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Baroko v Šumperku

V konše presbytáře malíř zobrazil Apoteózu sv. Jana 
Křtitele. Fotografie zachycuje detail tohoto vyobra-
zení, anděla nesoucího uťatou hlavu světce.   

Foto: L. Kirkosová

Pozdně barokní nástropní malby v  kostele 
sv. Jana Křtitele v Šumperku

Tomu, kdo se zajímá o  umění na Šumpersku, 
jistě neuniklo jméno Ignáce Oderlického (1710–
1761), v  našem kraji nesmírně žádaného malíře, 
jenž vyzdobil kolem poloviny 18. století tři šum-
perské chrámy. 

V roce 1754 začal pracovat na své první nástropní 
realizaci v  Šumperku, a  to v  děkanském kostele 
sv.  Jana Křtitele, kde zpodobnil na žádost tehdej-
šího faráře Johanna Michaela Neumanna výjevy ze 
života světce. Výmalba zdobila interiér do poloviny 
19. století, poté byl vnitřní prostor jednotně vyma-
lován monochromním nátěrem, a fresky tak ukryty 
na více než století. Díky tomuto zásahu se nám ná-
stropní malby dochovaly v autentickém stavu, bez 
pozdějších přemaleb či výraznějšího poškození. 
Existence výmalby byla doložena pouze stručnými 
údaji v archivních pramenech a odborné literatuře. 
Ačkoliv už v osmdesátých letech minulého století 
byla provedena sondáž na klenbě presbytáře, která 
potvrdila existenci pozdně barokní malby v  kos-
tele, k restaurování fresek se přikročilo až v letech 
2007–2008. 

Pro pochopení namalovaných scén je nutné si 
nejprve stručně přiblížit osud sv. Jana Křtitele, jenž 
je považován za předchůdce Krista nebo „ohlašova-
tele“ jeho příchodu. Jan Křtitel byl kazatelem, ži-
jícím asketickým životem v poušti, který nabádal 
lid k pokání. V Jordánu křtil každého, kdo přišel 
v  kajícnosti, i  samotného Krista. Herodem Anti-
pou byl zajat poté, co mu vytýkal sňatek s Herodia-
dou, manželkou svého bratra Filipa. Na následné 
hostině se Herodes unáhlil a po okouzlujícím tanci 
své nevlastní dcery Salome jí slíbil splnit jakékoliv 
přání. Ta, na popud své matky Herodiady, požádala 
o hlavu Jana. Sv. Jan Křtitel byl sťat a jeho hlava při-
nesena na míse.

V  konše presbytáře kostela je světcova mučed-
nická smrt oslavována. Ve výjevu Apoteóza sv. Jana 
Křtitele umělec ztvárnil několik andělů a  andílků 

vznášejících se v nebeské sféře, nesoucích řadu atri-
butů sv. Jana Křtitele. Středu výjevu vévodí anděl 
nesoucí na zlatém podnosu hlavu sv. Jana Křtitele. 
Naproti němu drží další postava anděla v ruce meč, 
jímž byl sv. Jan Křtitel sťat. Mezi nimi je zobrazena 
dvojice andílků, jež podpírá další charakteristický 
znak světce, rákosový kříž ukončený nápisem „Ecce 
Agnus Dei“. Okolní figury nesou pouta s  vězeň-
skou koulí, symbolizující jeho uvěznění, vavřínový 
věnec slávy a  palmovou ratolest, znaky triumfu 
a věčného života. Celé kompoziční schéma výjevu 
vrcholí svatozáří, ve které je tetragrammaton ozna-
čující Boží jméno. Umístěním oslavující scény do 
oslnivé záře a ústřední části klenby presbytáře do-
sáhl Oderlický nesmírného účinku na příchozí. 
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Podobnou kompozici výjevu Kázání sv. Jana Křtitele uplatnil Oderlický i v kapli sv. Jana Nepomuckého při bý-
valém klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku.  Foto: L. Kirkosová

Iluzivními architektonickými články zároveň do-
kázal vytvořit dojem propojení interiéru kostela 
s nebeskou sférou. Co se týče dekorativního orna-
mentu na klenebním pasu, velmi obdobnou vý-
zdobu lze spatřit na Oderlického malbě v kostele 
sv. Barbory v Šumperku. V obou případech je de-
kor doplněn barevnými květy růže, čímž je upozor-
ňováno na přítomnost Krista v chrámu. Následující 
pole klenby presbytáře je zdobeno výjevem Kázání 
sv. Jana Křtitele na poušti. Ústředním motivem je 
postava světce. Jeho hlásání naslouchá zástup lidí 
nejrůznějšího věku, odlišných vrstev a  povolání. 
Scénu sledují také čtyři evangelisté, vyobrazení jed-
notlivě na klenebních pasech, sv. Matouš, sv. Ma-
rek, sv. Lukáš a  sv. Jan. Každý přidržuje knihu 
s texty poukazujícími na Křtitelovy činy.   

Umělecká produkce Ignáce Oderlického je srov-
návána s  tvorbou Ignáce Güntera, Josefa Havelky 
či Františka Antonína Sebastiniho, umělců vzešlých 
z  domácího prostředí první poloviny 18. století, 
kteří se dokázali zdařile vypořádat s koloritem be-
nátské malby. Jejich výtvarný výraz se však neobešel 

bez zvýrazněné narativní složky, což vytváří jakýsi 
předstupeň lidové tvorby. Zmínění umělci tak vy-
tvořili svými díly zajímavou symbiózu domácí 
a cizí umělecké produkce, zejména v prostředí se-
verní Moravy a  západního Slezska. Vypravěčská 
sdílnost výjevů, se kterou se obraceli k věřícím, jim 
zároveň napomohla v konkurenci s jinými umělci. 
Přehnaně ztvárněná gesta nejsou výrazem vlastního 
zájmu, ale snaží se co nejsrozumitelněji vystihnout 
příběh, jenž se na daném výjevu odehrává. Jelikož 
se nástropní malby v děkanském kostele dochovaly 
v dobrém stavu bez pozdějšího zásahu, lze v Šum-
perku obdivovat jednoznačně nejautentičtější do-
klad vrcholné tvorby Ignáce Oderlického, umělce, 
který si dokázal vydobýt pozici významné osob-
nosti severomoravského regionu 18. století, a jehož 
uměleckou tvorbu proto nelze v  žádném případě 
opomíjet. 

Oderlický vymaloval rovněž stěny presbytáře 
kostela, které jsou v současné době odhalovány re-
staurátory. Avšak o tom až zase jindy…    

L. Kirkosová
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Město rozdalo prestižní ocenění v několika kategoriích

Inspektor Columbo. Právě tato postava provázela letošní vyhlášení Cen města Šumperka za rok 
2016. A v „detektivním“ duchu se nesl celý slavnostní večer. Petr Štěpán během něj přivítal na je
višti místního divadla šumperské osobnosti a představil zajímavé projekty či nejlépe zrekonstruo
vaný a nový objekt loňského roku. Těm všem se dostalo uznání v podobě prestižního ocenění.

Prostory místního stánku Thálie tvořily v  so-
botu 22. dubna důstojnou kulisu slavnostnímu 
aktu, který zpestřila vystoupení hudební skupiny 
Zutroy či muzikantky Anny Lukášové. Nechy-
běla ani krátká představení novopečených držitelů 
Cen města za rok 2016 v celkem deseti kategori-
ích. Místní radnice tak již několik let oceňuje práci 
a skutky jednotlivců i organizací a firem. Nejpres-
tižnějšího ocenění za přínos městu se přitom do-
stalo někdejšímu historikovi města Drahomíru 
Poláchovi. Kulturní život Šumperka představuje 

v následujících řádcích oceněného v kategorii Kul-
tura a především držitele Ceny za přínos městu.
Cenu za přínos městu převzal Drahomír Polách

Dlouholetý a uznávaný šumperský historik, člen 
Spolku pátračů po historii Bratrušova a okolí, au-
tor několika knih vztahujících se k historii regionu. 
Do pomyslné šumperské síně slávy uvedl v sobotu 
22. dubna Drahomíra Polácha olomoucký hejtman 
Ladislav Okleštěk.

Někdejší kronikář města Šumperka a  dnes ak-
tivní senior Drahomír Polách se zaměřoval zejména 

Novopečení držitelé Cen města za rok 2016 se v závěru večera sešli na jevišti, aby se společně vyfotili.   
Foto: P. Kvapil
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Do pomyslné šumperské síně slávy uvedl Drahomíra Polácha olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk. Foto: P. Kvapil

na regionální dějiny Šumperska. Ve spolupráci se 
šumperskou knihovnou, klubem důchodců a dal-
šími organizacemi pořádá vzdělávací přednášky, jež 
se zabývají regionální historií. Nechybí ani jako od-
borný průvodce na zájezdech po místních památ-
kách určených pro seniory. 

Na svém kontě má Drahomír Polách něko-
lik publikací. Nakladatelství Veduta Štíty vydalo 
jeho „Historické toulky Šumperkem“ či publikaci 
„Historie zámku a panství Třemešek“. Před dvěma 
lety pak vyšla v nakladatelství Ottobre kniha „Vře-
sová studánka“. Je rovněž autorem knihy „Kauza 
Geschaderův dům“, vydané u příležitosti otevření 
tzv. Geschaderova domu v roce 1995, a také pub-
likace k historii šumperského divadla z roku 2000. 
Jako spoluautor je podepsán pod knihou o histo-
rii inkvizičních procesů na Šumpersku a Jesenicku 
„Zpráva o nevíře“, vydanou k příležitosti otevření 
stálé expozice Čarodějnické procesy v roce 2010.

Jako člen Spolku pátračů po historii Bratrušova 
a okolí se Drahomír Polách podílel na identifikaci 
a osazení pamětní deskou původního hromadného 
hrobu gestapem zavražděných vlastenců na tzv. bra-
trušovské střelnici. 

Nakladatelství Veduta bodovalo v  kategorii 
Kultura

Malé nakladatelství nazvané Veduta provozuje 
od roku 1992 ve Štítech Pavel Ševčík. Zaměřuje 
se výhradně na regionální literaturu a je držitelem 
certifikátu Jeseníky – originální produkt. 

Na svém „kontě“ má Pavel Ševčík desítky ti-
tulů, z  nichž devět je přímo spojeno se Šum-
perkem. Kromě Šumperských proměn Josefa 
Pavlíčka a Františka Spurného a volného pokra-
čování Šumperské proměny na přelomu tisíciletí 
vydal reprodukci perokreseb z poloviny 19.  sto-
letí Starý Šumperk, monografii akademického 
malíře Lubomíra Bartoše či knihu Zdeňka Fi-
lipa Kdo byl kdo – 200 osobností z dějin Šum-
perka. Mezi nejmladší tituly pak patří monografie 
Šumperk ve fotografiích Josefa Pavlíčka, Histo-
rické toulky Šumperskem od Drahomíra Polá-
cha a loňská publikace Lenky Kirkosové a Mileny 
Filipové Klášterní kostel v Šumperku. Nelze ne-
zmínit ani dlouholetou spolupráci se šumper-
ským festivalem Město čte knihu či vydání knih 
Víta Lucuka Zapomenutí hrdinové a Přežili svou 
dobu. -zk-
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ZUŠ Šumperk

Ve čtvrtek 20. dubna byla v  informačním centru v  budově divadla na Hlavní třídě zahájena fotografická 
výstava nazvaná Obyčejní lidé v neobyčejných časech s podtitulem Příběhy ze židovské historie v Šumperku 
a Lošticích. Výstava potrvá do 7. května. 
Jde o první z cyklu výstav, jimiž chce sdružení Respekt a tolerance seznámit širokou veřejnost s několika příběhy 
lidí, kteří překonali velké utrpení, a také s těmi, jež v těžkých dobách přestali myslet na sebe, na svoje pohodlí 
i bezpečí a neváhali pomáhat ostatním. Výstavu připravili Luděk Štipl spolu se Zdeňkou Míčovou a Gerhardem 
Wanitschekem, jenž se mapováním osudů židovských rodin ze Šumperka a okolí dlouhodobě zabýval. Osobnost 
tohoto krenišovského rodáka a nesmírně skromného člověka, jenž loni v říjnu zemřel, připomnělo týž den vzpo-
mínkové odpoledne v místní knihovně. Foto: -pk-

Pondělí 15. – pátek 19. května od 15 do 18 hod. 
v ZUŠ
Zápis do hudebního oboru ZUŠ Šumperk 

Pondělí 15. května od 18 hodin v  koncertním sále 
ZUŠ 
Hudební podvečer 

Čtvrtek 18. května od 18 hodin v klášterním kostele
Hudba ve světě filmu 

Úterý 23. května od 18 hodin v klášterním kostele 

Závěrečný celoškolní koncert 

Pátek 26. května od 18 hodin v divadle
Přehlídka a  absolventské vystoupení tanečního 
oboru 

Úterý 30. května od 14 hodin na Hlavní třídě 
Celostátní happening základních uměleckých 
škol „ZUŠ OPEN“

Bližší informace: Základní umělecká škola 
Šumperk, Žerotínova ul. 11, www.zus-sumperk.cz.
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pro pohyb chodců, že musel být tento nadzemní 
přechod trvale uzavřen.

