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V březnu se na Preludiu Aloise Motýla představí 
šumperská rodačka Lenka Kozderková Šimková.

Memoriál Boba Steinera proběhne již posedmé, 
loučenský Old Time Jazzband si zde připomene 
své šedesáté výročí založení.

Hra Mučedník, kterou uvádí šumperské divadlo, 
se zabývá aktuální otázkou náboženského 
fanatizmu.
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Baroko v Šumperku

Fotografický snímek z  ateliéru H. Zdenka v  Šum-
perku zachycuje stav oltáře sv. Jana Nepomuckého 
a Čtrnácti svatých pomocníků v roce 1930.   

Foto: sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šum-
perku – 2. část

Na konci dvacátých let 18. století byla ke kláš-
ternímu kostelu přistavěna kaple sv. Jana Nepo-
muckého, kde můžeme obdivovat z barokní éry tři 
pozdně barokní oltáře, část malířské kolekce kří-
žové cesty, která je rozmístěna po  celém objektu, 
a především nástropní výmalbu. 

V první polovině 18. století byl zhotoven hlavní 
oltář sv. Jana Nepomuckého a Čtrnácti svatých po-
mocníků, který poutá pozornost především monu-
mentálním oltářním nástavcem. Mezi akantovými 
rozvilinami je osazeno čtrnáct soch zobrazujících 
světce – pomocníky v  různých nemocech a nebez-
pečí života. Zpodobnění tohoto uskupení svatých 
v kapli je reakcí na morovou epidemii, která zasáhla 
Šumperk v  roce 1714. Spolu se světci býval často 
zobrazován i  pomocník patnáctý, nejčastěji Panna 
Marie, jejíž socha stávala ještě ve  třicátých letech 
minulého století na podstavci před oltářním obra-
zem (obr. vpravo). Do dnešní doby se však nedocho-
vala. Místo patnáctého pomocníka tak nyní zastává 
sv. Jan Nepomucký, patron kaple, zobrazený na ol-
tářním obraze. Dva protějškové svatostánky po stra-
nách, které jsou zasvěceny sv. Josefovi a  Panně 
Marii Sedmi bolestné, byly vytvořeny o něco později, 
s  největší pravděpodobností v polovině 18. století, 
v době, kdy umělecká výzdoba kaple gradovala. 

Kolem roku 1755 byl totiž dominikány přizván 
k výzdobě kaple uničovský malíř Ignác Oderlický 
(1710–1761). Ikonografický program výmalby 
oslavující osobnost a činy sv. Jana Nepomuckého, 
který umělec rozdělil do  tří samostatných výjevů, 
byl ovlivněn dobou svatořečení světce i  dozajista 
kazatelskou činností dominikánů. Oderlický tu 
vyzdvihuje především Janovo zachování tajemství, 
ačkoliv teorii, podle níž byl vězněn a mučen krá-
lem Václavem IV. za  to, že odmítl prozradit zpo-
vědní tajemství královny Žofie, nepodepírají žádné 
dochované prameny. V  konše presbytáře kaple 

je znázorněna ve  dvou postavách anděla a  serafa 
Apoteóza sv. Jana Nepomuckého (obr. na  str.  2). 
Nástropní malba v  lodi kaple znázorňuje dvě 
scény  – kázání sv. Jana Nepomuckého v  chrámu 
a  sv. Jana Nepomuckého na  nebesích. V  porov-
nání s  jinými šumperskými nástěnnými malbami 
Oderlického, výmalbou v  kostele sv. Jana Křti-
tele a  v  kostele sv. Barbory můžeme sledovat po-
sun v malířově paletě barev k jemnějším studeným 
odstínům rokokového charakteru. Rovněž se v jeho 
předchozí tvorbě nesetkáváme s  využitím monu-
mentální iluzivní architektury, jak je tomu v tomto 
případě. Dodnes není známo, jakým způsobem 
se Oderlický mohl přiučit těmto dovednostem 
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Detail nástropní malby v konše kaple oslavující sv. Jana Nepomuckého, kterou vytvořil kolem roku 1755 uni-
čovský malíř Ignác Oderlický.  Foto: M. Filipová, 2002

iluzivní malby, ale nepochybně se jedná o  jeho 
práci, protože v té době nebylo v Šumperku schop-
nějšího malíře. Ačkoliv se při restaurátorských pra-
cích nenalezla signatura ani datace, nad autorstvím 
Ignáce Oderlického nemusíme díky dochovaným 
archivním pramenům i danému uměleckému pro-
jevu polemizovat. Nabízí se spíše otázka, zda, re-
spektive s  kým, v  kapli sv. Jana Nepomuckého 
malíř spolupracoval. V padesátých letech 18. století 
totiž získal tolik zakázek, že nutnost spolupracov-
níků je více než předpokládaná. Nejpravděpodob-
nější variantou se jeví spolupráce se starším bratrem 
Janem (1707–1757), který byl vyučeným malířem, 
nicméně nedosahoval takové umělecké úrovně jako 
Ignác. Další otazník visí nad datací. Je možné, že 
šumperské fresky vytvořil malíř s  větším časovým 
odstupem, nikoliv již roku 1755, jak je přejímáno 
z Wolného, ale o něco později. Tato otázka se na-
bízí v rámci rozdílného rukopisu nástropních ma-
leb v  kapli sv. Jana Nepomuckého a  kostele sv. 
Barbory, které jsou datovány rovněž do roku 1755.

V této době bylo vytvořeno i jádro kolekce závěs-
ných obrazů znázorňujících křížovou cestu, které 

vzniklo na  podnět dominikánů zřejmě v  první 
polovině padesátých let 18. století. S  největší 
pravděpodobností byla tato objednávka svěřena 
uničovskému baroknímu malíři Jakubu Zinkovi 
(1706–1784), který obdobně jako úspěšnější Ignác 
Oderlický formoval svou tvorbou výtvarnou scénu 
moravského baroka a přijímal zakázky pro mobi-
liář řady sakrálních interiérů v okolí Uničova. Jen 
pro představu dodejme, že dnešní kolekci tvoří čtr-
náct pláten a  jeden oltář umístěný v  nice severní 
zdi lodi kostela, který supluje Dvanácté zastavení. 
První zastavení bylo během 19. století pojato také 
jako svatostánek, situováný pod kruchtou v České 
kapli. Zde, vlevo v nice, byla původně jednoduchá 
menza a  na  ní umístěný obraz s  výjevem Posmí-
vání se Kristu, kopie pozdně středověké malby, po-
řízená roku 1826 zábřežským umělcem Johannem 
Dittmanem. Soubor křížové cesty je v současnosti 
doplněn ještě scénou Nalezení sv. Kříže, malbou 
vytvořenou kolem poloviny 18. století, jež tema-
ticky nezapadá do cyklu, nicméně byla k němu při-
dána v rámci renovace celého interiéru.

L. Kirkosová
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Knihovna přivítala Dolores Bata Arambasic

Jan Antonín Baťa se prochází Prahou a vzpomíná na svůj byt, jenž tu kdysi měl. V roce 2011 za-
vítá na pohřeb prezidenta Václava Havla a je také u Národního soudu v roce 1947, který ho od-
soudil za údajnou vlastizradu. To vše se odehrává v románu S Baťou v džungli, který v pátek 
3. února představila po premiéře v Praze a Zlínu v šumperské knihovně jeho autorka Markéta 
Pilátová společně s nejstarší Baťovou vnučkou Dolores Bata Arambasic, která poprvé viděla vlast 
svého dědečka v roce 1988.

Hlavní postavou knížky, kterou vydalo nakla-
datelství Torst, je dědeček paní Dolores Jan An-
tonín, nevlastní bratr zakladatele obuvnického 
impéria Tomáše Bati. A právě o jeho životě v exilu 
a také o ženách, jež s ním odešly do Brazílie, ve své 
knize Markéta Pilátová vypráví. Ideál nadšeného 
„baťováka“ s  pevně naplánovaným životem do-
stává v  džungli úplně jiné rozměry a  boj s  chao-
sem nikdy nekončí. Jan Antonín Baťa se vrací ze 
záhrobí, aby vyprávěl svůj příběh tak, jak ho pro-
žil on a ne jak ho líčila komunistická propaganda 

a historikové. „V románu je možné cokoliv. Přede-
vším jsem ale chtěla, aby se Jan Baťa mohl vyjád-
řit k tomu, co prožíval, a hlavně sám k sobě. Proto 
je to duch, jenž se může zjevit kdekoliv a kdyko-
liv,“ uvedla Pilátová, která většinu roku působí jako 
krajanská učitelka v Brazílii. Knihu psala čtyři roky 
a pracovala na ní přímo s Dolores, jež žije na farmě 
u  brazilského města Bataypora, kterou založil její 
dědeček, a je také jednou z postav knihy. Právě díky 
jejím vzpomínkám a rodinnému archivu mohl ro-
mán vzniknout. 

V pátek 3. února se v šumperské knihovně uskutečnilo vzácné a neobyčejně vřelé setkání. Spisovatelka Markéta 
Pilátová (vlevo) zde představila svoji poslední knihu S Baťou v džungli. Do ní se nejprve začetla vnučka Jana 
Antonína Bati paní Dolores Bata Arambasic (vpravo). Češtinu jí pomáhá zdokonalovat právě Markéta Pilá-
tová.  Foto: P. Kvapil
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Festival Preludium Aloise Motýla v březnu pokračuje

Festival Preludium Aloise Motýla vstoupil v roce 2017 do svého 44. ročníku. Každým rokem při-
pravují organizátoři dramaturgii s  vědomím, aby byla zajímavá a  pokud možno reflektovala 
původní myšlenku festivalu, a to pomoci v počátku kariéry mladým a začínajícím umělcům. A ne-
jinak je tomu i letos. Potvrdil to již první koncert souboru TimbreTone v polovině února.

Preludium odstartoval v pondělí 13. února kon-
cert vokálního souboru TimbreTone. O dva týdny 
později, v pondělí 27. února, se od 19 hodin před-
staví v  klášterním kostele šumperskému publiku 
kvarteto Apollon. Mimořádné smyčcové kvarteto 
zařadí do svého programu hudby klasických mistrů 
M. Ravela nebo E. Schulhoffa, chybět ale nebudou 
ani skladby autorů jazzových 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 
literárně hudebním pořadu Flétna a  poezie. Po-
sluchači se mohou těšit nejen na umění flétnistky 
Lenky Kozderkové Šimkové, jazzové inspirace a její 
vlastní tvorbu, ale také na  poezii v  podání herce 
Františka Kreuzmanna.

Závěrečný festivalový koncert v  pondělí 
27. března otevře dveře velmi netradičnímu hudeb-
nímu žánru, kterým je argentinské tango. Seskupení 
Escualo Quintet je složeno z profesionálních klasic-
kých vystudovaných hudebníků hrajících na housle, 
kytaru, klavír, kontrabas a bandoneon, což je druh 
akordeonu. Převážnou část repertoáru tohoto sou-
boru tvoří skladby Astora Piazzolly, jenž je považo-
ván za  duchovního otce a  největšího propagátora 

argentinského tanga na světě. Během koncertu ov-
šem zazní i skladby dalších autorů.  -red-

3. koncert – pondělí 13. března od  19 hodin 
v  klášterním kostele: Lenka Kozderková Šim-
ková – JAZZOVÁ FLÉTNA A POEZIE
Program: C. Sandburg – Jazz fantasia, F. John-
son – Hráč na bandžo, S. A. Brown – Slim Greer, 
K.  Rexroth  – Na  rohu státní a  dvaatřicáté: blues 
chladného rána, T. Williams – Blues o kuchyňských 
dveřích, J. Trussel – Jazzový klarinet ve  tři ráno, 
J. Hendricks – New York, N. Y., K. Fearing – Blues 
prasklé gramofonové desky, J. Seifert – Marseille, 
L.  Ferlinghetti – Svět je báječné místo k  narození, 
J. Hořec – Noční hudba, J. Škvorecký – Blues libeň-
ského plynojemu, M. Moravec – Blues na rohu, V. Ne-
zval – Lehkomyslná, J. Hořec – Půlnoční jam session

Lenka Kozderková Šimková, šumperská ro-
dačka, je absolventkou Státní konzervatoře v Ost-
ravě, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 
a ročního stipendijního pobytu na École Normale 
de Musique Alfred Cortot v  Paříži, zakončeného 
Diplomem Supérieur. V letech 1990–93 se aktivně 
zúčastnila mezinárodních interpretačních kurzů 
v  Německu, v  Itálii a  ve  Francii. Stipendijní po-
byt na Evropské Mozartově akademii v Praze v roce 

Autorka přiznává, že některé postavy jsou smy-
šlené. Své dílo nazývá poctivě „vyrešeršovanou“ 
fikcí, v níž ovšem není lež. Chtěla, aby se Jan Anto-
nín mohl vyjádřit ke svému těžkému osudu. Muž, 
který byl roky brán jako zrádce a kolaborant, byl 
očištěn až po šedesáti letech v roce 2007. „Své od-
souzení vnímal jako velkou křivdu a vyjadřoval se 
k tomu ve svých deníkových záznamech a básních,“ 
uvedla Pilátová, jež má k  Šumpersku a  městské 

knihovně velmi blízký vztah. Přechodně totiž po-
bývá v  nedalekých Velkých Losinách a  předloni 
sestavila pro festival Město čte knihu publikaci Ku-
laté rámy slov. 

