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1Muzejní NEJ

Muzejní NEJ

Úsovská xylotéka

Jedním z  nejneobvyklejších a  nejkurióznějších 
sbírkových předmětů Lovecko-lesnického muzea 
v Úsově je bezesporu herbář stromů, tzv. xylotéka 
či dendrotéka, dříve též plastický herbář.

Jak takový plastický herbář vypadá? Úsovskou 
xylotéku tvoří sto dvanáct dřevěných „knih“, 
tedy kazet, zhotovených ze dřeva různých dřevin. 

Ukázka dvou svazků z úsovské xylotéky. Sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku.  Foto: E. Petrášová

Jednotlivé kazety o rozměrech 19 × 13 cm jsou upra-
vené tak, aby spolu s obsahem poskytovaly co nej-
úplnější představu o  jednotlivých druzích dřevin, 
o  jejich dřevu, listech, plodech a  různých dalších 
jejich částech. Každá kazeta je zhotovená ze dřeva 
určitého druhu dřeviny. Desky knihy jsou zhoto-
veny z podélného řezu kmenem, na ořízce je příčný 
řez, hřbet je obložen kůrou. U keřů, od nichž ne-
byl k  dispozici kmen o  průřezu dostatečném pro 
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v Úsově. To vzniklo jako soukromé zařízení z ini-
ciativy vrchního lesního rady Julia Wiehla, jemuž 
bylo v roce 1897 tehdejším majitelem lichtenštejn-
ského panství Johannem II. Lichtenštejnem po-
voleno muzeum založit. Svůj záměr začal Wiehl 
realizovat hned v  následujícím roce, avšak první 
část sbírek byla nainstalována až v  roce 1901. Již 
tehdy byla nainstalována také xylotéka – kolekce 
třiceti šesti druhů dřevin, dodaných tehdy ze všech 
tehdejších lichtenštejnských majetků. Sbírka dře-
vin měla zpočátku především poskytovat možnost 
odborného zdokonalení lesních hospodářů a mys-
livců a postupně byla využívána jako výstavní ex-
ponát pro veřejnost. Během následujících let byla 
xylotéka rozšířena na současnou velikost. 

Po první světové válce začala tehdy nově vzniklá 
česká Vysoká škola zemědělská v  Brně usilovat 
o  využití části úsovských sbírek pro své odborné 
a  pedagogické potřeby a  požádala o  jejich pře-
vedení do  Brna. Tak se mezi lety 1924 až 1927 
do Brna dostala část úsovské xylotéky v počtu tři-
ceti šesti kusů a dodnes je součástí výukových po-
můcek Mendelovy univerzity v Brně.   

Magda Zmrhalová, Vlastivědné muzeum Šumperk

Muzejní NEJ, Předplatné

Prodejní cena Kulturního života Šumperka se v roce 2017 nezmění. Předplatné tak činí 288 Kč 
na celý rok pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje prostřednictvím České 
pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč. Na stáncích přitom bude stát jedno 
číslo tohoto měsíčníku dvanáct korun.

Předplatitelé mohou vyhrát vstupenky na kulturní akce

zhotovení desek, jsou jejich větve přilepené na desce 
ze dřeva jiného vhodného druhu. V  horní části 
hřbetu jsou zlatými písmeny vyraženy vědecké a ně-
mecké názvy dřeviny. Ve vnitřním prostoru je v me-
chovém podkladu upevněna větévka s  prostorově 
preparovanými listy, květy a plody, dále vzorky se-
men, malé leštěné průřezy kmenem (transverzální, 
tangenciální i radiální), drobné soustruhované před-
měty a  různé jiné drobné části daného druhu dře-
viny. Takto jsou zpracovány zejména domácí stromy 
a  keře, jako například buk lesní, javor mléč, jasan 
ztepilý, líska obecná, bez červený, lýkovec jedovatý, 
ale i řada cizokrajných druhů, např. jalovec viržinský, 
zerav západní nebo borovice přímořská.

Xylotéky byly zejména v 19. století módní záleži-
tostí. Byly to vlastně předchůdci encyklopedií typu 
muzejních archivů. Bohužel se jich do současnosti 
mnoho nedochovalo, podobné lze spatřit na zámku 
Nelahozeves, v Muzeu Kroměřížska, v Muzeu jiho-
východní Moravy ve  Zlíně, v  knihovně kláštera 
premonstrátů na Strahově a snad i v Národním ze-
mědělském muzeu – Ohradě.

Úsovská xylotéka patří také k  nejstarším sbír-
kovým předmětům Lovecko-lesnického muzea 

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní život Šum-
perka předplatí, mohou stejně jako loni vyhrát 
volné vstupenky na  některé pořady domu kul-
tury a divadla, na filmová představení v kině Oko 
či knihu Čítanka Ivana Krause, jež vychází u pří-
ležitosti letošního festivalu Město čte knihu. Další 
ceny připraví Vlastivědné muzeum Šumperk a také 
město Šumperk.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci 
Kulturního života Šumperka, tel.  č. 583 214 193, 
724 521 552. Ti, kteří si koupí listopadové a pro-

sincové číslo Kulturního života Šumperka, mohou 
pouze vyplnit a zaplatit přiloženou složenku. Částku 
lze uhradit i převodem na účet č. 3904041001/5500, 
variabilní symbol 002017, do zprávy pro příjemce je 
nutné uvést jméno a plnou adresu odesílatele. Po-
kud chcete dostat lednové číslo Kulturního života 
Šumperka, které vychází ještě před letošními Váno-
cemi, včas, je potřeba předplatné zaplatit do pátku 
15.  prosince 2016! Do  slosování budou zařazeni 
předplatitelé, kteří zaplatí složenku do  pondělí 
2. ledna 2017. -zk-
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V listopadu se Šumperk začte do Čítanky Ivana Krause

Měsíc listopad se v Šumperku nese již dvanáctý rok ve znamení knihy. Místní radnice spolu s kni
hovnou, SVČ Doris, kinem Oko, divadlem, muzeem, domem kultury, „ZUŠkou“ a šumperskými 
středními a základními školami nabídnou od úterý 7. do neděle 13. listopadu další ročník lite
rárního a filmového festivalu příznačně nazvaného Město čte knihu. A zatímco loni se četla próza 
Markéty Pilátové, letošní ročník je věnován tvorbě Ivana Krause.

„Tento komorní festival si za svou existenci zís-
kal četné příznivce. Do čtení na  různých místech 
ve  městě, která provázejí hudební vystoupení, 
filmy, výstavy a  besedy, se zapojují všechny kul-
turní instituce ve městě, děti ve  školách, herci ze 
Šumperka i  odjinud, ochot-
níci, senioři čtoucí dětem…,“ 
říká bývalá ředitelka městské 
knihovny Zdeňka Daňková, 
jež u zrodu akce stála, a připo-
míná, že neobvyklý projekt má 
své kořeny v partnerském městě 
Bad Hersfeldu. Během uply-
nulých let si ovšem šumperská 
akce našla vlastní osobitou tvář. 
Společný oběma městům je 
nicméně její smysl – prostřed-
nictvím jednoho konkrétního 
titulu připomenout význam četby pro každého 
z  nás. Zatímco loni tak organizátoři učinili pro-
střednictvím povídek Markéty Pilátové, letos vě-
nují pozornost tvorbě Ivana Krause. 

„Pozvání k  účasti na  festivalu Město čte knihu 
Ivan Kraus ochotně přijal a  ze svých textů sesta-
vil Čítanku Ivana Krause. Povídky a  fejetony, ty-
pické přímočarým a vtipným pohledem na drobné 
každodenní věci okolo každého z  nás, doplňují 
aforismy, vybrané z  knihy Ve  vlastních názorech 
se shodnu s  každým,“ popisuje Daňková a  při-
pomíná, že všechny obálky a  ilustrace pro knihy 
Ivana Krause, vydávané od  roku 1994 v naklada-
telství Academia, vytvořil Adolf Born. „Tento autor 
vytvořil také obálku k naší čítance. Byla to prav-
děpodobně jedna z posledních Bornových kreseb, 
nakladatel Pavel Ševčík ze štítecké Veduty ji od něj 

převzal 12. května,“ dodává.
Ivan Kraus se narodil 1. března 1939. „Když mu 

byl jeden rok, byl jeho otec zatčen gestapem a celé 
válečné období strávil v koncentračních táborech. 
Svého syna uviděl až po osvobození Buchenwaldu 

jako šestiletého,“ podotýká 
Daňková. 

Po  maturitě na  gymnáziu 
vystudoval Ivan Kraus nástav-
bový obor Škola mezinárod-
ních ekonomických vztahů. Při 
studiu hrál ve Dvořákově diva-
delní společnosti, během vo-
jenské služby založil umělecký 
soubor zabývající se hudbou, 
recitací a pantomimickými vý-
stupy, posléze působil v  řadě 
malých literárních a  kabaret-

ních divadel, v šedesátých letech pak byl mimo jiné 
členem skupiny černého divadla Hany Lamkové. 
„V roce 1968 vystupoval v brněnském Varieté Roz-
marýn s divadelní skupinou, se kterou 3. října odjel 
na zahraniční zájezd. Ve stanovené době se nevrátil 
a zůstal v emigraci. Za nedovolené opuštění repub-
liky byli on i  jeho manželka Naděžda Munzarová 
v  roce 1974 odsouzeni k  trestu odnětí svobody 
na jeden rok. V roce 1988 jim byla udělena amne-
stie, kterou nepřijali,“ přibližuje životní cesty Ivana 
Krause Daňková. V zahraničí Ivan Kraus zpočátku 
střídal zaměstnání, posléze působil jako spoluautor 
scénářů a loutkoherec, od roku pod jménem Blac-
kwits hrál se svou ženou s loutkami ve varieté a te-
levizích mnoha zemí světa. 

„První povídku vydal během vojenské služby 
v časopise Voják. V emigraci publikoval v českém 

2016

KNIHU

ESTO
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na  Komín „Dorisky“ od  9 do  12 hodin,“ láká 
na akci Zdeňka Daňková.

Společenského závěrečného večera festivalu se 
tradičně zhostilo místní divadlo. V sobotu 12. lis-
topadu od  šesté podvečerní přečtou jeho členové 
poslední texty a  posléze bude připraveno setkání 
účastníků festivalu v předsálí. Vstupenky na závě-
rečný večer jsou již v předprodeji. 

Definitivní tečkou za akcí Město čte knihu bude 
dopoledne v  kině Oko v  neděli 13. listopadu. 
V 9.30 hodin budou předány ceny autorům nej-
lepších literárních a  výtvarných prací ze soutěže 
Moje rodina a  já a bude zahájena výstava výtvar-
ných prací ze soutěže. „Následovat bude animo-
vané pásmo pohádek Adolfa Borna, které jistě 
potěší malé diváky i  jejich doprovod,“ upozor-

exilovém časopise Zpravodaj, do časopisu Pavla Ti-
grida Svědectví pak psal pod pseudonymem Viktor 
Vadim. Jeho politické satiry byly překládány do an-
gličtiny a  publikovány v  časopise Index on Cen-
sorship, skeč Censor pak byl zfilmován v  hlavní 
roli s Anthony Hopkinsem,“ vypočítává organizá-
torka festivalu a dodává, že od roku 1991 vycházejí 
knihy Ivana Krause v Praze v nakladatelstvích Roz-
mluvy, Garamond, Marsyas a  Academia. Celkem 
jde o pětadvacet titulů.

Festival Město čte knihu zahájí v pondělí 7. lis-
topadu v  klášterním kostele Zvěstování Panny 
Marie čtení v podání Olgy Kaštické a Petra Krále 
a již tradiční koncert. O nevšední hudební zážitek 
se postará BraAgas, přední skupina world music 
a historické lidové hudby. O den později, v úterý 
8. listopadu, bude hostem festivalu samotný Ivan 
Kraus. Číst a  besedovat se svými čtenáři bude  
v G-klubu domu kultury, kde uvede svoji knihu, 
ale také předvede filmové ukázky ze svých lout-
kohereckých cest. Úterní večer zakončí projekce 
filmů Zahrada a Hap  py end v kině Oko, na jejichž 
vzniku se Kraus podílel.

Ve středu 9. listopadu se program festivalu pře-
sune do  místního vlastivědného muzea. Čtení 
z  Čítanky Ivana Krause v  podání šumperských 
gymnazistů bude součástí vernisáže výstavy na-
zvané Obálky knihy Adolfa Borna, která byla při-
pravena ve  spolupráci s  nakladatelstvími Albatros 
a Academia.

Ve  čtvrtek 10. listopadu budou číst nejprve 
od páté podvečerní studenti místní „průmyslovky“ 
v  knihovně, poté se program přesune do  klubu 
Hellsinki, což je bývalá „Vana“ v suterénu divadla. 
Co v čítance nebylo, aneb Pánská jízda (nejen pro 
pány) – čtou 4Pe3. Uhodnete?

Páteční podvečer bude 11. listopadu již tradičně 
patřit ochotníkům ze studia D 123. Co si připraví 
tentokrát? Přijďte si podívat v 19 hodin na Hrádek.

Sobotní happening bude 12. listopadu patřit ro-
dinám s  dětmi. „Vzpomínky na  dětství a  rodinu 
tvoří nezanedbatelnou část tvorby Ivana Krause 
a  inspirovaly i  nás jako pořadatele. Na  téma Má 
rodina a  jiná zemětřesení si můžete přijít zahrát 

Město čte knihu

V  rámci letošního festivalu vychází Čítanka Ivana 
Krause. 



5Město čte knihu

ňuje Daňková a upřesňuje, že chybět nebude ani 
tradiční čtenářská štafeta. Ta navštíví během týdne 
základní a střední školy, které se přidají ke společ-
nému čtení, mateřské školy a školní družiny se pak 
připojují čtením babiček a dědečků. „Společné se-
tkání nad knihou se stalo v našem městě milou tra-
dicí. V listopadu se tak těšíme opět na shledanou,“ 
uzavírá organizátorka festivalu. -zd, zk-

Středa 9. listopadu ve 20 hodin v kině Oko
Artvečer – FK: Byt
Československo, 1968, animovaný, fantasy, 13 min.
Neznámý muž kvůli své zvědavosti uvízne v bytě, 
kde však platí zcela zvláštní zákony. Pokus najíst se 
dopadne katastrofálně, neboť lžíce se mění v ced-
ník, vajíčko má doslova těžkotonážní vlastnosti 
a  deska jídelního stolu je někdy propustná. Po-
dobně je to i s postelí. Taková nenápadná vzpoura 
všedních věcí... V  režii Jana Švankmajera hraje 
v hlavní roli Ivan Kraus.

Čtvrtek 10. listopadu v 17 hodin v knihovně
Z  Čítanky Ivana Krause čtou studenti VOŠ 
a SPŠ Šumperk  Vstup volný

Čtvrtek 10. listopadu v 19 hodin v klubu Hellsinki 
v divadle
Co v čítance nebylo – Pánská jízda (nejen pro pány)
Čtou 4Pe3.  Vstup volný

Pátek 11. listopadu v 19 hodin na Hrádku v divadle
Z  Čítanky Ivana Krause čtou členové souboru 
D123  Vstupné dobrovolné

Sobota 12. listopadu od 9 do 12 hodin na „Komíně“
Má rodina a jiná zemětřesení
Soutěže pro rodiny s dětmi.  Vstup volný

Sobota 12. listopadu v 18 hodin v divadle
Z  Čítanky Ivana Krause čtou členové Divadla 
Šumperk  Vstupné 90 Kč, studenti a senioři 70 Kč           

            
Sobota 13. listopadu v 9.30 hodin v kině Oko
Vyhodnocení výtvarné a  literární soutěže Moje 
rodina a já
Animované pásmo pohádek – Adolf Born, 57 mi-
nut; O  chlapečkovi, který se stal kredencí, Čes-
koslovensko 1989, 11 minut; O  vodovodu, 
který zpíval v opeře, Českosl. 1990, 8 minut; Co 
kdyby…? Českosl. 1972, 8 minut; Mindrák, Čes-
kosl. 1981, 10 minut; Hugo a  Bobo, Českosl. 
1975, 12  minut; O  Matyldě s  náhradní hlavou, 
Českosl., 1985, 8 minut.  Vstupné 30 Kč

Program Město čte knihu 2016

Pondělí 7. listopadu ve 14 hodin v Klubu důchodců 
v Temenické ul. 5
Z Čítanky Ivana Krause
Čtou členové divadla Šumperk.

Pondělí 7. listopadu ve  14 hodin v  SONS v  ul. 
8. května 22
Z Čítanky Ivana Krause
Čtou členové divadla Šumperk.

Pondělí 7. listopadu v 18 hodin v klášterním kostele 
BRAAGAS 
Jedna z nevýraznějších hudebních skupin v žánru 
world music a  v  žánru lidové historické hudby. 
Čtení z Čítanky Ivana Krause: Olga Kaštická a Petr 
Král.  Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 60 Kč 
(rezervace vstupenek – knihovna, tel: 583 283 138)

Úterý 8. listopadu v 17 hodin v G-klubu v Sadech 
1. máje
Ivan Kraus
Setkání s autorem knihy + autogramiáda.   

Vstup volný

Úterý 8. listopadu ve 20 hodin v kině Oko
Film Happy end + předfilm Zahrada  

Vstupné 50 Kč

Středa 9. listopadu v 17 hodin v muzeu
Adolf Born – Knižní obálky
Zahájení výstavy. Z Čítanky Ivana Krause čtou stu-
denti Gymnázia Šumperk.  Vstup volný
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byl nominován na Grammy,“ vypočítává Bezr. Ky-
tarista a  zpěvák Slam Allen přijíždí do  Šumperka 
poprvé jako nová tvář v  nominacích Blues Music 
Awards 2016. Při svých koncertech spojuje blues 
s velmi energickým soulem. Ani druhý večer neza-
pomene na  ženské osobnosti - vystoupí například 
nejvýznamnější slovenská bluesová zpěvačka Silvia 
Josifoska nebo americká zpěvačka Shaun Bookerová 
s kytaristou Seanem Carneym.

