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Baroko v Šumperku

Socha sv. Jana Nepomuckého, jedna z nejhodnotněj-
ších prací barokní sochařství v  Šumperku, je dnes 
k vidění u severozápadního nároží kostela Zvěstování 
Panny Marie.  Foto: Lenka Kirkosová

Socha sv. Jana Nepomuckého u  klášterního  
kostela v Šumperku

U  stěny severozápadního nároží bývalého kláš-
terního kostela Zvěstování Panny Marie v  Šum-
perku lze spatřit jednu z nejcennějších sochařských 
realizací barokního umění ve městě, sochu sv. Jana 
Nepomuckého.  

Ačkoliv se může na  první pohled zdát, že toto 
umístění díla je původní, není tomu tak. Tra-
duje se, že socha stála nejprve na  tzv. Točáku, 
v  dolní části ulice Gen.  Svobody před domem 
č.  3, a  v  druhé polovině 19. století byla přesu-
nuta do  ulice A. Kašpara. Podle vytesané datace 
na  přední straně postamentu se lze domnívat, že 
se tak stalo v  roce 1868. Renovována byla socha 
v roce 1933, jak se můžeme dočíst na zadní straně 
sloupu, i roku 1970, kdy byla přesunuta k farnímu 
kostelu do ulice Sadové. Naposledy byla skulptura 
svěřena do rukou restaurátora v roce 2004 a o rok 
později přemístěna na  současné reprezentativnější 
místo u šumperského klášterního kostela.     

O  Janu z Pomuku je známo, že se narodil ko-
lem roku 1340, vystudoval právo a  stal se kně-
zem, posléze kanovníkem vyšehradské kapituly 
a  generálním vikářem pražského arcibiskupa Jana 
z Jenštejna. V roce 1393 se vmísil do sporu mezi ar-
cibiskupem a králem Václavem IV., když potvrdil 
volbu nového opata kladrubského kláštera, a pře-
kazil tak snahu krále klášter zrušit a  oslabit moc 
arcibiskupa zřízením nového biskupství. Na tento 
počin vydal Václav IV. rozkaz zatknout arcibiskupa, 
kterému se podařilo uprchnout, nicméně část jeho 
doprovodu byla zajata, včetně Jana, a  mučena 
na staroměstské rychtě. Zde na mučidlech zemřel 
a  jeho tělo bylo vhozeno z Karlova mostu do Vl-
tavy. Ostatky vikáře byly nalezeny nedaleko mostu 
údajně pomocí pěti hvězd, které zářily kolem 
hlavy. Pravý důvod této tragické smrti byl postu-
pem doby zaměňován za  domněnku, kterou zve-
řejnil v 15. století Tomáš Ebendorfer z Haselbachu, 
a  to takovou, že Jan byl umučen kvůli odmítnutí 

prozradit zpovědní tajemství královny Žofie. Přes-
tože je tato teorie nepravděpodobná už z toho dů-
vodu, že Jan patřil ke skupině kolem arcibiskupa, 
ujala se a byla šířena dále. Kupříkladu v roce 1541 
„vytvořil“ Václav Hájek z Libočan při psaní Kro-
niky české Pomuky dva. První z nich byl utopen 
roku 1383 za  zachování zpovědního tajemství, 
druhý Jan byl umučen o deset let později v souvis-
losti s potvrzením kladrubského opata. Období re-
katolizace se mnohem více hodil mučedník bránící 
zpovědní tajemství, a  proto byl pravý důvod po-
stupně zapomenut. Cestu ke svatořečení nastoupil 
v podstatě vymyšlený Jan Nepomucký, zpovědník 
královny, který byl roku 1729 papežem Benedik-
tem XIII. slavnostně prohlášen za svatého. 
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Začne to hned prvního. Čtyřicátý sedmý ročník přehlídky dětských pěveckých sborů Zlatá lyra 
2017 pozve v sobotu 1. dubna do klášterního kostela dvacet sborů. Přesně stejný počet jako před 
rokem, přesně stejné věkové rozložení.

Duben Šumperského dětského sboru

V první polovině minulého století doprovázely světce 
tři postavy andílků, které byly odstraněny nejspíše při 
renovaci skulptury v roce 1933. 

Foto: Sbírky Vlastivědného muzea Šumperk

Ikonografickým prototypem vyobrazení sv. Jana 
Nepomuckého se stala již v roce 1683 socha světce 
na  Karlově mostě, kterou vytvořil Jan Brokoff 
(1652–1718). Od  té doby je sv. Jan Nepomucký 
nejčastěji zobrazován v kanovnickém rouchu, s bi-
retem, pěti hvězdami okolo hlavy, s  krucifixem 
a mučednickou palmovou ratolestí. Poslední zmí-
něný atribut světce v  případě šumperské sochy 

chybí, jelikož sv. Jan svírá pokorně biret v  pravé 
ruce, v levé pak kříž s Ukřižovaným. Postava je zná-
zorněna v kontrapostu, čímž nabývá dynamiky, tak 
typické pro barokní sochařství. Nakročením levé 
nohy sochař rozpohyboval nejen figuru, ale i oděv, 
jenž se přirozeně se vlní a kopíruje zdánlivý pohyb 
světce. Sv. Jan upírá svůj zrak na nebesa, na která 
je nesen obláčky, mezi nimiž je z přední strany vi-
ditelná hlavička putti. Z první poloviny 20. století 
máme dochovanou fotografii, která zaznamenává 
u  nohou světce i  tři postavy andílků. Ty se nám 
však do dnešní doby nezachovaly. Samotná socha 
v  životní velikosti je umístěna na vysokém posta-
mentu, zdobeném na přední straně dříku reliéfem 
se scénou „Svržení Jana z Karlova mostu“, a  dále 
páskovou ornamentikou. 

Kdo vlastně stojí za tímto zpodobněním světce? 
Socha vytesaná z maletínského pískovce není sig-
nována ani datována, nicméně stylové provedení 
a  užití dekorativních ornamentů na  soklu nám 
dávají signál, že dílo vzniklo v  prvním polovině 
18. století. Jelikož se jedná o kvalitní práci, jejího 
autora musíme hledat mezi předními sochaři, kteří 
se pohybovali v  této době na Šumpersku. Draho-
mír Polách vyslovil v devadesátých letech minulého 
století hypotézu, že by možným autorem sochy 
mohl být Jiří Antonín Heinz (1698–1759), jeden 
z význačných sochařů moravského baroka, který se 
kupříkladu podílel na  sochařské výzdobě losinské 
barokní zahrady. Tuto teorii bohužel nepotvrdila 
Helena Zápalková, která se dlouhodobě věnovala 
Heinzově tvorbě, a proto tato otázka zůstává proza-
tím nezodpovězena.  L. Kirkosová

To se nám moc líbí, protože začátky všech pěti 
koncertů přesně stejné jako loni, tudíž se opět 
snadno pamatují: v 9 hodin (Pampelišky Zábřeh, 

Zvoneček Zábřeh, Zpívánky Šumperk), v  11 ho-
din (Sedmikrásky Loštice, Pěvecký a  relaxační 
kroužek Pomněnka, Ptáčata Šumperk, Růžové 
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děti Šumperk), ve 13 hodin (Písnička a Slavík Zá-
břeh, Rudské kočky Ruda nad Moravou, Klubíčko 
Loučná, Barevné děti Šumperk), v 15 hodin (Ro-
sička Uničov, Komorní sbor ZUŠ Šumperk, Du-
bínek Dubicko, Plameňáci Šumperk), a  konečně 
v  17  hodin (Loučňáček Loučná, Větrník Loštice, 
Arieta Mohelnice, Motýli Šumperk).

O  Zlatou lyru je zkrátka zájem jak ze strany 
sborů, tak v řadách posluchačů. Některé koncerty 
přinášejí obavu, zda kapacita klášterního kostela 
zájmu publika postačí. Sbory přicházejí skvěle při-
pravené, a tak každý z pěti koncertů je zajímavou 
mozaikou vystoupení dětí přibližně stejného věku. 
Celý festival pak vytrvalého posluchače provede 
pestrou paletou pěveckého mládí od  sborových 
počátků dětí předškolního věku po  sbory s  dlou-
holetou tradicí, jejichž dobré jméno dávno pře-
kročilo hranice regionu. O  průběh celého dne se 
pod ochrannými křídly Střediska volného času Do-
ris postarají Šumperský dětský sbor s ochotně spo-
lupracujícími rodiči i zpěváky nejstaršího oddělení 
Motýli.

Následující víkend, 7.–9. dubna, stráví zpěváci 
koncertního sboru Motýli ve  Švagrově. Vrcholí 
příprava na  významný sborový svátek – koncerty 
k  55.  výročí založení sboru. Děti všech věkových 

skupin našeho sboru se jubilea dočkají hned po Ve-
likonocích, v pátek 21. a v sobotu 22. dubna. Při-
pravujeme dva koncerty. 

V pátek 21. dubna v 19 hodin vystoupí v klášter-
ním kostele s efektním programem koncertní sbor 
Motýli spolu s tělesem, které je možno spatřit i po-
slechnout jen velmi vzácně: Smíšený sbor bývalých 
členů svůj program pečlivě připravuje s několika-
měsíčním předstihem, avšak pouze jednou za pět 
let. Půl druhé stovky pěvců, kteří ani po létech ne-
ztratili své někdejší interpretační kvality, vystoupí 
ve druhé polovině koncertu. Společné zpívání pak 
tento večer uzavře. 

Sobota 22. dubna přinese v 16 hodin ve velkém 
sále Domu kultury Šumperk přehlídku veškerého 
pěvectva Šumperského dětského sboru: předškolní 
Zpívánky, Růžové děti, Barevné děti, Plameňáky, 
Motýly a opět Smíšený sbor bývalých členů, tento-
krát bez obav, že by se některý ze sborů na rozlehlé 
jeviště nevměstnal. Obtíže patrně nastanou až při 
společném závěrečném zpívání, ale tak jako v letech 
uplynulých, jistě i tentokrát vše zvládneme v klidu 
a k plné spokojenosti publika i účinkujících.

Sobotní večer je věnován setkání těch, kteří 
v  uplynulém půlstoletí krůček po  krůčku přispí-
vali k dnešnímu interpretačnímu mistrovství svého 

Festival Zlatá lyra pozve v sobotu 1. dubna do klášterního kostela dvacet sborů.  Foto: archiv ŠDS
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ZUŠ Šumperk

Před pěti lety se slavilo padesáté výročí založení.  Foto: P. Kvapil

Pondělí 3. dubna od 18 hodin v kapli klášterního kostela 
Absolventský koncert kytarového oddělení 

Středa 5. dubna od 18 hodin v klášterním kostele
Absolventský koncert žáků ze třídy H. Johnové 
a Fr. Havelky 

Pondělí 10. dubna od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ 
Hudební podvečer 

Úterý 11. dubna od 18 hodin v kapli klášterního kostela 
Absolventský koncert žáků ze třídy L. Nezbe-
dové a M. Váňové 

Čtvrtek 20. dubna od 18 hodin v klášterním kostele 
Absolventský koncert žáků ze třídy S. Akritidu 

Úterý 25. dubna od 18 hodin v klášterním kostele 
Absolventský koncert žáků ze třídy D. Davidové 
a Y. Jurčíkové 

Středa 26. dubna od 18 hodin v klášterním kostele 
Koncert klavírní korepetice a čtyřruční hry 

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

sboru, a jak patrno z předchozích setkání, stále se 
rádi vídají a mají si co povídat. Vítáni budou i ro-
diče dnešních zpívajících dětí, v  mnoha přípa-
dech příslušníci obou kategorií: někdejších pěvecké 
i současné rodičovské. 

Zbývá posledních pár dubnových dní ve  zna-
mení pilných příprav květnového zájezdu. Bude 
výjimečný. První část strávíme v Ostravě a Novém 
Jičíně s  několika dalšími sbory, s  nimiž, společně 

s  Janáčkovou filharmonií Ostrava, provedeme ne-
všední dílo britského skladatele Karla Jenkinse The 
Armed Man. Poté, s krátkou zastávkou v Mnichově, 
poputujeme do  švýcarského Locarna, abychom 
společně, snad již pošesté, užili několika krásných 
dní ve společnosti dobrých přátel, dětského sboru 
Coro Calicantus. O tom všem podrobně na www.
facebook.com/motyli.spk po pátém květnu. T. Mo-

týl, sbormistr ŠDS
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Ludwig Strassmann patřil podle pamětníků k nejschopnějším ředitelům hanušovického pivovaru 
v celé jeho historii. Narodil se v roce 1872 ve Vizovicích v židovské rodině, avšak když se v roce 
1899 ženil, přestoupil na katolickou víru. Začínal v pivovaře v Karviné a od roku 1907 působil 
v hanušovickém pivovaru jako sládek a později ve funkci technického ředitele. V roce 1938 ode-
šel na zasloužený odpočinek. S manželkou Agnes se přestěhoval do Šumperka, kde ve vile v dnešní 
Lautnerově ulici hodlali strávit podzim svého života. Následné připojení Šumperka k Německé 
říši, v níž platily norimberské zákony na ochranu německé krve, nevěstilo pro Strassmanna nic 
dobrého. V roce 1944, kdy nacisté začali posílat do Terezína nejen Židy ze smíšených manželství, 
ale i celé rodiny, dostal Strassmann strach o manželku a dvě jejich děti.

Smrt ředitele hanušovického pivovaru 
Ludwiga Strassmanna

Gerhard Wanitschek (vlevo) u náhrobku Ludwiga Strassmanna, vpravo Antonín Šimůnek – foto 2002.  Foto: archiv

25. prosince 1944, na  Boží hod vánoční, ode-
šel 72letý Ludwig Strassmann z  domu. Vydal se 
do městského lesa a na Tulince si žiletkou přeřezal 
žíly. Ačkoliv byl v matrice úmrtí veden jako katolík, 
na městském komunálním hřbitově být pochován 
nesměl. Pohřeb se konal 29. prosince 1944 na ži-
dovském hřbitově za účasti rodiny a obřad vykonal 
šumperský římskokatolický farář Richard Bolik. 
Hrob nebyl nijak označen, zarostl trávou a po pár 

letech již nebylo zřejmé, kde se nachází. V pade-
sátých letech navštívila židovský hřbitov Strassma-
nnova dcera, která prozradila správci pohřebiště 
Antonínu Šimůnkovi, že otec byl pohřben vedle 
honosné hrobky rodiny Sternů.  

Někdy koncem 80. let se o osudy šumperských 
Židů začal zajímat německý badatel Gerhard Wa-
nitschek, a pokud se nemýlím, první jeho rozuzle-
nou záhadou byl právě osud Ludwiga Strassmanna. 
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Německý badatel vysvětlil čtenářům symboliku pa-
mátníčku. Ulomená horní hrana náhrobní desky 
značí násilné přerušení lidského života a její výška 
72 cm věk, v němž Ludwig Strassmann skonal. 

