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1Muzejní NEJ

Muzejní NEJ

Jak se nejrychleji dostat od Baltského k Černému 
moři aneb projekt s  nejdelší dobou realizace: 
Mapa k průplavu Odra–Dunaj  

V  poslední době se na  veřejnost dostala opět, 
již po  několikáté, otázka vybudování průplavu 
Odra–Dunaj. Snahy o propojení obou řek, respek-
tive moří, sahají až do 1. poloviny 18. století, jak 
nám dokládá mapa nacházející se ve sbírkách mo-
helnického muzea. Jde o  čtyřbarevně kolorovaný 
lept zachycující povodí Moravy od Střeně po ústí 
do Dunaje, část dunajského toku až po Bratislavu 
a  povodí horního toku Odry. Autorem je Nor-
bert Wencl von Linck, vrchní strážmistr císařské 

Mapa k průplavu Odra–Dunaj, 1. polovina 18. století.  Foto: E. Petrášová, VM Šumperk

posádky hraniční pevnosti a  královského města 
Hradiště, který v  roce 1719 zhlédl v  doprovodu 
císařské komise povodí řeky Moravy a  nakreslil 
mapu. Ve zdobné kartuši s erbem najdeme dataci 
i signaturu, bohužel zůstalo čitelné jen první dvoj-
číslí letopočtu. Z příspěvku Zdeňka Gáby a Mileny 
Filipové v Severní Moravě, vydané v roce 2004, se 
dozvíme, že jako předloha sloužila Linckovi zřejmě 
tehdy nová Müllerova mapa Moravy, která byla vy-
dána v roce 1716. Od Müllerovy mapy se však naše 
mapa liší v měřítku a rozdíly jsou i v místních jmé-
nech a místopisu. Zajímavostí je, že Linckova mapa 
je orientována k  jihovýchodu, sever má tedy v  le-
vém dolním rohu. Co se týká topografické stránky 
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které rámují text titulu. Postavy si podávají ruce 
a  toky jsou dole spojeny prostřednictvím Moravy 
a Bečvy a prokopaného kanálu, na kterém je zná-
zorněn lodní provoz. Nad alegorickými postavami 
je dvouhlavá orlice s císařskými atributy a písmeny 
CVI, iniciálami Karla VI. Postavy rámují text ti-
tulu, ze kterého se dozvídáme, že jde o mapu řeky 
Moravy, jaký užitek přinese vybudování kanálu 
přes řeku Bečvu s průtokem do Odry, když se bude 
užívat pro lodní dopravu a obchod z Německa až 
do Černého moře.  

Jak vidno z této mapy, dodací lhůta stavitele je 
neomezená.  

P. Janíčková, Vlastivědné muzeum Šumperk

Muzejní NEJ, Via Lucis

Středisko volného času Doris chystá v listopadu a prosinci v rámci cyklu komorních pořadů Via Lucis

Současný pohled na emoce a psychosomatické poruchy 
MUDr. Radkin Honzák, přední český psychiatr

3. listopadu od 18 hodin v sále Vily Doris, vstupné 50 Kč
 

Živočichové a magnetické pole Země, od výzkumu šestého smyslu až po zisk Ig Nobelovy ceny
Doc. Ing. Vlastimil Hart

25. listopadu od 18 hodin v sále Vily Doris, vstupné 50 Kč

A. Strejček a Š. Rak – VIVAT CAROLUS QUARTUS, pocta Karlu IV.
5. prosince od 17 hodin v klášterním kostele, vstupné 80 Kč, senioři a mládež 60 Kč

  
Bližší informace P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.

mapy, je na  dobré profesionální úrovni, tok Mo-
ravy se všemi zákruty a rameny je nakreslen velmi 
pečlivě, stejně jako lužní lesy podél toku a rybníky. 
Sám zamýšlený kanál (průkop) je naznačen velmi 
nevýrazně. Probíhá takzvanou Porubskou branou 
z  Bečvy do  Luhy, pravostranného přítoku Odry, 
mezi Hustopečí nad Bečvou a Porubou. Výtvarný 
prvek na  mapě zastupuje dekorativní kompozice 
s alegorií řek Odry a Dunaje, které jsou pojaty jako 
mužské postavy s nádobami, z nichž vytékají řeky, 

Detail zdobné kartuše s  alegorickými postavami řek 
Odry a Dunaje.  Foto: M. Mašek, VM Šumperk

Výřez z Linckovy mapy s grafickým zvýrazněním ka-
nálu z Bečvy do Luhy (zvětšeno). 



3Výročí rozhledny na Háji

Rozhledna na Háji slaví dvacáté výročí otevření

Dvacet let od otevření rozhledny na Háji oslaví šumperský Klub českých turistů v sobotu 8. října 
při pochodu Po  šumperském psaníčku. Ten je memoriálem iniciátora výstavby rozhledny a vý-
znamné osobnosti jesenických značkařů Josefa Janků.

Startuje se mezi sedmou a  desátou dopolední 
od  Vily Doris v  ulici 17. listopadu. Účastníci se 
přitom mohou vydat na  trasy různé obtížnosti. 
Do východiska nejkratších tras (8,5 a 11 km) u hra-
benovské hájovny vypraví pořadatelé z místa startu 
od  Vily Doris autobus. Odjíždí od  Vily Doris 
v 9.30 a v 10.15 hodin. Všichni účastníci pochodu 
získají pamětní list, příležitostné razítko, volný 
vstup na  rozhlednu na  Háji a  občerstvení. Pro 
děti budou připraveny drobné odměny za soutěže. 
Ve 13 hodin bude na  rozhledně zahájena výstava 
dětských prací nazvaná Výlet do  hor, v  prostoru 

před rozhlednou budou od 10 do 15 hodin probí-
hat soutěživé hry a chybět nebude tradiční „naro-
zeninový dort“, na který mohou účastníci přispět 
přírodninou (kamínek, šiška, list) z  cesty na Háj. 
U kostelíčku pak bude v době od 10 do 15 hodin 
připraveno občerstvení, zpěv s kytarou či s harmo-
nikou. A děti mohou od 12 do 14 hodin využít na-
bídky jízdy na koních Ranche Viktoria. 

Rozhledna na Háji v době, kdy došlo ke slavnostnímu 
otevření.  Foto: archiv P. Možného

Novoroční výstup na rozhlednu na Háji.   
Foto: P. Kvapil
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O výstavbě rozhledny se začalo opět uvažovat až 
v 90. letech. V souvislosti s rozvojem bezdrátových 
telekomunikací vznikl společný projekt firmy Eu-
rotel a obcí, na jejichž katastru se Háj nachází, to 
je Šumperka, Bludova a Rudy nad Moravou. Au-
toři projektu Vladimír Malaska a Ivo Barvíř navrhli 
dřevěnou stavbu, která zvenčí věrně připomíná pů-
vodní rozhlednu ze třicátých let. Rozhledna byla 
slavnostně otevřena 28. září 1996 a opět se stala vý-
znamným turistickým cílem. 

Přístup veřejnosti na  rozhlednu od  jejího ote-
vření zajišťuje Klub českých turistů, odbor 
Šumperk. Ve  službách se střídá několik desítek 
dobrovolníků, kteří zajišťují otevření rozhledny 
pro návštěvníky, ale také její úklid a  zásobování.  
Ročně dorazí na  Háj na  šest tisíc návštěvníků. 
Nejmladší přivážejí rodiče v kočárku, nejstaršímu 
návštěvníkovi bylo více než devadesát let. Ve vr-
cholové knize najdeme mnoho ohlasů nejen ná-
vštěvníků z České republiky a z evropských zemí, 
ale i ze zámoří, například Nového Zélandu, Číny, 
USA či Kanady.  Z. Daňková

Podnět k výstavbě dřevěné rozhledny na Háji dal 
šumperský odbor Klubu československých turistů 
(KČST) spolu s  vojáky místní posádky ve  třicátých 
letech dvacátého století. Společně byl vytvořen vý-
bor pro řešení stavebních a peněžních otázek a v roce 
1933 byly zahájeny přípravné práce. Rozhlednu posta-
vila česká stavební firma šumperského stavitele Karla 
Čunderleho. V  prostředí vzrůstajícího nacionalizmu 
byl navržen a přijat název Štefánikova rozhledna. Slav-
nostní otevření se konalo 17. června 1934 za hojné 
účasti Šumperanů i turistů ze vzdálenějších míst. 

Po  Mnichovu až do  roku 1945 byla rozhledna 
využívána k vojenským účelům, po osvobození ob-
jekt opět převzal šumperský odbor KČST, který ob-
novil svou činnost v roce 1945. V roce 1954 byla 
rozhledna zasažena bleskem a celá vyhořela. 

O obnově rozhledny na Háji se začalo mluvit již 
v  sedmdesátých letech. Řada nadšenců z  odboru 
turistiky tehdejšího ČSTV v čele se značkařem Jo-
sefem Janků navrhla výstavbu nové rozhledny, byly 
zpracovány četné studie jejího vzhledu. Stavba se 
však nakonec neuskutečnila. 

Výročí rozhledny na Háji

Během oslavy desátého výročí otevření nové rozhledny samozřejmě nechyběl narozeninový „dort“.  Foto: archiv KČT
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Věra Čáslavská, jedna z nejúspěšnějších československých sportovkyň vůbec, čtyřnásobná mistryně 
světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a především sedminásobná zlatá medailistka z olympij-
ských her, jež 30. srpna podlehla ve věku 74 let rakovině slinivky, měla k Šumperku a k Jesení-
kům velmi úzký vztah. Spolu s dalšími reprezentačními gymnastkami sem jezdila na soustředění 
a výjimkou nebyla ani příprava před olympiádou v Mexiku, jejíž část strávila ukryta na chatě 
na Vřesové Studánce. Naposledy se do Šumperka vrátila ve čtvrtek 8. září, kdy se s ní krátce před 
západem slunce v místním krematoriu rozloučili její nejbližší.

Odešla Věra Čáslavská, jež měla k Šumperku velmi blízko

Věra Čáslavská, která už více než čtyřicet let 
drží rekord v počtu individuálně získaných olym-
pijských zlatých medailí v gymnastice, byla kromě 
sportovních úspěchů známá pro svou otevřenou 
podporu antikomunistických hnutí a  svým od-
mítavým postojem k sovětské invazi do Českoslo-
venska, jež proběhla v  roce 1968. Před tím, než 
odjela do Šumperka na soustředění před olympiá-
dou v  Mexico City, podepsala protestní manifest 
Ludvíka Vaculíka Dva tisíce slov. Během tréninku 
se objevily informace, že po ní jdou tajní z  ruské 

NKVD. Tehdejší náčelník Horské služby Jeseníky 
Zdeněk Zerzáň ji proto odvezl do  chaty na  Vře-
sové studánce. Kladinu zde cvičila na kládě, shyby 
na stromě, prostná na mechu. Fyzičku si udržovala 
tím, že přehazovala uhlí. Povolení k cestě do Me-
xico City získala až na  poslední chvíli. A  vrátila 
se ověnčena medailemi a  také jako čerstvá novo-
manželka, neboť se zde provdala za  sportovce Jo-
sefa Odložila. 

Během olympijských her prezentovala Věra 
svůj protest proti okupaci veřejně, když při udě-
lování medailí začala hrát sovětská hymna a  ona 
sklopila hlavu a  odvrátila pohled. Zatímco si ne-
jen tímto gestem, ale i svojí elegancí a krásou, zís-
kala publikum, československý komunistický 
režim jí sečetl poslední dny její kariéry. Byla do-
nucena skončit se sportem a na mnoho let ji bylo 
odepřeno právo se sportovních akcí i jen zúčastňo-
vat. Změna nastala po sametové revoluci. Od roku 
1990 zasedala po dobu šesti let jako předsedkyně 

Věra Čáslavská na olympiádě v Mexiku.   
Foto: kronika p. Šišky

Snímek z  přípravy družstva žen v  Šumperku před 
olympiádou v Mexiku.  Foto: kronika p. Šišky
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průprava, do které ji v mládí svědomitě vodila ma-
minka. Měly jsme všechny velký zájem zlepšovat 
provedení našich sestav a hned jsme zjistily pozi-
tivní vliv baletu v celkovém projevu Věry. Snažily 
jsme se i  své sestavy obohatit. Na  soustředěních 
nám pomáhal baletní mistr z národního divadla. 

Měla jsem s Věrou velmi dobrý, přátelský vztah. 
Jako kuriozitu bych mohla uvést: Obě jsme měly 
rády dršťkovou polévku. Nezapomenu, jak jsem si 
v šumperském kulturním domě po besedě s ní dala 
po jedenácté večerní vrchovatý talíř.

Miloslav Svatoň, dlouholetý předseda oddílu 
sportovní gymnastiky TJ Šumperk 

Nedávno nás téměř nepozorovaně opustil vy-
nikající trenér a  organizátor gymnastického ži-
vota v  Šumperku, výborný člověk a  vlastenec 
František Schon. Trénoval talentovanou šumper-
skou mládež k vrcholovým výkonům ve sportovní 
gymnastice. K metám nejvyšším dovedl svou ses-
tru Lídu Švédovou, členku naší stříbrné reprezen-
tace na  římské olympiádě. Družstvo tvořily velké 
osobnosti naší i  světové sportovní gymnastiky, 
vedené nekompromisně a  cílevědomě Slávkou 

Československého olympijského výboru, přičemž 
od  roku 1995 patřila mezi členy Mezinárodního 
olympijského výboru. Byla i trenérkou a poradkyní 
a asistentkou prezidenta Václava Havla.

V  srpnu 1993 ji potkala životní tragédie, když 
její bývalý manžel Josef Odložil zemřel po potyčce 
se synem Martinem. Během tohoto období jí do-
šla životní energie a v roce 1996 se začala stahovat 
do ústraní. Následujících deset let se téměř s nikým 
nestýkala a nikde nevystupovala. V roce 2007 se za-
čala s ohromným elánem vracet mezi lidi a začala 
pomáhat českým sportovcům. V létě 2015 ale one-
mocněla rakovinou slinivky, které letos 30. srpna 
podlehla.