Dolores Bata Arambasic vnímá knihu i jako ur-
čitou satisfakci. „Je to další část pravdy, kterou chci 
šířit. Markéta navíc dokázala vystihnout ducha 
doby i mého dědečka,“ zdůraznila paní Dolores. 

-zk-
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Šumperská rodačka Lenka Kozderková Šimková vystoupí v klášterním kostele v pondělí 13. března. Foto: archiv

1993 jí umožnil studium komorní hudby u San-
dora Vegha, Maurice Bourgua a Zuzany Růžičkové.

V  letech 1995–97 vedla kurzy flétnové hry 
na Conservatoire National de Musique v Tunisu. 
V letech 1994-2001 spolupracovala s režisérem Ivo 
Krobotem a dramaturgem Michalem Lázňovským 
na představeních Metamorphoses, Jób, Létání s Ba-
chem, Archa. Od roku 1995 působí v hudebně scé-
nickém duu Goelan, kombinujícím prvky klasické 
hudby, jazzu a rocku. 

Dlouhodobě spolupracuje s  nadací VIZE 97 
Dagmar a Václava Havlových. V Praze debutovala 
sólovým recitálem v Rudolfinu s cembalistkou Zu-
zanou Růžičkovou. Je vyhledávanou interpretkou 
soudobé hudby. Premiérovala řadu skladeb součas-
ných autorů, z nichž některé jí byly věnovány. 

V letech 1995–2005 byla členkou souboru Mo-
Ens, který se věnuje provozování soudobé hudby. 
Od  roku 2006 pořádá Mezinárodní interpre-
tační kurzy Hudba bez hranic na  konzervatoři 

v Teplicích. Od roku 2009 vyučuje na Mezinárod-
ních interpretačních kurzech ve Zbraslavi.

Pravidelně nahrává skladby současných autorů 
pro Český rozhlas a propaguje interpretaci soudobé 
hudby mezi svými studenty v novém projektu Pra-
gue Modern Young ensemble.

4. koncert – pondělí 27. března od  19 hodin 
v klášterním kostele: Escualo Quintet
Program: L. Schifrin – Atardecer, A. Piazzolla – Con-
cierto para quinteto, J. C. Cobian – Nostalgias, A. Pi-
azzolla – Poema valseado, E. Rovira – A  Evaristo 
Carriego, A. Piazzolla – Muerte del Angel, Milonga 
del Angel, Reserrecion del Angel, A. Pontier  – Que 
falta que me hacés, A. Piazzolla – Verano porteno, 
Oblivion, Libertango, G. Rodriguez – La cumparsita, 
A. Piazzolla – Escualo 

Escualo kvintet je jedinečné uskupení profesio-
nálních instrumentalistů, kteří se věnují hudeb-
ním stylům tango argentino. Tento mladý soubor 
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Členové souboru hrají na  tyto nástroje: akor-
deon/bandoneon – Jakub Jedlinský, housle – Vít 
Chudý / Pavel Kudelásek, el. kytara – Petr Beneš, 
klavír – Ivan Vokáč, kontrabas – Jan Prokop.

Escualo kvintet se objevuje v  dramaturgii me-
zinárodních festivalů a  na  svých projektech spo-
lupracuje se zpěvačku Gabrielou Vermelhovou, 
držitelkou ceny Alfréda Radoka, s tanečními usku-
peními Tangueros (Brno) a  Buenos Aires tango 
(Praha) a s taneční dvojicí Javier Antar (Argentina) 
a Patricie Poráková. -red-

již absolvoval řadu prestižních vystoupení v drama-
turgii mezinárodních festivalů, co do nástrojového 
obsazení je identický s  kvintetem argentinského 
hudebníka a  skladatele Astora Piazzolly. V  inter-
pretaci se Escualo kvintet zaměřuje na kombinaci 
hudebních stylů tanečních – tango viejo, típico 
a  koncertního stylu – tango nuevo, které je str-
hující syntézou temperamentního argentinského 
folkloru, klasické hudby a jazzu.

Svůj název dostal kvintet podle piaz zollovy 
skladby „Escualo“, což znamená v překladu žralok.

Preludium Aloise Motýla

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

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

Závěrečný festivalový koncert otevře dveře argentinskému tangu v podání seskupení Escualo Quintet. 
Foto: archiv
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Fáma a skutečnost o důvodech zhotovení plastiky 
a volbě architektury domu U Římanky

S postupujícím jarem se stále více probouzejí i aktivity zpívajících dětí. Dva mrazivé měsíce vě-
nované soustředěné přípravě vyústí do  prvního zpívání, koncertu Motýlů v  Opavě ve  čtvrtek 
9. března.

Ve  spolupráci s  dětským sborem Domino pro-
běhne od 17 hodin v kostele sv. Václava historicky 
první vystoupení koncertního 
sboru na půdě tohoto města. Ně-
jak se přihodilo, že děti našich 
přípravných oddělení navštívily 
Opavu již mnohokrát, ale kon-
certní sbor má tuto příležitost 
úplně poprvé. 

Šumperské publikum čekají 
v  březnu dva tradiční jarní kon-
certy. Ve středu 15. března v 18 hodin se na jevi-
šti šumperského divadla představí naši nejmladší 

zpěváčci – Zpívánky a Růžové děti, jejichž vystou-
pení završí naopak nejzkušenější skupina, Motýli – 

komorní sbor. Vstupenky na  tento 
koncert je možno opatřit v pokladně 
divadla v obvyklých časech. 

Druhý koncert patří Barevným 
dětem, Plameňákům a koncertnímu 
sboru Motýli. Můžete jej navští-
vit ve  čtvrtek 23. března v  18 ho-
din v klášterním kostele. Vstupné je 
dobrovolné. Na všechna setkání příz-

nivce sborového zpěvu srdečně zveme.  
T. Motýl, sbormistr ŠDS

ZUŠ Šumperk

Březnové koncerty Šumperského dětského sboru

Čtvrtek 9. března od  18 hodin v  kapli klášterního 
kostela 
Absolventský koncert žáků A. Mináře 

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

Středa 15. března od  18 hodin v  kapli klášterního 
kostela 
Absolventský koncert žáků I. Švédové 
a M. Novákové 

Pátek 17. března od 18 hodin v klášterním kostele 
Absolventský koncert žáků J. Valentové 
a M. Váňové 

Středa 29. března od 18 hodin v klášterním kostele 
Absolventský koncert žáků J. Ristovské, P. Ko-
cůrka, J. Hlocha a A. Blaťákové

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

V  minulém roce na  sebe upoutala pozornost 
na náměstí Míru obnova fasády domu U Římanky, 
jak jsme o tom psali na stránkách Kulturního života 
Šumperka v rubrice Šumperské proměny. Společně 

s  rekonstrukčními pracemi byla ošetřena vosko-
vým nátěrem metr devadesát vysoká a  šedesát ki-
logramů vážící socha ženy v antickém oděvu, která 
dala domu jméno. Péči restaurátorů se plastika 
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manželky Carla Wiatschky traduje, ale neuvádí 
věc na pravou míru. Také na webových stránkách 
slovy „prý“ či „podle tradice“ začíná informace 
o  domnělém italském původu paní Wiatschkové. 
Do  Šumperka zajíždějí potomci Carla a  Emmy 
Wiat schkových a polovičaté sdělení o původu Car-
lovy manželky je vůči nim přece jen nekorektní. 
A přitom stačí, aby vedle později vzniklé legendy se 
objevilo pravé jméno a původ Emmy Wiatschové, 
která se nenarodila na Apeninském poloostrově, ale 
přímo v Šumperku. Napravme tedy legendu, která 
se stala součástí kulturního života města, tím, že za-
čneme ctít historická fakta. Je nyní na  pracovní-
cích městského úřadu v Šumperku, aby věc uvedli 
na pravou míru. Přimlouvám se za to. Potomci ro-
diny Wiatschkových to jistě uvítají.

Za informace o skutečném původu Emmy Wiat-
schkové děkuji paní Zdeňce Jordanové a čtenářům 
Kulturního života Šumperka je rád předávám. 

Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

těšila před deseti lety, a tak stačilo povrch mecha-
nicky omýt, provést drobné retuše a do dalších let 
opatřit sochu zmíněným ochranným nátěrem. Po-
dle názoru restaurátorů je Římanka unikátní dílo, 
neboť jde o dutou sochu z vypálené keramiky, je-
jíž zhotovení je samo o sobě vynikající uměleckou 
a řemeslnou prací.

Připomeňme jen, že neoklasicistní vzhled fa-
sády s neorenesančními prvky si objednal u  šum-
perského stavitele Josefa Prosingera obchodník 
Carl Wiatschka. Než přesídlil do  Šumperka, pra-
coval tento prostějovský rodák v  Novém Jičíně, 
v  obchodě Emanuela Endlichera, původem ze 
Šumperka. Zde se Carl seznámil s Emanuelovou se-
strou Emmou, s níž se oženil. Obchodnickou živ-
nost si zřídil nejdříve v Prostějově, ale v roce 1870 
přesídlil s rodinou do Šumperka, odkud pocházela 
jeho manželka Emma. Zde převzal obchod po Em-
mině nevlastním otci.

Léta běžela a  manželé Wiatschkovi již nebyli 
na  tomto světě. A  někdy tehdy, když lidé zapo-
mněli na  původ a  jméno manželky Carla Wiat-
schky, mohla vzniknout domněnka o  volbě 
stavebního stylu domu U  Římanky. Stačilo, aby 
někdo řekl: „Možná Wiatschkova žena pocházela 
z  Itálie a  manžel jí chtěl tou fasádou domov při-
pomenout.“ A potom stačilo, aby ono „možná“ ze 
sdělení, které šlo od úst k ústům, nadobro zmizelo, 
a  zrodila se legenda o  tom, že paní Wiatschková 
byla Italka a její muž jí chtěl stylem domu a sochou 
ve výklenku připomenout její domovinu.

Proč Carl Wiatschka volil antikizující styl fasády 
svého domu, dnes již těžko zjistíme. Viděl něco 
podobného v  rodném Prostějově, nebo jinde při 
svých obchodních cestách? Také v Šumperku stály 
objekty vracející se k antickým vzorům, ať to byla 
neoklasicistní Sieglova vila nebo právě dokončený 
neorenesanční palác Pavlínina dvora. Každopádně 
Wiatschkovo rozhodnutí pro volbu vzhledu fasády 
bylo méně romantické, než se později tvrdilo.

