 
a stejně jako dnešní mladí lidé jsme zpívali anglicky,“ 
vzpomíná na hudební vývoj kapely Petr Ulrych.

Kritické období ale nastalo v  roce 1968. Petr 
hned ráno 21. srpna 1968 zpíval živě do ilegálně vy-
sílaného rozhlasu píseň Zachovejte klid. Nedlouho 
na to spolu s orchestrem Gustava Broma nahrávají 
LP  Odyssea, první doloženou fúzi rockové kapely 
a big bandu, a zároveň své první monotematické al-
bum. Nahrávka ale putuje díky tehdejším normali-
začním poměrům ve vedení Supraphonu do archivu.

Hana získala Zlatou Bratislavskou Lýru 1971 a vy-
stoupila ze stínu bratra, který se postupně vymezoval 
spíše jako autor. Nahrála sólové LP Pojďte dál, chci být 
chvíli s Vámi. Normalizace ale byla na postupu: Petr 
dostal zákaz vystupování v rozhlase a TV. Tím pádem 
ale z médií zmizela i Hana, protože sourozenci koncer-
tovali výhradně spolu a společná byla také většina písní.

Shodou okolností v tomto období objevili krásy 

moravského folkloru. Díky tomu se zrodila skupina 
Javory s  originálním hudebním žánrem, který od-
borníci nazývají „moravskou world music“. Skladby 
v sobě nesou prvky lidové písně i bigbeatu, se kte-
rým sourozenci začínali. Jsou v nich i názvuky Pe-
trovy filmové a divadelní hudební tvorby. Vznikají 
monotematická alba Nikola Šuhaj loupežník, Meč 
a  přeslice, Markéta Lazarová. Souběžně pak řada 
filmových a  scénických skladeb: Sonáta pro zrzku, 
O  statečném kováři, Legenda, Radúz a Mahulena, 
Koločava, My holky z městečka, Díky za každé nové 
ráno. 

V roce 1993 se skupina stabilizovala k prakticky 
dnešní podobě. Kromě sourozenců Ulrychových 
ji tvoří Kateřina Štruncová (housle, zpěv, zobcové 
flétny), Dalibor Štrunc (cimbál, zpěv). A na postu 
baskytary se střídají Martin Adamus a Jakub Šimáně. 

Také jeviště Městského divadla v  Brně zúro-
čilo postupně autorský a  interpretační potenciál 

V září přijede do Šumperka sourozenecké duo Hana a Petr Ulrychovi společně se skupinou Javory.  Foto: archiv
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‚javorovské‘ písničky v  trochu jiném kabátě. Pro-
gram koncertu proto nabídne celistvý vhled do hu-
dební historie této oblíbené sourozenecké dvojice,“ 
uvedla produkční domu kultury Michaela Ho-
ráková. Vzápětí připomněla, že unikátní koncert 
folkrockových Javorů se sourozenci Ulrychovými za-
číná ve středu 21. září od 19 hodin ve velkém sále 
domu kultury. Vstupenky lze zakoupit v ceně 190, 
220 a 250 korun. Více informací a on-line rezervace 
vstupenek na www.dksumperk.cz. -red-

sourozenců. Jeho vedoucí a  režisér Stanislav Moša 
jim dal prostor v několika inscenacích. Z nich ze-
jména Koločava se stala trvalou součástí repertoáru 
a jedním z kultovních představení.

Zásadní krok směrem k jiné zvukové energii zna-
menal až pokus o CD bez houslí a cimbálu - Javory 
beat. Byl to zpočátku jen název alba a studiové kapely, 
která ho nahrála. Postupně se začínala utvářet pódiová 
souběžná hudební formace k tradiční sestavě. 

„Návštěvníci uslyší nové skladby, ale i  známé 

Koncerty

Šumperk rozezní světoznámé šansony Edith Piaf

Není snad člověka, který by neznal jméno Edith Piaf, 
vlastním jménem Edith Giovanna Gassion, známé 
pod pseudonymem Vrabčák (La Môme Piaf). Světo-
známá a obdivovaná francouzská šansoniérka způso-
bem interpretace svých písní prožívala na pódiích svůj 
život, své lásky, zklamání i radosti. Toto ztotožnění se 
„sama se sebou“ a vydání se „napospas“ posluchačům 
jí přineslo obrovskou popularitu. Oprávněně je pova-
žována za  francouzskou národní ikonu, která se za-
psala nesmazatelně do hudební historie.

Melodie, které nestárnou, aneb Láska je krásná, 
i  když bolí. Tak by se dalo charakterizovat před-
stavení Mon Amour. To vše v podání multiinstru-
mentálně-pěveckého tria Esprit ve složení Markéta 
Mazourová, Petra Červinková a Eliška Hurábová.

Trio v průběhu svého vystoupení vystřídá celou 
řadu hudebních nástrojů. Uslyšíme například akor-
deon, klavír, saxofony, flétny, perkuse a  další ryt-
mické nástroje, samozřejmě nebude chybět krásný 
zpěv. Z repertoáru slavného „Vrabčáka“ čekají po-
sluchače nejkrásnější šansony Můj legionář, Tři 
zvonky, Óda na  lásku, Ničeho nelituji, Růžový 
život a  mnohé další. Některé zazní i  ve  speciální 
úpravě – a  capella. „Několik skladeb uvedeme 
i v češtině, ať si i diváci, kteří nerozumí francouz-
štině, přijdou na své. Ponoří se tak do textu, kte-
rému by v originále třeba nerozuměli… Ať se smějí, 
vnímají lásku, duši písní a koncert si užívají,“ říká 
umělecká vedoucí tria Esprit Markéta Mazourová.

Mottem celého turné je citát samotné Edith Piaf: 
„Láska je vždy krásná, i když je nešťastná. Naučí vás 
chápat jiné.“ Koncert Edith Piaf – Mon Amour – se 
uskuteční v úterý 13. září od 19 hodin ve velkém sále 
domu kultury. Vstupné je v předprodeji 150 korun, 
v den akce 190 Kč. Více informací a on-line rezer-
vace na www.dksumperk.cz. Michaela Horáková

Koncert věnovaný královně šansonu Edith Piaf u příležitosti stého výročí jejího narození, který se 
koná v rámci turné pod záštitou velvyslankyně ČR ve Francii J. E. Chatardové a Francouzské alian ce 
v České republice, uvede Dům kultury Šumperk v úterý 13. září od sedmé večerní.

Šansony Edith Piaf přiveze trio Esprit.  Foto: archiv
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Vydejte se s rockovou kapelou Argema do ráje

S rockovou kapelou Argema se mohou posluchači vydat do ráje 23. září.  Foto: archiv

Argema je pojem, na  který nedají fanoušci tu-
zemské rockové muziky dopustit. Je populární 
nejen díky svým svižným melodiím, ale i podma-
nivým baladám.  Hlavním zakládajícím členem 
party z  Uherského Hradiště, která vznikla v  roce 
1982, byl bubeník Josef Pavka. Jako učitel příro-
dopisu dostal nápad, že kapela ponese název po-
dle stejnojmenného tropického motýla. Její začátky 
ale nebyly snadné, protože tehdejší politická situace 
moc neschvalovala daný hudební žánr i cizokrajné 
pojmenování. 

Nejprve se začala prosazovat na jižní Moravě. Po-
stupně se vypracovala na jednu z nejrespektovaněj-
ších metalových kapel v  Československu. Úspěch 

slavil hlavně koncertní program Velká Morava, 
se kterým Argema mohla konkurovat i  tehdejším 
špičkám v čele s Citronem nebo Vitacitem. Po re-
voluci kapela přišla s podstatně odlehčenější tváří. 
Vrhla se do rockových teritorií a nebála se ani po-
povějších melodií. Úspěch první desky s  názvem 
Poprvé dokázal, že se muzikanti vydali správnou 
cestou. Svým způsobem po ní kráčí dodnes. Napří-
klad v  roce 1995 získala nominaci ceny Grammy 
v kategorii Skupina roku, a také se stala Skokanem 
roku v anketě Český slavík 2007. Hvězda skupiny 
září na československé hudební scéně už neuvěřitel-
ných 34 let. Kromě pravidelného koncertování na-
příč republikou vydává pravidelně nová CD.

Tohle je ráj, Milion snů, Prohrát není žádná hanba nebo Modrý pondělí. Tyto a mnohé další le-
gendární hity zahraje v pátek 23. září skupina Argema v šumperském domě kultury. Jedna z před-
ních stálic česko-slovenské rockové scény si jako svého hosta pozvala šumperskou bigbeatovou 
kapelu Corouhave.



18

je u ní stejně důležité. Motiv probouzí a nese ci-
tový náboj. Vtahuje do  obrazu, ale už tah ruky 
a barevná skvrna, každý detail malby sám o sobě, 
jsou mu rovnocennou výpovědí. Jednota obojího 
je naprostá a nemá smysl rozlišovat obecné a urči-
tější. Sama forma mluví. Všechno je tu plné síly ži-
vota v radosti, kterou šíří a malbou až marnotratně 
rozdává. Jste zváni, výstava zahájená za  autorčiny 
účasti ve  středu 7. září potrvá do  neděle 2. října 
a bude opět mimořádná... Miroslav Koval

Koncert, Výstava

Galerie J. Jílka

Za dobu své existence proběhlo v kapele něko-
lik personálních změn. Současnou sestavu tvoří ka-
pelník a  zkušený matador Josef Pavka, klávesista 
Daniel Škrášek, kytarista Ivoš Ledabyl, baskytari-
sta Kamil Hanáček a v neposlední řadě charisma-
tický zpěvák Jaromír Hnilica (finalista soutěže Hlas 
Česka a Slovenska).

