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1Baroko v Šumperku

Nový cyklus historických zajímavostí: Baroko v Šumperku

V roce 1893 byl vzhled raně barokní kazatelny degra-
dován novodobým šedým nátěrem. Působivá polych-
romie jí byla navrácena až při restaurování v  letech 
2003–2004.  Foto: B. Vondruška

Barokní výtvarné umění zapustilo své kořeny 
na severní Moravě v druhé polovině 17. století tak 
hluboko, že se zarputile drželo v těchto končinách 
společně s klasicizujícími tendencemi až do konce 
18. století. Vedle lokálních umělců zde zanechali 
svá díla i význační malíři a sochaři moravského ba-
roka. Kde všude lze v  Šumperku obdivovat krásy 
barokního umění, bude postupně prozrazovat cyk-
lus historických zajímavostí, který vznikl na podnět 
vydání knihy Klášterní kostel v Šumperku. A proto 
začněme u někdejšího chrámu dominikánů…

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šum-
perku – 1. část

Bývalý dominikánský kostel Zvěstování Panny 
Marie v Šumperku prošel v průběhu staletí něko-
lika zásadními přeměnami. Ta nejviditelnější pro-
bíhala od  druhé poloviny 17. století do  poloviny 
století 18. Ihned po třicetileté válce začali domini-
káni, již v barokním duchu, s  rozsáhlou obnovou 
kostela. Stavební úpravy pozastavil ničivý požár 
města v roce 1669, ale práce brzy pokračovaly, a to 
i v  interiéru chrámu. Ještě před touto pohromou, 
patrně mezi lety 1659 až 1664, vznikla pro hlavní 
oltář olejomalba Zvěstování Panny Marie, kterou 
vytvořil doposud neznámý malíř ovlivněný tvor-
bou Michaela Leopolda Willmanna (1630–1706). 
V průběhu 18. století byl obraz přemístěn a v sou-
časnosti je k vidění v poslední nice epištolní (pravé) 
strany kostelní lodi. V osmdesátých letech 17. sto-
letí byly pořízeny nové boční oltáře sv. Barbory, 
sv. Maří Magdalény a  sv. Dominika, doplňované 
postupně v 18. a 19. století druhotnou malířskou 
a  sochařskou výzdobou. V  této době byla v  lodi 
na  epištolní straně u  vítězného oblouku zřízena 
také kazatelna, přístupná původně jen z  prostor 
kláštera, která s výše uvedenými svatostánky patří 
k nejcennějším dokladům raně barokního sochař-
ství na severní Moravě. (obr. 1)

V  polovině dvacátých let 18. století byl nákla-
dem Ludvíka ze Žerotína pořízen nový hlavní oltář 

zasvěcený aktu Zvěstování Panny Marie. O  pou-
hých dvacet let později byl k  jeho úpravě pozván 
do  Šumperka Ondřej Zahner (1709–1752), je-
den z předních sochařů moravského baroka, který 
z oltáře vytvořil monumentální realizaci tvořenou 
výhradně sochařskými díly a osobně tu po sobě za-
nechal sochy Panny Marie (obr. 2) a  archanděla 
Gabriela. Skulptury Assumpty, tj. na půlměsíci trů-
nící Panna Marie s  žehnajícím Ježíškem v  náručí 
vyobrazená jako korunovaná královna nebes, zob-
razení Boha Otce, sochy sv. Dominika a sv. Kate-
řiny Sienské a postavy andělů a andělíčků pocházejí 
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ZUŠ Šumperk

Středa 1. února od 18 hodin v klášterním kostele 
Koncert smyčcového oddělení ZUŠ 

Pondělí 13. února od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ 
Hudební podvečer 

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

Socha Panny Marie vytvořená barokním sochařem Ondřejem Zahnerem je společně s archandělem Gabrielem 
nejhodnotnější sochařskou prací z celého interiéru kostela.  Foto: B. Vondruška

z  téže doby, nicméně vytvořeny byly jinými au-
tory, zřejmě působícími v Zahnerově dílně. Oslava 
Panny Marie pokračuje na klenbě nad oltářem, kde 
v  roce 1756 znázornil scénu Nanebevzetí Panny 
Marie šumperský malíř Franz Helwig. Vraťme se 
však ještě k hlavnímu oltáři, respektive do prostor 
za  svatostánkem. V  horním patře se nachází řá-
dová oratoř datovaná rokem 1752. Jednotlivá se-
dadla oratoře jsou pohledově namířena k hlavnímu 
oltáři, který nese uměleckou výzdobu i  ze zadní 
strany. Zde je ústředním obrazem olejomalba z pře-
lomu čtyřicátých a  padesátých let 18.  století, jež 
zachycuje příslušníky dominikánského řádu uctí-
vající Pannu Marii. V prostoru za hlavním oltářem 

je dochována i  dvoukřídlá kovaná mříž s  mimo-
řádně kvalitní malířskou výzdobou datovanou 
do  roku 1711 a  závěsné obrazy Dobrá pastýřka 
a  Dobrý pastýř, které jsou v  současnosti instalo-
vány vedle bočních průchodů hlavního oltáře, nic-
méně původně byly s  největší pravděpodobností 
vytvořeny pro interiér kláštera, stejně jako olejo-
malba Kající se sv. Máří Magdaléna, pocházející ze 
závěru 18. století. Ta byla po posledním restauro-
vání umístěna u hlavního vchodu do lodi kostela. 
V závěru čtyřicátých let 18. století byly do interiéru 
pořízeny na  evangelijní (levé) straně lodi pozdně 
barokní boční oltáře zasvěcené sv. Vincenci Ferrer-
skému a sv. Kříži.  L. Kirkosová
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Zemřel profesor Viktor Dostal, šumperský 
rodák a mecenáš

Ve středu 28. prosince zemřel vídeňský univerzitní profesor a šumperský rodák univ. prof. dr. Vik-
tor Dostal. Přestože po maturitě odešel do Rakouska, aby se zde věnoval dráze lékaře, na své rodné 
město a na jeho obyvatele nezapomněl. Pravidelně se do Šumperka vracel a od roku 1992 svými 
štědrými finančními dary podporoval místní spolky, organizace i jednotlivce, mezi něž rozdělil jen 
za posledních dvanáct let více než tři miliony korun. Finančně tak podpořil například šumperský 
dětský sbor Motýli, Klub tanečního sportu Šumperk, Římskokatolickou farnost Šumperk, Charitu 
Šumperk, Šumperský okrašlovací spolek a desítky dalších.

Univerzitní profesor, doktor medicíny Vik-
tor Dostal se narodil 4. února 1924 v Šumperku 
jako syn známého lékaře, v letech 1945–1952 ab-
solvoval lékařskou fakultu v Marburgu, poté půso-
bil řadu let na univerzitě ve Freiburgu, kratší dobu 
pracoval i na univerzitách ve Stockholmu, Helsin-
kách, Berlíně, Praze a Mnichově. V první polovině 
šedesátých let byl vědeckým přednostou švýcar-
ského sérologického institutu v Bernu, habilitoval 
v roce 1968 v Grazu a od roku 1970 působil na ví-
deňské univerzitě jako přednosta Ústavu pro vý-
zkum rakoviny. V osmdesátých letech byl ředitelem 

spolkového ústavu pro zkoušení séra, od roku 1971 
paralelně působil ve své vlastní laboratoři ve Vídni, 
zabývající se problematikou imunologie a  klinic-
kou chemií. 

Na poli alergologie a imunologie byl Viktor Do-
stal uznávaným lékařem a  vědcem. Kromě hod-
nosti univerzitního profesora byl také nositelem 
titulu dvorní rada. Zastupitelstvo města Šumperka 
mu v roce 1994 udělilo čestné občanství především 
za  jeho významnou pomoc při zřizování imuno-
logického a hematologického oddělení šumperské 
nemocnice. -oh, zk-

Viktor Dostal byl uznávaným lékařem a vědcem na poli alergologie a imunologie.  Foto: archiv
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Letošní ročník festivalu Preludium Aloise Motýla 
nabídne netradiční program
Festival Preludium Aloise Motýla vstupuje v roce 2017 do svého 44. ročníku. Každým rokem při-
pravují organizátoři dramaturgii s vědomím, aby byla zajímavá a pokud možno reflektovala pů-
vodní myšlenku festivalu, a to pomoci v počátku kariéry mladým a začínajícím umělcům. Z těchto 
pohnutek vzniklo v minulosti několik zajímavých dramaturgických nápadů, které byly posléze di-
vácky velmi oceňovány.

„Při přípravě letošního ročníku jsme chtěli tro-
chu vybočit z  řady běžných koncertů klasické 
vážné hudby, ale přitom zachovat jistou souvis-
lost,“ říká produkční šumperského domu kultury 
Mi chaela Horáková. Vznikla tak podle ní idea po-
zvat na koncerty festivalu umělce, kteří jsou svým 
původním zaměřením svázáni s  klasickou vážnou 
hudbou, jež ale není momentálně jejich doménou. 

Preludium odstartuje koncert vokálního sou-
boru TimbreTone. Odehraje se v pondělí 13. února 
od 19 hodin v klášterním kostele. Smíšený česko-
-polský soubor je složen pouze ze zpěváků, kteří 
zpívají tzv. „a  cappella“, čili bez doprovodu. Ač-
koliv jsou všichni klasicky studovaní zpěváci, 
v  programu zazní skladby od  popu přes jazz až 
po souborem milovaný folklor. Navíc rádi hledají 
nové zvukové možnosti. „Jejich nástroji jsou pouze 
hlasy,“ podotýká Horáková.

Následující koncert nabídne v pondělí 27. února 
od  19 hodin v  klášterním kostele šumperskému 
publiku vystoupení kvarteta Apollon. Mimo-
řádné smyčcové kvarteto zařadí do svého programu 
hudby klasických mistrů M. Ravela nebo E. Schul-
hoffa, chybět ale nebudou ani skladby autorů jazzo-
vých a swingových. 

Originální program nabídne v  klášterním kos-
tele během koncertu v pondělí 13. března flétnistka 
Lenka Kozderková Šimková. Tato šumperská ro-
dačka přijala pozvání vystoupit v komponovaném li-
terárně hudebním pořadu Flétna a poezie. „Těšit se 
můžeme nejen na umění flétnistky Lenky Kozder-
kové Šimkové, jazzové inspirace a její vlastní tvorbu, 
ale také na poezii v podání herce Františka Kreuz-
manna,“ prozrazuje produkční domu kultury.

Závěrečný festivalový koncert v  pondělí 
27. března otevře dveře velmi netradičnímu hudeb-
nímu žánru, kterým je argentinské tango. Sesku-
pení Escualo Quintet je složeno z profesionálních 
klasických vystudovaných hudebníků hrajících 
na housle, kytaru, klavír, kontrabas a bandoneon, 
což je druh akordeonu. Převážnou část repertoáru 
tohoto souboru tvoří skladby Astora Piazzolly, jenž 
je považován za duchovního otce a největšího pro-
pagátora argentinského tanga na světě. Během kon-
certu ovšem zazní i skladby dalších autorů. 

„Věříme, že letošní velice netradiční ročník Pre-
ludia Aloise Motýla příznivce hudby zaujme a že se 
na všech koncertech tradičně uvidíme. Vstupenky 
jsou k dispozici v pokladně domu kultury v obvyk-
lých dnech,“ podotýká Horáková. -red-

1. koncert – pondělí 13. února od  19 hodin 
v klášterním kostele: TimbreTone
Program: Sir Duke: Stevie Wonder, arr. A. Edenroth; 
Touching: J. Szutkowski; It seems: A. Koubek; Let´s   
fall in love: H. Arlen, T. Koehler, arr. A. Koubek; 
Scarborough Fair: tradicionál, arr. A. Koubek; Black 
Soul Medley: směs amerických soulových písní, arr. 
A. Koubek; Czech Funkiezz: směs písní českých funko-
vých skupin Monkey Bussines, J.A.R., Sexy Dancers, 
arr. A. Koubek; Misty: Errol Garner/Johnny Burke, 
arr. A. Jalkéus; Revolution: Lennon/McCartney, arr. 
M. Williams; Javorové húsle: slovenská lidová, arr. 
P.  Bártová; Baltic Song: J. Szutkowski; Oh Happy 
Day: tradicionál, arr. D. Sharon

A  cappella TimbreTone se skládá z  pěti zpě-
váků a byla založena na sklonku roku 2012. Jejich 
zatím krátká spolupráce již byla oceněna zlatým 
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Smíšený česko-polský soubor TimbreTone je složen pouze ze zpěváků, kteří zpívají tzv. „a cappella“, čili bez do-
provodu.  Foto: archiv

diplomem na  soutěžním festivalu sborové popu-
lární hudby Jirkovský písňovar 2013, celkovým 
2.  místem tamtéž, 1. místem v  aranžérské sou-
těži patřícímu jejich basu Adamu Koubkovi a ce-
nou Magického momentu souznění od  famózní 
německé jazzové zpěvačky Cristin Class. Dále zís-
kali bronzový diplom z mezinárodního a cappella 
festivalu Vocal.Total v  rakouském Gratzu (2014) 
a rok předtím je diváci poctili 2. místem na Prague 
a cappella festivalu.