Ať to bylo, jak chtělo, informační tabule na domě 
U  Římanky, která mi byla pramenem k  článku 
v  lednovém vydání Kulturního života Šumperka, 
sděluje jen část pravdy. Uvádí, co se o  původu 

Dům U Římanky

Opravenou sochu Římanky umístila loni v srpnu do-
davatelská firma na místo pomocí jeřábu.  Foto: -zk-
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Socha Římanky na fotografii z počátku 20. století.  Foto: z archivu G. Jouili, vnučky Josefa Wiatschky

Plastika Římanky po restaurování v roce 2016.  Foto: P. Kvapil
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Hned o týden později, v sobotu 25. března, zahraje 
v  17.30 hodin na  vernisáži fotografií Antonína 
Kulhaje Muzikanti v  Divadle Šumperk a  tentýž 
večer po  premiéře hry Podskalák. Vyvrcholením 
bude koncert v  Domě kultury Šumperk v  pátek 
21. dubna.

Vstupenky na koncert v Loučné nad Desnou za sto 
padesát korun si mohou zájemci koupit na  Obec-
ním úřadu v Loučné, tel.: 583 235 222, nebo v in-
formačním centru „U Radnice“ (budova Akademie 
J. A. Komenského) na nám. Míru 4. -red-

Festival je vzpomínkou na  zakladatele orchestru 
Boba Steinera a současně příležitostí k setkání mu-
zikantů. V šesti předcházejících ročnících uvítal řadu 
výborných interpretů tradičního jazzu. Šedesát let 
od založení orchestru, které připadá na rok 2017, je 
příležitostí k ojedinělému setkání. Během večera vy-
stoupí několik bývalých členů kapely, ale také hu-
debníci, kteří se účastnili natočení jubilejního CD, 
které bude během koncertu slavnostně představeno. 

Memoriálem Boba Steinera odstartuje sérii akcí, 
kterými Old Time Jazzband své výročí připomene. 

Memoriál Boba Steinera, Výstava

Memoriál Boba Steinera proběhne již posedmé

V Eagle Gallery představí projekt Havran/Raven

Už sedmý ročník Memoriálu Boba Steinera proběhne v kulturním domě „Skleník“ v Loučné nad 
Desnou. Pořádají ho tradičně místní Old Time Jazzband a obec Loučná nad Desnou. Uskuteční se 
v pátek 17. března od šesté podvečerní.

Eagle Gallery v Šumperku ve čtvrtek 2. března 
zpřístupní veřejnosti výstavu, která je zajímavým 
vyjádřením umělecké prezentace na  jedno téma. 
Netradičně tento výjimečný projekt výstavy umě-
leckých děl renomovaných českých i zahraničních 
výtvarníků vyvrcholí vernisáží výstavy 9. března 
v 19 hodin, která není spojena přímo s jejím ote-
vřením, ale bude doplněna tematickým bohatým 
doprovodným programem a křtem bibliofilie Ha-
vran nakladatelem Antonínem Krejčířem a  auto-
rem výtvarné části Günterem Hujberem.

Na  výstavě máme také možnost vidět myšlen-
kové proudy k  námětu básně Havran těchto vý-
tvarníků: Gennadij Alexandrov (Rusko), Barbora 
Bendová, Pavla Dvorská, Pavel Dvorský, Jana Hro-
bařová Kotsch, Tomáš Hřivnáč, Vít John, Věra 
Kovářová, Jaroslav Minář, Petr Minka, Rada Niţă 
(Rumunsko), Katarína Smetanová (Slovensko), 
Anna Stejskalová, Lenka Štěpaníková, Katarína Va-
šíčková (Řecko), Jana Zajasenská-John.

Vernisáž výstavy s  křtem bibliofilie bude dopl-
něna přednesem českého překladu básně Havran Grafika Güntera Hujbera. 



11

doprovodu budou dále provázet Richard Jašš, Zde-
něk Přikryl a Tomáš Aberle. 

Výstava v Eagle Gallery v Nemocniční ulici 8a po-
trvá do 23. března. Z. Přikryl, kurátor Eagle Gallery

v  podání šumperského herce Petra Krále, na  kte-
rého naváže Georg Haag přednesem básně v anglic-
kém jazyce a Pavel Mareš se zajímavostmi ze života 
E.  A. Poea. Na  vernisáži vás kromě hudebního 

Výstavy, Dům kultury

Dům kultury

Barevné písničky slaví rok,  
informační centrum je připomene výstavou

Pátek 3. března od 19 hodin ve velkém sále DK
Dymytry, X-Core, Loco Loco
Metalová kapela Dymytry vyráží na  jaře 2017 
na  svou druhou samostatnou šňůru Krby Kamna 
Turyna tour 2017, v  rámci které zavítají také 
do  Šumperka. Během koncertu zazní nové pecky 
i  osvědčené hity. Vystoupení této energické mas-
kované party doplní světelná show světové úrovně, 
včetně videoprojekcí na obří LED obrazovce. Jako 
hosté se představí skupiny X-Core a  Loco Loco. 
Tato vpravdě hudební událost potěší srdce každého 
rockera.  Vstupné v předprodeji 280 Kč,  

v den akce 330 Kč

Sobota 4. března od 10 hodin ve velkém sále DK
O pohár města Šumperka 2017

20. ročník mezinárodní taneční soutěže ve  stan-
dardních a  latinskoamerických tancích za  účasti 
párů z celé České republiky i ze zahraničí. Akce se 
koná za finanční podpory města Šumperka. Part-
nery soutěže jsou Pivovar Holba a Květiny Waniek 
Postřelmov.  Vstupné 90 Kč, děti do 10 let zdarma

Sobota 4. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK 
Květinový ples
Účinkují: orchestr Moravia Big Band Zá-
břeh, hudební skupina Cantus, dále Jaroslav 
a  Veronika Musilovi předvedou akrobatický 
rock  ’n’  roll. V  úvodu plesu se uskuteční finále 
ve  standardních a  latinskoamerických tancích 
„třídy B, A, M“ soutěže O  pohár města Šum-
perka. Partner plesu: Květiny Waniek Postřelmov 

Je tomu právě rok, co byly v místním divadle pokřtěny CD a zpěvník autorských písniček pro děti 
z pera šumperských autorů Terezy Karlíkové a Petra Vočky. K těmto významným prvním naroze-
ninám připravilo informační centrum na Hlavní třídě v budově divadla pořádnou oslavu.

Výstava obrázků dětí z výtvarných kroužků Stře-
diska volného času Doris s názvem „Měsíc v bar-
vách“ je inspirována právě Barevnými písničkami. 
„Tato výstava jen dokládá, že i po roce Barevné pís-
ničky stále nacházejí své publikum v  řadách dět-
ských posluchačů, a  nás to nesmírně těší,“ říká 
Tereza Karlíková. 

Výstava bude k vidění od 6. do 31. března a její 
pořadatelé doporučují navštívit ji s  dětmi. Po  ce-
lou dobu trvání je totiž připraven doprovodný 
program v podobě tvoření narozeninového přání, 

obrázkového čtení pro začínající čtenáře, omalo-
vánek či obřího přání Barevným písničkám. Ná-
vštěvníci navíc mohou hlasovat o  nejhezčí barvu 
a obrázek, jehož autor bude na konci výstavy od-
měněn. A  kdy se bude „připíjet“ Barevným pís-
ničkám na zdraví a úspěchy do dalších let? Tento 
slavnostní akt se uskuteční na  vernisáži v  pátek 
10. března v 17 hodin. Výběr z Barevných písniček 
zazpívají a zahrají autoři CD a dále děti pod vede-
ním H. Johnové a Y. Jurčíkové. M. Kouřilová, 

informační centrum Šumperk
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a Pivovar Holba. Vstupenky jsou slosovatelné, vý-
herci obdrží květinové vazby od partnerů plesu.   

Vstupné s místenkou 200 Kč 

Neděle 5. března od 15 hodin ve velkém sále DK
ŠLÁGRPARÁDA: Duo Jamaha
Tříhodinová taneční zábava ve  společnosti nej-
úspěšnější hudební skupiny televizní stanice Šlágr! 
Kotvánovci vám zahrají oblíbené písničky plné 
krásných melodií. Přijďte se na začátku jara pobavit 
a prožijte pohodové odpoledne ve společnosti po-
pulárních hudebníků ze Slovenska. Partnerem akce 
je Pivovar Holba.  Vstupné s místenkou 170 Kč

Čtvrtek 9. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Jiří Kolbaba: Severozápadní Afrika
Populární dobrodruh a  cestopisný zpravodaj RÁ-
DIA IMPULS se vrací do Šumperka. Tentokrát se 
vydáme do  Maroka. Návštěva tohoto kontinentu 
je plná vzrušení ze splněného snu. Jen 14 kilome-
trů od Evropy se na africkém kontinentu nachází 
pozoruhodná země s  bohatou historií a  přívěti-
vou současností. Marocké království připomíná 
Pohádku tisíce a  jedné noci. Během expedice na-
vštívíme pouště i stará hliněná města. Aby byl obraz 
o západní Africe úplný, nahlédneme i do osudem 
zkoušených zemí Nigeru, Burkiny Faso, Senegalu 
a Mali.  Vstupné na sezení v předprodeji 170 Kč, 

v den akce 200 Kč

Pátek 10. března od 19 hodin v H-Clubu Šumperk
ŠPEK: ROCKOVÁ PÁRTY: Soul of Scarlett,  
We are the Motion, Black Mercury
Skvělá zábava s rockovými a metalovými kapelami 
nejen z Olomouckého kraje.   

Vstupné 120 Kč v předprodeji, v den akce 150 Kč

Pondělí 13. března od 19 hodin v klášterním kostele
PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Lenka Koz-
derková Šimková
Během třetího koncertu 44. ročníku festivalu Pre-
ludium Aloise Motýla se nám představí talento-
vaná flétnistka Lenka Kozderková Šimková, která 
je jednou z  nejvýraznějších osobností soudobé 

hudební scény. V roce 2007 uvedla v Carnegie Hall 
v  New Yorku Stockhausenovu Zeitmasse. Pravi-
delně natáčí pro rozhlas a  televizi jak v Čechách, 
tak i  v  zahraničí. Od  roku 2006 pořádá Meziná-
rodní hudební kurzy Hudba bez hranic, na  kte-
rých vyučuje spolu s  renomovanými osobnostmi 
z  celé Evropy. Koncert mluveným slovem dopro-
vodí František Kreuzmann. Festival se koná za fi-
nanční podpory města Šumperka a Olomouckého 
kraje.  Vstupné na sezení 100 Kč 

Středa 15. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
ŠPEK: Celebrity
Vtipné stand-up představení populárního herce, 
baviče, uznávaného režiséra a šumperského rodáka 
Ondřeje Sokola.  Vstupné na sezení 220 Kč,  

260 Kč a 300 Kč

Sobota 18. března od 19 hodin ve velkém sále DK
Blues Aperitiv
Sedm bluesových kapel vs. porota! Muzikanti 
z  Evropy soutěží o  možnost hrát v  hlavním pro-
gramu 22. ročníku mezinárodního festivalu Blues 
Alive. Svého vítěze si vedle odborné poroty vybe-
rou také diváci. Více na www.bluesalive.cz.   

Vstupné na sezení 90 Kč 

Pátek 24. března od 19.30 hodin ve velkém sále DK
ŠPEK: Priessnitz
Koncert kultovní jesenické kapely, která naživo 
představí nejen své známé písně, ale i  novinky 
z alba Beztíže.   

Vstupné 300 Kč v předprodeji, v den akce 350 Kč

Pondělí 27. března od 19 hodin v klášterním kostele
PRELUDIUM ALOISE MOTÝLA: Escualo 
Quintet
Na závěrečném koncertě 44. ročníku festivalu Pre-
ludium Aloise Motýla se můžete těšit na jedinečné 
uskupení profesionálních instrumentalistů Escualo  
Quintet. Tento mladý soubor již absolvoval řadu 
prestižních vystoupení na  mezinárodních festi-
valech, co do  nástrojového obsazení je identický 
s kvintetem argentinského hudebníka a skladatele 
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doprovodem houslí, kytary, zobcové flétny a  ryt-
mických nástrojů. Hraje Malé divadélko Praha.  