„Výrazné refrény, příjemné zpěvy a známé melodie, 

které už zlidověly. To je přesně ono, na co se fanoušci 
Argemy mohou během koncertu těšit,“ zve na  akci 
produkční domu kultury Michaela Horáková. Kon-
cert kapel Argema a  Corouhave vypukne v  pátek 
23. září od 19 hodin ve velkém sále Domu kultury 
Šumperk. Vstupné je v předprodeji 220 korun, v den 
akce 270 korun. Více informací a on-line rezervace 
vstupenek na www.dksumperk.cz. -red-

EI – Eva Konstantinidu: „Krajiny Býků“, 
malba a kresba

EI – Eva Konstantinidu (*1987) krajiny býků 
snad rodí z vlastní podstaty, z ní a z barev nanáše-
ných i  rukama samovolně rostou a  srší životodár-
nou silou. Ze všeho jí sálá výheň života, prosazuje 
se vrozený temperament jihu a jeho síla přirozeně 
souznívá s vitalitou motivu. Eviny kresby zřetelně 
ukazují, že nejenom objemy, ale daleko víc vnitřní 
síly ho tvarují a hnětou. V její kresbě noří se ze sítě 
čar, v  malbě z  pláství lávovité masy proměněné 
do  hmoty býčích těl; bez odstupu a  ve  splynutí 
s malbou býčí síly, svobodně a rozpoutaně v radosti 
i  smutku pomíjivé chvíle v  jejím uplývání. V ob-
divu a v lásce k nim je nalézá i v hloubi sebe samé. 
V bytostném vzplanutí rostou jí na plátnech přidá-
váním hmoty, rodí se v ní navrstvením barev, po-
dobně jako socha v hlíně. Barvy volí významově, 
nedrží se skutečnosti. Maluje býky v  syté červeni 
jejich krve, v  jasné modři nebe, ve  výbušné žluti 
nebo zeleni. Vrůstají do země a splývají s ní. Dyna-
mická barevnost a napětí pohybu je jádrem její zá-
řivé malby. Miluje barvy jako své býky. 

Otevřenost až ke  dnu, pod kůži, na  dřeň těla 
a  duše je Evě vlastní. I  z  drsných slov textů za-
znívá ryzí čistota, rezonuje hlas Radůzy nebo Edith 
Piaf. Malbu a kresbu neodbytná slova doprovázejí 
a potvrzují.

Krása býčích těl je jednoznačná, ale i  tři jablka 
na  kousku nevyhlazeného dřeva maluje s  chutí. 
Forma je tu s věcností obsahu v rovnováze a obojí 

Býk, 2016, olej a akryl na plátně, 85 x 85 cm 
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První premiérou letošní sezony bude Nezvalova Manon Lescaut.  Foto ze zkoušky: Š. Čejková

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
So 10. 9. Manon Lescaut P, VK     19.00     240–260 Kč
So 10. 9. Dny evropského kulturního dědictví 

Komentované prohlídky 
10.00, 11.00, 
15.00, 16.00

zdarma

Pá 16. 9. Malý Nemo v krajině snů MŠ, dopr. 
volných míst 

10.00 70 Kč

Čt 22. 9. „Na tělo…“ 
Hrádek, talk show s hostem O. Kaštickou 

VK 19.00 70 Kč

So 24. 9. Perníková chaloupka VK 15.00 70 Kč
Čt 29. 9. Já to tedy zkusím… 

Studio D123, Hrádek 
VK 19.00 80 Kč

Pá 30. 9. Léto v Laponsku VK 19.00 150–170 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.
divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po–Pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstu-
penek vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: Výstava fotografií k nedo-
žitým devadesátinám bývalé herečky Heleny Horské – výstava bude zahájena 10. 9. a potrvá do 30. 10. 
Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu vyhrazena!
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nezapomněl. Vzpomínám si na jeden jarní večer, když 
jsem poprvé četl Prévostovu Manon Lescaut. Vidím 
dodnes tmu nad zahradami, nad klášterní zahradou, 
nad níž jsem tehdy bydlel a kde věčně, ve dne v noci 
(tak se mi alespoň zdá) cinkal zvonek…“ Mnohé 
z nás podobným způsobem Manon Lescaut uchvá-
tila, když poprvé otevřeli právě Nezvalovy verše. 

Nezvalovo veršované drama čtenáře a  diváky 
vzrušuje zákrutami, kterými láska Manon a rytíře 
des Grieux prochází, a zmocňuje se jich svými pů-
sobivými verši. A  Manon? Ta hříšná světice? 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 poetickou 
podívanou. -red-

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, ne-
směla by Manon svým půvabem a krásou okouzlo-
vat další muže. A nesměla by podléhat tomu, že se 
líbí a že se jí líbí toho využívat…

Román francouzského spisovatele Abbé Prévosta 
(1697–1763) Manon Lescaut se stal předlohou 
pro nejedno zpracování. A jestli nějaké zpracování 
v našich zemích Prévostovu Manon zastínilo, tak je 
to zcela určitě veršované drama Vítězslava Nezvala 
(1900–1958).

Nezval ve  svých pamětech píše: „Některé knihy 
mě sváděly jak ženy a  nikdy v  životě jsem na  ně 

Premiéra, Rozhovor

Manon Lescaut, první premiérová hra nové sezony, 
se vrací do divadla po sedmadvaceti letech

Představujeme nové tváře divadla: Josef Vrána

Letošní první premiérou je hra Vítězslava Nezvala Manon Lescaut v režii Václava Klemense. Ode-
hraje se na prknech šumperského divadla v sobotu 10. září od 19 hodin. Po premiéře je připraveno 
posezení s hudbou v Zrcadlovém sále a ve foyer.

Josef Vrána, narozen roku 1962 v Praze, absolvoval po studiu Gymnázia Jana Nerudy obor herec-
tví na pražské DAMU. V dubnu 1984 nastoupil do angažmá ve Východočeském divadle Pardubice 
a toto město se stalo jeho druhým domovem i přes „kolečka“ po republice. Jak sám říká, během více 
než třiceti let na profesionálních prknech měl štěstí na opravdu krásné role a ztvárnil i několik te-
levizních a filmových postav. Kromě divadla, jež naplňuje jeho život poměrně značně, dobíjí ba-
terky na chalupě poblíž Kutné Hory, alespoň jednou za rok navštíví milované Beskydy, cvičí, hraje 
na foukací harmoniku… V uplynulé sezoně hostoval v Divadle Šumperk v inscenacích Naše měs-
tečko a Léto v Laponsku, v té nadcházející přijal v Šumperku stálé angažmá.

V Šumperku jste v minulé sezoně hostoval. Jak se Vám 
líbí město a jak vnímáte atmosféru v místním divadle? 
Co rozhodlo, že se stanete členem zdejšího souboru?
Rozhodlo právě kouzlo města, jeho okolí 

a  atmosféra v  divadle. Mám rád přírodu, často 
jezdím do  milovaných Beskyd a  Jeseníky jsem 
trochu opomíjel. Tak teď mám příležitost, je doko-
nale poznat. V divadle mě pak oslovila „domácká 
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Takže jak jsem cestoval? Z  Pardubic do  Hradce 
Králové přes hostování v  ostravském Národním, 
pak do Kladna, zpět do Hradce, zpět do Pardubic, 
na  pražskou Fidlovačku přes hostování v  ostrav-
ské Aréně do Olomouce, opět do Pardubic a nyní 
„Malá Vídeň“.
Dalším mým režisérským guru byl a je ruský reži-
sér Sergej Fedotov. V  této souvislosti musím také 
zmínit, že jsem hostoval v  jeho divadle v  ruském 
Permu. Asi jako jediný český herec jsem tak hrál 
na profesionálních ruských prknech.
A role? Romeo, dvakrát Cyrano, Othello, Antonio 
v Kupci benátském, Yossarian v Hlavě 22, třikrát 
Quasimodo, Jan Dítě v  Hrabalovi, dvakrát ma-
jor Arnold ve hře Na miskách vah, vévoda Skule 
v Nápadnících trůnu, stavitel Solness, dvakrát Koz-
lík v Markétě Lazarové, dvakrát Salieri v Amadeovi 
a další a další. 
Protože mám vztah k armádě a vojenství, opravdu 
hodně mě naplňovala postava majora Arnolda 
v inscenaci Na miskách vah. Střet válečného vete-
rána, který na  vlastní oči viděl hrůzy německých 
lágrů, s velikánem hudby, dirigentem Wilhelmem 

atmosféra“ bez řevnivosti, loktů a zášti.

Můžete stručně zrekapitulovat Vaši cestu k  divadlu, 
vzpomenout okamžik, kdy jste se rozhodl věnovat ná-
ročnému hereckému povolání a proč?
Sen být hercem mě provázel od  dětství, snad 
od  první třídy. Velkou zásluhu na  tom měla ma-
minka, která psala a  publikovala verše, vedla mě 
k poezii, k recitaci. Dalším krůčkem bylo studium 
na pražské „Hellichovce“, Gymnáziu Jana Nerudy, 
kde byl slavný divadelní soubor, a pak samozřejmě 
studium DAMU.

Prozradíte svá dosavadní působení a postavy, které Vás 
nejvíc oslovily? Jaká je Vám osobně nejvíc blízká?
V  dubnu to bylo dvaatřicet let, co profesionálně 
hraji divadlo, a rolí – obrovských – takových herec-
kých osmitisícovek, jak rád říkám, mám za sebou 
opravdu dost. Nejvíce jsem byl doma ve Východo-
českém divadle v  Pardubicích, kam jsem nastou-
pil celkem třikrát. Ve  svém hereckém životě jsem 
hodně následoval režiséra Michaela Taranta, jehož 
považuji za špičku české režie. 

Rozhovor

Josef Vrána není šumperskému publiku neznámý, v uplynulé sezoně hostoval v místním divadle v inscenaci Léto 
v Laponsku.  Foto: P. Veselý
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

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!

Juraj Hovorka
Věhlasný sochař Juraj Hovorka, který přispěl svým 
umem k  vývoji moderního sochařství na  Sloven-
sku, svůj zájem věnuje rovněž kresbě, malbě, grafice 

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 

Furtwänglerem, jenž bohužel hrál pod hákovými 
kříži, to je skvostná hra. Pak samozřejmě Salieri. 
No, a Othello s  Jagem Vladimírem Čechem, Cy-
rano s Roxanou Danou Batulkovou, to taky nebylo 
k zahození.

V jakých rolích Vás šumperští diváci uvidí? Na kte-
rou se nejvíc těšíte?
K hereckému životu bohužel patří i ono velké „ne-
vědění“, takže znám jen svou první postavu nové 
sezony, Duvala v  Manon Lescaut. Co mě čeká 
v dalších titulech, netuším, ale procházím teď ob-
dobím, kdy nemám chuť někam šplhat a  rvát se 
o roli. Těším se na to, co mi život přinese.

Jste pověrčivý? Máte nějaké herecké rituály před 
vystoupením?
Pověrčivý jsem, a dost. I v osobním životě. Zvláštní 
rituály ale nemám. Před velkou rolí mám potřebu 
být v divadle dříve a už si ji pomalu „oblékat“. Třeba 
před Amadeem je „salierovský“ celý den. No, a taky 
se i ve svých čtyřiapadesáti ještě rád rozmluvím.