Do Šumperka přijela Věra Čáslavská naposledy 
v roce 2013, kdy byla hostem večera vyhlášení cen 
města za  rok 2012. Měla zde blízké přátele, kteří 
na ni v následujících řádcích vzpomínají. -red-

Ludmila Švédová, olympionička, zasloužilá  
mistryně sportu

Věru Čáslavskou mezi nás přivedla Eva Bosá-
ková, naše tehdy uznávaná jednička. Věře právě 
bylo osmnáct let. Její velkou výhodou byla baletní 

Vzpomínka

Věra Čáslavská předala v roce 2013 během slavnostního večera udělování šumperských Cen města ocenění tě-
lesně postiženému šachistovi Vítu Valentovi.  Foto: archiv
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Státní okresní archiv Šumperk 
zve na výstavu „Na louce vyrostl len …“

Matlochovou. Panovala v  něm úžasná poctivost 
k  tréninku, vzájemné neokázalé přátelství a  úcta. 
Vynikající členkou reprezentace byla Věra Čáslav-
ská, která se kromě talentu vyznačovala zodpověd-
ností v přípravě, skromným chováním a mimo jiné 
se snažila zvládnout řeč státu, kde závodily. Japon-
sko bylo tehdy světovou gymnastickou špičkou. 
Vzpomeňme jméno jednoho, se kterým Věra ko-
munikovala. Japonci Věru milovali pro její spor-
tovní výkony, ale též si jí vážili pro znalost jazyka. 
Na jedné slavnostní večeři s reprezentačním druž-
stvem nám Věra vyprávěla: „Dali mně na talíř tako-
vého kraba. Já jsem z toho byla dost nešťastná, ale 
nedala jsem to znát. Ono se to ještě i na talíři po-
hybovalo. Tak jsem se to nenápadně pokusila před 
polykáním usmrtit, což se mi postupně dařilo. My 
nejsme na takovou stravu zvyklí, a tak jsem si od-
dechla, když jsem toho tvora zvládla. Na  dotaz, 
jak mi to chutnalo, jsem samozřejmě řekla, že to 
bylo výborné. A v tu chvíli se mi na talíři pohybo-
val další.“ 

Toto se mi stalo před závodem v Šumperku. Měl 

jsem ženy pozvat k nástupu. Před šatnou jsem pot-
kal Věru. Požádal jsem ji, zdali by to mohla zaří-
dit. Slušně, ale rozhodně to odmítla. Nechtěla se 
ve družstvu projevovat jinak než svým sportovním 
výkonem. Před olympiádou v Mexiku bylo repre-
zentační družstvo žen soustředěno v  Šumperku. 
Vstup vojsk je zastihl v  plném tréninku. Věděli 
jsme, že Věra je signatářkou 2000 slov, že je nutné, 
aby zmizela. Její ohrožení se nedalo pominout, což 
další osud Věry žel potvrdil. Našli se ve sportovním 
hnutí i takoví myslitelé, kteří ji nehledě na zásluhy 
a světový věhlas vyloučili ze sportovní organizace.

Naše hory měly ovšem naštěstí horskou službu, 
která se nestarala jen o úrazy a laviny. O tom ví po-
drobnosti tehdy její čelní funkcionář Zdeněk Zer-
záň. Nicméně pobyt v utajení v chápajícím klínu 
našich hor pro ni znamenal značný deficit v  pří-
pravě na  olympiádu. Dnes víme, že alespoň po-
silovala pomocí shybů na  větvích a  upevňovala 
rovnováhu na padlých stromech. Měla ovšem za se-
bou tvrdý výcvik v tělocvičně, který doplnila vlaste-
nectvím a slavně v Mexiku zvítězila!!!

Dobová fotografie ze závodu 01 Moravolen Šumperk.   
Foto: SOA Šumperk

U příležitosti Dnů evropského dědictví byla v so-
botu 10. září v šumperském okresním archivu zahá-
jena výstava, na které si můžete připomenout jeden 
z největších poválečných textilních podniků Česko-
slovenska – Moravolen Šumperk. Od jeho založení 
letos uplynulo sedmdesát let. 

Výstava v krátkosti představuje mimo jiné histo-
rii jednotlivých textilních závodů doplněnou boha-
tou fotodokumentací. Samotnou produkci podniku 
přibližují hotové výrobky, vzorky a  vzorníky látek 
i oděvy ušité z vyráběné metráže. Úspěšnost Mora-
volenu reprezentují různá ocenění získaná na tuzem-
ských i zahraničních výstavách a veletrzích, z nichž 
nejvýznamnější je Velká cena ze Světové výstavy 
EXPO 58 v Bruselu. Výstava trvá do 30. listopadu, 
otevřena je vždy ve středu od 8 do 17 hodin, po do-
mluvě též v pondělí, úterý a v pátek.  J. Lněničková
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významným vzdělanostním, kulturním a  umělec-
kým střediskem celé střední Moravy. 

V  čele Moravské filharmonie stály významné 
osobnosti české hudební kultury, za  jejím 

Moravská filharmonie patří k  předním a  nej-
starším symfonickým orchestrům v  České repub-
lice. Sídlí v  Olomouci, v  historické metropoli 
Moravy. Toto starobylé a  univerzitní město je 

Klasika Viva

Výročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost připomene během slav-
nostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc.  Foto: archiv

Výročí vzniku republiky připomene koncert 
olomoucké Moravské filharmonie 
s Miriam Rodriguez Brüllovou a Massimem Mercellim
Výročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná veřejnost při-
pomene během slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc. Pod taktovkou dirigenta 
Petra Vronského nabídne v úterý 25. října v 19.30 hodin ve velkém sále domu kultury jeden z nej-
starších symfonických ansámblů u nás předehru k opeře Kouzelná flétna W. A. Mozarta a jeho 
Andante C dur pro flétnu a orchestr KV. 315. Zazní také Vivaldiho Koncert D dur pro kytaru 
a orchestr RV. 93, Dvojkoncert pro flétnu, kytaru a orchestr F. Carulliho, Tři tance z opery Pro-
daná nevěsta B. Smetana a Dvořákovy Slovanské tance č. 8, 10 a 15. Jako speciální hosté vystoupí 
slovenská kytaristka Miriam Rodriguez Brüllová a italský flétnista Massimo Mercelli. Koncert po-
řádají v rámci cyklu Klasika Viva, kterou zaštiťuje Agentura J+D Romana Janků, město Šumperk 
a místní dům kultury, finančně ho podpořil Olomoucký kraj. Vstupenky za sto padesát korun si 
mohou zájemci koupit v pokladně domu kultury a v Informačním centru Šumperk.
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dirigentským pultem se střídali přední světoví di-
rigenti. Za více než padesát let svého působení si 
Moravská filharmonie vytvořila mimořádně roz-
sáhlý a rozmanitý repertoár. Orchestr věnuje pozor-
nost velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století. 
Je samozřejmé, že Moravská filharmonie patří 
k  autentickým interpretům klasiků české národní 
hudební kultury – A. Dvořáka, B. Smetany, L. Ja-
náčka a B. Martinů.

Moravská filharmonie intenzivně propaguje sou-
dobou českou i světovou hudební tvorbu. S velkým 
ohlasem vystupovala v převážné většině evropských 
států, do mnoha míst v zahraničí se vrací pro velký 
ohlas obecenstva i kritiky opakovaně téměř každý 
rok. Zúčastnila se významných mezinárodních hu-
debních festivalů.

Moravská filharmonie je kulturní institucí, která 
se podílí na organizaci uměleckého a koncertního ži-
vota v Olomouci. Organizuje hudební festival Dvo-
řákova Olomouc a  Mezinárodní varhanní festival. 
Pravidelně pořádá i Mezinárodní dirigentské kurzy. 

Petr Vronský, původně velmi úspěšný housli-
sta, začal svou dirigentskou dráhu v r. 1971 v pl-
zeňské opeře, odkud přešel do Ústí nad Labem jako 
šéf operního souboru. Pro jeho umělecký rozvoj 
byly rozhodující úspěchy v dirigentských soutěžích 
v  Praze, ve  francouzském Besanconu a  v  Berlíně, 
v soutěži H. von Karajana. V roce 1978 se stal diri-
gentem a v letech 1983-1991 šéfdirigentem Státní 
filharmonie Brno, se kterou hostoval v mnoha ze-
mích Evropy, v USA a v Japonsku. V době svého 
brněnského působení se věnoval pedagogické čin-
nosti na  JAMU. V  období 2002–2005 byl šéfdi-
rigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava a od září 
roku 2005 se stal čestným šéfdirigentem Moravské 
filharmonie Olomouc a působí jako docent oboru 
dirigování na hudební fakultě pražské AMU. 

Petr Vronský je pravidelně zván k předním or-
chestrům celého světa, spolupracuje rovněž s nej-
lepšími orchestry u nás  a operními scénami u nás 
(Národní divadlo Praha, Státní opera Praha, Ja-
náčkova opera Brno, Divadlo J.  K. Tyla Plzeň) 
i v zahraničí. Jeho repertoár zahrnuje přes dvě stě 
klasických, moderních, operních a  symfonických 

děl. Je považován za  všestranného dirigenta širo-
kého záběru s mimořádným temperamentem a ci-
tem pro interpretaci.

Slovenská kytaristka Miriam Rodriguez 
Brüllová studovala na  Štátnom konzervatóriu 
a  Vysokej škole múzických umení v  Bratislavě. 
Magisterský diplom získala v roce 2001 v Kanadě 
na  Université du Québec à Montréal a  na  Uni-
versité Laval v  Quebecu pod vedením špičko-
vého kytaristy Alvara Pierriho, u něhož se v letech 
2002-2003 zdokonalovala v interpretačním umění 
v rámci postgraduálního studia na Universität für 
Musik und darstellende Kunst ve Vídni.

Získala nejvyšší ocenění na  kytarových soutě-
žích na Slovensku, ve Vídni, v Kutné Hoře a v ně-
meckém Weikersheime. Vystoupila jako sólistka 
renomovaných dirigentů s  různými známými hu-
debními tělesy. Představila se ve známých koncert-
ních sálech, jako například v pražském Rudolfinu, 
berlínském Konzerthause, veronském Teatro Fi-
larmonico, římském Auditorium Conciliazione, 

Klasika Viva

Hostem Moravské filharmonie bude slovenská kytaris-
tka Miriam Rodriguez Brüllová.  Foto: archiv
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korejském Seongnam Art Center a v dalších. Kromě 
vystoupení na Slovensku hrála v mnoha státech Ev-
ropy, v Jižní Americe, v Asii a v Kanadě. Intenzivně se 
věnuje i komorní hře v různých uskupeních s před-
ními slovenskými, českými a maďarskými umělci. Je 
iniciátorkou a uměleckou ředitelkou mezinárodního 
hudebního festivalu Bratislavská komorná gitara za-
loženého roku 2005. Pedagogicky působila na Uni-
versität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. 
Hraje na nástroji od světoznámého německého mis-
tra Gernota Wagnera.

Italský flétnista Massimo Marcelli získal di-
plom na  Conservatorio G.B. Martini of Bologna 
již ve  velmi mladém věku. Studoval u  známých 
flétnistů Maxence Larrieua a Andrého Jauneta. Již 
v devatenácti letech se stal prvním flétnistou Teatro 
La Fenice of Venice a získal cenu Francesco Cilea 
Prize v  mezinárodní soutěži International Com-
petition Giornate Musicali and the Stresa Interna-
tional Competition.

Pravidelně vystupuje v  nejvýznamnějších kon-
certních halách světa – newyorské Carnegie Hall, 
mnichovském Herculessaal, Teatro Colón (Kolum-
bovo divadlo) v Buenos Aires, amsterdamské Con-
certgebouw, turínském Auditorium RAI, ženevské 
Victoria Hall, londýnském kostele Saint Martin in 
the Fields, římském Parco della Musica, moskevské 
Koncertní síni Čajkovského. Účinkuje s  umělci, 
jako jsou Yuri Bashmet, Krzysztof Penderecki, 
Philip Glass, Michael Nyman, Massimo Quarta, 
Ennio Morricone, Luis Bacalov, Peter-Lukas Graf, 
Maxence Larrieu, Aurèle Nicoletová, Anna Ca-
terina Antonacciová, Ramin Bahrami, Albrecht 

Mayer, Gabor Boldowsky, Jiří Bělohlávek, Federico 
Mondelci, Jan Latham Koenig, Catherine Spaa-
ková, Susanna Mildonianová, a s orchestry.

Je uměleckým ředitelem a  zakladatelem festi-
valu Emilia Romagna Festival a  od  roku 2001 je 
členem řídícího výboru European Festivals Asso-
ciation (EFA). V dubnu 2011 byl zvolen vicepre-
zidentem prestižní European association. Je členem 
členem v porotách řady mezinárodních hudebních 
soutěží. -rj-

Klasika Viva

Během koncertu se představí rovněž italský flétnista 
Massimo Marcelli.  Foto: archiv

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!

Roční předplatné činí 288 Kč pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje pro-
střednictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, 
tel. č. 583 214 193, 724 521 552.



11

jak papírovou přihláškou ve Vile Doris nebo „Komíně“ 
tak i elektronicky na www.doris.cz. K. Cvrk

Pod vedením zkušeného lektora a muzikanta Karla 
Cvrka pronikají nejdříve do  základních rytmů hry 
na  buben „djembe“ a  na  velké basové bubny „dun-
duny“ se zvonci. Následují originální západoafrické 
rytmy i  doprovodné rytmy k  písničkám. Pravidelná 
čtvrteční setkávání tak dávají účastníkům možnost živé 
hudební komunikace, která jde ke  kořenům hudby 
a pohybu, navázání nových kontaktů a smysluplné trá-
vení volného času. Není potřeba žádných předešlých 
hudebních zkušeností ani vlastního bubnu, neboť jsou 
při kurzech k dispozici. Kdo má zájem zažít uvolňu-
jící zkušenost z  afrického bubnování, má letos ještě 
šanci. Kurzy letos začínají od 6. října a přihlásit se lze 

Bubnování, Šumperské proměny

Ilustrační foto: K. Cvrk 

Oblíbené kurzy afrického a  relaxačního bubnování startují už osmou sezonu v  SVČ Doris 
Šumperk. Ve skupince mohou účastníci kurzů ve věku od 15 do 99 let zakusit aktivní relaxaci 
a zábavu při hře na pravé africké bubny.

Africké rytmy v Šumperku zní už devátým rokem

Šumperské proměny: Novostavba v Radniční ulici

Dlouhou dobu byla parcela po  dvou zbořených 
domech na  dolním konci Radniční ulice prázdná. 
V letošním roce byl na ní dostavěn moderně řešený 
objekt, který proluku zaplnil.