Vstupné 70 Kč

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Od 1. března do 2. dubna
Markéta Kuxová: „Zahrady ticha“, kresby
Úsporným rozměrem, skromnými prostředky a ve-
lejemností kreseb se liší Markéta Kuxová od většiny 
ostatních vystavujících a má blízko ke grafikám Bo-
huslava Reynka. Kresby, které vás vtáhnou do při-
rozené harmonie. Vernisáž k  výstavě se uskuteční 
ve středu 1. března od 18 hodin. Galerie je přístupná 
denně, stačí jen zazvonit na  recepci Penzionu G, 
který nad galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. 
Výstavu i  celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Jižní křídlo DK 
Od 31. března do 30. dubna
ŠPEK: Zdeněk Nováček: Z mých cest
Šumperský fotograf, cestovatel, grafik a  designer 
Zdeněk Nováček nám představí fotografie ze 
svých cest po  světě. Vernisáž k  výstavě se usku-
teční 31. března od 17 hodin v Jižním křídle DK 
Šumperk.

PŘIPRAVUJEME
1. dubna  DELINQUENT HABITS & guests 
 (hiphop/USA)
5. dubna  BILLIE HOLIDAY TRIBUTE –
 koncert na jevišti
7. dubna  WOHNOUT – Unplugged tour
8. dubna  ŠPEK NA PRKNECH
9. dubna  JAK ŠLO VEJCE NA VANDR – 
 pohádka na neděli
9. dubna  ORCHESTR ZUŠ ZÁBŘEH

Astora Piazzolly. V  interpretaci se věnuje hudeb-
nímu stylu Tango argentino, které je strhující syn-
tézou temperamentního argentinského folkloru, 
klasické hudby a jazzu. Soubor navíc získal záštitu 
a  ocenění Velvyslanectví Argentinské republiky. 
Festival se koná za finanční podpory města Šum-
perka a Olomouckého kraje.   

Vstupné na sezení 100 Kč 

Středa 29. března od 19 hodin ve velkém sále DK
HUDBA: Charlie Chaplin
Multižánrové hudebně-divadelní představení pod 
režijním vedením Ondřeje Sokola vzniklo jako po-
cta Charliemu Chaplinovi, jehož 40. výročí úmrtí 
si letos připomínáme. Jde o světově první projekt 
zaměřený na  autorskou hudební tvorbu tohoto 
všestranného umělce, který získal dvě prestižní oce-
nění Americké filmové akademie. Účinkuje Černo-
bílé divadlo Praha.  Vstupné na sezení  

v předprodeji 170 Kč, v den akce 200 Kč

Pátek 31. března od 19 hodin ve velkém sále DK
ŠPEK: Šumperské pomněnky
Malina Brothers, Goodwill, Beg Bie Country. Pře-
hlídka folkové, bluegrassové a  country muziky se 
vzpomínkou na  hudebníka a  skladatele Milana 
Žourka.  Vstupné 190 Kč v předprodeji,  

v den akce 240 Kč

PRO DĚTI
Neděle 12. března od 10 hodin ve velkém sále DK
Ukradená tužka
Ve hře se potkají dva vousáči. Jeden z nich je ma-
líř, který by rád namaloval a prodal obraz. Druhý 
mu v tom trochu překáží. Ale jen do chvíle, než vy-
táhne tužku a začnou se dít divy. Humornou po-
hádku plnou písniček a nečekaných překvapení pro 
vás zahrají Vousáči.  Vstupné 70 Kč

Neděle 26. března od 10 hodin ve velkém sále DK
O Palečkovi
Klasická loutková pohádka o kloučkovi jménem Pa-
leček. Co všechno Paleček zažije, ještě než stačí vy-
růst? Děj pohádky je doplněn písničkami a živým 
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Metalová kapela Dymytry vyráží na samostatné turné

Tvrdě rocková skupina, hrající v maskách, vyráží v půlce února na své, v pořadí druhé, samo-
statné tour – Krby kamna Turyna tour 2017. Během šestnácti zastávek Dymytry navštíví celou 
Českou republiku a v pátek 3. března nezapomenou ani na Šumperk. Pro své fanoušky kapela na-
chystala speciální prodloužený set, během něhož zazní jak ověřené hity, tak zcela nové písně na-
psané speciálně pro toto turné.

Kromě velké porce tvrdé muziky Dymytry přive-
zou i velkolepou show plnou světel, efektů a animací 
na obřích LED obrazovkách. „Naši fanoušci jsou 
od nás zvyklí na pořádnou show, na plameny, světla 
řízená počítačem, animace na LED obrazovkách 

speciálně vytvořené na každou píseň. Vědí, že dě-
láme maximum pro to, aby se všichni parádně poba-
vili, a přesně tak to máme v plánu i na tomhle tour. 
Bude to masakr!“ řekl kapelník Jirka Dymo Urban.

Pětice hudebníků nachystala skutečně monstrózní 

18. dubna  JUSTIN LAVASH – 
 koncert na jevišti
19. dubna  MICHAL SÝKORA – autorské čtení
21. dubna  60 LET OLD TIME JAZZ BAND 
22. dubna  ZÁŽITKOVÝ FOTOGRAFICKÝ
 WORKSHOP
BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787  01 

Šumperk, tel. č.: 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 
tel. č. předprodeje vstupenek: 583 214 279, e-mail: 
dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, 
www.bluesalive.cz. 
* Přehlídka ŠPEK se koná za finanční podpory 
Olomouckého kraje a města Šumperka. Hlavním 
partnerem festivalu je Pivovar Holba. 
Změna programu vyhrazena!

Metalová kapela Dymytry přijede 3. března do Šumperka.  Foto: archiv



15Pořady domu kultury

Populární dobrodruh a  cestopisný zpravodaj rádia Impuls Jiří Kolbaba se opět vrací do Šum-
perka. Po přednášce o historkách z cest po jihu Afriky se nyní vydáme na její severozápad.

Jiří Kolbaba zve na cestu po severozápadu Afriky

Dům kultury navštíví Charlie Chaplin

Pořad připomíná 40. výročí úmrtí Charlieho Cha-
plina.  Foto: archiv

podívanou a určitě tak naváže na veleúspěšné spo-
lečné tour s kapelou Arakain, které proběhlo v roce 
2016.

Dymytry pozvali na tour dvě spřízněné kapely – 
X-Core a Loco Loco, které rozhodně fanoušky tvr-
dého rocku nezklamou. Jarní turné Dymytry bude 

podle všeho metalovou podívanou roku 2017. Vstu-
penky na šumperský koncert, který se uskuteční 
v pátek 3. března od sedmi hodin večer ve velkém 
sále, zakoupíte v předprodeji za 280 Kč a v den akce 
za 330 korun, více informací najdete na www.dk-
sumperk.cz. M. Horáková

„Návštěva tohoto kontinentu je opravdu plná 
vzrušení ze splněného snu,“ představuje svůj po-
řad populární fotograf. Expedici zahájí v Maroku. 
Jen 14 kilometrů od Evropy se na africkém konti-
nentu nachází pozoruhodná země s  bohatou his-
torií a  přívětivou současností. Marocké království 
připomíná Pohádku tisíce a jedné noci. Během ex-
pedice navštívíme pouště i stará hliněná města. Aby 
byl obraz o západní Africe úplný, nahlédneme i do 
osudem zkoušených zemí Nigeru, Burkiny Faso, 
Senegalu a Mali. 

„Jiří Kolbaba je vynikající vypravěč zážitků z vý-
prav do zahraničí, který inspiruje diváky k  jejich 
vlastním cestám a fotografování. Část jeho vyprávění 
bude proto věnována i zásadám kompoziční tvorby 
a tipům pro fotografování na cestách,“ řekla o po-
době diashow za pořadatele Michaela Horáková.

Dobrodruh vystoupí v Domě kultury Šumperk 
ve čtvrtek 9. března od půl osmé večer. Vstupné je 
v předprodeji 170 korun, v den akce pak za 200 ko-
run. Více informací a rezervaci vstupenek na www.
dksumperk.cz. -red-

Multižánrové hudebně-divadelní představení 
Hudba: Charlie Chaplin, jehož 40. výročí úmrtí si 
letos připomínáme, vzniklo jako pocta tomuto vše-
strannému umělci, který získal dvě prestižní oce-
nění Americké filmové akademie – za celoživotní 
dílo a  hudbu k  filmu Světla ramp. Jde o  světově 
první projekt zaměřený na jeho autorskou hudební 
tvorbu. A naživo ho v premiéře uvede Dům kultury 
Šumperk ve středu 29. března.

Věnujme náš úsměv i nyní skladateli, vynikají-
címu hudebníkovi, scénáristovi, herci, nezapome-
nutelnému komikovi, v  prvé řadě však velkému 
člověku. Poprvé během jednoho večera zazní uce-
leně filmové melodie „věčného tuláka s buřinkou“. 

Můžete se těšit na strhující sled pestrých hu-
debních čísel s doprovodem tance a stepu, střídání 
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Na tradiční přehlídku trampské a bluegrassové muziky Šumperské pomněnky, která se uskuteční 
v pátek 31. března v Domě kultury Šumperk, přijali pozvání legendární Malina Brothers, kteří 
na podzim absolvovali americké turné.

Na letošních Šumperských pomněnkách 
zahrají Malina Brothers

Na Šumperských pomněnkách zazpívají legendární Malina Brothers.  Foto: archiv

„Po úspěšném turné v USA se zase těšíme na do-
mácí publikum a  nadcházející koncerty. Největší 
odměnou pro nás je, když si s námi lidé zpívají pís-
ničky, na kterých jsme vyrůstali, a vidíte, jak si atmo-
sféru koncertů užívají. To je vlastně důvod, proč to 
všechno děláme,“ uvádí houslista Pepa Malina. 

Kdo se někdy nachomýtl k české folkové, country 
nebo bluegrassové muzice, určitě mu bude právě pří-
jmení Malina dost povědomé. Geniální muzikanti 
a  sourozenci – banjista a  fenomenální multiinstru-
mentalista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel (Žal-
man a spol.) a houslista Pepa (Monogram) se totiž 
objevili jako hudebníci či producenti snad na všech 
důležitých albech daného žánru u nás, od kapely Lu-
cie přes Pavla Bobka, Wabiho Daňka, Věru Mar-
tinovou nebo Lenku Filipovou. Před několika lety 

na přání fanoušků založili kapelu Malina Brothers, 
do které následně přizvali i kontrabasistu Pavla Pe-
routku (Spirituál kvintet). 

„Šumperské pomněnky pořádáme také jako vzpo-
mínku na hudebníka a skladatele Milana Žourka,“ 
řekla produkční domu kultury Michaela Horáková.

Koncert se uskuteční ve velkém sále domu kul-
tury v pátek 31. března od sedmi hodin večer, kdy 
se posluchačům jako první představí šumperští Beg 
Bie Country, následovat bude kapela Goodwill, 
která slaví úspěchy jak v Čechách, tak v zahraničí. 
A  na závěr se dočkáte vystoupení oblíbených Ma-
lina Brothers. 

Vstupné je v předprodeji 190 korun a v den akce 
podraží o padesát korun. Více informací a rezervace 
lístků na www.dksumperk.cz. -red-

nástrojů a  taneční čísla propojená s představením 
nejpůsobivějších scének z  Chaplinových filmů 
v „novém kabátě“. Jako bonus zazní dvě původní 
skladby, speciálně věnované tomuto programu jako 
pocta mistrovi zábavy. To vše v  podání Černobí-
lého divadla Praha pod vedením režiséra Ondřeje 
Sokola. Mottem celého pořadu je citát samotného 

slavného komika: „Život může být nádherný, když 
se ho nebojíte.“

Pořad Hudba: Charlie Chaplin se uskuteční ve 
středu 29. března od 19 hodin ve velkém sále domu 
kultury. Vstupné je v předprodeji 170 korun, v den 
akce 200 Kč. Více informací a on-line rezervace na 
www.dksumperk.cz. M. Horáková
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Galerie J. Jílka

Vzpomínka, nedatováno, papír, tužka 

Markéta Kuxová (*1950): „Zahrady ticha“, kresby

Zahrada ponořená ve svém blahoslavenství hladí 
a  konejší hojivým dechem ráje. Vlněním travin 
pod korunami stromů, domovem ptáků v  keři, 
plachého zvířete v jeho stínu. Pokoj do duše vnáší 
a uskromněním dýchá z kreseb Markétiných. Slova 
modlitby rámují její přívětivé vize: stůl přichystaný 

na hostinu ke chvále ryzí prostoty, na něm dvě hrd-
ličky nebo čajová konvice pro přátele. Tiché sněhu 
padání. 