Jaký je Váš herecký sen, který byste si rád splnil?
Vlastně ho teď nemám. Jsou samozřejmě role, které 

by mě lákaly. Na „první dobrou“ mě napadá Král 
Lear. I toho Cyrana bych si do třetice rád „střihnul“. 

Existuje nějaká role, z níž máte respekt?
Respekt mám z  každé role. Je zvláštní, jaký po-
cit nejistoty jsem zažíval třeba v malých, ale „ne-
vyfutrovaných“ rolích, a  jaká radost je mít někdy 
před sebou obrovský monolog, ale vědět, že to fun-
guje a těšit se na něj.

Které představení nadcházející sezony by si podle Vás 
neměli nechat diváci ujít?
Zvu diváky na  všechna představení nové sezony. 
Nejsem pamětník ani velký znalec místního pro-
středí, ale cítím, že se teď divadlo už nějaký rok 
zvedá z těžšího období a stává se zase tím, čím by 
mělo být. A k tomu musejí přispět i diváci – mít 
své divadlo ve  svém městě rádi. Bez toho to ne-
jde. Vím, že divadlo takové diváky má, ale samo-
zřejmě by prospělo, kdyby jich bylo víc a víc. A je 
velmi důležité, aby podpora města zůstala zacho-
vána a případně i rostla.

Děkuji za rozhovor.
Z. Kvapilová
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sami vyzkoušet vystřihnout a  slepit model a  svůj 
výrobek si jako suvenýr odnést domů. Pro školy 
a  školky bude připraven speciální program, který 
je možné si objednat u lektorky Ivy Tylové na tel. č. 
583 363 090 nebo e-mailu: iva.tylova@muzeum-
-sumperk.cz. Výstava bude zahájena ve  čtvrtek 8. 
září a potrvá do 6. listopadu.  Vstupné: plné 30 Kč,  

snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Rytířský sál 
Koupaliště a plovárny
V těchto měsících se návštěvníci Vlastivědného mu-
zea v Šumperku mohou osvěžit na výstavě o koupa-
lištích a plovárnách. V první části se výstava věnuje 
historii koupališť a s nimi spojeného fenoménu trá-
vení volného času tímto způsobem. V textové části 
mapuje vybraná koupaliště v regionu. Texty dopl-
ňují fotografie ze sbírkového fondu a fotografie zís-
kané na základě výzvy pro širší veřejnost. Ve druhé 
části jsou prezentovány trojrozměrné sbírkové i ne-
sbírkové předměty, které dokumentují kulturu trá-
vení volného času na  koupalištích a  plovárnách. 
V ní jsou například koupací úbory a doplňky, po-
můcky k plavání nebo rekreační sporty vztahující 

a své umělecké názory rozvíjí rovněž v oblasti uži-
tého umění, konkrétně při tvorbě uměleckého 
šperku. Výstava, jež je uspořádaná k  příležitosti 
90.  výročí narození Juraje Hovorky pocházejí-
cího ze šumperského regionu, nabídne průhled 
do  umělcovy rozmanité tvorby. Vernisáž pro-
běhne v pátek 23. září v 17.00 hod. Výstava potrvá 
do 13. listopadu.  Vstupné: plné 40 Kč,  

snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

HollaRoVa galeRie
Kouzlo papírových modelů hradů a zámků
Papírové modely přiblíží zajímavé, pozoruhodné 
a jistě i reprezentativní hrady a zámky z celé České 
republiky, např. Kokořína, Litic, Točníku, Ná-
chodu, Rožmberku, Třebíče a  mnoha dalších. 
Sbírku více než 60 modelů na výstavu zapůjčil sběra-
tel Jiří Struž z Olomouce. Výstavu doplní velkofor-
mátové fotografie zámků, např. Bouzova, Hluboké, 
Konopiště, a hradů Bítova, Kosti a Švihova zapůj-
čené z  hradu Šternberku. Panoramatická mapa 
hradů a  zámků s  ilustrovaným průvodcem ukáže, 
kde se vystavené modely hradů a zámků v naší re-
publice nacházejí.  Návštěvníci si budou moci 

Vlastivědné muzeum

Výstava Stolečku, prostři se! je k vidění do 11. září.  Foto: P. Kvapil
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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!

Podzimní herna
Další pokračování oblíbené herny přinese zbrusu 
nové hádanky a atrakce, jako na příklad dobývání 
hradu, tankovou bitvu nebo kynologický koutek 
pro milovníky psů. Herna navazující na úspěšnou 
výstavu „Pojďte, děti, budeme si hrát“ opět před-
staví skládačky, hlavolamy, kvizy, hry a  spoustu 
dalších dovednostních úkolů pro malé i velké. Ori-
ginální interaktivní exponáty pocházející z  dílny 
Vlastivědného muzea v Šumperku návštěvníky ne-
jen pobaví, ale také donutí trochu přemýšlet. Pod-
zimní herna bude zahájena v pátek 30. září a potrvá 
do 27. listopadu.  Vstupné: plné 40 Kč,  

snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma

galeRie mladýcH 
Rozmazaný svět
Unikátní výstava fotografií umožňuje nahlédnout 
do světa různých zrakových vad, a to přímou demon-
strací. Návštěvníci si mohou prohlédnout, jak vidí 
lidé s degenerací sítnice, barvoslepostí, krátkozrakostí 
nebo dalekozrakostí, s  dvojitým viděním, šedým 
nebo zeleným zákalem a dalšími zrakovými vadami. 
Prezentovány jsou vždy dvě stejné fotografie, z nichž 
jedna je upravena do konkrétní zrakové vady. Výstava 
trvá do 11. září, kdy se stane součástí Dnů evrop-
ského dědictví.  Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let zdarma

Ohlédnutí za léty
Výstava chystaná k  příležitosti oslavy životního 
jubilea pro mnohé Šumperany dobře známé 
umělkyně a  učitelky Dany Vilišové představí ná-
vštěvníkům její tvorbu za  posledních čtyřicet let. 
Příchozí se mohou těšit na její výrobky z keramiky, 
grafiku a  malbu. Výstava bude zahájena vernisáží 
v pátek 16. září v 17 hodin a potrvá do 16. října.  

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let zdarma

se k  těmto volnočasovým aktivitám. Nezbytnou 
součástí plováren byly převlékací kabinky, a  tak 
na  výstavě nechybí ani tento prvek a  návštěvníci 
si mohou vyzkoušet různé plavecké úbory. Výstava 
trvá do 11. září.  Vstupné: plné 30 Kč,  

snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Výstava hub 
Již sedmnáctá výstava živých hub proběhne 
ve  dnech 15.–17. září v  předsálí Rytířského sálu. 
Tak jako všechny předcházející roky i  letos bude 
během výstavy otevřena mykologická poradna.  
Vstupné: 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 6 let zdarma

Souvky
Geologická výstava o  horninách, jež byly přisu-
nuty ledovcem během doby ledové. Výstava před-
stavuje bohaté sbírky z podsbírky geologie muzea 
Šumperk. Seznamuje návštěvníky se samotným 
pojmem souvky – typy a  původem. Součástí vý-
stavy jsou také makrofotografické detaily jednotli-
vých souvků spolu s didaktickými doplňky. Sbírku 
z  velké části shromáždil bývalý kolega Z. Gába. 
Výstava bude zahájena v  úterý 27. září a  potrvá 
do 6. listopadu.  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 

Vlastivědné muzeum

K výstavám Stolečku, prostři se!, Juraj Hovorka 
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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vás nechá prohlédnout si několik málo jejích fo-
tografií z  oblasti Jeseníků, které se staly její oblí-
benou 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.

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 proží-
vali naši předkové. Keramické nádoby a  železné 
předměty připomínají osídlení na  Mohelnicku 
od  11  do  15.  století. Kopie listin, archeologické 
nálezy a  fotografie objektů dokumentují stavební 
a  hospodářský rozvoj města Mohelnice ve  13. až 
16. století, včetně mohelnického hradu, farního kos-
tela a tzv. biskupského domu.  Vstupné: plné 40 Kč,  

snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Pravěk Mohelnicka
Stálá archeologická expozice je svým celkovým po-
jetím určena nejen pro zapálené archeology, ale také 
pro širokou veřejnost. V prostorách muzea je ote-
vřena interaktivní herna, kde si návštěvníci mohou 
vyzkoušet pravěké techniky vrtání kamene, drcení 
obilí na zrnotěrce, popřípadě vyluštit různé kvízy, 
hádanky a sestavit skládačky.  Vstupné: plné 40 Kč,  

snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Hasiči – Historie a současnost hasičského sboru 
v Mohelnici 
Výstava představuje široké veřejnosti historii 
a  současnost hasičského sboru v Mohelnici, který 
v  loňském roce oslavil 140. výročí založení. Vý-
stava je rozdělena do tří částí. První část se věnuje 

stálá expoZice 
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá expo-
zice se jako první muzejní expozice v ČR může po-
chlubit unikátním produktem – zcela automatickým 
audioprůvodcem guidePORT, který oživí exponáty 
hned ve čtyřech jazycích.  Vstupné: plné 40 Kč,  

snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) 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, 
děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

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 25. září.  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 minigalerii 

Vlastivědné muzeum
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počátkům mohelnického hasičského sboru, které 
sahají do  roku 1875. Druhá část je zaměřena 
na  fungování dvou hasičských sborů, založených 
v poválečném období a třetí část představuje sou-
časnost mohelnických hasičů. Výstava prezentuje 
dokumenty, fotografie i  trojrozměrné předměty, 
z nichž některé zapůjčil mohelnický hasičský sbor. 
V rámci představení historie a současnosti mohel-
nických hasičů je mimo jiné věnována pozornost 
i bývalé hasičské zbrojnici v centru města či hasič-
ské technice. Výstava trvá do 25. září.  Vstupné: 

plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Akce
Pravěký den II
Ve čtvrtek 22. září od 9 do 16 hodin ožijí venkovní 
i  vnitřní prostory Muzea Mohelnice, na  kterých 
budou stanoviště, kde si malí i  velcí návštěvníci 
vyzkoušejí různé pravěké dovednosti či techniky 
jako například výrobu a  pečení „pravěkých“ pla-
cek na kamenech v ohništi, výrobu hliněných ko-
rálků, malování pravěkých zvířat uhlíky, mletí zrní 
na zrnotěrce a rotačním mlýnku, vyvrtávání otvoru 
do  kamenných sekerek nebo stavbu pravěkého 
domu (oplácávání dřevěné konstrukce hlínou). 
Otevřená bude také pravěká herna a expozice Pra-
věk Mohelnicka s doprovodem archeologa Vlasti-
vědného muzea v Šumperku.  Vstupné: 30 Kč
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, 
děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

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, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

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.