Ulice, v níž nový dům stojí, se kdysi jmenovala Kurze-
gasse (Krátká). Bodejť ne, když se na jednom konci stý-
kala s ulicí Starobranskou a kousek dál na druhém konci 
s  Dominikánským náměstím, jak se nazýval prostor 
u dominikánského kláštera. První z později zbořených 
domů patřil v druhé polovině 18. století rodině Hav-
lově a od přelomu 18. a 19. století v něm žili Olbrichovi. 
Před rokem 1860 koupil dům Leopold Hanke, po němž 
ho vlastnila Barbara Hanke. Tehdy bylo v přízemí ni-
ťařství Michaela Koprivnika, které převzala Marie Ko-
privniková a provozovala zde galanterii. Od dvacátých 
let měla prostory galanterie pronajaty Magda Vöthová 
a za války Franz Leischner. To již byla majitelkou domu 
od roku 1932 Margareta Koprivniková.

Druhý z  domů, stojící blíže ke  klášteru, kou-
pil v  roce 1802 Dominik Lauer. V  poslední čtvr-
tině předcházejícího století tuto nemovitost vlastnilo 

několik po  sobě jdoucích majitelů. V  majetku ro-
diny Lauerů, z nichž pravděpodobně Wilhelm byl 
městským lékařem, zůstal dům do konce padesátých 
let 19. století, kdy byl prodán ševci Franzi Raschen-
dorferovi. Ten již v devadesátých letech svou živnost 
neprovozoval a  v  přízemí domu bylo papírnictví 
Eduarda Wankeho. Ve  dvacátých letech zde bylo 
krátce starožitnictví. Ještě před první světovou vál-
kou zdědila dům Cecílie Raschendorferová a od pře-
lomu dvacátých a  třicátých let byl jeho vlastníkem 
Max Raschendorfer. Ten pronajal komerční pro-
story domu Emilu Kopetzkemu, jenž si v nich za-
řídil jednu ze svých dvou prodejen kožešin, kterou 
provozoval ještě za druhé světové války.

Někdy v padesátých letech byly oba domy pro svůj 
špatný stav zbořeny a od té doby byla na jejich mís-
tech proluka. Tu nyní zaplnila novostavba polyfunkč-
ního domu s  prodejnou v  přízemí, provozovnou 
rehabilitace v prvním poschodí, dvěma byty ve tře-
tím poschodí a dalšími dvěma byty v nadstavbě. 

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk
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Pohled do bývalé Kurzegasse (Krátké ulice, v současnosti dolní konec ulice Radniční). Ze všech domů na levé 
straně se dochoval pouze rohový dům (nám nejblíže), kde po dlouhou dobu byla prodejna skla a porcelánu. 
Dům s vyhlášeným železářstvím Morize Kastnera na konci Kurzegasse a další dva domy uprostřed byly zbořeny. 
Na pozemku bývalého železářství je dnes parkoviště a na místě dalších dvou domů vyrostla novostavba poly-
funkčního domu.  Foto: sbírky VM Šumperk, Z. Kvapilová
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Prostor u parkoviště v roce 2013 a v současnosti.  Foto: Z. Kvapilová



14 Dům kultury

Léčivé divadlo Gabriely Filippi Dar z nebes
Příběh radosti, který začal slzami. Představení Léči-
vého divadla na motivy knižního bestselleru zazna-
menává pozoruhodné vyprávění o životě po životě. 
Diváci se seznámí se skutečnostmi, které vrhají 
světlo na  tajemství posmrtného života. Ve  druhé 
části představení: Hovory s Gabrielou o onom světě 
s praxí. Hraje, tančí a zpívá: Gabriela Filippi a Pat-
rik Kee.  Vstupné na sezení v předprodeji 150 Kč,

v den akce 200 Kč, se vstupenkou na Den zdraví
v předprodeji 120 Kč

Středa 12. října od 19 hodin ve velkém sále DK
Petr Kolář
Několikanásobný stříbrný slavík Petr Kolář za-
vítá spolu s doprovodnou skupinou do Šumperka 
v rámci turné Vyznání. Můžete se těšit na komorní 
akustický koncert, kde kromě osvědčených hitů 
Jednou nebe zavolá, Den, kdy se vrátí láska či snad 
nejznámější Ještě, že Tě lásko mám představí i nové 
skladby z čerstvě vydaného alba A proč ne. Součástí 
večera je také autogramiáda. Partnerem akce je Pi-
vovar Holba.  Vstupné na sezení za 190 Kč,  

220 Kč a 250 Kč

Sobota 15. října od 20 hodin ve velkém sále DK
Řecká zábava
16. ročník tradičního společenského večera pořá-
daného Řeckou obcí Šumperk. K tanci a poslechu 
hraje I PAREA (Brno), dále se můžete těšit na vy-
stoupení tanečního souboru Prometheus (Brno). 

Vstupné 190 Kč 

Pátek 21. října od 17.30 hodin ve velkém sále DK
DŽEMFEST: Buty, Jelen, Atmo Music, O5 a Ra-
deček, John Wolfhooker, Lake-It
Mejdan podzimu je tady! Těšte se na hlavní festi-
valový večer 17. ročníku oblíbené akce, po  které 
se vám nebude chtít domů. Džemfest také pořádá 
bohatý doprovodný program, například ojedině-
lou filmovou projekci v kině Oko v úterý 25. října. 

Úterý 4. října od 17 hodin v G-klubu
Jawa kolem světa
Pavel Suchý jako první Čech v sedle třicetipětileté 
motorky Jawa 350 navštívil pouze se starou buzo-
lou z NDR během osmi měsíců hned čtyři konti-
nenty. Jak se s takovou výbavou překonávají pouště 
Gobi a  Atacama, zdolávají pětitisícové průsmyky 
And, nebo se nocuje v džungli? To vše a mnohem 
více se dozvíte na dobrodružné přednášce Jawa ko-
lem světa, která je doplněná spoustou krásných fo-
tek z cest.  Vstupné na sezení v předprodeji 90 Kč, 

v den akce 110 Kč

Pátek 7. října od 19 hodin na jevišti velkého sálu DK
James Harries (UK)
Britský zpěvák a  kytarista James Harries, u  nás 
známý nejen svou písničkářskou tvorbou, ale 
i hudbou k filmům (např. Lidice), si svým posled-
ním albem Until The Sky Bends Down důrazně 
řekl o pozornost médií i hudebních fanoušků. Bývá 
přirovnáván k  Damienu Riceovi nebo Jeffu Buc-
kleymu a  časopis Rolling Stone o  něm psal jako 
o „zlatém hlase“. Jak dokládají jeho koncertní zku-
šenosti z celého světa, je schopen svým podmani-
vým sólovým projevem během chvilky uhranout 
a nadchnout celé publikum.  Vstupné na sezení  

v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Sobota 8. října od 9 hodin ve všech prostorách DK
Den zdraví
Třetí ročník pestrého a intenzivního festivalu je ur-
čen všem, kteří se zajímají o své zdraví. Den plný in-
spirujících přednášek, cvičení, dobrého jídla a pití. 
V tomto ročníku je v programu myšleno i na děti. 
Něco zajímavého pro sebe si tu najde opravdu ka-
ždý. Celý časový harmonogram a program najdete 
na  www.den-zdravi-sumperk.cz a  www.dksum-
perk.cz.  Vstupné 80 Kč/jedno cvičení, přednáška,  

celodenní v předprodeji 220 Kč, v den akce 280 Kč

Sobota 8. října od 20 hodin ve velkém sále DK

Dům kultury
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Více informací a on-line rezervace na www.dzem-
fest.cz.  Vstupné v předprodeji 290 Kč,  

v den akce 340 Kč

Úterý 25. října od 19.30 hodin ve velkém sále DK
KLASIKA VIVA: Moravská filharmonie Olo-
mouc – Koncert k výročí republiky
Hosté: Miriam Rodriguez Brüllová a  Massimo 
Mercelli. Koncert k  výročí vzniku samostatného 
Československého státu v rámci cyklu Klasika Viva. 
Moravská filharmonie Olomouc zahraje pod vede-
ním dirigenta Petra Vronského, jako speciální hosté 
vystoupí světoznámá slovenská kytaristka Miriam 
Rodriguez Brüllová a  italský flétnista Massimo 
Mercelli, který je držitelem mnoha ocenění. 
Na programu zazní skladby B. Smetany, A. Vival-
diho, W.A. Mozarta, F. Carulliho a  A. Dvořáka. 
Slavnostní večer pořádá Olomoucký kraj a město 
Šumperk ve spolupráci s DK Šumperk. 

Vstupné na sezení 150 Kč

PRO DĚTI
Neděle 9. října od 10 hodin ve velkém sále DK
O kouzelné kuličce aneb Jak Vojta ke štěstí přišel
Kejklířské divadlo poprvé v Šumperku! Můžete se 
těšit na  artistické kousky, živou muziku a  krásné 
velké loutky. Pohádka o kouzelné kuličce, o Vojtovi 
a o tom, že trpělivostí, vytrvalostí a rozumem mů-
žeme přelstít i loupežníky.  Vstupné 70 Kč

Neděle 23. října od 10 hodin ve velkém sále DK
Princezna se zlatou hvězdou
Na jevišti ožijí krásné dřevěné loutky – princezna 
Lada, král, kuchtík a  samozřejmě nesmí chybět 
princ. Klasická pohádka má poetický charakter, ak-
tivně pracuje s dětským publikem a jeho touhou za-
sahovat do děje. Děti pomáhají princezně v útěku 
ze zámku, tančí na  plese, utěšují chůvu v  jejím 
smutku a jsou součástí celého příběhu. Hraje Eva 
Hrušková.  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 2. října
EI – Eva Konstantinidu: „Krajiny býků“, malba 
a kresba
Výstavu i celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.   

Vstup volný
 
Od 5. do 30. října
Miroslav Wagner: „Archiv & nové práce“
Pro Miroslava Wagnera je od počátku písmo vzo-
rem pro užitečnou i volnou polohu veškeré výtvarné 
práce. Napětí linií, světlo a stín, ale i prázdno mu 
jsou důležitým stavebním kamenem.
Vernisáž výstavy proběhne ve  středu 5. října 
v  18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen 
zazvonit na  recepci Penzionu G, který nad gale-
rií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý 
program galerie finančně podporuje Ministerstvo 
kultury ČR a Olomoucký kraj.  Vstup volný

PŘIPRAVUJEME 
4. listopadu  VYPSANÁ FIXA, VISACÍ ZÁMEK
8. listopadu  PRVNÍ KONCERT 
 RŮŽOVÝCH DĚTÍ
17.–19. listopadu BLUES ALIVE
23. listopadu  MONOLOGY VAGÍNY – 
 divadelní představení
26. listopadu  HOROVÁNÍ
10. prosince  MANDRAGE – předprodej zahájen!
14. prosince  JANEK LEDECKÝ – 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!



16 Přednáška

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

Telefon: +420 583 214 000 * E-mail: icsumperk@seznam.cz * Web: www.infosumperk.cz

S Jawou se vydáte na cestu kolem světa

Představí kompilát přibližně 450 fotografií, 
úvodního videa a  až 2,5 hodinového vyprávění 
Pavla Suchého. Ten 14. února 2014 završil téměř 
osmiměsíční cestu čtyřmi světovými kontinenty 
v sedle své 35 let staré Jawy – bez doprovodu, asi-
stence a  moderních vymožeností, jako jsou GPS 
nebo satelitní telefon. Stal se tak historicky prv-
ním Čechem, který na motorce objel Zemi. Svou 
cestou poukázal na  fakt, že k  podobným podni-
kům není potřeba hvězdných rozpočtů a drahého 
vybavení, když má člověk v srdci pevné odhodlání 
a  víru v  sebe sama. Na  podzim roku 2015 vydal 
o  své cestě knihu, která se stala nejprodávanějším 
cestopisem na vánočním trhu. „Jak se s takovou vý-
bavou překonávají pouště Gobi a  Atacama, zdo-
lávají pětitisícové průsmyky And nebo se nocuje 
v džungli? To vše a mnohem více se dovíte na této 
dobrodružné přednášce,“ uvedla produkční domu 
kultury Michaela Horáková.

Pavel Suchý je někdejší dlouholetý technický re-
daktor a  později šéfredaktor renomovaného ma-
gazínu SUPERMOTO v  letech 1998–2012, 
spoluzakladatel a  první šéfredaktor časopisu Mo-
torB!KE (2012–2013), stále aktivní novinář 
a  v  současnosti spolupracovník motoportálu Mo-
torkari.cz a  časopisu Motocykl. Během své praxe 
najel již přes 550 000 kilometrů v  sedle více než 
700 motocyklů. Je aktivní enduro jezdec, milovník 
historických motocyklů, automobilů a cestovatel. 

Na svém kontě má motocyklové výpravy do Af-
riky (1994/96/98), cesty po celé Evropě a evropské 

části Ruska i  výpravy na Sibiř (2004, s motocyk-
lem Ural), na  Krym (2003, 2005, 2007, 2008, 
2010 a 2011), na ruský sever (2006) a do repub-
lik Dagestán, Čečensko, Tatarstán a Marij-El (2008 
a 2010). K  jeho motorkářským zkušenostem rov-
něž patří Austrálie a JAR (2004/2005). 

Přednáška s Jawou kolem světa se koná v úterý 
4. října od pěti hodin v G-klubu Šumperk. Vstupné 
je v předprodeji 90 korun, v den akce 110 Kč. Více 
informací a on-line rezervace na www.dksumperk.
cz a www.jawakolemsveta.cz. -mh-

Jeden stroj, jeden muž, jeden směr, osm měsíců a přes 49 000 kilometrů za řídítky motocyklu, 
který předchozích 35 let sloužil jako cvičební pomůcka autoškoly. Historicky první JAWA s českým 
jezdcem na cestě kolem světa. Přesně o tom bude pojednávat přednáška, která se uskuteční v úterý 
4. října v šumperském G-klubu.

Pavel Suchý přijede do Šumperka 4. října.  Foto: archiv
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Do Šumperka v rámci akustického turné 
zavítá stříbrný slavík

Začínal se zpěvem již v osmnácti letech v rocko-
vých kapelách a věnoval se nejrůznějším hudebním 
projektům v nahrávacích studiích. V roce 1995 se 
stal frontmanem skupiny Precedens. O  dva roky 
později měl to štěstí, že navázal úspěšnou spolu-
práci se skladatelem Karlem Svobodou. Od  roku 
2002 vystupoval jako sólový zpěvák v  legendární 
české hard rockové skupině Arakain. 