Můru vábí milosrdný svit shůry, láká do sítiny 
čar, do kreseb pevně zakotvených v  jistotě do-
mova, daleko od vřavy času. Utvrzují ve víře v ne-
měnné hodnoty daru života a vedou ke smíru s ním 
ve zrození i v uvadání. Zvou k tichému spočinutí 
nad mystickými texty řeholní světice Hildegardy 
z  Bingenu (1098–1179) nebo jindy na setkání 
se slovy vizionářky Anny Kateřiny Emmerichové 
(1774–1824).

Markéta raději zůstává v ústraní. Vystavuje málo, 
většinou mimo halasnou scénu a její stejně plachá 
kresba je o to ve výsledku výmluvnější. Vtahuje do 
přirozené harmonie. Do vlídného ticha, kterého 
neubývá ani houstnoucím hlukem doby v její ne-
nasytnosti, zahlcené přemírou nestrávených vjemů 
a  jejich nudou, která je ale jen slepotou nudícího 
se. Neschopností uvidět úplnost života všude ko-
lem sebe, v širé krajině i v jednom stvolu trávy.

Úsporným rozměrem, skromnými prostředky 
a  velejemností kreseb liší se Markéta od většiny 
vystavujících a  má blízko ke grafikám Bohuslava 
Reynka. Oba vypovídají o  pevné víře skrze jevy 
a věci důvěrně denně dotýkané duchem ryzí řeči ra-
dostné zvěsti. Ve shodě s ní je celá její příroda měk-
kým svitem boží duhy prostoupená – a nakreslená 
stává se jejím bezhlesým díkuvzdáním. 

Přijďte, jste zváni do ticha, na vernisáž za autor-
činy účasti ve středu 1. března v 18 hodin.   

M. Koval  

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Roční předplatné činí 288 Kč pro mimošumperské odběratele, kterým se měsíčník distribuuje 

prostřednictvím České pošty. Obyvatelé Šumperka pak zaplatí za předplatné 132 Kč.

Zájemci o předplatné mohou kontaktovat redakci Kulturního života Šumperka, 
tel. č. 583 214 193, 724 521 552.
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Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
St 1. 3. Mučedník  A, VK  19.00 150–170 Kč
Pá 3. 3. Maria III. Studio D 123, Hrádek VK 19.00 70 Kč
So 4. 3. Dokonalá svatba VK 19.00 150–170 Kč
Út 7. 3. Perníková chaloupka školy, dopr. volných 

míst 
10.00 70 Kč

St 8. 3. Cyrano z Bergeracu školy, dopr. volných 
míst 

10.00 150–170 Kč

Čt 9. 3. Vítejte na světě Baby Balet Praha VK 17.00 100 Kč
Pá 10. 3. Jak se dělá tanečník – Stvoření tance 

Balet Praha Junior 
školy, dopr. volných 
míst

9.00, 11.00

So 11. 3. Mučedník  B, VK 19.00 150–170 Kč
Út 14. 3. Malý Nemo v krajině snů školy, dopr. volných 

míst 
10.00 70 Kč

Út 14. 3. Mord, mošt a Columbo Hrádek VK 19.00 70 Kč
Čt 16. 3. Mučedník  D, VK  17.00 150–170 Kč
So 18. 3. Cyrano z Bergeracu VK 19.00 150–170 Kč
Út 21. 3. Malý Nemo v krajině snů školy, dopr. volných 

míst 
9.00 70 Kč

So 25. 3. Podskalák P, VK 19.00 240–260 Kč
St 29. 3. Podskalák G, VK 17.00 150–170 Kč
Čt 30. 3. Dokonalá svatba VK 12.00 150–170 Kč

Hra „Mučedník“ je od současného německého dramatika Marii von Mayenburga a zabývá se aktuální otázkou 
náboženského fanatizmu. Hlavní roli Benjamina Südela ztvárnil Kryštof Grygar (uprostřed).  Foto: P. Veselý
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Pro žáky základních a  středních škol je v  po-
dání stejného souboru připraveno představení na-
zvané Jak se dělá tanečník. Uskuteční se v  pátek 
10. března v 9 a v 11 hodin. Choreografie tohoto 
pořadu mapuje nejvýznamnější období a umělecké 
osobnosti taneční historie od vzniku scénického 
tance na sklonku renesance až po tvorbu součas-
ných choreografů v doprovodu hudby nejvýznačněj-
ších skladatelů. Jsou to například W. A. Mozart, Igor 
Stravinskij, Antonín Dvořák, J. S. Bach, P. I. Čaj-
kovskij, Leoš Janáček, Sergej Prokofjev, Georges Bi-
zet, F. Mendelssohn-Bartholdy, Nicolo Paganini, 
ale i hudebníci jako Aretha Franklin, John Lennon, 
Zuzana Navarová, Jaromír Nohavica, Jaroslav Ježek 
nebo lidové, tradiční písně. T. Mládková

nebe, Po Starých zámeckých schodech, Kdyby zašlo 
Podskalí nebo Strahováček.

Režie Podskaláka se ujala zkušená režisérka Dag-
mar Hlubková, která zároveň navrhla i kostýmy, vý-
tvarníkem scény je Jaroslav Milfajt a choreografem 
Petr Miller. Na jevišti se sejde celý herecký soubor, 
aby vás zavedl do časů svérázného cechu vorařského, 
a všichni se budou těšit, že si společně zazpíváte ales-
poň některou z mnoha melodií Karla Hašlera. -tm-

Zkušený autorský tým mapuje pět životních etap: 
narození, dětství, školu, pubertu a dospělost. V před-
stavení jsou využity moudré a  poetické texty písní 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Projekt tanečního 
divadla „Vítej na světě“ vznikl na námět Vlasty Schnei-
derové, ředitelky konzervatoře Taneční centrum Praha, 
která přizvala ke spolupráci nejzkušenější členy tradič-
ního tvůrčího týmu Baby Baletu Praha Pavlu Königs-
markovou, Natálii Houskovou a  Agurtzane Pérez 
Olóriz. Autorem kostýmů je Roman Šolc, scénografii 
vytvořil Viktor Svidró. Technickou spolupráci zajistili 
Vladimír Sojka a Ondřej Urban. Producentem díla je 
studentská umělecká agentura Mezinárodní centrum 
tance. Do Divadla Šumperk vás na toto představení sr-
dečně zveme ve čtvrtek 9. března od 17 hodin.

Lidová hra Ferdinanda Františka Šamberka (au-
tora her Blázinec v  prvním poschodí, Palackého 
třída 27, Jedenácté přikázání,…) Podskalák vás za-
vede do rázovitého prostředí dnes již neexistující 
pražské osady Podskalí, která se rozprostírala na pra-
vém břehu Vltavy. Příběh lásky, intrik i humoru je 
plný nádherných a nesmrtelných melodií Karla Haš-
lera. Každý určitě zná takové hity, jako jsou např. 
V tom Šáreckém údolí, Za vodou, Až já půjdu do 

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.
divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla po–pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstupe-
nek vždy hodinu před začátkem představení. Výstava: M. Jonášová, I. Hlavicová: „Cestou barev“, spojení 
abstraktní malby s fotografií, výstava trvá do 19. 3. Výstava fotografií A. Kulhaje „Muzikanti“ bude zahá-
jena 25. 3. v 17.30 hod. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu vyhrazena!

Poetický název Vítejte na světě nese nový celovečerní rodinný balet v interpretaci souboru Baby 
Balet Praha, který je složený z nejlepších konzervatoristů Tanečního centra Praha a je jedním ze 
tří takto unikátních profesionálních tanečních těles v Evropě. Světové premiéry této taneční insce-
nace proběhly 2. a 5. února 2016 ve Stavovském divadle v Praze.

Poslední premiéru stávající sezony připravuje Divadlo Šumperk. V režii Dagmar Hlubkové uvede 
inscenaci Podskalák. Diváci ji poprvé zhlédnou v sobotu 25. března od sedmé večerní. Po premi-
éře je připraveno posezení s hudbou v Zrcadlovém sále a foyer divadla.

BABY BALET PRAHA po roce opět v divadle

Na březen chystá divadlo premiéru Podskaláka
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Číně i duchovní témata. K výstavě nabízíme mož-
nost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-
-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: 
kristina.lipenska@muzeum-sumperk.cz. Výstava 
trvá do 2. dubna.

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

Sportovní herna
Oblíbená interaktivní herna pro malé i velké, jež 
se otevře ve čtvrtek 16. března, se tentokrát po-
nese ve sportovním duchu. Malí sportovci se mo-
hou těšit na zbrusu nové atrakce, jako jsou střelba 
na branku, sportovní i  moderní gymnastika, 
chůze po popruhu nebo skok do výšky pro mi-
lovníky atletiky. Na své si přijdou i  malí jogíni. 
Originální interaktivní exponáty, pocházející vět-
šinou opět z dílny Vlastivědného muzea v Šum-
perku, návštěvníky nejen pobaví, ale také donutí 
vyzkoušet si jak tělesné dovednosti, tak i znalosti 
z  oblasti sportu. Víte například, kdo je nejzná-
mější šumperský hokejista? To a mnoho jiného se 
dozvíte v  nové, sportovní herně. Výstava potrvá 
do 4. června.

VýstaVní síň
Divoká krása Jeseníků
Návštěvníci výstavy mohou obdivovat divo-
kou krásu Jeseníků na fotografiích Ondřeje Ba-
číka a na přírodninách z muzejního sbírkového 
fondu, jež dokumentují jesenickou přírodu: 
na  vzorcích hornin, dermoplastických prepa-
rátech ptáků a  savců a  na  herbářových polož-
kách rostlin. Během výstavy je promítán film 
Divoké Jeseníky z  cyklu České televize Kraji-
nou domova. K  výstavě nabízíme možnost ob-
jednat si komentovanou prohlídku. Máte-li 
o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: 
magda.zmrhalova@muzeum-sumperk.cz a  mi-
lan.dvorak@muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá 
do 2. března. 

Půlstoletí s Cimrmanem
Výstava shrnující padesátileté působení Divadla 
Járy Cimrmana na naší divadelní scéně a  zároveň 
představující život českého velikána Járy Cimr-
mana. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zají-
mavých předmětů z géniova života. K vidění budou 
např. starý dětský kočárek, lyže či kolo pro celou ro-
dinu. Celou výstavu doplňují panely s fotografiemi 
a texty, které návštěvníky seznámí se zákulisím di-
vadla. Na zahájení výstavy se veřejnosti představí 
nová kniha Půlstoletí s  Cimrmanem, v  níž Zde-
něk Svěrák bilancuje nad historií Divadla Járy Ci-
mrmana. Výstava bude zahájena v úterý 7. března 
v 16 hodin, součástí bude také autogramiáda. Vý-
stava potrvá do 7. května.

HollaroVa Galerie
Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti
Mezinárodní výstava obrazů představuje díla pře-
vážně čínských exilových umělců vyznávajících 
metodu Falun Gong, založenou na kultivaci těla 
i  mysli a  vystavenou ze strany čínských úřadů 
mnohdy velice tvrdé perzekuci. Umělci ve svých 
dílech zobrazují skutečné lidské osudy v  současné 

Vlastivědné muzeum v Šumperku
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Další strhující přednáška o  nejkrásnějších mís-
tech planety Země představí například pobřeží Ti-
chého oceánu, pralesy s 1 000 let starými stromy, 
sopku Sv. Heleny s následky erupce v r. 1980 či zá-
zraky přírody v Yellowstone a ve Skalistých horách. 
Přednáší Ondřej Bačík, společnost přátel Jeseníků. 
Přednáška se uskuteční ve výstavní síni ve čtvrtek 
2. března v 17 hodin.

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! 