Máte-li zájem o komentovanou prohlídku 
nebo dílnu, kontaktujte, prosím, 

paní Lenku Heinrichovou na e-mailu 
pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz.

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. 
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Úsov – kolébka lesnického školství na Moravě 
Expozice, která je od roku 2007 instalována v ně-
kdejším sídle lesnické školy (v tzv. staré škole), přináší 
poznatky a zajímavosti ze studia lesnických oborů 
v minulosti i současnosti. Vstupné: plné 40 Kč,  

snížené 20 Kč, děti do 3 let (jednotlivě) zdarma

Hádanky pánů z Vlašimi a Strašidelný labyrint 
Interaktivní expozice pro děti tvoří součást celkové 
prohlídky (lze ji však navštívit i samostatně). Děti 
si budou moci po  náročném výkladu vyzkoušet 
vlastní dovednosti a potrápit hlavičky hádankami. 
Pro ty odvážnější z  nich je ve  Vlašimském paláci 
otevřen Strašidelný labyrint.  Vstupné: plné 40 Kč, 

snížené 20 Kč, děti do 3 let (jednotlivě) zdarma

Galerie Lubomíra Bartoše
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let 

(jednotlivě) zdarma

Vlastivědné muzeum, Výstava

V Galerii mladých je k vidění unikátní 
putovní výstava Rozmazaný svět

Unikátní výstava fotografií umožňuje nahlédnout do světa různých zrakových vad, a to přímou 
demonstrací. Návštěvníci na ní zjistí, jak vidí lidé s degenerací sítnice, barvoslepostí, krátkozra-
kostí nebo dalekozrakostí, s dvojitým viděním, šedým nebo zeleným zákalem a dalšími zrakovými 
vadami. Prezentovány jsou vždy dvě stejné fotografie, z nichž jedna je upravena do konkrétní zra-
kové vady.

Dny evropského kulturního dědictví 2016 – sobota 10. září
Zámek Úsov, Muzeum Šumperk, Muzeum Mohelnice, Muzeum Zábřeh, PAK Loštice – vstup zdarma

Den státního svátku 28. září
Zámek Úsov otevřen 9.00–16.30 hod., platí se vstupné

Muzea v Šumperku, Zábřehu a Mohelnici a Památník Adolfa Kašpara otevřena 9.00–12.00, 
vstup zdarma

Akce
Bílá paní a strašidla
V  sobotu 24. září zavítá od  17.30 do  22 hodin 
na zámek v Úsově bílá paní a další zámecká stra-
šidla. Tajemná průvodkyně provede návštěvníky 
po expozici Lovecko-lesnického muzea a vystoupá 
s nimi i na hradní ochoz. Na potemnělém nádvoří 
je nechá nahlédnout do  Strašidelného labyrintu 
a vyřešit Hádanky pánů z Vlašimi.  Vstupné 

50 Kč jednotně, děti do 3 let zdarma

Bližší informace: V  září je otevřeno od  úterý 
do  neděle od  9.00 do  16.30 hod. (časy začátku 
prohlídek  – 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.30, 
13.15, 14.00, 14.45 hodin). Vstupné: plné 
90 Kč, snížené 45 Kč, děti do  6 let (jednotlivě) 
zdarma (zahrnuje stálou expozici Lovecko-lesnic-
kého muzea, expozici lesnického školství, Pohádky 
na zámku Úsov, výstavy)

Rozmazaný svět přináší Nadace prof.  Vejdov-
ského, která již čtyřiadvacet let podporuje vzdě-
lávání osob se zrakovým postižením a  poskytuje 
příspěvky na zakoupení přístrojů pro léčbu zrako-
vých vad a dalších. Garantem výstavy je fotograf 
Jindřich Štreit, jehož fotografie jsou na  výstavě 

rovněž k vidění. Další známou fotografkou, která 
přispěla dvěma fotografiemi, je Milena Valušková. 
Výstava má však i  exponáty například zahranič-
ního autora Adrii Kononsteva.

V  šumperském muzeu lze výstavu zhléd-
nout v Galerii mladých do 11. září, kdy se stane 
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přitom obdrží 28,50 Kč. Fotografie předních zná-
mých i ostatních umělců je možné zakoupit, celý 
výtěžek pak bude použit na nákup lékařských pří-
strojů na  léčení zraku. Nad výstavou převzal zá-
štitu poslanec PSČR Jiří Zemánek. Více o výstavě 
na www.inpv.cz nebo www.rozmazanysvet.cz.  

M. Gronychová

součástí Dnů evropského dědictví. Vstupné je de-
set korun.

Výstava má upozornit na závažná oční onemoc-
nění, kterým lze včasnou diagnostikou předchá-
zet. Návštěvníci mohou nadaci podpořit zasláním 
dárcovské SMS na  místě ve  tvaru: DMS KUK 
na tel. č.: 87 777, cena jedné DMS je 30 Kč, nadace 

Hrady a zámky v muzeu

V září proběhne tradiční výstava hub 
s mykologickou poradnou

Ve čtvrtek 8. září se návštěvníkům muzea otevře v Hollarově galerii výstava s názvem „Kouzlo pa-
pírových modelů hradů a zámků“. Papírové modely přiblíží zajímavé, pozoruhodné a jistě i repre-
zentativní hrady a zámky z celé České republiky, například Kokořína, Litic, Točníku, Náchodu, 
Rožmberku, Třebíče a mnoha dalších.

Polovina září se stala již tradičním termínem mykologických výstav ve  Vlastivědném muzeu 
v Šumperku, ta letošní proběhne od čtvrtku 15. do soboty 17. září. Jako každý předcházející rok 
bude i letos během výstavy otevřena mykologická poradna. Návštěvníci budou mít opět možnost 
nechat si své houby odborně určit, a mohou také poskytnut své nálezy k prezentaci.

Sbírku více než šedesáti modelů na výstavu za-
půjčil sběratel Jiří Struž z  Olomouce. Svému ko-
níčku modelářství a sběratelství se věnuje od deseti 
let, kdy začal odebírat časopis „ABC mladých tech-
niků a přírodovědců“. Od 80. let 20. století se spe-
cializuje především na  historické stavby. Ve  své 
sbírce má více než sto osmdesát modelů českých 
hradů a zámků, věží, radnic a skanzenů.   

Výstavu doplní velkoformátové fotografie 
zámků, například Bouzova, Hluboké, Konopiště, 
a hradů Bítova, Kosti a Švihova zapůjčené z hradu 
Šternberku. Pro názornost, kde se vystavené mo-
dely hradů a  zámků v  naší republice nacházejí, 
bude k vidění barevná panoramatická mapa hradů 
a zámků s ilustrovaným průvodcem.  

Návštěvníci si budou moci ve vyhrazeném pro-
storu sami vyzkoušet vystřihnout a  slepit model 
a  svůj výrobek si jako suvenýr odnést domů. Pro 
školy a  školky bude připraven speciální program, 

který je možné si objednat u  lektorky Ivy Tylové 
na  tel.č. 583  363  090 nebo e-mailu: iva.tylova@
muzeum-sumperk.cz. Výstava potrvá do  6. listo-
padu. Dagmar Tempírová-Kotrlá

Model hradu Bouzova. 
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by autoři výstavy sami nebyli schopni zajistit. Je to 
možné jen díky spolupráci s několika houbařskými 
nadšenci a se studenty a profesory Střední odborné 
školy v  Šumperku. Jim vděčíme za  zdárný chod 
šumperských výstav hub a patří jim za to náš dík.

Protože budou vystaveny živé houby, je ko-
nání výstavy časově omezeno na  pouhé tři dny: 
ve  čtvrtek a  pátek od  9 do  17 hodin, v  sobotu 
od 9 do 12 hodin. Využijte proto tuto jedinečnou 
příležitost, přijďte a pozvěte i své známé!   

Magda Zmrhalová

Počasí je letos pro růst hub zatím velmi pří-
znivé, proto předpokládáme, že zapojením co 
největšího počtu sběračů by se mohlo podařit vy-
rovnat, případně překonat rekord z  roku 2014, 
kdy bylo vystaveno přes 320 druhů hub. Uvítáme 
jakékoliv druhy hub, které zájemci mohou ode-
vzdávat na  recepci šumperského muzea během 
úterý 13. a středy 14. září. Výstava se koná v před-
sálí Rytířského sálu.

Tradičně velký počet druhů hub vystavova-
ných na  šumperských mykologických výstavách 

Výstava, Pontis

Hlíva olivová – jedovatá.  Foto: Jiří Polčák

Pontis Šumperk – Univerzita volného času

Čtvrtek 1. září od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Pátek 2. září od 10 hodin v Pavlínině dvoře
Sportovní hry nejen pro seniory aneb Hry pro 

všechny generace
Hraje V+H Retro, vystoupí rohelské Radušky 
a šermířská skupina Magna Moravia.

Úterý 13. září od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 
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Každé úterý (sudý týden) od 9 hodin v „P“
Výtvarná dílna

Každé úterý od 10 hodin v „S“
Zdravotní a rehabilitační cvičení

Každé úterý od 14 hodin v „S“
Zdravotní cvičení

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

Každou středu od  10 hod. v  „P“ a  každý čtvrtek 
od 9 hodin v „S“
Trénování paměti

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

Každou středu od 18 hodin v „S“
Jóga IV

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

Každý čtvrtek (lichý týden) od 13.30 hodin v „P“ 
Sdělujeme pocity malbou

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

Každý čtvrtek od 18.30 hodin v „S“ 
Harmonizační cvičení

Bližší informace k  akcím: T. Moravcová, 
tel.  č.  606  756  770, 583  211  766, moravcova.te-
reza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, 
„P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. Permanentky 
se zvýhodněním a kupóny na jednotlivé aktivity 
je nutné uhradit na recepci nebo pokladně v ulici 
Gen. Svobody 68. 

Informace o dalších aktivizačních programech získáte 
na www.pontis.cz.