V  roce 2015 natočili první čistě autorské CD 
za pomoci Mortena Vinthera ze švédské legendární 
a cappella skupiny The Real Group (umělecká ko-
-produkce a  post-produkce) a  growdfundingové 
kampaně na webu startovac.cz. Jejich repertoár za-
hrnuje široké hudební horizonty – od  popu přes 
jazz až po milovaný folklor. Rádi též hledají nové 
zvukové možnosti. Jejich nástroji jsou hlavně jejich 
hlasy, jsou ale otevření různým dalším možnostem 
a experimentům. Imponuje jim technika a nápadi-
tost světových a cappella ikon.

2. koncert – pondělí 27. února od  19 hodin 
v klášterním kostele: Kvarteto Apollon

Program: E. Schulhoff: Smyčcový kvartet č. 1; 
M. Ravel: Smyčcový kvartet F dur; O. Nelson: Stolen 
Moments; D. Gillespie: A Night in Tunisia; P. Me-
theny: Jaco

Smyčcové Kvarteto Apollon navazuje na  tra-
dici, jež byla utvářena takovými ensembly, ja-
kými bylo Vlachovo, Smetanovo, Dvořákovo 
nebo Janáčkovo kvarteto. Po  studiu u  členů vě-
hlasných českých kvartet a  absolvování prestiž-
ních mistrovských kurzů v Holandsku a Německu 
se úspěšně zúčastnilo řady prestižních mezinárod-
ních soutěží, z nichž jmenujme Mezinárodní sou-
těž L. v. Beethovena a účast ve finále mezinárodní 
soutěže v Düsseldorfu.

Těmito úspěchy zahájilo Kvarteto Apollon svoji 
koncertní činnost v  roce 1993, která byla prová-
zena dalšími setkáními s významnými osobnostmi 
komorní hudby. Od  začátku své kariéry zařazuje 
kvarteto do  svého repertoáru vedle klasických děl 
také skladby jazzové. Ve vynikajících a velmi origi-
nálních úpravách amerického smyčcového kvarteta 
Turtle Island Q. můžeme tedy slyšet i skladby před-
ních jazzových autorů a interpretů.

Kvarteto Apollon spolupracuje s  řadou českých 
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Kvarteto Apollon je i mnohými producenty vy-
hledávaným souborem domácích i  zahraničních 
popových a  rockových skupin. Za  mnohé jme-
nujme spolupráci s  Rodem Stewartem, The Le-
vellers, Dougem Wimbishem, Petrem Bendem, 
Divokým Billem, Ready Kirken a mnoha dalšími. 
Slyšet ho můžete i  ve  slavném filmu Obsluhoval 
jsem anglického krále režiséra Jiřího Menzela. -red-

skladatelů, a  to jak v  oblasti klasické hudby, tak 
v  jazzu. Repertoárovou pestrostí a kombinací 
těchto dvou odlišných směrů si získalo Kvarteto 
Apollon posluchače mnohých pódií.

Soubor pravidelně vystupuje na  prestižních fes-
tivalech doma i  v  zahraničí. Česká televize odvysí-
lala již několik snímků věnovaných pouze Kvartetu 
Apol lon a pravidelně se souborem úzce spolupracuje. 

Preludium Aloise Motýla, Sanatorka

O osudu „sanatorky“ je rozhodnuto, v areálu vyroste 
nové sportoviště pro veřejnost
Narušená statika, díry ve  střeše a padající kusy omítky. Tak vypadá současný stav objektu bý-
valé „sanatorky“ v Reissově ulici. Historická budova, která v minulosti sloužila nejen jako dětská 
plicní léčebna, chátrá víc než dvacet let. Podle odborných posudků je v havarijním stavu natolik, 
že ji nelze zrekonstruovat. Jejímu novému majiteli Martinu Polachovi tak nezbývá, než objekt 
bývalé plicní léčebny zbourat. S demolicí se začne na jaře, v areálu poté vyroste moderní sporto-
viště pro veřejnost se zázemím za desítky milionů korun. Počítá se i se zvelebením parku a přileh-
lého okolí.

Smyčcové kvarteto Apollon zařadí do svého programu hudby klasických mistrů M. Ravela nebo E. Schulhoffa.  
Foto: archiv
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Historická budova „sanatorky“ chátrá víc než dvacet let a dnes je v havarijním stavu.  Foto: -pk-

Parcely s  budovami sanatoria vlastní od  dubna 
2015 nový majitel Nemocnice Šumperk Martin 
Polach. Do areálu se rozhodl prostřednictvím nově 
založené firmy MAPO Activity svého syna Martina 
Polacha ml. investovat výhradně vlastní peníze, aby 
nemocnici nezatížil finančně a personálně. 

„Pan Polach měl po převzetí nemocnice, včetně 
objektu sanatoria, několik nabídek od developerů 
na koupi tohoto areálu. Chtěl ale, aby toto místo 
sloužilo alespoň částečně tomu, co ho proslavilo, 
a  preferoval jeho revitalizaci,“ zdůraznila tisková 
mluvčí šumperské nemocnice Hana Szotkowská. 
Vzápětí upřesnila, že po demolici vznikne v areálu 
víceúčelové hřiště, tenisové a badmintonové kurty, 
sportovní hala, dětské hřiště, venkovní i vnitřní fit-
ness, wellness, penzion a restaurace. 

„Když jsme se zamýšleli nad tím, jak s chátrajícím 
areálem naložit, snažili jsme se vycházet částečně 
také z jeho minulosti. Původně totiž místo sloužilo 
jako vodoléčebný ústav, kam jezdili lidé relaxovat. 
Kromě velké jídelny s prosklenou verandou nechy-
běly ani různé salonky, lehátkový prostor, sluneční 
lázně, sál pro gymnastiku nebo kuželna. Na  tuto 
myšlenku bychom přitom rádi navázali, byť v ob-
měněné podobě s  ohledem na  dnešní dobu,“ vy-
světlil vedoucí projektový manažer nemocnice 
Pavel Hanke. Místo, kde se původně nacházela 

prosklená jídelna s terasou, tak bude podle něj při-
pomínat nová restaurace s celoprosklenou obvodo-
vou stěnou, která nabídne výhled do zvelebeného 
parku a předzahrádky. Chybět zde nebude ani dět-
ské hřiště. „Samozřejmě nechceme opomíjet bo-
hatou historii bývalé léčebny. Proto bude součástí 
sportoviště také trvalá výstavní expozice o historii 
areálu „sanatorky“, kterou najdou hosté u hlavního 
vstupu,“ zdůraznil Hanke.

Výstavba nového sportovně-rekreačního areálu 
nijak nezasáhne do  stávajícího vzrostlého parku. 
Ten čeká revitalizace, stejně jako umělé jezírko 
pod hlavním objektem. „Nové i stávající architek-
tonické prvky budou propojeny chodníky a terén-
ními schody a doplněny okrasnou zelení. Nebude 
chybět nové osvětlení, lavičky i  odpadkové koše 
a také venkovní pódium či původní šestiúhelníkový 
altán, ve kterém hosté naleznou občerstvení. Pro-
jekt počítá i s výstavbou nového parkoviště,“ nastí-
nil záměry projektový manažer.

Areál bude sice oplocený a za využití sportovišť 
se bude platit, přilehlý park ale bude během dne ve-
řejnosti volně přístupný. Pouze na noc se bude za-
mykat a hlídat ho bude ostraha. 

Z  bývalého plicního sanatoria je v  současnosti 
jen torzo. Střecha budovy je z více než šedesáti pro-
cent poškozená, takže do  objektu už několik let 
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Léčebna měla sice původně švýcarský architekto-
nický ráz, ten ale vzal za  své při četných přestav-
bách a opravách. Kvůli tomu se sanatorium nikdy 
nedostalo na seznam vzácných památek. Původně 
objekt sloužil jako vodoléčebný ústav, během 
20. století se pak postupně měnili majitelé a s nimi 
i  využití objektu. Tisíce dětských pacientů z  celé 
České republiky se zde léčilo na různá plicní one-
mocnění, nejčastěji s tuberkulózou. Léčebna měla 
věhlas široko za hranicemi šumperského regionu. 

Jako samostatný léčebný ústav přestalo sanato-
rium fungovat v  roce 1981, kdy se stalo součástí 
šumperské nemocnice. Ta zde zřídila psychiatrii, 
internu a další ambulantní pracoviště. Od začátku 
devadesátých let je objekt prázdný a chátrá. V roce 
1995 jej získala šumperská nemocnice jako součást 
privatizovaného majetku. V  minulosti se přitom 
objevilo několik nápadů, jak by bylo možné objekt 
využít, jeden čas se o něj například zajímala zahra-
niční charitativní organizace, spekulovalo se také 
o tom, že by zde mohl být hotel. Všechny zájemce 
ale odradila příliš velká finanční náročnost rekon-
strukce. Od dubna 2015 je nově majitelem býva-
lého sanatoria, stejně jako Nemocnice Šumperk, 
Martin Polach. -zk, hs-

masivně zatéká. Na současném stavu se výrazně po-
depsala také demontáž litinových radiátorů v deva-
desátých letech, kterou neoprávněně provedl bývalý 
nájemce, a tehdejší majitelé nemocnice tuto záleži-
tost nijak neřešili, takže se celý objekt přestal od té 
doby také vytápět. Opuštěná budova se navíc v mi-
nulosti stala dokonce vyhledávaným útočištěm 
narkomanů a bezdomovců. „Objekt je nyní zabez-
pečen. Pro svůj špatný technický stav by jeho ná-
vštěva mohla být pro případné nezvané návštěvníky 
velmi nebezpečná,“ upozornil správce nemocnice 
Martin Pelnář a podotkl, že nemocnice v minulosti 
zaznamenala pokusy o vniknutí do objektu místní 
mládeží, která prostory „sanatorky“ natočila a  vi-
deo například umístila na sociální sítě. „Je to svým 
způsobem zázrak, že se zatím nikomu nic nestalo. 
Proto je nutné, aby byl objekt zdemolován co nej-
dříve. Počítáme, že by k  demolici mělo dojít le-
tos na  jaře, nyní vyhodnocujeme výběrové řízení 
na zhotovitele stavby,“ upřesnil Pelnář. 

Šumperské sanatorium se může pochlubit boha-
tou historií. Bývalá léčebna byla postavena v  roce 
1899 podle návrhu šumperského architekta Hein-
richa Poppa, autorem úpravy parku je Zdenek 
Engelbert, který rovněž pocházel ze Šumperka. 

Sanatorka

Nový majitel počítá také se zvelebením parku, včetně přilehlého jezírka. Jednotlivé objekty budou spojeny chod-
níčky a schůdky, doplněné o bohatou zeleň.  Architektonická studie, autoři: I. Skoumal, J. Skoumal
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„políbí první kámen.“ Co jiného také, je přece bás-
ník z  kamenité Vysočiny a  kamenitých Jeseníků. 
Jeho básně jsou zpravidla láskyplně vybroušený 
kámen, drahokam. Srdeční krajina je v  tom smy-
slu kamenná, neodfoukne ji žádný módní sezonní 
průvan.

Většina básní Srdeční krajiny je dvojdomá. První 
část tvoří báseň v  próze, evokace zážitku krajin 
anebo slov, pojmů, výroků autorova srdce anebo to 
srdce provokující, druhou jsou verše z  té krajiny, 
ze slov, výroků vytěžené, tryskající. Básníka vzru-
šuje výrok „nic tam není“, nemůže uvěřit ani svému 
milovanému Máchovi (v ulici po něm pojmenova-
ném v Šumperku žije, a to v čísle 1!) a jeho výroku 
„toť, co se ‚nic‘ nazývá“, přesvědčen, že je „lepší vě-
řit v  něco než v  nic“. Sám věří svými verši „cítil 
jsem vonné volnosti / paprsky bloudily / stále něco 
kolem // mraky rozpáleně čekající / nad knůtkem 
údolí / stále něco nad / zmámená sládne slamina / 
i prázdno hltavě klíčí / stále něco pod.“

Takovým způsobem básník naplňuje své přání 
„vědět a  vidět, co je za“. To je velká schopnost 
básníků. Žena básníka, jehož Kubíček opakovaně 
ve sbírce připomíná, říkávala o něm a o jeho synovi, 
že „vidí za  roh“. Taková jasnozřivost se zakládá 
na důkladném vědění, nejen na  tom, co momen-
tálně frčí, ale i na tom, na co se už zapomíná. Co-
pak je to ta „slamina“ z citovaných veršů? Nevěděl 
jsem a nevěděl už nikdo, koho jsem se na to ptal, 
ale přece ještě Mrštík toho slova užíval, jak zazna-
menává devítisvazkový Příruční slovník jazyka čes-
kého, podle něhož je to výraz pro „stébla slámy.“ 
Jako motto ke  své básni Trávy (česká poezie je až 
neuvěřitelně „travnatá“) Kubíček zvolil výrok Walta 
Whitmana: „Věřím, že stéblo trávy není míň než 
dílo hvězd.“ Kubíčkova „slamina“ je český protěj-
šek k velkým „stéblům trávy“ amerického básníka.