V  roli hlavní hvězdy třetího večera vystoupí 
v Šumperku v sobotu 19. listopadu mladá afro-
-americká zpěvačka Nikki Hillová. „Její sy-
rová rocková a  soulová energie, která se prolíná 

„Většina zahraničních hvězd zažije letos v Šum-
perku svoji tuzemskou premiéru a  na  festivalu 
vystoupí vůbec poprvé,“ říká ředitel festivalu Vla-
dimír Rybička. Vzápětí prozrazuje, že letošní roč-
ník proběhne ve  znamení žen – ženského blues 
v  mnoha různých obměnách. „Do  Šumperka na-
víc přivezeme řadu aktuálních tváří, které v součas-
nosti hýbou bluesovou hudbou, o čemž svědčí řada 
nominací na prestižní Blues Music Awards,“ dopl-
ňuje Rybičku dramaturg festivalu Ondřej Bezr.

Hlavní hvězdou prvního večera, který se ode-
hraje ve  čtvrtek 17. listopadu, je americká blues-
-folková zpěvačka Maria Muldaurová s formací Her 
Red Hot Bluesiana Band. „Její jméno již dlouho 
figurovalo na  seznamu našich nesplněných přání 
a jsme rádi, že letos konečně do Šumperka tato zpě-
vačka dorazí,“ podotýká Bezr.

Během prvního večera pak návštěvníci uslyší na-
příklad americkou blues-gospel-soulovou zpěvačku 
Sharrie Williamsovou nebo francouzsko-kamerun-
ského kytaristu a  zpěváka Rolanda Tchakounté. 
„Přes svůj africký původ hraje Tchakounté blues 
spíše amerického typu, zpívá anglicky a v rodném 
jazyce bamiléké,“ doplňuje dramaturg.

Druhý hlavní večer v  pátek 18. listopadu bude 
patřit především dvěma americkým hudebníkům. 
Zpěvák a kytarista Duke Robillard není domácímu 
publiku neznámý, před osmi lety vystoupil po-
prvé v  Praze. „Robillard patří k  nejvýznamnějším 
bluesovým kytaristům současnosti. Hrál s Tomem 
Waitsem, Bobem Dylanem, dvakrát zvítězil jako ky-
tarista roku v nejprestižnějších oceněních Blues Mu-
sic Awards a  za  nahrávku Guitar Groove-A-Rama 

Blues Alive

Blues Alive 2016: významné ženské osobnosti, 
tuzemské premiéry i aktuální jména s nominacemi 
na Blues Music Awards

Šumperský festival Blues Alive, který patří k největším evropským přehlídkám zaměřeným na tento 
žánr, vstupuje do třetí dekády své existence. Od čtvrtku 17. do soboty 19. listopadu se na třech 
hlavních koncertech v domě kultury a na řadě doprovodných hudebních akcí po celém městě před
staví přední světová bluesová jména i řada domácích hudebníků.

Hlavní hvězdou prvního večera je ve čtvrtek 17. lis-
topadu americká blues-folková zpěvačka Maria Mul-
daurová. 



7Blues Alive

s  vášnivým blues, zcela jistě strhne návštěvníky 
Blues Alive,“ líčí dramaturg. Nikki Hillová po-
chází ze Severní Karolíny a nyní žije v New Or-
leans. Minneapolis Star Tribune ji popsali, jako 
„kdyby Tina Turner a Little Richard měli dceru, 
kterou vychovávali za  pomoci strýčků Jamese 
Browna a Chucka Berryho“. Vedle Nikki Hillové 
v tento večer zahraje také osobitý britský zpěvák 
a kytarista John Fairhurst, kterého jako jediného 
z  britské scény doporučila dvojice Heymoon-
shaker, a dále francouzská garage-bluesová dvo-
jice Dirty Deep.

Ženám bude patřit rovněž tematické odpoledne 
v  sobotu 19. listopadu – vystoupí Zuzana Dum-
ková, Jana Koubková a společně Blanka Šrůmová, 
Jan Sahara Hedl a  Něžná noc. Program festivalu 
doplní páteční večer v H-clubu se slovenskou dvo-
jicí Erich Boboš Procházka a  Marek Wolf, která 
představí psychedelicky pojaté blues, a  formace 
Dura and Blues Club s Fedorem Frešem, dlouhole-
tým spoluhráčem Mariána Vargy. Jak bývá zvykem, 
dlouho do  noci bude žít Šumperk jam sessiony 
v Pivnici Holba a foyer domu kultury.

Pod hlavičkou šumperského festivalu, nad nímž 
převzali záštitu ministr kultury Daniel Herman a se-
nátor a  šumperský starosta Zdeněk Brož, se bude 
koncertovat nejen na  „domácí“ scéně a  v  polském 
Chorzówě, kde proběhne velký koncert v  neděli 
20.  listopadu, ale také v  jedenácti dalších polských 
městech, v Bratislavě a ve Vídni. Satelitní koncerty 
jsou naplánovány rovněž v devíti českých a morav-
ských městech a také ve slovenském Komárne. 

Uspořádat akci takového rozsahu by samozřejmě 
nebylo možné bez sponzorů. „V  této souvislosti 
bych chtěl poděkovat našim marketingovým part-
nerům, především pak Daňovému poradenství 
Tomáš Paclík, které je generálním partnerem už de-
vatenáctý rok. Bez pomoci všech bychom akci ta-
kového rozsahu nezvládli. Poděkování patří rovněž 
hanušovické Holbě a šumperským firmám Dormer 
Pramet a SHM. Velmi si vážíme i podpory Mini-
sterstva kultury ČR, Olomouckého kraje a města 
Šumperka, stejně jako přízně České rozvojové or-
ganizace,“ zdůrazňuje Vladimír Rybička.

Podobně jako v minulosti se i letošní ročník fes-
tivalu Blues Alive těší zájmu médií. O šumperském 
bluesování pravidelně informují významné celo-
státní deníky a hudebně zaměřené časopisy. „Český 
rozhlas Olomouc opět zaznamená všechny festiva-
lové koncerty a v koprodukci s ním již tradičně vy-
dáme CD, které bude bonusem ke vstupence příští 
rok,“ konstatuje ředitel festivalu. 

Vstupenky lze koupit v  cenách od  osmdesáti 
do  pěti set sedmdesáti korun, v  prodeji je také 
permanentka. Přesný program a  více informací 
na www.bluesalive.cz.

Blues Alive odstartuje největší hvězda festivalu 
Maria Muldaurová 

Hlavní hvězdou úvodního večera bude ve čtvr-
tek 17. listopadu americká blues-folková zpěvačka 
Maria Muldaurová, jež začínala v šedesátých letech 
20. století v  rámci amerického folkového hnutí, 
kde se vedle mnoha jiných skamarádila s  Bobem 
Dylanem. V  roce 1974 nahrála svůj asi největší 

Během prvního večera vystoupí americká blues-gospel-
-soulová zpěvačka Sharrie Williamsová. 
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zpěvačkou Markétou Vodičkovou zastupují nej-
mladší bluesovou krev v České republice. „Aperiti-
vovou“ porotu potěšili neortodoxním přístupem, 
typickým pro jejich věk, a zároveň evidentní dobrou 
znalostí hudebních kořenů. „Sharrie Williamsové 
přezdívají v  Americe The Princess of the Rockin’ 
Gospel Blues. Tuto výjimečnou zpěvačku, pro kte-
rou je typická obrovská dynamika projevu, a jež do-
káže bez mrknutí oka přejít ze sotva slyšitelného 
šepotu do křiku, při němž se třesou okenní tabulky, 
samozřejmě nepřehlédly ani nominace na „bluesové 
Oscary“ Blues Music Awards, v nichž se objevila už 
třikrát,“ přibližuje další účinkující Bezr.

Řekne-li se Afrika a  blues, asi skoro každý si 
představí typicky africkou variantu tohoto stylu, 
známou od globálních hvězd kalibru Aliho Farky 
Tourého nebo Tinariwen. To ovšem není tak úplně 
případ kytaristy a  zpěváka Rolanda Tchakoun-
tého. Ten sice pochází z Kamerunu, ale hudba, jíž 
se věnuje, je afroamerická. „Stojí vlastně na hraně – 
do  v  podstatě americké muziky, nejbližší chi-
cagskému modelu elektrického blues, implantuje 
svoji zemi prostřednictvím textů. Většina z nich je 
totiž v domorodém nářečí bamiléké. Působí to celé 
jako kuriozita? Přijďte se podívat, uvidíte, že je to 
především skvělá hudba,“ láká na čtvrteční koncert 
dramaturg festivalu.

Den druhý: koncert v H-clubu, američtí hudeb-
níci a „ženské“ blues 

Letos počtvrté se dalším oficiálním šumperským 
dějištěm festivalu stane místní H-club. V  pátek 
18.  listopadu se zde od 14 hodin představí jeden 
z  vůbec nejzajímavějších projektů na  bázi blues, 
které „od  Šumavy k  Tatrám“ kdy vznikly. Eri-
cha Boboše Procházku není potřeba představovat, 
v nejrůznějších sestavách jej lze bez nadsázky ozna-
čit za stálý inventář Blues Alive. V duu je jeho part-
nerem kytarista Marek Wolf, mimořádně tvůrčí 
osobnost slovenské scény. Princip tvorby této dvo-
jice je vlastně jednoduchý. Přetvářet známé písně 
bluesového, ale i  rockového ranku ke  svému ob-
razu, ve své momentální náladě. „Bobošovy a Mar-
kovy úpravy jsou čistě autorské. Zpravidla mají jiné 

hit Midnight at the Oasis, za  který získala něko-
lik nominací na  Grammy. Spolupracovala také 
s  Grateful Dead a  za  nahrávku Sweet Lovin‘ Ol‘ 
Soul z roku 2005 byla nominována na Blues Music 
Award i  žánrové Grammy. „V osobnosti této čty-
řiasedmdesátileté zpěvačky přijíždí do  Šumperka 
další z  řady absolutních světových legend. Tento-
krát ovšem nejen čistě bluesového žánru, jakko-
liv právě ten v posledním zhruba dvacetiletí v  její 
tvorbě výrazně převažuje. Maria Muldaurová ov-
šem je od počátku své dráhy představitelkou spíše 
toho, čemu se říká roots music, dlouhá léta byla 
ikonou americké folkové scény a nikdy se nevyhý-
bala ani přesahům k jazzu, dixielandu nebo soulu,“ 
říká dramaturg festivalu Ondřej Bezr.

Ještě před tím, než si bluesoví fajnšmekři vychut-
nají Marii Muldaurovou, „rozjedou“ letošní blue-
sování dvě předkapely a  také Roland Tchakounté 
Band. Jeden ze zajímavých objevů letošního Blues 
Aperitivu Filip Vítů se svou kapelou a sympatickou 

Blues Alive

Kytarista a zpěvák Roland Tchakounté pochází z Kame-
runu, ale hudba, jíž se věnuje, je vlastně afroamerická. 
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tempo, odlišný rytmus, posunutou harmonii i me-
lodii. Jen text zůstává, a  i  ten je frázován vlastně 
k nepoznání. Jejich čarovná a i bez příslušných sti-
mulantů dokonale psychedelická hudba dokáže 
neuvěřitelně pohltit, doslova „vcucnout“, jedním 
rázem vysát energii a zároveň jí nabít, jaksi přefil-
trovanou silným zážitkem,“ míní Bezr.

A odpoledne bude pokračovat ve slovenském du-
chu v podobě Dura & Blues Club feat, jehož zakla-
datelem je Juraj Turtev. Principál, kterého známe 
také jako frontmana populárního Bluesweiseru, 
dbá na to, aby Blues Club byl skutečně pro všechny 
účastníky spíš místem k oddechu, muzikantské re-
laxaci. Účinkující jsou do  poslední chvíle velkou 
neznámou, neboť jde o volné sdružení muzikantů, 
kteří jsou právě k dispozici. Jeden ze členů je ale do-
předu jistý. Bude jím jedna ze skutečných legend 
(česko)slovenského rocku, baskytarista Fedor Frešo.

Večerní hlavní koncert v pátek 18. listopadu od-
startuje v 18 hodin ve  foyer domu kultury Slovak 
Blues Project, jeden z vítězů letošního Blues Aperi-
tivu. Za  projektem stojí slovenský kytarista a  zpě-
vák Ľuboš Beňa, neúnavný propagátor raných forem 

blues, zejména mississippského stylu, který ke spo-
lupráci přizval kytaristy a  zpěváky Paľa Hrnčiríka 
a Barboru Černou, zástupce mladé muzikantské ge-
nerace. Na  jejich vystoupení naváže bluesová sku-
pina The Bladderstones, která loni na  jaře zvítězila 
v Blues Aperitivu a  jejímž členem je i Johnny Jůdl 
z alternativně-písničkářské kapely Jablkoň.

Úvod pátečního večera ve velkém sále domu kul-
tury bude patřit Američanům Shauně Bookerové 
a Seanu Carneymu, kteří pocházejí z Columbusu 
ve státě Ohio. Kytarista Sean Carney pracoval jako 
hudební publicista, DJ a koncertní promotér. Ve-
dle toho hrával v  nejrůznějších rhythm&blueso-
vých kapelách, řadu let spolupracoval se zpěvačkou 
Teeny Tucker. Roku 1998 debutoval albem Provisi-
ons a vydal se na sólovou dráhu. Rok po vydání alba 
Life of Ease v roce 2006 zvítězil v prestižní soutěži 
International Blues Challenge v  Memphisu, kde 
získal cenu Alberta Kinga pro nejlepšího kytaristu. 
V posledních letech vytvořil skvělý tým se zpěvač-
kou Shaunou Bookerovou. Ta se stejně jako on 
úspěšně zúčastnila jmenované Memphiské soutěže, 
kde si po  svém energickém vystoupení vydobyla 

Blues Alive

Úvod pátečního večera ve velkém sále domu kultury bude patřit Američanům Shauně Bookerové a Seanu Carneymu. 
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přívlastek „Císařovna Beale Street“. V  Česku za-
hrají vůbec poprvé.

Nový projekt Blues Laboratory představí v  pá-
tek večer Silvia Josifoska, bezesporu největší hvězda 
slovenského bluesového zpívání. „Je to setkání 
bluesových muzikantů, s  nimiž dlouho spolupra-
cuji a kteří jsou mi svým cítěním velice blízcí. Jde 
o  spojení klasického blues s  prvky jiných žánrů. 
Právě v  tomto projektu pociťuji velkou svobodu, 
prostor. Jde hlavně o rozličné barvy a hlavně o velké 
experimentování. To mě v hudbě nejvíc fascinuje 
a  inspiruje,“ říká zpěvačka s  poukazem na  to, že 
v hudbě Blues Laboratory lze najít rozličné prvky 
různých žánrů – kromě blues také funku, soulu, 
jazzu či rocku. 

Dalším z  hostů letošního Blues Alive, kteří 
by mohli o  svém životě napsat knihu, je Ameri-
čan Duke Robillard. Za osmašedesát let svého ži-
vota prošel skutečně kdečím a  podílel se na  řadě 
významných počinů zdaleka nejen v  čistě blueso-
vém ranku. „Od  roku 1993 se věnuje výhradně 
vlastní kariéře v čele svého bandu, tu a  tam upo-
slechne volání muzikantských přátel po nezaměni-
telném tónu své kytary a  hlavně velmi variabilní 
schopnosti hrát nejrůznější hudbu, od ryzího blues 
přes poměrně ortodoxní jazz až po alternativní po-
stupy,“ konstatuje dramaturg festivalu.

Tečkou za  pátečním večerem bude vystoupení 
vynikajícího kytaristy a  zpěváka Slama Allena. Pa-
radoxně sice přijíždí jako zástupce čerstvé krve, jež 
letos vtrhla do nejprestižnějších žánrových cen Blues 
Music Awards, kde byl nominován jako Nejlepší 
nový umělec. Pravidelným návštěvníkům šumper-
ského festivalu je ovšem povědomý. Byl to právě 
on, kdo šéfoval v roce 2008 doprovodné kapele teh-
dejší hlavní festivalové hvězdy, harmonikáře Jamese 
Cottona. „Během devíti let za zády Jamese Cottona 
si Slam Allen vychodil „vysokou bluesovou“, jeho 
chlebodárce byl skutečně jednou z  vůbec nejvý-
znamnějších osobností chicagského blues. To zúro-
čil na  sedmi sólových albech a  stovkách koncertů, 
na  nichž mixuje svoje vlastní písně s  klasickými 
songy ze zlatého zpěvníku blues i  soulu. Do Šum-
perka tedy přijíždí starý známý, a my víme, že od něj 
můžeme očekávat to opravdu nejlepší,“ soudí Bezr.

Sobota se nese ve znamení žen, ty budou vévodit 
i tematickému odpoledni

„Téma letošního „nebluesového“ odpoledne 
je možná vůbec nejhůře uchopitelné za  všechna 

Blues Alive

Tečkou za pátečním večerem bude vystoupení vynika-
jícího kytaristy a zpěváka Slama Allena. 

Na pódiu se představí Jana Koubková, jež bez ohledu 
na žánr patří už čtyři desítky let mezi nejlepší a nej-
známější české zpěvačky. 



11Blues Alive

Současnou britskou bluesovou scénu letos v Šumperku přiblíží John Fairhurst. 

minulá léta. I když budou na pódiu v rolích zpě-
vaček vždy ženy, každá je zcela jiná. Navíc se v jed-
nom případě o  frontmanský post dělí s  mužem, 
takže nemůžeme uplatnit ani genderový klíč. Jisté 
je, že ve všech případech uslyšíme naprosto origi-
nální osobnosti, s nejednoznačným stylovým zařa-
zením, jasnou autorskou výpovědí a ve všech třech 
případech výbornými letošními alby. Což je možná 
nakonec to nejdůležitější hledisko,“ konstatuje Vla-
dimír Rybička.