Čtvrtek 15. září od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Ivan Zela.  Vstupné 50 Kč

Pátek 16. září od 14 do 18 hodin v „S“
Taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 27. září od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů

Každé pondělí od 13 hodin v „P“
Konverzace v němčině pro seniory – mírně po-
kročilí II

Každé pondělí od 15 hodin v „P“
Konverzace v němčině pro seniory – pokročilí

Každé pondělí od 14 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – mírně pokročilí I

Každou středu od 11 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – mírně pokročilí II

Každý pátek od 13 hodin v „P“
Konverzace v angličtině – pokročilí

Každou středu od 14 hodin v „S“
Konverzace v ruštině – mírně pokročilí

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

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

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

Každé úterý od  10.30 hodin v  „P“, každou středu 
od 8.30 a od 9.30 hodin v „S“ 
Cvičení pro seniory
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Gender studies v  Praze. Doktorka Šiklová se 
po  celý profesní život zabývá sociální temati-
kou, problematikou gender, vztahu mezi genera-
cemi, a  mnoha dalšími sociálními oblastmi. Za 
svou práci získala mnohá ocenění, například oce-
nění 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.   

Kamila Šeligová

Jiřina Šiklová, přední česká socioložka, publi-
cistka, autorka mnoha knih, byla během svého 
barvitého života nejen pedagožkou, disident-
kou, uklízečkou, sociální pracovnicí, ale i vězeň-
kyní za pašování nelegální literatury v období tzv. 
normalizace. Iniciovala založení katedry sociální 
práce na  Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 
kterou od roku 2000 vedla. S jejím jménem je spo-
jeno také založení nevládní neziskové organizace 

Městská knihovna

Knihovna v ul. 17. listopadu 6, 
tel. 583 283 138 Knihovna Sever, Temenická 5

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Sobota 8–12 8–12 zavřeno

Půjčovní doba od září

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

V září přivítá knihovna Jiřinu Šiklovou, 
vstupenky jsou již vyprodané

Vstupenky na  setkání s  mimořádnou osobností, populární českou socioložkou, publicistkou 
a  spisovatelkou Jiřinou Šiklovou, jež pořádá Městská knihovna Šumperk, jsou již, vzhledem 
k omezenému počtu míst, vyprodané. Na podvečerním setkání, které proběhne ve středu 7. září 
v 18.30 hodin, se budou moci návštěvníci seznámit nejen s její literární tvorbou, ale řeč přijde ne-
pochybně i na různá sociologická témata. O den později pak bude Jiřina Šiklová přednášet kni-
hovníkům šumperského regionu na odborném semináři nazvaném Knihovny seniorům.

Knihovnice lákají na muzikoterapeutický koncert

Setkání s netradičními hudebními nástroji v propo-
jení s  lidmi a  s  hudebními kořeny našich předků nás 
navrací zpět k  přírodě a  k  sobě samému se odehraje 
v šumperské městské knihovně v ulici 17. listopadu 6. 

Během muzikoterapeutického koncertu ve  čtvrtek 
22.  září se od  17 hodin představí Ivana Smékalová, 
Bohdana Šilarová, Vítězslava Urbanová a Nela Hracho-
vinová. Vstupné je dobrovolné. -red-
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a  Montaně až do  Wyomingu a  Dakoty. Obdivoval 
rozmanitost a krásu národního parku Yellowstone, na-
vštívil indiánské rezervace kmenů Nez Perce, Flathead, 
Crow, Northern Cheyenne, Hidatsa a Mandan. -kš-

Karel Kocůrek se tentokrát vypravil na americký se-
verozápad. Putoval po stopách prvních objevitelů Le-
wise a Clarka, od pobřeží Tichého oceánu ve státech 
Washington a  Oregon přes Skalnaté hory v  Idahu 

V knihovně vystaví fotografie Karel Kocůrek

Radomír Čížek přijede na mámině kole 
napříč Balkánem do knihovny

Od 9. září bude v městské knihovně v ulici 17. listopadu 6  k  vidění výstava fotografií Karla Ko-
cůrka nazvaná „USA SEVEROZÁPAD – Po stopách indiánských mokasín“. Potrvá do 2. listopadu.

Na mámině kole napříč Balkánem je název besedy, kterou chystají šumperské knihovnice. Na-
plánována je na středu 14. září od 18.30 hodin v knihovně v ulici 17. listopadu 6. Vstupné je 
dobrovolné.

Cestovatelská beseda šumperského rodáka Ra-
domíra Čížka, jenž se letos v  dubnu vydal sám 
na  vlastní pěst na  dvoutýdenní cestu na  kole na-
příč Balkánským poloostrovem. Na svém dlouhém 

putování z Atén do Budapešti nakonec našlapal přes 
sedmnáct set kilometrů, přičemž projel postupně 
Řeckem, Albánií, Černou Horou, Chorvatskem, 
Bosnou a Maďarskem. Vyprávět bude o lidech, které 

Radomír Čížek na svém dlouhém putování z Atén do Budapešti našlapal přes sedmnáct set kilometrů.  Foto: archiv
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trenér u hokejové mládeže. Kromě hokeje se ve  vol-
ném čase věnuje také vytrvalostním sportům (hlavně 
běh a kolo), miluje cestování a fotografování. Svou 
vášeň ke  sportu a  cestování poprvé spojil v  roce 
2013, kdy se vydal na svou první vícedenní výpravu 
na kole. Od té doby takto postupně procestoval Slo-
vensko, Ukrajinu, Skotsko a Rumunsko. Jeho dosud 
nejnáročnější a nejdobrodružnější výpravou však byl 
dubnový výlet napříč Balkánem. K. Šeligová

na své cestě potkal, o přírodních krásách, jimiž s úža-
sem projížděl, o jídle, kterým se stravoval, o místech, 
kde spal, o dobrodružstvích, jež zažil, o předsudcích, 
kterých se zbavil, a o každodenních slastech a stras-
tech dobrodruha na kole.

Radomír Čížek (roč. 1986), rodák ze Šumperka, 
hrál do svých dvaadvaceti aktivně lední hokej a ně-
kolik sezon oblékal i dres šumperského seniorského 
týmu. Od  skončení aktivní kariéry působí jako 

Poprvé do školy, poprvé do knihovny

Knihovna nově půjčuje čtenářům deskové hry

Městská knihovna Šumperk nabízí už třetím rokem v měsících září a říjnu prvňáčkům šumper-
ských základních škol možnost zaregistrovat se v knihovně zdarma. Učitelé prvních tříd již obdr-
želi pozvánky k registraci do knihovny, které předají rodičům při prvních rodičovských schůzkách. 

Deskové hry zakoupila do svého fondu šumperská městská knihovna. Půjčit si je mohou čtenáři 
nejen v budově v ulici 17. listopadu 6, ale i v pobočce Sever. Těšit se mohou na  Ubongo, Quarto, 
Zvířata, Osadníci z Katanu a Panic lab. Knihovna nabízí i didaktické hry pro nejmenší čtenáře 
a nechybějí výukové jednoduché deskové hry a hračky k procvičování motoriky. 

Žákům prvních tříd, kteří se na základě této po-
zvánky zapíší do  knihovny do konce října, vystaví 
knihovnice čtenářskou legitimaci zdarma na celý ná-
sledující rok. K  registraci je nutný souhlas rodičů 
nebo zákonných zástupců na přihlášce do knihovny. 

Knihovna se k  akci „Poprvé do  školy, poprvé 
do knihovny“ připojila v roce 2013. Legitimaci si 
na  základě naší nabídky vyřídilo asi sedm desítek 

A  co konkrétně si lze půjčit? Pexetria Znáš 
ptáky?, Znáš dinosaury?, Znáš lidská povolání? 
Z pohádky do pohádky, deskové hry Procvičujeme 
násobilku, Procvičujeme vyjmenovaná slova, ale 
také hry veselé, „zvířátkové“, dobrodružné, cesto-
vatelské a další.

„Absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra 
na třicet pět dnů s možností prodloužení v případě, 
že na hru nebyla zaslána rezervace,“ říká ředitelka 
knihovny Kamila Šeligová. Tyto hry si mohou podle 

žáků prvních tříd. Podle dosavadních zkušeností 
z nich do knihovny pravidelně dochází a pravidelně 
si půjčuje knihy i po skončení bezplatné registrace 
asi sedmdesát procent. Akce vznikla v dětském od-
dělení Knihovny Jiřího Mahena v Brně, v současné 
době ji úspěšně realizuje řada veřejných knihoven, 
které tak pomáhají rozvíjet dětské čtenářství a zá-
jem dětí o literaturu.  K. Šeligová

ní půjčit pouze registrovaní čtenáři s vyrovnanými 
závazky vůči knihovně a  čtenáři mladší patnácti 
let si vybrané deskové hry půjčí oproti podpisu zá-
konného zástupce. „Před půjčením zkontrolujeme 
obsah hry a čtenář stvrdí svým podpisem převzetí 
na knižní lístek, na němž je uveden název deskové 
hry, datum výpůjčky, číslo legitimace a jméno čte-
náře. Ten tak musí počítat s delším časem, který je 
potřebný pro kontrolu jednotlivých komponentů,“ 
dodává Šeligová. -red-
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Festival zahájí ve 13.30 hodin a poté bude pro-
mítnut animovaný film Cesta do  fantazie japon-
ského režiséra Hajao Mijazaki. Od  16.30 hodin 
bude přehlídka filmů pokračovat českou kultovní 
sci-fi klasikou Ikarie XB 1 režiséra Jindřicha Po-
lácha. O dvě hodiny později bude následovat od-
borná přednáška Ivana Adamoviče nazvaná Vize 
budoucnosti ve  fantastickém filmu, jež proběhne 
v  sále bývalého kina Saxinger na  radnici. Po  pře-
stávce s občerstvením pak uzavře festival ve 20 hodin 
další vynikající film Christophera Nolana Interstellar.

Vstupné je 60/50 Kč na  jeden film zvlášť, nebo 
150/120 Kč na  všechny tři filmy, včetně besedy. Sa-
mostatné vstupné na besedu je 30 Kč. Snížené vstupné 
platí pro členy Filmového klubu, studenty a důchodce. 

Součástí festivalu je již tradiční den otevřených 
dveří v kině Oko v sobotu 17. září. V 10 a v 11 hodin 
tak návštěvníci budou moci v rámci komentovaných 
prohlídek nahlédnout do zákulisí kina.  -kš, zk-

V  předvečer festivalu v  pátek 16. září se bude 
od 19 hodin promítat v opravené místnosti někdej-
šího kina Saxinger v historické budově radnice film 
Christophera Nolana Počátek. V úvodu večera při-
pomene referent oddělení kultury a vnějších vztahů 
Bohuslav Vondruška stručnou historii promítání 
v Šumperku. 