K demontáži lávky došlo až 3. listopadu 2005, 
kdy byla železná konstrukce za pomoci dvou je-
řábů vyzvednuta a  převezena do nedalekého 
muzea silnic Správy silnic Olomouckého kraje. 
Ubíhají léta a na lávku, která byla kdysi neodmy-
slitelnou součástí tohoto neobyčejně širokého že-
lezničního přejezdu, se zapomíná. Připomeňme 
si proměnu tohoto prostoru na historických fo-
tografiích i současném snímku a zavzpomínejme. 

Za informace k  textu a  fotografie děkuji ve-
doucí Muzea silnic ve Vikýřovicích Aleně 
Turkové.

Z. Doubravský, Vlastivědné muzeum Šumperk

Je to víc než deset let, co lávka pro pěší nad 
železniční tratí u  šumperského nádraží opustila 
své místo u  přejezdu v Lidické ulici. Generace 
obyvatel Šumperka ji zde vídaly a jaksi zde k že-
leznici neodmyslitelně patřila. Její instalaci si vy-
žádala častá rozřaďování vagonů na šumperském 
nádraží, která využívala i výhybek daleko od sta-
niční budovy. Proto už na počátku 20. století, 
kdy doprava po železnici zintenzivnila, byla pro 
časté projíždění vlaků a seřaďování vagonů do no-
vých souprav doprava v dnešní Lidické ulici často 
přerušována a pěší i cyklisté museli čekat. Auto-
mobilů jezdilo tehdy ještě málo a ani koňských 
potahů se na cestách nevyskytovalo mnoho. Pře-
bíhali pěší a přejížděli cyklisté trať v době, kdy 
tudy projížděly vlaky či vagony? Asi ano. Kdo by 
čekal. Stalo se tu nějaké neštěstí?

Pravdou je, že v roce 1914 vyrobily železárny 
v  Brance u  Opavy 31 metrů dlouhou železnou 
konstrukci s  oboustranným schodištěm pro za-
mýšlenou lávku přes přejezd v dnešní Lidické 
ulici. Z fošen byla zhotovena podlaha a schody. 
Chodci i  cyklisté nyní mohli bezpečně překo-
návat železniční trať i při plném provozu na ní. 
V  roce 1952 bylo vlastnictví lávky převedeno 
z majetku tehdejších Československých státních 
drah na město Šumperk. Opravované a  vymě-
ňované dřevěné prvky na lávce časem zastarávaly 
a chátraly. Jejich stav se stal v polovině devadesá-
tých let minulého století natolik nevyhovujícím 

Šumperské proměny

Štítky označující výrobce železné konstrukce lávky, rok jejího zhotovení a maximální přípustné zatížení, odstra-
něné z konstrukce lávky a uložené v muzeu silnic Správy silnic Olomouckého kraje.  Foto: archiv muzea silnic

Počátek demontáže železné konstrukce lávky 3. listo-
padu 2005.  Foto: archiv muzea silnic

K Šumperským proměnám: 
Lávka pro pěší u železničního přejezdu v Lidické ulici
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Železniční přejezd v Lidické ulici v současnosti.  Foto: P. Kvapil

Lávka pro pěší u železničního přejezdu v Lidické ulici v roce 1994.  Foto: archiv VM Šumperk
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písní a zároveň se v jeho repertoáru objevují písně skla-
datelů 20. století, písně lidového charakteru, spirituály 
a písně populární. Koncert proběhne v rámci festivalu 
Dny umění nevidomých na Moravě. -red-

Trio Makabara, které vzniklo v roce 2004 na kon-
zervatoři Jana Deyla, tvoří zrakově postižené umělkyně 
Marie Vostatková, Kateřina Uličná a Barbora Janová. 
V  současné době se zabývá interpretací hebrejských 

Koncert, Festival

Šumperská kapela O5&Radeček stála před dvaceti 
lety u zrodu časopisu pro dětské domovy Zámeček.  

Foto: -zn-

Do areálu školy ve Sluneční ulici pozvali „Ra-
dečci“ svého kamaráda Voxela, šumperskou sku-
pinu Darren Eve, mohelnické Vodníky, pánskou 
taneční formaci Rasputin z  Kolína i  talentované 
děti z dětských domovů. O doprovodný program 
se postará ostravský Cirkus trochu jinak, který ve 
sportovním areálu rozbije své cirkusové šapitó a na-
učí zájemce, jak žonglovat nebo chodit po laně. 
Menší děti si mohou nechat namalovat na tvář cir-
kusovou masku a zadovádět si ve skákacím hradu. 

„Zámeček je fenomén, dvacet let rozdává radost 
dětem z ‚děcáků‘, a podílí se na tom celý Šumperk. 
My jsme začali, pak se k  nám přidala místní tis-
kárna Kartotisk a dobrovolníci, kteří časopisy balí 
a připravují k rozesílání, i spousta dalších, jež orga-
nizují víkendové akce pro děti,“ vysvětluje Tomáš 
Polák z  „Radečků“, proč nad akcí převzal záštitu 
starosta města Zdeněk Brož i  hejtman Olomouc-
kého kraje Ladislav Okleštěk.

Festival proběhne v  rámci akce Duhový most, 
kterého se zúčastní na čtyři stovky dětí z dětských 

domovů i rodin z celé republiky od Karlových Varů 
až po Havířov. Pořadatelé z Duhy Zámeček pro ně 
připravili expedici k horní nádrži elektrárny Dlouhé 
stráně, branný závod na Háj nebo fotbalový turnaj.

Festival začne úderem páté odpolední, kdy vy-
stoupí Voxel, a vyvrcholí o deváté večerní koncer-
tem „Radečků“. Vstup na akci je zdarma.  

V. Sobol, Duha Zámeček

Koncert dívčího vokálového tria Makabara pořádá ve středu 3. května šumperská pobočka Sjed
nocené organizace nevidomých a slabozrakých. Jeho dějištěm bude od 17 hodin klášterní kostel.

Šumperská kapela O5&Radeček, která stála před dvaceti lety, tehdy pod názvem Topol, u zrodu ča
sopisu pro dětské domovy Zámeček, pořádá v neděli 7. května festival k 20. narozeninám Zámečku.

V klášterním kostele vystoupí Makabara

Radečci a Voxel zahrají v Temenici

Informační centrum Šumperk
sídlí v budově divadla na Hlavní třídě 14, 

otevřeno pondělí–pátek od 8 do 17 hod., sobota a neděle od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. 
Telefon: +420 583 214 000 * E-mail: ic@sumperk.cz * Web: www.infosumperk.cz
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Jedním z  nejaktivnějších organizátorů akcí mezi Šumperkem a  Nysou je fotograf Kazimierz Staszków. Na 
snímku je se svými přáteli, fotografy Ivo Netopilem a Vojtou Krejčím na vernisáži.  Foto: archiv

První dohoda o spolupráci knihoven ve městech Šumperku a Nyse byla uzavřena v roce 1987. Po 
několikaletém přerušení kontaktů byla obnovena v roce 1997 a od této doby jsou obě knihovny 
v pravidelném kontaktu. Předávají si významnější tituly regionálních publikací do svých knihov
ních fondů, prezentují regionální výtvarníky a fotografy, pořádají společné akce pro děti, mládež 
i dospělé.

Jednou z  prvních společných akcí v  roce 1997 
byly výstavy Co čtou mladí Češi a Poláci v obou 
městech, následovaly výstavy Nysa Vás zve v šum-
perské knihovně jako součást Dnů Nysy v  Šum-
perku a  Pozvánka do Šumperka v  rámci Dnů 
Šumperka v Nyse. V roce 2000 vyhlásily knihovny 
výtvarné soutěže pro děti Obrázková vlastivěda 
okresu Šumperk a  Badž przevodnikem po ziemi 
Nyskiej, zakončené společnými výstavami v Šum-
perku i v Nyse. Polské děti se účastnily i dalších akcí 
šumperské knihovny, např. Pozdrav od nás, soutěží  
Moje kniha, Procházka městem, Hrdinové českých 

pohádek v kresbách polských dětí. Na zahájení vý-
stavy Moje kniha jsme vypravili ze Šumperka au-
tobus dětí, oceněných v  soutěži, pro které polská 
knihovna připravila celodenní program. 

Prvním z  nyských fotografů, kteří se prezen-
tovali v  Šumperku, byl Kazimierz Staszków, 
následovali ale další: Grazyna Wojtkow, Zbyg-
niew Dluzynski, Agneszka a Przemyslaw Pawlik. 
V Nyse  vystavovali František Pavlíček, Ivo Neto-
pil, Vojtěch Krejčí, Zdeněk Morávek, Karel Ko-
cůrek, Guna Leite. Setkávání fotografů vyústilo 
také ve společný projekt Z jesenických chodníků 

Spolupráce mezi šumperskou městskou knihovnou 
a nyskou Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 

trvá již dvacet let
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Kozarzewski – stopa nezahlazená o  významném 
básníkovi Nysy z poválečných let. 

Při organizování společných akcí se v neposlední 
řadě setkávají lidé z obou stran hranice. Nemáme 
to k sobě nijak daleko, ale bez pravidelných kon-
taktů bychom o  sobě mnoho nevěděli. Setkávají 
se autoři, návštěvníci kulturních akcí, ale také kni-
hovníci. Kromě samotných kulturních akcí pro 
veřejnost se uskutečnilo několik setkání českých 
a  polských knihovníků, zaměřených na výměnu 
zkušeností při práci s dětmi a mládeží, na práci s re-
gionální literaturou a  další témata, společná naší 
profesi. Knihovny tak dle svých specifických mož-
ností pomáhají k  rozvíjení kontaktů mezi občany 
měst Šumperk a Nysa. Z. Daňková

a  stezek Kazimierze Staszkówa, Ivo Netopila 
a  Vojty Krejčího, výstavu, která putovala řadou 
obcí v okolí měst Nysa a Šumperk. Dalším spo-
lečným fotografickým projektem byla fotografická 
soutěž Turistické cíle pohraničí. 

V čítárně Domu městské váhy, jedné z nejcen-
nějších památkových budov Nysy, kde knihovna 
sídlí, se představili také výtvarníci našeho regionu.  
Autorské výstavy zde uspořádali Petr Válek, Anežka 
Kovalová, Věra Kovářová a  Aleš Kauer, výtvarné 
práce zde představili také studenti VOŠ a  SPŠ 
Šumperk. Výstavou Putování po hřebeni Jeseníků 
se prezentoval šumperský filokartista Petr Možný. 
V Šumperku se představila výtvarnice Ania Zych, 
autorka Danuta Kobylecka představila knihu Jerzy 

Ohlédnutí, Výstava

Zahájení výstavy studentů SPŠ a VOŠ Šumperk v Nyse.  Foto: archiv

Eagle Gallery v Nemocniční ulici zve na
autorskou výstavu grafického díla Lenky 

Štěpaníkové

Výstava je otevřena pro návštěvníky 
do 30. května, kdy v 19 hodin proběhne její 

dernisáž a autorský večer.
Eagle Gallery je otevřena Po, St 8–16.30,  

Út, Čt, Pá 8–16 hod., So, Ne, svátky 
na objednávku – tel. 777 700 740.
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Fulbrightovo stipendium jí umožnilo studovat 
na Curtisově Institutu ve Filadelfii. Vystupuje po 
celé Evropě, Severní Americe, Japonsku, Hong-
kongu a Novém Zélandu. V roce 1998 debutovala 
v  newyorské Weill Recital Hall v  Carnegie Hall. 
S Českou filharmonií debutovala v roce 2008. 