V  básni „Zatímco příroda přidává“ Kubíček 
„přemožen globálním hlukem / … / postává s pro-
síkem / o něžný dotek tvarosloví,“ neboť „spící déšť 
má tvar / vírný vítr má tvar / hlučná hlína má tvar 

Chodíme po městě, po lese, po krajině, po světě 
a myslíme si, jak je známe. Všude jsme byli, vše už 
viděli, všecko četli, nic nás nepřekvapí. Usedneme 
po večeři do křesla, a protože ani na jediném ka-
nále nevysílají nic, co jsme už neviděli, sáhneme 
po  útlé knížečce SRDEČNÍ KRAJINA (Oftis, 
Ústí nad Orlicí 2016), kterou nám dala k svátku 
básníkova kamarádka, a  užasneme. Taky jsme 
před lety šli kolem domku Jaroslava Haška pod 
Lipnicí, také jsme pobyli kdysi pár dní v Rejvízu 
a  týden na  Šeráku, kam básníka „vedla touha 
mnohokrát“, desítky let jsme chodili olomouckou 
Ztracenou, kde básník za  studií bydlel, i Kačen-
kou a  Kozí, ba byli jsme i  ve  Florencii a  toulali 
se po  Jeseníkách, i  my jsme se koupali v  moři 
na Krétě, ale co tam všude viděl, poznal, žil Mi-
roslav Kubíček, básník Srdeční krajiny, to nám ta 
místa ukazuje nově; objevuje, jak jsme je neviděli, 
otvírá nám oči pro paprsky všude kolem, uši pro 
padající vody a srdce pro pulzující život. 

V  Kubíčkově Srdeční krajině zvoní zvony 
a  zvonky Josefa Václava Sládka, potkáváme v  ní 
Moje přátele Jakuba Demla a  třeba Nezvalovo 
moře, které „je páv“. Když se řekne Nezval a moře, 
každý si vzpomene na  básníkovo „čím je ti mé 
hoře“ nebo na verš „moře je láska má“, ale sotvakdo 
na báseň ze sbírky Chrpy a města, v níž „moře je 
páv“. Básník objevuje čtenářům nejenom krajiny, 
ale i básníky svého srdce.

Krajinou se podle slovníkářů někdy rozumí „ně-
která část, oblast lidského těla“, tak se mluvívá 
o krajině pánevní nebo srdeční; v  tom lékařském 
smyslu užíval výrazu „srdeční krajina“ lékař a bás-
ník, básník české prózy Vladislav Vančura. Miroslav 
Kubíček tím obsažným výrazem pojmenoval nyní 
svou sbírku zatím vrcholnou, své básnické vyznání 
lásky k místům, kde vyrůstal, a k dalším, k nimž 
přilnul, v nichž zdomácněl anebo jimiž jen prošel, 
a přece mu udělala. Až se někdy vrátí do Florencie, 
která se „dotýká kůže i pod kůži“ tím, v čem v ní 
trvá Leonardo da Vinci a Michelangelo Buonarroti, 

Básnická sbírka

Vědět a vidět, co je za
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vzdálené pohraničí
bývalo daleko
nedohlédneš
dosáhneš
dotkni se
dojdeš domů

Srdeční krajina, Bližší

VRÁSKY

Sedíme u nedělního stolu. Bílý ubrus, bílá káva, 
cukrem posypaná bábovka. Bílá chvíle. Skoro ml-
číme, stačí málo slov. Slova se kutálejí jako ka-
mínky, jsou jako ze studánky. Za okny naslouchají 
sochy stromů a zelená tišina proudí do naší krve. 
Často úsměv zažene bázlivost, je to pramínek 
k potěšení.

Maminka sklízí drobečky, její ruce plují nad sto-
lem jak hrdličky. V zahradě na bidle vlají plachty 
peřin. Čistá chvíle kvete.

dokážu pohladit maminčiny vrásky?
ruka je napjatá
o vzduch chvíli drhne

vzdálená léta se dotýkají
oči a ruce pomáhají
hladím tvé vrásky
maminko

Srdeční krajina, Nejbližší

VESNICKÉ POHRANIČÍ

Vesnické pohraničí je hranice, předěl, rozhraní, 
mezník, konec světa, zapadlý kout. Není to město.
Je to tiché místo.
Málo lidí. Skoro poustevničení.
Tichá mše polí a lesů.
Školy, úřady daleko. Práce někdy nejdál.
Klíčivý klid. Hojivý klid.
Ovce a krávy spokojené.
Lidé si zvykají. Přibývá slov, ubývá vět.
V tichu mrtví spí. Kříže křísí křivdy.
Nebylibyli zlí.

Básnická sbírka

/ nebeský azur má tvar / nelenost v zeleni má tvar / 
žiloví kamenů má tvar“ atd., zkrátka „příroda při-
dává / tvarům tvar.“ Jestliže Kubíček staví často 
na aliteraci (Hlučná hlína, Toulavou touhou, Útlá 

útěšnost), je v  tom neodolatelná touha po  sou-
znění, po  životní pohodě, touha proměňovaná 
v působivý tvar. Miroslav Kubíček je básník, který 
vidí a ví. M. Blahynka
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stýská se mi po dálce
čichám ji jako pes
ještě si počkám
zítra i dnes

píchá a šelestí touha
běž s ní k šípku
možná vykvete
do voňavého kvítku

touha dlouhá toulka
snad mě neustýská
žádná velká choutka

Srdeční krajina, Blízké

PŘEDPOSLEDNÍ TOUHA

Touha je snaha, úsilí, žádost, stesk, zrychlené dý-
chání, hledání a  nalézání, strach z  nepoznání, cí-
tění slasti, bázlivé odmítání, napětí fantazie, tréma 
i trauma, topoření tužby, vábné tušení, roztoužení, 
touha je dlouhá.

Touha je také závrať, vzdáleně blízká, touha je 
toulavka, hra na  čmuchačku, na  honěnou, touha 
je chmýří, odvázaný vítr, blikající světlo, křišťálová 
studánka, zavřený leknín, májový kostel, dobré 
zdraví, cesta k domovu, voňavá láska, dárek z lásky, 
políbení horského praménku, touha je dlouhá, 
oblačná.

Mám touhu v celém těle.

Básnická sbírka, Dům kultury

Dům kultury

Pátek 3. února od 19 hodin na jevišti velkého sálu DK
Koncert na jevišti: Uvira, Bruno, Hafizi Trio
Mladé a velmi nadějné trio, které vzniklo v roce 2015 
v Rotterdamu, přijede do Šumperka ve složení Jan 
Uvira (piano), Alessio Bruno (kontrabas) a  Mar-
tin Hafizi (bubny). Soubor hraje moderní jazz, kla-
sické standardy, především však pianistovy autorské 
skladby na vysoké evropské úrovni, díky čemuž slaví 
úspěchy také v zemích Beneluxu a v Bulharsku.   

Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Středa 8. února od 19 hodin ve velkém sále DK
Lucie Bílá
Jedna z nejúspěšnějších českých zpěvaček a něko-
likanásobná vítězka ankety Český slavík Lucie Bílá 
se po  sedmi letech vrací do  Šumperka. Všechny 
známé skladby zazní v komornější úpravě za dopro-
vodu předního českého klavíristy Petra Maláska, 
díky čemuž si budete moci naplno vychutnat krásu 
a sílu jejího hlasu. Celý koncert uvede kněz Zbig-
niew Czendlik. Na místě se pak uskuteční i auto-
gramiáda jeho knihy Postel, hospoda, kostel.  

Vstupné na sezení 590 Kč, 690 Kč a 790 Kč

Pátek 10. února od 19 hodin ve velkém sále DK

Fortex Šumperský ples pod záštitou města
Plesová událost sezony je tady. Olga Lounová, Ma-
rek Ztracený, Zelená pára, moderátor a DJ Rádia 
Haná Lukáš Kobza, Fotky z budky, zážitková mi-
kromagie, KST Quick Olomouc a  bohaté občer-
stvení. Více informací na www.sumperskyples.cz. 

Vstupné s místenkou 390 Kč 

Pondělí 13. února od 19 hodin v klášterním kostele
PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: TimbreTone
Na  prvním koncertě 44. ročníku festivalu Prelu-
dium Aloise Motýla se představí vokální kvintet 
a capella TimbreTone, který se skládá ze zpěváků/
skladatelů české a polské národnosti. Repertoár je 
založen na  jejich autorských skladbách inspirova-
ných nejen slovanským folklorem, ale nejsou jim 
cizí i hudební žánry jako jsou pop, jazz či electro. 
Rádi také improvizují a spojují hudbu s poezií. Fes-
tival se koná za finanční podpory města Šumperka 
a Olomouckého kraje.  Vstupné 100 Kč 

Sobota 18. února od 19 hodin ve velkém sále DK
KELTSKÝ VEČER: Quanti Minoris (Brno), Dick 
O´Brass (Praha), Happy to Meet (Šumperk), ta-
neční soubor Démáirt (Brno)
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Přijďte si do  Domu kultury Šumperk užít neza-
měnitelnou atmosféru na jedinečný Keltský večer. 
Zároveň se také můžete těšit na ochutnávka z více 
než 50 druhů kvalitní skotské whisky, kterou zajistí 
Whisky & Kilt Praha.  Vstupné na sezení 100 Kč 

Čtvrtek 25. února od 19 hodin ve velkém sále DK 
Light & Love a Pavel Callta
Naštěstí, Zrzka, Terapeut, Blueberry Sky, True 
Love nebo Under The Low Sun. Tyto a  mnohé 
další známé hity uslyšíte naživo 24.  února, 
kdy do  Šumperka společně zavítají Light &  
Love a Pavel Callta s kapelou. Ti si získali pozor-
nost mnoha fanoušků a  jejich písně patří k  těm 
nejhranějším na televizních a hudebních stanicích. 
Proto si určitě nenechejte ujít jedinečnou příleži-
tost vidět je na vlastní oči.   

Vstupné v předprodeji 190 Kč, v den akce 230 Kč

Pondělí 27. února od 19 hodin v klášterním kostele
PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Kvarteto 
Apollon
Druhý koncert 44. ročníku festivalu Preludium 
Aloise Motýla bude patřit Kvartetu Apollon, které 
se směle může zařadit mezi přední reprezentanty 
slavné české kvartetní školy. Od začátku své kariéry 
zařazuje do  svého repertoáru vedle klasických děl 
také skladby jazzové. Ve  vynikajících a  velmi ori-
ginálních úpravách můžeme tedy slyšet i  skladby 
předních jazzových autorů a interpretů (Chick Co-
rea, Miles Davis nebo Leonard Bernstein). Kom-
binací těchto dvou odlišných směrů si získalo 
mnoho posluchačů, soubor proto pravidelně vystu-
puje na prestižních festivalech doma i v zahraničí. 
Zároveň s  ním úzce spolupracují i  Česká televize 
s Českým rozhlasem. Festival se koná za finanční 
podpory města Šumperka a Olomouckého kraje.   

Vstupné 100 Kč 

PRO DĚTI
Neděle 19. února od 15 hodin ve velkém sále DK
Karneval
Tradiční maškarní ples, kde se děti mohou pro-
měnit za  kohokoli či cokoli. Dvouhodinovým 

programem děti provedou herci Divadélka S RA-
DOSTÍ. Rodiče společně s dětmi mohou soutěžit 
či se naučit písničky a  tance. Malování na obličej 
a tvořivé výtvarné dílničky zajištěny.  Vstupné 90 Kč

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Od 1. do 26. února
Bronislava Šnajdrová, Daniela Mikulášková: 
„Spolu“, malba
Broňa Šnajdrová a  Daniela Mikulášková jsou 
spolužačky ze studií. Obě již v  Šumperku vy-
stavovaly, obě jsou z Olomouckého kraje a také 
je spojuje čirá radost z  tvoření a  svobodný pro-
stor projevu. Vernisáž k  výstavě se uskuteční 
ve  středu 1. února od 18 hodin. Galerie je pří-
stupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Pen-
zionu G, který nad galerií nabízí tříhvězdičkové 
ubytování. Výstavu i  celý program galerie fi-
nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR 
a Olomoucký kraj.

PŘIPRAVUJEME
3. března  DYMYTRY, X-CORE, LOCO LOCO
4. března  TANEČNÍ SOUTĚŽ 
 A KVĚTINOVÝ PLES
5. března  ŠLÁGRPARÁDA: DUO JAMAHA
9. března  JIŘÍ KOLBABA: MAROKO
10. března  ROCKOVÁ PÁRTY: SOUL OF  
 SCARLETT, WE ARE THE 
 MOTION, BLACK MERCURY
12. března  VOUSÁČI – pohádka na neděli
13. března  PRELUDIUM: Jana Kozderková 
 Šimková
15. března  CELEBRITY – Ondřej Sokol
18. března  BLUES APERITIV
24. března  PRIESSNITZ
27. března  PRELUDIUM: Escualo Quintet
29. března  CHARLIE CHAPLIN
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Šumperk, tel. č.: 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 
tel. č. předprodeje vstupenek: 583  214  279 (od  14 
do  18  hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, 
www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz. Změna pro-
gramu vyhrazena!

31. března  ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY
1. dubna  DELINQUENT HABITS & guests 
 (hiphop/USA)
BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787  01 

Oblíbený Pavel Callta představí společně 
s Light & Love své největší hity

Do šumperského domu kultury v pátek 24. února společně zavítají Light & Love a Pavel Callta 
s kapelou. Ti si získali pozornost mnoha fanoušků a jejich písně patří k nejhranějším na televiz-
ních a hudebních stanicích. Uslyšíte tak naživo známé hity Naštěstí, Zrzka, Terapeut, Blueberry 
Sky, True, Under The Low Sun a mnoho dalších. Proto si určitě nenechejte ujít jedinečnou příle-
žitost vidět je na vlastní oči!