Hlavní přehlídka filmů se pak odehraje v sobotu 
17. září. Celý festival bude moderovat Ivan Adamo-
vič, významná osobnost českého sci-fi, publicista, 
novinář, spisovatel, překladatel zejména science-
-fiction literatury a  člen World SF Association of 
Professionals. Je podepsán pod desítkou povídek 
či Slovníkem české literární fantastiky a  science 
fiction a  je spoluautorem Encyklopedie fantas-
tického filmu (hlavní autor), Encyklopedie litera-
tury SF a autorem základní antologie o české sci-fi: 
Vládcové vesmíru, Puls nekonečna a  Na  konci 
apokalypsy. 

V rámci přehlídky sci-fi filmů navštíví zájemci 
někdejší kino Saxinger na radnici
Přehlídku sci-fi filmů nabídne v září v rámci festivalu SFF šumperské kino Oko. Při této příleži-
tosti diváci mimořádně navštíví nově zrekonstruovaný prostor na šumperské radnici, v němž bý-
val promítací sál kina Saxinger.

V rámci festivalu bude promítnuta i česká kultovní sci-fi klasika Ikarie XB 1 režiséra Jindřicha Polácha.  Foto: archiv
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 Ivan Adamovič
14.00–16.10  Film Cesta do fantazie (125 min.)
16.30–18.00  Film Ikarie XB 1 (88 min.) – 
 odborný úvod

Radnice na nám. Míru, bývalé kino Saxinger
18.30–19.30  Přednáška Ivana Adamoviče Vize 
 budoucnosti ve fantastickém filmu
20.00 hod. Film Interstellar (168 min.) –
 odborný úvod  

Program festivalu
Pátek 16. září 
Radnice na nám. Míru, bývalé kino Saxinger
19.00 hod.  Historie promítacího sálu 
  v Šumperku – Bohuslav Vondruška
19.30  Film Počátek (148 min.)

Sobota 17. září
Kino Oko
13.30 hod.  Zahájení festivalu – odborný úvod – 

Čtvrtek 1. září, pátek 2. září, úterý 13. září vždy 
od 14 do 17 hodin ve sborovně ŠDS na „K“
Zápis zpěváčků do přípravných oddělení ŠDS
Zveme k  zápisu do  přípravných oddělení sboru 
děti, které budou od září 2016 žáky prvních a dru-
hých tříd… Budeme rádi, když nám děti zazpívají 
jednu lidovou píseň. Informace: www.motyli-sum-
perk.cz.

Sobota 3. září od 14 do 17 hodin v SEV Švagrov
Mezinárodní noc pro netopýry
Na půdě… Tam to žije! aneb Poznejte tajemný svět 
netopýrů… například prostřednictvím přednášky 
Jiřího Šafáře nebo sledováním netopýrů batdetek-
tory. Informace Marcel Minář, tel. č. 725 083 206, 
minar@doris.cz.

Neděle 11. září od 9 hodin v SEV Švagrov
Slavnosti ovoce a zeleniny
Nedělní dopoledne, během něhož společnými si-
lami zpracováváme plody podzimní přírody, které 
nám darují zahrádkáři a  sadovníci z  okolí Šum-
perka. Zavařování, pečení, moštování, krouhání 
a  šlapání zelí. Informace Renata Čechová, tel.  č. 
606 758 410, cechova@doris.cz.

Úterý 13. září od 12 do 17 hodin v ulicích Šumperka
Světluška
Dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého 
rozhlasu, založený na solidaritě lidí, který pomáhá 

Středisko volného času Doris

nevidomým dětem i  dospělým. Pomozte s  námi! 
V uvedený čas si můžete, v ulicích města, odkoupit 
od našich dobrovolníků sbírkové předměty a při-
spět tak do  celostátní sbírky. Informace Romana 
Večeřová, tel. č. 725 486 227, vecerova@doris.cz.

Středa 21. září od 17 do 20 hodin na „K“
Sedánky pro mamky
Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku. In-
formace Eva Pšenčíková, tel. č. 731 186 053, psen-
cikova@doris.cz.  Cena 80 Kč

Pátek 23. září od 14 do 18 hodin na „K“
Den otevřených dveří na Komíně
Den, kdy se můžete seznámit s pestrou nabídkou 
kroužků. Uvidíte ukázky některých našich aktivit, 
zahrajete si hry a  taky si můžete něco zajímavého 
vyrobit. Informace Jiří Kamp, tel. č. 774 908 122, 
kamp@doris.cz.

Sobota 24. od 9 hodin – neděle 25. září v SEV Švagrov
Michaelské slavnosti 
Motto: „Když se dny krátí, srdce se rozjasňuje.“ Ví-
kendový pobyt pro rodiče s dětmi. Podzimní svá-
tek, který nás pro celý další rok posílí ve vytrvalosti, 
odvaze a trpělivosti. Boj s draky v sobě, cesta lesem 
k dračí sluji plná nástrah a zkoušek. Probouzení síly 
rytířů statečného srdce, k tomu tvoření a vyrábění. 
Informace Renata Čechová, tel. č. 606 758 410, ce-
chova@doris.cz.
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v  Komenského ul., kde putování končí. S  sebou: 
lampičky, lampiony nebo jiná světýlka. Informace 
Zuzana Vavrušová, tel. č. 731 610 039, vavrusova@
doris.cz. Za nepříznivého počasí se nekoná.  

Cestovné 10 Kč na osobu

Bližší informace: Vila Doris – 17. listopadu 2, 
tel. č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Ko-
mín – Komenského 9, tel. č. 583 285 943 (DVPP), 
583  283  327 (I-téčko: IT), 583  285  624 (Arte-
dílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583  285  623 (Ateliér: AT), recepce 583  283  481, 
SEV Švagrov – Vernířovice 172, tel. č. 606 758 410, 
http://www.doris.cz.

Středa 28. září od 10 do 17 hodin v parku u Vily Doris
Medový den
Přijďte se dozvědět zajímavosti z  včelího života. 
Den plný her a výtvarných aktivit. Informace Adam 
Trčka, tel. č. 731 501 319, trcka@doris.cz.   

Vstupné 40 Kč

Pátek 30. září od 19 do 20 hodin na nám. Míru
Uličkami s lampičkami
Večerní bloudění městem pro děti a  rodiče. Pu-
tování městem začíná na náměstí Míru u  radnice 
(start od 19.00 do 20.00 hod.). U startu získá ka-
ždý účastník průvodce na  cestu, který vás pro-
vede historickou částí Šumperka až k  SVČ Doris 

Kino Oko

Čtvrtek 1. září
TAXI 121 v 17.30 hodin
ČR, 2016, drama, thriller, 90 minut, nevhodný 
mládeži do 12 let
Český thriller, inspirovaný skutečnými událostmi 
z roku 2014, kdy sériový vrah připravil o život tři 
pražské taxikáře. Oficiálně policie přičítá vraždy je-
dinému pachateli, který je však veřejnosti stále ne-
známý.  Vstupné 120 Kč
SMRT VE TMĚ v 19.30 hodin
USA, 2016, thriller, horor, 88 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
Tři bezohlední zloději se vloupou do domu boha-
tého slepce s vidinou dokonalé loupeže a velkého 
zisku. Vše se ale děje jinak...  Vstupné 120 Kč

Pátek 2. září
OBR DOBR 3D v 15.05 hodin 

Hrajeme pro děti
Velká Británie, 2016, rodinný, fantasy, 117 minut, 
přístupné bez omezení, české znění
Příběh mladé dívky a laskavého obra, kteří se vydá-
vají na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé li-
dožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí. Režie 
Steven Spielberg.  Vstupné 130 Kč
BARBAR CONAN v 17.30 hodin

USA, 1982, akční, fantasy, dobrodružný, 129 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Potěší nejednoho drsňáka a  milovníka Arnolda 
Schwarzeneggera.  Vstupné 110 Kč
SMRT VE TMĚ ve 20.00 hodin
USA, 2016, thriller, horor, 88 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Sobota 3. září
OBR DOBR 3D v 15.05 hodin 

Hrajeme pro děti
Velká Británie, Kanada, 2016, rodinný, fantasy, 
117 minut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 130 Kč
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN v 17.30 hodin
Německo, 2016, komedie, drama, 110 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 110 Kč
SMRT VE TMĚ v 19.50 hodin
USA, 2016, thriller, horor, 88 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Neděle 4. září
OBR DOBR 3D v 15.05 hodin 

Hrajeme pro děti
Velká Británie, Kanada, 2016, rodinný, fantasy, 
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Louisi, myslím, že tohle je začátek krásného přátel-
ství.  Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč

Čtvrtek 8. září
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ + PŘEDFILM 
STROM v 18.15 hodin
ČR, 2016, drama, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let
Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž se 
ilegální těžba těchto polodrahokamů stala nekont-
rolovatelnou vášní, ale i způsobem obživy... 

Vstupné 110 Kč
NICK CAVE: ONE MORE TIME WITH FEE-
LING ve 20.30 hodin
Velká Británie, 2016, hudební, dokumentární, 
112 minut, nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let 
Snímek je nejen detailním zaznamenáváním vzniku 
desky, ale také hlubokou osobní zpovědí Nicka Ca-
vea, kterého v létě 2015 zasáhla tragická smrt jeho 
patnáctiletého syna. Výsledkem je drsný, syrový 
a křehký hudební dokument, v němž zazní všech 
osm nových skladeb v  pořadí již 16. studiového 
alba kapely. Na jediný večer v kinech den před vy-
dáním nového alba.  Vstupné 250 Kč

Pátek 9. září
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI v 16.00 hodin               Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
SULLY ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON v 18.00 
hodin
USA, 2016, drama, životopisný, 96 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
V  lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku 
na řece Hudson“, když kapitán „Sully“ Sullenber-
ger (Tom Hanks) nouzově přistál s  poškozeným 
letadlem na  ledových vodách řeky Hudson a  za-
chránil tak život 155 pasažérů na  palubě letadla. 
Přestože veřejnost a  média mluvila o  ojedinělém 
činu dokazujícím jeho letecké dovednosti, probíha-
jící vyšetřování hrozilo zničit jeho pověst a kariéru. 