Věnuje se také soudobé hudbě a celá řada sklada-
telů pro ni napsala skladby. V duu s Vilémem Ve-
verkou premiérovala v Čechách i v zahraničí řadu 
koncertů pro toto nástrojové obsazení. 

Kateřina Englichová se podílela na více než 30 CD 
nahrávkách. V červnu 2009 vyšla u firmy Supraphon 
ambiciozní nahrávka Risonanza z děl českých autorů 
20. století, na které se podílela společně s hobojistou 
Vilémem Veverkou a  klavíristou Ivo Kahánkem. Její 
sólové album Fire dance - Tanec ohně vyšlo v prosinci 
2009 a v roce 2012 a 2013 vydala nahrávku Benjamina 
Brittena a Arvo Pärta s Ensemble Inégal a CD Mirror 
Reflections s violoncellistou Petrem Nouzovským. 

Řadu let spolupracuje s violistkou Jitkou Hospro-
vou, se kterou na mnohých koncertech u nás i v za-
hraničí objevují nový repertoár pro violu a  harfu. 
Společně také nahrály CD Chanson dans la nuit. 
V  lednu 2015 vydala CD u  americké společnosti 
Bogner`s Café Mozartův Koncert pro flétnu a harfu 
s  flétnistou Robertem Stallmanem, dirigentem On-
dřejem Kukalem a Českým komorním orchestrem. 

Je držitelkou prvních cen z mnoha mezinárod-
ních soutěží - mimo jiné i Pro Musicis Int. Award 
v  New Yorku. Obdržela také Cenu Komorního 
spolku při České filharmonii za přínos v komorní 
hudbě a cenu lucemburského hudebního časopisu 
Supersonic Pizzicato za nahrávku francouzské ko-
morní hudby - Pierné, d’Indy, Francaix s flétnistou 
Carlo Jansem a se členy Martinů kvarteta. 

Kateřina Englichová patří k výrazným osobnos-
tem české harfové školy. Spolupracovala s význam-
nými umělci a  soubory u nás i  v  zahraničí. Vedla 
mistrovské kurzy v USA, Kanadě, Hongkongu, Itá-
lii a Lucembursku. Každé léto vede kurzy na festi-
valu Ameropa a harfové kurzy v Santuario di Crea 
v Itálii.

Kateřina Englichová jako sólistka vystupovala 
mimo jiné s Filadelfským symfonickým orchestrem, 
se San Francisco Chamber Orchestra, s  Vancouver 
Symphony Orchestra, s Hongkongským komorním 
orchestrem, s  Budapešťským symfonickým orches-
trem, s Brněnskou filharmonií, s Georg Solti komor-
ním orchestrem, s  Českým komorním orchestrem 
nebo s Talichovým komorním orchestrem. 

Vystudovala Konzervatoř v  Praze a  prestižní 

Klasika Viva

Kateřina Englichová patří k  výrazným osobnostem 
české harfové školy.  Foto: archiv

Klasika Viva přivítá harfistku Kateřinu Englichovou 
a hobojistu Viléma Veverku

Květnový koncert cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, 
naplánovali organizátoři na pondělí 29. května. V tento den bude od sedmé podvečerní patřit 
klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladské ulici harfistce Kateřině Englichové a hobojis
tovi Vilému Veverkovi.
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Další z jeho aktivit směřuje do oblasti poučené in-
terpretace staré hudby. Spolupracuje především s re-
nomovanou cembalistkou Barbarou Marií Willi. 

Před několika lety inicioval intenzivní spolupráci 
s harfistkou Kateřinou Englichovou. Společně vystu-
pují na význačných zahraničních festivalech.

Je zakládajícím členem a  vedoucím souboru 
PhilHarmonia Octet Prague - A  New Approach 
Ensemble, který sdružuje přední sólové hráče české 
hudební scény, spolupracuje se souborem Ostrav-
ská banda.

Vedle své úspěšné sólové dráhy se Vilém Veverka 
věnuje i pedagogické činnosti. Společně s Kateřinou 
Englichovou (harfa) a  Ivem Kahánkem (klavír) vy-
dal u Supraphonu CD Risonanza se skladbami J. Ha-
nuše, P. Haase a P. Ebena. V témže roce realizoval CD 
u  společnosti Arco Diva s  nahrávkou hobojového 
koncertu Bohuslava Martinů. Začátkem r. 2013 vy-
šlo v Supraphonu jeho CD s nahrávkami 12 Fantazií 
G. Ph. Telemanna a 6 Metamorfóz B. Brittena-

Projektovou činnost Viléma Veverky podporuje 
prestižní francouzský výrobce dechových nástrojů 
Buffet Crampon www.buffetcrampon.fr, na jehož 
nástroj hraje (Green-Line Oboe). R. Janků

Kateřina Englichová je porotkyní v mezinárod-
ních soutěžích, několik let byla členkou komise 
Nadace Plaváček Juraje a  Deany Jakubiskových, 
která pomáhá dětem z dětských domovů v umělec-
kých aktivitách. Je členkou Společnosti A. Dvořáka 
a Harp Society. 

Kateřina Englichová hraje na harfu Lyon&Healy 
No.23 Gold a Lyon&Healy Black Electroacoustic.

Vilém Veverka na sebe upozornil již během stu-
dia na pražské konzervatoři u významného pedagoga 
F. X. Thuriho, kdy získal titul laureáta v mezinárodní 
soutěži „Concertino Praga“ (1996). Po vítězství v Sou-
těži konzervatoří (1997) byl několik sezon členem 
„Gustav Mahler Jungend Orchester. V  letech 1998 
a 2000 až 2002 se stal sólohobojistou tohoto orchestru 
a spolupracoval s mnoha dirigenty světových jmen.

Ve studiu pokračoval na Hudební akademii 
múzických umění v Praze a na Hochschule für Mu-
sik Hanns Eisler v Berlíně. Své vzdělání dále zdoko-
naloval u předních světových hobojistů.

Nastoupená cesta vyvrcholila působením v  nej-
lepším světovém orchestru, Berlínské filharmonii, 
a vítězstvím v jedné z nejprestižnějších hobojových sou-
těží – Tokyo, Sony Music Foundation (2003). V listo-
padu 2012 se aktivně podílel na oslavách 40. výročí 
vzniku Karajanovy nadace při Berlínské filharmonie.

Na základě těchto výsledků se Vilém Veverka začal 
cíleně věnovat sólové a komorní hře. Již v roce 2006 
debutoval v samostatném recitálu na prestižním me-
zinárodním festivalu Pražské jaro. Jako sólista vystu-
puje s významnými českými a zahraničními orchestry.

V září 2007 exceloval při provedení hobojových 
koncertů J. S. Bacha a G. Ph. Telemanna na turné 
s Českými komorními sólisty v devíti metropolích 
Jižní Ameriky, které vyústilo v  následnou spolu-
práci na koncertech v rámci prestižních německých 
festivalů MDR a Mitte Europa a také na Haydn Bi-
ennale Mechelen v Belgii.

Vilém Veverka se ve svých aktivitách zamě-
řuje rovněž na současné umění - provádění sou-
dobé hudby. Je rovněž propagátorem hudby české 
avantgardy, systematicky mapuje i nahrává tvorbu 
českých skladatelů druhé poloviny 20. století a zá-
roveň iniciuje vznik nových skladeb pro hoboj.

Klasika Viva

Vilém Veverka je laureátem mezinárodní soutěže 
Concertino Praga a držitelem mnoha ocenění.   

Foto: archiv
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Úterý 2. května od 17 hodin v G-klubu Šumperk
ŠPEK*: Tomík na cestách
Mladý cyklista Tomáš Vejmola, pocházející z Hranic 
na Moravě, vám na přednášce prozradí všechny za-
jímavé historky z cest, kdy se na kole bez žádných 
zkušeností a pouze s 50 eury v kapse vydal do Gruzie 
a zpět.  Vstupné v předprodeji 40 Kč, v den akce 70 Kč 

Pátek 12. května od 19 hodin ve velkém sále DK
Tři sestry
Hosté: E!E / Doctor P.P. Skupina Tři sestry navštíví 
v rámci tradičního letního Radegast tour 2017 také 
Šumperk. Dočkáte se velkolepé pódiové show a úžas-
ného koncertu Tří sester a jejích hostů, kde nebu-
dou chybět jak nové, tak i léty prověřené hitovky!   

Vstupné v předprodeji 300 Kč, v den akce 350 Kč

Čtvrtek 18. května od 17 a od 19.30 hodin na střeše 
hotelu Elegance (Maják) 
ŠPEK*: O5  a Radeček – Koncert na střeše
Unikátní koncert „blízko nebe“ nabídne pohodo-
vou a neformální atmosféru ve společnosti sympa-
tických muzikantů z  jesenického podhůří a  jejich 
známých hitů. Posluchači se mohou těšit také na 
netradiční procházku historií kapely a speciálního 
hosta – vítězku SuperStar Sabinu Křovákovou.  

Vstupné za 240 Kč zakoupíte na www.ticketlive.cz

Pátek 26. května od 10 hodin v G-klubu Šumperk
ŠPEK*: Festival Být ženou
K příležitosti Světového týdne respektu k porodu 
se i  v  Šumperku uskuteční třetí ročník festivalu 
Být ženou s přednášejícími nejen z Olomouckého 
kraje. Můžete se těšit na porodní asistentku Kris-
tinu Neubertovou Zemánkovou, bylinkářku Gab-
rielu Tuatti, překladatelku a šamanku Lucii Chaya, 
lektorku školy pánevního dna Danu Jirkalovou. 
Bohatý je i doprovodný program festivalu. Více in-
formací na www.bytzenousumperk.cz.   

Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den akce 210 Kč, 
na jednu přednášku 100 Kč

Pondělí 29. května od 19 hodin v  klášterním 
kostele
KLASIKA VIVA: Kateřina Englichová (harfa), 
Vilém Veverka (hoboj)
Květnová část cyklu Klasika Viva bude patřit dvo-
jici talentovaných umělců. Kateřina Englichová je 
jednou z  nejvýraznějších osobností české harfové 
školy, kromě mnoha celosvětových úspěchů vede 
v zahraničí několik mistrovských kurzů. A společně 
s  Vilémem Veverkou, který je laureátem meziná-
rodní soutěže Concertino Praga a držitelem mnoha 
ocenění, vystupují na význačných hudebních festi-
valech.  Vstupné 120 Kč

PRO DĚTI
Neděle 14. května od 10 hodin ve velkém sále DK
O kominíku Josífkovi
Pohádka vypráví příběh o štěstí kominíka Josífka, 
které se mu jednoho dne, aniž si to uvědomí, vy-
tratí jako dým z komínu. Z malého městečka, kde 
ho mají všichni rádi, odchází pyšně do velkého 
města. Najde své pravé štěstí? To se dozvíte ve vý-
pravné pohádce plné komínů, střech a poetických 
písniček, kterou hrají dva loutkoherci s  loutkami 
zvanými manekýni. Hraje Divadlo Matýsek.  

Vstupné 70 Kč

Neděle 28. května od 10 hodin ve velkém sále DK
Loupežník a princezna Anka
Princezna Anka z  chudé královské chalupy je ne-
zbedná uličnice, kterou odnese čert. Neodnese ji 
však daleko, pouze do loupežnické chatrče, k velké 
nelibosti místního loupežníka Bidla. Zda se Ance 
podaří utéct, uvidíte ve veselé pohádce, ve které je 
opět spousta písniček. Hraje Divadlo Andromeda.  