Zpěvák Pavel Callta je rodákem z  České Lípy, 
který vstoupil do povědomí veřejnosti v roce 2011 
jako semifinalista soutěže Česko Slovensko má ta-
lent. Následně v listopadu 2012 vydal svůj debutový 
singl Ve Hvězdách, který se hned vyšvihl na špičku 
hitparád. Poté následoval další úspěch s písní Na-
štěstí, o které lidé doteď píší, že jim zlepšuje den. 
A velké ohlasy sklidila i hitovka Zrzka. Jeho hvězda 
zazářila už na internetu, protože byl právě jedním 
z prvních českých hudebníků, který pochopil, jak 
důležité jsou sociální sítě a  on-line komunikace 
s fanoušky. Na YouTube nasbíral tisíce věrných pří-
znivců, o které se může kdykoli opřít. Na miliono-
vou sledovanost tak útočí s každým videem, které 
na svůj kanál umístí. Například skladbu „Tak Pro-
miň“ nejprve nahrál jako akustický pozdrav komu-
nitě na sociálních sítích, na základě jejich reakcí se 
následně rozhodl vytvořit plnohodnotnou verzi. 
S ní nyní boduje i v mnoha rádiích.

Na šumperském koncertě představí nejen písně 
z autorského debutového alba Momenty, které mu 
vyšlo v roce 2015.

„Pavla Calltu už můžeme s  klidem označit 
za jednoho z nejoblíbenějších českých zpěváků sou-
časnosti. Jeho hudba plná emocí zkrátka ‚nakazí‘, 
a pak si jeho písničku pobrukujete celý den,“ říká 
produkční domu kultury Michaela Horáková.

Ještě předtím se šumperskému publiku představí 

Pavel Callta je jedním z nejoblíbenějších českých zpě-
váků současnosti.  Foto: archiv

sourozenecká dvojice Light & Love, která pa-
tří k  nejvýraznějším domácím objevům součas-
nosti. Bratři Honza a Lukáš Balcárkovi alias Johny 
a Kosak se mohou pochlubit dotaženou produkcí 
studiových nahrávek i  fascinující přirozeností 
na  koncertech. „Navíc hlasy obou bratrů k  sobě 
přímo harmonicky sedí, čímž dokreslují pozitivní 
atmosféru jednotlivých písní. Samozřejmě musím 
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Šumperk na jeden večer ovládnou Keltové

Přijďte si v sobotu 18. února do Domu kultury Šumperk užít nezaměnitelnou atmosféru na je-
dinečný Keltský večer, na  kterém vystoupí kapely Quanti Minoris, Dick O‘Brass a  Happy to 
Meet. Kromě neotřelé irské hudby se dočkáte několika ukázek tradičních tanců v podání souboru 
Démáirt.

Taneční soubor funguje pod záštitou YMCA 
Brno a patří k nejlepším v ČR. Vznikl v roce 1999 
a  všechny je spojuje láska k  irské hudbě. Kromě 
běžných tanečních vystoupení se pravidelně zúčast-
ňují mezinárodních soutěží, ze kterých si přivážejí 
přední umístění. Dvakrát ročně otevírají kurzy pro 
začátečníky i pokročilé, děti i dospělé. Každoročně 
také tvoří delší taneční představení se snahou po-
sunout sebe i  irský tanec někam dál. Úzce spolu-
pracují s tanečníky světových jmen, jako jsou např. 
Stephen Scariff a  Ronan Morgan (Lord Of the 
Dance), nebo Anne-Marie Cunningham a  Shane 
McAvinchey (Riverdance). 

Quanti Minoris lze popsat jako folkrockově 
s keltskými kořeny říznutý středověkým pouličním 

bigbítem. Skupina sama tento žánr nazývá „hrad-
rock“. Repertoár tvoří kromě vlastní tvorby větši-
nou zhudebněná poezie středověkých autorů (např. 
F. Villon) a  je inspirován hudbou z období 13. – 
17. století. Melodická linka s nosným středověkým 
prvkem za  použití replik historických nástrojů je 
přepasírována přes rockový základ. Díky své zají-
mavé zvukové barevnosti (gemshorn, šalmaj, křivý 
roh, zobcové flétny, píšťala s  měchuřinou, cha-
lumeau, příčná flétna, loutna, kvinterna, viola 
da gamba-alt) zapadne stejně dobře do  prostředí 
hradů a  zámků, tak i  na  pódia folkových, rocko-
vých, ale i etno a worldmusic festivalů. A právě vy-
stoupení Quanti Minoris zahájí celý Keltský večer.

Kapela Dick O‘Brass hraje styl muziky 

Sourozenecká dvojice Light & Love patří k nejvýraz-
nějším domácím objevům současnosti.  Foto: archiv

zmínit i to, že na naše poměry mají velmi skvělou 
anglickou výslovnost na  světové úrovni,“ připo-
míná Horáková. 

Jejich talentu si už všimli i  slavnější kole-
gové – např. Richard Krajčo z kapely Kryštof (re-
mix skladby Srdcebeat). Produkčně se podíleli 
na  skladbách Voxela, Adama Mišíka, Pavla Callty 
nebo nováčků Mirai. 

Bratři dříve působili v  kapele Johny Said The 
Number, jež si vybudovala slušnou pozici na české 
alternativní scéně. Mladá skupina se prezentovala 
hlučnější kytarovou muzikou. Po slibném začátku 
přijalo jádro kapely nové jméno a  pod hlavičkou 
Light & Love se orientuje na veselý a hravý inte-
ligentní pop s  harmonickými texty. Hned první 
singl Blueberry Sky se šestadvacet týdnů pohybo-
val mezi nejhranějšími nahrávkami v  tuzemském 
éteru, na něj talentovaná dvojice navázala skladbou 
True. Na podzim 2016 vydali své debutové album 
Surrender To The Stars. 

Společný koncert Light & Love a  Pavla Callty 
s  kapelou se uskuteční v  pátek 24. února od  půl 
osmé večer ve velkém sále domu kultury. Více in-
formací a  rezervace vstupenek najdete na  www.
dksumperk.cz. -red-
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Kapela Dick O‘Brass hraje styl muziky zařaditelný pod pojem keltský rock.  Foto: archiv

zařaditelný pod pojem keltský rock. Ve své tvorbě 
čerpá něco z  tradicionálů keltského světa (Bretaň, 
Irsko, Wales, Skotsko), které od základů mění k ob-
razu svému, většinu repertoáru však v současnosti 
tvoří autorská tvorba s českými texty a širokým zá-
běrem od artrocku po bigbít. Styl hudby nezapře 
ani vliv kapely ZOO, se kterou je Dick O‘Brass 
personálně propojen. Energická muzika okořeněná 
zvukem skotských dud, keltské harfy a bretaňských 
šalmají nemá v  české kotlině obdoby a  přitahuje 
posluchače všech věkových kategorií nejen u nás, 
ale i  v  zahraničí. Tvorba kapely zazněla i  v něko-
lika českých filmech, například v Bestiáři či histo-
rickém filmu Jménem krále. Dokonce v roce 2008 
vystoupili s hostujícím zpěvákem Frédéricem Jac-
qem jako předkapela legendárního bretaňského 
harfisty a zpěváka Alana Stivella na jeho koncertu 
v Českých Budějovicích. 

Skupina Happy to Meet vznikla na  jaře roku 
1998 v Šumperku a mezi fanoušky keltské a folk-
-rockové hudby je dobře známá. Hned v  úvodu 

zvítězili ve čtenářské anketě časopisu Folk & Coun-
try a  převzali symbolický Zlatý klíč. Zkusili také 
různé hudební soutěže a  štěstí jim přálo. Napří-
klad na  festivalu Zahrada, kde získali cenu Krtek 
za první místo v soutěži kapel. Neodmítli ani účin-
kování v  Malostranské besedě, čímž podstoupili 
i své první televizní vystoupení v pořadu Zahrada – 
Folková setkání. Jsou ozdobou mnoha letních fes-
tivalů, kde publikum strhnou k tanci svým energií 
nabitým pojetím irského rocku v českém a anglic-
kém jazyce.

„Během večera se můžete těšit nejen na  před-
stavení keltské kultury, ale celý program zároveň 
doplní ochutnávka z  více než 50 druhů kvalitní 
skotské whisky, kterou zajistí Whisky & Kilt 
Praha,“ prozradila produkční domu kultury Mi-
chaela Horáková.

Keltský večer vypukne v  sobotu 18. února 
od sedmi večer ve velkém sále domu kultury. Více 
informací a rezervace vstupenek najdete na www.dk-
sumperk.cz. -red-
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Galerie J. Jílka

B. Šnajdrová, podle Emila Filly, akryl na  plátně, 
35 × 40 cm, 2010 

D. Mikulášková, Krajina – síť IX., textil, nitě, 
50 × 70 cm, 2013 - 2016 

Bronislava Šnajdrová a  Daniela Mikulášková: 
„Spolu“, malba

Broňa (*1973) a Daniela (*1974), kamarádky 
ze studií, vystavovaly tu už obě samy a  Broňa 
i  dvakrát. Prvně v  roce 1995 to byly baladické 
vzpomínky na její cestu do Irska a po sedmi le-
tech malé obrazy znaků, rostlin a zvířat v jasných 
barvách. Teď navrací se replikami, snad základ-
ními pocity ze známých pláten českých malířů, 
Václava Špály, Josefa Čapka nebo Emila Filly; 
jindy Paula Cézanna a někdy i z prvků barokní 
malby. 

Broniny nové obrazy nejsou přepisem zvolené 
předlohy. Ta je jen východiskem k volným para-
frázím v  jejich úsporné zkratce a  znovu v  jasné 
barevnosti. Nejsou to pro ni jenom skvrny, tvary 
a barvy, vrstvy anebo plochy a kroužky, ale i ne-
konečná hra světla, rychlost a  pomalost tahu 
štětce, barevná skladba celku, ať čistý tón vedle 
tónu nebo třeba zelená na fialové. Je to čirá ra-
dost z malování, a ta je tu rozhodující.

Daniela pokračuje v tom, čím začala před víc 

než deseti lety, kdy opustila malbu a  její barev-
nou hmotu nahradila bavlněnou nití. Oproti 
minulé výstavě jí sítě zřídly. To aby se výrazněji 
ukázaly všechny tři hlubinné vrstvy prostorových 
plánů jejích nitěných obrazů: od barevně neut-
rální plochy nebo vzorované textilie přes osnovu 
jednobarevných nití k  živé horní vrstvě ener-
gicky všitých gest uvolněné ruky i mysli. Vnímá 
své Sítě jako skutečné krajiny s horizontem a or-
namenty květů. 

Nový postup urychlil zdlouhavý proces práce. 
Dovolí zachytit okamžik vzniku každé jednotlivé 
čáry v  prostoru sítě a  Daniela chce přesně vě-
dět, kterou z nich udělala svůj poslední tah nebo 
kterým tahem právě teď posunula rodící se ob-
raz blíž k cíli. Dvojrozměrná plocha jí navozuje 
zdánlivý pohyb a  budí v  ní nezkrotnou radost. 
Nabízí prostor pro svobodný svět nití-čar, pro je-
jich svět beze slov, ničím neomezený. V  té svo-
bodě se s Broňou na výstavě potkávají. 

Radostná, zářivě barevná výstava, zahá-
jená za  účasti obou autorek ve  středu 1. února 
v 18 hodin, končí v neděli 26. února. Přijďte, jste 
zváni.  M. Koval  
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Divadlo

Na pohádku Malý Nemo v krajině snů se mohou malí diváci těšit v sobotu 2. února.  Foto: P. Veselý

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
Čt 2. 2. Dokonalá svatba D, VK 17.00 150–170 Kč
Pá 3. 2. Radka Fišarová: Rendez-Vous 

Koncert, doprovází Aliaksandr Yasinski 
a kvartet Jazz4 

VK  19.00  240 Kč

So 4. 2. Malý Nemo v krajině snů VK 16.00 70 Kč
Út 7. 2. Malý Nemo v krajině snů školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
So 11. 2. Mučedník  P, VK  19.00 240–260 Kč
Út 14. 2. Perníková chaloupka školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Út 14. 2. Mord, mošt a Columbo Hrádek VK 19.00 70 Kč
St 15. 2. Mučedník  G, VK  17.00 150–170 Kč
Čt 16. 2. Cyrano z Bergeracu školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
Pá 18. 2. XVI. divadelní maškarní ples VK  19.00 300 Kč
St 22. 2. Cyrano z Bergeracu školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
Čt 23. 2. Mučedník  C, VK  17.00 150–170 Kč
Pá 24. 2. Mučedník  školy, dopr. volných míst 11.00 150–170 Kč
So 25. 2. Maria III. Studio D 123, Hrádek VK 19.00 70 Kč
Po 27. 2. LiStOVáNí.cz: Láska a tělo (Arnošt 

Lustig) Scénické čtení na jevišti 
VK 18.00 100 Kč

Út 28. 2. Evergreeny… Vzpomínky nám 
zůstanou Foyer 

VK 19.00 100 Kč
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Radka Fišarová začala zpívat v  pěti letech 
ve sboru Bambini di Praga. Vystudovala pražskou 
Konzervatoř J. ježka, obor zpěv a muzikál. Něko-
lik let se úspěšně věnovala s vlastní skupinou Au-
ris folku a country muzice. Ovšem již během studií 
vkročila na  scénu muzikálů, kde účinkuje v hlav-
ních rolích dodnes. Ve  dvaceti letech byla obsa-
zena do  titulní role Webberova muzikálu Evita, 
a stala se tak světově nejmladší představitelkou této 
role. Zpívala i  v  muzikálu Hair (Vlasy), v  Bern-
steinově Mši a v řadě českých muzikálů. Mezi její 
stěžejní role patří již šestnáct let titulní role v mu-
zikálu Edith Piaf. Účinkovala též v Národním di-
vadle v  tanečním představení Lucrezia Borgia či 
v opeře Montezuma, působí i v pražských muziká-
lových divadlech Broadway, Hybernia nebo Studio 
dva. Její nejnovější CD Rendez-vous za doprovodu 
akordeonisty Aliaksandra Yasinského a Jazz4 nabízí 
žánr francouzského šansonu i vlastní tvorbu. Šan-
sony v symfonické verzi ve spolupráci s Ostravskou 
filharmonií a Filharmonií Hradec Králové natočila 
i na CD s názvem Paris…Paris... a Pocta Edith Piaf.