Odpoledne zahájí zpěvačka, kytaristka, sklada-
telka a  textařka Zuzana Dumková, která působí 
na tuzemské hudební scéně od počátku 90. let a je-
jíž projev vykrystalizoval od  folkové tvorby přes 
fúze rocku, jazzu i world music a  scénické hudby 
až k  současné podobě, kterou nelze jednoznačně 
žánrově zařadit. Charakterizuje ji dynamická do-
provodná kytara, citlivý zpěv a originální rozvíjení 
hudebních nápadů ve spolupráci s mistrovsky ob-
sazenou doprovodnou kapelou. 

Na  pódiu ji vystřídá Jana Koubková, jež bez 
ohledu na žánr patří už čtyři desítky let mezi nejlepší 
a  nejznámější české zpěvačky. Jako jazzová sólistka 
se prosadila v  roce 1975 v  Jazz Sanatoriu Luďka 

Hulana. Od té doby si prošla mnoha stylovými se-
skupeními. Od blues, swingu, mainstreamu přes be-
bop, latinu, free až po world music a fusion. „Zcela 
nadžánrové je její album A tak si jdu..., které vyšlo 
letos v létě. A v jeho duchu se ponese šumperské vy-
stoupení,“ podotýká Ondřej Berz.

Neobvyklé spojení jednoho z  nejoriginálnějších 
českých rockových písničkářů Jana Sahary Hedla 
a bývalé frontmanky rockové Tiché dohody Blanky 
Šrůmové se zrodilo na  Facebooku. Na  debutovém 
albu, které nahráli za doprovodu kapely s krásně fi-
tzgeraldovským názvem Něžná noc a jež se jmenuje 
vlastně až „nesaharovsky“ pozitivně Neměj strach, 
působí jako „kráska a zvíře“. Přesvědčit se o tom mo-
hou i návštěvníci sobotního tematického odpoledne.

Sobotní podvečer odstartuje ve  foyer domu kul-
tury mladá čtveřice Cheap Tobacco z  polského 
Krakova, která si porotu letošního Blues Aperitivu 
získala osobitým přístupem a naprosto profesionál-
ním výkonem. V jejich hudbě se zdařile mísí blues 
s rockem, funkem i soulem do ojedinělé a především 
energicky výbušné směsi. Ozdobou kapely je vynika-
jící zpěvačka Natalia Kwiatkowska, která tvoří vyni-
kající tým s kytaristou Robertem Kapkowskim.
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Po  jejich vystoupení bude jeviště velkého sálu 
patřit uskupení Marek Piowczyk Trio, které je be-
zesporu jedním z objevů poslední doby na bohaté 
a rozmanité polské scéně. Trio z okolí Katovic kři-
žuje v klasickém obsazení a s dynamickým výrazem 
mezi blues, rockem a funkem a jeho hudba je roz-
hodně velkým příslibem pro budoucnost hudební 
scény našich severních sousedů.

Polské hudebníky vystřídá český Alo Trio Band, 
skupina obecně nepříliš známá a  relativně zřídka 
koncertující. Za jejím vznikem stojí a jakýmsi jejím 
nehrajícím kapitánem ovšem je osobnost značně 
proslulá: muž devatera řemesel, ale především jeden 
z  našich nejlepších písničkářů a  textařů Vlastimil 
Třešňák. Založil ji zhruba před třemi lety společně 
se skladatelem Janem Volným, s nímž také ve dvo-
jici napsal kompletní repertoár, pro který je typický 
balanc na šansonové hraně s jemnými bluesovými 
i jazzovými odstíny. V centru kapely kromě výteč-
ných profesionálních instrumentalistů stojí dámská 
pěvecká trojice - Martina Menšíková, Natálie Ře-
hořová a Pavla Stránská.

A  poté již vtrhne na  jeviště „stádo splašených 
kobyl“. Francouzští Dirty Deep jsou jednou z ne-
mnoha kapel, o  kterých se dá říct, že znějí, jako 
kdyby Iggy Pop jamoval s  Johnem Lee Hooke-
rem a  záda jim jistila rytmika od Red Hot Chilli 
Peppers. „Do Šumperka přijedou v plné střelecké 
sestavě, aby zde přetavené vlivy Johna Lee Hookera, 
Sona House či Sonnyho Boye Williamsona, notně 
potřísněné bahnem z  Mississippi z  90. let, kdy 
z řady do té doby živořících kopáčů a šoférů udě-
lala světové hvězdy vydavatelská firma Fat Possum, 
prezentovali jako šokovou terapii. Nenechte si toto 
vystoupení ujít,“ apeluje dramaturg festivalu.

Současnou britskou bluesovou scénu letos 
v Šumperku přiblíží John Fairhurst. Jeho hudební 
začátky jsou vzhledem k tomu, co následovalo, po-
měrně výjimečné: v pěti letech mu totiž učaroval 
indický nástroj sarod, příbuzný známějšímu sitáru. 
Od  klouzavých zvuků indické hudby byl už jen 
krůček ke klouzání mississippskému v podání Sona 
House, Roberta Johnsona a Bukkyho Whitea a také 
k zálibě v  resofonické kytaře. K tomu pak přibyli 

mistři bravurního akustického vybrnkávání v  čele 
s Johnem Faheym a psychedelie a bluesrock konce 
60. let, Hendrix a Zeppelini. Z toho všeho pramení 
základ Fairhurstovy hudby. „Postupem času se ale 
záběr těch, o nichž mimořádně otevřeně a upřímně 
hovoří jako o svých vlivech, rozšiřuje také na alter-
nativní borce typu Zappy a Beefhearta, na proto-
punkera Iggyho Popa, ale i současné hvězdy Jacka 
Whitea nebo The Black Keys. Jestli má někdo ná-
rok na označení černý kůň letošního ročníku Blues 
Alive, pak je to jedině on,“ soudí Bezr.

Největším jménem sobotního koncertu je pak 
bezesporu Američanka Nikki Hillová. Když vydala 
v  roce 2013 debutové album Here´s  Nikki Hill, 
jako by se spustila bouře. Takový talent s  hlasem 
jako hrom už tu dlouho nebyl, předháněli se ame-
ričtí a po nich i další kritici, posluchači i  její kole-
gové muzikanti. Rodačka ze Severní Karolíny vtrhla 
na  hudební scénu po  boku svého muže, exploziv-
ního kytaristy Matta Hilla, jako torpédo. Tak rychlý 
a  razantní nástup „od nuly na  sto“ hudební scéna 
zažívá jen zřídka. A  co teprve její živá vystoupení, 

Největším jménem sobotního koncertu je bezesporu 
Američanka Nikki Hillová. 
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o nich už teprve kolují legendy – kdo to prý nezažil 
na vlastí kůži, neuvěří. Jako by se v jedné osobě téhle 
na  image dbající dívky soustředily ty největší hlasy 
blues, soulu i rock´n´rollu. „Sama svůj styl označuje 
za  „křížence Staple Singers a  AC/DC“, což je sice 
dobrý fór, ale má naprosto reálný základ. Můžeme se 
o tom teď konečně přesvědčit sami. Dokonalá tečka 
za letošním festivalem. Doufejme, že ze šumperského 
„kulturáku“ nezůstane jen kůlnička na dříví...,“ uza-
vírá s úsměvem dramaturg Blues Alive.

Filmová projekce nabídne snímek Jimi – Hvězda 
stoupá vzhůru

Zatímco loni viděli diváci v  rámci tradiční so-
botní projekce v  kině Oko kultovní film Johna 
Landise The Blues Brothers z  roku 1980, letos se 
mohou těšit na britsko-irsko-americký film Jimi – 
Hvězda stoupá vzhůru. 

Londýn roku 1966: Téměř neznámý kytarista 
jménem James Marshall „Jimi“ Hendrix se stě-
huje do  Londýna, kde v  sobě objevuje a  piluje 
svůj talent, stejně tak řeší i složité vztahy, které se 
na něj na cestě ke slávě nabalují. Hendrix, jako je-
den z  nejuznávanějších, nejoriginálnějších a  nej-
vlivnějších muzikantů 20. století, objevil netušené 
možnosti elektrické kytary a  stal se průkopníkem 
nového zvuku.

Film natočil režisér John Ridley, držitel Oscara 
za produkci snímku 12 let v řetězech. „Neposkyt-
nutí autorských práv na Hendrixovy nahrávky vy-
řešila produkce originálně: známý kytarista Waddy 
Wachtel  nahrál kytarové party „à la Jimi Hendrix“, 
ovšem dokonale stylově, prakticky k  nepoznání. 
Nenechte si tento filmový zážitek ujít,“ láká na pro-
jekci, která začíná v sobotu 19. listopadu v 11 ho-
din v kině Oko, ředitel festivalu Vladimír Rybička.

Koncertování uzavřou jam sessions, vstupenky 
jsou již téměř vyprodané

Nedílnou součástí každého ročníku Blues Alive 
jsou tradiční noční jam sessions. Letos proběhne 
opět afterparty po čtvrtečním koncertu Marie Mul-
daurové. Jejím dějištěm bude Pivnice Holba a hlav-
ním účastníkem česká formace The Again, která 

bude o den dříve, ve středu 16. listopadu, koncerto-
vat pro školy. Kapela Again vznikla v roce 2004 z hu-
debníků, kteří v průběhu mnoha let spolu v různých 
uskupeních hráli nebo se jen tak na  Olomoucku 
potkávali. První repertoár byl postaven velmi růz-
norodě. Od country přes klasický bigbít až po sou-
časný pop-rock. Postupem času je ale muzika znovu 
(proto again) natolik dostala, že se rozhodli pravi-
delně zkoušet a  co nejvíc vystupovat. Dnes se tak 
orientuje na jižanský rock a v tomto stylu upravuje 
další americké a britské hudební velikány, jako jsou 
N. Young, J. Mayall, B. Dylan, BTO, Rolling Sto-
nes, Grand Funk Railroad a další.

Páteční a sobotní jam sessions budou po skončení 
hlavního večerního programu hostit dvě místa, a to 
foyer domu kultury a Pivnice Holba. Ve foyer se mo-
hou posluchači v pátek těšit na Slovak Blues Project, 
v pivnici pak na české The Bladderstones. V sobotu 
19. listopadu pak zahájí večerní setkání v  pivnici 
polské Marek Piowczyk Trio a ve  foyer domu kul-
tury to rozjedou jejich kolegové z Cheap Tobacco. 

Pro Blues Alive už několik let platí, že všichni, 
kteří si nechtějí listopadové bluesování nechat ujít, 
by si měli včas opatřit vstupenky. „Na  festival se 
sjíždějí fanoušci z celé republiky a také Evropy. Bo-
hužel se stává tradicí, že právě oni si lístky objednají 
a na domácí pak nezbydou. A to je i případ letošního 
ročníku, protože vstupenky na  páteční a  sobotní 
koncerty jsou již vyprodané,“ zdůrazňuje ředitel 
domu kultury a dodává, že ti, kteří chtějí prožít ne-
zapomenutelný večer a  Marií Muldaurovou, mají 
ještě šanci. Lístky lze rezervovat na  adrese www.
bluesalive.cz. Za vstupné na úvodní čtvrteční kon-
cert Marie Muldaurové přitom zaplatí lidé 390 ko-
run a páteční hlavní koncert přijde na 470 korun. 
Na  páteční odpolední koncert v  H-clubu je pak 
vstupné 90 korun. Ti, kdo zamíří na sobotní pro-
mítání filmu v kině Oko, zaplatí 50 Kč.   

Text zpracovala Z. Kvapilová, foto: Blues Alive

Závěrečná poznámka
Bližší informace na  www.bluesalive@cz. Vstu-

penky lze koupit v  pokladně DK ve  všední dny 
od 14 do 18 hod., tel. č. 583 214 279.
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majiteli. Heinrich Popp bydlel ve zmíněné Elisabeth-
strasse a jeho kolega Ernst Ullrich měl byt v tehdejší 
Meierhofgasse (dnes Slovanská). Novostavba se stala 
domovem příslušníků střední vrstvy. Před první svě-
tovou válkou zde bydleli současně tovární úředník, 
žena v domácnosti, notářský kandidát, účetní a dů-
stojník rakousko-uherské armády. Mezi léty 1911 až 
1922 koupil vilu Sigmund Berger, který v ní byd-
lel v penzi. Po něm se stal majitelem Dr. Josef Ber-
ger, jenž vilu vlastnil ještě v roce 1940. Dr. Berger 
v Šumperku nežil. Stavba byla dál vy užívána k by-
tovým potřebám nájemníků. Například počátkem 
třicátých let v ní bydleli rodina drogisty, opět jeden 
z důstojníků šumperské posádky a dva byty obývaly 
nájemnice. Jeden z bytů dál užíval Sigmund Berger. 
Ve vile žila také Berta Bergerová.

Za druhé světové války měl být v domě údajně 
finanční úřad. V roce 1940 tak tomu ještě nebylo. 
Výraznou změnu ve využití zaznamenaly prostory 
vily po druhé světové válce, kdy byl do nich kon-
cem padesátých let umístěn internát Střední prů-
myslové a  železniční školy, který si vyžádal řadu 
necitlivých zásahů v  interiérech. Od devadesátých 
let slouží objekt pedagogicko-psychologickému 
poradenství. Dnes je sídlem Pedagogicko-psycho-
logické poradny a Speciálně pedagogického centra 
Olomouckého kraje.

Hned po vystavění se Poppova a Ullrichova vila 
u Schillerova parku stala vítaným objektem šum-
perských fotografů. Pohlednice z té doby předsta-
vují park i  vilovou čtvrt. Známý je předválečný 
snímek dvou rakousko-uherských důstojníků pro-
cházejících mezi nedávnou výsadbou Schillerových 
sadů s výraznou dominantou Poppovy a Ullrichovy 
vily na pozadí fotografie. Krása však netrvá věčně. 
Postupem doby stavba stárla a mnohé mizelo z je-
jího půvabu. Ozdobné prvky evokující saskou re-
nesanci podléhaly času, gotické dvojokno v přízemí 
bylo zazděno. Zchátraly dřevěné doplňky, včetně 
orámování oken, dřevěný balkon a zasklený prostor 
v nadzemním podlaží v členité čelní frontě.

Počátkem 20. století se za Schillerovým parkem 
(dnešní Jiráskovy sady) nacházel vhodný prostor 
pro výstavbu vilové čtvrti. Jednou z prvních staveb, 
která tu vznikla, byla jedna z nejhezčích šumper-
ských vil, vyprojektovaná a postavená dvěma šum-
perskými staviteli, Heinrichem Poppem a Ernstem 
Ullrichem. S prvním z nich jsme se setkali jako s au-
torem secesní vily vystavěné v letech 1900 až 1901 
v tehdejší Elisabethstrasse (dnes je sídlem Charity 
v Jeremenkově ulici) a pojednali o něm v červen-
covém čísle KŽŠ v roce 2014. Poppův progresivní 
přístup k hledání nových architektonických forem 
esteticky a  účelně ztvárňujících hmotu staveb se 
projevil již v  jeho dřívějších realizacích. Stačí jen 
připomenout vilu podnikatele Siegla v dnešní Re-
voluční ulici a zvláště vodoléčebný ústav, pozdější 
plicní sanatorium, kde tradiční formy oživil výraz-
nými prvky švýcarského stylu. Příklon k secesi, kte-
rou tak mistrně vtiskl do výrazu zmiňované vily, se 
s odstupem času jeví jako jedna etapa architektova 
hledání.

U secese Popp nezůstal. Jedním z důvodů může 
být i  odmítavý postoj renomovaných architektů 
i veřejnosti, kteří v secesi nespatřovali výraz vhodný 
pro německou architekturu města. Při nalézání no-
vých řešení se Heinrich Popp s Ernstem Ullrichem 
přiklonili k formám saské neorenesance, kterou do-
plnili stylizovanými gotickými reminiscencemi. Ar-
chitekti se však secese ani zde zcela nevzdali.

S Poppovou vilou v Elisabethstrasse měla novo-
stavba v tehdejší Fuhrmangasse (dnes Husitská 12) 
jedno společné. Bylo to její umístění. V obou pří-
padech si Popp vybral nároží ulic, které umožňo-
valo originálně ztvárnit, v případě námi sledované 
vily, dokonce tři uliční fasády. Zatímco do dnešní 
ulice Husitské dominovala výrazně saská neorene-
sance, na dalších dvou fasádách přibylo gotických 
prvků a objevily se zde nenápadně i modifikované 
secesní motivy.

Vilu však oba stavitelé nevybudovali pro sebe, 
jak je v literatuře uváděno. Dočasně byli jen jejími 

Šumperské proměny

Šumperské proměny: Vila v Husitské ulici č. 12



15Šumperské proměny

Poppova a Ullrichova vila krátce po vystavění. Nároží ulic umožnilo originálně ztvárnit dokonce tři její uliční 
fasády.  Foto: archiv Pedagogicko-psychologické poradny a SPC Olomouckého kraje

Ve vile sídlí pedagogicko-psychologická poradna. Objekt, jenž vlastní Olomoucký kraj, letos prošel třetí etapou 
rekonstrukce. Zateplení a oprava fasády přišly na 2,2 milionu korun.  Foto: P. Kvapil
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Snímek vily pořízený ze Schillerova parku před první světovou válkou. Fasáda do dnešní ulice Husitské evoko-
vala půvab saské renesance.  Foto: archiv PPP a SPC Olomouckého kraje

Vila po stavebních úpravách je opět ozdobou města.  Foto: P. Kvapil
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jejímu využití a  finančním možnostem bylo roz-
hodnuto respektovat zánik některých jejích částí 
i předcházející stavební zásahy. Na počátku 21. sto-
letí byla vyměněna okna a po nedávném zateplení 
budovy nahradila její bývalou šeď současná fasáda, 
na  které byly střízlivě užity některé původní vý-
zdobné prvky. Vila prohlédla. Svojí architekturou, 
členěnou do tří rozdílně pojatých uličních fasád, je 
opět ozdobou vilové čtvrti. 

Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

Po výměně střešní krytiny v roce 2007 bylo uva-
žováno o  citlivé obnově vnějšího vzhledu stoleté 
stavby v souvislosti s chystanými stavebními úpra-
vami. Navrátit ji původní podobě by si vyžádalo 
náročnou rekonstrukci a  znovuvytvoření mnoha 
výzdobných prvků a  detailů, instalování bal-
konu a opětné vystavění dřevěné zasklené verandy 
v  pat ře. Takovýto postup by však přesahoval rá-
mec účelné rekonstrukce. Po zhodnocení dosavad-
ního stavu objektu a s přihlédnutím k současnému 
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Šumperská farnost zve na koncert 
varhaníka Radima Diviše

Varhaník Radim Diviš prožil své dětství a dospívání 
až do maturity v Šumperku.  Foto: archiv

Varhanní koncert Radima Diviše, který své dětství a mládí prožil v Šumperku a jenž v současnosti 
působí jako kantor Christuskirche v Altenfurtu, pořádá šumperská farnost. Koncert se uskuteční 
v sobotu 5. listopadu v 18 hodin v kostele sv. Jana Křtitele a v programu zazní skladby Bachovy, 
Pierného, Muffatty, Driffila a Béliera. Vstupné je dobrovolné.

Radim Diviš se narodil v  roce 1978 v  Chru-
dimi, své dětství a dospívání až do maturity pro-
žil v Šumperku. Od svých dvanácti let se učil hrát 
na  varhany a  doprovázel bohoslužby v  šumper-
ském katolickém kostele svatého Jana Křtitele 
a  v  okolních farnostech. I  když se věnoval také 
hokeji, nakonec uznal, že mu hra na varhany šla 
lépe, a tak postavil hokejku do kouta a na dlouhá 
léta na sport zapomněl. Odmaturoval s vyzname-
náním, ale neuposlechl rad okolí a nešel studovat 
do Brna „strojárnu“, nýbrž se vydal do Mnichova 
za studiem germanistiky. 

Jeho velký zájem o varhanní hudbu jej ale nako-
nec přemohl a zavedl do Norimberka, kde na Vy-
soké hudební škole vystudoval koncertní varhanní 
hru a  improvizaci. Stal se varhaníkem ve  Sta-
rém Městě v Norimberku a vyučoval hře na klavír 
a varhany. Nakonec se stal kantorem Christuskir-
che v Altenfurtu, kde vede tři sbory a stará se o ce-
lou chrámovou hudbu. A aby se nenudil, vyučuje 
na několika gymnáziích v Norimberku, vede sbor 
a učí hře na klavír a kytaru.

A protože s pětičlennou rodinou se dá za pod-
pory skvělé manželky zvládnout ještě víc, vrátil se 

Radim Diviš v šestatřiceti letech k aktivnímu spor-
tování. Dnes je z  něj také úspěšný „ultramarato-
nec“. Letos tak běžel mimo jiné Jesenický maraton 
a sezonu ukončil jedenáctým místem na pětašede-
sátikilometrovém Main Tal Ultra Trailu. -red-
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Talich jr. Programově soubor od založení klade dů-
raz na interpretaci české hudby.

K  důležitým aktivitám patří též humanitární 
a charitativní koncerty. Kubelíkovo trio spolupra-
cuje s nadací Olgy Havlové v Paříži, koncertovalo 
pro nadaci „Člověk v  tísni“ a  pro nadaci „Naše 
dítě“.

Diskografie Kubelíkova tria dnes obsahuje sedm-
náct CD natočených pro labely EMI – Monitor, 
GZ – Intermedia a japonský EXTON Octavia Re-
cords. Vedle známých autorů (Beethoven, Dvořák, 
Smetana, Čajkovský, Rachmaninov a dalších) na-
točil soubor ve světové premiéře šest klavírních trií 
Antonína Rejchy (současník a přítel L. van Beetho-
vena), klavírní trio A. Borodina a  roce 2014 Trio 
concertante od Rafaela Kubelíka.

Kubelíkovo klavírní trio bylo založeno v  roce 
1992 na počest slavného českého houslisty Jana 
Kubelíka a  jeho syna Rafaela Kubelíka – světo-
známého dirigenta. Přímým podnětem pro vznik 
souboru byl návrat Rafaela Kubelíka do Čech po 
více než čtyřicetileté emigraci. Hudební i  mimo-
hudební setkání s  mistrem Kubelíkem byla pro 
členy tria obohacením nejen v oblasti hudební, ale 
především ve sféře duchovní a lidské. Jeho osobní 
souhlas pro název souboru byl a je velkou výzvou 
a závazkem.

Kubelíkovo trio hraje ve složení Shizuka Ishi-
kawa – housle, Karel Fiala – violoncello, Kvita 
Bilynská – klavír. Za dobu svého působení na kon-
certních pódiích doznalo trio jen jednu změnu, 
a to na postu houslisty, kde prvních pět let hrál Jan 

ZUŠ Šumperk

Staňte se členy Klubu přátel Klasika Viva

Pondělí 14. listopadu od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ 
Hudební podvečer 

Středa 30. listopadu od 18 hodin v klášterním kostele
Koncert klavírního oddělení

Bližší informace: 
Základní umělecká škola Šumperk, 
Žerotínova ul. 11, 
http://www.zus-sumperk.cz.

Pokud rádi navštěvujete koncerty cyklu Klasika 
Viva, přichází jejich organizátor Roman Janků se za-
jímavou nabídkou. Získat můžete padesátiprocentní 
slevu na vstupném na šumperské a na vybrané kon-
certy, informace o programu v předstihu poštou či e-
-mailem a možnost přednostního nákupu vstupenek 

na koncerty festivalu Klášterní hudební slavnosti. 
Stačí jen stát se členem Klubu přátel Klasika Viva.

Bližší informace naleznete na www.klasikaviva.
cz. Kartu lze získat registrací na zmíněných strán-
kách nebo vyplněním přihlášky, jež je k dispozici 
v pokladně domu kultury. -red-

Další koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Ro
mana Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 21. listopadu. V  tento den bude od 19 ho
din patřit klášterní kostel Kubelíkovu triu, jež šumperským posluchačům nabídne skladby L. van 
Beethovena, G. Donizettiho a J. Brahmse. Vstupenky za sto dvacet korun si mohou zájemci koupit 
v pokladně Domu kultury Šumperk.

Klasika Viva nabídne Kubelíkovo trio
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obsahuje kompletní díla J. S. Bacha, L. van Beetho-
vena, J. Brahmse, většinu romantických sonát 
a z 20. století především díla B. Martinů, D. Šosta-
koviče, S. Prokofjeva, Z. Kodályho a dalších. Mezi 
jeho oblíbené skladby patří Dvořákův koncert 
h moll, Brahmsův Dvojkoncert a Hebrejská rapso-
die Ernesta Blocha.

Na koncertech vystupoval se Slovenskou, Mo-
ravskou, Severočeskou a  Plzeňskou filharmonií, 
Kastilským národním orchestrem, Hirošimským 
symfonickým orchestrem a  Wuerttembergskou 
filharmonií. Též vystupoval s  mnoha komorními 
orchestry. 

Karel Fiala je zakládajícím členem Kubelíkova 
tria (1992). Pedagogicky působí v  rámci meziná-
rodních kurzů. Z  odborného hlediska je zastán-
cem linie francouzské školy. Nyní hraje na nástroje 
z dílny Nikoly Amatiho (1681) a Jana Baptisty Ha-
velky (1796).

Kvita Bilynská vystoupila již jako jedenác-
tiletá s  Lvovskou filharmonií v  koncertud moll 
KV-466 od W. A. Mozarta. Státní konzervatoř ve 
Lvově ukončila se zlatou medailí (1983). Na absol-
ventském koncertě hrála Brahmsův koncert B dur 
op. 83. č. 2. Dalšího vzdělání se jí dostalo na praž-
ské Akademii múzických umění, kde absolvovala 
aspiranturu v roce 1990. Od roku 1991 je řádným 
pedagogem na této škole a  vede zde jako jediná 
žena klavírní třídu.

Shizuka Ishikawa získala v r. 1966 první cenu 
v  celostátní soutěži, poté r. 1969 další 1. cenu 
v  soutěži tokijského rozhlasu a  1. Cenu v  mezi-
národní rozhlasové soutěži Concertino Praga. Již 
v Tokiu se stala žákyní Marie Hlouňové, která tam 
působila pedagogicky. Za ní pak Ishikawa přesídlila 
do Prahy, kde studovala jako stipendistka Česko-
slovenského rozhlasu. Později získala laureátské ti-
tuly na mezinárodních soutěžích H. Wieniawského 
v Poznani, královny Alžběty v Bruselu a F. Kreislera 
ve Vídni.

V devatenácti letech hrála poprvé sólově s Čes-
kou filharmonií, v jedenadvaceti poprvé na festivalu 
Pražské jaro. S  Českou filharmonií se zúčastnila 
turné po Japonsku. Jako sólistka Tokyo Metropo-
litan Symphony Orchestra a  Japan Philharmonic 
Orchestra absolvovala vystoupení v  řadě evrop-
ských hudebních centrech a na festivalech ve Var-
šavě, Zagrebu, Budapešti a Helsinkách. Na konci 
70. let začala s rozhlasovými a gramofonovými na-
hrávkami. Mnohé uskutečnila s Českou filharmonií 
a Brněnskou filharmonií, Dvořákovým komorním 
orchestrem, Pražským komorním orchestrem, Ca-
pellou Istropolitanou a Wuerttembergskou filhar-
monií. V  jejím repertoáru zaujala význačné místo 
česká hudba a v programech je výrazně zastoupena 
i virtuózní houslová literatura.

Od roku 1997 je členkou Kubelíkova tria, s kte-
rým pravidelně vystupuje na světových pódiích. 
V  současnosti hraje na housle s dílny Hieronyma 
Amatiho II. (asi 1690) a Pietra Ambroziho (1740).

Karel Fiala získal hudební vzdělání na Pražské 
konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze, 
kde absolvoval v roce 1990. Umělecky cenná byla 
spolupráce s violoncellisty Mauricem Gendronem 
a Danielem Šafranem. Již za studií vystupoval jako 
sólista v koncertech Tartiniho, Haydna, Saint- Saënse  
a  Dvořáka. Je laureátem mezinárodních soutěží 
„G. B. Viotti“ a „V. Bellini“ v Itálii a držitelem ceny 
Mezinárodní tribuny mladých umělců. Vystupoval 
ve většině zemí Evropy, v Asii a v Jižní Africe. Jeho 
nahrávky na CD zahrnují violoncellové koncerty 
českých klasicistních skladatelů (Rejcha, Vranický, 
Fiala), jejichž je propagátorem. Sólový repertoár 

Kubelíkovo trio posluchačům nabídne skladby L. van 
Beethovena, G. Donizettiho a J. Brahmse.  Foto: archiv
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a Severočeskou filharmonií, Kastilským národním 
orchestrem a s dalšími hudebními tělesy.

Repertoár Kvity Bilynské obsahuje všechna stě-
žejní díla klavírní literatury s  důrazem na ruskou 
(sovětskou) hudbu.

Je zakládající členkou Kubelíkova tria (1992). 
V  rámci komorní hudby koncertovala s  význam-
nými umělci, jako např.: YoYo-Ma, Pamela Franck, 
Josef Suk, Yuri Gandelsman. R. Janků

Její talent se zúročil na mnoha mezinárodních 
soutěžích. Již v  patnácti letech vyhrála celostátní 
soutěž na Ukrajině. Cestu na koncertní pódia jí 
však teprve zaručily úspěchy na mezinárodních 
soutěžích. Je laureátkou z Kolína nad Rýnem, Bar-
celony, Cincinnati a Zaragozy.

Jako sólistka vystupovala především v Německu, 
Španělsku, Itálii, USA a v Japonsku. Koncertovala 
s  Pražskými symfoniky, Slovenskou, Brněnskou 

Galerie J. Jílka

Dalibor Bednář (*1960): „Se Sudkem za zády“

S Daliborem Bednářem se známe od roku 2009, 
kdy mne pozval do „Galerie 7“, kterou se svou že-
nou Janou v Ostravě deset let provozovali. S výstavou 
ho tu předešel už v březnu 2003 jeho jmenovec Jiří. 
Jím pomalovaný dřevěný koník, nalezený při svozu 
odpadů, stal se jejich galerii talismanem. Tak jako Jiří 
v  malbě je i  Dalibor ve fotografii ryzím amatérem, 
v plné míře zaujetí anebo snad až v zajetí v ní. Foto-
grafuje z čiré radosti a vnitřní nezbytnosti. I v digi-
tálním čase trvá na analogové podobě, staví na jejích 
nenahraditelných kvalitách a  vlastnoručním zpraco-
vání v  temné komoře; na černobílém podání, které 
vyloučením barvy posílí tvar a vede k pevnému řádu 
zobrazeného motivu.  

Od roku 2001, od kterého souvisle vystavuje, zro-
dila se dlouhá řada jeho cyklů, kromě Ocelového 
města z roku 2014, vesměs černobílých. Byla to Ev-
ropa na dlani/2001, Jemné křivky těla/2002, Pa-
říž, Paříž/2005, Krajiny vnitřní a vnější/2007, Osm 
snímků pro Františka/2009, Banát/2010, Mar-
kéta/2011, Tři na Ukrajině/2012, (ne)známí/2012, 
Lidé na pouti/2013. Ten nejnovější s názvem Se Sud-
kem za zády (poklona mistrovi hned ke dvěma výro-
čím, sto dvaceti letům od jeho narození a čtyřiceti od 
úmrtí) je jádrem listopadové výstavy. Je to dvacet kon-
taktních fotografií v rámech 40 × 50 cm, snímaných 
historickými přístroji Magnola 13 × 18 cm a Linhof 
Technika 9 × 12 cm, fotoaparáty podobnými Sud-
kovým. Rodily se v  průběhu tří let v Hukvaldech 

a v pralese Mionší, kam Josef Sudek rád se svým „asá-
kem“ Petrem Helbichem (*1929) jezdil fotografovat. 
Znovu tak po šedesáti letech zaznamenávají trvání 
v proměnách místa, přírody a života v ní.

Šumperská výstava opakuje dvě předchozí, letos 
uspořádané v Hukvaldech a v Mostech u Jablunkova. 
Ale i  jiné Bednářovy snímky, zastoupené v  ukáz-
kách na stolech uprostřed galerie, řadí se k beskyd-
ským do zjevných souvislostí a  dominantní soubor 
jeho rozšířením dolaďují. Společně vtahují do bezčasí 
okamžiku zapsaného v prapaměti bytí. Jejich „dobré 
světlo“ měkce obepíná tvary a obaluje tichem, které 
hladí.  

Přijďte, jste zváni; vernisáž za autorovy účasti pro-
běhne ve středu 2. listopadu v 18 hodin.    

Miroslav Koval 

Hukvaldy (protisvětlo), 2015, černobílá kontaktní fo-
tografie, formát 12 × 9 cm 
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Středa 23. listopadu od 19 hodin ve velkém sále DK
Monology vagíny – divadelní představení
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední nepro-
bádané oblasti a  zakázané zóny je oslavou ženské 
sexuality ve vší své složitosti a  tajemnosti. Světo-
známá hra, kterou musí vidět každá žena a její muž, 
vás přiměje k úsměvu i  zamyšlení. Hrají Dagmar 
Bláhová, Jitka Asterová a Michaela Sajlerová/Anna 
Polívková.  Vstupenky zakoupíte 

v Trafikafe u Schillera (Gen. Svobody 1a)  
za 350 Kč, 400 Kč a 450 Kč

Pátek 25. listopadu od 18 hodin ve velkém sále DK
Stužkovací ples VOŠ a SPŠ
Tradiční studentská slavnost spojená s plesovou zá-
bavou. Uzavřená společnost.

Pátek 25. listopadu od 18 hodin v kině Oko
HOROVÁNÍ: Snow Film Fest
Tradiční podzimní přehlídka těch nejlepších filmů 
se zimní tematikou opět zahrnuje snímky, které 
byly v předchozím roce oceněny na nejprestižněj-
ších světových festivalech. Vybrané filmy jistě za-
ujmou každého milovníka sněhu, ledu a  zimních 
sportů obecně. Více na www.SnowFilmFest.cz. 

Vstupné 130 Kč  
(se vstupenkou na sobotní Horování sleva 20 Kč)

Sobota 26. listopadu od 17 hodin ve velkém sále DK
Horování
24. ročník setkání horolezců, dobrodruhů, turistů 
a milovníků extrémních sportů i přírody. Mára Ho-
leček (Gasherbrum I – Pákistán), Alena Čepelková 
(Ze života horolezkyně), Ján Smola (Patagonie – 
Argentina), Jarda Maixner (Noshak – Afgánistán), 
Béďa Churavý (Kilimandžáro – Tanzánie), Jarda 
Ryšavý a Franta Lípa (výstava fotografií). Moderuje 
Hana Písková, po celý večer hraje Beg Bie Country.
Doprovodný program: SOUTĚŽ V  BOULDE-
RINGU! (v  prostorách 3. základní školy – Hlu-
chák) – informace a propozice na plakátech a www.

Pátek 4. listo2padu od 19 hodin ve velkém sále DK
KULTTOUR 2: Visací zámek, Vypsaná fiXa
Nenechte si ujít koncert dvou legend českého 
punku na jednom pódiu, které do Šumperka za-
vítají v  rámci společné KULTTOUR 2. Netra-
diční spojení přinese skvělý koncertní zážitek pro 
všechny příznivce. Kapely zahrají průřez svým re-
pertoárem a  možná dojde i  na společnou píseň 
nebo jiné překvapení. Koncerty Vypsané fiXy a Vi-
sacího zámku jsou vždy našlapané neutuchající 
energií a  velkým hudebním nasazením jednotli-
vých členů. Můžete se proto těšit na pořádný pun-
kový nářez. Partnerem akce je Pivovar Holba.   

Vstupné v předprodeji 260 Kč, v den akce 290 Kč

Sobota 5. listopadu od 16 hodin ve velkém sále DK
První koncert Růžových dětí
Nejmladší zpěvačky a  zpěváci Šumperského dět-
ského sboru se představují veřejnosti.   