Vstupné 110 Kč

117 minut, mládeži přístupný, české znění 
Vstupné 130 Kč

MŮJ KAMARÁD DRAK 3D v 17.30 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 
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN v 19.40 hodin
Německo, 2016, komedie, drama, 110 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 110 Kč

Pondělí 5. září
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN v 17.30 hodin
Německo, 2016, komedie, drama, 110 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 110 Kč
TEORIE TYGRA v 19.50 hodin
ČR, 2016, komedie, 120 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 90 Kč

Úterý 6. září
SMRT VE TMĚ v 17.30 hodin
USA, 2016, thriller, horor, 88 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč
MONTENEGRO v 19.25 hodin
ČR, 2016, road movie, 80 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let
Děj road movie komedie Montenegro pojednává 
o  srbské studentce psychologie a  sociologie And-
jele, která se v  rámci psaní diplomové práce roz-
hodne vyrazit na  dobrodružnou cestu do  Černé 
Hory se svojí dlouholetou kamarádkou a  dvěma 
cizinci. Výprava jí nakonec ukáže, že život nemusí 
být řízen pouze rozumem.  Vstupné 110 Kč

Středa 7. září
TAXI 121 v 17.30 hodin
ČR, 2016, drama, thriller, 90 minut, nevhodný 
mládeži do 12 let  Vstupné 120 Kč
CASABLANCA v 19.30 hodin         Artvečer - FK
USA, 1942, drama, romantický, válečný, 102 mi-
nuty, titulky
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Zloději zelených koní jsou příběhem o kopáčích vltavínů, pro něž se tato ilegální těžba stala nekontrolovatelnou 
vášní, ale i způsobem obživy.  Foto: archiv

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ + PŘEDFILM 
STROM ve 20.00 hodin
ČR, 2016, drama, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 110 Kč

Sobota 10. září
OBR DOBR v 15.20 hodin        Hrajeme pro děti
Velká Británie, Kanada, 2016, rodinný, fantasy, 
117 minut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 110 Kč
NERVE: HRA O ŽIVOT v 17.45 hodin
USA, 2016, thriller, 96 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
Studentka čtvrtého ročníku střední školy zcela pro-
padla on-line hře vadí – nevadí, ve které anonymní 
společenství „pozorovatelů“ začíná manipulovat 
každý její tah.  Vstupné 110 Kč
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ + PŘEDFILM 
STROM v 19.50 hodin
ČR, 2016, drama, 90 minut, nevhodné pro děti 

do 12 let  Vstupné 110 Kč

Neděle 11. září
OBR DOBR v 15.20 hodin        Hrajeme pro děti
Velká Británie, Kanada, 2016, rodinný, fantasy, 
117 minut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 110 Kč
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ + PŘEDFILM 
STROM v 17.45 hodin
ČR, 2016, drama, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 110 Kč
NERVE: HRA O ŽIVOT ve 20.00 hodin
USA, 2016, thriller, 96 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Pondělí 12. září
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ + PŘEDFILM 
STROM v 17.30 hodin
ČR, 2016, drama, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 110 Kč



39Kino Oko

NERVE: HRA O ŽIVOT v 19.45 hodin
USA, 2016, thriller, 96 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Úterý 13. září
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON v 17.30 
hodin
USA, 2016, drama, životopisný, 96 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ + PŘEDFILM 
STROM v 19.35 hodin
ČR, 2016, drama, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 110 Kč

Středa 14. září
OKO SENIOR: UČITELKA v 15.30 hodin
SR, ČR, 2016, drama, 102 minuty, přístupné bez 
omezení
V roce 1983 se v jedné základní škole potká ře-
ditelka s rodiči dětí jedné z tříd. Spolu s nimi 
pak hledá způsob, jak se zbavit učitelky, bez-
dětné vdovy po  vysokém armádním důstojní-
kovi. Z průběhu rodičovské schůzky postupně 
vyplyne, jakým způsobem si učitelka podro-
buje rodiny svých žáků a  manipuluje celým 
okolím. Režie Jan Hřebejk.   

Vstupné 80 Kč, senioři 60 Kč
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ + PŘEDFILM 
STROM v 17.40 hodin
ČR, 2016, drama, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 110 Kč
NEBE A LED v 19.55 hodin            Artvečer - FK
Francie, 2015, dokumentární, 89 minut, přístupné 
bez omezení, titulky
Oscarový režisér Luc Jacquet (Putování tučňáků) 
ve svém novém celovečerním dokumentu popisuje 
sérii dobrodružných cest francouzského polárníka 
a vědce Clauda Loriuse na Antarktidu, které vedly 
až k objevení a popsání jevu, dnes dobře známého 
jako „globální oteplování“. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

Čtvrtek 15. září
PRÁZDNINY V PROVENCE v 17.30 hodin

ČR, Francie, 2016, komedie, 95 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let
Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta Kotek, Ja-
kub Prachař a Kryštof Hádek se po  zimní kome-
dii Padesátka vrací na plátna kin s letní atmosférou 
a s francouzskou vůní v komedii „Prázdniny v Pro-
vence“.  Vstupné 110 Kč
SUPER DUPER ALICE COOPER v 19.35 hodin
Kanada, 2014, dokumentární, hudební, 98 minut 

Vstupné 130 Kč

Pátek 16. září
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
v 15.30 hodin                              Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, 99 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
PRÁZDNINY V PROVENCE v 17.30 hodin
ČR, Francie, 2016, komedie, 95 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let  Vstupné 110 Kč
KINO SAXINGER (RADNICE): POČÁTEK 
v 19.00 hodin + HISTORIE KINA
USA, Velká Británie, 2010, thriller, myste-
riózní, 148 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je zkušený 
zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění 
extrakce: krádeže cenných tajemství z  hloubi 
podvědomí během snění, kdy je mysl nejzrani-
telnější. Cobbova vzácná schopnost z něj učinila 
vyhledávaného hráče v  zákeřném světě korpo-
rátní špionáže, ale také z něj udělala uprchlíka 
a stála ho všechno, co kdy miloval. 

Vstupné 70 Kč, členové FK, studenti, senioři 50 Kč
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ v 19.35 hodin
Velká Británie, USA, 2016, komedie, romantický, 
123 minuty, nepřístupné pro děti do 15 let, české 
znění
Trvalo to, trvalo, ale nejslavnější single holka na světě 
je konečně zpátky mezi námi. Podle názvu to sice vy-
padá, že se na ni konečně usmálo štěstí, ale to by 
nebyla Bridget, kdyby takový prostý akt, jakým je 
třeba početí, neprovázely znepokojivé otázky. Napří-
klad ta, kdo je OTCEM.  Vstupné 120 Kč
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Sobota 17. září
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KINA 
v 10.00 hodin a v 11.00 hodin
ZAHÁJENÍ SFF IVAN ADAMOVIČ ve  13.30 
hodin
CESTA DO FANTAZIE ve 14.00 hodin
Japonsko, 2001, animovaný, fantasy, 125 minut, 
české znění 
Cesta do  fantazie je dobrodružný snímek, kde se 
nesvádějí bitvy, hlavní postava není nadaná nadpři-
rozenými schopnostmi, ani se zde nesváří dobro se 
zlem. Vyprávění o desetileté dívce, která se ocitne 
v  roztodivném městě duchů, bůžků a  strašidel, se 
obejde bez schémat a prvoplánových atrakcí sezón-
ních animovaných hitů. 

Vstupné 70 Kč, členové FK, studenti, senioři 50 Kč
IKARIE XB 1 v 16.30 hodin
Československo, 1963, sci-fi, drama, dobrodružný, 
88 minut, přístupné bez omezení
Dobrodružná cesta vesmírem v  jednom z nejslav-
nějších českých sci-fi filmů. 

Vstupné 70 Kč, členové FK, studenti, senioři 50 Kč
KINO SAXINGER (RADNICE): BESEDA 
S IVANEM ADAMOVIČEM v 18.30 hodin
KINO SAXINGER: INTERSTELLAR ve 20.00 
hodin
USA, Velká Británie, 2014, sci-fi, mysteriózní, 
169 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina vý-
zkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských 
dějinách: cestou za  hranice naší galaxie, při které má 
za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov. 

Vstupné 70 Kč, členové FK, studenti, senioři 50 Kč
PRÁZDNINY V PROVENCE v 18.15 hodin
ČR, Francie, 2016, komedie, 95 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let  Vstupné 110 Kč
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ ve 20.15 hodin
Velká Británie, USA, 2016, komedie, romantický, 
123 minuty, nepřístupné pro děti do 15 let, české 
znění  Vstupné 120 Kč

Neděle 18. září
MŮJ KAMARÁD DRAK v 15.20 hodin 

Hrajeme pro děti

USA, 2016, rodinný, dobrodružný, 100 minut, pří-
stupné, české znění  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
SULLY ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON v 17.30 
hodin
USA, 2016, drama, životopisný, 96 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ v 19.35 hodin
Velká Británie, USA, 2016, komedie, romantický, 
123 minuty, nepřístupné pro děti do 15 let, české 
znění  Vstupné 120 Kč

Pondělí 19. září
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ v 17.30 hodin
Velká Británie, USA, 2016, komedie, romantický, 
123 minuty, nepřístupné pro děti do 15 let, české 
znění  Vstupné 120 Kč
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ + PŘEDFILM 
STROM ve 20.00 hodin
ČR, 2016, drama, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 110 Kč

Úterý 20. září
PRÁZDNINY V PROVENCE v 17.30 hodin
ČR, Francie, 2016, komedie, 95 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let  Vstupné 110 Kč
MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ v  19.35 
hodin
USA, 2016, akční, krimi, thriller, 98 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Když už si Arthur Bishop myslel, že nechal svou 
vražednou minulost daleko za  sebou, unesl jeho 
nejobávanější nepřítel jeho životní lásku. Nyní je 
nucen cestovat po celém světě, aby spáchal tři na-
prosto nemožné atentáty a udělal to, co umí nej-
lépe: spáchat je tak, aby vypadaly jako nehody. 

Vstupné 110 Kč

Středa 21. září
BABY OKO: SEZNAMKA v 10.00 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. Hrajeme se sníženou hlasitostí a tlu-
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meným světlem pro maminky a tatínky s miminky. 
Vstupné 80 Kč, maminky a tatínkové 60 Kč,  

pro miminka vjezd volný
PRÁZDNINY V PROVENCE v 17.30 hodin
ČR, Francie, 2016, komedie, 95 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let  Vstupné 110 Kč
PSÍ SRDCE v 19.35 hodin              Artvečer - FK
USA, 2015, dokumentární, 75 minut
Nekonvenční vizuální esej slavné hudebnice a ex-
perimentátorky Laurie Andersonové, která v  sobě 
asociačně spojuje tak zdánlivě vzdálená témata, 
jakým je blízký vztah člověka a  psa a  vpád moci 
do  soukromí amerických občanů po  tragických 
událostech 11. září 2001.