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.
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Sedmadvacetiletý Tomáš Vejmola z Hranic na Moravě objel Černé moře a během téměř čtyř mě
síců najezdil na kole sedm tisíc kilometrů. Cestu do Gruzie a zpět zprostředkovával nejen na Face
booku. Není to přitom zdaleka jeho jediný cestovatelský zážitek. A přesně o tom bude pojednávat 
přednáška, která se uskuteční v úterý 2. května v šumperském Gklubu.

VÝSTAVY
Galerie Jiřího Jílka
Od 3. května do 4. června
Jakub Lipavský (*1976): „Sochy“
Autor soch Jakub Lipavský (*1976), žák Jindřicha 
Zeithammla, k nám doveze své práce, ve kterých ne-
najdete nic nadbytečného. Střídmost výpovědi je mu 
samozřejmostí. Součástí výstavy budou i sochy osa-
zené před galerií. Vernisáž k výstavě se uskuteční ve 
středu 3. května od 18 hodin. Galerie je přístupná 
denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, 
který nad galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. 
Výstavu i  celý program galerie finančně podporuje 
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

PŘIPRAVUJEME 
5. června 
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
8.–11. června 
DIVADLO V PARKU

25. června – 9. července 
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
25. srpna 
REVIVAL INVAZE: GREEN DAY, RAMM-
STEIN, TEAM – PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN
15. září 
OPERA DIVAS: DIVY LÁSKY A HUDBY – 
PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN
22. září 
PETRA JANŮ S KAPELOU AMSTERDAM – 
PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK
Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787  01 
Šumperk, tel. č.: 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, 
tel. č. předprodeje vstupenek: 583  214  279, e-
-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.
cz, www.bluesalive.cz. *Přehlídka ŠPEK se koná 
za finanční podpory Olomouckého kraje a města 
Šumperka. Změna programu vyhrazena!

Cestovatelská přednáška 
s nadšeným cyklistou Tomášem Vejmolou

Inspiroval ho první výlet do Indie a Nepálu, kde 
si ihned oblíbil pocit dobrodružství a toulání. A tak 
Tomáše napadla cesta kolem Černého moře. Protože 
mu to plno přátel a cyklistů nedoporučovalo a zaka-
zovalo, tak ho ještě více vybudilo celou věc zvládnout. 

„Popravdě jsem se moc na to všechno ale ne-
připravil. Ačkoliv jsem nikdy na kole neujel více 
než padesát kilometrů, tak jsem se vydal s padesáti 
eury v kapse na cestu dlouhou sedm tisíc kilometrů 
a dojel přes osm zemí východní Evropy do Gruzie 
a zpět za sto jedna dní,“ upřesňuje Tomáš Vejmola 
alias Tomík na cestách. Právě pod tímto jménem na 
stránku YouTube a  svůj Facebook pravidelně zve-
řejňoval videa a fotky ze svého putování do Gruzie. 

A brzy se můžeme těšit na další zážitky. Rozhodl se 
totiž, že bude dále pokračovat, a  tak si dal novou 
výzvu. Tentokrát by se s tuk-tukem (asijská motori-
zovaná rikša) chtěl dostat z Bangkoku domů. Cesta 
to bude náročná, protože motoru prý dle jeho slov 
rozumí jako koza petrželi, ale věří, že těch dvacet 
tisíc kilometrů zvládne, ať se děje, co se děje. Start 
bude již v červnu.

Přijďte si v úterý 2. května od 17 hodin do šum-
perského G-klubu poslechnout pár veselých i překva-
pivých historek a třeba se i dozvědět, jak je cestování 
snadné a jednoduše „boží“. Vstupné je v předprodeji 
40 korun, v den akce 70 Kč. Více informací a on-line 
rezervace na www.dksumperk.cz. -mh-
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Velký sál domu kultury se pro návštěvníky to-
hoto skvělého hudebního večírku otevře v  pátek 
12. května už v šest večer, celá akce pak odstartuje 
o hodinu později. Vstupenky lze kromě obvyklého 
prodejního místa (pokladna DK) zakoupit také 
prostřednictvím stránky Ticketstream. Cena vstu-
penky v  předprodeji je 300 Kč, v  den akce pod-
raží o 50 korun. Více informací najdete na www.
dksumperk.cz a www.trisestry.cz. -mh-

Legendární česká skupina byla založena na jaře 
roku 1985. Původně hrála punk, později inklino-
vala k různým stylům hudby přes rock, punk rock, 
občas i metal až po hardcore. A jak vznikl samotný 
název kapely? Při posezení na Staré Kovárně zadal 
Ing.  Magor ostatním úkol vymyslet název. Vzni-
kaly šílené nápady, Ing. je zapisoval a druhý den se 
jednomyslně vybral právě název Tři sestry, nikdo si 
však dodnes nepamatuje, kdo s tím tenkrát přišel. 

Těšit se můžete na velkolepou pódiovou show 
a úžasný koncert Tří sester, kde vám představí zcela 
nový playlist, v němž kapela vyměnila více než tře-
tinu písní. „Během večera zazní písně z alb Na Ko-
várně to je nářez nebo Lihová škola umění. Ale 
nebojte, o  tradiční hitovky Zelená, Mexiko, Ži-
vot je takovej nebo Modlitba pro partu také nepři-
jdete,“ uvedla produkční domu kultury Michaela 
Horáková.

Hosty a pomocníky při hospodské show budou 
spřátelené soubory E!E a Doctor P.P. Celý koncert 
navíc vyvrcholí vzrušujícím striptýzem! Tři sestry přijedou do Šumperka 12. května.  Foto: archiv

Tomáš Vejmola objel Černé moře a během téměř čtyř měsíců najezdil na kole sedm tisíc kilometrů.  Foto: archiv

V pátek 12. května odstartuje v šumperském „kulturáku“ svou tradiční letní Radegast tour 2017 
veřejností oblíbené Tři sestry. Od května do září pak navštíví hned jedenadvacet míst v Čechách 
a na Moravě.

Tři sestry to rozjedou v Šumperku
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Galerie J. Jílka

Jakub Lipavský (*1976), „Sochy“  
Jakub je tu po pěti letech dalším z bývalých žáků 

z bohužel už zaniklého ateliéru Jindřicha Zeitham-
mla na pražské akademii. Je nejenom jeho, ale pře-
devším jeho žákem, a je to v dobrém smyslu zjevně 
z  povahy Jakubovy práce znát. Redukuje ji až na 
nezbytné minimum a nenechá v ní nic nadbyteč-
ného. Střídmost výpovědi je mu samozřejmostí.

Východiskem k  ní je většinou krajina, ale klí-
čovým je pro něho bezprostřední vjem, kotvící 
ve významu nalezeného místa a jím vyladěné my-
sli, jejího rozpoložení. V niterném souladu s ním 
vzniká socha duší krajiny ovlivněná. Vstupuje do 
ní a v živém rozhovoru se jí otevírá. Je tu vstupem 
doslovným. Vede k hlubšímu souznění s ní a stává 
se jejím ohniskem. 

Socha z  betonu a  železa venku rezne, drolí se 
a zraje. Do místa pomalu vrůstá a pevně s krajinou 
splývá, tak jako kdysi Boží muka a smírčí kříže v ní 
vymezovaly křižovatky cest, a  do ní tak vpečetily 
i  jizvy lidských osudů. Živá příroda venkovní so-
chu vstřebává a  završuje tak Jakubovu práci pati-
nou času. Mění ji v  jemně doladěný milník, snad 
v ryzí obětinu a zřetelnou stopu lidské přítomnosti. 
Takové jsou i Zemní kapličky, rodící se ze vzájemné 
spolupráce s bratrem Matějem. 

Součástí výstavy jsou proto i sochy volně osazené 
v trávě před galerií. Většinou ale zůstávají uvnitř jejích 
zdí a mají podobně střídmý charakter. Někdy odleh-
čené až na dřeň holého drátu vymezují daný pro-
stor, tak jako u Pavla Hoška, a jindy jsou ve své hutné 
hmotě blíž Monice Immrové a sochám Jindřichovým.

Vedle tří jmenovaných i  po Adéle Bébarové 

a  Luďku Míškovi je tu Jakub už šestým vystavu-
jícím vyhraněné sochařské školy, která i uprostřed 
množících se pomíjivých aktualit doby vždy stavěla 
a staví na hodnotách trvalých. Je stálostí v poryvech 
času a přirozenou soudržnost si uchovala. Jakubova 
výstava ji znovu potvrzuje. Díky za ni! 

Podaří-li se zamýšlené, pak výstava, zahájená za 
autorovy účasti ve středu 3. května v  18 hodin, 
bude rozkročená i ven před galerii. Neuzavřena je-
nom do jejího vnitřního prostoru, představí tak 
obě Jakubovy polohy. Jste zváni. Výstava končí 
v neděli 4. června. M. Koval

Bez názvu, 2008, 70 × 36 × 40 cm, dřevo, plátkový 
hliník 

Galerie Jiřího Jílka
zve na výstavu

Miloslav Kinkal: „Dveře“, barevné fotografie 
Výstava trvá do 30. dubna.

Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G.
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Kapela O5 a Radeček po loňské vyprodané premiéře znovu vyráží na unikátní turné po střechách, 
které má zastávku na osmi budovách po celé České republice. A při této příležitosti se ve čtvrtek 
18. května objeví také v Šumperku.

Festival Být ženou vznikl před třemi lety, abychom si i v Šumperku připomněli Světový týden re
spektu k porodu. V pátek 26. května se Gklub znovu otevře ženám různého věku, stavu i povo
lání. Ale nejenom jim. Festival je otevřený opravdu každému. Jsou zde vítáni muži i děti.

Turné na střechách 2017 
nabídne unikátní koncerty blízko nebe

Poslední květnový pátek se uskuteční
 třetí ročník festivalu „Být ženou“

Konkrétně půjde hned o  dva koncerty v  17 
a 19.30 hodin na střeše hotelu Elegance, kterému se 
přezdívá Maják. Akustický koncert blízko nebe na-
bídne pohodovou a  neformální atmosféru ve spo-
lečnosti sympatických muzikantů z  jesenických hor 

a jejich známých hitů. Fanoušci se mohou těšit také 
na netradiční procházku historií kapely a samozřejmě 
na dech beroucí výhledy a možná i závrať. Jako host 
vystoupí s Radečky Sabina Křováková. Vstupenky za 
240 korun zakoupíte na www.ticketlive.cz. -mh-

I letos je hlavní program bohatý a zajímavý. Do-
poledne k  nám přijede výborná soukromá olo-
moucká porodní asistentka Kristina Neubertová 
Zemánková a bude povídat o tom, jak si najít cestu 
ke spokojenému porodu. 

Druhou ženou je Gabriela Tuatti, bylinkářka 
a lektorka řady workshopů a seminářů, která bude 
povídat o svém příběhu vyléčení a o tom, jak nám 
bylinky mohou být prospěšné. Povídání je prolo-
ženo řadou příkladů z praxe.

Další inspirující ženou je Lucie Chaya, známá 
především jako překladatelka knih Kurandera 
a Hadí žena. Je to jedna z českých šamanek a žen, 
které andské učení přivezly do České republiky. Po-
hovoří o tom, jak vědomě a naplno využívat svoji 
ženskou sílu.

Zralá žena Dana Jirkalová, lektorka Školy pá-
nevního dna, tanečních a  hlasových workshopů, 
nám prozradí, jak si udržet zdravou pánev v kaž-
dém věku. A na závěr přednášky se budou tančit 
kruhové tance.

Úplnou tečkou celého festivalu bude inscenované 

čtení Život na lednici. Velký příběh na malých pa-
pírcích – příběh matky a dcery. 

Autorkou plakátu Být ženou je šumperská vý-
tvarnice Markéta Doubravská, která také na festi-
val zapůjčí své obrazy. 

„Po celou dobu bude možnost občerstvení – po-
lévka, zeleninové saláty, dortíky a  samozřejmostí 
je také bohatý doprovodný program,“ dodala pro-
dukční Petra Zsáková. 