Gerhard Wanitschek se tehdy obrátil také na ve-
dení hanušovického pivovaru, zda by mu na náhro-
bek nepřispěli. Protože však nepochodil, vyhlásil 
pivovaru osobní bojkot a odmítal pít jejich chmelo-
vinu. Dlouho to však nevydržel, protože se vlastně 
ani doopravdy hněvat neuměl. Když přicházel mezi 
„bratrušovské pátrače“ – byl naším čestným čle-
nem – s chutí si dal orosenou sklenici s pěnivým 
mokem a stejně podělil i každého z přítomných.  

Gerhard Wanitschek přednášíval o šumperských 
židech, prováděl zájemce po  židovském hřbitově 
a  posluchači jeho neskutečné znalosti přímo hl-
tali. Jednou, když při nějaké besedě ukazoval foto-
grafii, jak kope základy Strassmannova náhrobku, 
přihlásil jsem se o slovo a posluchačům prozradil, 
že ve skutečnosti jsem základy kopal já a Gerhard 
s  panem Šimůnkem seděli na  obrubníku hrobky. 
Když uviděl přicházet novinářku, vytrhl mi krum-
páč z ruky a z výkopu mě vyhnal. Na to se Gerhard 
okamžitě rozesmál a tím svým neodolatelným oso-
bitým hrdelním smíchem upřímně pobavil všechny 
přítomné. (Příběh z chystané knihy  
D. Polácha Historické toulky Šumperskem II., která 
bude věnována K. Čunderlemu a G. Wanitschekovi)

Když se mu s pomocí Antonína Šimůnka podařilo 
najít místo pohřbu, zrál v jeho hlavě postupně ná-
pad hrob důstojně označit, protože podle staré ži-
dovské tradice mrtvý ztratí jméno, pokud nemá 
pomník či jinou připomínku své existence. Wa-
nitschek získal od manžela Strassmannovy vnučky 
prostředky na náhrobní kámen a  sám zaplatil vy-
tesání prostého nápisu: „LUDWIG STRAS-
SMANN / 1872–1944“. 

Základy a  osazení pomníčku provedli studenti 
šumperské památkářské školy v rámci jejich praxe, 
tudíž zdarma. Ovšem o vykopání základů se posta-
ral Gerhard Wanitschek, který mě požádal, abych 
mu pomohl. Společně s panem Šimůnkem jsme tu-
ším 25. května 2002 nejprve odkopli něco drnů, 
abychom se přesvědčili, že je pod nimi narušená 
půda, a  tudíž skutečně Strassmannův hrob. Když 
jsme se pustili do kopání základů, objevila se „zne-
nadání“ Stanislava Rybičková, redaktorka novin 
Moravský sever, a  vyfotografovala Gerharda Wa-
nitscheka ve  slušivých pruhovaných trenýrkách 
a bílém tílku při hloubení jámy, zatímco moje ma-
ličkost a věčně usměvavý pan Šimůnek jsme dřepěli 
na obrubě Sternovy hrobky. Stáňa Rybičková pak 
napsala do svých novin o Strassmannovi i Wanit-
schekovi dva články. Ve druhém, který vyšel 8. října 
2002, uveřejnila fotografii, na  které Wanitschek 
pokládá na hotový Strassmannův náhrobek svíčku. 

Vzpomínka, Koncert

Šumperská římskokatolická farnost připravuje na  letošní Velikonoce novinku. Na Velký pátek, 
kdy si křesťané na celém světě připomínají památku Kristova ukřižování, nabídne kulturní veřej-
nosti ze Šumperka a okolí sváteční hudební zážitek v podobě profesionálního koncertního prove-
dení hudebního díla barokního hudebního skladatele J. B. Pergolesiho Stabat Mater, které zazní 
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Toto dílo není v Šumperku neznámé, v nedávné mi-
nulosti zaznělo v prostorách klášterního kostela v krásném provedení Motýlů Šumperského dět-
ského sboru a jeho sólistek.

O Velikonocích zazní v klášterním kostele Stabat Mater

Jedná se o mimořádně působivé zhudebnění hlubo-
kého středověkého básnického duchovního textu ur-
čeného k provedení právě na Velký pátek. Posluchači 
budou mít k dispozici tento text v latinském originále 

i v českém překladu se záměrem poodhalit jim hloubku 
a bohatství křesťanského kulturního dědictví. 

Tentokrát zazní v  Šumperku toto dílo v  ko-
morním provedení. Úvodní orchestrální části 
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Tomáš Hanzlík.  Foto: archiv Jiří Kukal.  Foto: archiv

Kristýna Vylíčilová.  Foto: archiv

a  hudebního doprovodu slavného Stabat Mater 
se ujme komorní orchestr barokních hudebních 
nástrojů pod vedením Tomáše Hanzlíka (1972). 
Tento dlouholetý umělecký vedoucí souboru En-
semble Damian, hudební skladatel a  muzikolog, 
je hudební veřejnosti znám také jako dramaturg 
a producent olomouckého hudebního festivalu Ba-
roko a Olomouckých barokních slavností. Jako só-
listé se představí sopranistka Kristýna Vylíčilová 
a kontratenorista Jiří Kukal (alt).

Kristýna Vylíčilová je absolventkou brněnské 
konzervatoře a  Vysoké školy múzických umění 
v Bratislavě. Své vokální schopnosti opakovaně roz-
víjela na  mezinárodních mistrovských pěveckých 
kurzech, je laureátkou několika mezinárodních pě-
veckých soutěží. Kristýna Vylíčilová je pravidel-
ným hostem českých a slovenských operních scén. 
V Moravském divadle Olomouc ztvárnila např. roli 
Frasquity (Carmen), ve Slovenském národním di-
vadle účinkovala jako Lisetta v  opeře G. Paisiella 
Král Theodor v Benátkách. V roce 2016 se před-
stavila v Jihočeském divadle v roli Evičky v opeře 
V. Hřímalského Zakletý princ, za  niž byla za-
řazena do  širší nominace na  Cenu Thálie 2016. 

Účinkuje rovněž v  divadle F. X. Šaldy Liberec 
a  v  ostravském Národním divadle moravskoslez-
ském, vystupovala na  prestižních mezinárodních 
hudebních a operních festivalech Smetanova Lito-
myšl a Olomoucké barokní slavnosti. Kristýna se 
věnuje i bohaté koncertní činnosti. Spolupracovala 
se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy 
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Mesiáš, G. B. Pergolesiho Stabat Mater, J. S. Bacha 
Janovy Pašije a J. Gillese Requiem. V současné době 
je studentem Hochschule für Musik Carl Maria von 
Weber v Drážďanech.

Koncert se uskuteční v  pátek 14. dubna 2017 
v 19 hodin v šumperském klášterním kostele Zvěs-
tování Panny Marie.
Program koncertu:
G. B. Pergolesi – Sinfonia f-moll, Sinfonia F-Dur, 
Stabat Mater f-moll
Komorní orchestr: Veronika Manová, Vladimíra 
Grénerová – barokní housle, Tomáš Hanzlík –  
viola a  umělecké vedení, Petra Machková-Ča-
dová – violoncello, Šimon Jakubíček – kontrabas, 
Marek Kubát – theorba, Martin Smutný – var-
hanní positiv. P. Suchomel

FOK, Karlovarským symfonickým orchestrem, 
Pražskými pěvci a  Barokním orchestrem Pražské 
konzervatoře, s  nimiž uvedla mnohá stěžejní díla 
duchovní vokálně-instrumentální literatury.

Kontratenorista Jiří Kukal se narodil v roce 1994 
v  Praze do  rodiny dirigenta a  hudebního sklada-
tele Ondřeje Kukala. Po  absolvování studia zpěvu 
na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy absol-
voval mistrovské pěvecké kurzy v Německu a v Pol-
sku. V roce 2016 byl finalistou Mezinárodní pěvecké 
soutěže Triomphe de l‘Art v Bruselu. Jako sólista spo-
lupracoval se Symfonickým orchestrem Českého roz-
hlasu, se souborem Ensemble Damian, s Pražským 
katedrálním sborem a orchestrem a s Dres dener Ba-
rock Ensemble. Mezi stěžejní party jeho koncertního 
repertoáru patří altová sóla v dílech G. F. Händela 

Koncert, Výstava

Grafika L. Štěpaníkové. 

V Eagle Gallery představí autorskou grafiku 
Lenky Štěpaníkové

Druhý jarní měsíc zahájí Eagle Gallery v Šum-
perku autorskou výstavou grafického díla Lenky 
Štěpaníkové. Vernisáž výstavy se uskuteční 
6.  dubna v 19 hodin. Výstava bude otevřena pro 
návštěvníky do konce května, kdy proběhne derni-
sáž výstavy a autorský večer.

Lenka Štěpaníková (*1987) pochází ze Zlína, 
kde vystudovala Střední průmyslovou školu poly-
technickou. Její tvůrčí myšlení ji ovšem přivedlo 
k  výtvarné práci. Umělecké zkušenosti získávala 
pod dohledem akademické malířky Naděždy Čan-
číkové. Od  roku 2008 se nejvíce věnuje grafické 
tvorbě.

Ve svém díle prezentuje otázky, které si klade hu-
manismus raného novověku, ovšem dokázala svou 
uměleckou výpovědí aktualizovat tyto myšlenky 
do dnešní doby. Její práce se tak stávají přísným zrca-
dlem, které dotváří pomyslný účet našeho chování. 
Koneckonců právě proto hledá inspiraci v humanis-
tické literatuře, zejména v Božské komedii renesanč-
ního italského spisovatele Dante Alighieriho, dalším 
inspiračním zdrojem je Bible. Nedá se přehlédnout 
její styl uměleckého projevu, zaměřený na dokonalé 

zvládnutí psychologického prokreslení lidské tváře, 
která se tak stává hlavním prostředkem myšlenky da-
ného díla. Z. Přikryl, kurátor Eagle Gallery



9Výročí Old Time Jazz Band

Old Time Jazz Band v začátcích.  Foto: archiv

Šedesát není žádný věk

Kapela OLD TIME JAZZBAND z Loučné nad Desnou oslaví v letošním roce šedesát let od svého 
vzniku. Za  dobu svého působení našla řadu příznivců a  fanoušků, stala se pojmem v  daném 
žánru, získala řadu ocenění nejen doma, ale i v zahraničí. Na její historii se podílelo mnoho vyni-
kajících interpretů. Kapelou prošla řada skvělých hudebníků a zpěváků. Hosté, kteří měli možnost 
si s Old Time Jazzbandem zahrát, hodnotili vysoko její profesionální úroveň. Těší to dvojnásob, 
protože všichni členové kapely jsou ryzí amatéři. 
„Hudební abrahámoviny“ navíc oslaví u kapely Jiří Sedláček. Nastoupil do ní v roce 1967 a do-
dnes působí jako umělecký vedoucí, je vynikajícím hráčem na klarinet, ale především oním hlav-
ním „tahounem“ bandu. Sešli jsme se u  něj v  bytě, který někdy připomíná nahrávací studio. 
A povídali jsme si.

Vraťme se na začátek. Do kapely jsi přišel v roce 1967. 
Jak Tě členové tehdejšího souboru „Rytmus 57“, který 
hrál převážně taneční hudbu, přijali? Co jsi od kapely 
očekával? Splnily se Tvoje představy?  
Poprvé jsem viděl kapelu „Rytmus 57“ vystu-
povat v  Šumperku v  letním divadle v  roce 1967 
a okamžitě mě zaujalo tehdy neobvyklé swingové 

frázování při hraní orchestru, které se vlastně nedá 
vepsat do  notového zápisu, ale je součástí stylu 
kaž dého muzikanta. Při rozhovoru s  kapelníkem 
Bobem Steinerem po  vystoupení jsem se hned, 
i  na  základě jeho zájmu, domluvil na  určité spo-
lupráci, i  když jsem tehdy hrál v  Šumperku s  ji-
nými orchestry. A  spolupráce pak během krátké 
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například jedno z velmi zdařilých období byla se-
dmdesátá léta minulého století. Byli jsme tehdy 
pravidelně zváni na  jazzové festivaly a nejcennější 
byla pak naše každoroční účast na  Českosloven-
ském jazzovém festivale v Přerově, později v Kro-
měříži, kde jsme získali ocenění „Evropská třída“. 
Vyvrcholením byla následně účast na Mezinárod-
ním jazzovém festivalu ve  španělském San Sebas-
tianu v roce 1983. 
Skutečná krizová období orchestr naštěstí řešit ne-
musel, pouze při odchodech některých hudebníků, 
k  nimž dochází prakticky ve  všech orchestrech, 
vznikl jistý problém se zajištěním a „zaučením“ ná-
hrady. Zde hráli významnou roli organizační ve-
doucí orchestru. V  současnosti zastává tento post 
trombonista Zdeny Bojko a  musím říct, že díky 
jeho pečlivosti a zodpovědnosti pracuje náš orche-
str stále jako přesné, dobře seřízené hodinky. 
Tzv. ponorkové nemoci jsme se úspěšně vyhýbali 
především tím, že na  zkouškách jsme měli vždy 
přesně určenou náplň, včetně nácviku stále nových 

doby přešla v  mé členství v  kapele, včetně hraní 
na klarinet. 
Poznal jsem, že všichni kluci mají zájem místo ta-
nečních a  populárních skladeb hrát úpravy z  ob-
lasti tradičního jazzu, jmenovitě dixielandu, který 
do tradičního jazzu spadá. A naplno se to ukázalo 
na zkouškách orchestru v tom, s  jakým nadšením 
všichni tuto hudbu hráli. Tak se splnily i mé před-
stavy o dalším směřování orchestru.

Tvým příchodem se repertoár kapely začal orientovat 
na dixielandový projev. Proč právě dixieland? Uvažo-
vali jste někdy o změně žánru?
Skutečně jsme pak již definitivně zůstali u  dixie-
landu. Skladby tohoto stylu se vyznačují výraz-
ným rytmem, hezkou melodickou linkou, nejsou 
tak technicky náročné a mohou je hrát i amatéři. 
A co je důležité – umožňují hudebníkům projevit 
se ve vlastních improvizacích. O změně žánru jsme 
potom už nikdy neuvažovali.

Určitě jsi měl a máš svoje hudební vzory. Můžeš pro-
zradit, které to jsou?
Když jsem začínal hrát na klarinet, byl mým vzo-
rem „král swingu“ Benny Goodman, od kterého se 
v té době učila celá generace klarinetistů a jenž vy-
nikal především svojí brilantní technikou, průzrač-
ným tónem bez širokého tzv. chicagského vibrata 
a nápaditými improvizacemi.
A v improvizační hře jsem pak obdivoval především 
černé klarinetisty, byli to zejména sólista legendár-
ního orch. Joe „King“ Olivera Omer Simeon či 
Edmont Hall, který byl mimo jiné i členem Arm-
strongových All Stars a  s  nímž jsem se dokonce 
osobně setkal při jeho hostování s orchestrem Gus-
tava Broma u nás.