V  závěru roku 2003 nazpíval píseň „Ještě, že 
tě lásko mám“ autora Karla Svobody u  příleži-
tosti 65. narozenin skladatele, který ji věnoval své 
ženě Vendule. Skladba se stává megahitem a  bě-
hem dvou let je nejhranější písní v českých rádiích. 
Tím nastal zásadní zlom v jeho kariéře. Další velký 
úspěch slavil s Leonou Machálkovou, kdy společně 
nazpívali titulní píseň „Den, kdy se vrátí láska“ 
k seriálu TV Nova „Pojišťovna štěstí“.

V roce 2005 se vydal na sólovou dráhu a od té 
doby si svým krásným sametově rockovým hlasem 
podmanil fanoušky několika věkových skupin. To 
vše se pak odrazilo na  žebříčcích popularity, díky 
čemuž následovala řada různých ocenění od Čes-
kého slavíka přes TýTý, 1. místo na mezinárodní pě-
vecké soutěži konané v tureckém CESME a další. 
V současné době je jako nejprodávanější interpret 
jedním z nejvyhledávanějších a nejobsazovanějších 
zpěváků na českém trhu.

Zajímavostí je, že v  roce 2010 vystoupil se 
svou kapelou jako speciální host na koncertě svě-
tově známé zpěvačky Sinéad O´Connor v  zámku 
Sychrov. Samozřejmě nelze zapomenout i na  jeho 
účinkování ve slavných českých a zahraničních mu-
zikálech, jako jsou např. Vlasy, Hamlet, Dracula, 
Krysař, Tři mušketýři nebo Johanka z Arku.

Vloni vydal desku s názvem „A proč ne“, která je 
oproti těm předchozím podstatně tvrdší a vrací se 

na ní ke svým rockovým kořenům. A právě skladby 
z  nového alba představí naživo během šumper-
ského komorně laděného koncertu za  doprovodu 
kytaristy, klávesisty a vokalistky. Vzhledem k cha-
rakteru programu zcela jistě dojde i na spontánní 
povídání, protože tomu komornější prostředí přeje, 
dále se počítá se soutěží o  CD a  autogramiádou. 
„Zároveň se můžete těšit na všechny zásadní hity, 
ať už je to Jednou nebe zavolá, Vyznání, Navzdory 
hříchům nebo Ještě, že tě lásko mám. Všechny na-
víc zazní v novém podání, díky kterému vynikne 
Petrův výjimečný hlas. Jeho akustický koncert bude 
proto jistě nezapomenutelným zážitkem,“ uvedla 
produkční domu kultury Michaela Horáková.

Co k tomu dodat? Už jen to, že se s Petrem Ko-
lářem uvidíme ve  středu 12. října od sedmi večer 
ve velkém sále domu kultury. Vstupenky lze zakou-
pit v ceně 190, 220 a 250 korun. Více informací 
a on-line rezervace vstupenek na www.dksumperk.
cz. -mh-

Ve středu 12. října od sedmi večer čeká na šumperské publikum velká hudební událost. V domě 
kultury totiž vypukne koncert několikanásobného stříbrného slavíka Petra Koláře. Ten k nám za-
vítá v rámci akustického turné s příznačným názvem Vyznání.

Petr Kolář zavítá zavítá do  domu kultury v  rámci 
akustického turné Vyznání.  Foto: archiv
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čeká je lekce jógy, nebo si mohou zahrát na bubny, 
fujarky, xylofony a zazpívat si.

A  v  dalších prostorách tělocvičen si můžete 
přijít zacvičit aerobic, shakti naam jogu, vinyasa 
jogu, jin jogu, trible dance, port de brase, zatan-
čit kruhové tance nebo zažít rodinné konstelace.

Navíc ve foyer domu kultury bude řada stánků, 
prodejců a  inspirativního zboží. Můžete ochut-
nat polévky, saláty či zdravé zákusky. Zkuste se 
nechat ostříhat či pomalovat hennou – zajišťuje 
ekokadeřnictví Zelená hlava. Najděte si svého 
poradce zdraví či konzultujte zdravé hubnutí. 
Své obrazy a  díla zde vystaví Jarmila Krňávková 
Brablcová a  Johanka Vlková, která je i  autorkou 
malby – tváře celého festivalu. „Vstup do foyer je 
volný a každý je vítán,” doplnila ještě Petra Zsá-
ková. Sobota 8. října může být příjemným dnem 
stráveným mezi zajímavými lidmi, kdy lze zrela-
xovat a utužit své zdraví. Den zdraví je opravdu 
pro každého. 

Závěr celého festivalu bude od osmi hodin ve-
čer patřit Gabriele Filippi, Patriku Kee a jejich Lé-
čivému divadlu. Můžete se těšit na  představení 
Dar z nebes. Příběh, který začal slzami... 

Více informací o programu a vstupném najdete 
na www.dksumperk.cz a den-zdravi-sumperk.cz. 

M. Horáková

Ve velkém sále proběhne hlavní program celého 
festivalu. Můžete se těšit na cestopis o banánové 
cestě po  Kostarice a  Panamě v  podání nadšené 
propagátorky fairtradových obchodů Pavly Ko-
tíkové. O  významu dechu k  nám přijede po-
vídat Gultunga Ganjuur. Jak se obejít bez brýlí 
nebo si alespoň zlepšit zrak poradí Jana Pozlov-
ská. Úspěšný dokumentární film Hormonální 
akvárium k nám přiveze režisérka a  dokumenta-
ristka Tereza Tara. Antonín Baudyš, známý astro-
log a osobní poradce, vás jistě zaujme přednáškou 
Psychologie úspěchu. „To je jen střípek z  bo-
hatého programu, který na  vás o  říjnové sobotě 
čeká. Věříme, že každý si může najít svou cestu 
ke zdraví a sám k sobě,“ uvedla produkční domu 
kultury Petra Zsáková. 

Paralelně budou v klubovnách domu kultury pro-
bíhat další přednášky – klubovna č. 1 je věnována 
praktickým workshopům (vedou Michaela Meera, 
Kateřina Juřenčáková, Karel Richard Marinov), 
klubovna č. 2 zdravé domácnosti a  inspirativnímu 
vaření (Petra Harazimová, Marcela Závodná) a klu-
bovna č. 3 tématu děti (Zdenka Janhubová, Lenka 
Drobotun, Johanka Vlková a Jana Žouželová).

Letos je připravený i bohatý program pro děti. 
Během celého dne mohou v  tělocvičně navštívit 
minidiskotéku, zkusit si pohádkovou dramatiku, 

Den zdraví, Džemfest

Přijďte do domu kultury udělat něco pro své zdraví

Na Džemfestu zazní největší hity od Buty, ale i dalších 
populárních kapel, včetně amerických Kiss

V sobotu 8. října od devíti hodin ráno se dveře Domu kultury Šumperk otevřou mnoha možnostem, 
jak podpořit své zdraví. Pod jednou střechou se setkají přednášející, cvičitelé, lektoři, prodejci zdra-
vého jídla, pití a všeho, co je s našim zdravím spojené. Nechte se inspirovat přednáškami, zacvičte 
si podle svého gusta, relaxujte a dobijte si baterky již na třetím ročníku úspěšné akce Den zdraví.

Oblíbený festival Džemfest se letos uskuteční v pátek 21. října v Domě kultury Šumperk. Koncerty 
si užijí hlavně fanoušci, kteří si rádi zpívají známé refrény písní. Jako hlavní menu budou totiž po-
řadatelé servírovat hitové kapely Buty, Jelen, O5 a Radeček nebo Atmo music. Divákům se představí 
také vítězové talentové soutěže Džemkap skupiny Like-It a John Wolfhooker.
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současnosti.
Džemfest kromě hlavního večírku v  pátek 

21. září chystá nabitý doprovodný program. Ten vy-
pukne v pátek 14. října v Ostružné večerem věno-
vaným kultuře jesenických hor. Ve středu 19. října 
se Džemfest podívá do šumperské kavárny Pikola, 
kde otevře výstavu Art Foto olomoucká výtvarnice 
Štěpánka Coufalová a k  tomu jí zahraje písničkář 
Rhys Braddock z Nového Zélandu. Básník a zpě-
vák Oldřich Janota představí v  rámci Džemfestu 
svou knihu Příběhu z božího lesa, ze které přečte 

Mimořádnou událostí bude koncert ostravské 
skupiny Buty, která na Džemfestu oslaví 30. výročí. 
A jak jinak, než že zahraje největší hity své úspěšné 
kariéry, jako jsou František, Tata, Mám jednu ruku 
dlouhou, Krtek nebo Nad stádem koní. 

Známé písně budou znít velkým sálem domu 
kultury také při koncertech obrovského objevu 
české hudební scény skupiny Jelen nebo při vystou-
pení domácích oblíbenců O5 a Radeček. Zejména 
mladé fanoušky pak přiláká show raperů Atmo 
Music, kteří patří mezi nejúspěšnější české umělce 

Džemfest

Mimořádnou událostí bude koncert ostravské skupiny Buty.  Foto: archiv

Chybět nebudou objev české hudební scény skupina Jelen či domácí oblíbenci O5 a Radeček.  Foto: archiv
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úryvky ve čtvrtek 20. října v šumperské knihovně. 
Jedinečný zážitek nabídne ČEZ filmová scéna 

Džemfestu. „Kissák Gene Simmons uvolnil ve-
řejná promítací práva na koncert v Las Vegas pouze 
na  jeden jediný večer v  úterý 25. října. Neváhali 
jsme a zařadili tento dech beroucí záznam na filmo-
vou scénu Džemfestu,“ podotkl pořadatel Tomáš 
Patný. Neopakovatelnou show Kissáků nasnímalo 

jehož editorem byl spisovatel Pavel Kohout a  au-
torem textu Jiří Gruša. V  Düsseldorfu se spřáte-
lil s Františkem Kynclem, v Paříži s Jiřím Kolářem, 
Romanem Kamešem a  Janem Vladislavem. Ve-
dle prací na papíře a papírových koláží věnoval se 
průběžně fotografii a volné plastice. I ta je s grafi-
kou, s kresbou a monotypem nebo jindy s akvare-
lem formou a cítěním jednotná, z plochy vynesena 
do prostoru v podobě linií v hliníku a akrylu. 

Už název výstavy napoví, že je tu setkáním star-
šího s novým. Komorností suchých jehel, střídmě 
barevných monotypů a  sítotisků vyvažuje přetlak 
výbušnosti dvou výstav předchozích. Ztvárněním 
pohybu v klidu, svou střídmostí a úctou k řemeslu 
prostoupená práce vnáší do  galerie přívětivé zti-
šení. Výstava, zahájená za autorovy účasti ve středu 
5. října v 18.00 hodin, potrvá do neděle na konci 
měsíce. Jste zváni, přijďte.   Miroslav Koval 

Džemfest, Galerie J. Jílka

Galerie J. Jílka

Miroslav Wagner (*1942): „Archiv & nové práce“

„Mám na  mysli fakt, že umění je omezováním… 
Umění nezáleží v  roztahování věcí. Umění záleží 
v sestřihávání věcí…“

G. K. Chesterton, Ohromné maličkosti 

Pro Miroslava Wagnera je od počátku písmo vzo-
rem pro užitou i  volnou polohu veškeré jeho vý-
tvarné práce. Nerozlišuje, jedno přirozeně ladí 
s  druhým a  navzájem se doplňuje. Napětí linií 
ve vymezené ploše, světlo a stín, ale i prázdno v ní 
jsou mu důležitým stavebním prostředkem. Úspor-
ným počtem prvků míří k řádu v rovnováze jejich 
protikladů. Vše je mu rovnocenně účinné a vyvažo-
vané citem pro míru přesného záměru i ovládané 
náhody. Někdy pojmenované, jindy a častěji bez ná-
zvu, mluví ryzí formou, která je už sama plnohod-
notným obsahem. Autor, narozený v  Prostějově, 
se po osmadvaceti letech exilu vrátil domů. Dlou-
hou nepřítomností pozapomenutý, snad zůstal tu 
v  paměti jen přátelům ze studií a  hrstce zasvěce-
ných. Daleko známější je v  zahraničí, kde po ne-
snadných začátcích a následně úspěšných účastech 
na výstavách a v soutěžích našel si své místo přede-
vším v oblasti grafického designu. V devadesátých 
letech stal se členem Mezinárodní grafické asociace 
ICOGRADA. Na Akademii pro reklamu a komu-
nikaci v Düsseldorfu vyučoval typografii a grafický 
design, spolupracoval s  tamní Německou operou 
na Rýně. Navrhoval pro ni plakáty a tiskoviny. Ilu-
stroval a  graficky upravil český exilový slabikář, 

Bez názvu 2011, suchá jehla, 11 x 16,5 cm. 

24 kamer, takže na plátně šumperského kina uvidí 
hudební fanoušci všechny detaily, které na normál-
ním koncertě nemohou postřehnout. Kdo přijde 
na koncert stylově pomalovaný nebo v tričku Kiss, 
získá slevu na vstupném.

Vstupenky na všechny pořadu letošního Džem-
festu jsou již v prodeji v obvyklých předprodejích 
nebo on-line na www.dzemfest.cz. O. Polák
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Divadlo

První premiérou letošní sezony byla Manon Lescaut.  Foto: P. Veselý

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 trvá do 30. 10. Výstava děl VOŠ a SPŠ 
Šumperk. Změna programu vyhrazena!

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
Út 4. 10. Perníková chaloupka MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 5. 10. Manon Lescaut G, VK     17.00     150–170 Kč
Čt 6. 10. Malý Nemo v krajině snů MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Pá 7. 10. Malý Nemo v krajině snů MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Út 11. 10. Malý Nemo v krajině snů MŠ, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Čt 13. 10. Manon Lescaut C, VK     17.00 150–170 Kč
Pá 14. 10. „Na tělo…“ 

Hrádek, talk show s P. Králem 
VK 19.00 70 Kč

So 15. 10. Manon Lescaut B, VK     19.00     150–170 Kč
Čt 20. 10. Manon Lescaut D, VK     17.00     150–170 Kč
Pá 21. 10. Já to tedy zkusím… 

Studio D123, Hrádek 
VK 19.00 70 Kč

So 22. 10. Mord, mošt a Columbo 
Hrádek 

VK 19.00 70 Kč

Út 25. 10. Manon Lescaut školy, dopr. volných míst 11.00 150–170 Kč
So 29. 10. S tvojí dcerou ne VK 19.00  150–170 Kč



22

schopnosti, ale také jeho hudební nadání. Dou-
fáme, že diváky tato inscenace, kterou uvádíme 
mimo předplatné, zaujme a  usednou do  hlediště 
nejen v den premiéry, ale i v dalších reprízách.  