Od olomouckého kadeřnictví Zelená hlava se 
můžete nechat ostříhat či nechat něco namalovat 
henou. Těhotným nabízíme bellypaiting (pamá-
teční malování na bříško), prodej jantarových ko-
rálků, knih s  tematikou festivalu, ukázku šatů na 
nošení dětí a nosítek, pro děti malý hrací koutek 
nejen s pastelkami. Jana Šulová z Velkých Losin do-
veze své krásné tvořivé omalovánky. Můžete se ne-
chat namasírovat a zároveň poslouchat přednášky.

„Letošní novinkou je i  výstava amatérských fo-
tografií. Pokud dodáte tištěnou fotografii do DK 
Šumperk na téma „matka – dcera – babička“ nej-
později do 20. května, můžete být součástí výstavy 
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Datum     Titul       Skupina    Čas         Cena
Út 2. 5. Perníková chaloupka školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
St 3. 5. Dokonalá svatba školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
Čt 4. 5. Malý Nemo v krajině snů školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Pá 5. 5. Perníková chaloupka školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Pá 5. 5. Maria III. Studio D 123, Hrádek VK 19.00 50 Kč
So 6. 5. Ředitelská lóže 

MDP Divadlo Rokoko 
VK, B 19.00 350–370 Kč

Út 9. 5. Malý Nemo v krajině snů školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč
Čt 11. 5. Manon Lescaut školy, dopr. volných míst 11.00 150–170 Kč
Pá 12. 5. Cyrano z Bergeracu školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
Pá 12. 5. Maria III. Studio D 123, Hrádek VK 19.00 50 Kč
St 17. 5. Plný kapsy šutrů 

Divadlo na Fidlovačce 
VK, A  19.00 350–370 Kč

Čt 18. 5. Šumperský Majáles 2017: IMPRA – 
Imaginarium Tour Hrádek 

VK 18.00 100 Kč dospělí, 
50 Kč studenti

Domu kultury v Šumperku. Vstupné je v předpro-
deji za sto osmdesát korun, v den akce za dvě stě 
deset korun. Více informací na www.dksumperk.cz 
a bytzenousumperk.cz. M. Horáková

na festivalu,“ upřesnila Petra Zsáková, co je v tomto 
ročníku jiné. 

Festival bude probíhat v  pátek 26. května od 
deseti hodin ráno až do osmé večerní v  G-klubu 

Divadlo

Galerie J. Jílka

Ochotníci ze Studia D 123 nastudovali gangsterku Maria III. Na Hrádku ji v květnu uvádějí třikrát.   
Foto: P. Veselý



19

si vysloužila nominaci na Cenu Alfréda Radoka. 
Podle autora Arnošta Goldflama jde o bizarní a po-
někud groteskní kousek. Protagonisté zastávají 
dvojí přístup k životu a vzniká zde spor, jak se k di-
vadlu i k životu vůbec postavit. 

Příběh, kdy dva starci, velcí přátelé, kteří však mají 
jeden ke druhému značné výhrady a  výrazně se liší 
povahovými vlastnostmi, vzpomínají na staré dobré 
časy, které prožili v  divadle a  světě kolem něj, mísí 

V sobotu 6. května zavítá do Šumperka pražské 
divadlo Rokoko. Přiveze tragikomický příběh dvou 
starých herců v podání Aloise Švehlíka a Stanislava 
Zindulky, kteří budou ve svých postavách vzpomí-
nat na své lásky, úspěchy i  prohry. Fascinujícími 
výkony provedou diváky prchavým světem divadel-
ního prostředí v inscenaci Ředitelská lóže. 

Hru postavenou víc na slovech než na obrazu po-
prvé uvedlo brněnské Hadivadlo v roce 2004, kde 

Divadlo, Hostující soubory

Divadlo rozezní evergreeny

Květen v Divadle Šumperk

Datum Titul Skupina Čas Vstupné
Čt 18. 5. Šumperský Majáles 2017: 

Manon Lescaut Hrádek 
VK 20.00 100 Kč dospělí, 

50 Kč studenti
Pá 19. 5. Evergreeny… a vzpomínky nám 

zůstanou Zrcadlový sál 
VK 19.00 100 Kč

So 20. 5. Tulák Charlie Chaplin 
Divadlo Hysterie Hrádek 

VK 19.00 100 Kč

Út 23. 5. Jeptišky 
Východočeské divadlo Pardubice 

VK, P 19.00 370–390 Kč

St 24. 5. LiStOVáNí.cz: Fotbalové deníky 
Scénické čtení na jevišti 

VK 18.00 100 Kč

Čt 25. 5. Cyrano z Bergeracu školy, dopr. volných míst 10.00 150–170 Kč
So 27. 5. Maria III. Studio D 123, Hrádek VK 19.00 50 Kč
Út 30. 5. Perníková chaloupka školy, dopr. volných míst 10.00 70 Kč

Informace o vstupenkách získáte v divadle na tel. č. 583 214 062, 731 655 847. Další informace na www.di-
vadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla po–pá vždy od 15 do 18 hodin, doprodej vstupenek 
vždy hodinu před začátkem představení. *Prodej vstupenek v DK Šumperk, v den konání v divadle. Výstavy: 
Výstava fotografií A. Kulhaje „Muzikanti“ trvá do 14. 5. Výstava Andrea Nogová: „Autismus auten
ticky“. Výstava děl VOŠ a SPŠ Šumperk. Změna programu vyhrazena!

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, 

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

Letošní květen je pro šumperské divadlo měsícem hostů. Vyjma vlastního repertoáru přivítá i tři hos
tující soubory.
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Pořadatelé šumperského majálesu zvou na neopakovatelnou hereckou improvizaci v podobě Imagi
narium Tour z dílny IMPRA. Odehraje se ve čtvrtek 18. května od 18 hodin na Hrádku.

Majáles láká na neopakovatelnou hereckou improvizaci

Miroslav Vladyka a  Radek Holub přivezou Kapsy 
plný šutrů.  Foto: archiv

Dva roky na divadelní scéně, šesté celorepub-
likové turné, přes sto padesát odehraných před-
stavení, tři Studentské Thálie. Přirozenost nebo 
maska? Láska? Štěstí? Důvěra? Proč existujeme? 
Jaký má naše existence smysl? Jaké jsou naše 
role?

Kde začít? – Kudy pokračovat? – Jak skončit? –  
Herectví. – Zpěv. – Tanec. – Hudba. – Improvizace. – 

Vnímej své Imaginarium – tvá svoboda, tvůj život.
O  dvě hodiny později, úderem osmé večerní, 

pak obsadí jeviště divadelního sálu šumperští herci, 
kteří nabídnou inscenaci Manon Lescaut v  režii 
Václava Klemense. Nové nastudování slibuje pou-
tavě rozehraný příběh vášnivé a  spalující osudové 
lásky, krásnou řeč s jiskřivými verši a poetickou po-
dívanou. -tm-

nostalgické vzpomínky se současností a  těžkostmi 
důchodového věku, starého života a  nefungujícího 
zdraví. Alois Švehlík v roli ironického, sarkastického 
a živelného Edy je usměrňován pozitivním a životně 
vyrovnaným Rudou, jemuž svůj herecký um propůj-
čil Stanislav Zindulka. Společně debatují a diskutují 
o starých časech, kdy byli ještě oba šťastni a spoko-
jeni. Divák tak má možnost ponořit se na půldruhé 
hodiny hluboce do jejich prožitého života a  v  prů-
běhu tak krátkého času je velmi dobře a blízce po-
znat. Svou zásluhu na tom mají zejména protagonisté, 
kteří dokážou vteřinu za vteřinou „bavit“ divácké pu-
blikum a vtahovat je více a více do děje.

Ve středu 17. května pak čeká diváky další he-
recký koncert. Tentokrát to bude Miroslav Vladyka 
a Radek Holub v představení Kapsy plný šutrů. Co 

udělá se dvěma obyčejnými chlapíky svět peněz 
a slávy? Přijďte se podívat na hru ze zapomenutého 
irského venkova, kam přijede natáčet filmový štáb.

Posledním hostujícím souborem v květnu je Vý-
chodočeské divadlo Pardubice s  muzikálovou ko-
medií Jeptišky. Autor přivádí na scénu pět jeptišek, 
které mají k tradičnímu obrazu řeholnic hodně da-
leko. Slouží pokorně Bohu, žijí a pracují v klášteře, 
ale po požití houbové polévky se jejich řady výrazně 
zmenší. Zbylé jeptišky se musejí postarat o pohřeb 
svých sester. Peníze dojdou, ale na svůj „odchod“ 
čeká v kuchyňském mrazáku ještě pět těl. A navíc 
je na cestě hygienik… Tuto skvělou podívanou mů-
žete zhlédnout v  úterý 23. května. Začátek všech 
představení je v 19 hodin a vstupenky jsou v před-
prodeji v pokladně Divadla Šumperk.  T. Mládková

V  Ředitelské lóži excelují Alois Švehlík a  Stanislav 
Zindulka.  Foto: archiv
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FANTASTICKY! KDYZ TO TAM SPADLO, RVALI 
JSME JAK KRAVY! KOLLER – TO JE PRUSER. 
UVEDOM SI – JESTLI SE NEVRATI BAROS, NE-
MAME UTOK! Knihu vydalo nakladatelství Host. 
Účinkují Jiří Hájíček, Lukáš Hejlík a Věra Hollá. -red-

komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku 
zájem, piště, prosím, na e-mail: sarka.krellerova@
muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá do 7. května.

Cesty k domům
Klíčovým faktorem pro vznik a  vývoj domu byla 
a stále je lidská přizpůsobivost a vynalézavost – člo-
věk má vrozenou mimořádnou schopnost reagovat 
a  využít jakéhokoliv materiálu, který mu příroda 
v daném období a oblasti nabízí. Projděte se s námi 
vývojem lidských obydlí od úplných počátků do 

Tato road movie není ale zdaleka jen o fotbale a už 
vůbec ne jen pro muže. Honza chtěl na MS do Ně-
mecka, místo toho podniká zvláštní cestu po repub-
lice s devatenáctiletou dívkou, kterou zná teprve týden. 
Esemeska od Jardy z Německa: HONZO, BYLO TO 

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 
a texty, které návštěvníky seznámí se zákulisím di-
vadla. K  výstavě nabízíme možnost objednat si 

„Život je pes, ale žít je psina!“ – je název hořké komedie o životě slavného filmového herce, scéná
risty, režiséra, producenta a skladatele Charlieho Chaplina. Šumperské divadlo ji uvede v sobotu 
20. května od sedmé podvečerní na Hrádku.

Blíží se česká účast na fotbalovém Euru. Nejenom proto LiStOVáNí vyráží znovu na turné s Jiřím 
Hájíčkem a jeho Fotbalovými deníky, které kdysi psal po Mistrovství světa ve fotbale v Německu. 
Lukáš Hejlík přijede s touto knihou ve středu 24. května do šumperského divadla. Scénické čtení 
na jevišti začíná v 17 hodin.

Na Hrádek zavítá tulák Charlie Chaplin

LiStOVáNí.cz nabídne Fotbalové deníky

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Mladý Charles Spencer Chaplin vyrůstá spo-
lečně se svým bratrem Sydneym v chudé londýn-
ské čtvrti. Jejich matka je kabaretní herečka. Když 
jí jednou během představení selže hlas, vyběhne na 
scénu malý Charlie, který každý večer čekal v záku-
lisí, a výstup za matku odzpívá. Později je angažo-
ván v několika divadlech a dostane se do významné 
herecké společnosti Freda Karna. Jeho život se ale 

obrátí naruby ve chvíli, kdy mu dojde nabídka na-
táčet filmy v Americe. Úspěchy a sláva s sebou ov-
šem přinášejí i spoustu nečekaných problémů...