V  programu zazní kromě vlastní autorské 
tvorby také slavné písně z  repertoáru šansoniérky 
Edith Piaf, skladby Charlese Aznavoura, Mireille 

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.di-
vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla po–pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstupenek 
vždy hodinu před začátkem představení. Výstava: Výstava fotografií „Šumperk našima očima“ trvá do 5. 2., 
M. Jonášová, I. Hlavicová: „Cestou barev“, spojení abstraktní malby s fotografií, výstava bude zahájena 
11. 2. v 17 hodin a potrvá do 19. 3. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu vyhrazena!

Po delší době se v pátek 3. února od 19 hodin opět představí v šumperském divadle Radka Fišarová. 
Koncertní česko-francouzský šansonový program je věnovaný především jejímu novému repertoáru.

Radka Fišarová zazpívá v šumperském divadle

Evergreeny… Vzpomínky nám zůstanou
úterý 28. února od 19 hodin ve foyer divadla

Zpívají O. Kaštická, P. Král, K. Hýsková, T. Wurst, 
klavírní doprovod J. Macek a baskytara Z. Wlk Vlček.

Vstupné 100 Kč

Mathieu, zhudebněné básně Jacka Preverta, ale 
i několik melodií ze slavných francouzských filmů 
Zvíře, Osm žen či Četník ze Saint Tropez. Zpě-
vačku Radku Fišarovou doprovodí na  akordeon 
Aliaksandr Yasinski a rovněž jazzový kvartet Jazz4. 
Vstupenky lze zakoupit v  pokladně divadla, pří-
padně rezervovat na www.divadlosumperk.cz.  

T. Mládková

Radka Fišarová Foto: archiv
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víru tak radikálně jako řada podobně uvědomělých 
stoupenců jiného náboženství? Páchal by atentáty 
a obětoval se ve jménu víry? 

Hra měla premiéru 29. února 2012 v berlínském 
divadle Schaubühne am Lehniner Platz v autorově 
režii. Šumperští diváci ji poprvé zhlédnou v sobotu 
11. února v režii Petra Štindla. T. Mládková

provozovna 3D Johny. Nebudou chybět ani tom-
bola a ocenění nejlepších masek.

Všechny co nejsrdečněji zveme a  těšíme se 
na vás. Pokud máte problém s maskou, obraťte se 
důvěrou na půjčovnu kostýmů v Divadle Šumperk. 
Vstupenky jsou již v prodeji! T. Mládková

podnik? Černovlasý, hloubavý, jemný Sonny (To-
máš Wurst)? Prudký a ohnivý Johny (Jiří Grygar)? 
Nebo osobitý Bonnie (Kryštof Grygar)? Do  děje 
vstoupí také dvě dívky (Pavla Kučerová, Michaela 
Janíčková), každá s  jiným posláním. Režie se ujal 
Alexandr Stankuš. -red-

Hlavním hrdinou inscenace je student Benja-
min, který se zcela ponoří do  studia Bible a  veš-
keré skutky a  citace chápe doslovně a  snaží se 
důsledně žít v  souladu s  nimi. A  totéž vyžaduje 
i  od  druhých. Svým agresivním chápáním nábo-
ženského paralelního světa terorizuje okolí. Co by 
se stalo, kdyby západoevropský křesťan hlásal svou 

K  poslechu i  tanci bude hrát skupina Can-
tus a  Fleksible. Příchozí se mohou těšit na  pře-
hlídku spodního prádla šumperské firmy „Mertl“, 
na  vystoupení Klubu tanečního sportu Šumperk 
s  ukázkou standardních tanců, vystoupení herců 
či na  skenování a  3D tisk postav, které nabídne 

Rodinné drama se odehrává ve 30. letech 20. sto-
letí. Maria Ciccotella (Svatava Niečová) je vdova 
po mafiánském bossovi Giovannim, který na Sicí-
lii proslul obchodováním s vínem. Snaží se v této 
činnosti pokračovat, ale víno postrádá jiskru a není 
o něj zájem. Kdo z jejích tří synů převezme rodinný 

Studio D 123 zve na hru Maria III.
Premiéra se odehraje v sobotu 25. února v 19 hodin na Hrádku.

Divadlo Šumperk v současné době připravuje další premiéru stávající sezony. Hra „Mučedník“ 
je od současného německého dramatika Marii von Mayenburga a zabývá se aktuální otázkou ná-
boženského fanatizmu.

Sobota 18. února bude patřit tradičnímu Divadelnímu maškarnímu plesu. Od 19 hodin se pro-
mění všechny prostory Divadla Šumperk v roztančený a zábavný rej masek.

Sicilskou gangsterku o několika málo dějstvích připravují ochotníci ze Studia D 123. Premiéra se 
odehraje v sobotu 25. února v 19 hodin na Hrádku.

Na únor chystá divadlo premiéru Mučedníka

Divadlo v únoru opět během plesu roztančí masky

Ochotníci ze Studia D 123 chystají gangsterku Maria III.



20 LiStOVáNí , Vlastivědné muzeum

stromečku, kdo nosí dětem dárky, kde bydlí Santa 
Claus nebo jak podle pohanských zvyků vyhnat 
zlé síly z domu. K výstavě nabízíme možnost ob-
jednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši 
nabídku zájem, pište, prosím, na  e-mail: pavlina.
janickova@muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá 
do 5. února. 

Muzejíčko (Galerie ŠuMperska)
Krysáci
Také do  Muzejíčka zavítala na  svém putování 
mimo televizní obrazovky sestava svérázných lout-
kových zvířátek v  čele s  valašskými krysáky Ho-
danem a Hubertem a pražským potkanem Edou. 
Na  výstavě Krysáci jsou představeny atraktivní 
scény z  oblíbeného animovaného Večerníčku, 
které přibližují život na malém smetišti blízko Vi-
zovic, kde v šuplíku šicího stroje bydlí dva krysáci. 
Zejména malí návštěvníci se mohou těšit na pro-
jekci epizody krysáckého večerníčku, na oblíbené 
interaktivní hry a  nechybí ani nabídka tematic-
kých suvenýrů. K výstavě nabízíme možnost ob-
jednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši 

VýstaVní síň
Divoká krása Jeseníků
Návštěvníci výstavy mohou obdivovat divokou 
krásu Jeseníků na  fotografiích Ondřeje Bačíka 
a na přírodninách z muzejního sbírkového fondu, 
jež dokumentují jesenickou přírodu: na  vzor-
cích hornin, dermoplastických preparátech ptáků 
a  savců a  na  herbářových položkách rostlin. Bě-
hem výstavy je promítán film Divoké Jeseníky 
z  cyklu České televize Krajinou domova. K  vý-
stavě nabízíme možnost objednat si komento-
vanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, 
pište, prosím, na e-mail: magda.zmrhalova@mu-
zeum-sumperk.cz a milan.dvorak@muzeum-sum-
perk.cz. Výstava trvá do 2. března. 

HollaroVa Galerie
Vánoční tradice a zvyky v Evropě
Na  výstavě se dozvíte, jak slaví Vánoce např. 
ve  Francii, Chorvatsku, Itálii, Řecku, Rakousku, 
Maďarsku nebo na Slovensku. Co mají společného 
nebo čím se liší od našich Vánoc, jaké je jejich tra-
diční jídlo, kde vznikla tradice zdobení vánočního 

V jedné z posledních knih se Arnošt Lustig pokusil o konečné zúčtování s  tématy, která pozna-
menávají celou jeho tvorbu – nepochopitelnost nacistické myšlenky na vyhlazení Židů na straně 
jedné a láska k životu a ke všemu tělesnému na straně druhé. Lukáš Hejlík přijede s touto knihou 
27. února do šumperského divadla. Na tento termín bylo představení přesunuto z ledna z důvodu 
nemoci účinkující Báry Jánové. Prodané vstupenky jsou v platnosti. Těm, kterým se náhradní ter-
mín nehodí, je mohou vrátit do konce ledna v pokladně divadla.

Vlastivědné muzeum v Šumperku

LiStOVáNí.cz nabídne Lásku a tělo Arnošta Lustiga

Hlavní představitelé, mladí lidé plní tělesných 
tužeb Gabriela Lágusová a Josef Reinisch, prožívají 
v terezínském ghettu svou zakázanou lásku. Trans-
port může přijít každým dnem, a  tak útěchu na-
cházejí hrdinové knihy pouze jeden v  druhém. 
Žijí naplno a  vyslovují věci, které by nebýt tlaku 
okolností možná ze sebe možná nikdy nevypustili. 

Přežívají, dokud mají tělo toho druhého. Výsled-
kem je příběh plný milostných vyznání i esejistic-
kých podobenství o  smyslu života. Knihu vydalo 
nakladatelství Mladá fronta

Účinkují Bára Jánová, Lukáš Hejlík, Zdeněk 
Černín (alt. Alan Novotný). V šumperském diva-
dle v pátek 13. ledna od 17 hodin. -red-
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přednáŠka
Germáni a Římané na severní Moravě. Svědectví 
archeologických nálezů
Přednáška archeologa Jakuba Halamy se uskuteční 
ve středu 22. února v 17 hodin a bude se zabývat 
stopami osídlení našeho regionu v  době římské 
(1.–4. století n. l.) v  kontextu známých historic-
kých událostí – zejména tzv. markomanských vá-
lek, které římská říše vedla v  době vlády císaře 
Marka Aurelia s  germánskými kmeny sídlícími 
na území dnešní Moravy a Slovenska.

stálá expozice 
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a  dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem – zcela automa-
tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích. 
Informace: tel. č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, 
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.mu-
zeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út–ne 9–12 hod., 
12.30–17 hod. Otevírací doba Muzejíčka: út–ne 9–12 
hodin, 12.30–17 hodin. Změna programu vyhrazena! 

nabídku zájem, pište, prosím, na  e-mail: eva.se-
bestikova@muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá 
do 9. března.

rytířský sál 
Zóna / Černobyl 30 let poté
Výstava fotografií ukazuje současnou podobu Čer-
nobylu, zejména přilehlé oblasti Pripjať – města 
duchů. Autorem celkem 26 velkoformátových fo-
tografií je Luděk Ovesný. Černobílé fotografie jsou 
doplněny hudební kompozicí Elišky Cílkové a pro-
jekcí nevytištěných fotografií. Výstava bude zahá-
jena ve čtvrtek 2. února a potrvá do 23. dubna.

Galerie MladýcH 
Vzkazy a signály
Výstava obrazů Květoslavy Beranové představuje 
převážně průřez tvorbou uplynulého roku. Pro-
jevy lidského bytí všude kolem nás čte autorka jako 
„vzkazy a  signály“, ne vždy jednoznačné, a  před-
kládá nám svůj pohled jako otázku: harmonie, 
nebo skryté mikrodrama? Výstava bude zahájena 
vernisáží ve čtvrtek 2. února v 17 hodin a potrvá 
do 26. března.

Divokou krásu Jeseníků mohou návštěvníci obdivovat ve výstavní síni muzea.  Foto: VM Šumperk
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kmeny Markomanů a Kvádů. 
V  těchto prvních staletích našeho letopočtu 

byla největší politickou i vojenskou silou v Evropě 
a Středomoří jedna z nejmocnějších říší starověku – 
římské impérium. Severní hranice římské říše ležela 
ve střední Evropě na řece Dunaji, takže ke kontak-
tům mezi Germány a Římany docházelo poměrně 
často – k obchodním i vojenským.

Přednáška se pokusí zasadit archeologické nálezy 
z Mohelnicka i  Šumperska do kontextu známých 
historických událostí, zejména tzv. markoman-
ských válek. Tyto boje vedl světovládný Řím za pa-
nování císaře Marka Aurelia právě s  barbarskými 
kmeny sídlícími ve střední Evropě a část válečných 
událostí probíhala také přímo na  území Moravy. 
Pozůstatky jsou nejen objevené polní tábory řím-
ských legií, ale také četné archeologické nálezy.  

J. Halama

Ve středu 22. února v 17 hodin proběhne v šum-
perském muzeu přednáška archeologa Jakuba Ha-
lamy, která se bude zabývat stopami osídlení našeho 
regionu v době římské (1.–4. století n.l.). Představí 
zajímavé starší a  zejména nové archeologické ná-
lezy z doby, kdy na našem území sídlily germánské 

Přednáška, Výstava

Zóna / Černobyl 30 let poté

Dámy a pánové, do gala!

Proběhne přednáška Germáni a Římané na severní 
Moravě. Svědectví archeologických nálezů.

Současnou podobu Černobylu, zejména přilehlé oblasti Pripjať – města duchů, ukazuje výstava 
fotografií, která se bude konat ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.