Více než půlstoletí v  historii kapely je hodně. Které 
období považuješ za  velmi zdařilé a  které naopak 
za krizové? A co je podle Tebe důležité pro to, aby mu-
zikanti vydrželi spolu co nejdéle a odvrátili „ponor-
kovou nemoc“?
Myslím si, že orchestr si svoji uměleckou úroveň 
zachoval během celé doby svého působení, ale 

Výročí Old Time Jazz Band

Jiří Sedláček slaví u kapely hudební „abrahámoviny“. 
Foto: archiv
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Velké Losiny, má vynikající hudební úroveň. 
Všichni jsou nadšení interpreti tradičního jazzu, 
mají kvalitní vedení v podobě klavíristky a zpěvačky 
Ivy Blažkové a  všechny předpoklady pro mnoha-
leté působení na české hudební jazzové scéně. Mám 
z toho velkou radost a přeji jim podobnou „dlou-
hověkost“, jaké dosáhl Old Time Jazzband.

Jsi ve věku, ve kterém si někteří sice užívají důchodu, 
ale jinak příliš nehýří aktivitou. To se o  Tobě říct 
nedá, že? Rozložené noty s poznámkami svědčí, že ne-
ustále připravuješ další aranže skladeb. Jak vypadá 
Tvůj den? Zbývá Ti kromě hudby čas ještě na něco 
jiného?
Je pravdou, že hudba zabírá velkou část mého 
volného času. Hraji ještě v  orchestru Swing Q 
Šumperk, zajíždím třeba do Jeseníku či do Králík 
pracovat s tamními dixielandovými orchestry, píšu 
pro ně úpravy skladeb, v případě potřeby zaskočím 
za některého z hudebníků a podobně. V mém věku 
se ale nemá už nic přehánět, proto se prakticky 
denně věnuji vedle „muzicírování“ ještě rekreač-
nímu sportování. Pravidelně hned ráno docházím 

a  nových skladeb, jichž máme v  současné době 
již více než pět set a které jsme pak zařazovali po-
stupně i na naše koncerty. Tím na „zlobení“ v or-
chestru nezbyl jaksi čas.

Vašimi věrnými posluchači jsou převážně ti „dříve“ 
narození.  V  čem vidíš příčinu, že chybí mladé 
publikum?
Střední a starší generace našich posluchačů je spo-
jena se skutečností, že tradiční jazz a dixieland jako 
jeho součást se staly populárními zejména ve druhé 
polovině minulého století, takže v současnosti pří-
znivci této muziky patří mezi střední a starší gene-
raci. A  ti mladí teď mají oproti nám na výběr tu 
nejširší paletu hudebních seskupení s nejrůznějšími 
hudebními styly. Tím se spektrum zájemců o tra-
diční jazz úměrně zužuje.

Někteří členové kapely Hotsy Totsy Five půso-
bili i  v  OTJB. Jsou mladí, také mají rádi hudbu 
20. a 30.  let a navazují tak na vás, jako své vzory. 
Mají už i své první úspěchy. Určitě Tě to těší.        
Orchestr Hotsy Totsy Five, dříve Teens Jazzband 

Výročí Old Time Jazz Band

Old Time Jazz Band letos slaví šedesátiny.  Foto: archiv
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Losiny se zpěvačkami Helenkami Soklovými a rov-
něž již dříve zmiňovaný orchestr Hotsy Totsy Five.

Děkuji Ti za  rozhovor, přeji hodně úspěchů a  spolu 
s dalšími fanoušky OLJB se těším na setkání na vašich 
koncertech.                                Petr Konupčík

do  zdejšího krytého plaveckého bazénu, jednou 
za týden si najdu čas na saunu, v letních měsících 
pak proháním i kolo a snažím se, pokud to čas do-
volí, navštěvovat vybrané kulturní akce v  Šum-
perku, kterých je zde na výběr stále víc a víc.

V  průběhu roku uspořádáte několik koncertů, které 
připomenou výročí vzniku kapely. V pátek 17. března 
to byl již tradiční koncert v Loučné nad Desnou, me-
moriál Bohumila Steinera. Při této příležitosti jste 
pokřtili vaše nové, v pořadí již páté, a tedy jubilejní 
CD s názvem „60 OLD TIME JAZZBAND 1957–
2017“. Hlavní koncert je pak připraven na 21. dubna 
ve velkém sále Domu kultury v Šumperku. Na koho se 
můžeme, kromě OTJB, těšit?
V průběhu hlavního koncertu k šedesátému výročí 
založení orchestru v  šumperském domě kultury, 
který se uskuteční v pátek 21. dubna, se představí 
vedle našeho Old Time Jazz Bandu se zpěvačkou 
Pavlou Zechovou již zmíněný Swing Q Šumperk, 
vedený Rudy Rotterem, dále pak V. Band Velké 

Výročí Old Time Jazz Band, Klasika Viva

Klasika Viva přivítá klavíristu Marka Kozáka

Dubnový koncert cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, 
naplánovali organizátoři na pondělí 24. dubna. V  tento den bude od  sedmé podvečerní patřit 
klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladské ulici klavíristovi a laureátu soutěže Pražské 
jaro 2016 Marku Kozákovi. Ten šumperským posluchačům nabídne skladby J. S. Bacha, L. van 
Beethovena, A. Skoumala, F. Chopina a V. S. Rachmaninova.

60
19
57-

2017

Marek Kozák (*1993) od  čtyř let navštěvoval 
hodiny klavíru v Základní umělecké škole v Bru-
šperku a  úspěšně se zúčastnil několika klavírních 
soutěží. Později také docházel na  hodiny varhan 
a kompozice. V patnácti letech byl přijat na Janáč-
kovu konzervatoř v Ostravě do klavírní třídy Mo-
niky Tugendliebové a  do  varhanní třídy Martiny 
Zelové. Po dobu studia se zúčastnil několika me-
zinárodních soutěží. V  roce 2010 získal 1. cenu 
na  soutěžní přehlídce konzervatoří v Pardubicích. 
O rok později získal čestné uznání a zvláštní cenu 
za  provedení skladby L. van Beethovena na  Me-
zinárodní soutěži Beethovenův Hradec a 1. cenu, 

zvláštní ocenění za provedení skladby F. Liszta a ti-
tul absolutního vítěze na Brněnské klavírní soutěži. 
Aktivně se zúčastnil klavírních kurzů prof.  Ivana 
Klánského v Týně nad Vltavou. V roce 2012 ukon-
čil studium na  Janáčkově konzervatoři v  Ostravě 
maturitní zkouškou a byl přijat na HAMU v Praze, 
kde nyní studuje ve třídě prof. Ivana Klánského.

Jako sólista vystoupil s  Moravskou filharmo-
nií Olomouc, s  Janáčkovou filharmonií Ostrava 
a s Brněnskou filharmonií. K jeho posledním úspě-
chům patří 1. cena na mezinárodní soutěži F. Cho-
pina v  Mariánských Lázních v  srpnu 2013, třetí 
cena na prestižní mezinárodní soutěži F. Chopina 
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Podpořte festival Klášterní hudební slavnosti a odměňte se

Pořadatelé Klášterních hudebních slavností již připravili finální podobu festivalu. Ačkoliv je za-
hajovací koncert naplánován na 2. července a předprodej odstartuje v květnu, rozhodli se po-
řadatelé dát možnost všem, aby si zajistili lukrativní vstupenky na koncerty a současně se stali 
podporovateli festivalu.

v  Darmstadtu a  1. cena na  Mezinárodní klavírní 
soutěži B. Smetany v Plzni, kde navíc získal cenu 
B. Smetany za  nejlepší interpretaci jeho skla-
deb. Od  sezony 2013/2014 je na  listině mladých 
umělců ČHF.  

„Po  celou dobu existence hudebních projektů, 
které organizujeme, bylo získávání finančních pro-
středků ze soukromého sektoru mimořádně ob-
tížné. Stále ještě nejsme ti správní filantropové, 
podpořit zajímavou věc jen tak, se ještě moc ne-
nosí. Rád bych tento stav změnil a nabídl nejširší 
veřejnosti možnost festival podpořit,“ říká orga-
nizátor festivalu Roman Janků z Agentury J + D. 
Vzápětí upřesňuje, že ještě dříve, než budou vstu-
penky oficiálně v prodeji, mohou si je příznivci fes-
tivalu zajistit s předstihem a současně se stát jeho 
podporovatelem. „Cílová částka není finální částka 
celého rozpočtu, ale může ulehčit nákladům na fes-
tival, a  to zvláště v  době, kdy se někteří dlouho-
letí partneři akce staví k podpoře již zády. Bylo by 

skvělé, mít řadu malých podporovatelů, ať už mezi 
návštěvníky koncertů, našimi sympatizanty nebo 
jen skrytými dobrodinci,“ podotýká Janků. 

Zájemci tak najdou na  portálu HITHIT.CZ 
projekt Klášterní hudební slavnosti 2017. Zde si 
lze vybrat ze širokého spektra příspěvků festivalu 
s možností odměn. „Lidé si mohou vybrat napří-
klad vstupenky na  jednotlivé koncerty festivalu, 
kombinované vstupenky, exkluzivní vstupenky se 
skleničkou sektu i možností uzavřeného společen-
ského setkání s  umělci po  koncertě. Ale mohou 
také pouze přispět na  to, aby se koncerty mohly 
konat. Budeme rádi, pokud naše snažení bude 
mít smysl i pro širokou veřejnost,“ uzavírá Roman 
Janků. -zk-

Marek Kozák postoupil ve  výběrovém kole 
17.  ročníku Mezinárodní soutěže F. Chopina 
ve Varšavě (2015) mezi vybrané kandidáty a v říjnu 
2016 se zúčastnil hlavního klání této asi nejprestiž-
nější klavírní soutěže.  R. Janků

Klavírista a laureát soutěže Pražské jaro 2016 Marek Kozák bude v klášterním kostele koncertovat v pondělí 
24. dubna.  Foto: archiv



14 Šumperské proměny

uliční číslo 1. Teprve po připojení Šumperka k Ně-
mecké říši získala vila v  rámci přečíslování domů 
uliční číslo 13, které nese dodnes. Po  druhé svě-
tové válce, v roce 1948, bylo rozhodnuto adaptovat 
budovu pro potřeby kojeneckého ústavu. Tomuto 
účelu sloužila vila až do roku 2014. V průběhu let 
došlo v objektu k řadě stavebních úprav. Byla pro-
vedena plynofikace vytápění, instalována kyslíková 
stanice, vybudována kočárkárna, opraveno oplo-
cení i zahradní altán, modernizována elektroinsta-
lace, zřízeno dětské hřiště a další.

Po zrušení kojeneckého ústavu byla vila stavebně 
upravena pro potřeby dětského centra Pavučinka. 
Výraznou součástí úprav je přístavba u  zadního 
traktu budovy.

Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

K Šumperským proměnám: 
Bývalá Seidlova vila v ulici Dr. E. Beneše

Na  samém počátku 20. století se za  jižní fron-
tou domů na nynější Hlavní třídě nacházely jen za-
hrady, mnohdy s parkovou úpravou. Jedna z nich, 
náležející továrníku Ignáci Seidlovi, tvořila nároží 
dnešních ulic Dr. E. Beneše a  Fialovy. Na  tomto 
pozemku si továrník Max Seidl, vedoucí sudkovské 
bavlněné přádelny a  významný organizátor lnář-
ské výrovy v monarchii, postavil po roce 1913 vilu. 
Pravděpodobným letopočtem jejího vybudování je 
rok 1914. Rozložitá hmotná stavba v  sobě ukrý-
vala mnoho pokojů a dalších místností. Po Maxově 
předčasné smrti v  roce 1918 vlastnila dům jeho 
ovdovělá manželka Emma, a to až do let druhé svě-
tové války.

Vila Seidlovy rodiny tehdy stála na Zephyresku 
Strasse a  jako první zde postavený dům obdržela 

Pohled na nynější ulici Edvarda Beneše z dvacátých let 20. století. Vila rodiny Seidlovy se nachází na fotografii 
zcela vpravo.  Foto: sbírky VM Šumperk
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Po zrušení kojeneckého ústavu byla vila stavebně upravena pro potřeby dětského centra Pavučinka. Vzhledem 
k vzrostlé zeleni nebylo možné zachytit objekt ze stejného pohledu jako na předchozím snímku.  Foto: P. Kvapil

Budova kojeneckého ústavu v sedmdesátých letech minulého století.  Foto: sbírky VM Šumperk
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Dům kultury

Sobota 1. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Delinquent Habits & Skinny Fresh, Idea, Rest
Šumperk zažije vystoupení legendární americké 
mexico-latin-hip-hopové skupiny Delinquent Ha-
bits, která jede velké evropské turné na podporu vy-
dání jejich nového alba „It Could Be Round Two“. 
Los Delinquentes, jak si také někdy říkají, na pódiu 
doplní Skinny Fresh, dále MC´s Idea a Rest (TyNi-
kdy Label), takže se můžete těšit na pořádný hip-
-hopový mejdan ve velkém stylu!  

Vstupné v předprodeji 390 Kč, v den akce 490 Kč

Středa 5. dubna od  19.30 hodin na  jevišti velkého 
sálu DK
Koncert na jevišti: Billie Holiday Tribute
Polská jazzová zpěvačka Ida Zalewska disponuje 
výrazným, osobitě sytým a  tvárným hlasem, po-
hybujícím se mezi výrazivem černých bluesových 
zpěvaček a Joni Mitchellovou. Navíc se zde může 
blýsknout svou křehkou, ale bohatou hrou její 
dvorní pianista Jakub Płužek. Ten patří k  největ-
ším talentům nastupující polské jazzové generace. 
Společně se rozhodli pojmout aktuální turné pře-
devším jako poctu již zmíněné Billie Holidayové.   

Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Pátek 7. dubna od 20 hodin ve velkém sále DK
Wohnout – Unplugged
Historicky druhá unplugged sezona oblíbené 
české kapely Wohnout zavítá také do  Šumperka, 
kde „Wohnouti“ představí všechny své nejzásad-
nější hity v  upravených akustických verzích. Po-
tvrzenými hosty tohoto jedinečného koncertu jsou 
houslista Vojta Lavička a kapela PayaNoia.   

Vstupné na sezení 200 Kč, 240 Kč a 270 Kč

Sobota 8. dubna od 9 hodin v Divadle Šumperk
ŠPEK NA PRKNECH*
Celodenní přehlídka ochotnických souborů z Olo-
mouckého kraje. V programu se představí vedle zná-
mých a úspěšných ansámblů také dětské a studentské 

soubory divadelních nadšenců.  Celodenní vstupné 
100 Kč, vstupné za jedno představení 50 Kč

Neděle 9. dubna od 15 hodin ve velkém sále DK
ŠPEK*: Orchestr ZUŠ Zábřeh
Orchestr Základní umělecké školy v Zábřehu slaví 
u posluchačů nejen u nás, ale i v zahraničí spoustu 
úspěchů.  Vstupné na sezení v předprodeji 100 Kč, 

v den akce 130 Kč 

Úterý 18. dubna od 19.30 hodin na  jevišti velkého 
sálu DK
Koncert na jevišti: Justin Lavash
Angličan Justin Lavash díky své virtuózní hře na ky-
taru často nechá užaslé publikum s otázkou, jak do-
káže jeden muž na jeden nástroj vytvořit polyfonii 
tolika vrstev. Jeho hudba se ubírá napříč styly mezi 
blues, folkem a  jazzem. Jeho vlastní zpěv, syrově 
hluboký a  uhrančivý, vtáhne posluchače do  skla-
deb, kde silné příběhy střídají poetické imprese.  

Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč

Středa 19. dubna od 18 hodin v G-klubu Šumperk
ŠPEK*: Michal Sýkora – autorské čtení
Autorské čtení olomouckého spisovatele Michala 
Sýkory, jehož knihy se staly předlohou pro několik 
pořadů České televize. Ve svých odborných pracích 
se věnuje hlavně britským detektivkám a moderní 
próze, ale je i autorem populárně naučných knih.  

Vstupné 30 Kč

Pátek 21. dubna od 19 hodin ve velkém sále DK
ŠPEK*: 60 let Old Time Jazz Band Loučná n. D.
Slavnostní vystoupení známé skupiny z  Loučné 
nad Desnou, která si na  koncert jako své hosty 
pozvala V-band Velké Losiny, Swing Q Šumperk 
a Hotsy Totsy Five.   

Vstupné v předprodeji 100 Kč, v den akce 140 Kč 

Sobota 22. dubna od 9 hodin v G-klubu Šumperk
ŠPEK*: Zážitkový fotografický workshop
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galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury 
ČR a Olomoucký kraj.

Od 5. do 30. dubna
Miloslav Kinkal: „Dveře“, barevné fotografie 
Dobrodruh, cestovatel, hostinský a zastupitel Mi-
loslav Kinkal, který se věnuje happeningům, land 
artu nebo kolorované a  dokumentární fotografii, 
k  nám přiveze soubor fotografií s  názvem Dveře. 
Vznikaly v  létě 2007, kdy procestoval jih Itálie. 
Vernisáž k výstavě se uskuteční ve středu 5. dubna 
od 18 hodin. Galerie je přístupná denně, stačí jen 
zazvonit na  recepci Penzionu G, který nad gale-
rií nabízí tříhvězdičkové ubytování. Výstavu i celý 
program galerie finančně podporuje Ministerstvo 
kultury ČR a Olomoucký kraj.

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

PŘIPRAVUJEME
12. května TŘI SESTRY 
14. května  O KOMINÍKU MATÝSKOVI 
18. května  KONCERTY NA STŘEŠE: 
 05 A RADEČEK, SABINA 
 KŘOVÁKOVÁ
26. května  FESTIVAL BÝT ŽENOU 
28. května  LOUPEŽNÍK A PRINC 
9. dubna  ORCHESTR ZUŠ ZÁBŘEH
25. srpna  REVIVAL INVAZE 

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. Změna programu vyhrazena!

Se šumperským rodákem Kamilem Coufalem se 
naučíte základní a jednoduchá pravidla, která vám 
pomohou udělat jedinečné fotky.  Kurzovné 800 Kč

Pondělí 24. dubna od 19 hodin v klášterním kostele
KLASIKA VIVA: Marek Kozák
Dubnová část cyklu Klasika Viva představí talen-
tovaného klavíristu a laureáta soutěže Pražské jaro 
2016, který slaví úspěchy také v zahraničí a získal 
již několik prestižních ocenění.  Vstupné 100 Kč

PRO DĚTI
Neděle 9. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK
Jak šlo vejce na vandr
Veselá pohádka s  loutkami netradičních rozměrů 
a loupežníky v životní velikosti. Jejichž ukrutnost je 
nezměrná a podpořena velmi dramatickou hudbou. 
Kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé kohout 
René, osel Otokar a užovka Věra putovali tam a zase 
zpátky. Hraje Divadlo Koňmo.  Vstupné 70 Kč

Neděle 23. dubna od 10 hodin ve velkém sále DK
ŠPEK*: Ostrov odpadků
Ekologická pohádka o tom, jak se nám špatné věci 
jednou vrátí! Byli, nebyli tři kamarádi: stará kon-
vice, mobil a prázdná láhev. A tihle kamarádi se po-
tkali v lese! Říkáte si, jak se tam dostali? Vyhodili je 
tam jejich majitelé – pan a paní Pohodlní. A tady 
začíná naše pohádka, která je jinak pěkně dobro-
družná. Hraje Divadlo Plyšového Medvídka Pros-
tějov.  Vstupné 70 Kč

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

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Do 2. dubna
Markéta Kuxová: „Zahrady ticha“, kresby
Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na re-
cepci Penzionu G, který nad galerií nabízí tří-
hvězdičkové ubytování. Výstavu i  celý program 
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Přehlídka umění Olomouckého kraje Špek pokračuje

Hip-hopová legenda Deliquent Habits 
navštíví 1. dubna Šumperk

Šumperská přehlídka Špek, jež odstartovala v březnu, představuje umělce působící či pocházející 
z našeho kraje. Divadlo, hudbu, přednášky, výstavu nebo praktické workshopy, to vše přináší růz-
norodý program 12. ročníku Špeku.

Šumperk zažije v sobotu 1. dubna jedinečné vystoupení legendární americké mexico-latin-hip-ho-
pové skupiny Deliquent Habits, která jede velké evropské turné na podporu vydání jejich nového 
alba It Could Be Round Two. Los Delinquentes, jak si také někdy říkají, na pódiu dále doplní 
Skinny Fresh, dále MC´s Idea a Rest (TyNikdy Label).

„Veřejnost chceme seznámit s umělci, kteří mají 
blízký vztah k Olomouckému kraji. Představujeme 
místní tvůrce, nebo slavné rodáky, kteří se prosa-
dili na republikové úrovni. Prostor samozřejmě do-
stávají také ti, kteří odsud nepocházejí, ale v našem 
kraji odvedli kus poctivé umělecké práce. Letošní 
ročník se opět koná v  časovém rozmezí tří mě-
síců, tedy od března do května,“ uvedla produkční 
domu kultury Michaela Horáková.

V nabitém programu si může každý najít „svůj šá-
lek kávy“. Po  březnové Rockové párty, vystoupení 
kultovní jesenické kapely Priessnitz a memoriálu Šum-
perské pomněnky se mohou příznivci dobré muziky 
těšit na  jedinečné vystoupení Dechového orchestru 
Základní umělecké školy v Zábřehu 9. dubna. Známá 
skupina Old Time Jazz Band z Loučné nad Desnou 
letos slaví 60. výročí, proto si na  slavnostní koncert 
21. dubna pozvala několik zajímavých hostů. Kapela 
O5 a Radeček pak 18. května odehraje speciální akus-
tické koncerty na střeše šumperského Majáku.

Přehlídka Špek nabízí program také pro příz-
nivce výtvarného umění. Obrazy s tématem cesto-
vání vystaví od 31. března do 30. dubna v Jižním 

křídle domu kultury Zdeněk Nováček.
Na své si přijdou i milovníci divadla. V divadle se 

bude konat 8. dubna třetí ročník akce Špek na prk-
nech, kdy se na pódiu během celého dne představí 
půl tuctu divadelních souborů. Pro děti připravují 
pořadatelé ekologickou pohádku Ostrov odpadků, 
která pojednává o tom, jak se nám špatné věci mo-
hou jednou vrátit. Přijede ji 23. dubna zahrát Di-
vadlo Plyšového Medvídka Prostějov.

Zájemci se dočkají 19. dubna i autorského čtení 
olomouckého spisovatele Michala Sýkory, jehož 
knihy se staly předlohou pro několik pořadů České 
televize. Na  zážitkovém fotografickém workshopu 
Kamila Coufala 22. dubna se pak naučí základní 
a jednoduchá pravidla, která pomohou udělat jedi-
nečné fotky. Mladý cyklista Tomáš Vejmola, pochá-
zející z Hranic na Moravě, na přednášce 2. května 
prozradí zajímavé historky z cest, kdy se na kole bez 
žádných zkušeností vydal do Gruzie a  zpět. K pří-
ležitosti světového dne Respektu porodu se pak 
26. května uskuteční třetí ročník festivalu Být ženou. 

Více informací o festivalu Špek a on-line rezer-
vace lístků na www.dksumperk.cz. -red-

Během evropského turné nezapomenou ani 
na své české fanoušky, které navštíví hned v něko-
lika městech. Formace Delinquent Habits se opět 
vrací v  originálním složení obou MC, kteří jsou 

zakládajícími členy. Za posledních dvacet let hraní 
v ČR se stali legendou hip-hopové scény, o  čemž 
svědčí jejich dřívější nabité koncerty v Praze, Brně 
nebo v  Ostravě, na  které se sešlo množství lidí, 
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Billie Holidayová je označována jako jedna z největších jazzových zpěvaček všech dob. A právě jí 
ve středu 5. dubna v domě kultury Šumperk vzdají všichni, kteří přijdou, poctu společně s Idou 
Zalewskou a Jakubem Płużkem.

Šumperk vzdá poctu Billie Holidayové

Polská jazzová zpěvačka Ida Zalewska.  Foto: archiv

Jedinečné vystoupení Delinquent Habits se uskuteční 
v sobotu 1. dubna.  Foto: archiv

kde Tequila tekla proudem a  „hustě se pařilo“ až 
do rána. Když se z pódia začnou ozývat „vypečené“ 
mexické trumpetky v kombinaci s  ostrým groove 
hip-hopem a  „ujetým“ flow, nikdo nezůstane jen 
tak stát nebo dokonce sedět! Vždy to „nakopnou“ 
tak, že se ještě dlouho na  jejich vystoupení vzpo-
míná. Proto jsou považování za jednu z nejlepších 
živých hip-hopových formací.

„O  takový koncert v  Šumperku jste si hodně 
psali, proto jsme zvolili to nejlepší, co se v  da-
ném žánru nabízí. Navíc se Delinquent Habits bě-
hem svého turné zastaví jen v Praze, Brně a právě 
i u nás. Můžete se proto těšit na pořádný hip-ho-
pový mejdan ve velkém stylu,“ upřesnila produkční 
domu kultury Michaela Horáková.

Od půl osmé večer se představí MC´s Idea a Rest 
z  TyNikdy Label. Následně vystoupí hip-hopová 
partička Skinny Fresh ze Švýcarska. Ta přináší old 

school hip-hop z 90. Let zabalený do moderního 
obalu s příchutí dnešního milénia. 

Jedinečné vystoupení Delinquent Habits, 
Skinny Fresh s MC´s Idea a Rest se uskuteční v so-
botu 1. dubna od  půl osmé večer ve  velkém sále 
domu kultury.  -red-

Polská jazzová zpěvačka Ida Zalewska na  sebe 
strhla pozornost již v roce 2012 svým neobyčejně 

vydařeným albem „As Sung By Billie Holiday“, 
kterým se směle vyrovnala takovým hvězdám, jež 
také vydaly albové pocty legendární černé zpě-
vačce (např. Cassandra Wilsonová či Dee Dee 
Bridgewaterová). 

Disponuje výrazným, osobitě sytým a  tvár-
ným hlasem, pohybujícím se mezi výrazivem čer-
ných bluesových zpěvaček a  Joni Mitchellové. 
Ida je nejsilnější v  pomalých písních a  baladách, 
v nichž je bluesově jímavá. Před nedávnem jí vy-
šlo i  album „Storytelling“. Navíc patří k  největ-
ším talentům nastupující polské jazzové generace 
a  může se pochlubit vlastním albem sólového  
piana „Eleven Songs“. Společně se rozhodli po-
jmout aktuální turné především jako poctu již zmí-
něné Billie Holidayové.

Koncert se uskuteční ve středu 5. dubna od půl 
osmé večer ve velkém sále domu kultury. -mh-
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V rámci festivalu Špek připravili pořadatelé pro všechny zájemce opravdovou lahůdku. Dechový 
orchestr ZUŠ Zábřeh letos slaví 20. výročí založení, proto členové souboru rádi přijali pozvání 
do šumperského domu kultury, kde vystoupí v neděli 9. dubna od 15 hodin.

Historicky druhá unplugged sezona oblíbené české kapely Wohnout zavítá do čtrnácti měst a sa-
mozřejmě nezapomněla ani na Šumperk, kam přijede v pátek 7. dubna. Potvrzeným hosty jsou 
například houslista Vojta Lavička a kapela PayaNoia.

Zábřežský dechový orchestr slaví 20. výročí

Skupina Wohnout je na turné bez elektriky

„Wohnouti“ představí v Šumperku všechny své nejzásadnější hity v upravených akustických verzích.  Foto: archiv

Dechový orchestr Základní umělecké školy Zá-
břeh založil v dubnu 1997 učitel žesťových nástrojů 
Lubomír Vepřek, který navázal na tradici mládež-
nických hudebních těles, jež v  Zábřehu sahá až 
do  roku 1969. Veřejnosti se poprvé představil už 
o dva měsíce později. Na pódiu tehdy vystoupilo 
sedmnáct členů. Za dva roky se z malého souboru 
stal orchestr koncertního typu s pětačtyřiceti členy, 
v  současnosti jej tvoří dokonce bezmála sedmde-
sát hráčů. 

Orchestr hraje v klasickém nástrojovém obsazení 
široké spektrum žánrů. Zejména zpočátku se v jeho 
repertoáru objevovaly klasické české pochodové 
skladby, které v  současnosti vystřídaly náročnější 

skladby koncertního charakteru jak od českých, tak 
zahraničních autorů. Úspěch u publika sklízejí i fil-
mové nebo populární melodie, soubor však zcela 
nezanevřel ani na tradiční českou dechovku. Sou-
bor také dlouhodobě spolupracuje se skupinami zá-
břežských mažoretek ZUŠ Zábřeh.

„Soubor ze Zábřeha slaví u  posluchačů ne-
jen u  nás, ale i  v  zahraničí spoustu úspěchů. Bě-
hem dvouhodinového koncertu se můžete těšit 
na známé skladby ve speciálně úpravě,“ uvádí pro-
dukční domu kultury Michaela Horáková.

Vystoupení špičkového orchestru se odehraje 
v neděli 9. dubna od tří hodin odpoledne ve vel-
kém sále Domu kultury Šumperk.  -red-

Kapela připravuje speciální scénu, kterou oživí 
již takto dost netradiční koncert na sezení. Tým se 
navíc rozrostl o  houslistu Vojtu Lavičku, který je 

doprovodí dokonce na  polovinu koncertu. Písně 
dostaly nové aranže, někdy zase jiné tempo. V roli 
hostů se představí i  kapela PayaNoia. Ta svůj set 
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Nenechte si ujít koncert kytarového mága

Old Time Jazz Band oslaví šedesáté narozeniny

Angličan Justin Lavash díky své virtuózní hře na kytaru často nechá užaslé publikum s otázkou, 
jak dokáže jeden muž na jeden nástroj vytvořit polyfonii tolika vrstev. A přesně tak to bude vypa-
dat i v úterý 18. dubna, kdy zavítá do Domu kultury Šumperk.

Neuvěřitelných šedesát let od svého založení oslaví v pátek 21. dubna od 19 hodin v Domě kultury 
Šumperk známá skupina Old Time Jazz Band z Loučné nad Desnou. Při této příležitosti si na slav-
nostní vystoupení pozvala jako své hosty V-band Velké Losiny, Hotsy Totsy Five a Swing Q Šumperk.