Vstupné 50 Kč

Pondělí 7. listopadu – neděle 13. listopadu
Město čte knihu
Dvanáctý ročník literárního a  filmového festivalu 
bude prezentovat tvorbu významného českého spi-
sovatele, herce a  loutkoherce Ivana Krause. Po-
drobný program najdete na www.mestocteknihu.cz.

Čtvrtek 17. - sobota 19. listopadu v prostorách DK
BLUES ALIVE
Maria Muldaur (USA) a mnoho dalších. XXI. roč-
ník největší středoevropské přehlídky bluesové mu-
ziky. Bližší informace a on-line rezervace na www.
bluesalive.cz.
   
Pondělí 21. listopadu od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Kubelíkovo trio 
Listopadová část cyklu Klasika Viva se odehraje ve 
společnosti Kubelíkova klavírního tria, které bylo 
založeno na počest slavného českého houslisty 
a jeho syna.  Vstupné 120 Kč

Dům kultury
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VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Od 2. listopadu do 4. prosince
Dalibor Bednář (*1960): „Se Sudkem za zády“, 
černobílá kontaktní fotografie   
Dalibor Bednář fotografuje z čisté radosti a vnitřní 
nezbytnosti. I v digitálním čase trvá na analogové 
podobě, staví na jejích nenahraditelných kvalitách 
a vlastnoručním zpracování v temné komoře. Ver-
nisáž k výstavě se uskuteční ve středu 2. listopadu 
od 18 hodin. 
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na 
recepci Penzionu G, který nad galerií nabízí tří-
hvězdičkové ubytování. Výstavu i celý program ga-
lerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR 
a Olomoucký kraj.

PŘIPRAVUJEME 
3. prosince  Stužkovací ples Gymnázia Šumperk
4. prosince  Mikulášský mejdan pro děti 
 s Trochou klidu
4. prosince  II. adventní koncert
9. prosince  Stužkovací ples SOŠ Šumperk
10. prosince  MANDRAGE – předprodej zahájen!
11. prosince  Barbucha – pohádka pro děti
11. prosince  III. adventní koncert
12. prosince  IV. adventní koncert 
14. prosince  JANEK LEDECKÝ – předprodej
 zahájen!
17. prosince  Vánoční koncert ŠDS

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!

dksumperk.cz/horovani. Hlavním partnerem Ho-
rování je Pivovar HOLBA, akci dále podpořily 
firmy SHM, Kubíček VHS, Tilak, Nuget a horole-
zecký klub Horal. Mediální partneři: Týden na se-
veru, REJ.cz a MenuSumperk.cz. 

Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč,  
děti do 6 let zdarma

Neděle 27. listopadu od 16 hodin v  evangelickém 
kostele
I. adventní koncert
Účinkuje: Jaroslav Svoboda (harmonium, zpěv). 
Výtěžek ze vstupného bude věnován na dobročinné 
účely pro Diakonii ČCE, středisko Sobotín.  

Vstupné dobrovolné

PRO DĚTI
Neděle 6. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
Budulínek
Kdo by neznal Budulínka? Ale jak to vlastně 
všechno začalo? Budulínek je hošík malý, ale nepo-
slušný, a tak se jednoho dne dostane do pěkné šla-
mastyky... Hraje divadlo Kapsa Andělská Hora.  

Vstupné 70 Kč

Neděle 27. listopadu od 10 hodin ve velkém sále DK
Králíci z klobouku
Pohádkový muzikál pro děti je z dílny divadla Špíl-
berg Brno. Pohádka o  dvou králících, co utekli 
kouzelníkovi a dodnes bydlí v klobouku. Písničky 
složili Petr Skoumal a Pavel Šrut.  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.

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

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. 
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Hlavní program Horování přivítá v sobotu 26. lis-
topadu ve velkém sále domu kultury od 17 hodin 
přední horolezce a  dobrodruhy: Máru Holečka 
(Peklo na Gasherbrumu), Alenu Čepelkovou (Holky 
těžší to maj´), Jardu Maixnera (Expedice M&M 

Noshaq 2016), Jána Smolu (Patagónsky sen), Béďu 
Churavého (Jak to bylo na Kilimandžáru).

Autory tradiční doprovodné výstavy fotografií 
budou letos Jarda Ryšavý a Franta Lípa. Akci tra-
dičně moderuje Hanka Písková a stejně tak obvyklé 

„Je pravda, že některá spojení jsou prostě mil-
níkem, a naše první KultTour s Visacím zámkem 
taková byla,“ vzpomíná frontman Vypsané fiXy 

Márdi. Fanoušci těchto dvou legendárních formací 
se mohou těšit na celkem deset společných kon-
certů, na kterých kapely zahrají oblíbené hity ze 
svých repertoárů a určitě dojde i na pár společných 
písní. Bude to zkrátka ten pravý punkový nářez!

Vypsanou fiXu čeká kromě společného hraní 
i soustředění a natáčení nového alba, které by mělo 
vyjít na jaře příštího roku. Zatím ještě nechtějí 
úplně vše prozrazovat, ale už dnes je jisté, že produ-
centem bude opět Ondra Ježek, který je podepsán 
pod jejich posledním albem Krásný smutný den.

Kapela Visací zámek zase zaznamenala velký 
úspěch s deskou Punkový království, která jim vy-
šla v minulém roce. Ta se totiž hned druhý týden 
po vydání stala nejprodávanější v České republice. 

Koncert ve společnosti kapel Visací zámek a Vy-
psaná fiXa se odehraje v pátek 4. listopadu v sedm 
hodin večer. Vstupné je v předprodeji 260 korun, 
v den akce podraží o  třicet korun. On-line rezer-
vace lístků na dksumperk.cz. -mh-

Vypsaná fiXa a Visací zámek vyrážejí 
na společnou KultTour

Milovníci extrémních sportů se i letos 
mohou těšit na Horování

Pardubická Vypsaná fiXa a  pražský Visací zámek po třech letech znovu vyrážejí na společné 
turné s příznačným názvem KultTour 2 – koncertní šňůru dvou kultovních kapel po kulturních 
domech napříč Českou republikou. A právě při této příležitosti se v pátek 4. listopadu zastaví 
i v Šumperku.

I letos se můžeme těšit na setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů, 
které se uskuteční poslední listopadový víkend v Domě kultury Šumperk. Již 24. ročník osobité 
akce s názvem Horování i  letos zavede návštěvníky na extrémní místa naší planety. Akce vedle 
hlavního sobotního programu nabídne také samotný večer věnovaný outdoorovým filmům.

Kapela Visací zámek zaznamenala velký úspěch s des-
kou Punkový království.  Foto: archiv
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Přívaly sněhu, ledu a adrenalinu na letošní zimu jsou 
za dveřmi! Premiéra Snow Film Festu již v říjnu

Na Horování přijede letos i Jarda Maixner.  Foto: -jm-

budou hudební vstupy bluegrassové skupiny Beg 
Bie Country v přestávkách mezi cestopisy.

V pátek mohou strávit milovníci hor ve společ-
nosti extrémních lidských výkonů na filmovém 
plátně. „Ve spolupráci s přehlídkou Snow Film Fest 
jsem vybrali ty nejzajímavější snímky a připravili fil-
movou scénu Horování. Promítat začneme v pátek 
25. listopadu od 18 hodin v šumperském kině Oko,“ 
zve produkční domu kultury Michaela Horáková. 

I když to v posledních letech není v naší středoevropské kotlině se zimou žádná sláva, nezadrži
telně se blíží. Abyste nepřišli o přívaly sněhu, třeskuté mrazy, zasněžené svahy a o příběhy lidí po
háněných adrenalinem, přinášíme vám již sedmý ročník Snow Film Festu.

Slavnostní premiéra proběhla v  pražském kině 
Aero 20. října. Od té doby je festival dostupný ve 
více než dvou stech českých i slovenských městech, 
a to až do 5. prosince. Počítat můžete s tradiční vy-
sokou kvalitou vybraných filmů napříč zimními 
aktivitami ze zahraniční, ale i české produkce. Na 
své si přijdou milovníci freeridu, expedic, horole-
zectví i plachtění po nekonečných vodách oceánů.

A  o  čem jsou letošní filmy? Bratři Švihálkové 

alias Kejda Ski Team se v zimní sezoně 2014–2015 
zaměřili na odhalování skialpového potenciálu 
marockého Atlasu s  cílem najít co nejzajímavější 
sjezdové linie. Výsledkem jejich snažení je film 
Whiskey Berber, který představí tři hlavní oblasti 
tohoto horského pásma, zavede nás do rušného 
Marrákeše a ukáže skromný život Berberů, obyva-
telů horských vesnic.

Film Tamara je portrétem ženy, která miluje 

„Filmová scéna Horování nabídne přehlídku 
těch nejlepších filmů se zimní tematikou, které 
byly v předchozím roce oceněny na nejprestižněj-
ších světových festivalech,“ doplnila Horáková.

Také letošní ročník Horování doprovodí v  so-
botu populární dopolední soutěže na 3. ZŠ v  le-
zení na umělé stěně, které začnou o půl desáté ráno. 
Více informací o programu získáte na www.dksum-
perk.cz nebo www.snowfilmfest.cz. -red- 
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Centrum pro rodinu, o.s. ve spolupráci s městem Šumperkem, Domem kultury Šumperk, 
Šumperským dětským sborem, Římskokatolickou farností Šumperk a sborem ČCE v Šumperku pořádají

XVIII. ADVENTNÍ KONCERTY 

1. neděle adventní 27. listopadu v 16 hodin v evangelickém kostele
Jaroslav Svoboda – harmonium, zpěv

Výtěžek je určen Diakonii ČCE, středisko Sobotín.

2. neděle adventní 4. prosince v 16 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie 
Jan Horníček – varhany, klavír; Helena Kocůrková – housle; Avonotaj

Výtěžek je určen Klubu Čtyřlístek Šumperk, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

3. neděle adventní 11. prosince v 16 hodin v kostele svatého Jana Křtitele
Schola od sv. Jana Křtitele; Marcel Poisl – varhany; Františka Nevrlá – zpěv

Výtěžek je určen Základní škole a střední škole Pomněnka o.p.s.

Pondělí čtvrtého adventního týdne 12. prosince v 17 hodin na náměstí Míru 
Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru 

Výtěžek je určen Dětskému centru Ostrůvek, detašovanému pracovišti Šumperk.

extrémy a žije pro ně. Film je o její největší horole-
zecké výzvě – výstupu na K2.

Dokument Sibiřský Traverz mapuje 9 288 km 
dlouhou lyžařskou výpravu po nejdelší železnici 
světa – Transsibiřské magistrále. Špičkoví lyžaři 
a  filmaři z  proslulých Sherpas Cinema se po této 
slavné trase vypravili, aby se seznámili s místní ko-
munitou a prozkoumali sibiřský prašan. 

V  roce 2014 se šestice žen vydala na malé pla-
chetnici z Islandu přes Dánsko až k západnímu po-
břeží Grónska, kde pak prozkoumala nové lyžařské 
cesty a  sesbírala data pro vědecké analýzy tohoto 
úžasně divokého kousku světa a natočila dokumen-
tární film s výstižným názvem Ledy a přílivy.

Film Expedice Švédsko o třech přátelích vás za-
vede na polární výpravu Švédskou královskou ces-
tou (Kungsleden), která vede 450 km přes švédské 
hory. 

Bulharské kopce můžou ve freeriderovi zpočátku 
budit rozpačitý dojem, nikde žádná dominanta 
a  samé pláně. Jakmile se však ponoříte do jejich 
nitra, poznáte kouzlo krátkých, strmých a  velmi 
technických sjezdů. Kvalita sněhu je tu výborná 

a na člověka tu narazíte opravdu zřídkakdy. Tak by 
se dal shrnout film Bulharské bílé zlato o výletu pě-
tice Čechů, kteří sebrali auto a vyrazili na 1500 km 
dlouhou cestu do bulharské Rily, za poznáním vý-
chodoevropské kultury, místních hor a terénů pro 
freeride. 

I přes velký posun v předpovídání lavinového ne-
bezpečí vzrůstají počty nehod s fatálními následky.  
Tvůrci filmu Bílé objetí nechtějí moralizovat nebo 
kázat, ale spíš se snaží najít vysvětlení, co lidi žene 
vstříc adrenalinovému zážitku a riskování. Film je 
o  lidech, kteří se dostali do smrtelného nebezpečí 
v zimních podmínkách. 

Historie festivalu sahá do roku 2011, kdy vznikl, 
jako bratrský festival k  Expediční kameře. Od té 
doby vám přinesl stovky minut zimního adrena-
linu, které návštěvníky inspirovaly, pobavily, nad-
chly a přenesly do míst, kam by se třeba jen těžko 
sami odvážili. Buďte letos jedním z nich.

Na webu www.SnowFilmFest.cz můžete na-
jít, v jakém nejbližším místě se festival koná a do-
hledáte zde i další informace k filmům, programu 
a organizaci. -mh-
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Divadlo

Komorní detektivní příběh Mord, mošt a Columbo napsal pro Hrádek herec Patrik Francl. Dalších rolí se ujali 
Kryštof Grygar a Vít Pištěcký.  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 vstupe-
nek vždy hodinu před začátkem představení. Výstava v prostorách divadla: Výstava fotografií Petra Vese
lého „Hledání výrazu“ – výstava potrvá od 5. 11. do 11. 12. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna 
programu vyhrazena!

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
So 5. 11. Cyrano z Begeracu P, VK 19.00 240–260 Kč
St 9. 11. Cyrano z Begeracu G, VK 17.00 240–260 Kč
Pá 11. 11. Město čte knihu 

Hrádek, čtou členové souboru D123 
19.00 Vstupné dobrovolné

So 12. 11. Město čte knihu 
Čtou členové Divadla Šumperk 

VK 18.00 90 Kč, 70 Kč

St 16. 11. Cyrano z Begeracu A, VK 19.00 240–260 Kč
So 19. 11. Noc divadel 2016 

Noc otevřených divadel a výjimečných zážitků 
 19.00  Vstupné dobrovolné

Út 22. 11. Mord, mošt a Columbo, Hrádek VK 19.00 70 Kč
Čt 24. 11. Cyrano z Begeracu C, VK 17.00 240–260 Kč
So 26. 11. Evergreeny… a vzpomínky nám zůstanou 

Foyer divadla 
VK 19.00 80 Kč

St 30. 11. Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka 
Před Hrádkem 

VK 19.00  70 Kč
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namíchat nečekané ingredience v  rafinovaných 
kombinacích. Nejlepší šermíř Francie, a  přitom 
nedostižný poeta? Proč ne! Šermovat podle veršů? 
Proč ne! Láska a  kulinářské umění? Proč ne! Po-
máhat sokovi v lásce? Proč ne! Střihnout si po Ro-
meovi a  Julii další balkonovou scénu? Proč ne! 
Znáte nějaký důvod, proč nejít na Cyrana? Roz-
hodně ne! -red-

Premiéra

Letošní druhou premiérou šumperského divadla je Rostandův Cyrano z Bergeracu v režii Jiřího 
Seydlera. Odehraje se v sobotu 5. listopadu od 19 hodin. Po premiéře je připraveno posezení s hud
bou v Zrcadlovém sále a ve foyer.

Listopadovou premiérou je Cyrano z Bergeracu

Divadlo rozezní evergreeny

Cyrano je vlastně takový francouzský bratranec 
Romea a Julie – což už samo o sobě naznačuje, že 
tenhle příběh patří k těm skutečně Velkým, na které 
se ani po staletích nezapomíná. Mimochodem, Ed-
mond Rostand tenhle veršovaný milostný trojúhel-
ník vydal v  roce 1897, i  když děj se odehrává ve 
století sedmnáctém. A ještě jedna zajímavost – ti-
tulní hrdina skutečně žil a jmenoval se Hector-Sa-
vinien de Cyrano – byl to francouzský spisovatel. 
Ironií osudu je, že spíš než jeho vlastní dílo jej na-
vždy proslavil právě Rostand…

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

Zdá se až neuvěřitelné, co všechno se Rostan-
dovi podařilo do hry dostat, a jak rafinovaně – ko-
neckonců je to Francouz a ti do života vždy uměli 

Cyrana z  Bergeracu hraje Matěj Kašík, roli Roxany 
ztvárnila Lucie Šmejkalová.  Foto ze zkoušky: P. Veselý

Pořad nazvaný „Evergreeny… a  vzpomínky 
nám zůstanou“ připravili pro milovníky písniček 
herci šumperského divadla. Navazují tak na ve-
čery pořádané v  předchozích sezonách. V  té le-
tošní se mohou posluchači těšit na písně v podání 

Olgy Kaštické, Petra Krále, Karolíny Hýskové 
a Tomáše Wursta, o hudební doprovod se postará 
Josef Macek. Dějištěm bude v  sobotu 26. listo-
padu od 19 hodin foyer a Zrcadlový sál divadla. 