Jezdecká ostruha germánského bojovníka, nalezená 
u Mohelnice.  Foto: sbírky VM Šumperk

Autorem celkem 26 velkoformátových fotogra-
fií je Luděk Ovesný (* 1985), který vystudoval In-
tegrovanou střední školu technickou ve Zlíně, obor 
reprodukční grafik. V roce 2010 se stal externím fo-
toreportérem agentury Mediafax pro Zlínský kraj 
a o rok později začal externě spolupracovat s agen-
turou ČTK. Od roku 2012 až doposud působí jako 
fotoreportér ve zlínské redakci deníku Mladá fronta 

DNES. Město Pripjať mělo před jadernou havárií, 
která se stala 26. dubna 1986, téměř 50 tisíc obyva-
tel, kteří museli být evakuováni, dnes je to mrtvá, ne-
obydlená zóna. Černobílé fotografie jsou doplněny 
hudební kompozicí Elišky Cílkové a projekcí nevy-
tištěných fotografií. Výstava bude k vidění v Rytíř-
ském sále a předsálí šumperského muzea od čtvrtku 
2. února a potrvá do 23. dubna.  P. Janíčková

Dámská i  pánská společenská móda 20. století 
se stane tématem nové výstavy Vlastivědného mu-
zea v  Šumperku, která bude zahájena 4. května. 

V  souvislosti s  výstavou a  programem Muzejní 
noci, která se uskuteční 9. června, prosí šumper-
ské muzeum veřejnost o  zapůjčení nebo darování 
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Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti

pronásledováno komunistickým režimem. Tři úvodní 
slova tvoří i název mezinárodní putovní výstavy posky-
tující náhled do duchovního, ale i vnějšího života lidí 
praktikujících metodu Falun Gong v současné Číně.

Výstava zahrnuje tři desítky reprodukcí obrazů 
od  převážně čínských exilových umělců vyznávají-
cích metodu Falun Gong, založenou na kultivaci těla 
i mysli a vystavenou ze strany čínských úřadů mnohdy 
velice tvrdé perzekuci. Někteří umělci byli tímto pro-
následováním sami postiženi a na obrazech zachytili 
své vlastní životní příběhy. Obrazy zobrazují jak du-
chovní prožitky, naplněné klidem, mírem a harmonií, 
tak i tvrdou realitu perzekuce lidí, kteří svůj způsob ži-
vota založili na nenásilí. Výstava tak v sobě nese silný 
kontrast a návštěvníkům připomene problematiku po-
rušování lidských práv v Číně.

Vernisáž výstavy Umění pravdivosti, soucitu a sná-
šenlivosti proběhne ve  čtvrtek 9. února v  17  hodin 
v Hollarově galerii. Výstavu zde bude možné navštívit 
do 2. dubna.  P. Hajtmarová

společenských šatů, doplňků a fotografií z 20. sto-
letí. Máte-li v šatníku své vlastní šaty či šaty svých 
rodičů a prarodičů, ve kterých jste chodili do taneč-
ních, na plesy nebo do divadla, nenechávejte je jen 
tak viset ve skříni. 

Pokud budete mít zájem pomoci, obraťte 
se na  pracovnici muzea Márii Kudelovou (tel.: 
583  363  093 nebo mobil 736  760  600, e-mail: 
maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz).  

M. Kudelová

Na výstavě budou k vidění reprodukce obrazů od pře-
vážně čínských exilových umělců vyznávajících me-
todu Falun Gong.  Foto: sbírky VM Šumperk

Městská knihovna

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Sobota 8–12 8–12 zavřeno

Půjčovní doba od září

Bližší informace: tel. č.: 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. Vý-
stava: Po nebi se mraky honily - výstava fotografií Moniky Paulové trvá do 8. března.

Pravdivost, soucit a snášenlivost, to jsou tři základní 
zásady čínského meditačního hnutí Falun Gong, 
které je již téměř po dvě desetiletí ve  své domovině 
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Do knihovny přijedou Markéta Pilátová 
a Dolores Baťa Arambašič
Křest knihy S Baťou v džungli, kterou v lednu vydalo nakladatelství Torst, spojený s besedou s au-
torkou románu Markétou Pilátovou proběhne na třech místech republiky. Kromě Knihovny Vác-
lava Havla a Zlína také v Městské knihovně Šumperk. Uskuteční se v pátek 3. února od 17.30 hodin 
v půjčovně pro dospělé v ulici 17. listopadu 6. Vstupné je dobrovolné. Nutná je ovšem rezervace 
míst, a to na telefonním čísle 583 283 138.

Do Městské knihovny Šumperk zavítá spisova-
telka Markéta Pilátová, která většinu roku působí 
jako krajanská učitelka v Brazílii a besedy se také 
zúčastní osobně vnučka Jana Antonína Bati Dolo-
res Baťa Arambašič.

Zatímco v  Česku komunisté budovali dikta-
turu, Jan Antonín Baťa v  brazilské džungli sta-
věl nové Zlíny. Román Markéty Pilátové S Baťou 
v džungli vypráví o životě v exilu a také o ženách, 
které s  Janem Antonínem Baťou odešly do Bra-
zílie. Ideál nadšeného „baťováka“ s pevně naplá-
novaným životem dostává v  džungli úplně jiné 
rozměry a  boj s  chaosem nikdy nekončí. Jan 
Antonín Baťa se vrací ze záhrobí, aby vyprávěl 
svůj příběh tak, jak ho prožil on a ne jak ho lí-
čila komunistická propaganda a historikové. Ne-
jen že vzpomíná na své nejbližší spolupracovníky 
a rádce, ale dokonce se vypraví i na pohřeb Vác-
lava Havla. Duch Jana Antonína Bati skládá 
básně a  nehodlá ze světa zmizet, dokud nena-
jde spravedlnost. Knihu pokřtí vnučka Jana An-
tonína Bati Dolores Baťa Arambašič, díky jejímž 
vzpomínkám a rodinnému archivu kniha mohla 
vzniknout. 

Markéta Pilátová vystudovala romanistiku 
a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palac-
kého v  Olomouci. Po  ukončení studia zde pra-
covala šest let jako odborná asistentka. Od roku 
2007 do  roku 2008 pracovala jako vedoucí za-
hraniční redakce týdeníku Respekt. Poté odcesto-
vala do Argentiny a do Brazílie. V brazilském státě 
Mato Grosso do Sul, v São Paulu a v Buenos Ai-
res učí potomky českých krajanů, kteří emigrovali 
z Československa do Brazílie a Argentiny. 

Dolores Baťa Arambašič zavítá v  pátek 3. února 
do šumperské knihovny.  Foto: archiv

V mnoha českých médiích (např. Respekt, Li-
dové noviny, kulturní příloha Práva Salon) publi-
kuje eseje, zahraničně-politické články, reportáže, 
recenze, povídky a autorské sloupky. Píše rovněž 
povídky pro rozhlasovou stanici Vltava a písňové 
texty pro zpěvačku Moniku Načevu. Je vdaná, by-
dlí v  Praze a  ve  Velkých Losinách. Je autorkou 
knih: Žluté oči vedou domů, Má nejmilejší kniha, 
Víla Vivivíla a stíny zvířat, Kiko a tajemství papí-
rového motýla, Jura a lama, Tsunami blues, Kulaté 
rámy slov, Hrdina od Madridu a Kiko a tulipán.

Dolores Baťa Arambašič se narodila 
10. června 1948 v São Paulu jako dcera Ljubod-
raga Arambasic a  Ludmily Amálie Baťové a  je 
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Městská knihovna Šumperk zve na
křest knihy S Baťou v džungli spojený s besedou s autorkou románu Markétou Pilátovou 

za účasti vnučky Jana Antonína Bati Dolores Baťa Arambašič

v pátek 3. února od 17.30 hodin v půjčovně pro dospělé v ulici 17. listopadu 6.

tudíž vnučkou Jana Antonína Bati a  Marie Ba-
ťové. Do svých patnácti let žila v Batatuba, ma-
lém průmyslovém městě, založeném dědečkem 
Janem A. Baťou. Později se rodina přestěhovala 
do  São Paula, aby Dolores mohla pokračovat 
ve studiu. Studovala pak Universidade de Coim-
bra v Portugalsku a právo na Universidade Ma-
ckenzie v Brazílii, speciální kurz rodinného práva 
pak ještě na  Universidade Urbaniana v  Římě. 
Přestože je rodilá Brazilanka a mluví portugalsky, 
anglicky a srbochorvatsky, pod vlivem maminky 
Ludmily a dědečka Jana Antonína se vždy ztotož-
ňovala především s  českou kulturou, s  její hud-
bou, lidovými tanci a literaturou a nepřekvapuje, 
že dodnes mluví i česky.

Od  roku 1985 se začala podílet na  obrození 
české kultury v Brazílii. Spolu se svojí maminkou 
vstoupila do  Československo-brazilského spolku 
(dnes Česko-brazilský spolek) v  São Paulu, kde 
do  roku 1989 vykonávala funkci kulturní ře-
ditelky. V  roce 1990 se stala zakládající člen-
kou nového sdružení „Oficina Cultural Tcheca 
a  Eslovaca“ (Česká a  slovenská kulturní dílna), 
jejíž hlavní činností je podpora a  šíření české 
kultury v  Brazílii, mj. i  formou účasti na  růz-
ných mezinárodních festivalech, slavnostech ná-
rodů a  dalších akcích, na  kterých prezentuje 
české tance a hudbu. Toto sdružení současně pů-
sobí i v rovině společenské přijímáním a dopro-
vázením českých oficiálních delegací, zajišťuje 
reprezentaci české komunity na  každoročních 
„Oslavách míru“ (Festa da Paz) v  brazilských 
Lidicích, malém městě ve  státě Rio de Janeiro. 
České tance, hudba a  gastronomie zde byly na-
tolik oceňovány, že během let začala Festa da Paz 
v  Lidicích přitahovat pozornost turistů z  celé 

Brazílie. Vyvrcholením pak byla návštěva prezi-
denta Václava Havla. V roce 1998 se Dolores L. 
Baťová Arambasic zasloužila o  vznik kulturního 
centra, které dostalo jméno po její mamince Lud-
mile Amálii Baťové, velké podporovatelce české 
kultury. Je proto samozřejmé, že i toto sdružení si 
za svůj hlavní úkol vytyčilo propagaci české kul-
tury a České republiky na brazilském území.

V současné době bydlí v Mato Grosso do Sul, 
kde v městečku Bataypora – rovněž založeném dě-
dečkem Janem Antonínem – vede Kulturní dílnu 
(Oficina Cultural), která pokračuje v  prezentaci 
české kultury v Brazílii (naposledy velkou výsta-
vou v roce 2003 „České kroky na brazilské půdě“, 
která byla ke  zhlédnutí na několika univerzitách 
tohoto státu). Vedle čistě kulturních aktivit za-
jišťuje „Dílna“ i  výuku českého jazyka. Dolo-
res L.  Baťová Arambasic se také aktivně podílí 
na činnosti Rotary Club Bataypora, který od roku 
2005 zahájil pravidelná vystoupení českých tanců 
a  písní, přestože většina členů nepatří k  potom-
kům českých přistěhovalců. 

Spolu se svou dcerou Guimar, zootechničkou, 
řídí rodinnou zemědělskou usedlost. Kromě toho 
je matkou dalších dvou dcer, Roberty a Ludmily, 
a babičkou Yasmíny a Antonína. 

Dolores L. Baťová Arambašič tak pokračuje 
v naplňování vize svého dědečka Jana Antonína, 
který si předsevzal zajistit umělecké a  kulturní 
vzdělávání všech potomků českých rodin a  celé 
mladé generace. Díky hrdosti na  český původ, 
osobní angažovanosti a v neposlední řadě i záslu-
hou její nemalé finanční podpory se česká kultura 
a Česká republika stala na jihu Brazílie pojmem, 
jakým se může chlubit málokterý ze zdejších ná-
rodů. K. Šeligová
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Cyklus Poezie a hudba nabídne poezii a písně 
šumperského písničkáře Tomáše Reinera

Přednáška v knihovně Sever připomene Šumperský sněm

Středisko volného času Doris

Další pořad z  cyklu Poezie a hudba připravují šumperské knihovnice. Nese název Mezi Dyla-
nem a Skácelem a odehraje se v pátek 17. února od 18.30 hodin v knihovně v ulici 17. listopadu. 
Vstupné je padesát korun.

Šumperský písničkář Tomáš Reiner (roč. 1978) 
představí svoji poezii a písně, v nichž zhudebnil i verše 
dalších básníků od  Jana Skácela a  Ivana Wernis-
che po Ingeborg Bachmannovou. V současnosti pů-
sobí především jako zvukový experimentátor po boku 

svého novinářského kolegy Alexe Švamberka a ve sku-
pině Ava´n´Garde, s níž pro Český rozhlas natočil do-
kumentární zvukovou koláž Akce K.  V  knihovně 
vystoupí částečně v doprovodu Jana a Mirka Daňko-
vých, s nimiž před dvaceti lety začínal. -kš-

Šumperský sněm si připomínáme prostřednic-
tvím Slavností města každoročně počátkem června. 
Jaroslav Svoboda věnoval studiu dokumentů o his-
torii této snad nejvýznamnější politické události 
v dějinách Šumperka spoustu volného času a patří 
k zakladatelům tradice městské slavnosti na  jeho 
počest. Během besedy nazvané „Šumperský sněm, 
šumperská jednání v červnu 1490 a jejich dějinné 
souvislosti“, jež proběhne ve  středu 15.  února 
od  17.15 hodin v  knihovně Sever v  Temenické 
ulici 5, seznámí posluchače s málo známými de-
taily a  souvislostmi této události a promítne ně-
které zajímavosti. Vstupné je dobrovolné.  