Pohled do zákulisí života významného umělce, 
od jeho narození až do smrti, zahraný pouze ve 
třech hercích! V režii Štěpána Gajdoše se představí 
Kryštof Grygar, Štěpán Gajdoš a  Simona Benáč-
ková. Hudba je dílem Mikoláše Dvořáčka. -red-
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a Prales Mionší, které rovněž zpracovávají téma pří-
rody a představují výběr toho nejlepšího z autorovy 
tvorby. K výstavě nabízíme možnost objednat si ko-
mentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zá-
jem, pište, prosím, na e-mail: kristina.lipenska@
muzeum-sumperk.cz. Výstava trvá do 11. června.

přelomu letopočtu u nás a ve střední Evropě a po-
znejte život lidí v  dobách dávno před příchodem 
moderních technologií. K  výstavě vám nabízíme 
možnost objednat si komentovanou prohlídku. 
Máte-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-
-mail: barbora.tomesova@muzeum-sumperk.cz 
nebo eva.sebestikova@muzeum-sumperk.cz. Ver-
nisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 18. května 
v 17 hodin. Výstava potrvá do 17. září.

HollaroVa galerie
Jan Byrtus – Tváří v tvář přírodě
Výstava upomínající na 25. výročí úmrtí vý-
znamného fotografa Jana Byrtuse, jehož dílo bylo 
mnohokrát prezentováno na výstavách doma i v za-
hraničí, představuje vůbec poprvé cyklus fotogra-
fií z Jeseníků, který autor již nestačil dokončit. Pro 
návštěvníky je mimo jiné připravena k  nahléd-
nutí fotokniha se souborem jesenických záběrů, 
která přibližuje původní záměr autora vydat tyto 
snímky jako obrazovou publikaci. Vystaveny jsou 
i  fotografie z dalších cyklů Třpyt v trávě, Beskydy 

Interaktivní herna pro malé i velké v Muzejíčku se tentokrát nese ve sportovním duchu.  Foto: P. Kvapil

Výstava v  Hollarově galerii připomíná 25. výročí 
úmrtí významného fotografa Jana Byrtuse.   

Foto: J. Byrtus
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PřednáškoVý sál
Secese a její vliv na módu společenských oděvů
Ve čtvrtek 25. května v 17 hodin. Jak vypadal žen-
ský společenský oděv a jeho jednotlivé součásti na 
přelomu 19. a 20. století, jaký význam mu přiklá-
dali malíři Gustav Klimt a Alfons Mucha či pěv-
kyně Ema Destinnová, to a  další zajímavosti se 
dozvíte v  přednášce brněnské historičky umění 
Ludmily Růženecké. 

akce
Šumperský hafan 2017
Neděle 21. května od 13 hodin. 9. ročník soutěže 
Šumperský hafan v areálu Pavlínina dvora v Šum-
perku. Přejímka soutěžících psů proběhne od 12 do 
12.45 hodin. Pořadateli akce jsou Vlastivědné mu-
zeum v Šumperku, příspěvková organizace, a inter-
netové noviny www.sumpersko.net spolu s  Ligou 
na ochranu zvířat. Soutěže se mohou zúčastnit pej-
sci všech ras, velikostí, barev a věku, bez ohledu na 
průkaz původu, tedy psí šlechtici i voříšci.

stálá exPozice 
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Příroda a  dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-
pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 
pochlubit unikátním produktem – zcela automa-
tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 
exponáty hned ve čtyřech jazycích. 

Informace: tel. č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 
908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, 
www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út–
ne 9–12 hod., 12.30–17 hod. Otevírací doba Mu-
zejíčka: út–ne 9–12 hodin, 12.30–17 hodin. Změna 
programu vyhrazena! 

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.

rytířský sál 
Dámy a pánové, do gala! 
V čem jsme se „nesli“ do tanečních, na plesy nebo 
do divadla v  minulém století? Přehlídku spole-
čenské módy 20. století na Šumpersku představí 
výstava Dámy a pánové, do gala! Je výsledkem spo-
lupráce s  veřejností a  vznikla díky ochotě těch, 
kteří si šaty uschovali a laskavě je zapůjčili šumper-
skému muzeu pro tuto příležitost. K výstavě vám 
nabízíme možnost objednat si komentovanou pro-
hlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, pište, pro-
sím, na e-mail: maja.kudelova@muzeum-sumperk.
cz. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 4. května 
v 17 hodin a výstava potrvá do 27. srpna.

galerie MladýcH 
Galgos de la Estrella
Výstava fotografií organizace Galgos de la Estrella. 
Jedná se o  fotografie španělských galgů v kompo-
zici s  primabalerínou v  různých baletních pozi-
cích. Fotografie jsou nádherným propojením krásy 
a elegance jak v pojetí člověka, tak zvířete. Výstava 
bude zahájena ve čtvrtek 4. května a  potrvá do 
28. května.

Ve státní svátky 1. a 8. května 
je muzeum zavřeno.

Více informací na www.muzeum-sumperk.cz.
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Dámy a pánové, do gala!

Cesty k domům 
(aneb vývoj lidských obydlí do přelomu letopočtu)

Ve čtvrtek 4. května v 17 hodin bude v Rytířském sále a předsálí vernisáží zahájena výstava Dámy 
a pánové, do gala! Výstava, která představí společenské šaty 20. století, vznikla díky ochotě žen, 
které si šaty uschovaly a laskavě je zapůjčily šumperskému muzeu.

Vlastivědné muzeum v Šumperku pro své návštěvníky přichystalo archeologickou výstavu věnova
nou vývoji lidských obydlí od úplných počátků lidských kultur do přelomu letopočtu.  
Návštěvník si bude moci udělat představu o tom, jak čeští archeologové dokážou zrekonstruovat 
podobu domů v jednotlivých obdobích – která část domu je archeologicky doložitelná a nakolik 
jsou vědci k sestavení původní podoby domu nuceni pátrat v analogických situacích ze zahranič
ních výzkumů.

Marie Jedličková z Branné v šatech z tanečních v roce 
1959.  Foto: VM Šumperk

Jedním z důvodů, proč si dámy tyto oděvy peč-
livě uložily, je hodnota šatů jako věcí. Oblečení 
bylo po celé 20. století v poměru k platu dražší než 
dnes. Ceny látek odrážely kvalitu, ceny krejčov-
ského zpracování preciznost jejich ušití. Složité bylo 
již samotné nakoupení kvalitní látky a  vyžadovalo 
hodně trpělivosti a mnohdy i  vynalézavosti. Oble-
čení se proto často přešívalo nebo dědilo. Další dů-
vod k uschování spočívá spíše v hodnotě vzpomínek 
na období a na osoby, které odložené šaty nosily. Při-
pomínají nám něco nebo někoho, vyvolávají vzpo-
mínky a pocity, vypovídají o  tom, čeho si vážíme. 
Jsou dokumentem naší osobní historie. Kromě toho 
jsou i  svědkem velké historie, svědkem doby, ve 
které vznikaly. Jejich prostřednictvím se dozvídáme 
o vkusu lidí, dobové módě, dovednostech domácích 
i profesionálních švadlenek, o společenském životě, 
o úrovni textilní a oděvní výroby a průmyslu.

Na výzvu, zveřejněnou na webových stránkách 
muzea a v tisku, reagovaly desítky dam z našeho re-
gionu a zapůjčily téměř dvě stovky společenských 
šatů, k nimž připojily fotografie a  různé doplňky, 
které ke společenským šatům neodmyslitelně pat-
řily – kabelky, šperky, rukavice a boty. Část vystavo-
vaných exponátů pochází i ze sbírek Vlastivědného 
muzea a jeho zařízení. 

Šaty, které se z  kapacitních důvodů na výstavu 
nedostanou, budou představeny veřejnosti o  mě-
síc později, 9. června, na módní přehlídce v rámci 
šumperské Muzejní noci. Výstava potrvá do 
27. srpna. M. Kudelová
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Šumperský hafan 2017

Tradice akce Šumperský hafan sahá až do roku 2006, kdy byla poprvé pořádána tato oblíbená psí 
soutěž, tehdy pod patronací Spolku pro ochranu zvířat, na kynologickém cvičišti na Nových Dom
cích. V roce 2008 se spolupořadatelem akce stalo Vlastivědné muzeum v Šumperku a soutěž se od 
té doby koná v centru Šumperka, na nádvoří Pavlínina dvora. Šumperský hafan oslaví své 11. na
rozeniny (v letech 2007 a 2015 se akce nepořádala) v neděli 21. května 2017 opět na nádvoří Pav
línina dvora v Šumperku.

kolech s tím, že vítěz každého dílčího kola (podle po-
čtu přihlášených psů) postoupí do závěrečného po-
suzování ve finále. Pes bude handlerem předveden ve 
výstavním postoji a v pohybu, jedno kolo bude vě-
nováno i  dovednosti psů (Pes šikula). Vyhlašovaná 

Model dlouhého domu z období neolitu (přibližně 6. tis. př. n. l.), vycházející z půdorysu domu odhaleného bě-
hem výzkumu VMŠ při stavbě obchvatu kolem obce Postřelmov v roce 2003. 

Každému ze sedmi zastoupených období pra-
věku je věnován výklad jak o  období samotném, 
tak o dosavadních znalostech tehdejší architektury. 
Texty budou doplněné velkoplošnými 3D mode-
lacemi podoby domů, vycházejícími z  půdorysů 
domů odkrytých při archeologických výzkumech 
na našem území, a také výběrem předmětů z kaž-
dodenního života tehdejších společností.

Výstava pamatuje i na rodiny s dětmi a také na 
návštěvníky se zrakovým handicapem, proto zde 

bude k  dispozici velký výběr replik archeologic-
kých nálezů, které bude možné zkoumat dotekem 
ruky. Stěžejním vizuálním prvkem výstavy budou 
modely obydlí z období paleolitu a  eneolitu v  ži-
votní velikosti, do kterých bude možné vstoupit 
a vyzkoušet si pohodlí jejich tehdejších obyvatel.

Výstava se koná ve výstavní síni Vlastivědného 
muzea v Šumperku a bude zahájena vernisáží dne 
18. května v 17 hodin. Zhlédnout ji bude možné až 
do 17. září. B. Tomešová

Cílem akce je uspořádat již 9. ročník zábavné sou-
těže psů všech ras a  velikostí, s PP i  bez PP, která 
bude obohacena dalšími doprovodnými aktivitami. 
Hlavním bodem programu bude soutěž o titul Šum-
perský hafan 2017, která bude probíhat v několika 
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Hafana instalována výstava fotografií organizace 
Galgos de la Estrella, jedná se o  fotografie španěl-
ských galgů v  kompozici s  primabalerínou v  růz-
ných baletních pozicích. Fotografie jsou nádherným 
propojením krásy a  elegance jak v  pojetí člověka, 
tak zvířete. Dětem bude zpřístupněno Muzejíčko 
se sportovní hernou, k dispozici bude i zázemí pro 
maminky s  kojenci (přebalování, kojení, ohřátí 
jídla apod.). Na konci odpoledne bude vylosováno 
10 vstupenek, vylosovaní obdrží dárky od sponzorů.

Samostatnou částí akce bude již po několikáté také 
internetová soutěž – Hafan Sympaťák 2017. Sou-
těže se může zúčastnit každý zaregistrovaný soutěžící 
pejsek, který se při registraci nechá vyfotografovat se 
startovním číslem. Hlasování proběhne na stránkách 
www.sumpersko.net, hlasy jednotlivým pejskům bude 
možné posílat na adresu: hafan@sumpersko.net.

Srdečně zveme všechny milovníky psů a  dou-
fáme, že si společně užijeme příjemné odpole-
dne plné zábavy a poznání. Těšíme se na viděnou 
21. května v Pavlínině dvoře! M. Gronychová

budou první tři místa. Hlavní soutěž bude tedy opět 
volně kopírovat klasické psí výstavy. Hodnocení 
bude provedeno porotou, pro každou skupinu bude 
jiný předseda poroty (patron).

Druhým významným bodem programu bude 
druhý ročník soutěže pro děti, tzv. juniorhandling, 
tedy psí výstava pro děti, kdy v roli handlera bude 
dítě do 10 let. V tomto případě by měl být patronem 
soutěže nějaký významnější sponzor nebo známá 
osobnost (v roce 2016 to byla Nadace ČEZ). 

Novinkou letošního ročníku Šumperského hafana 
bude předvedení pána a psa v nějakém zajímavém 
kostýmu nebo masce. I zde budou vybrány a odmě-
něny první tři páry (tedy „páneček“ a pes).