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  projekcí nevytištěných fotografií. Výstava trvá 
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 trvá do 26. března.

přednáŠka
Cesta na Severozápad: Divočinou USA 2016

Výstava Krysáci je v Muzejíčku k vidění do 9. března. Poté ji vystřídá Sportovní herna.  Foto: P. Kvapil
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let starými stromy. Uvidíme sopku Sv. Heleny s ná-
sledky mohutné erupce v roce 1980 a na místě jiné 
sopečné exploze nás svou průzračně modrou hla-
dinou doslova ohromí Kráterové jezero, nejhlubší 
v USA. Úžasné zázraky přírody budeme obdivovat 
v Yellowstone a ve Skalistých horách. A čekají na 
nás i roztomilé zemní veverky čipmánci, jeleni wa-
piti, mohutní bizoni, král nebes orel bělohlavý, lé-
tající drahokamy kolibříci, vidlorozi, kamzíci běláci 
a medvědi. 

Zveme vás na pět tisíc kilometrů dlouhou vý-
pravu po státech Washington, Oregon, Idaho, 
Wyoming a  Montana s  národními parky Mout 
Rainier, Olympic, Crater Lake, Yellowstone, Gla-
cier, North Cascades a oblastí Mount St. Helens.

Uvidíte nevšední záběry a  videa. K  dispozici 
budou i  velkoformátové fotografie z  americké 
a jesenické divočiny. Přednáší Ondřej Bačík ze Spo-
lečnosti přátel Jeseníků, z.s. O. Bačík

V pořadí již třetí strhující přednáška o divočině, 
která proběhne ve čtvrtek 2. března od 17 hodin ve 
výstavní síni muzea, vás zavede do nejkrásnějších 
míst planety Země. Poznáme vlhké klima a krásy 
na pobřeží Tichého oceánu a deštné pralesy s tisíc 

Přednáška, Výstava

Na zahájení výstavy o Cimrmanovi přijede Zdeněk Svěrák

Muzeum láká na cestu americkou divočinou

Přednáška zavede návštěvníky do nejkrásnějších míst 
planety Země.  Foto: O. Bačík

Zdeněk Svěrák na zahájení pražské výstavy.   
Foto: archiv

V úterý 7. března v 16 hodin bude ve výstavní 
síni šumperského muzea za přítomnosti Zdeňka 
Svěráka zahájena výstava shrnující padesátileté 
působení Divadla Járy Cimrmana na naší di-
vadelní scéně a  zároveň představující život Járy 
Cimrmana.

Nejvýznamnější český vědec, vynálezce, peda-
gog, dramatik, cestovatel, a dokonce i sportovec, to 
vše je Jára Cimrman. Osobnost největšího Čecha 
(nikoliv vzrůstem, ale věhlasem) a zároveň padesá-
tiletou historii Divadla Járy Cimrmana návštěvní-
kům přiblíží výstava, která bude od 7. března do 
7. května ke zhlédnutí ve výstavní síni šumper-
ského muzea. Mezi desítkami zajímavých před-
mětů z géniova života budou k vidění např. starý 
dětský kočárek, ve kterém byla odchována jak Ci-
mrmanova sestra Luisa, tak i malý Jára, šněrovačka, 
kterou jako jediný kus oblečení poděděný po již 
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Zóna / Černobyl 30 let poté

Současnou podobu Černobylu, zejména přilehlé oblasti Pripjať – města duchů, ukazuje výstava 
fotografií, která se koná ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Autorem celkem 26 velkoformáto-
vých fotografií je Luděk Ovesný (* 1985), který vystudoval Integrovanou střední školu technickou 
ve Zlíně, obor reprodukční grafik.

dnes je to mrtvá, neobydlená zóna. Černobílé fo-
tografie jsou doplněny hudební kompozicí skla-
datelky Elišky Cílkové (*1987), která nahrála 
autentické zvuky zapomenutých černobylských 
klavírů, a tak vznikla unikátní nahrávka s názvem 
„Pripyat Piano – The Zone of Chernobyl“. Sou-
částí výstavy je i projekce nevytištěných fotogra-
fií.  P. Janíčková

Současnou podobu Černobylu ukazuje výstava fotografií v Rytířském sále muzea.  Foto: VM Šumperk

zmiňované sestře odmítl nosit, či kolo pro celou ro-
dinu. Součástí výstavy je také řada relikvií z nebez-
pečných cest, jako lebka cestovatele, kterého snědli 
lidožravci, nebo liána, jež Cimrmanovi zachránila 
život. Celou výstavu doplňují panely s fotografiemi 
a  s  texty, které návštěvníky seznámí se zákulisím 
Divadla Járy Cimrmana. Prostřednictvím těchto 
expozic tak mohou příznivci cimrmanovského hu-
moru proniknout do tajů fungování některých 

scénických efektů využívaných v divadelních hrách 
či nahlédnout do herecké šatny. 

Na zahájení se veřejnosti představí nová kniha 
Půlstoletí s Cimrmanem, v níž Zdeněk Svěrák bi-
lancuje nad historií Divadla Járy Cimrmana for-
mou soukromého dopisu Ladislavu Smoljakovi 
a do níž navíc každý člen souboru přispěl svojí nej-
živější vzpomínkou. Součástí zahájení bude také 
autogramiáda. E. Šebestíková

V roce 2010 se Luděk Ovesný 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 pa-
desát tisíc obyvatel, kteří museli být evakuováni, 
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Městská knihovna

Knihovna si připomíná měsíc čtenářů

Řadu zajímavých akcí přichystala Městská 
knihovna v Šumperku na měsíc březen. Ten se již 
tradičně nese ve znamení knihy. 

Svoji tvorbu představí na výstavě Helena 
Fahrnerová

Výstavu výtvarných prací Heleny Fahrnerové 
chystají na březen šumperské knihovnice. Nese ná-
zev Drobnosti radosti… a zahájena bude ve čtvrtek 
9. března v 17 hodin. 

Helena Fahrnerová vystudovala JAMU v  Brně, 
ale život ji nasměroval jinam než k divadlu. Ve své 
profesi využívá svět fantazie při tvorbě originálních 
vůní pro hotely, spa centra a individuální zájemce. 
Je zřizovatelkou chráněné dílny, která vyrábí well-
ness produkty z bylin. Svého tvůrčího ducha venti-
luje psaním, fotografováním a výtvarnou tvorbou.  

Obrazy vytváří Helena Fahrnerová různými tech-
nikami práce s horkým voskem, který ji fascinuje 
už asi patnáct let. Nejdříve ho využívala pro ba-
tiku a malbu na hedvábí, pak na enkaustické tech-
niky žehličkou a nyní její obrazy spojují a završují 
techniky americké enkaustiky, jež obsahují všechny 
dostupné kombinace výtvarných technik. Autorka 
by ráda do obrazů promítla i svou další lásku a vá-
šeň – aromaterapii, které se věnuje téměř dvacet 

let. Jak sama říká: „Vosk přímo vyzývá k propojení 
s vůní..., ale není to tak jednoduché, jak se na první 
pohled zdá. Doufám, že na výstavě budu moci pre-
zentovat alespoň první pokusy o  vonné obrazy.“ 
Výstava bude k vidění do 5. dubna.

V březnu se v knihovně odehraje scénické čtení
Na scénické čtení nazvané „Alice Kuipersová – 

ŽIVOT NA LEDNICI – velký příběh na malých 
papírcích“ se mohou těšit všichni, kteří přijdou ve 
čtvrtek 16. března do knihovny v  ulici 17. listo-
padu. Od 17 hodin zde vystoupí Petra Zsáková 
a Kristýna Pelnářová. Vstupné je dobrovolné.

A co vás čeká? Velký příběh na malých papírcích. 
Dojemný vztah matky a dcery, které spolu komu-
nikují přes vzkazy na ledničce.

Klárka je v  pubertě, trucuje, chodí do školy 
a  věčně lítá po kamarádkách. Její matka zase od 
rána do noci pracuje, takže se často doma ani ne-
potkají. Jejich společný život se z velké části ode-
hrává na lednici.

Neobvyklou formou vyprávěný příběh, kdy 
k vám promlouvají dva hlasy – dvě ženy.

Za zdánlivě stručnými zprávami se odehrává 
vztah plný rozporů, ale i vzájemné lásky.

Život ve shonu všichni důvěrně známe. Ale 

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.
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Středisko volného času Doris

teprve když nám osud ukáže odvrácenou tvář, za-
čneme litovat, že jsme na své nejbližší neměli dost 
času.

Knihovnice chystají besedu o Žerotínech
Kdo byl Felčan z Hrabového, pán na bartoňov-

ské tvrzi a vrchnost poddaných z Bartoňova a Rad-
milova? Nejen o  tom bude ve čtvrtek 23. března 
hovořit v šumperské knihovně v ulici 17. listopadu 
historik místního muzea Zdeněk Doubravský. Při-
blíží tak jednu z  kapitol připravované publikace, 
která by měla vyjít v nakladatelství Veduta Štíty do 
konce letošního roku. 

Přítomné seznámí s  pátráním téměř detektiv-
ním, a to po stopách známých i zapomenutých uro-
zených mužů a žen období renesance. Navštívíme 
s ním střední Moravu i Slovensko, do vypravování 
vstoupí bratři Pernštejnové i Žerotínové a nakonec 
doputujeme do našeho regionu, na Šumpersko. Be-
seda začíná v 17 hodin a vstupné je padesát korun.

Knihovnice pozvou nejstarší čtenáře i nevidomé
Ve čtvrtek 23. března dopoledne bude knihovna 

v ulici 17. listopadu hostit již tradiční setkání nej-
starších čtenářů, kteří do ní pravidelně docházejí. 

Jde přitom o čtenáře ve věku 85 let a více. 
Odpoledne se pak v prostorách knihovny sejdou 

klienti místní organizace Svazu nevidomých a sla-
bozrakých, s níž každoročně pořádá několik společ-
ných akcí. A řeč bude nejen o festivalu Město čte 
knihu, který proběhl loni v listopadu. 

Knihovna se připojí k Noci s Andersenem 
Také letos se Městská knihovna Šumperk při-

pojí k celostátní akci na podporu dětského čtenář-
ství Noc s Andersenem. V pátek 31. března se bude 
spát – „nespát“ na více než čtrnácti stech místech 
nejen v knihovnách, ale i ve školách, dětských do-
mech, nemocnicích a  všude tam, kde děti chtějí 
zažít noc plnou fantazie a dobrodružství. A spí se 
nejen v České republice, ale v dalších sedmadvaceti 
státech po celém světě.

Pro letošní nocování si šumperská knihovna vy-
brala dětskou literaturou věnovanou náročnému 
povolání, kterým je hasič. Děti se mohou těšit na 
zábavné soutěže a  večerní návštěvu nové hasič-
ské stanice. Účastníci „přespání“ v  knihovně při-
tom jsou vybíráni z řad aktivních dětských čtenářů, 
kteří se úspěšně zapojují do soutěží pořádaných 
knihovnou. -kš, zk-

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

Cena 40 Kč

JARNÍ PRÁZDNINY S DORISKOU 
od 27. února do 3. března od 9 do 15 hodin na 
Komíně a v terénu

Celé prázdniny máme pro školní děti (7–15 let) 
připravený program. 

Pondělí 27. února od 9 do 15 hodin na „K“
Sportovní den
Dopoledne Silák Dorisky – sportovní výzvy, odpo-
ledne florbalový turnaj.

Úterý 28. února od 9 do 15 hodin na „K“ 
Hvězdy a souhvězdí 
Výtvarná dílna – vyrobíte si vlastní hvězdnou ob-
lohu, souhvězdí nebo kaleidoskop.

Středa 1. března od 9 do 15 hodin na „K“
Souhvězdí zvěrokruhu 
Výtvarná dílna – vyrobíte si souhvězdí zvěrokruhu.

Čtvrtek 2. března od 9 do 15 hodin 
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Balíme a valíme hledat poklad na Háj 
Už jste někdy hledali poklad na Háji? Vaření v pří-
rodě, hry, soutěže...