-red-
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

Před Hrádkem se bude číst 
Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka

Divoká krása Jeseníků
Od 24. listopadu mohou návštěvníci šumperského 
muzea obdivovat divokou krásu Jeseníků na foto-
grafiích Ondřeje Bačíka a na přírodninách z muzej-
ního sbírkového fondu, jež dokumentují jesenickou 
přírodu: na vzorcích hornin, dermoplastických pre-
parátech ptáků a savců a na herbářových položkách 
rostlin. Během výstavy bude promítán film Divoké 
Jeseníky z  cyklu České televize Krajinou domova 
a bude probíhat program pro děti od předškolního 
věku. Součástí doprovodného programu bude také 
přednáška O. Bačíka o  jesenické přírodě. Výstava 
bude k vidění do března roku 2017.  Vstupné:  

plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 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 sbě-
ratel Jiří Struž z Olomouce. Výstavu doplňují vel-
koformátové 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 

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. Výstava trvá do  13. listo-
padu.  Vstupné: plné 40 Kč,  

snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Touha po svobodě, r. 2001.  Foto: VM Šumperk

Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka Rai-
nera Marii Rilkeho přeložil Radovan Lukavský. 
Tento lyrický text v próze bude předčítat Petr Král za 
hudebního doprovodu Josefa Macka. Krátký příběh 

vojáka Kryštofa Rilke (von Langenau) se ponese pro-
storem před divadelním Hrádkem ve středu 30. lis-
topadu od sedmé večerní. Vstupenky za sedmdesát 
korun jsou volně k prodeji v pokladně divadla. -zk-
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Adolf Born – Obrázky na přebalech knih
Výstava, jež bude zahájena v rámci dvanáctého roč-
níku festivalu Město čte knihu ve středu 9. listo-
padu v 17 hodin, představí knižní obálky malíře, 
ilustrátora, scénáristy, kostýmního výtvarníka, sta-
romilce a  monarchisty, Adolfa Borna. K  výstavě 
jsou připraveny komentované prohlídky a  pro-
gramy pro děti mateřských škol, žáky základních 
škol i  studenty středních škol. Výstava potrvá do 
31. prosince.  Vstupné: plné 30 Kč,  

snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

PŘeDnÁŠKový sÁl
Beseda o zaniklé osadě Josefová s autorem stej-
nojmenné publikace
V  úterý 8. listopadu od 17 hodin proběhne be-
seda s  autorem knižního titulu „Josefová – za-
pomenutá perla sklářství v  Jeseníkách“ Pavlem 
Marešem. Publikaci v  české i  německé jazykové 
verzi vydaly Lesy ČR, s.p., zastoupené Krajským 
ředitelstvím Šumperk. Autor seznámí přítomné 
s důležitými mezníky historie osady a okolí, s okol-
nostmi vzniku publikace a  dalšími zajímavostmi 
spojenými se zaniklou obcí Josefová.   

Vstupné: 30 Kč, děti do 6 let zdarma

Přednáška Houby tajomné, užitočné a chránené
V úterý 29. listopadu představí od 17 hodin Kris-
tína Urbanová ze Slovenského múzea ochrany prí-
rody a jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši ve své 
přednášce říši hub a  její rozdělení z různých úhlů 
pohledu. Převážná část přednášky se bude týkat tzv. 
makromycét, tj. hub s velkými plodnicemi. Bude 
vysvětlen mj. význam hub v přírodě a pro člověka, 
zájemci se dovědí, kdy a  kam nejlépe chodit na 
houby a jiné praktické houbařské rady.   

Vstupné: 30 Kč, 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 
pro milovníky psů. Herna navazující na úspěšnou 

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

Vánoční tradice a zvyky v Evropě
Jiný pohled na Vánoce, jejich tradice a  zvyky na-
bízí výstava, kterou připravilo Vlastivědné muzeum 
v Šumperku. Dozvíte se, jak slaví Vánoce v okol-
ních zemích, co mají společného nebo čím se liší 
od našich Vánoc, jaké je jejich tradiční jídlo, kde 
vznikla tradice zdobení vánočního stromečku, kdo 
nosí dětem dárky, kde bydlí Santa Claus nebo jak 
podle pohanských zvyků vyhnat zlé síly z  domu. 
K výstavě se budou konat komentované prohlídky 
a pro děti mateřských a  základních škol jsou při-
praveny dílny. Vernisáž výstavy, která potrvá do 
ledna, proběhne ve středu 16. listopadu v 17 ho-
din.  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 
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

Vlastivědné muzeum

K výstavám Podzimní herna, Kouzlo papíro-
vých modelů hradů a zámků, Juraj Hovorka, 
Souvky, Adolf Born a Vánoční tradice a zvyky 
v Evropě vám nabízíme možnost objednat si 
komentované prohlídky 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 trvá do 20. listopadu.  Vstupné: plné 30 Kč, 

snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

O perníku
Výstava s vůní Vánoc představí bohatou a vzácnou 
sbírku historických perníkářských forem ze sbírek 
Vlastivědného muzea v Šumperku, které patří mezi 
vrcholné řezbářské výrobky. Vyřezávali je profesio-
nální řezbáři i pernikáři samotní a najdeme na nich 
motivy husarů na koních, ženy a muže v dobových 
krojích, sv. Mikuláše, srdíčka, nemluvně a  další. 
Výstava bude zahájena ve středu 30. listopadu a po-
trvá do 12. února 2017.  Vstupné: plné 30 Kč, 

snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Muzejní minigalerie
Dámský triumvirát 
Výstava tří autorek: Líby Lajšnerová – keramika, 
výšivky, Jany Kurtejové – keramika, knoflíky a Bo-
ženy Málkové – keramika, kůže. Vernisáž výstavy, 
která potrvá do 11. prosince, proběhne ve středu 
9. listopadu v 17 hodin.   

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 

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 trvá do 27. listopadu. Vstupné:  

plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma

galerie MlaDýcH 
Obrazy mezi řádky
Anna Příhodová se ve své tvorbě snaží zachytit ta-
jemství a  rozměr času, její přístup k malbě ovliv-
nila práce na restaurování fresek. Lucie Voráčková 
ráda kombinuje malbu s otiskem, ornament s jed-
noduchým tvarem a náhodu s přísným řádem. Kája 
Voráčková doplňuje barevný svět svých starších ko-
legyň o  filigránskou černobílou kresbu a  kombi-
naci malby a kaligrafie. Jak vyplývá z názvu výstavy, 
většina děl má původ v literární inspiraci. Vernisáž 
výstavy, která potrvá do 31. prosince, proběhne ve 
čtvrtek 27. října v 17 hodin.   

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

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

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

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

snížené 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Radek Pilař – Dětem pro radost
Radek Pilař vdechnul před 50 lety život postavičce 
Večerníčka a stál tak u zrodu nejdéle vysílaného po-
řadu pro děti. A právě Pilařovu tvorbu věnovanou 
těm nejmenším představuje výstava Radek Pilař dě-
tem pro radost. Návštěvníci se potkají nejen s Ve-
černíčkem, loupežníkem Rumcajsem, jeho ženou 
Mankou a malým Cipískem, ale i s dalšími pohád-
kovými postavami. Také si mohou vyzkoušet po-
mocí jednoduché animační techniky odvyprávět 
svůj vlastní příběh s Rumcajsem v hlavní roli, po-
hrát si se světlem a stínem či otestovat, jak dobře 
znají nejdéle vysílanou znělku v českých televizích. 
Výstava trvá do 20. listopadu.  Vstupné:  

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

Akce
Přednáška Františka Hýbla
Přednáška na téma, kterému se Fr. Hýbl věnoval 
ve své knize – krvavé noci na Švédských šancích 
nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945. Součástí 
přednášky bude mimo jiné krátký film, vztahující 
se k tématu. Přednáška proběhne ve čtvrtek 10. lis-

od  11  do  15.  století. Kopie listin, archeologické 
nálezy a  fotografie objektů dokumentují stavební 
a  hospodářský rozvoj města Mohelnice ve  13. až 
16. století, včetně mohelnického hradu, farního kos-
tela a tzv. biskupského domu.  Vstupné: plné 40 Kč,  

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

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

Akce
Přednáška Germáni a  Římané na severní Mo-
ravě. Svědectví archeologických nálezů
Přednáška archeologa Jakuba Halamy se bude za-
bývat stopami osídlení našeho regionu v  době 
římské (1.–4. století n. l.) v kontextu známých his-
torických událostí – zejména tzv. markomanských 
válek, které Římská říše vedla v době vlády císaře 
Marka Aurelia s germánskými kmeny sídlícími na 
dnešní Moravě a  Slovensku. Přednáška proběhne 
ve čtvrtek 24. listopadu v 17.30 hodin.   

Vstupné: 30 Kč, děti do 6 let zdarma

Vlastivědné muzeum
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Výstava přibližuje tvorbu 
věhlasného sochaře Juraje Hovorky
Věhlasný sochař Juraj Hovorka, který přispěl svým umem k vývoji moderního sochařství na Slo
vensku, svůj zájem věnuje rovněž kresbě, malbě, grafice a  své umělecké názory rozvíjí rovněž 
v oblasti užitého umění, konkrétně při tvorbě uměleckého šperku. Výstava, již muzeum pořádá 
k příležitosti 90. výročí narození tohoto umělce pocházejícího ze šumperského regionu, nabízí prů
hled do umělcovy rozmanité tvorby. K vidění je do 13. listopadu ve výstavní síni muzea.

Den státního svátku 17. listopadu
Muzea v Šumperku, Zábřehu a Mohelnici a Památník Adolfa Kašpara otevřena 9.00–12.00, 

vstup zdarma

topadu v 17 hodin.   
Vstupné: 30 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.

Juraj Hovorka se narodil 17. května 1926 ve 
Vikýřovicích, nicméně své dětství a  mládí prožil 
v Bratislavě, kde jeho otec Josef Hovorka studoval 

právo. V roce 1939 se na krátký čas s rodinou vrá-
til na Moravu, období druhé světové války strávil 
v Olomouci a posléze v Ostravě. Zájem o umění, 

U příležitosti devadesátin sochaře Juraje Hovorky uspořádalo muzeum výstavu jeho prací. Na vernisáži nechy-
běl ani samotný umělec.  Foto: M. Stuchlá
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Hrubý Jeseník, pohled do údolí Merty.  Foto: M. Zmrhal

Výstavy

Šumperské muzeum zve na výstavu Divoká krása Jeseníků

Od 24. listopadu až do března příštího roku mohou návštěvníci šumperského muzea obdivovat di
vokou krásu Jeseníků na fotografiích Ondřeje Bačíka a na přírodninách z muzejního sbírkového 
fondu, jež dokumentují jesenickou přírodu: na vzorcích hornin, dermoplastických preparátech 
ptáků a savců a na herbářových položkách rostlin.

jenž v něm probudila matka, a své výtvarné schop-
nosti rozvíjel nejprve v soukromé škole malíře Aljo 
Berana (1907–1990), poté, mezi lety 1946–1948, 
u Jana Zrzavého, Vladimíra Navrátila a Josefa Vi-
neckého na Pedagogické fakultě Univerzity Palac-
kého v Olomouci, kde absolvoval studia na Ústavu 
výtvarné výchovy. Oblibu v  modelování a  touha 
proniknout více do sochařského umu jej z  ha-
nácké metropole zavedla do Hořic v Podkrkonoší, 
kde v letech 1948–1951 absolvoval studia na Vyšší 
průmyslové škole kamenické a sochařské. Následu-
jících pět let docházel do ateliéru profesora Jozefa 
Kostky, aby úspěšně ukončil svá vysokoškolská stu-
dia absolvováním Vysoké školy výtvarných umění 
v  Bratislavě, a  to v  roce 1956, respektive roku 
1957, poněvadž mu bylo působení na akademické 
půdě prodlouženo tzv. čestným rokem. Z osobních 

i  profesních důvodů se v  Bratislavě nakonec roz-
hodl usadit a zejména svými exteriérovými sochař-
skými realizacemi se zapsal nejen do současné tváře 
slovenského hlavního města, ale také do vývoje 
moderního sochařství na Slovensku. Vedle monu-
mentální plastiky se Juraj Hovorka věnuje komor-
nímu sochařství, neztratil zájem o kresbu a malbu, 
od konce osmdesátých let našel cestu i ke grafice, 
a své umělecké názory rozvíjí rovněž v oblasti uži-
tého umění, konkrétně při tvorbě uměleckého 
šperku. Vybrané náměty zpracovává v  nejrůzněj-
ších materiálech, okouzlen je především strukturou 
kamene, dřeva a  kovu, často však využívá i  sádry 
či epoxidu. Jeho rozpětí inspirace je stejně obšírné. 
Ve svých dílech osobitě reaguje jak na umění staro-
věku, tak na dobové trendy druhé poloviny 20. sto-
letí.     Lenka Kirkosová

Jedinečnost jesenické přírody, její nespoutaná 
a divoká krása i ohroženost, to vše je zachyceno na 
barevných velkoformátových fotografiích O. Bačíka. 
Prostřednictvím jeho fotografií se návštěvníci vý-
stavy mohou dozvědět o aktuálním dění v ochraně 
přírody, o  lesním hospodaření, o  problematických 
projektech a zejména o významu posledních ostrovů 
divoké horské přírody Jeseníků. Na území Moravy 
a Slezska jde o největší ostrovy člověkem neobydlené 
divoké přírody s velkým poten ciálem do budoucna. 
Fotografie i sbírkové předměty šumperského muzea 
představují málo známá místa našich hor, zachycují 
nevšední scenérie a život divokých zvířat. Výstava je 
rozdělena na tři tematické okruhy: horská rašeliniš tě, 
přirozené horské lesy a pralesy a vysokohorská tun-
dra (bezlesí).

Během výstavy bude promítán film Divoké Je-
seníky z  cyklu České televize Krajinou domova, 

časosběrné video společnosti Timefocus Films ze 
Zábřehu a  bude probíhat program pro děti od 
předškolního věku. Součástí doprovodného pro-
gramu bude také přednáška O. Bačíka o jesenické 
přírodě. Magda Zmrhalová
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Vlastivědného muzea v Šumperku přednášku s ná-
zvem Huby tajomné, užitočné a  chránené. Svou 
přednášku představuje těmito slovy: „Prednáška sa 
zaoberá ríšou húb a jej rozdeleniu z rôznych uhľov 
pohľadu aj keď väčšia jej časť je venovaná tzv. vyš-
ším hubám – makromycetám. Predstavuje v krát-
kosti históriu hubových organizmov a  poťažmo 
aj históriu mykológie, vysvetľuje aké organizmy 
sú huby a tiež ich funkciu v prírode, ich význam 
v ekosystéme a pre človeka. Oboznámi posluchá-
čov, kedy a kam je najlepšie chodiť na huby, ob-
jasní, ktoré vonkajšie faktory majú bezprostredný 
vplyv na ich optimálny rast. Vysvetlí, prečo sú 
huby ohrozené a prečo ich treba chrániť, a oboz-
námi verejnosť s niektorými chránenými druhmi 
húb.“

Přednáška se uskuteční 29. listopadu v 17 ho-
din v přednáškovém sále šumperského muzea. 

Magda Zmrhalová

Šumperské muzeum spolupracuje již deset let 
se Slovenským múzeom ochrany prírody a jasky-
niarstva v Liptovském Miluláši. Tamní botanička, 
Kristína Urbanová, připravila pro návštěvníky 

osady naučnou trasu Josefová a lesní železnice Fran-
tiškov–Josefová, která slouží návštěvníkům této 
části Jeseníků. Vydavatel se dále zasloužil o vydání 
publikace nejenom v české, ale i  v německé jazy-
kové verzi, a řada knih o regionální historii a o kul-
turním dědictví tak byla rozšířena o další titul. 

Pavel Mareš

Autor uvede besedu přednáškou, v  níž pří-
tomné seznámí s  důležitými mezníky historie 
osady a okolí, okolnostmi vzniku publikace a dal-
šími zajímavostmi místa, jež většina z nás zná, ale 
přesto o něm ví velice málo. Vydavatel této knihy, 
Lesy ČR, s.p., Lesní správa Hanušovice, zrealizo-
val v rámci projektu Program 2020 v místě zaniklé 

Muzeum pořádá besedu s autorem nové publikace 
o zaniklé osadě Josefová

Huby tajomné, užitočné a chránené 
přiblíží v muzeu přednáška

Šupinovka zlatožlutá.  Foto: J. Polčák

Vlastivědné muzeum v Šumperku pořádá každoročně výstavy o houbách, ta letošní byla již sedm
náctá. Organizátoři mykologických výstav si váží z velkého zájmu veřejnosti o tyto výstavy a letos 
připravili zájemcům také přednášku o houbách

Vlastivědné muzeum v Šumperku společně s Lesy ČR, s.p., Krajským ředitelstvím Šumperk, zvou 
zájemce z řad veřejnosti na besedu s autorem knižního titulu „Josefová – zapomenutá perla sklář
ství v Jeseníkách“ Pavlem Marešem. Beseda se uskuteční v přednáškovém sále šumperského muzea 
v úterý 8. listopadu od 17 hodin.
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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

suchých jehel promítá svou pevnou sounáležitost 
s  místem. Lopuchy nad vodou strouhy sotva pár 
kroků od domu, kopec za nimi, větry a deště, plné 
sluneční světlo se stíny a  jindy údolí jemně ozá-
řené měsícem, to všechno je dávno její součástí 
a sebepotvrzením. 

Výstava s názvem Setkávání s přírodou, sestavená 
převážně z kreseb černou propisovací tužkou, nový 
soubor z posledních tří let, to snadno dosvědčí. Za-
hájena vernisáží ve čtvrtek 3. listopadu v 17 hodin 
potrvá do středy 4. ledna. Miroslav Koval

radinovým pralesem Steward Island, panenskou pří-
rodu, endemické ptactvo a  setkání s  usedlíky, ale 
také město Christchurch po zemětřesení. A dozvíte 
se, kde všude hledat papoušky, kiwi a Maory. -kš-

Alena Crhonková (*1949) maluje, teď ale pře-
devším kreslí svou přírodu, tam venku, před živým 
modelem. Kreslí ho věrně, až do jemných žilek, 
a zároveň člení a ladí opakováním detailu v jeho ob-
měnách. Do oddělených plánů rámuje shluky tra-
vin, listoví a mraků. Tká z nich svůj celistvý obraz 
a sama s ním splývá ve svém úkrytu na Drozdovské 
Pile, v tichu údolí říčky Březné. Po léta v něm do 
sebe vstřebává proměny ročních dob, stavy růstu 
a uvadání, střídání dne s nocí. Ve stejném duchu 
píše své texty, ale i fotografuje nebo i do drobných 

Ivo Müller představí během besedy národní parky 
Jižního ostrova, horolezecký výstup na nejvyšší vr-
chol Jižních Alp Aoraki (3724 m), vyhlídkovou 
plavbu lodí Fiordland: Milford Sound, pochod kap-

Od 3. listopadu bude v městské knihovně v ulici 17. listopadu 6 k vidění výstava Aleny Crhonkové 
nazvaná „Setkávání s krajinou“. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 3. listopadu v 17 hodin.