Old Time Jazz Band Loučná nad Desnou byl za-
ložen v roce 1957, interpretaci tradičního jazzu se 
tedy věnuje už rovných 60 let. Během své existence 
získal řadu významných ocenění. Jmenujme napří-
klad Mezinárodní jazzový festival v  Přerově, kde 
mu byl udělen titul Evropská třída. Díky svému 
mnohaletému působení a pracovitosti byla kapela 
zařazen do Jazzové encyklopedie a moderní popu-
lární hudby edice Supraphon. Má na  svém kontě 
nespočet vystoupení na  domácích i  zahraničních 

jazzových festivalech. 
Činnost orchestru výrazně ovlivnila osobnost 

Jiřího Sedláčka, který zde začal působit po  deseti 
letech od  založení. Od  této doby do  současnosti 
upravil pro skupinu přes pět set skladeb. „Soubor 
navíc nyní připravuje a  pilně natáčí nové album, 
které bude na  výroční oslavě k  dispozici,“ uvedla 
produkční domu kultury Michaela Horáková.

Mezi hosty nemůže chybět V-Band Velké Losiny, 
jež je vlastně bývalou rytmikou oslavenců večera, 

překopala do  akustické podoby a  nastalo tak 
mnoho změn oproti standardním vystoupením.

„Můžete se těšit na  všechny nejzásadnější hity 
v upravených akustických verzích, jako jsou napří-
klad skladby Barbíno?, Rayda nebo Svaz českých 
bohémů. Jejich koncerty navíc bývají prakticky 

vyprodané, proto určitě neváhejte s  nákupem  
vstupenek,“ uvádí produkční domu kultury Mi-
chaela Horáková. Vzápětí připomíná, že akustický 
koncert skupiny Wohnout a  jejích hostů se usku-
teční v pátek 7. dubna od osmi večer ve velkém sále 
domu kultury.  -red-

Návštěvníkům festivalu Blues Alive může být 
jeho jméno povědomé, protože v roce 2010 na této 
mezinárodní kulturní akci také vystupoval. Zá-
kladem Lavashova stylu je sice klasická vybrnká-
vající technika ve  šlépějích průkopníků Richarda 
Thompsona či Johna Martyna, ale v duchu expanze 
tradičních forem u něj nepřekvapí ani prvky psy-
chedelie, tanečního funky či naopak lyrické a dra-
matické balady. Jeho hudba se ubírá napříč styly 
mezi blues, folkem a jazzem.

Své hráčské zkušenosti nasbíral v  jižním Lon-
dýně, kde hrál v devadesátých letech jazz i kabaret, 

často coby sideman někdejších pěveckých hvězd. 
Jeho vlastní zpěv, syrově hluboký a  uhrančivý, 
vtáhne posluchače do  skladeb, kde silné příběhy 
střídají poetické imprese. 

Díky vyspělé technice, která si nezadá s Justinovým 
talentem komponovat, jej vyhledávají i  čeští umělci 
z nejrespektovanějších – Lenka Dusilová, Michal Ho-
ráček, Radúza či Vladimír Merta. Poslední album 
Changing of Tides je novou kolekcí původních písní 
žánrově rozepjatých tentokrát až k elektronice a soulu.

Koncert se uskuteční v úterý 18. dubna od půl 
osmé večer ve velkém sále domu kultury. -red-
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patří několikanásobné účinkování v  anglickém 
Birminghamu. 

A  na  závěr vystoupí oblíbená kapela Swing Q 
Šumperk, která hraje převzaté skladby z  oblasti 
jazzu, swingu a  dixielandu. Jedná se především 
o známé písně a jazzové standardy, často v originál-
ních aranžmá.  -red-

od kterých se před deseti lety osamostatnil i  s  le-
gendární zpěvačkou Helenou Soklovou.

Hotsy Totsy Five (dříve Teens Jazzband Velké 
Losiny) je mladá kapela zabývající se autentic-
kou interpretací jazzu 20. a 30. let. Pravidelně se 
účastní bezpočtu jazzových festivalů po  celé re-
publice i  Evropě, mezi její významné úspěchy 

Koncert, Galerie J. Jílka

„Dveře“, barevná fotografie, 23 ×30 cm  

Galerie J. Jílka

Známe se přes čtyřicet let, ale potkáváme se 
zřídka. A přece vždy znovu žádná pauza, jako by 
právě doznělo poslední slovo z minula. Míla k nám 
domů do Sobotína jezdil s partou přátel ve druhé 
polovině sedmdesátých let a  budili tu rozruch. 
Patřil k  nim i  Franta Skála, tehdy ještě student 
na „umprumce“. Veleslavné bylo jejich velikonoční 
tažení obcí, umanutě dům od domu, až do pozd-
ního odpoledne. Namísto pomlázek mocné otepi 

prutů. A jindy na Silvestra otřásal se náš dům při 
jejich návštěvě v základech. Pak už jsme se o Mílovi 
dovídali jen od Vládi Gebauera a Pavly Aubrech-
tové ze Strašecí a naposledy od Igora Malijevského, 
kterého oddával jako radní na  zahradě pod stro-
mem. Plný neutuchajícího elánu vrhá se s vervou 
do všeho, co kdy dělá, a nikdy nic nepokazí. Doma 
vedle nesčetné jiné dobročinnosti věnuje se hos-
podě, která je už po tři sta let rodinným majetkem.    

S podobnou chutí dal se do fotografování dveří 
na pobřeží jihu Itálie. Dveří krásných svým zestár-
nutím až zchátráním, občas zatlučených prkny 
nebo jinak znepřístupněných a  patinou času po-
znamenaných. Někdy jsou to výsostně prostorové 
konstrukce sošně reliéfních objektů a někomu i při-
pomenou kulisy raně renesančních obrazů anebo 
jim blízké Chiricovy metafyzické vize. Někde i jen 
ledabyle vsazené do  ostění zvětralých fasád a  za-
stižené v  nepřítomnosti lidí navozují pocit dávné 
opuštěnosti, prostoupené dechem plynoucího času 
v jeho vratké neurčitosti a neuchopitelnosti. 

Míla se k nám chystal několikrát, ale nevyšlo mu 
to. Teď má pro svou cestu jasné zdůvodnění. Roz-
sáhlý soubor barevných snímků dveří domů měste-
ček Rodi Garganico, Vieste, Peschici a Vico z léta 
roku 2007 z východního břehu Jadranu je k ní dob-
rou příležitostí. Představil ho už doma v Rabasově 
galerii v Rakovníku a je s ním vítán i v Šumperku. 
Srdečně. Zaslouží si pozornost on sám i jeho mo-
tivem dveří přesně vymezená výstava. Jste zváni; 
výstava zahájená za účasti autora a jeho přátel z No-
vého Strašecí ve středu 5. dubna v 18 hodin potrvá 
do neděle 30. dubna 2017. M. Koval  



23

Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
So 1. 4. Mučedník  VK  19.00 150–170 Kč
Út 4. 4. Malý Nemo v krajině snů školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 5. 4. Podskalák A, VK 19.00 150–170 Kč
Čt 6. 4. Manon Lescaut školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
Pá 7. 4. Radim Vizváry – Sólo: Od klasické 

až po současnou pantomimu 
VK 17.00 220 Kč

So 8. 4. Špek na prknech, Hrádek,
přehlídka amatérských souborů 
z Olomouckého kraje 

VK 9.00–19.00 100 Kč, 50 Kč*

So 8. 4. Maria III., Studio D 123, Hrádek VK 19.00 50 Kč*
Út 11. 4. Perníková chaloupka školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 12. 4. Dokonalá svatba školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
Čt 13. 4. Podskalák C, VK 17.00 150–170 Kč
So 15. 4. Podskalák B, VK 19.00 150–170 Kč
Út 18. 4. Cyrano z Bergeracu školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
St 19. 4. Malý Nemo v krajině snů školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Čt 20. 4. Perníková chaloupka školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč

Divadlo

Divadlo

Poslední premiérou letošní sezony je Podskalák. Poprvé ho diváci uvidí v sobotu 5. dubna.  Foto: P. Veselý
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Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.
divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla po–pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstu-
penek vždy hodinu před začátkem představení. *Prodej vstupenek v DK Šumperk, v den konání v divadle. 
Výstavy: Výstava fotografií A. Kulhaje „Muzikanti“ trvá do 14. 5. Výstava Andrea Nogová: „Autismus 
autenticky“ bude zahájena v prostoru před Hrádkem 1. 4. v 16 hod. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. 
Změna programu vyhrazena!

Známý český mim, performer, režisér, pedagog a choreograf, jenž patří mezi jedny z nejvýraznějších 
mezinárodně uznávaných osobností současného mimického divadla v Evropě, Radim Vizváry při-
jede do šumperského divadla. V pátek 7. dubna se od 17 hodin představí v inscenaci Sólo. Za svoji 
roli je nominován na Cenu Thálie 2016 za mimořádný jevištní výkon v kategorii Balet, pantomima 
a jiný tanečně-dramatický žánr.

Divadlo rozezní evergreeny

Se svým Sólem přijede Radim Vizváry

Datum Titul Skupina Čas Cena
Čt 20. 4. Maria III., Studio D 123, Hrádek VK 19.00 70 Kč
Pá 21. 4. Cyrano z Bergeracu školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
Pá 21. 4. Evergreeny… a vzpomínky nám 

zůstanou, Zrcadlový sál, foyer 
VK 19.00 100 Kč

So 22. 4. Slavnostní večer Ceny města 
Šumperka 

VK 19.00 50 Kč

Út 25. 4. Cyrano z Bergeracu školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
St 26. 4. Perníková chaloupka školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Čt 27. 4. Podskalák D, VK 17.00 150–170 Kč
Pá 28. 4. Malý Nemo v krajině snů školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Pá 28. 4. Old Time Jazz Band Loučná + pod-

večerní čtení o autismu II, Hrádek
VK 18.00 100 Kč

So 29. 4. XVI. divadelní maškarní ples VK 19.00 300 Kč

Pořad nazvaný „Evergreeny… a vzpomínky nám 
zůstanou“ připravili pro milovníky písniček herci 
šumperského divadla. Posluchači se mohou tě-
šit na písně v podání Olgy Kaštické, Petra Krále, 

Radim Vizváry představí klasická i  současná, 
poe tická i  komická díla. Jeho pantomima je 
moderní, čistá a  aktuální. A  i  když se nechává 
ovlivňovat jinými styly, nakonec se vždy vydává 
vlastní cestou. Smát se i brečet pak můžete bez 

Karolíny Hýskové a Tomáše Wursta, o hudební do-
provod se postarají Josef Macek a Zdeněk Wlk Vl-
ček. Dějištěm bude v pátek 21. dubna od 19 hodin 
foyer a Zrcadlový sál divadla. -red-

jediného Radimova slova – k  jeho umění totiž 
nejsou potřeba. Vyjádření je čistě tělesné a pojí 
pohybovou virtuozitu s  herectvím. Uvidíte, co 
dnes znamená pantomima.

Radim Vizváry je absolventem Hudební 
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V  pátek 28. dubna se pak na Hrádku ode-
hraje koncert Old Time Jazz Bandu z Loučné nad 
Desnou, který proloží čtení z  knihy autistického 
chlapce Naokiho Higašidy nazvané A proto skáču. 
Začíná v 18 hodin a vstupenky za sto korun si mo-
hou zájemci koupit v pokladně divadla. -red-

a texty, které návštěvníky seznámí se zákulisím di-
vadla. K výstavě nabízíme možnost objednat si ko-
mentovanou prohlídku. Máte-li o  naši nabídku 
zájem, piště, prosím, na e-mail: sarka.krellerova@
muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá do 7. května.

Hollarova galerie
Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti
Mezinárodní výstava obrazů představuje díla 

V sobotu 1. dubna bude v prostoru před Hrád-
kem zahájena výstava fotografií „Autismus au-
tenticky“, jejíž autorkou je Andrea Nogová. 
Návštěvníkům nabídne portréty jednotlivých 
klientů Dětského klíče. Vernisáž proběhne od 
16 hodin.

výstavní síň
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 za-
jímavých předmětů z  géniova života. K  vidění je 
např. starý dětský kočárek, lyže či kolo pro celou ro-
dinu. Celou výstavu doplňují panely s fotografiemi 

Měsíc duben se nese ve znamení mezinárodní kampaně „Light it up blue“ -  „Rozsviťme se modře“, 
jejímž cílem je upozorňovat veřejnost na nutnost okamžité a  stálé podpory lidí s  autismem. 
V Šumperku si mohou lidé kampaň a především autismus spojit s obecně prospěšnou společností 
Dětský klíč, jejíž činnost se již sedmnáctým rokem zaměřuje právě na podporu lidí s autismem 
a jejich rodin. U příležitosti „modrého dubna“ pořádá Dětský klíč několik akcí, dvě z nich se ode-
hrají v šumperském divadle.

Modrý duben nabídne v divadle 
koncert a podvečerní čtení

Vlastivědné muzeum v Šumperku

a taneční fakulty AMU v Praze. Má za sebou více 
než sto představení jako autor, interpret, režisér 
nebo choreograf. Svou uměleckou práci předsta-
vil už téměř v celé Evropě, v USA, Asii a Africe. Je 
spoluzakladatelem mezinárodně úspěšného diva-
delního souboru Tantehorse, uměleckým šéfem 
domácího uskupení MIME PRAGUE, ředitelem 
mezinárodního festivalu MIME FEST a umělec-
kým šéfem mezinárodního festivalu pouličního 
divadla v  Táboře Komedianti v  ulicích. Spolu-
pracuje se souborem Tichá opera, který propo-
juje nonverbální divadlo s operou. Má za sebou 
spolupráci s mnoha pražskými i mimopražskými 

divadly. Roku 2014 se stal členem významných 
osobností Oxford Encyclopedia.

Je držitelem mnoha dalších ocenění u  nás, 
v  Evropě nebo USA. Vyučoval v  českém Cen-
tru současného cirkusu Cirqueon a  na katedře 
pantomimy Hudební a  taneční fakulty AMU 
v  Praze. Své pedagogické zkušenosti získával 
také v berlínské škole Die Etage nebo na Vyšší 
odborné škole herecké v  Praze. Převážně v  za-
hraničí, ale i  doma vede master classes nebo 
workshopy na prestižních školách a  festivalech. 
Pravidelně vyučuje v  Německu, Polsku, Itálii 
a ve Finsku.  -red-
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zájem, pište, prosím, na e-mail: kristina.lipenska@
muzeum-sumperk.cz. Vernisáž výstavy proběhne 
ve čtvrtek 6. dubna v 17 hodin. Výstava potrvá do 
11. června.