Z. Daňková

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

Pátek 3. února od 10 do 18 hodin v „ATů a v „AD“ na K

Papírová dílna
Prázdninová výtvarná dílna pro školáky i  děti 
„školkové“. Informace Romana Večeřová, tel.  č. 
725 486 227, vecerova@doris.cz.  Cena 80 Kč 

Sobota 4. února od 9 do 14 hodin v AD na „K“
Keramika pro každého
Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
Informace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@

Jednání se odehrávala v šumperském zámku, dobová 
rytina. 
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doris.cz.  Cena 50 Kč 

Středa 8. února od 15.30 hodin v „MC“ na K
Kontakt a jeho vliv nejen na kojení
Beseda. Podpůrná skupina pro (ne)kojící maminky. 
Lektorka Eva Šupčíková, http://aktivni-rodicovstvi.
cz/. Informace a  přihlášky Eva Pšenčíková, tel.  č. 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena 50 Kč

Středa 15. února od  17.15 do  20.15 hodin v  AT 
na „K“
Sedánky pro mamky
Výtvarné tvoření všeho druhu pro ženy 

každého věku. Informace Eva Pšenčíková, tel.  č. 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena 80 Kč

Středa 15. února od 15.30 hodin v „MC“ na K
Nosíme děti zdravě
Kurz nošení dětí v  šátku pro začátečníky. Lek-
torka Eva Šupčíková, http://aktivni-rodicovstvi.
cz/. Informace a  přihlášky Eva Pšenčíková, tel.  č. 
731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena 300 Kč

Středa 22. února od 15.30 hodin v „MC“ na K
Znakujeme s kojenci a batolátky
Přednáška o znakování kojenců a batolat, zásobník 

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Jídlo a hudba jako součást kultury 

v úterý 28. února od 18 hodin v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu

Host večera – Vladimír Poštulka, textař, spisovatel, gurmet-kritik

Vladimír Poštulka je český textař, spisovatel a gurmet-kritik. Je autorem textů k mnoha populárním 
písničkám, ale také nejznámějším českým hodnotitelem jídla.

Z rodné Ostravy odešel po maturitě do Prahy, kde vystřídal řadu zaměstnání, publikoval své básně 
v časopisech, potom absolvoval FAMU, obor scenáristika a dramaturgie. V roce 1968 začal psát texty 
k písničkám, především pro divadlo Apollo a brněnské nebo ostravské zpěváky, později pro zpěváky 

divadla Semafor a některé další interprety, především pro Helenu Vondráčkovou a Martu Kubišovou.
Mezi nejznámější písně s jeho texty patří Sladké mámení, Veď mě dál cesto má, Nedělní ráno, Ne-
choď do kláštera, Bludička Julie, Gvendolína, Měli jsme se potkat dřív, S tím bláznem si nic nezačí-

nej, Táňo nashledanou, Pojď stoupat jak dým, Pojď dál a zpívej, Muž na konci světa, Léta letí, Sopka, 
Proč přicházíš tak pozdě lásko.

Je autorem divadelních her (Děti noci, Dynamit, O princezně loupežnici) a filmových scénářů (Ev-
žen mezi námi, Všechno nebo nic, AEIOU). V roce 2006 získal za Blues pro Stalina druhé místo 

v soutěži Cena Sazky o nejlepší zatím nerealizovaný scénář, která se uděluje v rámci výročních filmo-
vých cen Český lev.

Napsal Dějiny pornografie v datech (2007). Jako spisovatel debutoval v roce 1979 novelou Ne-
mluvme o tom. V roce 2004 vydal román Půdorys harému. V roce 2008 vyšel jeho román 

Blues pro Stalina.
Od roku 1991 se profesionálně věnuje kulinářské publicistice. V roce 1997 založil a řídil měsíčník 
Labužník, byl autorem a moderátorem televizního cyklu Vaříme česky a rozhlasového cyklu Labuž-

níkův lexikon. Vydal knihy Labužníkův lexikon a 100 nejslavnějších receptů světa, byl spoluautorem 
knihy Jak hubne labužník. Od října 2006 je externím hodnotitelem německého prestižního gourmet-

-magazinu Der Feinschmecker, stal se tedy prvním českým gourmet-kritikem na evropské úrovni.
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Konverzace v ruštině – mírně pokročilí

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

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

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

Každé úterý od  10.30 hodin v  „P“, každou středu 
od 8.30 a od 9.30 hodin v „S“ 
Cvičení pro seniory

Každé úterý (sudý týden) od 9 hodin v „P“
Výtvarná dílna

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

Každé úterý od 14 hodin v „S“
Zdravotní cvičení

Každé úterý od 15.30, 17.00 a 18.30 hodin v „S“

Pátek 10. února od 14 do 18 hodin v „S“
Taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 14. února od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Úterý 28. února od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů

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

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

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

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

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

Každou středu od 14 hodin v „S“

znakování v  ceně přednášky. Lektorka Eva Šup-
číková, http://aktivni-rodicovstvi.cz/. Informace 
a  přihlášky Eva Pšenčíková, tel.  č. 731  186  053, 
psencikova@doris.cz.  Cena 300 Kč

Pátek 24. února od 14 do 19 hodin v „AD“ na K
Ptáci krabičáci
Výtvarná dílna pro starší děti a rodiče s dětmi. In-
formace Zuzana Vavrušová, tel. č. 731 610 039, va-
vrusova@doris.cz.  Cena 60 Kč 

Úterý 28. února od 18 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis: Jídlo a hudba jako součást kultury

Host: Vladimír Poštulka, textař, spisovatel, gur-
met – kritik. Informace a rezervace míst – P. Ko-
nupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.  

Vstupné 50 Kč

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

Pontis Šumperk – Univerzita volného času
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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.tereza@pon-
tis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo 
Pontis, Gen. Svobody 68. Permanentky se zvýhod-
něním a kupony na jednotlivé aktivity je nutné 
uhradit na  recepci nebo pokladně v  Gen.  Svo-
body 68. Informace o dalších aktivizačních progra-
mech získáte na www.pontis.cz.

Jóga I–III 

Každou středu od 10 hodin 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 8 hodin v „P“
Počítačový kurz   Cena za jednu lekci 50 Kč

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

Volné vstupenky na pořady domu kultury, do vlastivědného muzea a divadla a další ceny vyhrá-
vají tito předplatitelé Kulturního života Šumperka:

Dvě vstupenky na pořady domu kultury dle vlastního výběru (věnoval Dům kultury Šumperk): 
Jana Müllerová, Nová Hradečná 124, Nicol Lewintonová, Březná 21, Štíty, 

Ivana Tomasová, 20. října 892, Jeseník. 
Vstupenka na výstavu (věnovalo Vlastivědné muzeum Šumperk): 

Vít Valenta, Prievidzská 23A, Šumperk, Jarmila Zezulová, Nový Malín 442, 
Jiří Hálek, Horova 9, Šumperk. 

Vstupenka na divadelní představení (věnovalo Divadlo Šumperk): 
Martin Kulhaj, J. z Poděbrad 33, Šumperk, manželé Kulichovi, Petrov nad Desnou 7, 

Ludmila Hetclová, Severovýchod 39, Zábřeh, manželé Křížovi, Kroupova 804, Bludov. 
DVD Mimoni (věnovalo kino Oko Šumperk): Zlatuše Hatoňová, Hrubínova 19, Šumperk. 

DVD Pátrání po Sugar Manovi (věnovalo kino Oko Šumperk): 
Květoslava Vepřková, Italská 10, Šumperk.

DVD Mrtví a neklidní (věnovalo kino Oko Šumperk): Jolana Lysáková, Ležáky 163, Šumperk. 
Čítanka Ivana Krause (věnovala Městská knihovna Šumperk): 

František Švarc, J. z Poděbrad 27, Šumperk, Miroslav Kubíček, K. H. Máchy 1, Šumperk. 
Ceny věnované městem Šumperk: 

Eva Vozničková, Linhartova 2, Šumperk, Alice Binderová, Jeremenkova 2A, Šumperk, 
Zuzana Slavíková, Po Senovou 44A, Šumperk, Eva Pálková, Gen. Svobody 58, Šumperk, 

Blanka Šefrnová, Nádražní 10, Svitavy.
Výherci si mohou své ceny vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v kulturních zaříze-

ních, která ceny věnovala.
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Kino Oko přenese živě derniéru kabaretu 
Ovčáček čtveráček

Jde o mimořádně úspěšnou a divácky populární 
hru autora, režiséra a také ředitele zlínského diva-
dla Petra Michálka. Producentem přenosu je dis-
tribuční label prenosydokin.cz. Derniéra inscenace 
proběhne v Praze v Divadle za plotem v areálu Psy-
chiatrické nemocnice Bohnice a v prosinci byla vy-
prodána za 8 minut od zahájení prodeje. Zlínské 
divadlo muselo z časových a organizačních důvodů 
odmítnout nabídky na hostování s Ovčáčkem čtve-
ráčkem v  desítkách českých měst. Přímý satelitní 
přenos do kin tak zůstává ideálním způsobem, jak 
toto žádané představení zpřístupnit co nejširšímu 

publiku v celé České republice.
Petra Michálka inspiroval až absurdní sled událostí 

okolo udělování státních vyznamenání loni na pod-
zim. Hra vznikla za  jeden týden! Našel vynikající 
uměleckou paralelu s  Havlovskou postavou Hugo 
Pludka ze Zahradní slavnosti, který dosahuje spole-
čenského vzestupu pomocí dokonalého ovládnutí ob-
sahově vyprázdněných frází. Kabaret je tak parodií 
na mediální svět, který relativizuje pravdu a objektivní 
skutečnost. Marek Příkazký je pak ideální představitel 
Ovčáčka čtveráčka, který se do titulní postavy přímo 
vtěluje. „Je docela těžké vzít si na mušku někoho, kdo 

V úterý 7. února bude od 17.15 do čtyř desítek českých a moravských kin vysílán přímý satelitní 
přenos z derniéry nekorektního kabaretu Ovčáček čtveráček Městského divadla Zlín. Chybět ne-
bude ani šumperské Oko. Výtěžek poputuje do integrovaného centra Slunečnice Zlín.
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Středa 1. února
MILUJI TĚ MODŘE v 17.30 hodin
ČR, 2017, romantický, komedie, 90 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let
Český film režiséra Miroslava Šmídmajera (Pro-
budím se včera) podle scénáře Jaroslava Papouška 
(Hoří, má panenko, trilogie Homolkových). Pojed-
nává o mladém malíři a kunsthistorikovi, který žije 
s matkou. Jednoho dne potká dívku Terezu a utká 
se o její přízeň s jejím přítelem Igorem. Vstupné 

120 Kč
ODYSEA v 19.35 hodin                      Artvečer - FK
Francie, 2016, dobrodružný, životopisný, 
122 minuty, mládeži přístupný, titulky
Rok 1948. Kapitán Jacques Cousteau si díky 
vynálezu akvalungu může pořídit vysněnou vilu 
u Středozemního moře. Své syny Philippa a Jeana-
-Michela zasvěcuje do  tajů potápění a  zázračného 
světa ticha. Zdánlivé idylické rodinné soužití naru-
ší Jacquesova touha po  dobrodružství a  dobývání 
nesmírného prostoru pod vodní hladinou. Pro ni 
je ochoten obětovat vše. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč 

Čtvrtek 2. února
PSÍ POSLÁNÍ v 15.30 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, komedie, drama, 100 minut, přístup-
ný bez omezení, české znění
Všichni psi jednou přijdou do nebe... Ale nejprve 
musejí splnit své poslání… Režie Lasse Hallström. 

Vstupné 110 Kč
KRUHY v 17.35 hodin
USA, 2017, horor, drama, 102 minuty, nepřístup-
né pro děti do 15 let, titulky
Samara se vrací! Éra videokazet je pryč, digitali-
zovaný svět jí nabízí úplně jiné možnosti. Pravi-
dla přitom zůstávají stejná. Každý, kdo uvidí ono 

záhadné video, má sedm dní na to, aby uspořádal 
své poslední věci, protože osmý den už takového 
chudáka nečeká…  Vstupné 120 Kč
MILUJI TĚ MODŘE ve 20.00 hodin
ČR, 2017, romantický, komedie, 90 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč

Pátek 3. února
PSÍ POSLÁNÍ v 15.30 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, komedie, drama, 100 minut, přístup-
ný bez omezení, české znění Vstupné 110 Kč
ANDĚL PÁNĚ 2 v 17.35 hodin  

Hrajeme pro děti
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 90 
minut, mládeži přístupný  Vstupné 90 Kč
KRUHY v 19.45 hodin
USA, 2017, horor, drama, 102 minuty, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Sobota 4. února
PSÍ POSLÁNÍ v 15.30 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, komedie, drama, 100 minut, pří-
stupný bez omezení, české znění  Vstupné 110 Kč
MILUJI TĚ MODŘE v 17.40 hodin
ČR, 2017, romantický, komedie, 90 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
KRUHY v 19.45 hodin
USA, 2017, horor, drama, 102 minuty, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Neděle 5. února
PSÍ POSLÁNÍ v 15.00 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, komedie, drama, 100 minut, pří-
stupný bez omezení, české znění  Vstupné 110 Kč
SPOJENCI v 17.10 hodin
USA, 2016, drama, romantický, thriller, 124 minu-
ty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky

působí jako parodie sebe sama. Ale hradní mluvčí se 
nevědomky projevil jako geniální scénárista a  byla 
by škoda toho potenciálu nevyužít,“ prozradil herec. 