Besedu s Ivo Müllerem o Novém Zélandu chystá na čtvrtek 24. listopadu šumperská knihovna. Jejím dějiš
těm bude od 17 hodin půjčovna pro dospělé v budově v ulici 17. listopadu 6. Vstupné je padesát korun.

V knihovně vystaví své práce Alena Crhonková

Knihovna chystá besedu o Novém Zélandu
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Neznámou íránskou poušť představí Jiří Sladký

Pontis Šumperk – Univerzita volného času

Cestovatel Jiří Sladký, autor dvou knih ze současného Íránu, který zemi navštívil čtrnáctkrát, za
vítá ve čtvrtek 1. prosince do šumperské knihovny v ulici 17. listopadu 6. Se zájemci se setká na be
sedě nazvané Neznámá íránská poušť. Začíná v 17 hodin a vstupné je padesát korun.

Írán navštívil Jiří Sladký již čtrnáctkrát.   
Foto: J. Sladký

Čtvrtek 3. listopadu od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Ivan Zela.  Vstupné 50 Kč

Úterý 15. listopadu od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Pátek 11. listopadu od 14 do 18 hodin v „S“
Taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 24. listopadu od 14 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje V+H Retro.  Vstupné 50 Kč

Úterý 29. listopadu 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

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

Promítání z  expedičního putování přes dvě 
pouště východního Íránu se věnuje jejich přírodní 
tváři, ale i obyvatelům, etnografickým poznatkům 
a málo známým archeologickým objevům. Zavede 
na neprobádaná místa, z  nichž máme dosud jen 
minimálně zpráv. Mnohá témata možná u nás ještě 
nebyla prezentována – nejžhavější poušť světa a její 
roztodivná příroda, mrtvá a živá sídla v poušti, ži-
vot v  oázách založených na podzemních přivadě-
čích, královské sídlo z  doby bronzové, návštěva 
u liliputů… Přednášku doplní krátký videosnímek 
z výstavy Lidé z pouště, která proběhla v Městské 
knihovně v Hodoníně. -kš-
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Trčka, tel. č. 731 501 319, trcka@doris.cz.

Čtvrtek 3. listopadu od 18 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis: Současný pohled na emoce a psycho-
somatické poruchy
Hostem bude přední český psychiatr MUDr. Rad-
kin Honzák. Informace a rezervace míst – P. Konup-
čík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.  

Vstupné 50 Kč

Sobota 5. listopadu od 9 do 14 hodin na „K“
Keramika pro každého
Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 

Každé úterý, středu, čtvrtek a  pátek vždy od 15 do 
18 hodin v MC na „K“
Volná herna
Pro rodiče s dětmi. K dispozici kuličkový bazén, tram-
polína, molitanová stavebnice, hračky… Možnost 
uvařit si kávu, čaj. Informace Eva Pšenčíková, tel. č. 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena 40 Kč

Do 30. listopadu každé úterý, středu a čtvrtek vždy od 
15 do 17 hodin na recepci ve Vile Doris
Výkup kaštanů a žaludů
Vykupujeme pouze čisté, neplesnivé a  suché kaš-
tany a žaludy. Cena 3 Kč / 1 kg. Informace Adam 

Středisko volného času Doris

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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Informace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@
doris.cz.

Sobota 5. listopadu od 18 hodin ve velkém sále domu 
kultury
První koncert Růžových dětí
Zpívají Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci, Mo-
týli a  Sušický dětský sbor. Informace Ivana Žur-
ková, tel. č. 725 012 639, zurkova@doris.cz.  

Vstupné 50 Kč

Sobota 12. listopadu od 9 do 12 hodin na „K“
Město čte knihu: Má rodina a jiná zemětřesení
V rámci festivalu Město čte knihu zveme všechny 
rodiny s  dětmi na příjemně strávené sobotní do-
poledne na Komíně. Informace Adam Trčka, tel. č. 
731 501 319, trcka@doris.cz.

Sobota 12. listopadu – neděle 13. listopadu v „SEV“ 
Švagrov
Martinské slavnosti
Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi, kde se vydáme 
hledat tajemství Martina... Informace Lenka Kra-
hulcová, tel. č. 725 058 172, krahulcova@doris.cz.

Středa 23. listopadu od 17.15 do 20.15 hodin v AT 
na „K“

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Současný pohled na emoce a psychosomatické poruchy 

ve čtvrtek 3. listopadu od 18 hodin v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu

Host večera – MUDr. Radkin Honzák, CSc., přední český psychiatr
Má prý obě ruce levé, a právě proto se z něj stal věhlasný psychiatr. Rok co rok zápasí s daňovým 

přiznáním. Ještě aby ne, pět povolání jen tak někdo nemá. Vedle práce psychiatra také přednáší na 
1. lékařské fakultě a nově na FSV UK. Je věčným optimistou a záviděníhodným dědečkem. Radkin 
Honzák je ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař Psychiatrické léčebny Boh-

nice a asistent ÚVL 1. LF UK. Své články pravidelně publikuje například na blogu Aktuálně.cz nebo 
na stránkách psychologie.cz. Je autorem mnoha odborných i populárně-naučných knih, jako na-

příklad Jak přežít léčení – veselé čtení o bolestech, Úzkostný pacient, Babičku potrkal jelen aneb co 
tomu říkáte, doktore? a řady dalších. V roce 2013 vydal knihu Jak žít a vyhnout se syndromu vyho-

ření a v roce 2014 knihu Všichni žijem v blázinci. Mezi jeho zájmy patří lidi a pejsek Bobina.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

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

Sedánky pro mamky
Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku. Ten-
tokrát keramika. Informace Eva Pšenčíková, tel. č. 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena 80 Kč

Pátek 25. listopadu od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis: Živočichové a magnetické pole Země
Hostem bude Doc. Ing. Vlastimil Hart a  téma-
tem Živočichové a magnetické pole Země, od vý-
zkumu šestého smyslu až po zisk Ig Nobelovy ceny. 
Informace a  rezervace míst – P. Konupčík, tel.  č. 
731 610 037, konupcik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč

Sobota 26. listopadu od 10 do 18 hodin v AT a AD 
na „K“
Adventní dílna
Výroba adventních věnců pro dospělé a starší děti, 
pro malé děti adventní vyrábění. Informace Ro-
mana Vačeřová, tel. č. 725 486 227, vecerova@do-
ris.cz.

Sobota 26. listopadu od 10 do 17 hodin na „K“
Předvánoční jarmark na Komíně
Předvánoční prodejní jarmark se vrací! V příjemně 
vyhřátém a  adventem rozzářeném Komíně máte 
možnost zakoupit si ručně vyrobené dárky z dílen 
patchworku nebo keramiky. Potěšíme i milovníky 
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1 500 kilometrů pěšky napříč Nepálem a Čínou ušel český poutník a spisovatel Ladislav Zibura. 
Během tříměsíční cesty strávil desítky nocí u úplně cizích rodin doma, několikrát na něj vyjela po
licie a dostal se do turisty zcela nepoznamenaných vesnic. O své cestě píše knihu, kterou naváže na 
svůj debut 40 dní pěšky do Jeruzaléma. V říjnu pak vyrazil na turné do padesáti měst České re
publiky a Slovenska. Do šumperského kina Oko přijede ve středu 23. listopadu.

šperků a  malovaného hedvábí. Informace Dana 
Vláčelová, tel. č. 725 005 784, vlacelova@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), 

Moderní poutník Ladislav Zibura se vydal pěšky 
za buddhisty a komunisty

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
Živočichové a magnetické pole Země, od výzkumu šestého smyslu až po zisk Ig Nobelovy ceny

v pátek 25. listopadu od 18 hodin v sále Vily Doris

Host večera – Doc. Ing. Vlastimil Hart
Vlastimil Hart byl vedoucím týmu, který se zabýval výzkumem vnímavosti psů a jenž v roce 2014 
získal Ig Nobelovu cenu, která se předává na Harvardově univerzitě v USA. Toto vysoce uznávané 

ocenění se předává za výzkumy, které přilákaly zájem veřejnosti, mají velký vědecký potenciál a zvy-
šují zájem o vědu. Konkrétně šlo o výzkum magnetorecepce živočichů, respektive „důkladné zdoku-
mentování toho, že když psi defekují nebo urinují, upřednostňují orientaci tělní osy podle siločar 

magnetického pole v severojižním směru“. Vlastimil Hart, který má stále trvalé bydliště v Dubicku 
a jenž je vedoucím Katedry myslivosti a lesnické zoologie na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU 

v Praze, bude na setkání hovořit o zážitcích z předávacího ceremoniálu a také o výzkumu a zjištěných 
výsledcích. „Magnetorecepce živočichů, tedy vnímání magnetického pole Země, se zabývá mnoho 
vědců po celém světě, a každý objev bývá sledován médii, vědeckou komunitou, ale i zvídavými 

lidmi, kteří se zajímají o přírodu a nové poznání,“ říká Vlastimil Hart.
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.

„Nepál i Čína nabízejí ohromné plochy zcela ne-
poznamenané turizmem. V případě Nepálu se to-
tiž jezdí jen do hor, v případě Číny do měst. A tak 
jsem se rozhodl objevit přesně ta místa, která turisté 
neznají. Na mnoho z nich se dá dostat jen pěšky,“ 
přibližuje Zibura volbu své trasy. Filozofie jeho cest 
je jednoduchá – tráví co nejvíc času s  místními 
lidmi, spí v jejich domovech a poznává díky tomu 
jejich kulturu nezprostředkovaně a zevnitř. Každý 

den ujde pěšky desítky kilometrů, často přitom vů-
bec nemá konkrétní cíl. 

„Je to přesně opačně, než kdybych někde byl 
s  cestovní kanceláří. Chodím sám, pomalu a  pa-
mátkám se vyhýbám, protože tam jsou turisté. 
Naučil jsem se proniknout mezi místní lidi, žiju 
s nimi. Zažívám přitom ohromnou svobodu a ne-
závislost,“ popisuje Zibura atmosféru svých cest. 
Své zážitky nyní zpracovává v  knize „Pěšky mezi 
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Oko nabídne v listopadu další exkluzivní přenosy, 
zapojí se i diváci

1 500 kilometrů pěšky napříč Nepálem a Čínou ušel český poutník a spisovatel Ladislav Zibura. Do šumperského kina 
Oko přijede 23. listopadu.  Foto: archiv

Po velkém úspěchu se na plátno kina Oko vrátí André Rieu. Skvělý přenos slibují Hoffmanovy po
vídky v hlavní roli s mexickým tenoristou Ramónem Vargasem. Série pohádkových baletů z Aus
trálie představí fenomenální Popelku.

„Z  Paříže budeme přenášet Hoffmanovy po-
vídky v úterý 15. listopadu od 19.15 hodin. Offen-
bachovo poslední dílo spojuje fantazii, přitažlivost 
a  humor v  nečekaně inovativní syntézu roman-
tické opery a  velké opery,“ láká na přenos ředitel 
šumperského kina Oko Kamil Navrátil. Toho letos 

v  létě velmi mile překvapil zájem o  přenos kon-
certu Anrého Rieu. „Neváhali jsme proto a zařadili 
další koncert do naší sezony nazvané Živě v Oku,“ 
podotýká. Přenos záznamu vánočního koncertu 
z Maastrichtu je na programu v  sobotu 19. listo-
padu od 18 hodin. Diváci se mohou těšit nejen na 

buddhisty a komunisty“, kterou v listopadu vydá 
nakladatelství Albatros Media. Chce navázat na 
úspěch předchozí knihy, které se prodalo přes 
patnáct tisíc kusů, což z ní dělá jeden z nejúspěš-
nějších českých cestopisů vůbec. Se svými stand-
-up projekcemi se Zibura také vydává na turné po 
republice.

Čtyřiadvacetiletý Zibura loni na cestovatelské 
scéně zapůsobil jako zjevení – z ničeho nic se obje-
vil prakticky ve všech českých médiích a začal vy-

prodávat sály pro stovky lidí po celé republice. Své 
zážitky z poutí do Santiago de Compostela, Říma 
a Jeruzaléma totiž představoval s nebývalou dávkou 
humoru, díky čemuž si získal pozornost širokého 
publika. Když se letos vydával do Nepálu a Číny, 
jen na Facebooku ho sledovalo už čtyřicet tisíc lidí. 
I přes jistý recesistický nádech jsou jeho cesty po-
zoruhodné také jako cestovatelské expedice. Pěším 
poutím na jiných kontinentech se Zibura věnuje 
jako jeden z mála lidí na světě. -red-
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tajemný obr a zábavě je rázem konec... nebo ne? 
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 

POHÁDKY PRO EMU v 17.30 hodin
ČR, 2016, romantický, komedie, 110 minut, pří-
stupné bez omezení
Romantický příběh z adventní doby, ve kterém se 
Petr Miller (Ondřej Vetchý), pracovník imigrač-
ního úřadu v  Londýně, dozvídá, že byl označen 
jako otec malé Emy, jejíž matka leží po vážné auto-
nehodě v pražské nemocnici.  Vstupné 120 Kč
ZÚČTOVÁNÍ v 19.45 hodin
USA, 2016, drama, 128 minut, nepřístupné pro 
děti do 15 let, titulky Christian Wolff (Ben Affleck) 
je matematický génius, který má lepší vztah k čís-
lům než k  lidem. Pod zástěrkou maloměstské 
účetní kanceláře pracuje jako nezávislý účetní pro 
několik nejnebezpečnějších zločineckých organi-
zací na světě.  Vstupné 110 Kč

Pátek 4. listopadu
TROLLOVÉ 3D v 15.45 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, rodinný, fantasy, 92 mi-
nuty, přístupné bez omezení, české znění   

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
POHÁDKY PRO EMU v 17.45 hodin
ČR, 2016, romantický, komedie, 110 minut, pří-
stupné bez omezení  Vstupné 120 Kč
ZILIONÁŘI ve 20.00 hodin
USA, 2016, akční, komedie, krimi, 94 minuty, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Sobota 5. listopadu
LICHOŽROUTI v 15.35 hodin    Hrajeme pro děti

Úterý 1. listopadu
DOCTOR STRANGE v 17.20 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 130 Kč
AMERICAN HONEY v 19.45 hodin
Velká Británie, USA, 2016, road movie, drama, 
163 minuty, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Dokonalá generační výpověď lidí, kteří právě teď 
stojí na prahu dospělosti a nevědí, jak ho překročit. 
American Honey je film, který budete emočně pro-
žívat v závislosti na vašem datu narození. 

Vstupné 110 Kč

Středa 2. listopadu  
DOCTOR STRANGE v 17.30 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 130 Kč
PÁRA NAD ŘEKOU v 19.55 hodin  

Artvečer - FK
ČR, SR, 2015, dokumentární, hudební, 83 mi-
nuty, mládeži přístupný
Nahlíží ve sledu absurdních obrazů do životů tří 
mimořádných jazzmanů: trumpetisty Laca Déc-
ziho, saxofonisty Ľubomíra Tamaškoviče a kontra-
basisty Jána Jankejeho. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Čtvrtek 3. listopadu
TROLLOVÉ v 15.30 hodin        Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, rodinný, fantasy, 92 mi-
nuty, přístupné bez omezení, české znění
Roztomilí a  přátelští trollové si nejraději hrají 
všude, kde je to možné. Jednoho dne se ale objeví 

Kino Oko

nejznámější koledy, ale i  na vánoční Maastricht, 
kterým je provede osobně Rieu. „Na závěr přenosu 
by se měly promítat fotky hostů kina, takže se naši 
diváci uvidí na plátně. I pro nás to bude nová, zají-
mavá zkušenost,“ doplňuje Navrátil.