Táňa Mládková

Patrik Francl se zároveň ujal role plukovníka 
Rumforda. Poručíka Columba ztvární další šum-
perský herec Kryštof Grygar. Mladý režisér Ště-
pán Gajdoš obsadil do  této inscenace také Víta 
Pištěckého, u  kterého využil nejen jeho herecké 

Nové pořady, Rozhovor

Mord, mošt a Columbo v Divadle Šumperk

Na tělo…, v říjnu s Petrem Králem

Představujeme nové tváře divadla: Kryštof Grygar

Mord, mošt a Columbo – pod tímto názvem se skrývá komorní detektivní příběh, jehož premiéru 
uvede šumperské divadlo v sobotu 22. října na Hrádku. Autorem scénáře je herec Patrik Francl, 
který se nechal inspirovat jedním z dílů slavné řady detektivních příběhů v čele s dnes již legen-
dárním poručíkem Columbem.

Jednou z  novinek v  repertoáru šumperského divadla je talk show nazvaná Na  tělo… Projekt 
vznikl z iniciativy hereček Lucie Šmejkalové a Karolíny Hýskové.

Kryštof Grygar se narodil 15. května 1995 v Šumperku. Ve třinácti letech začal navštěvovat dra-
matický kroužek na ZUŠ v Uničově, vystudoval brněnskou konzervatoř, na níž absolvoval pod 
vedením režiséra Romana Groszmanna v  roli Boba v  komedii Všechno nejlepší a  v  roli Jima  
O´Connora ve Williamsově hře Skleněný zvěřinec. Už na škole dostal možnost hostovat v brněn-
ském Divadle Radost a posléze i v Divadle Šumperk. Před dokončením školy si vyzkoušel i práci 
v Moravském divadle Olomouc. V posledních letech studia dostal možnost seznámit se s prací před 
filmovou kamerou, a to v seriálu Případy prvního oddělení, televizním filmu Zločin v Polné či 
filmu Muzikál aneb cesty ke štěstí. V současné době je v angažmá v Divadle Hysterie, což je zá-
jezdové divadlo, které založil s bývalým spolužákem Štěpánem Gajdošem studujícím nyní režii, 
s nímž jezdí po republice a hrají vlastní autorská představení.

V Šumperku jste již hostoval. Jak vnímáte atmosféru 
v místním divadle? Co rozhodlo, že se stanete členem 
šumperského souboru?

Jelikož jsem se v Šumperku narodil, mám k městu 
velice pevné pouto. Šumperk má podle mě 
na  své rozměry bohatý kulturní život. Je tu kino 

Na Hrádku se mohou diváci pravidelně setkávat 
s herci a osobnostmi divadla, které budou střídavě 
zpovídat zmíněné herečky. Úvodní díl s  herečkou 
Olgou Kaštickou a moderátorkou Lucií Šmejkalo-
vou proběhl v září, v říjnu se pak mohou diváci tě-
šit na setkání s bývalým ředitelem a stále hostujícím 
hercem Petrem Králem. Odpovídat bude v  pátek 

14. října na otázky Karolíny Hýskové ohledně těž-
kého období jeho ředitelování, které je spojeno 
s požárem divadla a o následném hraní v provizor-
ních podmínkách. Nebude to ale jen vzpomínání 
smutné. Padnou také dotazy týkající se osobního 
i hereckého života. Ptát se můžete i vy. Vždyť podti-
tul této talk show je: „Zákaz tabu“. Táňa Mládková
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A kteří režiséři Vás nejvíc oslovili?
Jsem moc rád za  svoje profesory na konzervatoři, 
kteří mě samozřejmě ohromně posunuli a pomohli 
mi. Jeden z  nich byl i  pan Roman Groszmann, 
který bude letos v Šumperku režírovat Dokonalou 
svatbu. Moc se na spolupráci s ním těším, protože 
jsem pod jeho vedením nazkoušel ve škole Jima ze 
Skleněného zvěřince, ta role i celé představení byly 
pro mě ohromný zážitek a myslím, že i značný po-
sun. To je jedna z  těch rolí, které mě oslovily, ale 
každá role, i když to zní jako klišé, je pro mě „oslo-
vující“. Kdyby to tak nebylo, myslím si, že bych ne-
dělal svou práci pořádně.
 
V jakých rolích Vás šumperští diváci uvidí? Na kte-
rou se nejvíc těšíte?
Momentálně, v době kdy vzniká tento rozhovor, je 
pro mě největším úkolem rytíř De Grieux. Jinak za-
tím nemám úplnou představu, co mě všechno tento 
rok čeká. Jak již jsem se zmínil, vždycky ta role, kte-
rou aktuálně zkouším, je pro mě největším láka-
dlem, ale zároveň úkolem, z něhož mám respekt.

s výbornou dramaturgií, Blues Alive, folklorní fes-
tival, samozřejmě také divadlo, děje se tu toho 
spousta, a já jsem rád, že se mohu zapojit a snažit 
se přispět i „svou troškou do mlýna“. Zdejší soubor 
na mě působí dojmem jedné velké rodiny. Je nás 
tu jen pár a všichni se neustále setkáváme a známe. 
Což je podle mě velkou výhodou. Proto jsem moc 
rád, že se můžu stát jeho součástí.

Můžete stručně zrekapitulovat Vaši cestu k  divadlu, 
vzpomenout okamžik, kdy jste se rozhodl věnovat ná-
ročnému hereckému povolání a proč?
Odmalička jsem chtěl být režisérem. Potom jsem se 
tomu oboru chtěl co nejvíce přiblížit, a tak jsem za-
čal chodit v páté třídě do divadelního kroužku v Li-
bině, zjistil jsem, že se mi exhibicionizmus na jevišti 
líbí a  začal jsem chodit do dramaťáku do ZUŠky 
v Uničově. A přes konzervatoř v Brně jsem se do-
stal zpět sem do Šumperka.

Prozradíte svá dosavadní působení a postavy, které Vás 
nejvíc oslovily? Jaká je Vám osobně nejvíc nejbližší? 

Rozhovor

Kryštof Grygar se v minulé sezoně představil v Šumperku coby D´Artagnan.  Foto: P. Veselý
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

sběratel Jiří Struž z  Olomouce. Výstavu doplňují 
velkoformátové fotografie zámků, např. Bouzova, 
Hluboké, Konopiště, a hradů Bítova, Kosti a Švi-
hova zapůjčené z hradu Šternberku. Panoramatická 
mapa hradů a  zámků s  ilustrovaným průvodcem 
ukazuje, kde se vystavené modely hradů a  zámků 
v naší republice nacházejí.  
Návštěvníci si mohou sami vyzkoušet vystřihnout 
a  slepit model a  svůj výrobek si jako suvenýr od-
nést domů. Pro školy a školky je připraven speciální 
program, který je možné si objednat u lektorky Ivy 
Tylové na tel.č. 583 363 090 nebo e-mailu: iva.ty-
lova@muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá do 6. lis-
topadu..  Vstupné: plné 30 Kč,  

snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Rytířský sál 
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 

VýstaVní síň
Juraj Hovorka
Věhlasný sochař Juraj Hovorka, který přispěl svým 
umem k  vývoji moderního sochařství na  Sloven-
sku, svůj zájem věnuje rovněž kresbě, malbě, gra-
fice a své umělecké názory rozvíjí rovněž v oblasti 
užitého umění, konkrétně při tvorbě uměleckého 
šperku. Výstava, jež je uspořádaná k  příležitosti 
90. výročí narození Juraje Hovorky pocházejícího 
ze šumperského regionu, nabízí průhled do uměl-
covy rozmanité tvorby. V úterý 4. října bude vý-
stava z technických důvodů uzavřena. Výstava trvá 
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 přibližují zajímavé, pozoru-
hodné a jistě i reprezentativní hrady a zámky z celé 
České republiky, např. Kokořína, Litic, Točníku, 
Náchodu, Rožmberku, Třebíče a  mnoha dalších. 
Sbírku více než 60 modelů na  výstavu zapůjčil 

 
Jste pověrčivý? Máte nějaké herecké rituály před 
vystoupením?
Uf, těch je spousta. Ale nemyslím si, že jsem po-
věrčivý, spíš mě to uklidňuje. Vždycky před před-
stavením se dívám na nebe a..., ale ne, když to tady 
vysypu, budou mě pak kolegové sledovat, jestli už 
to zase dělám, a možná to dokonce i ztratí svůj úči-
nek a..., takže ano, asi jsem trochu pověrčivý.
 
Jaký je Váš herecký sen, který byste si rád splnil?
Nechci být nikdy spokojený. Nebo spíš takhle, spo-
kojený chci být a  jsem, ale nechci si nikdy říct, 
takhle mi to stačí, můžu se ustálit. Chci se stále po-
souvat a mít stále nový cíl, kterého budu chtít do-
sáhnout, stále se vyvíjet. A konkrétně, chtěl bych si 
zahrát Bricka z Kočky na rozpálené plechové střeše. 
Protože mám moc rád Paula Newmana a tato role 
je pro mě hodně zajímavá.

Existuje nějaká role, z níž máte respekt?
Každá, kterou zrovna zkouším. Vždy, když dostanu 
nějakou roli, mám z ní respekt, i když je to třeba 
Jeníček z Perníkové chaloupky. Což je vlastně další 
role, ve které mě v Šumperku můžete vidět. Ale ať 
stále neodpovídám takhle mlhavě, mám určitě re-
spekt z rolí, které už jsou provařené a lidi je třeba 
znají v  podání jiného herce a  vědí, jak by měly 
vypadat.

Které představení nadcházející sezony by si podle Vás 
neměli nechat diváci ujít?
Všechna. Ale já osobně se moc těším na Mučed-
níka, což je podle mě velmi zajímavá hra. Od skvě-
lého autora.

Děkuji za rozhovor,
Z. Kvapilová
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pro milovníky psů. Herna navazující na úspěšnou 
výstavu „Pojďte, děti, budeme si hrát“ opět před-
stavuje 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 
Ohlédnutí za léty
Výstava k  příležitosti oslavy životního jubilea 
pro mnohé Šumperany dobře známé umělkyně 

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. Vý-
stava trvá do 6. listopadu.  Vstupné: plné 30 Kč,  

snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Přednáška Souvky – svědci doby ledové
V  rámci výstavy Souvky proběhne ve  čtvrtek 
20. října od 17 hodin v Rytířském sále přednáška 
nejen pro odbornou veřejnost se zaměřením na ge-
ologii a  na  problematiku souvků. Přednáška se 
zaměří na  objasnění různých věcných, geomorfo-
logických a zeměpisných zvláštností v souvislosti se 
souvky. Přednášku povede M. Dvořák a  odborné 
dotazy zodpoví Z. Gába.  Vstupné: 30 Kč jednotné,  

děti do 6 let zdarma

mUZeJíČko (galeRie ŠUmpeRska)
Podzimní herna
Další pokračování oblíbené herny přináší zbrusu 
nové hádanky a atrakce, jako na příklad dobývání 
hradu, tankovou bitvu nebo kynologický koutek 

Vlastivědné muzeum

Papírové modely, jež jsou k vidění v Hollarově galerii šumperského muzea, přibližují zajímavé, pozoruhodné 
a jistě i reprezentativní hrady a zámky z celé České republiky.  Foto: VM Šumperk

K výstavám Kouzlo papírových modelů hradů 
a zámků, Juraj Hovorka a Souvky Vám nabí-
zíme možnost objednat si komentované pro-

hlídky a dílny u Ivy Tylové. Máte-li o naši 
nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail 

iva.tylova@muzeum-sumperk.cz.
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O včelách a lidech
Interaktivní výstava, která představuje život včel 
formou komiksu a her. Práci včelaře přibližuje vý-
stava díky sbírkovým předmětům našeho muzea. 
Výstava vznikla ve spolupráci se střediskem ekolo-
gické výchovy při SVČ Doris. Součástí výstavy jsou 
doprovodné programy pro objednané skupiny dětí. 
Výstava bude zahájena ve  středu 5. října a potrvá 
do 20. listopadu.  Vstupné: plné 30 Kč, snížené 

15 Kč, děti do 3 let zdarma

Muzejní minigalerie
Výstava tvorby Tomáše Velzela
Výstava obrazů a grafických prací Tomáše Velzela, 
kterého můžete znát jako herce z divadélka S RA-
DOSTÍ. Jeho tvorba zpracovává různá témata, 
která mají většinou optimistické ladění. Zau-
jmout by mohla nejen dospělé, ale také děti. 
Ostatně, kdo se zúčastní zahajující vernisáže, 
může si zde zakoupit jeho CD s názvem Tvrdo-
hlavý pes, které je věnováno právě dětem. Výstava 
trvá do do 30. října.  Vstupné: 10 Kč,  

děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

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

a  učitelky Dany Vilišové představuje návštěvní-
kům její tvorbu za posledních čtyřicet let. Příchozí 
se mohou těšit na její výrobky z keramiky, grafiku 
a malbu. Výstava trvá do 16. října.  Vstupné: 10 Kč, 

děti do 6 let zdarma

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 

Akce
Přežili byste v pravěku?
U  příležitosti Mezinárodního dne archeologie, 
který je oslavou archeologie a  nadšení z  objevo-
vání, pořádá v pátek 14. října od 9 do 16 hodin 
muzeum Šumperk celodenní program pro ro-
diny s dětmi, školy, školky i  jiné zájemce. Přijďte 
si k nám vyzkoušet, jaký byl život v pravěku a co 
bylo pro naše předky denním chlebem. V prostoru 
Pavlínina dvora budete moci zkusit, jak se na oh-
ništi pekly placky, vyrobit si vlastní hliněný korá-
lek, misku nebo figurku, otestovat svou zručnost 
při spřádání nití, vystřelit si na cíl z luku, zjistit, jak 
náročné bylo vyrobit jen jednoduchý kamenný ná-
stroj a mnoho dalšího.  Vstupné je 40 Kč jednotné, 

děti do 3 let zdarma

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

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

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, 
děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Vlastivědné muzeum
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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. 