 
Pátek 3. března od 9 do 15 hodin ve Vile Doris
Zdravý den na Dorisce
Gymnastika, akrobacie, jóga, zdravé vaření. Více 
informací Jiří Kamp, tel. č. 774 908 122, kamp@
doris.cz.  Cena 50 Kč 

Sobota 4. března 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@
doris.cz.  Cena 50 Kč 

Středa 15. března od 15.30 hodin v „MC“ na K
Workshop o látkových plenách 
Beseda. Lektorka Eva Šupčíková, http://aktivni-ro-
dicovstvi.cz/. Informace a  přihlášky Eva Pšenčíková, 

tel. č. 731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena 50 Kč

Středa 15. března od 18 hodin v divadle
Jarní koncert
Jarní koncert mladších oddělení Šumperského 
dětského sboru. Vystoupí Zpívánky, Růžové děti 
a Komorní sbor. Předprodej vstupenek v pokladně 
divadla od pondělí 6. března. Informace Ivana Žůr-
ková, tel. č. 725 012 639, motyli@spk.cz.   

Vstupné 70 Kč

Sobota 18. – neděle 19. března od 8.30 do 17 ho-
din ve Švagrově
Řemeslný víkend
Košíkářský a řezbářský kurz ve Švagrově. Informace 
Jindra Báťková, tel. č. 725 058 172, batkova@do-
ris.cz.  Cena 1100 Kč 

Středa 22. března od 15.30 hodin v „MC“ na K
Nosíme děti zdravě

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Víra, zbožnost a smrt v době baroka 

ve středu 22. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu

Host večera – prof. PhDr. Jiří MIKULEC, CSc., historik a pedagog
Jiří Mikulec absolvoval obor český jazyk - historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy diplo-
movou prací na téma „Hmotná kultura na Starém Městě pražském v době předbělohorské. Domy 
a domácnosti na Královské cestě“. Jako interní vědecký aspirant pracoval v Ústavu českých a česko-

slovenských dějin ČSAV, kde získal titul kandidáta věd za práci „Pobělohorská společnost a venkovské 
poddané obyvatelstvo v Čechách“. Od roku 1991 působí v Historickém ústavu AV ČR, kde od roku 
1998 vede oddělení raného novověku. V roce 2005 byl jmenován docentem starších českých dějin, 
kdy svou habilitační práci zaměřil na „Náboženská bratrstva v Čechách v 17. a 18. století. Příspěvek 

k výzkumu barokní lidové zbožnosti“. 
Jiří Mikulec je členem Komise pro studium rekatolizace českých zemí v 16. - 18. století, Českomo-
ravské komise pro srovnávací církevní dějiny a Vědecké rady Historického ústavu Akademie věd. 

Kromě vědecké práce přednáší na Filozofické fakultě v Praze a Pardubicích. Specializuje se na české 
dějiny doby pobělohorské, zejména na dějiny církevních institucí, rekatolizaci, problematiku nábo-

ženského života a vývoj české barokní společnosti.  

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.
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Pontis Šumperk – Univerzita volného času

Kurz nošení dětí v šátku pro pokročilé – vázání na 
záda. Lektorka Eva Šupčíková, http://aktivni-rodi-
covstvi.cz/. Informace a přihlášky Eva Pšenčíková, 
tel. č. 731 186 053, psencikova@doris.cz.   

Cena 300 Kč

Středa 22. března od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis: Víra, zbožnost a smrt v době baroka
Host: historik a pedagog prof. PhDr. JIŘÍ MIKU-
LEC, CSc. Informace Petr Konupčík, tel.  č. 731 
610 037, konupcik@doris.cz.  Vstupné 50 Kč 

Čtvrtek 23. března od 18 hodin v klášterním kostele
Jarní koncert
Jarní koncert Šumperského dětského sboru. Zpí-
vají Barevné děti, Plameňáci a Motýli. 
Informace Ivana Žůrková, tel.  č. 725 012 639, 

motyli@spk.cz.  Vstupné dobrovolné

Středa 29. března od 15.30 hodin v „MC“ na K
Příkrmy u kojených i nekojených dětí
Beseda. Podpůrná skupina pro (ne)kojící ma-
minky. Lektorka Eva Šupčíková, http://
aktivni-rodicovstvi.cz/. Informace a přihlášky Eva Pšen-
číková, tel. č. 731 186 053, psencikova@doris.cz.   

Cena 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.

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

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

Sobota 25. března od 14 hodin v „S“
Ples pro seniory

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

Každé úterý od 14 hodin v „S“
Zdravotní cvičení

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

Každou středu od 10 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

Kino Oko

Středa 1. března
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
BÁBA Z LEDU v 17.30 hodin
ČR, 2017, drama, komedie, romantický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
JACKIE v 19.45 hodin                     Artvečer – FK
USA, Chile, 2016, životopisný, drama, 95 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

Čtvrtek 2. března
BALERÍNA v 15.25 hodin         Hrajeme pro děti
Francie, Kanada, 2016, animovaný, dobrodružný, 
89 minut, přístupné bez omezení, české znění

Příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší 
vášní je tanec. S  pomocí svého nejlepšího přítele 
Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vy-
dat se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká 
mnoho nelehkých úkolů. 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč* 
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. 
LOGAN: WOLVERINE v 17.20 hodin
USA, 2017, akční, drama, sci–fi, 135 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací. Jenže je na 
tom nyní trochu hůř. Jeho schopnost uzdravo-
vání pomalu vyprchává a  elánem také zrovna ne-
hýří. Navíc je na vše skoro sám. Z X–Menů přežívá 
ještě Profesor X, který je ale vážně nemocný, ztrácí 
paměť a trpí nebezpečnými záchvaty ohrožujícími 
jeho okolí…  Vstupné 130 Kč
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Sobota 4. března 
BALERÍNA ve 13.30 hodin       Hrajeme pro děti
Francie, Kanada, 2016, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, 89 minut, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč* 
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. 
VŠECHNO NEBO NIC v 15.30 hodin
ČR, 2017, komedie, romantický, 107 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let
Film Všechno nebo nic – český Deník Bridget Jo-
nesové?  Vstupné 110 Kč
MUZZIKANTI v 17.45 hodin
ČR, 2017, romantický, hudební, 109 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let 
Muzzikanti jsou film plný písniček a  melodií od 
folklorních kořenů až po mladou rockovou součas-
nost, odehrávající se na česko–slovensko–polském 
trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského 
Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab 
žen přitahuje od nepaměti a hudba má své neza-
stupitelné místo. Hrají: Pavel Kříž, Jarek Nohavica. 

Vstupné 120 Kč
LOGAN: WOLVERINE ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, drama, sci–fi, 135 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 130 Kč

Neděle 5. března 
BALERÍNA v 15.00 hodin          Hrajeme pro děti

LION ve 20.00 hodin
Austrálie, Velká Británie, USA, 2016, drama, 
129 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Pětiletý indický chlapec Saroo (Dev Patel) se ztratí 
ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od jeho 
domova a rodiny. Ocitne se v ulicích Kalkaty, kde 
se musí naučit sám a opuštěný přežít. Po strastiplné 
a  nebezpečné cestě si ho adoptuje manželský pár 
z Austrálie. O pětadvacet let později se vydává na 
dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou v daleké 
Indii.  Vstupné 110 Kč

Pátek 3. března 
PSÍ POSLÁNÍ v 15.20 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, komedie, drama, 100 minut, pří-
stupný bez omezení, české znění
Všichni psi jednou přijdou do nebe... Ale nejprve 
musí splnit své poslání… Režie Lasse Hallström. 

Vstupné 110 Kč
T2 TRAINSPOTTING v 17.30 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
LOGAN: WOLVERINE v 19.45 hodin
USA, 2017, akční, drama, sci–fi, 135 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 130 Kč

Film Balerína je příběhem Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec.  Foto: archiv
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Francie, Kanada, 2016, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, 89 minut, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč* 
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. 
MUZZIKANTI v 17.00 hodin
ČR, 2017, romantický, hudební, 109 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let  Vstupné 120 Kč
LOGAN: WOLVERINE v 19.15 hodin
USA, 2017, akční, drama, sci–fi, 135 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 130 Kč

Pondělí 6. března
LION v 17.25 hodin
Austrálie, Velká Británie, USA, 2016, drama, 
129 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
BÁBA Z LEDU ve 20.00 hodin
ČR, 2017, drama, komedie, romantický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč

Úterý 7. března
LA LA LAND v 17.25 hodin
USA, 2016, 14 nominací na Oscara, 7 Zlatých 
glóbů, drama, komedie, muzikál, romantický, 
127 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
MUZZIKANTI ve 20.00 hodin
ČR, 2017, romantický, hudební, 109 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let  Vstupné 120 Kč

Středa 8. března
BABY OKO: VŠECHNO NEBO NIC 
v 10.00 hodin
ČR, 2017, komedie, romantický, 107 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let
Film Všechno nebo nic – český Deník Bridget Jo-
nesové? Hrajeme se sníženou hlasitostí a tlumeným 
světlem pro maminky a tatínky s miminky. 
Vstupné 110 Kč, maminky a tatínci s kočárky 60 Kč 

BÁBA Z LEDU v 17.30 hodin

Režisérka Jitka Němcová představuje ve svém celovečerním dokumentu životní příběh Vladimíra Mišíka.  
Foto: archiv
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ČR, 2017, drama, komedie, romantický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA v 19.45 hodin  

Artvečer – FK
ČR, 2017, dokumentární, hudební, 116 minut, 
přístupné bez omezení
Režisérka Jitka Němcová představuje ve svém ce-
lovečerním dokumentu životní příběh Vladimíra 
Mišíka, vynikajícího muzikanta, člověka, který si 
vždycky stál za svým a  nenechal se zkorumpovat 
ani mocí a metály, ani komercí. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 9. března
MASARYK v 17.30 hodin
ČR, SR, 2017, životopisný, drama, historický, 
14 nominací Český lev, 106 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká 
gesta. V  jeho srdci bojovala nespoutanost extra-
vagantního umělce s povinností a morálkou úřed-
níka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale 
nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na re-
publiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. 
V hlavní roli Karel Roden.  Vstupné 130 Kč
LOGAN: WOLVERINE v 19.50 hodin
USA, 2017, akční, drama, sci–fi, 135 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 130 Kč

Pátek 10. března 
PSÍ POSLÁNÍ v 15.20 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, komedie, drama, 100 minut, pří-
stupný bez omezení, české znění  Vstupné 110 Kč
MASARYK v 17.30 hodin 
ČR, SR, 2017, životopisný, drama, historický, 
106 minut, nevhodné pro děti do 12 let 

Vstupné 130 Kč
LION v 19.50 hodin
Austrálie, Velká Británie, USA, 2016, drama, 
129 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč

Sobota 11. března
BALERÍNA ve 13.45 hodin        Hrajeme pro děti

Francie, Kanada, 2016, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, 89 minut, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč* 
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. 
MUZZIKANTI v 15.40 hodin
ČR, 2017, romantický, hudební, 109 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let  Vstupné 120 Kč
KONG: OSTROV LEBEK 3D v 17.55 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci–fi, 
118 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin 
neprobádaného, stejně krásného jako zrádného, 
ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měli sebemenší tu-
šení, že vstupují na území mytického Konga. 