Inscenace baletu Popelka dosáhla ohromného 
úspěchu jak u diváků, tak u kritiky. Jejím autorem 

je Alexej Ratmansky, jeden z  nejvyhledávanějších 
choreografů současnosti. O  výtvarnou podobu se 
postaral Jerome Kaplan. „Jsem velmi rád, že máme 
toto poutavé dílo v programu. Balet si zamilují do-
spělí i děti,“ soudí ředitel kina a dodává, že jednot-
livé vstupné je 250 Kč, 200 Kč potom při koupi 
abonmá. -red-
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Roztomilí a přátelští trollové si nejraději hrají všude, kde je to možné. Jednoho dne se ale objeví tajemný obr 
a zábavě je rázem konec... V listopadu uvádí Oko animovaný film Trollové.  Foto: archiv

ČR 2016, animovaný, rodinný, 83 minuty, 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 110 Kč, pro rodiče s dětmi 90 Kč*
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI v 17.25 hodin
USA, 2016, fantasy, 128 minut, přístupné bez 
omezení, české znění  Vstupné 110 Kč
POHÁDKY PRO EMU ve 20.00 hodin
ČR, 2016, romantický, komedie, 110 minut, pří-
stupné bez omezení  Vstupné 120 Kč

Neděle 6. listopadu
TROLLOVÉ 3D v 15.30 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, rodinný, fantasy, 92 mi-
nuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
DOCTOR STRANGE 3D v 17.30 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, fantasy, nevhodné 
pro děti do 12 let, české znění  Vstupné 130 Kč
POHÁDKY PRO EMU v 19.55 hodin
ČR, 2016, romantický, komedie, 110 minut, pří-
stupné bez omezení  Vstupné 120 Kč

Pondělí 7. listopadu
POHÁDKY PRO EMU v 17.25 hodin

ČR, 2016, romantický, komedie, 110 minut, pří-
stupné bez omezení  Vstupné 120 Kč
TENKRÁT V RÁJI v 19.45 hodin
ČR, SR, 2016, drama, 99 minut, přístupné bez 
omezení  Vstupné 120 Kč

Úterý 8. listopadu
POHÁDKY PRO EMU v 17.40 hodin
ČR, 2016, romantický, komedie, 110 minut, pří-
stupné bez omezení Vstupné 120 Kč
MĚSTO ČTE KNIHU: HAPPY END + PŘED-
FILM ZAHRADA ve 20.00 hodin
HAPPY END
Československo, 1967, komedie, experimentální, 
71 minuta
Komedie Oldřicha Lipského a  Miloše Macourka 
je nezvyklým a odvážným experimentem, vypráví 
totiž děj pozpátku. Lidé zde chodí pozpátku, koně 
skáčou přes překážky pozpátku, smrt se stává zro-
zením a naopak, při jídle vycházejí potraviny lidem 
z úst na talíř…
ZAHRADA
Československo, 1968, filmová groteska, 16 minut
Sedlák Pepa (Luděk Kopřiva) si k  sobě domů 
přivádí dávného přítele Františka (Jiří Hálek), 
kterému představuje svoji ženu Marii (Míla Myslí-
ková), čistokrevné králíky a zejména živý plot. Plot 
je sestaven z živých lidí, kteří se navzájem drží za 
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Českou produkci v listopadu zastupuje romantický příběh z adventní doby Pohádky pro Emu.  Foto: archiv

ruce a  obklopují tak Josefovu zahradu. Režie Jan 
Švankmajer, předloha Ivan Kraus.  Vstupné 50 Kč

Středa 9. listopadu
BABY OKO: DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ 
v 10.00 hodin
Velká Británie, USA, 2016, komedie, romantický, 
123 minuty, nepřístupné pro děti do 15 let, české 
znění
Hrajeme s  tlumeným osvětlením i  zvukem. Ko-
čárek mohou rodiče zaparkovat také přímo v  sále 
a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu 
filmu!  Vstupné 110 Kč, maminky, tátové,  

babičky a dědové s miminky 60 Kč
POHÁDKY PRO EMU v 17.40 hodin
ČR, 2016, romantický, komedie, 110 minut, pří-
stupné bez omezení  Vstupné 120 Kč
BYT + RODINNÉ ŠTĚSTÍ ve 20.00 hodin
BYT               Artvečer - FK
Československo, 1968, animovaný, fantasy, 13 mi-
nut

Ivan Kraus v  režii Jana Švankmajera. Neznámý 
muž kvůli své zvědavosti uvízne v bytě, kde však 
platí zcela zvláštní zákony. Pokus najíst se do-
padne katastrofálně, neboť lžíce se mění v  ced-
ník, vajíčko má doslova těžkotonážní vlastnosti 
a  deska jídelního stolu je někdy propustná. Po-
dobně je to i s postelí. Taková nenápadná vzpoura 
všedních věcí...
RODINNÉ ŠTĚSTÍ
Maďarsko, 2016, drama, 81 minuta, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky
Neohlášená návštěva příbuzných nebývá vždycky 
příjemnou záležitostí, zvlášť pokud se protahuje na 
neurčitý počet dní. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Čtvrtek 10. listopadu
TROLLOVÉ 3D v 15.30 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, rodinný, fantasy, 92 mi-
nuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč
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PŘÍCHOZÍ v 17.30 hodin
USA, 2016, drama, mysteriózní, sci-fi, thriller, 
117  minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné 
lodě, dojde k sestavení elitního týmu – v čele s od-
bornicí na lingvistiku Louise Banksovou (Amy 
Adamsová) – s cílem zjistit, jaké mají mimozemš-
ťané úmysly.  Vstupné 120 Kč
SNOWDEN v 19.55 hodin
USA, Německo, Francie, 2016, životopisný, thri-
ller, 134 minuty, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky
Edward Snowden změnil současný svět jako málo-
který člověk. Strhující příběh, který vedl až k nej-
větší špionážní kauze moderní doby. Režie Oliver 
Stone.  Vstupné 100 Kč

Pátek 11. listopadu
LICHOŽROUTI v 15.40 hodin  Hrajeme pro děti
ČR, 2016, animovaný, rodinný, 83 minut, pří-

stupné bez omezení 
Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*

PŘÍCHOZÍ v 17.30 hodin
USA, 2016, drama, mysteriózní, sci-fi, thriller, 
117 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
SNOWDEN v 19.55 hodin
USA, Německo, Francie, 2016, životopisný, thri-
ller, 134 minuty, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 100 Kč

Sobota 12. listopadu
TROLLOVÉ v 15.30 hodin       Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, rodinný, fantasy, 92 mi-
nuty, přístupné bez omezení, české znění   

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
DÍVKA VE VLAKU v 17.30 hodin
USA, 2016, mysteriózní, thriller, 112 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč
PŘÍCHOZÍ v 19.50 hodin
USA, 2016, drama, mysteriózní, sci-fi, thriller, 

Na mysteriózní drama Příchozí se mohou diváci těšit od 10. listopadu.  Foto: archiv
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117 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 
Vstupné 120 Kč

Neděle 13. listopadu
MĚSTO ČTE KNIHU: ADOLF BORN  –
PÁSMO POHÁDEK v 10.00 hodin 

Hrajeme pro děti
Československo, 1972 - 1990, animovaný, 57 mi-
nut, přístupné bez omezení
Před promítáním proběhne vyhodnocení výtvarné 
a  literární soutěže Moje rodina a  já. Animované 
pásmo pohádek - Adolf Born. O chlapečkovi, který 
se stal kredencí, O vodovodu, který zpíval v opeře, 
Co kdyby …?, Mindrák, Hugo a Bobo, O Matyldě 
s náhradní hlavou. 

Vstupné 30 Kč, rodiče s dětmi 10 Kč*
TROLLOVÉ v 15.30 hodin        Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, rodinný, fantasy, 92 mi-
nuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
POHÁDKY PRO EMU v 17.30 hodin
ČR, 2016, romantický, komedie, 110 minut, pří-
stupné bez omezení  Vstupné 120 Kč

EGON SCHIELE v 19.50 hodin
Rakousko, Lucembursko, 2016, drama, 109 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Ve své tvorbě byl připraven jít až za hranu vlastní 
bolesti, obětoval pro své umění lásku a  nakonec 
i život. Pro umění, které nás inspiruje dodnes. 

Vstupné 110 Kč

Pondělí 14. listopadu
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY 
v 17.20 hodin
USA, Austrálie, 2016, drama, válečný, životopisný, 
131 minuta, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Film oscarového režiséra Mela Gibsona, inspiro-
vaný skutečným příběhem muže, který se během 
války stal hrdinou bez jediného výstřelu. Zdravotník 
a pacifista Desmond T. Doss odmítal vzít do rukou 
zbraň a přesto bez jediného výstřelu zachránil v kr-
vavé bitvě o Okinawu 75 vojáků.  Vstupné 120 Kč
EGON SCHIELE v 19.50 hodin
Rakousko, Lucembursko, 2016, drama, 109 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 110 Kč

Ve své tvorbě byl připraven jít až za hranu vlastní bolesti, obětoval pro své umění lásku a nakonec i život. Egon 
Schiele.  Foto: archiv
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Velká Británie, USA, 2016, dobrodr., rodinný, fan-
tasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české znění
Vítejte v  kouzelnickém světě J.K. Rowlingové! 
Newt Scamander přichází do New Yorku se svým 
záhadným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská 
sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem 
světa. Co se může stát, když se nadaný bradavický 
kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá 
i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?  

Vstupné 130 Kč
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A  KDE JE NAJÍT 
3D v 17.20 hodin                           Hrajeme pro děti
Velká Británie, USA, 2016, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 150 Kč
BRATŘÍČEK KAREL ve 20.00 hodin
ČR, Polsko, 2016, dokumentární, 79 minut, pří-
stupné bez omezení
Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na le-
gendárního písničkáře, který se stal symbolem 
Pražského jara, přináší ve svém portrétu režisérka 
Krystyna Krauze.  Vstupné 110 Kč

Pátek 18. listopadu
TROLLOVÉ v 15.20 hodin        Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, rodinný, fantasy, 92 mi-
nuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 140 Kč
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A  KDE JE NAJÍT 
3D v 17.20 hodin                         Hrajeme pro děti
Velká Británie, USA, 2016, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 150 Kč
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY ve 
20.00 hodin
USA, Austrálie, 2016, drama, válečný, životopisný, 
131 minuta, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Sobota 19. listopadu
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A  KDE JE NAJÍT 
ve 14.30 hodin                             Hrajeme pro děti
Velká Británie, USA, 2016, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české 

Úterý 15. listopadu
TROLLOVÉ v 16.30 hodin       Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, rodinný, fantasy, 92 mi-
nuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
HOFFMANOVY POVÍDKY v 19.15 hodin 

Živě (nejen) v Oku
Paříž, opera, 130 minut, přístupné bez omezení, 
titulky
V době, kdy se pustil do skládání Hoffmannových 
povídek, měl za sebou Offenbach již více než sto 
oper. Premiéry Hoffmanových povídek se nedožil, 
zemřel během zkoušek v říjnu 1880. Jeho poslední 
dílo spojuje fantazii, přitažlivosti a humor v neče-
kaně inovativní syntézu opery Buffa, romantické 
opery a velké opery. 

Vstupné 250 Kč, při koupi abonmá 200 Kč

Středa 16. listopadu
OKO SENIOR: INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 
v 15.30 hodin
ČR, 2016, komedie, 85 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let  Vstupné 110 Kč, senioři 60 Kč
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY 
v 17.25 hodin
USA, Austrálie, 2016, drama, válečný, životopisný, 
131 minuta, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč
MONSIEUR CHOCOLAT ve 20.00 hodin 

Artvečer - FK
Francie, 2016, drama, 110 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky
Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním čer-
nošským klaunem. Vystupoval společně s  ostří-
leným kolegou Footitem a  toto na první pohled 
nepravděpodobné duo si na počátku 20. století 
podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy a dobové před-
sudky připraví Padillovi v podání Omara Sy (Ne-
dotknutelní, Samba) víc překážek, než s  kolika 
počítal…  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

Čtvrtek 17. listopadu
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT ve 
14.40 hodin                                   Hrajeme pro děti

Kino Oko
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znění  Vstupné 130 Kč
VÁNOCE S  ANDRÉM RIEU v  18.00 hodin  
Živě (nejen) v Oku
Nizozemsko, 2016, 125 minut, přístupné bez ome-
zení
Sváteční oslava zahrnuje osmdesátiminutový zá-
znam vánočního koncertu plného oblíbených 
vánočních koled. André zve fanoušky do svého 
rodného města na osobní prohlídku kouzelných 
vánočních míst v Maastrichtu. Nechte se ve vašem 
kině vyfotit! Kinaři pošlou Andrému fotografie ná-
vštěvníků přicházejících do kina! Fotografie budou 
zařazeny do speciální části přenosu nazvané „Pub-
likum v kinech“ a promítnuty na konci programu! 

Vstupné 250 Kč, při koupi abonmá 200 Kč
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A  KDE JE NAJÍT 
ve 20.30 hodin                             Hrajeme pro děti
Velká Británie, USA, 2016, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 130 Kč

Neděle 20. listopadu
TROLLOVÉ v 15.20 hodin        Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, rodinný, fantasy, 92 mi-
nuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 140 Kč
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A  KDE JE NAJÍT 
v 17.20 hodin                              Hrajeme pro děti
Velká Británie, USA, 2016, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 130 Kč
AMERICKÁ IDYLA ve 20.00 hodin
USA, 2016, drama, 126 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
Děj se odehrává v poválečné Americe. Muž vzpo-
míná na svůj zdánlivě perfektní život, který právě 
ztroskotal. Kvůli dceřině nové politické příslušnosti 
hrozí zničení celé jejich rodiny. Režie Ewan Mc-
Gregor. Podle románu Philipa Rotha oceněného 
Pulitzerovou cenou.  Vstupné 110 Kč

Pondělí 21. listopadu
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A  KDE JE NAJÍT 
v 17.20 hodin                                Hrajeme pro děti

Velká Británie, USA, 2016, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 130 Kč
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY ve 
20.00 hodin
USA, Austrálie, 2016, drama, válečný, životopisný, 
131 minuta, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Úterý 22. listopadu
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A  KDE JE NAJÍT 
v 17.20 hodin                               Hrajeme pro děti
Velká Británie, USA, 2016, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 130 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

Středa 23. listopadu
LADISLAV ZIBURA – PĚŠKY MEZI BUD-
DHISTY A KOMUNISTY v 19.00 hodin
ČR, 2016, stand-up, 100 minut, přístupné bez 
omezení
1 500 kilometrů pěšky v Nepálu a Číně. Něco, co 
by nechtěl zažít nikdo z nás. Ale je legrace o tom 
poslouchat a smát se cizímu neštěstí. Ladislav Zi-
bura po svých „40 dní pěšky do Jeruzaléma“ při-
chází s  novou show – „Pěšky mezi buddhisty 
a komunisty“.  Vstupné 130 Kč v předprodeji,  

v den konání akce 160 Kč 

Čtvrtek 24. listopadu
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A  KDE JE NAJÍT 
3D v 17.20 hodin                         Hrajeme pro děti
Velká Británie, USA, 2016, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 150 Kč
NOČNÍ ZVÍŘATA ve 20.00 hodin
USA, 2016, drama, thriller, 115 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, 
bývají osamělé, temné a  nekonečně dlouhé. Tom 
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Ford o jednom exempláři tohoto druhu natočil vý-
jimečný film, který je šokující, krutý a velmi inten-
zívní.  Vstupné 110 Kč

Pátek 25. listopadu
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O  KONCI 
SVĚTA 3D v 15.50 hodin           Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, dobrodružný, 
103 minuty, přístupné bez omezení, české znění
Od tvůrců Zootropolis a Ledové království. Nebo-
jácná dospívající dívka se vydává na nebezpečnou 
cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou potkává Va i-
ana kdysi mocného poloboha Mauiho, který jí po-
může stát se zkušenou mořeplavkyní. Společně se 
plaví přes širý oceán a zažívají nebezpečná a úžasná 
dobrodružství.  Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
SNOW FILM FEST v 18.00 hodin
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémních 
sportech a dalších zimních radovánkách. 
Vstupné 130 Kč, se vstupenkou na Horování 110 Kč

Sobota 26. listopadu
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O  KONCI 
SVĚTA 3D v 15.10 hodin            Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, dobrodružný, 
103 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A  KDE JE NAJÍT 
v 17.20 hodin                                Hrajeme pro děti
Velká Británie, USA, 2016, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 130 Kč
NOČNÍ ZVÍŘATA ve 20.00 hodin
USA, 2016, drama, thriller, 115 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Neděle 27. listopadu
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O  KONCI 
SVĚTA v 15.10 hodin                  Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, dobrodružný, 103 
minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A  KDE JE NAJÍT 
3D v 17.20 hodin                        Hrajeme pro děti

Velká Británie, USA, 2016, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 150 Kč
HOLOGRAM PRO KRÁLE ve 20.00 hodin
USA, Německo, Francie, 2016, drama, komedie, 
97 minut, přístupné bez omezení, titulky
Obchodník s  informačními technologiemi Alan 
Clay (Tom Hanks), na kterého se štěstěna už 
dlouho neusmála, přijíždí do Saudské Arábie, aby 
tamnímu králi prezentoval horkou novinku ve 
světě komunikací. Střet kultur je nasnadě, ovšem 
v podání režisérské legendy Toma Tykwera je po-
dán s jemným a kultivovaným humorem. 

Vstupné 120 Kč

Pondělí 28. listopadu
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A  KDE JE NAJÍT 
3D v 17.20 hodin                         Hrajeme pro děti
Velká Británie, USA, 2016, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 150 Kč
POHÁDKY PRO EMU ve 20.00 hodin
ČR, 2016, romantický, komedie, 110 minut, pří-
stupné bez omezení  Vstupné 120 Kč

Úterý 29. listopadu
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O  KONCI 
SVĚTA v 17.20 hodin                   Hrajeme pro děti
USA, 2016, animovaný, akční, dobrodružný, 
103 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
POPELKA v 19.30 hodin         Živě (nejen) v Oku
Austrálie, 2016, balet, 135 minut, přístupné bez 
omezení
Tato inscenace Popelky dosáhla ohromného úspě-
chu jak u diváků, tak u kritiky. Jejím autorem je 
Alexej Ratmansky, jeden z  nejvyhledávanějších 
choreografů současnosti. Výtvarnou podobu insce-
nace vytvořil Jerome Kaplan. 

Vstupné 250 Kč, při koupi abonmá 200 Kč

Středa 30. listopadu
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A  KDE JE NAJÍT 
v 17.20 hodin                               Hrajeme pro děti
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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 vstupe-
nek: po–pá od 14.00 hodin, so a ne hodinu před 
začátkem prvního představení. Přijímáme pla-
tební karty. Platnost rezervací vstupenek hodinu 
do začátku představení. Bližší informace na tele-
fonu 583  212  000. *Za  finanční dar děkujeme 
firmám SHM, s.r.o., a PLATIT a.s.

Velká Británie, USA, 2016, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, 133 minuty, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 130 Kč
MUŽ JMÉNEM OVE ve 20.00 hodin 

Artvečer - FK
Švédsko, 2015, drama, komedie, 116 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Devětapadesátiletý Ove je umíněný a svárlivý muž, 
který věčně terorizuje své okolí, dokud mu do ži-
vota nevstoupí rodina imigrantů. Dojemná tragi-
komedie o  stárnutí nazvaná Muž jménem Ove je 
filmovou adaptací stejnojmenného knižního best-
selleru švédského spisovatele Fredrika Backmana. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Kino Oko

VÝSTAVA
Moje rodina a já 

Výstava prací z výtvarné a literární soutěže v rámci Město čte knihu 
bude zahájena 13.11. v 9.30 hod. a potrvá do 31.12.

Vítejte v kouzelnickém světě J.K. Rowlingové! Jsou tu Fantastická zvířata a kde je najít!  Foto: archiv
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festival Město čte knihu podporují:

Klášterní kostel 
Zvěstování Panny Marie 
Šumperk

WWW.MESTOCTEKNIHU.CZ

Pondělí 
7. listopadu 

18:00 hod.
Vstupné 80,- Kč, 

mládež a senioři 60,- Kč

Rezervace vstupenek:
Městská knihovna 

tel. 583 283 138

BRAAGAS
Jedna z nejvýraznějších hudebních 

skupin v žánru world music 
a v žánru lidové 

historické 
hudby