Úsov – kolébka lesnického školství na Moravě 
Expozice, která je od roku 2007 instalována v ně-
kdejším sídle lesnické školy (v tzv. staré škole), přináší 

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 kvizy, 
hádanky a sestavit skládačky.  Vstupné: plné 40 Kč,  

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

Malíř ztraceného času
Výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana pře-
nese návštěvníky mohelnického muzea do období 
prehistorie a  ukáže jim svět plný dobrodružství 
a  dětských motivů. Umělec, proslavený zejména 
ilustracemi knih Lovci mamutů, Vinnetou nebo 
Dvacet tisíc mil pod mořem, zavede děti i dospělé 
na široké pláně savan, do hlubokých pralesů nebo 
do  džungle a  vystoupá s  nimi do  vysokých hor. 
Výstavu připravil Josef Ptáček ve  spolupráci s Pa-
mátníkem národního písemnictví. Výstava bude 
zahájena vernisáží v úterý 4. října v 17 hodin a po-
trvá do 4. prosince.  Vstupné: plné 30 Kč,  

snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma
Informace: tel.  č.: 583  430  693, www.muzeum-
-sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.
cz, otevřeno celoročně: po zavřeno, út–ne 9–12 hod., 
12.30–17 hod.

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

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, 
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

Vlastivědné muzeum
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Den státního svátku 28. října
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

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

Akce
Halloween a zámecká strašidla
V sobotu 29. října obsadí Úsov od 17.30 do 22 ho-
din zámecká strašidla, aby stejně jako minulý rok 
oslavila Halloween. I letos čekají návštěvníky pro-
hlídky podzemních prostor, strašidelná dílna 
v  hradní kočárovně a  další atrakce pro děti i  do-
spělé.  Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma
Bližší informace: V říjnu je otevřeno od úterý do ne-
děle 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). Návštěvnická sezona končí 30. října. 
Vstupné: plné 90 Kč, snížené 45 Kč, děti do  6 let 
(jednotlivě) zdarma (zahrnuje stálou expozici Lo-
vecko-lesnického muzea, expozici lesnického školství, 
Pohádky na zámku Úsov, výstavy)

Pontis Šumperk – Univerzita volného času

Čtvrtek 6. října od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje V + H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 11. října od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

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

Čtvrtek 20. října od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Úterý 25. října od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů

Každé pondělí od 13 hodin v „P“
Konverzace v němčině pro seniory –
mírně pokročilí 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
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20 LET ROZHLEDNY NA HÁJI
24. ročník pochodu PO ŠUMPERSKÉM PSANÍČKU

Memoriál Josefa Janků
Den rodinné turistiky Za toulavým kočárkem

Sobota 8. října 2016
START: Středisko volného času Doris, ul. 17. listopadu 2, Šumperk

7.00–10.00 pěší trasy 15 km, 25 km, 35 km, 50 km * cyklotrasa 45 km 
9.00–10.00 rodiče a prarodiče s dětmi na trasy 8,5 km a 11 km   

Pozor! Od SVČ Doris bude vypraven autobus na východisko tras 8,5 km a 11 km od hrabenovské 
hájovny, odjezd v 9.30 a v 10.15

Startovné: členové KČT a děti 5–15 let 25 Kč, ostatní 35 Kč
V ceně startovného diplom, občerstvení, odměny dětem za soutěže

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

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 kupony 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. 
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střediskových knihoven, na  kterých informujeme 
o důležitých novinkách z oblasti knihovnictví. Tito 
spolupracovníci pak informace od nás předají dál,“ 
přiblížila Šeligová, jak systém funguje.

V  Šumperku se také každoročně koná odborný 
seminář pro profesionální i dobrovolné knihovníky. 
Ten letošní se jmenoval Knihovny seniorům.

„Senioři a  děti tvoří podstatnou část našich kli-
entů. Do  budoucna bude seniorů stále přibývat, 
proto se musíme zaměřit na jejich potřeby,“ vysvět-
lila Šeligová.

Knihovny na Šumpersku pořádají setkání nejstar-
ších čtenářů, vozí seniory na výlety po památkách, 
pořádají pro ně besedy či jiné kulturní akce a spo-
lečenská setkání. Prostřednictvím akce „Babičky 
a dědečkové čtou dětem“ se snaží propojit nejstarší 
generaci s tou nejmladší. Dobré zkušenosti mají také 
se  čtením dětí v  penzionech pro seniory. Některé 
knihovny spolupracují s vysokými školami a propůj-
čují své prostory pro pořádání univerzit třetího věku.

Tyto a další podobné příběhy zazněly na odbor-
ném semináři, který uspořádala Městská knihovna 
v Šumperku. Profesionální i dobrovolní knihovníci 
z regionu se na něm sešli, aby si vyměnili zkušenosti.

„Podle smlouvy s  Vědeckou knihovnou v  Olo-
mouci je naše knihovna garantem pro výkon regio-
nálních funkcí pro místní a obecní knihovny okresu 
Šumperk. Přímo metodicky vedeme 17 z nich a pro-
střednictvím profesionálních knihovníků v  Hanu-
šovicích, Lošticích, Mohelnici, Rudě nad Moravou, 
Štítech, Úsově, Velkých Losinách a v Zábřehu se in-
formace od  nás dostanou i  ke  spolupracovníkům 
v  těch nejmenších knihovnách v  regionu,“ uvedla 
Kamila Šeligová, ředitelka šumperské knihovny.

Na Šumpersku působí 96 knihoven. Služby čte-
nářům zajišťují profesionální i  dobrovolní knihov-
níci, kteří se této službě veřejnosti věnují vedle svého 
povolání. Jak zaznělo na jejich setkání, metodickou, 
odbornou i praktickou pomoc ze Šumperka vítají.

„Organizujeme pravidelné porady se zástupci 

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 Karel Kocůrek: „USA SEVEROZÁPAD – Po stopách indiánských mokasín“ trvá v půjčovně v ul. 
17. listopadu do 2. listopadu.

Městská knihovna

Šumperská knihovna uspořádala seminář pro knihovníky 
z regionu, přednášela i socioložka Šiklová
Romány i sbírky poezie pěchuje do batohu knihovnice, aby je donesla obyvatelům místního penzi-
onu pro seniory. Jiná knihy osobně rozváží na kole po obci. Bývalá učitelka do výměny knih a ča-
sopisů zapojila také své někdejší žáky.



31Ohlédnutí, Workshop

razítek při výrobě záložky do knížek, ty větší si 
nachystají do školy čtenářský deníček a na ty nej-
větší a dospěláky čekají spreje, šablony a textilní 

Prožijte netradiční chvíle v  knihovně při vý-
robě toho, co vaše knihy potřebují. Za  pomoci 
lektorek Magdy a Irenky si i nejmenší děti užijí 

Udělejte radost své knížce a vyrobte jí záložku, deníček, tašku či batoh pro cestu do knihovny. Uči-
nit tak můžete v rámci výtvarného workshopu, který povedou lektorky Magda Gieslová a Irena 
Slavíková v knihovně v ulici 17. listopadu ve čtvrtek 6. října.

Knihovnice chystají výtvarný workshop

„Děláme všechno proto, aby se senioři setkávali 
v  kulturnějším prostředí, než jsou supermarkety,“ 
řekla s  nadsázkou emeritní ředitelka šumperské 
knihovny Zdeňka Daňková, která řadu zajímavých 

akcí pro seniory vymyslela a zorganizovala.
K  úspěchu letošního knihovnického semináře 

přispělo také vystoupení známé socioložky Jiřiny 
Šiklové.

„Vysvětlila demografickou křivku stárnutí popu-
lace a diskutovala s námi o  tom, jak se knihovníci 
mohou zaměřit na práci se seniory. Vystoupila také 
na  besedě pro veřejnost, která byla vyprodaná už 
dlouho předem. Mimo jiné na ní přiblížila drama-
tické momenty svého života, třeba jak spolu se spi-
sovatelem Ludvíkem Vaculíkem pašovala zakázané 
knihy,“ popsala Šeligová.

Stranou zájmu knihovníků nezůstaly ani potřeby 
nevidomých klientů, o  kterých pohovořila Soňa 
Bezděková ze Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých. Potom je pobavilo vystoupení jed-
noho z  nejstarších čtenářů šumperské knihovny 
Eduarda Mlčka. V. Krejčí

Pozornost vzbudila přednáška psychiatra Tomáše Při-
kryla o problematice demence na počátku 21. století.  

Foto: V. Krejčí

Socioložka Jiřina Šiklová besedovala s návštěvníky šumperské knihovny.  Foto: R. Krymlák
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přírodnin dovezených z  USA. Přednáška začíná 
v 18.30 hodin a vstupné je padesát korun -kš-

Karel Kocůrek a jeho kolegové se tentokrát vypra-
vili na americký severozápad. Putovali po stopách 
prvních objevitelů Lewise a Clarka, od pobřeží Ti-
chého oceánu ve státech Washington a Oregon přes 
Skalnaté hory v Idahu a Montaně až do Wyomingu 
a Dakoty. Obdivovali rozmanitost a krásu národ-
ního parku Yellowstone, navštívili indiánské rezer-
vace kmenů Nez Perce, Flathead, Crow, Northern 
Cheyenne, Hidatsa a  Mandan. Pozorovali med-
vědy, orly, bizony, antilopy pronghorn, ovce tlusto-
rohé, psouny... Naslouchali nočnímu vytí kojotů. 
Nocovali pod hvězdami, tábořili v lesích a na pré-
rii. Koupali se v potocích a řekách.

Průvodní slovo s  videoprojekcí bude na  před-
nášce doplněno hrou na  indiánské hudební ná-
stroje a  výstavou indiánských výrobků a výstavou 

V knihovně vystavuje fotografie Karel Kocůrek, 
přijede na besedu

Cyklus Poezie a hudba nabídne Příběhy z Božího lesa

Až do 2. listopadu je v městské knihovně v ulici 17. listopadu 6 k vidění výstava fotografií Karla 
Kocůrka nazvaná „USA SEVEROZÁPAD – Po stopách indiánský mokasín“. Stejný název nese 
i beseda, která je naplánována na středu 12. října.

barvy pro zhotovení batohu či tašky na knížky. 
To vše v  čase od 10 do 11.30 hodin, od 12.30 
do 14 hodin a od 14.30 do 16 hodin. Papírová 
dílna proběhne bez rezervace souběžně s  tex-
tilní dílnou. Na  tu je nutné rezervovat si místo 

předem na telefonu 583 283 138 (půjčovna pro 
dospělé). Ceny: výroba záložky 25 Kč, výroba 
deníčku 75 Kč, výroba tašky dospělí 135 Kč, 
děti 105 Kč, výroba batohu dospělí 135 Kč, děti 
105 Kč. K. Šeligová

Další pořad z  cyklu Poezie a  hudba připra-
vují šumperské knihovnice. Nese název Příběhy 
z  Božího lesa a  odehraje se ve  čtvrtek 20. října 
od 18.30 hodin v knihovně v ulici 17. listopadu.

Básník a zpěvák Oldřich Janota bude předčítat ze 
své poslední knížky Příběhy z Božího lesa a zazpívá 
o Božím lese i pár svých roztodivných balad. Pořad 
je doprovodnou akcí Festivalu Džemfest. Vstupné 
je 80 korun, se vstupenkou na  Džemfest je pak 
po třicet korun levnější. -red-

Hostem pořadu Poezie a hudba je Oldřich Janota. 
Foto: archiv

Karel Kocůrek se vydal na severozápad USA. 
Foto: archiv
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Do knihovny Sever přijedou vláčky

Středisko volného času Doris

Knihovna Sever láká na výstavu šišek

V knihovně Sever se bude povídat o Václavu Rýznarovi

Můj tatínek Václav Rýznar je název besedy, kterou chystají knihovnice ze „Severu“. Proběhne 
v úterý 25. října a o vzpomínky na svého otce se s posluchači podělí lékařka Věra Prchalová. Se-
tkání začíná v 17.15 hodin a vstup je volný.

Kolekce šišek od  nás i  ze světa bude k  vidění 
v  knihovně Sever od  11. října do  23. listopadu. 
U příležitosti zahájení výstavy jež je naplánováno 

Jízdy vláčků modelového kolejiště Zdeňka 
Morávka a výstavku dětských knih o vlacích mů-
žete zhlédnout v dětském oddělení knihovny Sever 

Václav Rýznar (28. 9. 1901 Horní Studénky – 
2. 5. 1980 Olomouc), učitel v řadě škol v severo-
moravském pohraničí (Zborov, Horní Studénky, 
Štíty, Dolní Olešná), se po celý svůj život věnoval 
kulturní a osvětové práci. Jeho články s vlastivěd-
nou tématikou vycházely v denním tisku, několik 
sociologických studií s  problematikou severomo-
ravského pohraničí vyšlo i  knižně. Z  Rýznarovy 
beletristické tvorby vyšly v několika vydáních Ly-
žařské pohádky. V  70. letech, již na  učitelském 

na úterý 11. října od 17.15 hodin, proběhne beseda 
s majitelem sbírky Jiřím Kvíčalou o zajímavostech 
ze světa šišek. Z. Daňková

v Temenické ulici v úterý  4. října od 13 do 16 ho-
din. Zveme k prohlídce vláčků děti, jejich rodiče či 
prarodiče. Z. Daňková

odpočinku, se Václav Rýznar zaměřil na  regio-
nální historii a  etnografii, spolupracoval s  Okres-
ním vlastivědným muzeem v Šumperku. Materiál 
o lidu severní Moravy, jeho zvycích, nářečí a proje-
vech lidové tvořivosti shromažďoval již ve 20. letech 
a neustále jej doplňoval a rozšiřoval. V roce 1971 
uspořádal do  ucelené sbírky pověsti ze Štítecka 
a nazval ji Pověsti z kraje pod Bukovou horou, k je-
jímu vydání však došlo až v roce 2001 v nakladatel-
ství Veduta Štíty. Z. Daňková

Sobota 1. října od 10 do 12 hodin v parku za Vilou Doris
Výstava na stromech – Poznej své boty
Výstava na  stromech je celorepublikový happe-
ning, který se koná během Týdne důstojné práce 
a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní 
spotřeby. Letošní ročník proběhne v  českých par-
cích od  1. do  8. října. Mezinárodně uznávaný 
fotograf GMB Akash pro nás zdokumentoval pra-
covní podmínky v koželužnách a při výrobě obuvi 

v  Bangladéši. Výstava bude zahájena v  10 hodin. 
Těšit se můžete i  na  doprovodný program: tram-
polína, slack line, fotbálek, v  čajovně Vily Doris 
promítání dokumentu Mzda, ze které se dá uži-
vit (délka 20  min., poběží ve  smyčce od  10.20 
do 12 hod.).  Vstup zdarma

Sobota 1. října od 19 hodin v letním kině u Vily Doris
Výstava na stromech – večerní program



34 SVČ Doris

Promítání dokumentu z  kambodžských továren 
„Mzda, ze které se dá uživit“ (délka 20 min.) a pěti-
dílného dokumentárního norského seriálu „Sweat-
shop“, ve  kterém uvrhli tvůrci fashion blogerky 
do života dělnic v kambodžských oděvních továr-
nách (délka 5 × 10 min.). Informace František Uhl, 
tel. č. 725 485 195, uhl@doris.cz.  Vstup zdarma

Sobota 1. října od 9 do 14 hodin na „K“
Keramika pro každého
Volná tvorba z keramické dílny pro děti i dospělé. 
Informace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@
doris.cz.