Poslední soutěží bude překážková dráha pro „pá-
nečky“ a jejich čtyřnohé kamarády. V závěru odpoledne 
mohou být doplněny ještě i dílčí soutěže, v závislosti na 
množství přihlášených psů a časových možnostech.

Součástí odpoledne bude tradičně také prezen-
tace útulků a  neziskových organizací zabývajících 
se záchranou psů. V Galerii mladých bude v rámci 

Pontis Šumperk – Univerzita volného času

Čtvrtek 4. května od 14 do 18 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje Ivan Zela.  Vstupné 50 Kč

Úterý 9. května od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů 

Čtvrtek 18. května od 14 do 18 hodin v „S“
Zábavné odpoledne pro seniory
Hraje V + H Retro.  Vstupné 50 Kč

Pátek 19. května od 14 do 18 hodin v „S“
Taneční odpoledne pro seniory
Hraje skupina Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Úterý 23. května od 16 do 17.30 hodin v „S“
Klub filatelistů

Každé pondělí od 13 hodin v „P“

Konverzace v němčině pro seniory – mírně po-
kročilí II

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

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

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

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

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

Každé pondělí od 17 hodin v „S“
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Každou středu od 17 hodin v „S“
Cvičení pro ženy

Každou středu od 18 hodin v „S“
Jóga IV

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

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

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

Každý čtvrtek od 18.30 hodin v „S“ 
Harmonizační cvičení

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.

Jóga pro záda, šíji a ramena

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

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

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

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

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

Každé úterý od 14 hodin v „S“
Zdravotní cvičení

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

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

Městská knihovna

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8–11, 12–18 12–17 9–12, 13–17

Sobota 8–12 8–12 zavřeno

Půjčovní doba od září

Bližší informace: tel. č.: 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. Vý
stava: Noc Permiso – S dovolením – výstava fotografií Kataríny Líškové trvá do 7. června.



28 Kávový dýchánek, SVČ Doris

Knihovna zve na Kávový dýchánek

Městská knihovna Šumperk ve spolupráci se SONS Šumperk pořádají již třetí ročník „Kávo
vého dýchánku“. Odehraje se ve čtvrtek 25. května od 14 do 18 hodin v zahradě knihovny v ulici 
17. listopadu.

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

Do středy 3. května do 12 hodin
Výběrové řízení – pedagog volného času 
Hledáme pedagoga volného času pro pracovi-
ště SEV Švagrov. Informace Martin Kuchtík, tel. 
č. 725 072 335, kuchtik@doris.cz. 

Pondělí 1. května od 10 hodin v letním divadle u Vily 
Doris v Sadech 1. máje
Májová taneční Doriska
Taneční dopoledne se skupinou Tornádo. Vystu-
pují všechny složky Tornáda – Mimisisinky, Si-
sinky a rodiče, Sisinky, Cvrčci mini, Cvrčci maxi, 
Cvrčci mírně pokročilí, Cvrčci pokročilí, Bubliny 

začátečnice, Bubliny pokročilé, Andílci a  Pouštní 
Růže. Informace Zdeňka Brandejská, tel. č. 725 
071 558, brandejska@doris.cz.  Vstup zdarma

Středa 3. května od 16.30 hodin v „MC“ na „K“
Předporodní příprava na kojení
Předporodní příprava na kojení – kurz o  dvou 
lekcích 2 × 2,5 hodiny. 1. lekce. Lektorka Eva 
Šupčíková, tel. č. 737 671 247, http://aktivni-rodi-
covstvi.cz/. Informace a přihlášky Eva Pšenčíková, 
tel. č. 731 186 053, psencikova@doris.cz.   

Cena 500 Kč za obě lekce

Čtvrtek 4. května a  pátek 5. května vždy od 8 do 
18 hodin na třemešských rybnících u Šumperka
Vítání ptačího zpěvu 2017
Jarní setkání s obyvateli ptačí říše na třemešských 
rybnících u  Šumperka. Ukázka odchytu, krouž-
kování a  určování ptáků s  pracovníkem správy 
CHKO Jeseníky Petrem Šajem. Akce je určena pro 
školy i  veřejnost. Školy nutno nahlásit na www.
doris.cz/ekoprogramy (kolektivy do 30 žáků). 

Návštěvníci se mohou těšit na příjemně strávené 
odpoledne. Chybět nebude velmi úspěšná sou-
těž „O  nejlepší bábovku“, osvědčené kavárny zde 
budou vařit kávu a prodávat další pochutiny. Pří-
chozí se mohou těšit na kulturní program a  vy-
stoupení klientů Spojené organizace nevidomých 
a  slabozrakých. „Zazpíváme si s  kytarou, vyslech-
neme zahradní poezii, vystoupí kroužek nevido-
mých bubínkářů. V rámci odpoledního programu 
do  zahrady knihovny zavítá i  oblíbená skupina 
I. ZŠ  – Jednička, která v  loňském roce za své 

vystoupení sklidila velké ovace,“ láká na „dýchá-
nek“ ředitelka knihovny Kamila Šeligová. Vzá-
pětí prozrazuje, že po vyhlášení vítězů v bábovkové 
soutěži vystoupí v 16 hodin Old Time Jazz Band 
z Loučné nad Desnou.  

„V zahradě knihovny také rádi přivítáme ma-
minky s  dětmi, pro které zde budou nachystané 
různé zážitkové hry a trampolína. Během odpole-
dne návštěvníci zahrady mohou zhlédnout výstavku 
výrobků zrakově postižených osob,“ upřesňuje Šeli-
gová a dodává, že vstup na akci je zdarma. -red-

Středisko volného času Doris
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Informace Soňa Vávrová, tel. č. 725 005 783,  
vavrova@doris.cz.  Vstup zdarma 

Pondělí 8. května od 12 do 18 hodin v letním divadle 
u Vily Doris v Sadech 1. máje
Kloboukový den
Odpoledne plné zábavných aktivit pro děti a  ro-
diče. Informace Eva Pšenčíková, tel. č. 731 186 
053, psencikova@doris.cz.  Cena 25 Kč

Středa 10. května od 16.30 hodin v „MC“ na „K“
Předporodní příprava na kojení
Předporodní příprava na kojení – kurz o  dvou 
lekcích 2 × 2,5 hodiny. 2. lekce. Lektorka Eva 
Šupčíková, tel. č. 737 671 247, http://aktivni-rodi-
covstvi.cz/. Informace a přihlášky Eva Pšenčíková, 
tel. č. 731 186 053, psencikova@doris.cz.   

Cena 500 Kč za obě lekce

Pátek 12. května od 17.30 hodin – sobota 13. května 
do 12 hodin ve Švagrově
Férová snídaně ve Švagrově
Dorazte a  zažijte s námi ve Švagrově večerní pro-
mítání filmů s  globální tematikou, večerní oheň, 
sobotní Férovou snídani v přírodě s fajn lidmi. Po 
férové snídani bude připraven hravý doprovodný 
program pro děti s  názvem Příběh banánu. Celá 
akce navazuje na celorepublikový projekt Férové 
snídaně – více informací najdete na www.ferovas-
nidane.cz. Z pátku na sobotu možnost přespání ve 
vlastním spacáku na karimatce (60 Kč). Informace 
František Uhl, tel. č. 725 485 195, uhl@doris.cz. 

Středa 17. května od 9 do 17 hodin v Sadech 1. máje 

u Vily Doris
Chodíme s  bílou holí pro Bílou pastelku aneb 
Kafíčko potmě
Kavárnička potmě: trasa s  překážkami, sportovní 
hry – showdown, zvuková střelba, luštění nápisu 
v braillově písmu, zábavné hry, pomůcky, které po-
máhají. Pódiová vystoupení: dopoledne ukázka 
hlásiče požáru, ukázka první pomoci; odpoledne vy-
stoupení kroužků Vily Doris. Akce proběhne za kaž-
dého počasí. Občerstvení zajištěno.  Vstup zdarma

Středa 17. května od 15.30 hodin v „MC“ na „K“
Návrat plodnosti, možnosti antikoncepce
Podpůrná skupina pro (ne)kojící maminky – téma: 
návrat plodnosti, možnosti antikoncepce – be-
seda. Lektorka Eva Šupčíková, tel. č. 737 671 247, 
http://aktivni-rodicovstvi.cz/. Informace a  při-
hlášky Eva Pšenčíková, tel. č. 731 186 053, psenci-
kova@doris.cz.  Cena 50 Kč 

Středa 24. května 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 
053, psencikova@doris.cz.  Cena 80 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.

Kino Oko

Pondělí 1. května
KRÁSKA A ZVÍŘE 3D v 15.20 hodin 

Hrajeme pro děti
USA, 2017, rodinný, fantasy, muzikál, romantický, 
123 minuty, přístupné bez omezení, české znění
Kráska a  zvíře popisuje pozoruhodný příběh 

Krásky, bystré, krásné a  nezávislé mladé dívky, 
kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Hrají 
Emma Watsonová, Emma Thompsonová a další. 

Vstupné 130 Kč
UTEČ v 17.50 hodin
USA, 2017, horor, mysteriózní, 103 minuty, nepří-
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stupné pro děti do 15 let, titulky
Hororová senzace míří do českých kin! 

Vstupné 110 Kč
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL ve 
20.00 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení
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

Úterý 2. května
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 19.40 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč

Středa 3. května
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
v 17.30 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
ÚSTAVA ve 20.00 hodin                    Artvečer - FK
Chorvatsko, ČR, Slovinsko, Makedonie, komedie, 
92 minuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
Milostný příběh o nenávisti. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 4. května
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 3D v 17.15 hodin
USA, 2017, akční, komedie, sci-fi, 136 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydá-
vají až na samé hranice kosmu. Strážci se musejí 
naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů 
Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci 
a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i další 

oblíbené postavy.  Vstupné 140 Kč
DEPECHE MODE: LIVE IN BERLIN 2014 ve 
20.00 hodin
Německo, hudební, 129 minut, přístupné bez 
omezení
Záznam koncertu jednoho z nejúspěšnějších turné. 
Režie Anton Corbijn.  Vstupné 150 Kč

Pátek 5. května
ŠPUNTI NA VODĚ v 15.25 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové 
chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. Hrají: 
Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Tatiana Vilhel-
mová, Pavel Liška, Anna Polívková. 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 v 17.15 hodin
USA, 2017, akční, komedie, sci-fi, 136 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění 

Vstupné 120 Kč
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL ve 
20.00 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč

Sobota 6. května
MIMI ŠÉF 3D v 15.10 hodin    Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 97 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění
Zveme vás na setkání s  velmi neobyčejným děc-
kem, které nosí oblek a kravatu, mluví hlubokým 
hlasem a nemístně žertuje.   

Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 v 17.15 hodin
USA, 2017, akční, komedie, sci-fi, 136 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL ve 
20.00 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
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STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 v 17.15 hodin
USA, 2017, akční, komedie, sci-fi, 136 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL ve 
20.00 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč

Úterý 9. května
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
v 17.00 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
ZTRACENÉ MĚSTO Z v 19.30 hodin
USA, 2016, akční, dobrodružný, drama, 140 mi-
nut, nevhodné pro děti do 12 let, titulky
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

Středa 10. května

Neděle 7. května
ŠPUNTI NA VODĚ v 15.25 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 3D v 17.15 hodin
USA, 2017, akční, komedie, sci-fi, 136 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, české znění   

Vstupné 140 Kč
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL ve 
20.00 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč

Pondělí 8. května
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 
v 15.20 hodin                                    Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění
Návrat malých hrdinů na velká plátna. 