Na  jevišti se kromě Ovčáčka potkají manželé Bra-
dyovi, Dalajláma, naši čelní představitelé, čínský 
prezident nebo Daniel Hůlka a další. -red-

Kino Oko
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1942. Špión britské rozvědky Max (Brad Pitt) se 
na misi v Casablance zamiluje do francouzské ko-
legyně (Marion Cotillardová), která je podezřelá ze 
spolupráce s  nacisty. Max dostane za  úkol pode-
zření potvrdit či vyvrátit a případně zrádkyni po-
trestat. Režie Robert Zemeckis.  Vstupné 120 Kč
JÁ, DANIEL BLAKE v 19.40 hodin
Velká Británie, Francie, 2016, drama, 100 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Sociálně apelativní, až nepříjemně aktuální snímek 
vypráví příběh padesátníka Daniela, který se poté, 
co utrpí infarkt, ocitne ve vyčerpávajícím kolotoči 
žádostí o podpůrné státní dávky.  Vstupné 90 Kč

Pondělí 6. února
MILUJI TĚ MODŘE v 17.30 hodin
ČR, 2017, romantický, komedie, 90 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
KRUHY v 19.35 hodin
USA, 2017, horor, drama, 102 minuty, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Úterý 7. února
OVČÁČEK ČTVERÁČEK Z BOHNIC v 17.15 

hodin
ČR, 2017, kabaret, komedie, 85 minut
Trhák divadelní sezony – derniéra inscenace Měst-
ského divadla Zlín z areálu bohnické léčebny. 

Vstupné 200 Kč

RICHARD MÜLLER NEPOZNANÝ 
v 19.10 hodin                                     Artvečer - FK
ČR, SR, 2016, dokumentární, životopisný, 
90  minut, nevhodné pro děti do  12 let, české + 
slovenské znění 
Intimní pohled do  života legendárního zpěváka 
Richarda Müllera na pozadí jeho koncertního tur-
né s kapelou Fragile. 

Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč 

Středa 8. února
BABY OKO: ANDĚL PÁNĚ 2 v 10.00 hodin 
ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, přístupný 

Vstupné 90 Kč, maminky a tatínci s kočáry 60 Kč 
MILUJI TĚ MODŘE v 17.30 hodin
ČR, 2017, romantický, komedie, 90 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč

V lednu bude mít premiéru český film režiséra Miroslava Šmídmajera Miluji tě modře.  Foto: archiv
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Dornan a Dakota Johnsonová se vracejí jako Chris-
tian Grey a Anastasia Steeleová v druhém díle mi-
lostného příběhu, který vychází z  celosvětového 
knižního fenoménu.  Vstupné 140 Kč

Pátek 10. února
LEGO BATMAN FILM 3D v 16.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, dobrodružný, 
104 minuty, přístupné bez omezení, české znění
V  neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se 
film „Lego příběh“ stal celosvětovým fenoménem, 
se dočkal vlastního filmového dobrodružství přiro-
zený vůdce celého ansámblu – LEGO Batman. 

Vstupné 130 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY v 18.30 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 140 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY ve 21.00 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 140 Kč

Kino Oko

TRVALÁ DOVOLENÁ v 19.35 hodin 
Artvečer - FK

USA, 1980, drama, 75 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
Trvalá dovolená je prvním celovečerním filmem 
Jima Jarmusche. Zachycuje dva a půl dne v životě 
Aloysiuse Parkera, mladého tuláka bez domova, 
školy a práce.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

Čtvrtek 9. února
MÍSTO U MOŘE v 17.15 hodin
USA, 2016, drama, 137 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
Příběh osamělého bostonského údržbáře, jemuž se 
zcela změní život poté, co se vrací do  svého rod-
ného města, aby se zde postaral o svého dospívají-
cího synovce. Hereckým výkonem si Casey Affleck 
vyhrál Zlatý Glób!  Vstupné 120 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY ve 20.00 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Už žádná pravidla! Už žádná tajemství! Jamie 

Casey Afflec získal za svoji roli ve filmu Místo u moře Zlatý Glóbus.  Foto: archiv
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ČR, 2016, pohádka, komedie, rodinný, fantasy, 
90 minut, mládeži přístupný   Vstupné 90 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY v 17.30 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 140 Kč
TANEČNICE v 19.55 hodin              Artvečer - FK
Francie, Belgie, ČR, 2016, životopisný, drama, 
108 minut, přístupný bez omezení, titulky
Budoucí hvězda evropských kabaretů éry Belle 
Epoque Loïe Fullerová se narodila na  americkém 
Středozápadě a nic z jejího původu nepředurčovalo 
tuto farmářskou dcerku k  tomu, že jednou bude 
tančit v pařížské Opeře. Ale stalo se. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 100 Kč 

Čtvrtek 16. února
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY v 16.30 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 140 Kč
TAKOVÉ JSOU VŠECHNY v 19.15 hodin  

Živě v Oku
Pařížská opera živě, 120 minut, přístupné bez ome-
zení, titulky
Komická opera (opera buffa) o  dvou dějstvích 
se odehrává v  Neapoli na  konci 18. století. Árie 
a ansámbly mezi nejlepší operní „hity“ všech dob 
a jejich promyšlená dramaturgie v rámci celku činí 
z Cosi fan tutte krásný šperk operního repertoáru. 

Vstupné 250 Kč, pro držitele abonmá 200 Kč 

Pátek 17. února
LEGO BATMAN FILM 3D v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, dobrodružný, 
104 minuty, přístupné bez omezení, české znění

Vstupné 130 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY v 17.30 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 130 Kč
LÉK NA ŽIVOT v 19.55 hodin
USA, 2017, drama, horor, mysteriózní, 146 minut, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Režisér Gore Verbinski se vrací k  hororovému 
žánru, ve  kterém divákům představí podivnou 
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Sobota 11. února
LEGO BATMAN FILM v 15.45 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, dobrodružný, 
104 minuty, přístupné bez omezení, české znění

Vstupné 110 Kč
MÍSTO U MOŘE v 17.45 hodin
USA, 2016, drama, 137 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY ve 20.30 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 140 Kč

Neděle 12. února
LEGO BATMAN FILM 3D v 15.15 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, dobrodružný, 104 
minuty, přístupné bez omezení, české znění

Vstupné 130 Kč
MÍSTO U MOŘE v 17.15 hodin
USA, 2016, drama, 137 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY ve 20.00 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 140 Kč

Pondělí 13. února
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY v 17.30 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky Vstupné 140 Kč
MÍSTO U MOŘE v 19.55 hodin
USA, 2016, drama, 137 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Úterý 14. února
MÍSTO U MOŘE v 17.15 hodin
USA, 2016, drama, 137 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY ve 20.00 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 140 Kč

Středa 15. února
OKO SENIOR: ANDĚL PÁNĚ 2 v 15.25 hodin 
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víry a schopnosti přežít.  Vstupné 120 Kč
T2 TRAINSPOTTING ve 20.30 hodin
Velká Británie, 2017, drama, krimi, 109 minut, 
nevhodné pro děti do 15 let, titulky
Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo, ale stejně 
tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton (Ewan 
McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy 
bylo domovem. Režie Danny Boyle. 

Vstupné 120 Kč

Neděle 19. února
LEGO BATMAN FILM v 15.00 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, dobrodružný, 
104 minuty, přístupné bez omezení, české znění

Vstupné 110 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY v 17.00 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 130 Kč
T2 TRAINSPOTTING v 19.25 hodin
Velká Británie, 2017, drama, krimi, 109 minut, ne-
vhodné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč
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léčebnu pro unavené boháče. Ta se nachází v zastr-
čeném koutě švýcarských Alp a její zázračné proce-
dury možná nejsou tak úplně normální.  Vstupné 

120 Kč

Sobota 18. února
LEGO BATMAN FILM 3D ve 13.00 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, dobrodružný, 
104 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY v 15.00 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 130 Kč
MLČENÍ v 17.25 hodin
Mexiko, Tchaj-wan, USA, 2016, drama, historický, 
159 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Příběh dvou mladých mnichů, kteří se v 17. století 
vydají hledat svého zmizelého učitele v  tajemném 
a exotickém Japonsku, kde je jejich víra postavená 
mimo zákon a  jejich přítomnost zakázaná. Násle-
duje oslňující a napínavá zkouška jejich vytrvalosti, 

Jamie Dornan a Dakota Johnsonová se vracejí jako Christian Grey a Anastasia Steeleová  ve snímku Padesát od-
stínů temnoty.  Foto: archiv
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love story, tradiční víkendové obědy v  rodinné 
vile ztrácejí na  idyličnosti a  postupně vyplouvá 
na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. 

Vstupné 120 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY v 19.45 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 130 Kč

Pátek 24. února
LEGO BATMAN FILM v 15.20 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, dobrodružný, 
104 minuty, přístupné bez omezení, české znění

Vstupné 130 Kč
BÁBA Z LEDU v 17.20 hodin
ČR, 2017, drama, komedie, romantický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
5. ŠUMPERSKÁ PECHAKUCHA NIGHT
ve 20.20 hodin
Zajímaví hosté, 20 obrázků a 20 sekund na jejich 
prezentaci.  Vstupné 100 Kč

Sobota 25. února
PES RO(C)KU ve 14.00 hodin  

Hrajeme pro děti
Čína, USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 
80 minut, přístupné bez omezení, české znění
Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou pra-
covní dobou a  slibnou kariérou. Místo toho vzal 
kytaru, hrábnul od strun a stal se zcela novým dru-
hem – psem rockovým.  Vstupné 110 Kč
BÁBA Z LEDU v 15.50 hodin
ČR, 2017, drama, komedie, romantický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
ZLATO v 18.00 hodin
USA, 2016, drama, dobrodružný, thriller, 
121 minuta, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
JOHN WICK 2 ve 20.30 hodin
USA, 2017, akční, krimi, thriller, … minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna 
Wicka.  Vstupné 110 Kč

Pondělí 20. února
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY v 17.20 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 130 Kč
LÉK NA ŽIVOT v 19.45 hodin
USA, 2017, drama, horor, mysteriózní, 146 minut, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Úterý 21. února
ZLATO v 17.30 hodin
USA, 2016, drama, dobrodružný, thriller, 
121 minuta, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
JACKIE v 19.55 hodin
USA, Chile, 2016, životopisný, drama, 95 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Jedna z nejoblíbenějších hereček současnosti, Nata-
lie Portmanová, hraje svou životní roli jako Jackie 
Kennedyová. Film mapuje vyhrocené a  náročné 
dny následující bezprostředně po atentátu na J.F.K. 

Vstupné 100 Kč

Středa 22. února
T2 TRAINSPOTTING v 17.30 hodin
Velká Británie, 2017, drama, krimi, 109 minut, ne-
vhodné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 120 Kč
ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ v 19.45 hodin   Artvečer - FK
Francie, 2016, komedie, 116 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky
Cenami ověnčená komedie o normálním přátelství 
dvou šílených žen v šíleném světě plném normál-
ních lidí.  Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč 

Čtvrtek 23. února
BÁBA Z LEDU v 17.30 hodin
ČR, 2017, drama, komedie, romantický, 
106 minut, nevhodné pro děti do 12 let
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začí-
ná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna 
měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil 
výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav 
Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmo-
vá) a  vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá 
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Úterý 28. února
PES RO(C)KU v 15.10 hodin      Hrajeme pro 
děti
Čína, USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 
80 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč
BÁBA Z LEDU v 17.00 hodin
ČR, 2017, drama, komedie, romantický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
MLČENÍ v 19.15 hodin
Mexiko, Tchaj-wan, USA, 2016, drama, historický, 
159 minut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Připravujeme: Masaryk, Lion, Logan, Balerína.

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Pozor: program kina, on-line prodej a  rezervace 
vstupenek přes internet na webových stránkách kina 
www.kinosumperk.cz. 
Předprodej vstupenek: po - pá od 14.00 hodin, so 
a ne hodinu před začátkem prvního představení. Při-
jímáme platební karty. Platnost rezervací vstupenek 
hodinu do začátku představení. Bližší inf. na telefo-
nu 583 212 000. Změna programu vyhrazena.

Neděle 26. února
PES RO(C)KU v 15.30 hodin   Hrajeme pro děti
Čína, USA, 2016, animovaný, komedie, rodinný, 
80 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč
BÁBA Z LEDU v 17.20 hodin
ČR, 2017, drama, komedie, romantický, 106  mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
JOHN WICK 2 v 19.35 hodin
USA, 2017, akční, krimi, thriller, … minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Pondělí 27. února
LEGO BATMAN FILM v 15.30 hodin 
Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, akční, dobrodružný, 
104 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč
BÁBA Z LEDU v 17.30 hodin
ČR, 2017, drama, komedie, romantický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY v 19.45 hodin
USA, 2017, drama, romantický, 121 minuta, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky 

Vstupné 130 Kč

Kino Oko

V hlavních rolích ve snímku Bába z ledu excelují Pavel Nový a Zuzana Kronerová.  Foto: archiv
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