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
LABYRINT ZÁHAD – Největší tajemství Čech, Moravy a Slezska 
v pondělí 10. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu

Host večera – Arnošt Vašíček
Beseda s autorem řady knih o tajemnu a televizních seriálů Ďáblova lest, Ztracená brána, 

Strážce duší a Planeta záhad

Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné 
úkazy a paranormální jevy naznačují, že minulost 

naší planety je daleko tajemnější, než si vůbec 
dovedeme představit. Arnošt Vašíček představí nové 

nejtajemnější objevy ze světa i od nás. Utajované 
mumie mimozemšťanů – Příliš podivné pyramidy – 

V zajetí nadpřirozených sil – Tajuplný kostel – 
Vraždící kletba – Největší tajemství templářů – Invaze 

Sovích bytostí – Tajemná monstra odjinud… 
Nacházejí se na našem území trosky plavidla 

mimozemšťanů? Jsme jen krůček od objevení ostatků 
bytosti odjinud? Jaké stopy zanechaly v Jeseníkách 
tajemné stvůry z hvězd? Byl hunský vůdce Attila 

pohřben na severu Moravy? Schyluje se k senzačnímu 
objevu jeho prokletého pokladu? Co ukryli Slované 

v tajné podzemní svatyni na Radhošti? Podaří se 
odhalit tajemství kamene smrti? Jsme obklopeni 

duchy a přízraky? Jaká neznámá síla vypálila podivné 
otisky rukou? Proč se Adolf Hitler zajímal o děsivé 

proroctví na stěnách Švédské kaple?
Vstupenky v 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat 

ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, 
konupcik@doris.cz.

Pondělí 3. října a úterý 4. října vždy od 9 do 18 ho-
din na třemešských rybnících 
Podzimní festival ptactva
Zajímá vás, které ptactvo žije kolem nás? Přijďte 
za námi na třemešské rybníky. Pod vedením orni-
tologa Petra Šaje bude probíhat odchyt, určování 
a  kroužkování. Připravené budou i  doprovodné 
aktivity pro děti. Informace Soňa Vávrová, tel. č. 
725 005 783, vavrova@doris.cz.

Sobota 8. října od  14 do  18 hodin na  letišti 
u Šumperka
Drakiáda
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Středisko ekologické výchovy Doris vás zve spo-
lečně s  Aeroklubem Šumperk na  hromadné pou-
štění draků s doprovodným programem. 8. ročník 
akce pro rodiče a hlavně děti. Více informací Soňa 
Vávrová, tel. č. 731 501 319, vavrova@doris.cz. 

Vstup zdarma

Neděle 9. října od 10 do 18 hodin v MC na „K“
Vědomá sexualita
Informace Eva Pšenčíková, tel. č. 731  186  053, 
psencikova@doris.cz. 

Pondělí 10. října od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis: Labyrint záhad – Největší tajemství 
Čech, Moravy a Slezska
A. Vašíček – Labyrint záhad, známý záhadolog 
představí svoji novou knihu. Informace a rezervace 
míst – P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konup-
cik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Středa 19. října od 17 do 20 hodin v AT na „K“
Sedánky pro mamky
Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku. In-
formace Eva Pšenčíková, tel. č. 731  186  053, 

Kino Oko

psencikova@doris.cz.  Cena 80 Kč

Středa 19. října od 18.30 hodin v G-klubu DK
Via Lucis: Kufrování reprezentačního běžce
Setkání s reprezentanty v orientačním běhu Vojtou 
Králem a  Janem Petrželou. Informace a  rezervace 
míst – P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konup-
cik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč, 30 Kč

Středa 26. října od 10 do 18 hodin v AT na „K“
Jablečné hody
Podzimní tvořivá dílna pro děti a  rodiče. Oslava 
jablek – pečení, zavařování, jablečné dekorace, ku-
chařka, prostírání…  Informace Hana Janů, tel. č. 
725 003 982, janu@doris.cz.

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

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Kufrování reprezentačního běžce 

ve středu 19. října od 18.30 hodin v G-klubu DK
Hosté večera – reprezentanti v orientačním běhu Vojta Král a Jan Petržela

Vstupenky v ceně 50 Kč (senioři a mládež 30 Kč) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Sobota 1. října 
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ v 15.25 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění
Čápi nosí děti... nebo alespoň nosívali. Teď nosí 

balíčky pro internetový obchod.  Vstupné 110 Kč
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI v 3D 17.25 hodin
USA, 2016, fantasy, 128 minut, přístupné bez 
omezení, české znění
Poté, co Jacobův otec zemře, se chlapec rozhodne 
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vydat na strastiplnou cestu s jediným cílem. Zjistit 
pravdu, zda sirotčinec z otcova vyprávění skutečně 
existuje.  Vstupné 140 Kč
ANTHROPOID ve 20.00 hodin
Velká Británie, ČR, 2016, historický, životopisný, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Rotmistři Josef Gabčík a  Jan Kubiš znovu ožívají 
ve výpravném snímku Seana Ellise, aby v rámci di-
verzní operace uskutečnili atentát na zastupujícího 
říšského protektora a  šéfa RSHA Reinharda Hey-
dricha v kulisách Prahy za 2. světové války.  

Vstupné 120 Kč

Neděle 2. října
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ + MIMONI JSOU 
SEKÁČI v 15.25 hodin                 Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné, české znění 

Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč 
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI 3D v 17.25 hodin
USA, 2016, fantasy, 128 minut, přístupné bez 
omezení, české znění  Vstupné 140 Kč
ANTHROPOID ve 20:00 hodin

Velká Británie, ČR, 2016, historický, životopisný, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Pondělí 3. října 
ANTHROPOID v 17.30 hodin
Velká Británie, ČR, 2016, historický, životopisný, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
BUCHTY A KLOBÁSY ve 20.00 hodin
USA, 2016, animovaný, komedie, 89 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
První mládeži nepřístupný počítačem animovaný 
film, vypráví o skupině potravin, které se pod ve-
dením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu 
o  své existenci, a  o  tom, co se doopravdy stane, 
když jsou vyvoleni a opustí supermarket. 

Vstupné 90 Kč

Úterý 4. října 
ANTHROPOID v 17.00 hodin
Velká Británie, ČR, 2016, historický, životopisný, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Rotmistři Josef Gabčík a Jan Kubiš znovu ožívají ve výpravném snímku Seana Ellise Anthropoid.  Foto: archiv
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Čtvrtek 6. října
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC v 17.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 85 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek (Jakub Kohák) je své-
rázný instalatér. Je zručný a poctivý, se vším si po-
radí, žádné práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, 
za zákazníky jezdí na kole nebo autobusem, nebo 
se nechá vozit. Mobil nepoužívá, telefonáty za něj 
vyřizuje jeho matka, která mu také vaří, nakupuje, 
pere, dělá účetnictví a řídí chod celé domácnosti. 

Vstupné 120 Kč
DEEPWATER HORIZON: MOŘE V PLAME-
NECH v 19.25 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 za-
moření v americké historii.  Vstupné 110 Kč

SPÍCÍ KRASAVICE v 19.30 hodin
Austrálie, 2016, balet, 145 minut, přístupné bez 
omezení
Spící krasavice Davida McAllistera je zbrusu nová 
inscenace oblíbené pohádky o Šípkové Růžence. 

Vstupné 250 Kč, při koupi abonmá 200 Kč

Středa 5. října 
OKO SENIOR: TEORIE TYGRA v 10.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 120 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 90 Kč, senioři 60 Kč
ANTHROPOID v 17.30 hodin
Velká Británie, ČR, 2016, historický, životopisný, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
CHRONIC ve 20.00 hodin                Artvečer - FK
Mexiko. Francie, 2015, drama, 92 minuty, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Drama o  muži, pro kterého je umírání denním 
chlebem.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Spící krasavice Davida McAllistera je zbrusu nová inscenace oblíbené pohádky o Šípkové Růžence.  Foto: archiv
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Českou komedii Bezva ženská na krku uvádí kino Oko od poloviny října.  Foto: archiv

Pátek 7. října 
JÁ, KOCOUR v 16.15 hodin
USA, 2016, komedie, rodinný, 87 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění
Kevin Spacey a Jennifer Garnerová v rodinné kome-
dii Barryho Sonnenfelda (Muži v černém 1, 2, 3). 

Vstupné 130 Kč
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC v 18.10 hodin
ČR, 2016, komedie, 85 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let Vstupné 120 Kč
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ ve 20.00 hodin
Velká Británie, USA, 2016, komedie, romantický, 
123 minuty, nepřístupné pro děti do 15 let, české 
znění  Vstupné 110 Kč

Sobota 8. října
CINETUBE ve 14.00 hodin 
Setkání YouTuberů a promítání jejich premiérové 
tvorby v kině. Jedinečný program a atmosféra. 

Vstupenky na vstupnik.cz
ANTHROPOID v 17.30 hodin
Velká Británie, ČR, 2016, historický, životopisný, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC ve 20.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 85 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let Vstupné 120 Kč

Neděle 9. října
KUBO A KOUZELNÝ MEČ 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, fantasy, rodinný, 101 mi-
nuta, přístupné bez omezení, české znění
Kubo je úplně normální teenager, který žije oby-
čejný život v rodné vesnici. Jenže pak mu zaklepou 
na  dveře temní démoni ze záhrobí a  zaplašit je 
může jen Kubova mimořádná odvaha a kompletní 
magická zbroj jeho otce, což, jak Kubo s překvape-
ním zjistí, býval legendární samuraj. 

Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč 
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC v 17.40 hodin
ČR, 2016, komedie, 85 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let Vstupné 120 Kč
DÍVKA VE VLAKU v 19.35 hodin
USA, 2016, mysteriózní, thriller, 112 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky
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Rachel si den co den prohlíží útulné předměstské 
domky, a když vlak na chvíli zastaví u návěstidla, 
naskýtá se jí pravidelně letmý pohled do soukromí 
mladého páru. Postupem času Rachel začíná mít 
pocit, že ty dva lidi zná. Představuje si, že je zná. Dá 
jim dokonce jména: Jason a Jess. Jednoho dne však 
zahlédne něco, co ji šokuje. Stačí pouhá minuta, 
než se dá vlak zase do pohybu, a náhle je všechno 
jinak…  Vstupné 110 Kč

Pondělí 10. října
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC v 17.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 85 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let Vstupné 120 Kč
DÍVKA VE VLAKU v 19.25 hodin
USA, 2016, mysteriózní, thriller, 112 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Úterý 11. října 
ANTHROPOID v 17.30 hodin
Velká Británie, ČR, 2016, historický, životopisný, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
ROLLING STONES: HAVANA MOON 
ve 20.00 hodin
Kuba, 2016, hudební, 120 minut, původní znění 
Záznam letošního koncertu kapely Rolling Stones 
v kubánské Havaně.  Vstupné 200 Kč

Středa 12. října 
BABY OKO: PRÁZDNINY V  PROVENCE 
v 10.00 hodin
ČR, Francie, 2016, komedie, 95 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let
Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta Kotek, Jakub 
Prachař a Kryštof Hádek se po zimní komedii Pa-
desátka vrací na plátna kin s letní atmosférou. 

Vstupné 100 Kč, mamky, tátové, 
babičky a dědové s miminky 60 Kč 

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC v 17.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 85 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let Vstupné 120 Kč
VE SKLEPĚ v 19.25 hodin               Artvečer - FK
Rakousko, 2014, dokumentární, 81 minuta, nepří-

stupné pro děti a mladistvé do 18 let, titulky
Provokativní film vlivného rakouského režiséra Ul-
richa Seidla je stylizovaným náhledem do privátní 
sféry několika Rakušanů, kteří se uvnitř pečlivě 
udržovaných sklepů věnují svým bizarním potře-
bám, koníčkům, vášním a obsesím. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 13. října
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU v 17.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 97 minut, přístupné bez ome-
zení
Komedie o  ženské odvaze najít samu sebe, o  hr-
dosti, odhodlání a  nesnázích, se kterými se i  ta 
nejbezvadnější ženská může setkat na  cestě za  sa-
mostatností a láskou.  Vstupné 120 Kč
SAMSON A DALILA v 19.15 hodin   Živě v Oku
Francie, 150 minut, mládeži přístupné, titulky 
Francouzská opera s  námětem ze Starého zákona 
o izraelském lidu, který touží po osvobození z po-
dručí Filištínů. 