Muzejíčko (galerie ŠuMperska)
Sportovní herna
Oblíbená interaktivní herna pro malé i velké se ten-
tokrát nese ve sportovním duchu. Malí sportovci 
se mohou těšit na zbrusu nové atrakce, jako jsou 
střelba na branku, sportovní i  moderní gymnas-
tika, chůze po popruhu nebo skok do výšky pro 
milovníky 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 nejznámější 
šumperský hokejista? To a mnoho jiného se dozvíte 
v  nové, sportovní herně. K  herně nabízíme mož-
nost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-
-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: 
sarka.krellerova@muzeum-sumperk.cz. Herna trvá 
do 4. června.

převážně čínských exilových umělců vyznávajících 
metodu Falun Gong, založenou na kultivaci těla i my-
sli a vystavenou ze strany čínských úřadů mnohdy ve-
lice tvrdé perzekuci. Umělci ve svých dílech zobrazují 
skutečné lidské osudy v  současné Číně i  duchovní 
témata. K  výstavě nabízíme možnost objednat si 
komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zá-
jem, pište, prosím, na e-mail: kristina.lipenska@mu-
zeum-sumperk.cz. Výstava trvá do 2. dubna.

Jan Byrtus – Tváří v tvář přírodě
Výstava upomínající na 25. výročí úmrtí významného 
fotografa Jana Byrtuse, jehož dílo bylo mnohokrát pre-
zentováno na výstavách doma i v zahraničí, představí 
vůbec poprvé cyklus fotografií z Jeseníků, který autor 
již nestačil dokončit. Pro návštěvníky bude mimo jiné 
připravena k nahlédnutí fotokniha se souborem jese-
nických záběrů, která přiblíží původní záměr autora 
vydat tyto snímky jako obrazovou publikaci. Vysta-
veny budou i fotografie z dalších cyklů Třpyt v trávě, 
Beskydy a  Prales Mionší, které rovněž zpracovávají 
téma přírody a představují výběr toho nejlepšího z au-
torovy tvorby. K výstavě nabízíme možnost objednat 
si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku 

Nová interaktivní herna v Muzejíčku pro malé i velké se tentokrát nese ve sportovním duchu.  Foto: P. Kvapil
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Velikonoce v muzeu
Na Zelený čtvrtek 13. dubna muzeum připravilo 
již tradiční velikonoční akci. Návštěvníky čeká zdo-
bení kraslic, pletení pomlázek i  tvoření méně tra-
dičních velikonočních dekorací. Akce proběhne od 
9 do 16 hodin.

Vycházka za lišejníky a mechorosty do Ostružné 
a okolí
Vycházka naplánovaná na sobotu 22. dubna povede 
mezi Ostružnou a Brannou a bude 5–7 km dlouhá. 
Sraz účastníků je v 9.30 hodin na železniční stanici 
v Ostružné (GPS 50.1837444N, 17.0511597E), ná-
vrat tamtéž nebo na žel. stanici Branná mezi 15.30 
a 16.30 hod. Trasa vycházky bude upřesněna přihlá-
šeným účastníkům. V případě extrémně nepříznivého 
počasí bude exkurze přeložena na jiný termín, což 
bude přihlášeným účastníkům sděleno telefonicky 
nebo mailem. Z toho důvodu prosíme zájemce o ex-
kurzi, aby zasílali své přihlášky (s uvedením mailové 
adresy a telefonního čísla) na adresy halda@moh.cz, 
magda.zmrhalova@muzeum-sumperk.cz, případně se 
hlásili telefonicky na čísla 494 534 450, 583 363 070, 
583 363 077. Exkurzi povedou J. Halda (Muzeum 
a  galerie Orlických hor v  Rychnově nad Kněžnou) 
a M. Zmrhalová (Vlastivědné muzeum v Šumperku).

Pálení čarodějnic
Konec dubna bude v muzeu ve znamení oslav pá-
lení čarodějnic. Návštěvníci se v sobotu 29. dubna 
mohou od 16 hodin těšit na roztodivné bosorky, lé-
tající košťata, netopýry a kocoury či do dáli svítící 
lampióny. Nebude chybět ani tradiční vatra. Pro 
malé i  větší návštěvníky bude připravena spousta 
soutěží i občerstvení. Návštěvníci v kostýmech do-
stanou malou odměnu.

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. 

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 
Šitý šperk
Výstava šperků Renáty Fojtlové. Šperky jsou zho-
toveny korálkovou výšivkou a  jejich základ tvoří 
jehla, nit, korálky, trocha fantazie a  spousta trpě-
livosti. Tisíce drobounkých korálků kombinuje 
autorka s kameny, mušličkami i kovovými kompo-
nenty nebo starými mincemi, aby ve finále mohl 
vzniknout unikátní náhrdelník, náramek nebo za-
jímavá brož. Výstava bude zahájena vernisáží ve 
čtvrtek 30. března v 17 hodin. Výstava potrvá do 
30. dubna.

akce
Jak se vodí Jidáš? Velikonoční obyčeje v současnosti
Přednáška etnografky šumperského muzea Márie 
Kudelové představí méně známý obyčej vodění Ji-
dáše, který se zachoval jen v několika málo obcích 
na Zábřežsku. Mimo to se však bude věnovat i dal-
ším velikonočním tradicím a  zvykům, které pro-
vázejí velikonoční svátky v současnosti. Přednáška 
proběhne v úterý 11. dubna v 17 hodin v přednáš-
kovém sále.

Obchůzka s Jidášem v Pobučí na Bílou sobotu 2016.  
Foto: M. Kudelová
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Jesenické fotografie Jana Byrtuse budou 
po čtvrtstoletí poprvé vystaveny

Muzeum pořádá přednášku o velikonočních obyčejích 
v současnosti „Jak se vodí Jidáš?“

Šumperské muzeum by svým návštěvníkům rádo připomnělo 25. výročí úmrtí fotografa Jana Byr-
tuse. Odešel v době tvůrčího nasazení při přípravách autorské obrazové publikace Jeseníky.

Přednáška etnografky šumperského muzea Márie Kudelové s názvem „Jak se vodí Jidáš?“ před-
staví návštěvníkům zachovalé podoby archaického velikonočního obyčeje nazývaného vodění nebo 
honění Jidáše. Tento zvyk se v našem regionu zachoval pouze v několika obcích Zábřežska, a to 
konkrétně v Nemili, Svébohově, Pobučí, Jestřebí a Brníčku.

Otevírací doba ve státní svátek 14. dubna 
9.00–17.00, platí se vstupné

Na Velikonoční pondělí 17. 4. je muzeum zavřeno.

Foto: J. Byrtus 

Výstava Jan Byrtus – Tváří v tvář přírodě nedo-
končený fotografický cyklus Jeseníky ˝se výstavně 
prezentuje vůbec poprvé.

Fotograf Jan Byrtus, neúnavný propagátor 
umění fotografie, dokázal se zaujetím pro detail 
originálním způsobem zpracovat neuvěřitelně ši-
roké spektrum témat. Jeho fotografie zachycují 
člověka ve světě industrializace, člověka ve světě 
přírody i přírodu samu. Věnoval se také reklamní 
tvorbě, vystavoval doma i  v  zahraničí. Příroda 
byla námětem jeho srdci nejbližším, jak se budou 
moci ostatně přesvědčit návštěvníci šumperské vý-
stavy, která představí Byrtusovy černobílé fotogra-
fie z cyklů Jeseníky, Třpyt v trávě, Beskydy a Prales 
Mionší. Návštěvníkům bude k dispozici k nahléd-
nutí také fotokniha se souborem snímků jesenické 

Informace: tel. č. 583 363 070, tel., fax.: 583 
214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, 
www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út–ne 

9–12  hod., 12.30–17 hod. Otevírací doba Muze-
jíčka: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 hodin. Změna 
programu vyhrazena! 

přírody, které dle záměru autora měly být součástí 
obrazové publikace. Šumperské muzeum srdečně 
zve všechny milovníky fotografie 6. dubna v 17 ho-
din na vernisáž. Výstavu bude v Hollarově galerii 
možné zhlédnout do 11. června.  K. Lipenská

Obyčej je součástí lidových kalendářních zvyků 
jarního – velikonočního cyklu. Je odvozen z liturgie 

pašijového týdne, která se koná každoročně na Ve-
likonoce. Navazuje na obchůzky s  řehtačkami 
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Výstavu o Cimrmanovi zahájil Zdeněk Svěrák

V úterý 7. března přivítalo šumperské muzeum vzácného hosta. Zdeněk Svěrák ve výstavní síni za-
hájil výstavu, jež shrnuje padesátileté působení Divadla Járy Cimrmana na naší divadelní scéně 
a zároveň představuje život Járy Cimrmana.

a do níž navíc každý člen souboru přispěl svojí nej-
živější vzpomínkou. „Rozhodl jsem se, že vám pře-
čtu kousek z knížky, která sleduje naši historii a celé 
století s  Cimrmanem. Vybral jsem pasáž, jež po-
jednává o rozdílných povahách obou spoluautorů. 
Láďa je o pět let starší, vystudoval matematiku a fy-
ziku, já jsem absolvoval češtinu. On byl zdatnější 
řečník, debatér a  měl myšlení matematicky rych-
lejší než já. Je to vlastně dopis Láďovi Smoljakovi,“ 
řekl v úvodu vernisáže Zdeněk Svěrák. -zk, eš-

a klapačkami v době od Zeleného čtvrtka do Bílé 
soboty, kdy v  kostelech od čtvrtka do soboty ne-
zvoní zvony a zvonky, ale klape se dřevěnými kla-
pačkami. Ve jmenovaných obcích na Zábřežsku 
je obchůzka klapačů doplněná o maskovanou po-
stavu Jidáše, kterou ostatní účastníci, většinou 
chlapci, vodí po vesnici dům od domu. Masky Ji-
dáše se v obcích liší, někde je jeho oděv podobný 
biskupskému, jinde je zase celý zahalený do šatů 
z barevných stuh krepového papíru. Ve Svébohově 

a v Brníčku je průvod s Jidášem tichý, v ostatních 
obcích děti zpívají variace říkanky „Ó, milý Jidáši, 
cos to učinil, že jsi svého mistra židům prozra-
dil. Za to budeš v pekle pykati, s Luciferem ďáb-
lem tam býti!“ Děti jsou v každé z obcí za vykonání 
obchůzky odměňovány výslužkou – drobnými pe-
nězi, vajíčky a cukrovinkami.

Přednáška se uskuteční v  úterý 11. dubna 
v 17 hodin v přednáškovém sále šumperského mu-
zea. Vstupné je třicet korun. M. Kudelová

Ve výstavní síni muzea se ohlížejí za padesátiletém 
působení Divadla Járy Cimrmana na divadelní scéně 
a představují život Járy Cimrmana.  Foto: M. Stuchlá

Nejvýznamnější český vědec, vynálezce, peda-
gog, dramatik, cestovatel, a  dokonce i  sportovec, 
to vše je Jára Cimrman. Osobnost největšího Če-
cha a  zároveň padesátiletou historii Divadla Járy 
Cimrmana návštěvníkům přibližuje výstava, která 
je do 7. května k vidění ve výstavní síni šumper-
ského muzea. Mezi desítkami zajímavých před-
mětů z géniova života jsou například starý dětský 
kočárek, v němž byla odchována jak Cimrmanova 
sestra Lui sa, tak i  malý Jára, šněrovačka, kterou 
jako jediný kus oblečení poděděný po již zmiňo-
vané sestře odmítl nosit, či kolo pro celou rodinu. 
Součástí výstavy je také řada relikvií z  nebezpeč-
ných cest, jako lebka cestovatele, kterého snědli li-
dožravci, 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 scé-
nických efektů využívaných v divadelních hrách či 
nahlédnout do herecké šatny. 

Během vernisáže byla představena i nová kniha 
Půlstoletí s Cimrmanem, v níž Zdeněk Svěrák bi-
lancuje nad historií Divadla Járy Cimrmana for-
mou soukromého dopisu Ladislavu Smoljakovi 
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Osobnost Gerharda Wanitscheka připomenou 
výstava a vzpomínkové odpoledne

Městská knihovna

Pohled do kubánské duše nabídne Katarína Líšková

Největší životní náplní Gerharda Wanitscheka, jenž byl duší Společnosti česko-německého porozu-
mění a stál u zrodu partnerství mezi městy Šumperkem a Bad Hersfeldem, bylo mapování osudů 
židovských rodin ze Šumperka a okolí. Ze svých vlastních prostředků spolufinancoval restaurování 
morového sloupu na náměstí Míru a obraz Zvěstování Panny Marie v klášterním kostele. V loň-
ském roce, kdy zemřel, mu bylo uděleno čestné občanství města Šumperka. Osobnost tohoto kre-
nišovského rodáka připomenou v dubnu výstava fotografií v informačním centru na Hlavní třídě 
a vzpomínkové odpoledne v místní knihovně.

Výstavu fotografií Kataríny Líškové chystají na březen šumperské knihovnice. Nese název Con Per-
miso – S dovolením – a zahájena bude ve čtvrtek 6. dubna v 17 hodin. Vernisáž přitom bude spo-
jena s besedou o Kubě. Vstupné je dobrovolné.

Během svých vysokoškolských studí na eko-
nomické fakultě ve španělské Granadě objevila 
Katarína Líšková dvě vášně, které ji provázejí do-
dnes: cestování a  fotografování. „Hodiny strávené 
v tmavé komoře dnes působí jako vzpomínky z mi-
nulých životů. Místo studia statistiky a makroeko-
nomie pokusy s vývojkou a ustalovačem do brzkých 
ranních hodin. K tomu první zrcadlovka a černo-
bílý film. Absolutní dokonalé spojení,“ říká Kata-
rína Líšková.

Už víc než deset let se Katarína Líšková věnuje 
profesionálně cestování. Kubu navštívila více než 
padesátkrát ze západu na východ a ostrov si zamilo-
vala se všemi jeho pro i proti. „Con Permiso“ nebo 
„S dovolením“ jsou unikátní sbírky, které vznikaly 
během těchto deseti let. Katarína v nich pomalu ote-
vírá oponu do kubánské duše. Návštěvníci knihovny 
se tak mohou těšit na nejen krásné fotografie, ale i na 
velmi poutavé vyprávění autorky z  jejích cest. Vý-
stava bude k vidění do 7. června. -kš, zk-

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: Drobnosti radosti… – výstava výtvarných prací Heleny Fahrnerové trvá do 5. dubna.
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Cyklus Poezie a hudba nabídne 
osobité písně Martiny Trchové

Další pořad z cyklu Poezie a hudba připravují šumperské knihovnice. Nese název Holobyt, hostit 
bude Martinu Trchovou a její trio a odehraje se ve čtvrtek 27. dubna od 18 hodin v kapli sv.  Jana 
Nepomuckého v klášterním kostele. Vstupenky za sto korun se prodávají v půjčovně pro dospělé 
v ulici 17. listopadu 6.