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Čtvrtek 22. září
KRYCÍ JMÉNO HOLEC v 17.20 hodin
ČR, Rakousko, 2016, drama, 100 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění
Napínavý snímek na  motivy povídky režiséra 

Jana Němce Italská spojka se odehrává mezi Pra-
hou a  Vídní v  dramatickém roce 1968. Proměn-
livá doba, která směřovala k událostem Pražského 
jara i srpnové okupaci, je rámcem pro moderní špi-
onážní drama, jehož hlavní hrdinové jsou ve  vy-
pjatých společenských okamžicích postaveni před 
zásadní volbu mezi kolaborací a sebedestruktivním 
hrdinstvím.  Vstupné 120 Kč
CORIOLANUS v 19.30 hodin
Velká Británie, 2014, drama, 150 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky
Shakespearovská tragédie o  politických machina-
cích a odplatě vychází ze života legendárního řím-
ského generála Gaia Marciuse Coriolana. Záznam 
z Národního divadla Londýn v hlavní roli s Tom 
Hiddleston. Hodnocení ČSFD 92%! 

Vstupné 250 Kč, při koupi předplatného 200 Kč

Pátek 23. září
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL v  16.00 
hodin                                                 Hrajeme pro děti

Snímek Krycí jméno Holec se odehrává mezi Prahou a Vídní v dramatickém roce 1968.  Foto: archiv
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ducentů a politiků.  Vstupné 120 Kč

Sobota 24. září
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 87 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění
Čápi nosí děti... nebo alespoň nosívali. Teď nosí ba-
líčky pro celosvětového internetového giganta Cor-
nerstore.com. Nejlepší doručovatel společnosti, čáp 
Junior, má být zanedlouho povýšen, když náhodně 
aktivuje stroj na výrobu dětí a ten bez jakékoliv au-
torizace vyrobí rozkošnou holčičku. 

Vstupné 130 Kč
THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK – THE 
TOURING YEARS v 17.30 hodin
Velká Británie, USA, 2016, dokumentární, 
100 minut, přístupné bez omezení, titulky

USA, 2015, animovaný, dobrodružný, 84 minuty, 
přístupné bez omezení, české znění 
Pokračování úspěšné série.   Vstupné 110 Kč
KRYCÍ JMÉNO HOLEC v 17.50 hodin
ČR, Rakousko, 2016, drama, 100 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, české znění  Vstupné 120 Kč
CAFÉ SOCIETY ve 20.00 hodin
USA, 2016, komedie, drama, romantický, 96 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Bobby žije s věčně se hašteřícími rodiči a bratrem 
Benem (Corey Stoll), který jako čistokrevný amo-
rální gangster zastává názor, že každý problém se 
dá snadno vyřešit hrubou silou. Bobbymu je jasné, 
že potřebuje změnit prostředí. Odlétá do  Ho-
llywoodu, kde začne pracovat jako poslíček pro 
strýčka Phila (Steve Carell), který je mocným agen-
tem filmových hvězd. Vstupuje do světa opojných 
večírků, plných celebrit, modelek, playboyů, pro-

Kino Oko

V září má premiéru americký film Café Society.  Foto: archiv



43Kino Oko

Tento jedinečný filmový projekt autenticky za-
chycuje období jejich koncertních let 1962–1966 
z  perspektivy samotných členů The Beatles. Film 
přinese exkluzivní rozhovory s členy skupiny a také 
doposud nezveřejněné záběry.  Vstupné 110 Kč
SEDM STATEČNÝCH v 19.35 hodin
USA, 2016, akční, western, 120 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Spravedlnost má své číslo. Remake legendy v hlavní 
roli Washington, Pratt, Hawke. Natočeno podle 
scénáře Akira Kurosawy.  Vstupné 120 Kč

Neděle 25. září 
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 87 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč
CAFÉ SOCIETY v 17.30 hodin
USA, 2016, komedie, drama, romantický, 96 mi-
nut,nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
SEDM STATEČNÝCH v 19.35 hodin
USA, 2016, akční, western, 120 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Pondělí 26. září
KRYCÍ JMÉNO HOLEC v 17.30 hodin
ČR, Rakousko, 2016, drama, 100 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, české znění  Vstupné 120 Kč
CAFÉ SOCIETY v 19.35 hodin
USA, 2016, komedie, drama, romantický, 96 mi-
nut,nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Úterý 27. září
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 87 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč
CAFÉ SOCIETY v 17.30 hodin
USA, 2016, komedie, drama, romantický, 96 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK – THE 
TOURING YEARS v 19.35 hodin
Velká Británie, USA, 2016, dokumentární, 
100 minut, přístupné bez omezení, titulky  

Vstupné 110 Kč

Středa 28. září
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D v 15.50 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 87 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč
KRYCÍ JMÉNO HOLEC v 17.50 hodin
ČR, Rakousko, 2016, drama, 100 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, české znění  Vstupné 120 Kč
VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD ve 20.00 
hodin                                                        Artvečer - FK
ČR, 2016, drama, komedie, 75 minut 
Autobiografický film legendárního režiséra Jana 
Němce volně vychází z autorovy publikace „Nepo-
dávej ruku číšníkovi“ a pozoruje jeho životní pří-
běhy od šedesátých let do současnosti. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč

Čtvrtek 29. září
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI 3D v 17.30 hodin
USA, 2016, fantasy, 110 minut, přístupné bez 
omezení, české znění
Jacobovi jeho otec vypráví příběhy o  tajuplném 
místu. O  sirotčinci, který obývají osiřelé děti se 
zvláštními schopnostmi. Sirotky chrání paní Pere-
grinová. Střeží je před hrůznými tvory zvenčí, aby 
jim nemohli ublížit. Poté, co Jacobův otec zemře, se 
chlapec rozhodne vydat na strastiplnou cestu s jedi-
ným cílem. Zjistit pravdu, zda sirotčinec z onoho 
vyprávění skutečně existuje.  Vstupné 140 Kč
PÁRA NAD ŘEKOU v 19.50 hodin
ČR, SR, 2015, dokumentární, hudební, 90 minut, 
přístupné bez omezení
Nahlíží ve  sledu absurdních obrazů do  životů tří 
mimořádných jazzmanů: trumpetisty Laca Déc-
ziho, saxofonisty Ľubomíra Tamaškoviče a kontra-
basisty Jána Jankejeho.  Vstupné 90 Kč
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Pátek 30. září
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 87 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI 3D v 17.30 hodin
USA, 2016, fantasy, 110 minut, přístupné bez 
omezení, české znění  Vstupné 140 Kč
DEEPWATER HORIZON: MOŘE V PLAME-
NECH 3D v 19.50 hodin
USA, 2016, akční, drama, thriller, 107 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky
Příběh popisuje události na plovoucí vrtné plošině 
Deepwater Horizon, která se v dubnu 2010 poto-
pila následkem exploze a způsobila největší ropné 
zamoření v americké historii.  Vstupné 130 Kč

Připravujeme: Kruhy, Lichožrouti, Instalatér 
z Tuchlovic, Inferno.

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 programu vyhrazena. 

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

KRAJINOU SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH 
Výstava trvá do 31. října

Animovanou komedii pro děti Čapí dobrodružství uvádí Oko poslední zářijový týden hned několikrát.   
Foto: archiv



H a n a  a  P e t r

ulrychovi

Středa 21.9.2016 od 19.00
Dům kultury Šumperk

Vstupné na sezení za 190, 220 a 250 Kč.
Více informací najdete na dksumperk.cz



> čtvrtek 8. září 2016 v 19 hod. Divadlo Šumperk | vstupné 50 Kč <

Radnice | 9-17 hod.
> vyhlídky z věže
> slavnostní odhalení restaurovaného stroje věžních hodin

z r. 1910 (v 10:00 hod.)

Geschaderův dům | 9-17 hod. 
> prohlídky expozice Čarodějnické procesy

(poslední prohlídka v 16:15 hod.)
> komentované prohlídky domu (arkády, patro a podkroví)

Kostel Zvěstování Panny Marie | 9-17 hod.
> volné prohlídky kostela

Kostel sv. Jana Křtitele | 9-17 hod.
> volné prohlídky kostela

Kostel sv. Barbory | 9-17 hod.
> volné prohlídky kostela

Divadlo Šumperk | 10:00, 11:00, 15:00, 16:00 hod.
> komentované prohlídky divadla a jeho zákulisí

Zámek | 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hod.
> komentované prohlídky bývalého žerotínského sídla

Pavlínin dvůr | 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 hod. 
výstavy: 
> Stolečku, prostři se! (Výstavní síň) 
> Koupaliště a plovárny (Rytířský sál) 
> Kouzlo papírových modelů hradů a zámků (Hollarova galerie) 
> Autíčkománie (Muzejíčko)
> Rozmazaný svět (Galerie mladých)
expozice:
> Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Státní okresní archiv Šumperk | 9-16 hod.
komentované prohlídky archivu (9:00, 11:00 a 14:00 hod.)
výstava:
> Na louce vyrostl len... 

(výstava připomíná 70. výročí založení jednoho z největších 
poválečných textilních podniků – Moravolen Šumperk)

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka | 10-16 hod.
stálá expozice:
> Via Est Vita – Silnice je život
> Z historie a současnosti našich silničních mostů 
> Po stopách bratří Kleinů
výstavy: 
> Překvapení – dopravní prostředky z Kinder vajíček
> Dobrý den, silniční kontrola  aneb Z historie dopravní policie  

Radnice | 9-15 hod.
> vyhlídky z radniční věže

Geschaderův dům | 9-15 hod.
> prohlídky expozice Čarodějnické procesy

(poslední prohlídka ve 14:15 hod.)

Kostel Zvěstování Panny Marie | 9-15 hod.
> volné prohlídky kostela

Odpolední procházka Malou Vídní | 15:00 hod. u radnice 
> Projděte se Malou Vídní - historickým jádrem města 

a jeho předměstím s průvodci v dobovém kostýmu.
V případě deštivého počasí se prohlídka nekoná.

pořádá: partneři:

Koncert na střeše: Iglau ungenau | předkapela: Trocha klidu

neděle 11. září

sobota 10. září

Předprodej vstupenek v IC Šumperk od 29. srpna 2016

Vstup do všech objektů a památek zdarma (kromě koncertu v divadle). Sbírejte razítka do soutěžního letáku a hrajte o zajímavé ceny. www.sumperk.cz, www.infosumperk.cz
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