Vstupné 250 Kč, při koupi abonmá 200 Kč

Pátek 14. října 
KUBO A KOUZELNÝ MEČ 3D v 15.50 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, fantasy, rodinný, 101 mi-
nuta, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč 
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU v 18.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 97 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
INFERNO ve 20.00 hodin
USA, 2016, mysteriózní, thriller, 122 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Harvardský symbolog Robert Langdon (Tom 
Hanks) se tentokrát ocitá v  samotném srdci Itá-
lie, aby pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně 
propojena s  jedním z  největších literárních děl 
všech dob - Dantovým Peklem.  Vstupné 120 Kč

Sobota 15. října
JÁ, KOCOUR v 16.05 hodin
USA, 2016, komedie, rodinný, 87 minut, přístupné 
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bez omezení, české znění  Vstupné 130 Kč
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU v 18.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 97 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč 
INFERNO ve 20.00 hodin
USA, 2016, mysteriózní, thriller, 122 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Neděle 16. října 
KUBO A KOUZELNÝ MEČ v 15.20 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, fantasy, rodinný, 101 mi-
nuta, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč 
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU v 17.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 97 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč 
BE2CAN: HEDI v 19.30 hodin        Artvečer - FK
Tunisko, Belgie, 2016, drama, 88 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Příběh introvertního mladíka Hediho, který se 
má brzy oženit s půvabnou nevěstou, jež mu byla 
na základě rodinné domluvy přidělena. Muž trpící 
pod diktátem citově manipulativní matky však 
díky setkání se svobodomyslnou tanečnicí Rym 
postupně nalézá odvahu postavit se konvencím. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč 

Pondělí 17. října
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU v 17.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 97 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč 
BE2CAN: SIERANEVADA ve 19.00 hodin 

Artvečer - FK
Rumunsko, Francie, Chorvatsko, 2016, drama, 
173 minuty, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Na ploše jednoho bytu provádí významný rumun-
ský tvůrce brilantní a hlubokou analýzu jedné ro-
diny i celé postkomunistické společnosti. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč 

Úterý 18. října
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU v 18:00 hodin
ČR, 2016, komedie, 97 minut, přístupné bez 

omezení  Vstupné 120 Kč 
BE2CAN: ZDALEKA ve 20.00 hodin 

Artvečer - FK
Venezuela, Mexiko, 2015, drama, 93 minuty, ne-
vhodné pro děti do 15 let, titulky
Netradiční romance o dvojici mužů, které rozdě-
luje propast věku, společenského postavení i život-
ních zkušeností.  Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč 

Středa 19. října
OKO SENIOR: DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ 
v 15.30 hodin
Velká Británie, USA, 2016,komedie, romantický, 
123 minuty, nepřístupné pro děti do 15 let, české 
znění  Vstupné 110 Kč, senioři 60 Kč
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU v 18.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 97 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč 
BE2CAN: 24 TÝDNŮ ve 20.00 hodin 

Artvečer - FK
Německo, 2016, drama, 102 minuty, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
Příběh televizní komičky Astrid, která se svým pří-
telem čeká dítě s Downovým syndromem a vážnou 
srdeční vadou a zvažuje, zda si jej navzdory obtížné 
lékařské prognóze ponechá, či ne. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč 

Čtvrtek 20. října
INFERNO v 17.00 hodin
USA, 2016, mysteriózní, thriller, 122 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
BE2CAN: TONI ERDMAN v 19.30 hodin 

Artvečer - FK
Německo, Rakousko, 2016, drama, komedie, 
162 minuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Komediální senzace z festivalu v Cannes o vztahu 
výstředního otce a  ambiciózní dcery, která ohro-
muje kritiku i diváky. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč 

Pátek 21. října 
LICHOŽROUTI v 16.05 hodin 

Hrajeme pro děti
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ČR, 2016, animovaný, rodinný, 83 minut, pří-
stupné bez omezení
O malých tvorech, kteří žijí s námi lidmi a mohou 
za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zů-
stane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
OSTRAVAK OSTRAVSKI v 18.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let
Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale 
v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání spoustu 
svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a  rá-
zem se mu jeho život obrátí naruby. Vedením firmy 
je povýšen z dolu do kanceláře, aby se staral o hor-
níky, dostane se do  zorného úhlu médií, rodiny, 
přátel, ale především se znásobí jeho kredit u žen. 
Kdo by ale mohl tušit, jak to celé je vlastně doo-
pravdy…  Vstupné 120 Kč
INFERNO ve 20.00 hodin
USA, 2016, mysteriózní, thriller, 122 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Sobota 22. října
LICHOŽROUTI v 15.35 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, animovaný, rodinný, 83 minut, pří-
stupné bez omezení  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
INFERNO v 17.30 hodin
USA, 2016, mysteriózní, thriller, 122 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
JACK REACHER: NEVRACEJ SE ve 20.00 hodin
USA, 2016, akční, krimi, drama, 116 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky 
Bývalý vojenský vyšetřovatel Jack Reacher (Tom 
Cruise) přijíždí na  svou bývalou vojenskou zá-
kladnu, kde je ke svému překvapení obviněn, že je 
zodpovědný za  vraždu, která se na  základně stala 
před mnoha lety. Aby dokázal svou nevinu, pustí se 
Reacher do vlastního vyšetřování, aby co nejdříve 
očistil svou pověst.  Vstupné 120 Kč

Neděle 23. října 
KUBO A KOUZELNÝ MEČ v 15.20 hodin 

V říjnu má premiéru mysteriózní thriller Inferno s Tomem Hanksem v hlavní roli.  Foto: archiv
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ČR, 2016, komedie, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 120 Kč
INFERNO ve 20.00 hodin
USA, 2016, mysteriózní, thriller, 122 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Úterý 25. října
JACK REACHER: NEVRACEJ SE v 17.30 hodin
USA, 2016, akční, krimi, drama, 116 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
KISS ROCKS VEGAS ve 20.00 hodin
USA, 2016, hudební, 102 minuty 
Vstupné 130 Kč, s make-upem Kiss nebo v triku Kiss 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, fantasy, rodinný, 101 mi-
nuta, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč 
OSTRAVAK OSTRAVSKI v 17.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 90 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 120 Kč
INFERNO v 19.30 hodin
USA, 2016, mysteriózní, thriller, 122 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Pondělí 24. října 
OSTRAVAK OSTRAVSKI v 18:00 hodin

Kino Oko

V říjnu je na programu i americká komedie Já, kocour.  Foto: archiv
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nebo s lístkem na hlavní program Džemfestu 100 Kč

Středa 26. října
JÁ, KOCOUR v 16.05 hodin 
USA, 2016, komedie, rodinný, 87 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění  Vstupné 110 Kč
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU v 18.00 hodin
ČR, 2016, komedie, 97 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
KRÁSNÉ DNY V ARANJUES 3D ve 20.00 hodin
Francie, Německo, 2016, 97 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky
Krásný letní den. Zahrada. Terasa. Muž a žena sedí 
u stolu pod stromy, okolo nich proudí lehký, letní 
vánek. Rozhovor začíná. Mezi ženou a  mužem 
křižují otázky i  odpovědi. V  domě přiléhajícím 
k terase sedí spisovatel představující si tento dialog 
a píše. Nebo je to naopak? Je možné, že mu ve sku-
tečnosti dvojice z terasy diktuje tento dlouhý, závě-
rečný rozhovor mezi mužem a ženou a Nick Cave 
mu k tomu hraje na piano? 

Vstupné 130 Kč, členové FK 120 Kč

Čtvrtek 27. října 
KUBO A KOUZELNÝ MEČ 3D v 15.20 hodin 
Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, fantasy, rodinný, 101 mi-
nuta, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
TENKRÁT V RÁJI v 17.30 hodin
ČR, SR, 2016, drama, 99 minut, přístupné bez 
omezení
Česko-slovenský koprodukční film „Tenkrát v ráji“ 
spisovatele, scenáristy a producenta Josefa Urbana 
(Habrmanův mlýn, 7 dní hříchu), volně vypráví 
příběh dramatického osudu českého horolezce Jo-
sefa Smítky a  jeho druhů, popravených nacisty 
v dubnu 1945 v Terezíně.  Vstupné 120 Kč
KENNETH BRANAGH COMPANY: KOMIK 
ve 20.00 hodin
Velká Británie, 2016, 180 minut, titulky
Moderní klasika Johna Osborna vyvolává na  po-
zadí poválečné Británie zašlou krásu starých varieté 
a předkládá nekompromisní analýzu jedné veřejné 

role a soukromé tragédie. 
Vstupné 250 Kč, při koupi abonmá 200 Kč

Pátek 28. října
LICHOŽROUTI v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, animovaný, rodinný, 83 minut, pří-
stupné bez omezení  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
DOCTOR STRANGE  v 17.25 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 130 Kč
ANTHROPOID ve 20.00 hodin
Velká Británie, ČR, 2016, historický, životopisný, 
120 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 100 Kč

Sobota 29. října
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ ve 14.05 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, rodinný, 87 minut, pří-
stupné bez omezení, české znění  Vstupné 110 Kč
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU v 16:00 hodin
ČR, 2016, komedie, 97 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
TENKRÁT V RÁJI v 18.00 hodin
ČR, SR, 2016, drama, 99 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 120 Kč
ZÚČTOVÁNÍ ve 20.05 hodin
USA, 2016, drama, 128 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky
Christian Wolff (Affleck) je matematický génius, 
který má lepší vztah k číslům než k lidem. Pod zá-
stěrkou maloměstské účetní kanceláře pracuje jako 
nezávislý účetní pro několik nejnebezpečnějších 
zločineckých organizací na světě.  Vstupné 110 Kč

Neděle 30. října 
LICHOŽROUTI v 15.05 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, animovaný, rodinný, 83 minut, pří-
stupné bez omezení  Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
DOCTOR STRANGE 3D v 17.00 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 150 Kč
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ZÚČTOVÁNÍ v 19.40 hodin
USA, 2016, drama, 128 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Pondělí 31. října 
TENKRÁT V RÁJI v 17.25 hodin
ČR, SR, 2016, drama, 99 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 120 Kč
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU v 19.30 hodin 
ČR, 2016, komedie, 97 minut, přístupné bez ome-
zení Vstupné 110 Kč

Připravujeme: Fantastická zvířata a  kde je najít, 
Pohádky pro Emu, Trollové.

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. 

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

KRAJINOU SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH 
Výstava trvá do 31. října

Děti se mohou v říjnu těšit na Lichožrouty.  Foto: archiv
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Blues Alive, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk 
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e-mail: kohajdova@bluesalive.cz 
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PRODEJ 
ORIGINÁLNÍCH 
TRIČEK A CD

SHAUN BOOKER & SEAN CARNEY (USA)
09.11. - GŁOGÓW (PL)
10.11. - TORUŃ (PL)
11.11. - HOLEŠOV 
12.11. - MSZANA DOLNA (PL)
13.11. - GRODKÓW (PL)
15.11. - OSTRAVA 
16.11. - BRATISLAVA (SK)
17.11. - VÍDEŇ (A)
18.11. - ŠUMPERK
19.11. - IMIELIN (PL)
20.11. - CHORZÓW (PL)
22.11. - ŁÓDŹ (PL)
23.11. - ELBLĄG (PL)
24.11. - OLSZTYN (PL)
25.11. - PUŁAWY (PL)
26.11. - BIAŁYSTOK (PL)
27.11. - WARSZAWA (PL)

DIRTY DEEP (FR)
16. 11. – BRNO
17. 11. – OSTRAVA
18. 11. – KOMÁRNO (SK)
19. 11. – ŠUMPERK
20. 11. – ČESKÁ TŘEBOVÁ
21. 11. – ŽATEC
22. 11. – KOLÍN
23. 11. – VRCHLABÍ
24. 11. – VARNSDORF
25. 11. – MILEVSKO
26. 11. – SLAVONICE

KONCERT V POLSKU:
NEDĚLE 20.11. / 18:00 / MDK „BATORY“
BLUESBERG (CZ)
SHAUN BOOKER AND SEAN CARNEY (USA)
NIKKI HILL (USA)

XXI

KONCERTY V ŠUMPERKU 

MODERUJE MAREK HLAVICA

RESTAURACE DOMU KULTURY:

STÁLÁ EXPOZICE FOTOGRAFIÍ Z BLUES ALIVE

POŘÁDÁ BLUES ALIVE S.R.O. POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTURY ČR MGR. DANIELA HERMANA, HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE, SENÁTORA A STAROSTY MĚSTA ŠUMPERKA MGR. ZDEŇKA BROŽE. 
AKCE SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR, OLOMOUCKÉHO KRAJE, MĚSTA ŠUMPERK, ČESKÉ ROZVOJOVÉ ORGANIZACE O.P.S.

Středa 16.11. / 11:00

Čtvrtek 17.11. / 18:00

Pátek 18.11. / 14:00

Pátek 18.11. / 18:00

Sobota 19.11. / 11:00

Sobota 19.11. / 13:00

Sobota 19.11. / 18:00

 / koncert pro školy
THE AGAIN (CZ)

 / Velký sál Domu kultury Šumperk / 1. hlavní koncert
Foyer: FILIP VÍTŮ TRIO FEAT. MARKÉTA VODIČKOVÁ (CZ)
SHARRIE WILLIAMS & BAND (USA)
ROLAND TCHAKOUNTÉ BAND (Kamerun, FRA)
MARIA MULDAUR 
AND HER RED HOT BLUESIANA BAND (USA)
Afterparty – Pivnice Holba – THE AGAIN (CZ)

 / H - Club 
ERICH BOBOŠ PROCHÁZKA + MAREK WOLF (SK)
DURA AND BLUES CLUB FEAT. FEDOR FREŠO (SK)

 / Velký sál Domu kultury Šumperk / 2. hlavní koncert
Foyer: SLOVAK BLUES PROJECT (SK)
THE BLADDERSTONES (CZ)
SHAUN BOOKER & SEAN CARNEY (USA)
SILVIA JOSIFOSKA AND BLUES LABORATORY (SK)
DUKE ROBILLARD (USA)
SLAM ALLEN (USA)
Jam session / 24:00 – DK – SLOVAK BLUES PROJECT (SK)
Jam session / 24:00 – Pivnice Holba – THE BLADDERSTONES (CZ)

 / Kino Oko 
JIMI - HVĚZDA STOUPÁ VZHŮRU (Životopisný film o Jimim Hendrixovi, 
režie John Ridley, 2013, GB, Irsko, USA)

 / Velký sál Domu kultury Šumperk / Tematické odpoledne
ZUZANA DUMKOVÁ BAND (CZ)
JANA KOUBKOVÁ - A TAK SI JDU... (CZ)
BLANKA ŠRŮMOVÁ, JAN SAHARA HEDL A NĚŽNÁ NOC (CZ)

 / Velký sál Domu kultury Šumperk / 3. hlavní koncert
Foyer: CHEAP TOBACCO (PL)
MAREK PIOWCZYK TRIO (PL)
ALO TRIO BAND (CZ)
DIRTY DEEP (FRA)
JOHN FAIRHURST (GB)
NIKKI HILL (USA)
Jam session / 24:00 – foyer DK – CHEAP TOBACCO (PL)
Jam session / 24:00 – Pivnice Holba – MAREK PIOWCZYK TRIO (PL)

Velký sál Domu kultury Šumperk / 

Čtvrtek 18:00  1. hlavní koncert 390 Kč
Pátek 14:00  H-Club 90 Kč
Pátek 18:00 2. hlavní koncert  470 Kč
Sobota 11:00 Kino Oko 50 Kč
Sobota 18:00 3. hlavní koncert + tem. odpoledne 570 Kč

Permanentka (2. hlavní koncert, 3. hlavní koncert + 
tematické odpoledne + bonus CD) 790 Kč
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