Vstupné 100 Kč

Trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra Jarchovského odstartovala v  kinech koncem 
dubna prvním filmem.  Foto: archiv
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BABY OKO: POHÁDKY PRO EMU 
v 10.00 hodin
ČR, 2016, romantický, komedie, 110 minut, pří-
stupné bez omezení  Vstupné 60 Kč
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
v 17.20 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč
ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI v 19.50 hodin 

Artvečer - FK
Rumunsko, Belgie, 2016, drama, 128 minut, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky
Jako lékař a  občan se Romeo těší úctě obyvatel 
malého města v Transylvánii. Jeho pověst se začne 
hroutit, když se ve snaze zajistit nadané dceři lepší 
budoucnost zaplete do řetězce služeb a protislužeb 
a ztratí tvář i před svou rodinou. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Čtvrtek 11. května
KRÁL ARTUŠ LEGENDA O MEČI 3D v 17.25 
hodin
Velká Británie, Austrálie, USA, 2017, akční, fan-
tasy, 126 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky
Když je ještě v Artušově dětství zavražděn jeho otec, 
zmocní se koruny Artušův strýc Vortigern (Jude 
Law). Artuš, oloupený o následnické právo prvo-
rozeného syna, vůbec netuší, kdo ve skutečnosti je, 
vyrůstá v tvrdém prostředí městských uliček. Když 
se mu ale podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí 
se mu život vzhůru nohama a musí vzít na vědomí 
svůj skutečný původ.  Vstupné 140 Kč
NA MLÉČNÉ DRÁZE ve 20.00 hodin
Srbsko, Mexiko, USA, 2016, drama, 125 minut, 
nepřístupné pro děti do 15 let, titulky
Klikař Kosťa (Emir Kusturica), který za války pře-
váží na oslu mléko přes frontovou linii, se zamiluje 
do krásné Italky (Monica Bellucciová). Zakázaná 
láska jim uprostřed války přinese řadu nečekaných 
a nebezpečných dobrodružství.  Vstupné 90 Kč

Pátek 12. května
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 

v 15.30 hodin                                  Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 100 Kč
KRÁL ARTUŠ LEGENDA O MEČI v 17.25 hodin
Velká Británie, Austrálie, USA, 2017, akční, fan-
tasy, 126 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 120 Kč
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL ve 
20.00 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč

Sobota 13. května
KRÁSKA A ZVÍŘE v 15.00 hodin 

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

Vstupné 100 Kč
KRÁL ARTUŠ LEGENDA O MEČI v 17.30 hodin
Velká Británie, Austrálie, USA, 2017, akční, fan-
tasy, 126 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 120 Kč
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU ve 20.05 hodin
USA, 2017, komedie, krimi, 97 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky
V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blíz-
kým se trojice kamarádů odhodlá riskovat všechno 
a přepadnout banku, která je připravila o jejich pe-
níze.  Vstupné 120 Kč

Neděle 14. května
MIMI ŠÉF v 15.20 hodin Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 97 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, 80 Kč rodiče s dětmi*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
KRÁL ARTUŠ LEGENDA O MEČI 3D 
v 17.25 hodin
Velká Británie, Austrálie, USA, 2017, akční, fan-
tasy, 126 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 140 Kč
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL ve 
20.00 hodin
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ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč

Pondělí 15. května
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 v 17.15 hodin
USA, 2017, akční, komedie, sci-fi, 136 minut, 
nevhodné pro děti do 12 let, titulky   

Vstupné 120 Kč
NA MLÉČNÉ DRÁZE ve 20.00 hodin
Srbsko, Mexiko, USA, 2016, drama, 125 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 90 Kč

Úterý 16. května
MAJÁLES: KRÁSKA A ZVÍŘE v 16.00 hodin
USA, 2017, rodinný, fantasy, muzikál, romantický, 
123 minuty, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 60 Kč
MAJÁLES: SCATE OD MIND II v 18.30 hodin
ČR, sportovní, akční, 40 minut, přístupné bez 
omezení, české znění 
Nejlepší český skejťák Maxim Habanec představuje 
svůj nový cestovatelský projekt.  Vstupné 60 Kč
NA MLÉČNÉ DRÁZE v 19.30 hodin
Srbsko, Mexiko, USA, 2016, drama, 125 minut, ne-
přístupné pro děti do 15 let, titulky  Vstupné 90 Kč

Středa 17. května
OKO SENIOR: MASARYK v 15.10 hodin

ČR, SR, 2017, životopisný, drama, historický, 
106 minut, nevhodné pro děti do 12 let 

Vstupné 110 Kč, senioři 60 Kč
KRÁL ARTUŠ LEGENDA O MEČI v 17.30 hodin
Velká Británie, Austrálie, USA, 2017, akční, fan-
tasy, 126 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 120 Kč
GLORY ve 20.00 hodin                       Artvečer - FK
Bulharsko, Řecko, 2016, drama, 101 minuta, ne-
vhodné pro děti do 12 let, titulky 
Když zaměstnanec železnic Canko Petrov najde na 
kolejích obrovské množství peněz, rozhodne se celý 
obnos vrátit na policii. Netuší však, jak fatální sou-
kolí událostí tímto bohulibým činem dává do po-
hybu.  Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Čtvrtek 18. května
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU v 17.30 hodin
USA, 2017, komedie, krimi, 97 minut, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky  Vstupné 120 Kč
VETŘELEC: COVENANT v 19.35 hodin
USA, 2017, dobrodružný, sci-fi, thriller, 122 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil. 

Vstupné 130 Kč

Pátek 19. května
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D 

Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. To jsou Strážci galaxie.  Foto: archiv
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v 15.30 hodin                                 Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 90 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 130 Kč
KRÁL ARTUŠ LEGENDA O MEČI v 17.25 hodin
Velká Británie, Austrálie, USA, 2017, akční, fan-
tasy, 126 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 120 Kč
VETŘELEC: COVENANT ve 20.00 hodin
USA, 2017, dobrodružný, sci-fi, thriller, 122 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč

Sobota 20. května
ŠPUNTI NA VODĚ v 15.35 hodin 

Hrajeme pro děti
ČR, 2017, rodinný, komedie, 83 minuty, přístupné 
bez omezení Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
KRÁL ARTUŠ LEGENDA O MEČI 3D 
v 17.25 hodin
Velká Británie, Austrálie, USA, 2017, akční, fan-
tasy, 126 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 140 Kč
VETŘELEC: COVENANT ve 20.00 hodin
USA, 2017, dobrodružný, sci-fi, thriller, 122 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč

Neděle 21. května
MIMI ŠÉF v 15.20 hodin            Hrajeme pro děti
USA, 2017, animovaný, komedie, rodinný, 97 mi-
nut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, 80 Kč rodiče s dětmi*
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLA-
TIT.
KRÁL ARTUŠ LEGENDA O MEČI v 17.25 hodin
Velká Británie, Austrálie, USA, 2017, akční, fan-
tasy, 126 minut, nevhodné pro děti do 12 let, ti-
tulky  Vstupné 120 Kč
VETŘELEC: COVENANT ve 20.00 hodin
USA, 2017, dobrodružný, sci-fi, thriller, 122 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč

Pondělí 22. května
VETŘELEC: COVENANT v 17.30 hodin
USA, 2017, dobrodružný, sci-fi, thriller, 122 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč
SAFARI ve 20.00 hodin
Rakousko, 2016, dokumentární, 91 minuta, nepří-
stupné pro děti do 15 let, titulky
Lovecký ranč v Namibii a několik turistů, kteří si 
přijeli zpříjemnit dovolenou střelbou na trofejní 
zvěř. Ale kdo je tu vlastně lovec a kdo kořist? 

Vstupné 90 Kč

Král Artuš legenda o meči přichází v květnu do českých kin.  Foto: archiv
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USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135 minut, přístupné bez omezení, české znění
Oblíbení hrdinové Jack Sparrow (Johnny Depp) 
a Will Turner (Orlando Bloom) se vracejí v pátém 
pokračování úspěšné série, ve kterém se společně 
postaví novému nepříteli, pirátu Salazarovi (Javier 
Bardem).  Vstupné 140 Kč
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
v 19.45 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč

Pátek 26. května
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA 3D v 15.00 hodin
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 140 Kč
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA v 17.45 hodin
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135minut, přístupné bez omezení, titulky 

Vstupné 120 Kč
POLINA ve 20.30 hodin
USA, 2016, drama, 112 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
Talentovaná baletka Polina od dětství tvrdě pracuje, 
aby v  konkurenčním světě baletu uspěla. I  díky 
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Úterý 23. května
VETŘELEC: COVENANT v 17.30 hodin
USA, 2017, dobrodružný, sci-fi, thriller, 122 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL ve 
20.00 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč

Středa 24. května
VETŘELEC: COVENANT v 17.30 hodin
USA, 2017, dobrodružný, sci-fi, thriller, 122 mi-
nuty, nevhodné pro děti do 12 let, titulky 

Vstupné 130 Kč
POSLEDNÍ RODINA ve 20.00 hodin 

Artvečer - FK
Polsko, 2016, životopisný, 124 minuty, nevhodné 
pro děti do 12 let, titulky 
Zázračný debut polského režiséra Jana P. Matus-
zyńského je strhující filmovou kronikou podle ne-
uvěřitelného skutečného příběhu prokleté rodiny 
malíře Zdisława Beksińského. 

Vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč

Čtvrtek 25. května
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA 3D v 17.00 hodin

Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil. To je Vetřelec: Covenant.  Foto: archiv
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135 minut, přístupné bez omezení, české znění 
Vstupné 120 Kč

POLINA ve 20.00 hodin
USA, 2016, drama, 112 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky  Vstupné 100 Kč

Úterý 30. května
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA 3D v 17.20 hodin
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135 minut, přístupné bez omezení, české znění  

Vstupné 140 Kč
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL ve 
20.00 hodin
ČR, 2017, drama, 120 minut, přístupné bez ome-
zení  Vstupné 120 Kč

Středa 31. května
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA v 17.20 hodin
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 120 Kč
KLIENT ve 20.00 hodin                   Artvečer - FK
Írán, 2016, drama, 125 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, titulky
Mladý pár donucený přestěhovat se z  hroutícího 
se domu do nového bytu netuší, že jeho předchozí 
obyvatelkou byla žena nevalné pověsti. Strašlivá 
událost jim pak zcela zničí manželství. 

Vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

Připravujeme: Wonder Woman, Mumie, Trans-
formers: Poslední rytíř, Já, padouch 3.
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 vyhra-
zena.

podpoře rodičů se jí podaří dosáhnout pomysl-
ného maxima - je přijata do moskevského Bolšoj 
těatru. Jenže jedna návštěva představení francouz-
ského souboru moderního výrazového tance změní 
její pohled na tanec a na svět.  Vstupné 100 Kč

Sobota 27. května
PŘÍŠERKY POD HLADINOU 3D v 15.15 ho-
din                                                   Hrajeme pro děti
Španělsko, 2017, animovaný, 92 minuty, přístupné 
bez omezení, české znění
Když je všude voda, to největší dobrodružství je 
mokré!  Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA v 17.15 hodin
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135 minut, přístupné bez omezení, české znění 

Vstupné 120 Kč
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA ve 20.00 hodin
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135 minut, přístupné bez omezení, titulky 

Vstupné 120 Kč

Neděle 28. května
PŘÍŠERKY POD HLADINOU v 15.30 hodin 

Hrajeme pro děti
Španělsko, 2017, animovaný, 92 minuty, přístupné 
bez omezení, české znění 

Vstupné 110 Kč, rodiče s dětmi 80 Kč* 
*Za finanční dar děkujeme firmám SHM a PLATIT.
KDE BYL PEŤA? v 17.30 hodin
Charitativní cestopisná přednáška. www.kdebyl-
peta.cz  Vstupné dobrovolné
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA v 19.30 hodin
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 
135 minut, přístupné bez omezení, titulky  

Vstupné 120 Kč

Pondělí 29. května
PIRÁTI Z  KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA v 17.20 hodin
USA, 2017, dobrodružný, akční, fantasy, komedie, 



Vás srdečně zvou na

„CHODÍME S BÍLOU HOLÍ 
PRO BÍLOU PASTELKU
ANEB

ve středu 
v parku

od 9:00 – 17:00 h.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, 
zapsaný spolek, oblastní odbočka Šumperk
ve spolupráci s SVČ a  ZpDVPP Doris Šumperk a městem Šumperk 

KAFÍČKO POTMĚ“
17. května 2017

za Vilou Doris

Těšíme se na Vaši účast.