Fotografická výstava nazvaná Obyčejní lidé v ne-
obyčejných časech s podtitulem Příběhy ze židovské 
historie v Šumperku a Lošticích bude v informač-
ním centru, jež sídlí v  budově divadla na Hlavní 
třídě, zahájena ve čtvrtek 20. dubna v  17 hodin. 
Jde o první z cyklu výstav, jimiž chce sdružení Re-
spekt a tolerance seznámit širokou veřejnost s ně-
kolika příběhy lidí, kteří překonali velké utrpení, 
a  také s  těmi, jež v  těžkých dobách přestali mys-
let na sebe, na svoje pohodlí i  bezpečí a neváhali 
pomáhat ostatním. „Výklad historie se povětšinou 
zaměřuje jen na panovníky, prezidenty, vojevůdce, 
generály a jiné velikány. Na obyčejné lidi, kteří vy-
konali velké činy v neobyčejných časech, a přitom 
nebyli hnáni touhou dostat se do čítanek, se za-
pomíná. Přitom jsou to právě oni, kdo tvoří sku-
tečné dějiny. Jejich výjimečnost spočívá v tom, že 
nezůstali neteční a  chladní, ale naopak se zapálili 

pro dobrou věc,“ říká Luděk Štipl, který je spolu 
se Zdeňkou Míčovou a Gerhardem Wanitschekem 
autorem výstavy.

Putovní výstava dokumentující příběhy židov-
ských osobností cestuje po školách v  regionu. 
Výstava, jež byla realizována za podpory Olomouc-
kého kraje, se zaměřuje na osudy členů předváleč-
ných židovských komunit na Šumpersku a  byla 
vytvořena ve spolupráci se zasloužilým česko-ně-
meckým badatelem Gerhardem Wanitschekem. 
V informačním centru bude k vidění do 7. května.

Gerhard Wanitschek ve vzpomínkách svých přá-
tel a  spolupracovníků je pak název setkání, které 
se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna v 18.30 hodin 
v  prostorách městské knihovny v  ulici 17. listo-
padu 6 a jež bude věnované Gerhardu Wanitsche-
kovi, který zemřel začátkem října loňského roku. 
Účastníci setkání si budou moci připomenout to-
hoto nesmírně skromného člověka, jenž se velmi 
rád vracel do Šumperka. Jeho zásluhou se zlepšil 
stav židovského hřbitova, kde vlastnoručně pra-
coval na záchraně některých náhrobků. Zajímal 
se o osudy židovských rodin v  regionu v předvá-
lečné, válečné i poválečné době. Mezi svými kra-
jany z badhersfeldského turistického spolku vybral 
nemalé finance na restaurování mobiliáře klášter-
ního kostela Zvěstování Panny Marie. Zviditelnil 
významného šumperského rodáka Romana Karla 
Scholze. V září loňského roku bylo Gernardu Wa-
nitschekovi uděleno čestné občanství města Šumpe
rka.                                                  -lš, kš, zk-

Gerhard Wanitschek se velmi rád vracel do Šum-
perka.  Foto: archiv

Osobité autorské písně, výrazný hlas, jazzová i kla-
sická kytara, měkký tón kontrabasu a  progresivní 
perkuse. Martina Trchová Trio hraje vlastní tvorbu 

vycházející ze silné ženské písničkářské generace 
(Z. Navarová, Radúza… ), aranže písní se pohybují 
na hranicích jazzu, blues, folku, latiny a  šansonu. 
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vyjou vlci (2010) a Holobyt (2016), jim předchá-
zela ještě debutová deska Martiny Trchové Čerstvě 
natřeno (2005, vše Indies MG). K. Šeligová

Texty mapují pražskou periferii, ale i hloubku lidské 
duše, křehké výpovědi střídají texty chrlené s hip-ho-
povou kadencí. Kapela vydala alba Takhle ve mně 

Martina Trchová a její trio vystoupí v klášterním kostele ve čtvrtek 27. dubna.  Foto: archiv

Pontis Šumperk – Univerzita volného času

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

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

Čtvrtek 20. dubna od 14 do 18 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje skupina Albatros.  Vstupné 50 Kč

Sobota 22. dubna od 14 hodin v „S“
Ples pro seniory

Úterý 25. dubna 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 10hodin v „P“
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artedílna... Informace Romana Večeřová, tel. č. 725 
486 227, vecerova@doris.cz.  Cena 130 Kč 

Sobota 1. dubna od 9 do 17 hodin v  klášterním 
kostele
Zlatá lyra 2017
47. ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěvec-
kých sborů, pět koncertů v  průběhu dne. Infor-
mace Ivana Žůrková, tel. č. 725 012 639, motyli@
spk.cz.  Vstupné dobrovolné

Sobota 1. dubna od 9 do 14 hodin v AD na „K“
Keramika pro každého

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

Pátek 31. března od 18 hodin – sobota 1. dubna do 
9 hodin na „K“
Noc s Andersenem
Nocování na Komíně. Výtvarný ateliér, tančírna, 

Cvičení pro ženy

Každou středu od 18 hodin v „S“
Jóga IV

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

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

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

Každý čtvrtek od 18.30 hodin v „S“ 
Harmonizační cvičení

Každý pátek od 8.30 hodin v „P“
Počítačový kurz   Cena za jednu lekci 50 Kč
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.

Cvičení s flexi-barem 

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

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

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

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

Každé úterý od 14 hodin v „S“
Zdravotní cvičení

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

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

Každou středu od 17 hodin v „S“

Středisko volného času Doris
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Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
Informace Hana Janů, tel. č. 725 003 982, janu@
doris.cz.  Cena 50 Kč 

Středa 5. dubna od 15.30 hodin v „MC“ na „K“
Masáže dětí a kojenců a aromaterapie
Kurz o třech lekcích. 1. lekce. Lektorka Eva Šupčíková, 
tel.  č. 737 671 247, http://aktivni-rodicovstvi.cz.  
Informace a přihlášky Eva Pšenčíková, tel. č. 731 186 
053, psencikova@doris.cz.   

Cena 570 Kč za všechny 3 lekce

Středa 12. dubna od 15.30 hodin v „MC“ na „K“
Masáže dětí a kojenců a aromaterapie
Kurz o třech lekcích. 2. lekce. Lektorka Eva Šupčíková, 

tel. č. 737 671 247, http://aktivni-rodicovstvi.cz.  
Informace a přihlášky Eva Pšenčíková, tel. č. 731 
186 053, psencikova@doris.cz.   

Cena 570 Kč za všechny 3 lekce

Čtvrtek 13. dubna od 10 do 18 hodin na „K“
Velikonoce na Komíně
Prázdninové velikonoční tvoření. Výtvarný ateliér, ar-
tedílna, knihovna... Informace Romana Večeřová, tel. 
č. 725 486 227, vecerova@doris.cz.  Cena 100 Kč 

Středa 19. dubna od 17.15 hodin v „AT“ na „K“
Sedánky pro mamky
Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku. In-
formace a přihlášky Eva Pšenčíková, tel. č. 731 186 

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Nebojte se jít za svým snem!

ve čtvrtek 27. dubna od 18.30 hodin v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu

Host večera – Roman Žaloudek, horolezec, účastník expedic (Peru, Tibet, Nepál). 
Beseda bude doplněna projekcí krátkých filmů z vybraných výstupů. 

Kaznějovký rodák Roman Žaloudek se ze cvičných stěn na Kozelce u Manětína na Plzeňsku 
vyšplhal až na jedny z nejvyšších hor světa. Nebojí se jít za svým snem.

Začínal na cvičných stěnách na Kozelce, když mu bylo asi 17 let. Měl půjčené východoněmecké 
karabiny a staré modré odřené lano. Zdolával je bez sedáku, bez přilby, navázán přímo na laně. 

Později s kamarádem slézal stěny a kouty železničního viaduktu mezi Kaznějovem a Plasy, následovaly 
cvičné stěny na Radyni a v Srbsku u Berouna. Později Západní Tatry, pak Vysoké Tatry. Pak Alpy 

a stále výš a dál za svým snem. Krůček po krůčku. V Alpách na Grossglockneru, Monte Rose, 
Mont Blancu, Matterhornu nebo Lyskammu. Na Aljašce na Mt. McKinley, v Peru zdolal Alpamayo 

a Artesonraju, v Nepálu Ama Dablam a nakonec v Tibetu Čo Oju (8 201 m). 
Roman Žaloudek vyrůstal v Kaznějově na Plzeňsku, absolvoval Gymnázium Plasy a poté studoval 

technickou kybernetiku na VŠSE v Plzni. Jako „ajťák“ pět let žil a pracoval s rodinou v USA, 
v Coloradu a na Floridě. Romanova manželka pochází ze Šumperka, mají spolu dvě dospělé děti. Žije 

a pracuje v Praze, v Komerční bance má na starosti IT architekturu.

Motivační přednáška o plnění si vlastních snů bude mixem vyprávění, fotografií a krátkých filmů 
z vybraných výstupů a zprostředkuje pohled do zákulisí vysokohorských expedic s ukázkou pomůcek 

a technického vybavení.

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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053, psencikova@doris.cz.  Cena 80 Kč 

Středa 19. dubna od 15.30 hodin v „MC“ na „K“
Masáže dětí a kojenců a aromaterapie
Kurz o třech lekcích. 3. lekce. Lektorka Eva Šupčíková, 
tel. č. 737 671 247, http://aktivni-rodicovstvi.cz.  
Informace a přihlášky Eva Pšenčíková, tel.  č. 731 
186 053, psencikova@doris.cz.   

Cena 570 Kč za všechny 3 lekce

Pátek 21. dubna od 18 hodin v klášterním kostele
Páteční koncert k 55. výročí Šumperského dět-
ského sboru
Zpívají Motýli a Smíšený sbor bývalých členů. In-
formace Ivana Žůrková, tel. č. 725 012 639, mo-
tyli@spk.cz.  Vstupné 150 Kč

Pátek 21. dubna od 9 do 17 hodin v parku u Vily 
Doris
Den Země – balíme a valíme
Přijďte s  námi oslavit svátek Dne Země. Zapo-
meňme na práci, hoďme za hlavu všechen stres 
a užijme si volnou přírodu, která je stále na dosah 
ruky. Žijme v ní a žijme s ní. I letos bude v parku 
připraven bohatý program nejen pro školní ko-
lektivy, ale i pro rodiče s dětmi. Informace Adam 
Trčka, tel. č. 731 501 319, trcka@doris.cz.  

Vstupné 40 Kč 

Sobota 22. dubna od 16 hodin ve velkém sále DK 
Šumperk
Sobotní koncert k 55. výročí Šumperského dět-
ského sboru
Vystoupí Zpívánky, Růžové děti, Barevné děti, Pla-
meňáci, Motýli a  Smíšený sbor bývalých členů. 
Informace Ivana Žůrková, tel. č. 725 012 639, mo-
tyli@spk.cz.  Vstupné 100 Kč

Sobota 22. dubna od 9.30 do 15 hodin ve Švagrově
Den Země ve Švagrově
Den (nejen) pro děti a  rodiče v  blízkém okolí 
Střediska ekologické výchovy Švagrov. Připra-
vili jsme pro vás několik možností, jak spo-
lečně s  námi můžete pomoci Zemi. V průběhu 

dopolední části budeme moct vyčistit studánku, 
zasadit vrbu u  Studeného potoka, dát si bylin-
kový čaj uvařený v kotlíku na ohni a také zhléd-
nout film Zelená poušť. Ve 13 hod. vyrazíme 
společně do okolí Švagrova prozkoumat krásy 
jarní přírody. Na trase strávíme přibližně dvě 
hodiny. Informace Miroslav Ač, tel. č. 725 082 
503, ac@doris.cz.

Středa 26. dubna od 15.30 hodin v „MC“ na „K“
Mýty o kojení – beseda
Podpůrná skupina pro (ne)kojící maminky. Lek-
torka Eva Šupčíková, http://aktivni-rodicovstvi.cz. 
Informace a přihlášky Eva Pšenčíková, tel. č. 731 
186 053, psencikova@doris.cz.  Cena 50 Kč

Středa 26. dubna od 13.30 do 15.30 hodin na „K“
Duben – měsíc bezpečnosti
Akce určená dětem z  1. stupně ZŠ, ale otevřena 
všem příchozím, kteří mají zájem o dopravní bez-
pečnost. Připraven bude program o  bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích. Na akci 
spolupracujeme s místní akční skupinou Šumper-
ský venkov, s  Dopravním inspektorátem Policie 
České republiky a také s autoškolou SBS Šumperk. 
Informace Martin Kuchtík, tel. č. 725 072 335, 
kuchtik@doris.cz. 

Čtvrtek 27. dubna od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Via Lucis: Nebojte se jít za svým snem!
Host večera – Roman Žaloudek, horolezec, účast-
ník expedic (Peru, Tibet, Nepál). Beseda bude 
doplněna projekcí krátkých filmů z vybraných vý-
stupů. Informace Petr Konupčík, 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.
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Sobota 1. dubna
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 17.30 hodin
USA, Španělsko, 2016, drama, fantasy, 108 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky

Dvanáctiletý Conor O’Malley (Lewis MacDougall) 
se chystá uniknout do fantastického světa netvorů 
a pohádek.  Vstupné 110 Kč
GHOST IN THE SHELL 3D v 19.45 hodin
USA, 2017, akční, drama, thriller, sci-fi, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Kultovní japonské anime se stalo základním in-
spiračním pilířem pro legendární trilogii Mat-
rix. Teď přišel čas, aby tahle kyberpunková perla 
sama zazářila na filmovém plátně.   

Vstupné 150 Kč

Kino Oko promítne básníky neslyšícím i nevidomým

Díky nové technologii nabídne kino Oko Šumperk promítání pro neslyšící a nevidomé. Ti mohou 
přijít ve středu 26. dubna na film Jak básníci čekají na zázrak, jenž kino promítne od 15.30 ho-
din v rámci cyklu Oko senior.

„Malým zázrakem je, že promítání je zpřístup-
něné i  pro sluchově a  zrakově postižené diváky. 
Díky speciálním brýlím či titulkovacímu zařízení 
můžou číst neslyšící i části dialogů, které jsou sly-
šet a nejdou třeba odezírat. Skryté titulky obsahují 
i  komentáře k  ruchům a  zvukům, aby byl divák 
plně v obraze,“ vysvětluje detaily k  technologické 
novince ředitel kina Oko Kamil Navrátil. 

V současné době obsahují skryté titulky pro slu-
chově postižené ze zákona pouze filmy vycháze-
jící na DVD a blu-ray discích. Předpokládá se ale, 
že tato povinnost se bude brzy vztahovat na české 
filmy při premiérovém uvedení do kin. „Nevido-
mým a slabozrakým můžeme nabídnout sluchátka, 
v  nichž je popisná audiostopa, která pomáhá 
k orien taci v ději. Kromě popisného audiokomen-
táře uslyší diváci dialogy z plátna,“ doplňuje infor-
mace Navrátil a dodává, že vstupné na film je sto 
korun. Senioři a držitelé průkazek ZTP a ZTP/P 
pak zaplatí padesát korun.

„Na technologii se podařilo získat větší část pro-
středků ze Státního fondu kinematografie, jedinou 

Film Jak básníci čekají na zázrak promítne kino Oko 
nejen pro seniory, ale i pro neslyšící a nevidomé.  