Vstupné 130 Kč
MASARYK ve 20.20 hodin 
ČR, SR, 2017, životopisný, drama, historický, 
106 minut, nevhodné pro děti do 12 let

Vstupné 130 Kč

Neděle 12. března 
BALERÍNA v 15.30 hodin          Hrajeme pro děti
Francie, Kanada, 2016, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, 89 minut, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč* 
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. 
KONG: OSTROV LEBEK v 17.25 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci–fi, 
118 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
MASARYK v 19.50 hodin 
ČR, SR, 2017, životopisný, drama, historický, 
106 minut, nevhodné pro děti do 12 let 

Vstupné 130 Kč

Pondělí 13. března
MUZZIKANTI v 17.30 hodin
ČR, 2017, romantický, hudební, 109 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let  Vstupné 120 Kč
MASARYK v 19.45 hodin 
ČR, SR, 2017, životopis., drama, historický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let Vstupné 130 Kč
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Úterý 14. března
MASARYK v 17.30 hodin 
ČR, SR, 2017, životopisný, drama, historický, 
106 minut, nevhodné pro děti do 12 let 

Vstupné 130 Kč
VŠECHNO NEBO NIC v 19.50 hodin
ČR, 2017, komedie, romantický, 107 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let  Vstupné 110 Kč

Středa 15. března
OKO SENIOR: BÁBA Z LEDU v 15.15 hodin 
ČR, 2017, drama, komedie, romantický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 120 Kč
MASARYK v 17.30 hodin 
ČR, SR, 2017, životopis., drama, historický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let Vstupné 130 Kč
SÁMSKÁ KREV v 19.50 hodin       Artvečer – FK
Švédsko, Dánsko, Norsko, 2016, drama, 110 mi-
nut, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámská dívka, která se 
věnuje chovu sobů. Vystavena rasismu éry třicá-
tých let minulého století začne snít o novém životě. 
K jeho dosažení je ale nutné stát se někým jiným. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 16. března
MASARYK v 16.00 hodin 
ČR, SR, 2017, životopis., drama, historický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let Vstupné 130 Kč
ROLLING STONES OLÉ! OLÉ! OLÉ! 
v 18.20 hodin
Velká Británie, 2016, dokumentární, 105 minut, 
titulky
Unikátní dokument z  loňského turné legendární 
kapely ROLLING STONES napříč jižní Ameri-
kou, které vyvrcholilo koncertem v Havaně.
ROLLING STONES – HAVANA MOON
Velká Británie, 2016, hudební, 105 minut, pří-
stupné bez omezení, titulky
Záznam jediného koncertu kapely Rolling Stones 
v kubánské Havaně. Režisér Paul Dugdale zachytil 
v záznamu tohoto epického živého koncertu jedné 
z největších kapel hudební historie hity jako Jum-
pin’ Jack Flash, It’s  Only Rock ’n’ Roll, Gimme 
Shelter, Brown Sugar, Satisfaction a  mnoho dal-
ších.  Vstupné 150 Kč

Hlavní roli v očekáváném filmu Masaryk hraje Karel Roden.  Foto: archiv
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Sobota 18. března
KRÁSKA A ZVÍŘE 3D v 15.15 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, rodinný, fantasy, muzikál, romantický, 
123 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
MUZZIKANTI v 17.45 hodin
ČR, 2017, romantický, hudební, 109 minut, ne-
vhodný mládeži do 12 let  Vstupné 120 Kč
KONG: OSTROV LEBEK ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci–fi, 
118 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč

Neděle 19. března
KRÁSKA A ZVÍŘE v 15.00 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, rodinný, fantasy, muzikál, romantický, 
123 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 

Kino Oko

Pátek 17. března
KRÁSKA A ZVÍŘE 3D v 15.00 hodin 

 Hrajeme pro děti
USA, 2017, rodinný, fantasy, muzikál, romantický, 
123 minuty, přístupné bez omezení, české znění
Kráska a  zvíře popisuje pozoruhodný příběh 
Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kte-
rou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory 
strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služeb-
nictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím 
zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince. 
Hrají Emma Watsonová, Ewan McGregor, Emma 
Thompsonová a další.  Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
KONG: OSTROV LEBEK 3D v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, fantasy, sci–fi, 
118 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč
MASARYK v 19.55 hodin 
ČR, SR, 2017, životopis., drama, historický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 130 Kč

Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku 
uvězní děsivé zvíře.  Foto: archiv
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KRÁSKA A ZVÍŘE 3D v 15.15 hodin 
Hrajeme pro děti

USA, 2017, rodinný, fantasy, muzikál, romantický, 
123 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
RANDE NASLEPO v 17.45 hodin
Německo, 2017, komedie, romantický, 111 minut, 
přístupné bez omezení, české znění
Vzrušující práce v luxusním hotelu – to je vysněná 
budoucnost Saliyi (Kostja Ullmann). Pak ale jako 
teenager začne ztrácet zrak. Saliya i přes svůj han-
dicap postupně získává větší sebevědomí, vrací se 
do normální školy a  nakonec se dokonce odváží 
poslat přihlášku na stáž do pětihvězdičkového 
hotelu. Díky důkladné přípravě, pozitivnímu pří-
stupu a hlavně s podporou velkého blafování uspěje 
a  místo získá. Jen nikomu nepřizná, že vlastně 
tak trochu skoro vůbec nevidí... Natočeno podle 
skutečného životního příběhu, který ve své knize 
vtipně popsal sám Saliya Kahawatte. 

Vstupné 120 Kč
SKRYTÉ ZLO ve 20.00 hodin
USA, 2017, horor, thriller, 96 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
Když tři kamarádi z vysoké školy narazí na hrůzný 
původ skrytého zla, zjistí, že existuje jediný způsob, 
jak se vyhnout této kletbě: nemyslet na ni, nevy-
slovovat ji. Ale jakmile skryté zlo pronikne do vaší 
hlavy, je to právě to, co všechno řídí. Existuje způ-
sob, jak se vymanit z této posedlosti a přežít? 

Vstupné 110 Kč

Pátek 24. března 
BALERÍNA ve 14.50 hodin        Hrajeme pro děti
Francie, Kanada, 2016, animovaný, dobrodružný, 
rodinný, 89 minut, přístupné bez omezení, české 
znění  Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč* 
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. 
RANDE NASLEPO v 16.45 hodin
Německo, 2017, komedie, romantický, 111 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 120 Kč
EXPEDIČNÍ KAMERA v 19.00 hodin

Kino Oko

MASARYK v 17.30 hodin 
ČR, SR, 2017, životopis., drama, historický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 130 Kč
LOGAN: WOLVERINE v 19.50 hodin
USA, 2017, akční, drama, sci–fi, 135 minut, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 130 Kč

Pondělí 20. března
MASARYK v 17.30 hodin 
ČR, SR, 2017, životopis., drama, historický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 130 Kč
LA LA LAND v 19.50 hodin
USA, 2016, 14 nominací na Oscara, 7 Zlatých 
glóbů, drama, komedie, muzikál, romantický, 
127 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč

Úterý 21. března
MOTANI – TAJE THAJSKA v 19.30 hodin
Velmi úspěšná, barevná a  pestrá fotograficko–fil-
mová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI napříč 
severním Thajskem, které je plné kulturních a pří-
rodních pokladů. Pásmo protkané nespočetnými 
veselými i napínavými příběhy.  Vstupné 100 Kč

Středa 22. března
OKO SENIOR: VŠECHNO NEBO NIC 
ve 14.30 hodin 
ČR, 2017, komedie, romantický, 107 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let 

Vstupné 110 Kč, senioři 60 Kč 
MASARYK v 16.45 hodin 
ČR, SR, 2017, životopis., drama, historický, 106 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let  Vstupné 130 Kč
NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V  ŽIVOTĚ OLLIHO 
MÄKIHO v 19.10 hodin                  Artvečer – FK
Finsko, Švédsko, Německo, 2016, drama, 92 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Okouzlující debut mladého finského režiséra popi-
suje skutečný příběh boxera Olliho Mäkiho, kte-
rému se do příprav na světový šampionát zamotala 
láska.  Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč 

Čtvrtek 23. března
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mimozemského života na Marsu.  Vstupné 120 Kč

Neděle 26. března
ŠPALÍČEK ve 13.20 hodin         Hrajeme pro děti
Československo, 1947, animovaný, loutkový, hu-
dební, 78 minut, přístupné bez omezení
První celovečerní loutkový film režiséra a  ani-
mátora Jiřího Trnky, který se prosadil i  jako ma-
líř, grafik, ilustrátor, sochař a  spisovatel. Snímek 
vytvořený pracnou ruční animací „okénko po 
okénku” vychází z  knihy Mikoláše Alše „Špalíček 
národních písní a říkadel“.   

Vstupné 40 Kč, rodiče s dětmi 10 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT. 
KRÁSKA A ZVÍŘE v 15.00 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, rodinný, fantasy, muzikál, romantický, 
123 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
RANDE NASLEPO v 17.30 hodin
Německo, 2017, komedie, romantický, 111 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 120 Kč
ŽIVOT v 19.50 hodin

Kino Oko

ČR, Velká Británie, 2017, 180 minut, přístupné 
bez omezení, české znění, titulky
Nejlepší filmy sezony z celého světa i novinky z do-
mácí produkce.  Vstupné 120 Kč

Sobota 25. března
KRÁSKA A ZVÍŘE ve 13.20 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, rodinný, fantasy, muzikál, romantický, 
123 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
RANDE NASLEPO v 15.50 hodin
Německo, 2017, komedie, romantický, 111 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 120 Kč
SKRYTÉ ZLO v 18.10 hodin
USA, 2017, horor, thriller, 96 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč
ŽIVOT ve 20.15 hodin
USA, 2017, sci–fi, thriller, nevhodné pro děti do 
12 let, titulky 
Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posádky 
Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na 
samotném pokraji jednoho z  nejdůležitějších ob-
jevů lidských dějin: prvního důkazu o  existenci 

Německou romantickou komedii Láska naslepo uvádí kino Oko v druhé polovině března.  Foto: archiv
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Dvanáctiletý Conor O’Malley (Lewis MacDougall) 
se chystá uniknout do fantastického světa netvorů 
a pohádek.  Vstupné 110 Kč
ÚKRYT V ZOO v 19.55 hodin
USA, 2017, životopisný, drama, historický, 
126 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Až za mřížemi byli konečně v bezpečí. Druhá svě-
tová válka nabízí mnoho podobně paradoxních 
příběhů, jako je ten o  uprchlících z  varšavského 
ghetta, kteří našli útočiště ve výbězích tamní zoolo-
gické zahrady.  Vstupné 110 Kč

Pátek 31. března
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D 
v 15.30 hodin                               Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
 v 17.40 hodin
USA, Španělsko, 2016, drama, fantasy, 108 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 110 Kč
GHOST IN THE SHELL v 19.55 hodin
USA, 2017, akční, drama, thriller, sci–fi, 120 mi-
nut, titulky
Příběh speciální agentky, která je navíc žena-
-kyborg. Major vede elitní zásahovou jednotku 
Sekci  9. Ta má za úkol eliminovat ty nehorší krimi-
nálníky a extrémisty, dokud nenarazí na nepřítele, 
jehož jediným cílem je zničit pokroky v kyberne-
tické technologii společnosti Hanka Robotics. 

Vstupné 120 Kč

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 za-
čátkem prvního představení. Přijímáme platební 
karty. Platnost rezervací vstupenek hodinu do za-
čátku představení. 
Bližší inf. na telefonu 583 212 000. 
Změna programu vyhrazena.

USA, 2017, sci–fi, thriller, nevhodné pro děti do 
12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Pondělí 27. března
RANDE NASLEPO v 17.30 hodin
Německo, 2017, komedie, romantický, 111 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 120 Kč
SKRYTÉ ZLO v 19.50 hodin
USA, 2017, horor, thriller, 96 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Úterý 28. března
RANDE NASLEPO v 17.30 hodin
Německo, 2017, komedie, romantický, 111 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 120 Kč
ŽIVOT v 19.50 hodin
USA, 2017, sci–fi, thriller, nevhodné pro děti do 
12 let, titulky  Vstupné 120 Kč

Středa 29. března
RANDE NASLEPO v 17.30 hodin
Německo, 2017, komedie, romantický, 111 minut, 
přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 120 Kč
VIVA v 19.50 hodin                           Artvečer – FK
Irsko, Kuba, 2015, drama, 100 minut, nepřístupné 
pro děti do 15 let, titulky
Mladý Jesus pracuje jako kadeřník v nočním tra-
vesty klubu v  Havaně a  sní o  tom, že se jednou 
stane hvězdou.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 30. března
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D 
v 15.30 hodin                                 Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění
Návrat malých hrdinů na velká plátna. 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA 
v 17.40 hodin
USA, Španělsko, 2016, drama, fantasy, 108 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky
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POŘÁDÁ BLUES ALIVE, S.R.O. ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR, OLOMOUCKÉHO KRAJE A MĚSTA ŠUMPERK
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