 Foto: archiv

výtkou při hodnocení projektu bylo malé množství 
pořizovaných pomůcek. Celkem můžeme nabíd-
nout deset sluchátek a osm čtecích zařízení. Dou-
fám, že měl hodnotitel pravdu, a že budeme nuceni 
pořídit další sluchátka a brýle,“ uzavírá ředitel kina 
Oko. -red-
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ŽIVOT v 19.45 hodin
USA, 2017, sci-fi, thriller, 120 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky 
První důkaz o existenci mimozemského života na 
Marsu je tu.  Vstupné 120 Kč

Úterý 4. dubna
ÚKRYT V ZOO v 17.25 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.  Vstupné 110 Kč
GHOST IN THE SHELL ve 20.00 hodin 
USA, 2017, akční, drama, thriller, sci-fi, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Středa 5. dubna
GHOST IN THE SHELL 3D v 17.00 hodin

Neděle 2. dubna
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 
v 15.30 hodin                              Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
KRÁSKA A ZVÍŘE v 17.25 hodin 

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

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
JOHN WICK 2 v 19.55 hodin
USA, 2017, akční, krimi, thriller, 122 minuty, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky 
Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna 
Wicka.  Vstupné 110 Kč

Pondělí 3. dubna
RANDE NA SLEPO v 17.30 hodin
Německo, 2017, komedie, 111 minut, přístupné 
bez omezení, české znění  Vstupné 120 Kč

Návrat malých šmoulích hrdinů na velká plátna v březnu pokračuje.  Foto: archiv
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USA, 2017, akční, drama, thriller, sci-fi, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 150 Kč
LÉK NA ŽIVOT v 19.15 hodin       Artvečer – FK
USA, 2017, drama, horor, mysteriózní, 146 minut, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Režisér Gore Verbinski se vrací k  hororovému 
žánru (Kruh).  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Čtvrtek 6. dubna
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 
v 15.30 hodin                                  Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU 
v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy, 
123 minuty, přístupný bez omezení, české znění 
Pět poněkud vzdorných teenagerů se nevysvětlitel-
nou náhodou či řízením osudu sešlo, aby se z nich 
stala nová generace v  řadách bojovníků známých 
jako Strážci vesmíru.  Vstupné 110 Kč
I DVA JSOU RODINA ve 20.00 hodin
Francie, Velká Británie, 2016, komedie, drama, 
118 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Vtipný a  nonšalantní Samuel (Omar Sy) si užívá 
bezstarostný život na francouzské Riviéře. Jednoho 
dne ho však navštíví víkendový flirt Kristin (Clé-
mence Poésyová) a oznámí mu, že dítě, které drží 
v náručí, je jeho.  Vstupné 100 Kč

Pátek 7. dubna
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 
v 15.30 hodin                                    Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU 
v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy, 123 
minuty, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč
VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA ve 

20.00 hodin
USA, Španělsko, 2016, drama, fantasy, 108 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 110 Kč

Sobota 8. dubna
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 
v 15.30 hodin                                 Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU 
v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy, 
123 minuty, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč
GHOST IN THE SHELL ve 20.00 hodin
USA, 2017, akční, drama, thriller, sci-fi, 120 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 120 Kč

Neděle 9. dubna
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNŮ 
ve 13.40 hodin                              Hrajeme pro děti
Francie, 2017, dokumentární, 82 minuty, pří-
stupné bez omezení
Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou 
první cestu k moři, nás zavádí do ledového králov-
ství vzdálené Antarktidy. 

Vstupné 80 Kč, rodiče s dětmi 60 Kč* 
* Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
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 
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU 
v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy, 
123 minuty, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč
MOONLIGHT ve 20.00 hodin
USA, 2016, drama, 111 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
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Oscarové drama o dospívání a hledání sebe sama je 
zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. 

Vstupné 80 Kč

Pondělí 10. dubna
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU 
v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy, 
123 minuty, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč
FRANKOFONIE ve 20.00 hodin
Francie, Německo, 2015, drama, historický, 88 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 
Na pozadí druhé světové války (resp. německé oku-
pace Francie) zkoumá ruský režisér Sokurov uvnitř 
pařížského muzea Louvre vztah mezi uměním 
a mocí a ptá se, co nám kultura říká o nás samých. 

Vstupné 110 Kč

Úterý 11. dubna
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU 
v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy, 
123 minuty, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč
I DVA JSOU RODINA ve 20.00 hodin
Francie, Velká Británie, 2016, komedie, drama, 
118 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 100 Kč

Středa 12. dubna
BABY OKO: RANDE NA SLEPO v 10.45 hodin
Německo, 2017, komedie, 111 minut, přístupné 
bez omezení, české znění 
Vstupné 120 Kč, maminky a tatínci s kočárky 60 Kč 

BORÁKOVÁ–HAMAL: VERNISÁŽ VÝSTAVY 
ISLAND NAŠIMA OČIMA v 16.45 hodin
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU 
v 17.30 hodin
USA, 2017, akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy, 
123 minuty, přístupný bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč
DENÍK STROJVŮDCE ve 20.00 hodin 

Artvečer – FK

Srbsko, Chorvatsko, 2016, drama, 85 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky Říká se, oprav-
dovým strojvůdcem se stanete, když srazíte prvního 
sebevraha.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 13. dubna
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 
ŠPUNTI NA VODĚ v 17.30 hodin
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení
Rodinná komedie o  tom, co se stane, když tá-
tové chtějí na vodu bez svých drahých polo-
viček. Hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čermák, 
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Anna Polívková.   

Vstupné 120 Kč
RYCHLE A ZBĚSILE 8 v 19.20 hodin
USA, Japonsko, Francie, 2017, akční, krimi, thriller, 
136 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Dominic Toretto (Vin Diesel) zradil svou rodinu. 
V  jedné z  nejúspěšnějších filmových sérií všech 
dob je sice možné cokoliv, ale tohle je víc než au-
tomobilové seskoky padákem, průlety aut mezi 
mrakodrapy. FF 8 rozhodně nepojede na neutrál. 
Naopak, k absolutní dokonalosti „vytuněnou“ káru 
dál vylepšuje. Teď například o skvělé herečky Char-
lize Theronovou a Helen Mirrenovou nebo o auto-
mobilovou honičku s ponorkou.  Vstupné 130 Kč

Pátek 14. dubna
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, rodiče s dětmi 90 Kč*
* Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
ŠPUNTI NA VODĚ v 17.30 hodin
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
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RYCHLE A ZBĚSILE 8 v 19.20 hodin
USA, Japonsko, Francie, 2017, akční, krimi, thri-
ller, 136 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky   Vstupné 130 Kč

Sobota 15. dubna
BALERÍNA v 15.30 hodin          Hrajeme pro děti
Francie, Kanada, 2016, animovaný, dobro-
družný, rodinný, 89 minut, přístupné bez ome-
zení, české znění

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 90 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
ŠPUNTI NA VODĚ v 17.30 hodin
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
RYCHLE A ZBĚSILE 8 v 19.20 hodin
USA, Japonsko, Francie, 2017, akční, krimi, thril-
ler, 136 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky   Vstupné 130 Kč

Neděle 16. dubna
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 
v 15.30 hodin                                Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ŠPUNTI NA VODĚ v 17.30 hodin
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
RYCHLE A ZBĚSILE 8 v 19.20 hodin
USA, Japonsko, Francie, 2017, akční, krimi, thril-
ler, 136 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky   Vstupné 130 Kč

Pondělí 17. dubna
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 

Rychle a zběsile 8 uvádí kino od poloviny dubna.  Foto: archiv
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nut, nevhodné pro děti do 12 let 
Vstupné 120 Kč, senioři 60 Kč

ŠPUNTI NA VODĚ v 17.30 hodin
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
V SEDMNÁCTI v 19.20 hodin       Artvečer – FK
Francie, 2016, drama, romantický, 116 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky 
Dvojice sedmnáctiletých kluků z  francouzského 
maloměsta, jejichž vztah začíná nenávistnými 
výpady a  školní šikanou, ale postupně se vyvíjí 
v křehké intimní pouto. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 20. dubna
MIMI ŠÉF 3D v 15.30 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 97 mi-
nut, mládeži přístupný, české znění
Zveme vás na setkání s  velmi neobyčejným děc-
kem, které nosí oblek a kravatu, mluví hlubokým 

Kino Oko

ŠPUNTI NA VODĚ v 17.30 hodin
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
RYCHLE A ZBĚSILE 8 v 19.20 hodin
USA, Japonsko, Francie, 2017, akční, krimi, thril-
ler, 136 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky   Vstupné 130 Kč

Úterý 18. dubna
ŠPUNTI NA VODĚ v 17.30 hodin
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
RYCHLE A ZBĚSILE 8 v 19.20 hodin
USA, Japonsko, Francie, 2017, akční, krimi, thril-
ler, 136 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky  

Vstupné 130 Kč

Středa 19. dubna
OKO SENIOR: BÁBA Z LEDU v 15.20 hodin
ČR, 2017, drama, komedie, romantický, 106 mi-

Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček – to jsou Špunti na 
vodě.  Foto: archiv
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thriller, 136 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky   Vstupné 130 Kč

Sobota 22. dubna
MIMI ŠÉF v 15.30 hodin            Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 97 mi-
nut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ŠPUNTI NA VODĚ v 17.35 hodin
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
RYCHLE A ZBĚSILE 8 v 19.25 hodin
USA, Japonsko, Francie, 2017, akční, krimi, thril-
ler, 136 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky   Vstupné 130 Kč

Neděle 23. dubna
MIMI ŠÉF v 15.00 hodin            Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 97 mi-
nut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ZTRACENÉ MĚSTO Z v 17.00 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, drama, 140 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky

Kino Oko

hlasem a nemístně žertuje. 
Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 

ŠPUNTI NA VODĚ v 17.35 hodin
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
PŘES KOSTI MRTVÝCH v 19.25 hodin
Polsko, ČR, Německo, 2017, krimi, drama, mys-
teriózní, 127 minut, nevhodné pro děti do 12 let
Skrze energickou a  značně excentrickou postavu 
učitelky angličtiny v důchodovém věku sledujeme 
vzrůstající hrůzu malé osady na polsko-českém po-
hraničí, ve které se v  rychlém sledu stane několik 
záhadných vražd.  Vstupné 110 Kč

Pátek 21. dubna
MIMI ŠÉF 3D v 15.30 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 97 mi-
nut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
ŠPUNTI NA VODĚ v 17.35 hodin
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
RYCHLE A ZBĚSILE 8 v 19.25 hodin
USA, Japonsko, Francie, 2017, akční, krimi, 

Snímek Přes kosti mrtvých mapuje vzrůstající hrůzu malé osady na polsko-českém pohraničí, ve které se v rychlém 
sledu stane několik záhadných vražd.  Foto: archiv
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Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
MŽITKY ve 20.00 hodin                  Artvečer – FK
Polsko, 2016, životopisný, drama, historický, 
98 minut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 
Poslední film Andrzeje Wajdy.   

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč 

Čtvrtek 27. dubna
MIMI ŠÉF v 15.25 hodin            Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 97 mi-
nut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
v 17.30 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez omezení
Trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a sce-
náristy Petra Jarchovského, jejíž děj předchází oblí-
beným Pelíškům! V hlavních rolích filmů Rodinný 
přítel, Dezertér a Nápadník se představí celá plejáda 
českých herců – Aňa Geislerová, Ondřej Sokol, Jiří 
Macháček, Martin Finger, Klára Melíšková, David 
Novotný, Anna Fialová a další.  Vstupné 120 Kč
THE CIRCLE ve 20.00 hodin
USA, Spojené arabské emiráty, 2017, drama, sci-
-fi, thriller, 90 minut, nevhodné pro děti do 12 let, 
titulky
Vědět je dobré, vědět všechno je lepší. Emma 
Watsonová pod permanentním dohledem Toma 
Hankse vstoupí do kruhu, z něhož možná nevede 
cesta ven.  Vstupné 110 Kč

Pátek 28. dubna
MIMI ŠÉF v 15.25 hodin         Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 97 mi-
nut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
v 17.30 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
UTEČ ve 20.00 hodin
USA, 2017, horor, mysteriózní, 103 minuty, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Hororová senzace v českých kinech!  Vstupné 110 Kč

Kino Oko

V  roce 1925 se legendární britský badatel Percy 
Faw cett vydal do amazonské džungle pátrat po 
bájné ztracené civilizaci. Na své poslední výpravě 
záhadně zmizel...  Vstupné 120 Kč
PŘES KOSTI MRTVÝCH v 19.50 hodin
Polsko, ČR, Německo, 2017, krimi, drama, mys-
teriózní, 127 minut, nevhodné pro děti do 12 let 

Vstupné 110 Kč

Pondělí 24. dubna
RYCHLE A ZBĚSILE 8 v 17.15 hodin
USA, Japonsko, Francie, 2017, akční, krimi, thril-
ler, 136 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky   Vstupné 130 Kč
PŘES KOSTI MRTVÝCH ve 20.00 hodin
Polsko, ČR, Německo, 2017, krimi, drama, mys-
teriózní, 127 minut, nevhodné pro děti do 12 let 

Vstupné 110 Kč

Úterý 25. dubna
ŠPUNTI NA VODĚ v 17.30 hodin
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení  Vstupné 120 Kč
COPPÉLIA v 19.30 hodin
Balet, 135 minut, titulky
Coppélia je jiskřivý příběh plný kouzel a  rošťáren, 
který inscenovala zakládající umělecká ředitelka sou-
boru Australian Ballet Peggy van Praaghová společně 
s divadelním režisérem Georgem Ogilviem. 

Vstupné 250 Kč, pro držitele abonmá 200 Kč, 
pro rodiče s dětmi do 15 let 150 Kč*

*Za finanční dar děkujeme firmě PLATIT. 

Středa 26. dubna
OKO SENIOR: JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁ-
ZRAK v 15.30 hodin
ČR, 2015, komedie, 112 minut
Hrajeme i  pro neslyšící a  nevidomé. K  dispozici 
je 10 ks speciálních sluchátek s doprovodnou au-
diostopou a 8 ks zařízení se skrytými titulky. 

Vstupné 100 Kč, ZTP ZTP/P a senioři 50 Kč
MIMI ŠÉF v 18.00 hodin            Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 97 mi-
nut, mládeži přístupný, české znění 
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ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
THE CIRCLE ve 20.00 hodin
USA, Spojené arabské emiráty, 2017, drama, sci-fi, 
thriller, 90 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 110 Kč

Připravujeme: HHhH, Piráti z Karibiku: Salaza-
rova pomsta, Vetřelec: Covenant, Král Artuš.

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

Sobota 29. dubna
MIMI ŠÉF 3D v 15.25 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 97 mi-
nut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
UTEČ v 17.30 hodin
USA, 2017, horor, mysteriózní, 103 minuty, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 110 Kč
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
v 19.45 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč

Neděle 30. dubna
MIMI ŠÉF 3D v 15.25 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 97 mi-
nut, mládeži přístupný, české znění 

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
v 17.30 hodin

Trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra Jarchovského startuje v kinech koncem dubna 
prvním filmem.  Foto: archiv





FINANČNĚ PODPOŘILI:POŘÁDÁ:

PÁTEK 
21. DUBNA 2017 / 19:00
VELKÝ SÁL 
DK ŠUMPERK

Old Time 
Jazz 

Band60 let
HOSTÉ: 
V-BAND
SWING Q
HOTSY TOTSY FIVE

Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 140 Kč v den akce. 
Koncert se koná v rámci festivalu Špek


